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Moradores protestam pela 
reabertura de Pronto-Socorro

Um grupo do Jardim Margarida, em Mogi, protestou na entrada do PS do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo

MÚSICA

Um grupo de moradores do bair-
ro Jardim Margarida, em Mogi das 
Cruzes, realizou ontem um pro-
testo na entrada do Pronto-Socor-
ro do Hospital das Clínicas Luzia 
de Pinho Melo. A reivindicação 
da comunidade é pela melhoria 
na oferta de serviços de saúde no 
equipamento médico, de respon-
sabilidade do Estado. Com placas 
e cartazes, eles pediam ao governo 
do Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Saúde, determine a 
reabertura do setor de Pronto-So-
corro (PS), além do aumento da 
oferta de especialistas. A pauta por 
melhorias também ganhou o refor-
ço da Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes desde o início do mês.
Cidades, página 4
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O Legislativo de Mogi das Cru-
zes encerrou o primeiro semestre 
com 65 projetos de lei aprovados. A 
maioria foi de Proposituras de Leis 
Ordinárias (44), seguidas por Proje-
tos de Decreto Legislativo (12), de 
Projetos de Resolução (7), Projetos 
de Emenda à Lei Orgânica do Mu-
nicípio (1) e, Projetos de Lei Com-
plementar (1). Cidades, página 5

Legislativo

CÂMARA FAZ 
BALANÇO DO 
SEMESTRE

TURISMO

Guararema 
passa a integrar 
associação. p3

Moradores reivindicam reabertura do Pronto-Socorro e maior oferta de médicos especialistas

André Diniz

 Cerca de 200 jovens músicos participam de oficinas. Cidades, página 8

Esportes

Apae de Mogi participa da 
edição paulista de Olimpíadas 

Evento estadual deverá mobilizar aproximadamente 
800 pessoas a partir de segunda. Cidades, página 8
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EDITORIAL

O “Novo Pedágio”

O 
sucesso e a democracia, assim 
como todas as coisas no mundo, 
são coisas efêmeras se não cuida-
das da forma adequada. A despeito 

de discursos e exortações, a prática aliada ao 
bom senso fazem com que a construção de 
uma sociedade engajada e justa não se per-
ca aos ventos de qualquer tipo de aventura.

A conscientização da comunidade mogiana 
e do Alto Tietê sobre seu papel na constru-
ção de políticas públicas foi para além das 
participações tímidas em audiências públi-
cas e comentários em redes sociais e mesas 
de bar nos últimos anos, tudo em torno de 
um tema de interesse e impacto coletivo: 
o caso do Pedágio. A proposta do governo 
do Estado em instalar uma praça de pedá-
gio na rodovia Mogi-Dutra (SP-088), como 
parte de um pacote de privatizações para as 
rodovias estaduais.

Foi uma luta travada por anos, encampa-
da não apenas por um grupo de moradores 
conscientes dos impactos na economia, na 
geração de empregos, na arrecadação e na 
própria mobilidade urbana de Mogi e do 
Alto Tietê: foi uma luta de vereadores, de 

deputados, de prefeitos; de donas de casa, 
profissionais liberais, servidores públicos e 
de todos os setores da sociedade que toma-
ram para si as rédeas de seu destino, unindo 
a democracia representativa com a demo-
cracia direta em atos e protestos. Após anos 
de luta, o projeto do pedágio foi declarado 
oficialmente cancelado em junho deste ano.

A luta pela reabertura do Pronto-Socor-
ro do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo surge como o “Novo pedágio”, a nova 
luta a ser comprada por todos. A ausência 
do equipamento de saúde afeta as contas do 
município, sucateia o atendimento, aumen-
ta o risco de morte em casos de urgência e 
emergência, e desequilibra as relações ins-
titucionais onde agentes públicos são pres-
sionados pela população.

A luta pela melhoria da Saúde pública, 
crucial em 2020 e 2021 no auge do novo 
coronavírus (Covid-19), em que se evitou 
uma tragédia ainda maior com falta de aten-
dimento e pessoas abandonadas à sorte e su-
perstição, não pode ser apenas uma marca 
do passado. Deve ser encampada por todos 
em todas as situações, inclusive nesta. 

Durante o período que an-
tecedeu a Revolução Francesa, 
os filósofos e lideres apregoa-
vam: liberdade, igualdade e 
fraternidade. Em 1895, quan-
do lideres russos fundaram o 
primeiro Partido Comunis-
ta, pregavam tão somente a 
igualdade real. No mundo 
capitalista as constituições 
fazem a defesa do liberalismo 
que se confunde com liberda-
de. No Brasil, a Constituição 
estabelece vários princípios 
da ordem econômica, dentre 
os quais se podem destacar: 

“livre iniciativa, livre concor-
rência e propriedade privada”. 

Dentre todas estas ideias, 
ideologias e princípios, sur-
gem debates, mas ninguém 
pode dizer se esta ou aque-
la ideologia é a melhor. Os 
comunistas, por exemplo, 
tanto na antiga União Sovié-

A igualdade mata a liberdade?

ARTIGO
Olavo de Arruda Câmara

tica, como em Cuba, Vietnã 
e China, sempre defenderam 
a igualdade real. 

No Brasil, a nossa consti-
tuição defende em seu Arti-
go 5º que “todos são iguais 
perante a Lei”. Mas, note-se, 
somos iguais somente peran-
te a Lei, não se tratando de 
igualdade real, como é o caso 
de Cuba e da antiga União 
Soviética. É impossível im-
por a igualdade real, vez que 
a experiência soviética não 
deu certo, Cuba agoniza e a 
Coreia do Norte é uma di-
tadura, pois a igualdade im-
posta fez o povo empobrecer. 

A igualdade mata a liber-
dade? Ora, se tudo é igual e 
todos desfrutam dos benefí-
cios da sociedade e do Esta-
do, não haverá pelo que lu-
tar. A igualdade não pode ser 
imposta, mas para que haja 

igualdade real será necessário 
que as consciências das pes-
soas cresçam de tal maneira 
que haja desapego dos bens 
materiais, do dinheiro inclu-
sive e das vaidades. Quanto a 
isso, o ser humano está dis-
tante de atingir tal grau de 
compreensão. Em conclusão 
se pode afirmar que se tudo 
se tornar igual, não haverá 
pelo que lutar em prol da 
própria vida.  

Quanto à fraternidade, esta 
dependerá também da eleva-
ção da consciência, pois caso 
contrário, imperará o mate-
rialismo, o domínio por for-
tunas, o egoísmo e a ganân-
cia. O Estado vai seguindo 
o seu curso e a humanidade 
tendo liberdade fará surgir, 
lentamente, lideranças que 
apontarão caminhos sábios.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política.

 editor@jornaldat.com.br
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Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Mogi - O ex-vereador, historiador e professor de História José Cardoso Pereira, o 
Cardosinho, faleceu na última quinta-feira em Mogi, aos 80 anos. Cardosinho foi 
vereador por dois mandatos, em um deles ocupou a presidência do Legislativo 
mogiano. Cardosinho era neto do ex-prefeito João Cardoso Pereira e filho do 
também ex-vereador José de Lourdes Cardoso Pereira, daí o apelido. Como 
professor, atuou em escolas estaduais e outras entidades educacionais da 
cidade. Na imagem, Cardosinho aparece entre o deputado federal Marco Bertaiolli 
e Mauro Araújo. 
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 �Acesso à Informação 

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Pode), apresentou na Câmara o 
projeto de lei que regulamenta a Lei de 
Acesso à Informação na cidade (http://
www.cmmc.com.br/siteadmin/projetos/
anexos/PL_093_22.pdf). O texto segue 
na íntegra o  anteprojeto preparado pela 
jornalista Jamile Santana, especialista 
em jornalismo de dados e ativista pela 
transparência pública. Nossos parabéns 
à Jamile pela iniciativa! 

 �Nas redes sociais

Jamile, que iniciou sua carreira no Grupo 
Mogi News, destacou o avanço nas re-
des sociais: “Agora é aguardar a trami-
tação e aprovação na Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes, a sanção do prefeito 
e a publicação dos respectivos decretos 
para que o fluxo organizado pela Secre-
taria de Transparência e Comunicação, 
na figura do secretário Severino Netto 
funcione no dia a dia. A cidade está há 
dez anos esperando o cumprimento da 
lei federal, então a regularização é um 
passo muito importante para trazer cla-
reza em como os pedidos de acesso à 
informação tramitam”. 

 � Transformação Digital

As micro, pequenas e médias indústrias 
da região poderão participar da Jorna-
da de Transformação Digital, uma ini-
ciativa que promete elevar os níveis 
de produtividade e competividade das 
empresas. O programa foi apresenta-
do na última quarta-feira pelo Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp) Alto Tietê para empresários. A 
iniciativa é uma parceria entre a Fede-
ração das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), Ciesp, Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae).

 � Etapas 

A iniciativa é organizada em oito etapas: 
diagnóstico, estratégia, otimização de 
processos, mapeamento, automação, 
digitalização, integração e indústria in-
teligente. A Jornada de Transformação 
Digital oferecerá consultoria e treina-
mento voltados para criar uma indústria 
inteligente. Poderão participar indústrias 
que tenham faturamento anual de até 
R$ 8 milhões. O programa é gratuito e 
terá a duração média de quatro anos. 

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••
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CDHU inicia obras do Viver 
Melhor em Mogi das Cruzes

A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU), empresa 
vinculada à Secretaria de Es-
tado da Habitação, dá início 
hoje, 16, à reforma de 750 
domicílios precários situados 
nos núcleos Vila Nova Estação 
(350 imóveis), Jundiapeba 
(200 imóveis) e Vila Nova 
Conceição (200 imóveis), em 
Mogi das Cruzes, por meio 
do Programa Viver Melhor. 
O investimento nas obras de 
recuperação será de R$ 12,5 
milhões. O presidente da 
CDHU, Silvio Vasconcellos, 
participa do evento.

Criado em 2021 durante a 
pandemia, o Programa Viver 
Melhor promove a recupe-
ração interna e externa de 
domicílios em inadequação 
habitacional em assentamentos 
precários. A meta é reformar 
nesta primeira etapa 17,5 mil 
domicílios com investimentos 
de R$ 350 milhões.

A CDHU) executa os servi-
ços, sem custo para as famí-
lias, como colocação de piso, 

Reforma 

revestimento, instalação de 
esquadrias, impermeabilização, 
restauração de telhados, repa-
ros de drenagem, instalações 
elétricas e hidráulicas, conexão 
com rede de água e esgoto, 
melhorias em acessos e áreas 
comuns do núcleo habitacional, 
entre outros. As fachadas das 
casas também são recuperadas 
e ganham pintura colorida 
projetada para revitalizar a 
paisagem local.

Com recursos da agência 
de fomento Casa Paulista, 
o Viver Melhor aprimora as 

condições de habitabilidade, 
salubridade, acessibilidade 
para famílias com renda de 
até cinco salários mínimos. 
As áreas selecionadas estão em 
processo ou são passíveis de 
regularização fundiária. Estão 
excluídos os locais de risco e 
de proteção ambiental.

O trabalho desenvolvido pela 
CDHU consiste em três etapas: 
vistoria no local para avaliar a 
moradia e suas necessidades, 
coleta da assinatura do morador 
no termo de adesão e execução 
das obras de melhoria.

Investimento do programa será de R$ 12,5 milhões

Divulgação

Guararema se junta à 
outras cidades turísticas

Documento oficializa a entrada da cidade na Associação de Municípios de Interesse Turístico

TURISMO

Guararema - O prefeito Zé 
assinou na tarde da última 
quarta-feira o termo de adesão 
à Associação dos Municípios 
de Interesse Turísticos do Es-
tado de São Paulo (Amitesp). 
Com intuito de unificar, dar 
suporte e estrutura às cidades 
assim intituladas, a associação 
tem sua representatividade 
reconhecida pelo governo 
do Estado de São Paulo e 
seu principal objetivo é a 
defesa dos interesses de tais 
municípios junto aos órgãos 
superiores em qualquer esfera 
de poder.

Além do prefeito Zé, partici-
param do evento de assinatura 
o secretário municipal de 
Cultura e Turismo, Mateus 
Sartori, a diretora de Plane-
jamento, Gestão e Políticas 
Públicas para o Turismo, 
Elizângela Barbosa, o pre-
sidente da Amitesp, Murilo 
Pinheiro, a diretora técnica 
da Associação, Waldirene 
Ricanelo e o engenheiro da 
Amitesp, Estevão da Silva 
de Sousa.

As orientações que serão 
fornecidas para Guararema 
por meio da Amitesp, per-
meiam duas esferas: após a 
titulação de Município de 
Interesse Turístico (MIT), 
com a disponibilização da 
equipe técnica da associação 
para auxiliar o município 
no trâmite dos projetos, e, 
com ajuda técnica para que 
Guararema seja elevada à 
Estância Turística.

São oferecidas também 
diversas capacitações coletivas 
e individuais que colaboram 
na estruturação da atividade 
turística das localidades, 
habilitando os municípios 

para o melhor desenvol-
vimento do seu potencial. 
Tal trabalho se dá através 
de parcerias firmadas com 
instituições como a CNTur, 
Universidades Federais e 
Estaduais, a CPOS, dentre 

outras, que resultam em cur-
sos e workshops oferecidos 
gratuitamente aos associados.

“É uma grande honra para 
Guararema aderirmos à Amitesp, 
além de um passo importante 
para o Desenvolvimento do 

Turismo em nossa cidade”, 
disse o prefeito Zé. “Vamos 
trabalhar juntos com a Ami-
tesp para potencializar as 
atividades em Guararema e 
avançarmos nesse quesito”, 
completa.

Termo de adesão à associação foi assinado pelo prefeito Zé na última quarta-feira

Comunicação/PMG 

Itaquá - A Secretaria de 
Saúde liberou anteontem a 
quarta dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas 
acima de 35 anos. A am-
pliação tem por objetivo 
impulsionar a imunização 
contra o vírus na cidade. A 
campanha segue disponível 
de segunda a sábado, das 8 
às 16 horas, nas unidades 
básicas de saúde, exceto na 
USF Jardim Josely. 

A Pasta reforça que para 
receber a dose é necessário 
já ter completado quatro 
meses desde a dose anterior. 

“Estamos avançando semanal-
mente nossa campanha. Isso 
representa todo o esforço que 
é dedicado para que cada 
vez mais pessoas recebam 
os imunizantes dentro do 
prazo estabelecido. Nossas 
equipes estão comprometidas”, 
declarou a secretária de Saúde, 
Ariana Julião. Para receber a 
aplicação é preciso apresentar 
o RG, CPF, comprovante de 
residência e cartão vacinal.

Itaquá libera 
a 4ª dose para 
pessoas de 
35 anos

Covid-19

Itaquá- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, abriu as matrículas 
e rematrículas para a Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA). Pessoas a partir de 15 
anos que não concluíram o 
ensino fundamental podem 
se inscrever até 15 de agosto.

“Ofertar vagas para a edu-
cação de jovens e adultos é 
dar oportunidade às pessoas 
que não completaram ou não 
tiveram acesso à educação 
formal na idade apropriada. 
Estamos com propostas para 

implantar a EJA profissionalizante, 
reformulando a modalidade 
de ensino e tornando-a mais 
atrativa”, destacou a secretária 
da Pasta, Maria Cristina Per-
petuo. Os interessados devem 
procurar as seguintes unida-
des para efetuar a inscrição: 
EMA Nelson Barreto da Silva, 
Emeb Eng° Chiozo Kitakawa, 
Emeb Guilherme Donizete 
da Silva Santos, Emeb João 
Geraldo dos Santos, Emeb 
José Piacentini, Emeb Profª 
Maria Eulália Nobre Borges 
ou Emeb Sebastião Gregório 
dos Santos

Inscrições para o EJA 
seguem até 15 de agosto

Educação

Pessoas a partir de 15 anos podem se inscrever

Divulgação

Arujá - A Prefeitura está 
elaborando o Plano Munici-
pal de Fiscalização de Áreas 
de Risco. No dia 5 de julho, 
houve uma reunião com o 
Grupo de Atuação Especial 
de Defesa do Meio Ambiente 
(GAEMA), do Ministério 
Público, buscando parceria 
para o desenvolvimento do 
plano, como também a criação 
de medidas para o controle 
do uso e ocupação do solo 
em área urbana, integrando 
as Secretarias Municipais de 
Planejamento, Serviços, Meio 
Ambiente e Segurança Pública, 
e evitando assim situações 
de risco, por meio de um 
planejamento de fiscalização 
multidisciplinar em áreas 
vulneráveis ao risco.

A parceria com o GAEMA 
gerou avanços, como a sis-
tematização de trabalho da 
equipe técnica municipal. 
Além disso, a Prefeitura tem 
parceria com o Instituto de 
Pesquisa Tecnológicas (IPT), 
que auxilia na elaboração de 
uma atualização do Plano 
de Redução de Riscos para 
o acompanhamento e con-
trole de áreas de risco que 
já haviam sido detectadas.

Plano de 
fiscalização de 
áreas de risco 
tem início 

Arujá 

Na entidade, cidade 
terá ajuda técnica 
para projetos e 
para ser elevada à 
Estância Turística
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Moradores protestam pela 
reabertura do PS do Luzia 

Comunidade se une pedindo a reabertura do setor de urgência e emergência e maior oferta de especialistas

SAÚDE

Mogi - Um grupo de morado-
res do bairro Jardim Margarida 
realizou na tarde de ontem 
um protesto na entrada do 
setor de Pronto-Socorro do 
Hospital das Clínicas Luzia 
de Pinho Melo, localizado no 
Mogilar. A reivindicação da 
comunidade é pela melhoria 
na oferta de serviços de saúde 
no equipamento médico, de 
responsabilidade do Estado.

O grupo se concentrou 
por volta das 15 horas, com 
placas e cartazes pedindo 
que o governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde, determine 
a reabertura do setor de 
Pronto-Socorro (PS) para a 
demanda espontânea da co-
munidade, além do aumento 
da oferta de especialistas. 

O setor encontra-se fechado 
desde o dia 1º de fevereiro de 
2021, recebendo apenas casos 

Uma das manifestantes era Ivanda, que aguarda consulta com oftalmologista

encaminhados pelo Serviço 
de Atendimento Médico de 
Urgência (Samu). Desde então, 
a porta de entrada da rede 
pública de saúde em Mogi 

das Cruzes e no Alto Tietê 
ficou concentrada nas Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAs) do Oropó e Rodeio, 
além do PS da Santa Casa 

de Misericórdia.
Henrique Soares é presidente 

da Associação Beneficente 
Jardim Margarida - Comu-
nidade Vitória, e foi um 
dos organizadores do ato, e 
ratificou que o pedido não 
é apenas pela retomada do 

atendimento de urgência, mas 
também para especialidades 
médicas.

“Temos aqui um grupo de 
mais de 50 pessoas apenas 
no Jardim Margarida que 
aguarda o encaminhamento 
com especialistas, incluindo 
casos para cirurgias. O tempo 
de espera chega a três anos, 
e em alguns casos apenas a 
procura junto à Imprensa 
para a repercussão chega a 
dar algum andamento em 
seus casos”, explica.

Um dos casos é de Ivanda 
Marinho de Brito, que alegou 
aguardar há mais de seis 
meses por uma consulta 
com um especialista em 
oftalmologia. “Tenho um 
problema no olho direito, e 
preciso de acompanhamento 
constante. Minha filha e eu 
esperamos há meses para 
uma consulta, mas dizem 
que estão dando prioridade 
aos casos em setembro do 
ano passado. Neste ritmo, 
vão nos atender apenas no 
ano que vem”, protestou.

O presidente da associação 
de moradores reforçou que 
vem atuando por meio de 
documentos e ofícios ao 
governo do Estado plei-
teando a reabertura do PS 
do Hospital Luzia, devido 
à sua importância junto à 
comunidade.

“Este é o primeiro dos 
protestos que fazemos di-
retamente pela reabertura 
do Pronto-Socorro e pela 
melhoria nos atendimentos. 
Estamos nos organizando para 
mais atos, inclusive em São 
Paulo, para chamar a atenção 
do governo estadual. Temos 
que ir para além de apenas 
falar”, destacou.

Reposta do Estado
A reportagem encaminhou 

um pedido de informações 
à Secretaria de Estado da 
Saúde sobre a situação do 
Hospital Luzia de Pinho 
Melo, planos para o setor 
de Pronto-Socorro e sobre a 
oferta de médicos especialistas. 
Em nota, a Pasta informou 
que os hospitais estaduais 
da região do Alto Tietê já 
realizaram juntos cerca de 
126,1 mil atendimentos no 
Ponto-Socorro e 114,8 mil 
atendimentos ambulatoriais 
no períodS de janeiro a maio 
deste ano. 

“Conforme pactuado pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo e Secretarias 
Municipais de Saúde, em 
reunião da Comissão Inter-
gestores Regional (CIR), que 
definiu a priorização de casos 
graves e urgentes em deter-
minados Prontos-Socorros 
estaduais, o direcionamento 
da demanda de quadros 
leves é feito aos serviços da 
rede de saúde municipal”, 
destacou a secretaria. 

De acordo com a Pasta, 
“esta forma de atendimento 
referenciada inclusive é prevista 
pelo SUS para hospitais de 
alta complexidade, altamente 
equipados e capacitados 
para atender especialidades 
como oncologia, cardiologia 
e traumas, por exemplo”.

André Diniz
André Diniz

A pauta da reabertura 
do Pronto-Socorro do 
Hospital Luzia de Pinho 
Melo ganhou o reforço 
da Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes desde o 
início do mês, com o caso 
envolvendo a Santa Casa de 
Misericórdia, que chegou 
a cogitar a não-renovação 
do convênio para o uso 
de seu Pronto-Socorro 
(PS) pelo município.

Em uma audiência 
convocada pelo Legis-
lativo, os representantes 
da entidade filantrópica 
reforçaram que o fecha-
mento do PS do hospital 
de responsabilidade do 
Estado acabou por con-
centrar o atendimento na 
Santa Casa, resultando 
em superlotação.

A partir de então, os 
vereadores se empenha-
ram em duas moções 
de apelo ao governo do 
Estado: uma pedindo a 
reabertura do setor de 
urgência e emergência ao 
público, e outra pedindo 
o aumento na oferta de 

Vereadores começam 
luta por retomada

leitos de internação e aten-
dimento de especialistas 
para desafogar a demanda 
pela Central de Regulação 
de Oferta de Serviços de 
Saúde (Cross), um pedido 
também da Santa Casa.

Para Henrique Soares, 
um dos organizadores da 
manifestação ontem em 
frente ao Luzia de Pinho 
Melo, a movimentação 
dos vereadores é positiva, 
mas poderia ter ocorrido 
antes. “Por várias vezes 
o governador esteve em 
Mogi das Cruzes, mas o 
prefeito ou os vereadores 
não fizeram pública a 
demanda da comunidade”, 
lamentou o presidente da 
Associação de Moradores 
do Jardim Margarida.

A equipe de gabinete da 
vereadora Inês Paz (PSOL), 
presente ao ato, afirmou 
que o mandato tem uma 
ampla procura por ajuda 
no encaminhamento de 
pacientes, mas não pos-
sui respostas diante das 
solicitações feitas pela 
parlamentar. (A.D.)

Manifestantes 
vem atuando 
também por meio 
de documentos e 
ofícios ao Estado
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Trem Caipira promove 
Roteiro Rural em Mogi

Mogi- O Trem Caipira parte 
hoje, às 8h30, da estação Luz 
com destino à Estudantes. Ao 
desembarcarem em Mogi das 
Cruzes os participantes serão 
conduzidos por um ônibus 
em um tour panorâmico 
pelo Centro Histórico da 
cidade e seguirão em direção 
ao Roteiro Rural. Os parti-
cipantes poderão desfrutar 
de uma boa pescaria além 
de contemplarem os sons 
da natureza. O retorno do 
expresso está previsto para 
às 18h15, na estação Luz. 
O evento é pago e crianças 
de até cinco anos ganham 
cortesia.

A composição conta com 
uma decoração tradicional-
mente junina feita a bordo 
do Expresso Turístico. Os 
passageiros dessa viagem 
com destino ao Roteiro Rural 
poderão aproveitar o passeio 
turístico com direito a cami-
nhadas, trilhas, orquidário 
e até contemplar o lago e as 
aves nativas da região.

O Trem Caipira é formado por 

Expresso Turístico 

dois carros de aço inoxidável 
a bordo de uma composição 
do Expresso Turístico, com 
fabricação nacional da década 
de 60 e tracionado por uma 
locomotiva da CPTM, à die-
sel. Os passageiros do trem 
poderão contar com serviço 
de bordo além de monitoria 
feita pela equipe da THG 
Ferrovia, Turismo e Viagens. 
O Trem Caipira conta com o 
apoio da Coordenadoria de 

Turismo de Mogi das Cruzes.
É recomendado aos par-

ticipantes vestirem roupas e 
calçados confortáveis, além 
de levarem repelente, capa de 
chuva e protetor solar. Não 
estão inclusos nos serviços 
contratados a alimentação 
e o consumo de bebidas. 
Mais informações podem ser 
obtidas por meio do site htt-
ps://viagensdetrem.com.br/
trem-caipira

Trem parte hoje da estação Luz com destino à Estudantes

Divulgação/PMMC

Câmara encerra semestre com 
65 projetos de lei apresentados

Houve ainda no período a elaboração de 2.403 trabalhos legislativos; indicações (2.229), moções (88) e requerimentos (86)

PRIMEIRO SEMESTRE

Mogi - O Legislativo en-
cerrou o primeiro semestre 
de 2022 com 65 projetos de 
lei aprovados. Desse total, a 
maioria foi de Proposituras de 
Leis Ordinárias (44), segui-
das por Projetos de Decreto 
Legislativo (12), de Projetos 
de Resolução (7), Projetos de 
Emenda à Lei Orgânica do 
Município (LOM), (1) e, por 
fim, de Projetos de Lei Com-
plementar (1).Houve ainda 
no período a elaboração de 
2.403 trabalhos legislativos, dos 
quais se destacam as indicações 
(2.229), seguidas das moções 
(88) e dos requerimentos (86).

 No dia 13 de julho, o Projeto 
de Lei nº 140/2021 tornou-se 
obrigatório para o socorro de 
animais em casos de atropela-
mento. A autoria da legislação 
foi dos vereadores Policial 
Maurino (Pode) e Fernanda 
Moreno (MDB). Na mesma 
data também foi aprovado o 
Projeto de Lei nº 07/2022 que 
estabelece a obrigatoriedade 
de instalação de dispensa-
dores de álcool em gel nos 

estabelecimentos comerciais. 
A propositura foi do vereador 
Otto Rezende (PSD), presidente 
da Comissão Permanente de 
Saúde, Zoonoses e Bem-estar 
Animal. Já o Projeto de Lei nº 
33/2022 instituiu vale-refeição 
e vale-alimentação aos servido-
res ativos do quadro geral de 
pessoal da Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes. A autoria 
da propositura foi da totalidade 
de vereadores.

O Projeto de Lei nº 69/2022, 
autorizou o Município a celebrar 
com a Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo operações 
de crédito até o montante de 
R$ 50 milhões. O objetivo é 
permitir o financiamento de 
recapeamento e pavimentação 

Já o Projeto de Lei nº 52/22 
foi mais um dos aprovados 
neste primeiro semestre. A 
propositura versa sobre a ce-
lebração de convênio com a 
Secretaria de Segurança Pública 
do Estado para aquisição de 
equipamentos de Segurança.

A iniciativa tem por objeto 
a transferência de recursos 

financeiros do Estado para o 
município no valor de R$ 100 
mil destinados à aquisição e 
adaptação de nove câmeras 
digitais para reconhecimento 
de caracteres. As filmadoras 
permitirão identificar placas 
de veículos.

O Projeto de Lei nº 154/2021 
criou no Município o estímulo 
ao apadrinhamento afetivo 
de idosos. A iniciativa foi de 
autoria do vereador Osvaldo 
Silva (REP). Com a proposta, 

a Cidade passou a contar 
com um programa de apoio 
à faixa etária que terá, entre 
outros objetivos, o propósito 
de estimular o vínculo afetivo 
entre voluntários e pessoas de 
60 anos ou mais acolhidas em 
instituições de longa permanência. 
O Projeto de Lei nº 40/2022 
autorizou a homologação de 
convênio entre a Prefeitura e a 
União para a participação no 
projeto “Plataforma+Brasil”, 
do Ministério da Cidadania. 

O Projeto de Lei 23/2022 ins-
tituiu no Município o Regime 
de Previdência Complementar 
(RPC). A ideia é fixar limite 
de valores para concessão 
de aposentadorias e pensões. 

O Projeto de Lei 21/2022 
visou regulamentar o pro-
cedimento para a instalação 
de infraestrutura de suporte 
para Estação Transmissora de 
Radiocomunicação – ETR, au-
torizada pela Agência Nacional 
de Telecomunicações – Anatel.

O projeto de lei 13/2022 
tratou sobre a concessão dos 
serviços funerários no Município. 
A prestação desse atendimen-
to era executada por duas 
organizações especializadas 
no tema. Com a aprovação, 
o Executivo poderá contratar 
até quatro concessionárias para 
esses serviços. O Projeto de 
Lei Complementar 08/2021 
regulamentou o parcelamento 
de débitos não pagos referentes 
à utilização da rede de água e 
esgoto no Município. A ideia 
foi permitir que os munícipes 
possam pagar os débitos em 

parcelas mensais e sucessivas.
O Projeto de Lei Complementar 

nº 02/2022 criou dispositivos 
para instituir a flexibilidade de 
horário dos servidores públicos 
municipais. A propositura 
também determinou o fim 
da compensação de ponte 
de feriado e a criação da falta 
abonada.O Projeto de Emenda 
à Lei Orgânica nº 06/2021 
instituiu na Cidade a Ficha 
Limpa Municipal.

A propositura acrescentou 
o artigo 27-A à Lei Orgânica, 
criando critérios de restrições 
específicos do Município para 
nomeação de cargos em comissão 
e para funções de confiança. 

O Projeto de Resolução nº 
03/2022, apresentado pelo 
vereador Pedro Komura, criou 
a CEV (Comissão Especial de 
Vereadores) da Regularização 
Fundiária. A CEV tem como 
objetivo promover debates, 
estudos técnicos e especiali-
zados e buscar soluções para 
possibilitar a regularização 
fundiária de áreas urbanas e 
rurais em Mogi das Cruzes.

Maioria foi de Proposituras de Leis Ordinárias

Diego Barbieri/CMMC

Mogi- A Prefeitura dará 
início hoje a mais um mutirão 
Cidade Bonita, com trabalhos 
de zeladoria. Serão atendidos 
três setores do distrito de Cezar 
de Souza, que compreendem o 
Jardim das Bandeiras, Residen-
cial Colinas, Núcleo Industrial 
Vereador Alcides Celestino 
Filho e Morada do Sol.

A força-tarefa terá carta 
de serviços completa, para 
atender demandas e deixar 
os bairros em boas condições 
de conservação. A previsão é 

que os serviços se estendam 
por sete dias.

Todos os espaços públicos 
inseridos no perímetro, in-
cluindo vias, praças e térreos 
serão contemplados por ser-
viços de capinação de guias 
e sarjetas, raspagem de guias, 
manutenção de ruas, Opera-
ção Tapa-Buraco, limpeza de 
terrenos municipais, recolha 
de entulho e inertes, troca de 
lâmpadas, manutenção civil de 
próprios e limpeza de galerias 
e bocas de lobo.

Cidade Bonita atende 

bairros de Cezar de Souza

A partir de hoje

Força-tarefa terá carta de serviços completa

Pedro Chavedar/PMMC

Mogi- O Fundo Social fe-
chou parceria com o Arena 
On Beach Sports, espaço no 
Jardim Maricá dedicado a 
prática esportiva, para levar 
no período de férias escolares 
crianças e adolescentes assis-
tidos por insitutições sociais 
até o local, para aulas de fu-
tevôlei e outras modalidades. 
Nesta semana, foi realizada 
a primeira visita, com um 
grupo de jovens atendidos 
pela AMDEM (Associação 
Mogicruzence Para Defesa da 
Criança e do Adolescente) e 
pelo Centro de Conveniência 
Núcleo Aprendiz do Futuro.

Além de conhecer o espaço 
e as quadras, o grupo assistiu 
vídeos sobre a história de gran-
des profissionais do futevôlei 
e tiveram a oportunidade de 
treinar a modalidade. Eles fo-
ram recebidos por professores, 
que são atletas profissionais e 
premiados do futevôlei e pas-
saram aos jovens ensinamentos 
sobre superações, conquistas 
e experiências.

Fundo Social 
proporciona 
prática e vivência 
do futevôlei 

Jovens atendidos 
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Isadora acusa Davi de mentir para ela e afi rma que o entregará à polícia. 

Heloísa consegue distrair Matias e revela a Eugênio e Violeta que Benê sabe 

sobre os dois. Olívia acode Matias. Isadora não consegue denunciar Davi. 

Augusta e Heloísa ajudam Davi a se esconder. Heloísa implora para que 

Olívia se afaste de Matias.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Alfredo convence Nadir a não contar nada sobre o sangramento para Pat. 

Leonardo destrata Martha na empresa. Kaká e Lou são aprovados na Coragem.

com e contratados. Regina confi rma a autoria das cartas anônimas para 

Leonardo, que fi ca furioso.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Juma deduz que o Velho do Rio esteve na tapera. Érica conhece José Lucas. 

Juma se sente culpada por não ter ajudado o Velho do Rio, e diz a Jove que 

não quer mais se casar com ele. José Lucas e Tadeu apresentam Érica para 

José Leôncio. Muda desiste da vingança.

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Antônio Júnior não se entende com José Antônio e eles brigam. Durante a 

confusão eles acabam derrubando Bento, que bate com a cabeça e tem 

uma parada cardíaca. Poderosa conversa com Zenaide. Bento é levado 

para o hospital. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 54

Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

A vida é a luz da 
existência. Ela é fogo 
que arde a gente por 
dentro. E ela é saúde 
e ela é paz. E ela é 
encanto e é sempre 
descoberta. Não há 
outro caminho na vida 
senão viver de modo 
inteiro e completo 
porque essa é a única 
forma de desvendar 
a felicidade que 
anda aí aguardando 
nosso abraço, nosso 
beijo, nosso toque. O 
caminho da vida leva 

MOMENTO
especial

A ESTRADA DA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: EDUARDO ATSUSHI SASAKI

Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse 

novo ano de vida!

“Siga em frente, sem medo de ser 
feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

à gente ao encontro 
da felicidade. Tudo 
o resto são trilhos 
amontoados em dunas 
perdidas e cheias de 
silêncios.

A estrada da vida 
tem sentido único, não 
dá para voltar atrás 
nunca. Só existe uma 
vida, a da felicidade. 
Seja feliz – essa é sua 
obrigação.
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   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS 
MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS 

CRUZES - 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 do-
cumentos 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

VICTOR  BENEDITO  DA  SILVA  BARROS,  estado  civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em Santo André, SP no dia vinte e dois de abril de dois  mil  (22/04/2000),  
residente e domiciliado Rua Suíça, 580, casa 06,  Jardim  Santos  Dumont  I, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de Ivanildo Barros de Lima e de Giselma Maria da Silva Barros.                    
STHEFANY  GOMES  DA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia dezessete de janeiro de dois mil e  dois (17/01/2002), 
residente e domiciliada Rua Suíça, 580, casa 06, Jardim  Santos  Dumont I, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de José Francisco da Silva e de Euzar Gomes dos Santos.                                 

GUILHERME  HENRIQUE DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão ajudante
de  pedreiro,  nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia trinta e um de julho  de  mil  
novecentos  e noventa e três (31/07/1993), residente e domiciliado  Avenida  Kaoru  
Hiramatsu,  2071,  bloco 06 apto 23, Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de SOLANGE 
APARECIDA DE SOUSA.      
ELISA  FERREIRA  DA SILVA CLEMENTE, estado civil solteira, profissão do lar,  nascida  
em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete de março de mil   novecentos   e   noventa  e  
quatro  (27/03/1994),  residente  e domiciliada  Avenida  Kaoru  Hiramatsu,  2071,  bloco 06 
apto 23, Braz Cubas,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha  de  NELSON CLEMENTE e de MARIA 
CRISTINA FERREIRA DA SILVA.                                           
Conversão de União Estável                                            

GEOVANE CAVALCANTE DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão , nascido
em  Tacaimbo,  PE no dia doze de janeiro de mil novecentos e setenta e nove  (12/01/1979),  
residente  e  domiciliado Rua Darci Pereira, 464, Jardim  Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filho 
de JOÃO INACIO DE SOUZA e de MARIA DA LUZ CAVALCANTE DE SOUZA.                                  
KAREN  VANESSA  DE  CASTRO  DUARTE,  estado  civil  solteir, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e três de julho  de  mil  novecentos  
e setenta e sete (23/07/1977), residente e domiciliada  Rua Darci Pereira, 464, Jardim 
Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filha de ADILSON NASCIMENTO DUARTE e de IRACY 
DE CASTRO DUARTE.   

EVERTON  DOS  SANTOS  PANTALEÃO  DE  JESUS,  estado  civil  divorciado,
profissão  serralheiro,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de dezembro  de 
mil novecentos e oitenta e oito (11/12/1988), residente e domiciliado  Rua  Vereador  
Benedicto  Oliveira  Flores,  840,  Jardim Esperança,  Mogi das Cruzes, SP, filho de Antonio 
Pantaleão de Jesus e de Edvania dos Santos de Jesus.                                       
AMANDA APARECIDA LOPES, estado civil divorciad, profissão , nascida em Mogi  das 
Cruzes, SP no dia treze de junho de mil novecentos e noventa (13/06/1990),  residente e 
domiciliada Rua Vereador Benedicto Oliveira Flores,  840,  Jardim  Esperança, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de Valdir Lopes e de Ana Maria Pereira Lopes.                                   
Conversão de União Estável                                            

MATHEUS BERNARDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido em 
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de agosto de dois mil e um (20/08/2001),  residente  e  
domiciliado  Rua  Max Grimberg, 120, Alto Ipiranga,  Mogi das Cruzes, SP, filho de WILLIAN 
RICARDO DA SILVA e de VANESSA BERNARDES DA SILVA.                                           
ANA  CAROLYNE  DOS  REIS  DE  ARAUJO  MILITÃO,  estado  civil solteira, profissão  ,  
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de fevereiro de  dois  mil e dois (13/02/2002), 
residente e domiciliada Rua Antonio Carlos  Lima  Castro, 250, Vila Brasileira, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de EWERTON DE ARAUJO MILITÃO e de ALINE NELMA DOS REIS 
MILITÃO.       
Conversão de União Estável                                            

RODRIGO  RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos  e  oitenta  e quatro 
(16/01/1984), residente e domiciliado Rua Constelation, 377, casa 01, Jardim Aeroporto III, 
Mogi das Cruzes, SP,  filho de SILVIO RODRIGUES FERREIRA e de MARIA APARECIDA 
RODRIGUES FERREIRA.                                                             
RENATA  BASTOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia nove de fevereiro de mil  novecentos e setenta 
e nove (09/02/1979), residente e domiciliada Rua Constelation, 377, casa 01, Jardim 
Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP,  filha  de  NATANAEL  BASTOS  DE  OLIVEIRA  e  de  
REGINA MARIA DE OLIVEIRA.                                                             
Conversão de União Estável           
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Integrantes do Comas vão tomar posse na próxima quinta-feira

Suzano - Os novos integrantes da sociedade civil do Conselho Municipal de 
Assistência Social (Comas), eleitos na última quarta-feira, serão recebidos na 
Prefeitura na próxima quinta-feira. Foram eleitos nove membros entre trabalhadores 
do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e usuários dos serviços, programas e 
projetos da Assistência Social, e representantes de entidades e organizações sociais.

Apae participa da edição paulista 
das Olimpíadas das associações 

Evento deverá mobilizar aproximadamente 800 pessoas do Estado de São Paulo entre os dias 18 a 23 de julho

CARAGUATATUBA 

Mogi- A Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) de Mogi 
das Cruzes vai compor a 
Delegação do Alto Tietê e 
Litoral Norte (com mais 
sete Apaes do Conselho) 
que irá participar da XX 
Olimpíadas Especiais das 
APAES - Edição Estadual, 
de 18 a 23 de julho, na 
cidade de Caraguatatuba, 
no Litoral Norte.

Esta Olimpíada Esta-
dual – um dos eventos mais 
importantes na área da 
Educação Física e esporte 
a nível estadual do movi-
mento apaeano – retorna 
à sua realização depois de 
quatro anos.

A APAE de Mogi será 
representada por cinco 
alunos, nas modalidades 
futsal, futebol society e 
natação. São eles: Wesley 
Gonçalves, de 32 anos; 
Sthela de Matos Correa, de 
27 anos; Gabriel de Sousa 
Ghitelar Pedro, de 21 anos; 

Apae será representada por cinco alunos, nas modalidades futsal, futebol society e natação

Leonardo Marciano Gonçal-
ves, de 24 anos; e Marcos 
Henrique Silva Matias, de 
27 anos. Eles conquistaram 
as vagas após participarem 
dos eventos regionais, entre 
os anos de 2018 a 2021, 
e terem obtido um bom 
índice técnico durante as 
competições.

O professor de Educação 
Física da APAE de Mogi das 
Cruzes, Everton Camilo, o 
Tom, irá como responsável 
pela delegação do Alto 
Tietê e Litoral Norte, e o 
professor Paulo Henrique 
dos Santos Prado, também 
da APAE de Mogi, irá como 
responsável pelos atletas da 
cidade. Eles irão compor a 
delegação que contará com 

44 atletas, 9 técnicos e 2 
acompanhantes, formando 
assim o Conselho do Alto 
Tietê e Litoral Norte com 
as seguintes cidades: Arujá, 
Ferraz de Vasconcelos, Mogi 

das Cruzes, Guarulhos, 
Jacareí, Caraguatatuba, 
Ilhabela e São Sebastião. 
O Conselho competirá em 
modalidades como: futsal, 
futebol society, voleibol 

adaptado, tênis de mesa, 
atletismo, natação, dama 
e dominó.

“No total, a XX Olimpíada 
Estadual receberá mais de 
780 atletas e comissões 

técnicas de todo o Estado 
garantindo um espetáculo 
inigualável. A importância 
da participação dos nossos 
alunos é a satisfação pes-
soal deles (e de todos os 
demais atletas), bem como 
a socialização. Se trata de 
um evento que seleciona os 
melhores do Estado de São 
Paulo e pode dar vaga para 
a disputa entre os melhores 
do Brasil, na Olimpíada 
Nacional das APAES em 
Aracaju (SE), em dezembro 
deste ano. A nossa missão 
é buscar bons resultados e 
o mais importante à inte-
gração social dos atletas de 
diversas regiões”, destacou 
o professor Tom.

A realização do evento 
é da Federação das APAES 
do Estado de São Paulo 
(FEAPAES-SP), da Prefei-
tura de Caraguatatuba e 
parceiros. A organização do 
evento garante alimentação, 
alojamento em colônias 
de férias e show temático 
ao longo da programação.

Divulgação

Cerca de 200 jovens músicos participam de oficinas 
Região - Mais de 200 mú-

sicos que integram projetos 
de música da região, entre 
eles, os coordenados pela 
Sinfônica de Mogi das Cruzes 
e da Secretaria Municipal da 
Educação participaram das 
oficinas de capacitação da 
Caravana Sinos, que termina 
hoje no município com um 
concerto especial no Theatro 
Vasques, às 10h30,formado 
pelos alunos que participaram 
das aulas.

As oficinas, voltadas para 
capacitar regentes, instru-
mentistas e educadores 
musicais, tiveram início na 
última segunda e seguiram 
até sexta-feira, com atividades 
em diversos equipamentos 
públicos municipais, como 
Ciarte, Cemforp, Theatro 
Vasques, em escolas que 
participam do projeto de 
musicalização “Pequenos 
Músicos”, da Secretaria 

 Caravana Sinos

Municipal da Educação, e 
do Centro Cultural da As-
sembleia de Deus Ministério 
de Madureira.

As aulas foram oferecidas 
gratuitamente por uma equipe 
de professores instrumentistas 

e músicos brasileiros pela 
Fundação Nacional de Artes 
(Funarte), através de parceria 
com a Sinfônica de Mogi e 
a Prefeitura. 

“Foram dias intensos, de 
muito aprendizado, dedicados 

Concerto que acontece hoje marca o fim das oficinas

Vivi Cordeiro/Divulgação 

ao ensino e a prática de dife-
rentes instrumentos e regência. 
Uma oportunidade única e 
extremamente importante 
para o aperfeiçoamento dos 
nossos jovens músicos e 
da região, além dos nossos 
coordenadores e professo-
res, que estão à frente dos 
projetos de música da nossa 
cidade”, avalia o maestro 
e regente da Sinfônica de 
Mogi, Gerson Lelis.

Segundo ele, foram rea-
lizadas aulas de diversos 
instrumentos, como: trompa, 
trombone, clarineta, percus-
são, tuba, flauta transversa, 
além de regência. “São aulas 
oferecidas gratuitamente 
com a missão de contribuir 
para o desenvolvimento dos 
projetos de música. Isso 
permitiu que muitos jovens 
tivessem acesso a informações 
e novos conhecimentos, a 
custo zero”, destaca.

Projeto Sinos
Lançado em julho de 

2020, o Sinos é formado 
por uma rede de dezenas 
de profissionais de músi-
ca, que atuam em cursos, 

oficinas, concertos e festivais. 
As atividades começaram 
online e se estenderam a 
ações presenciais, em todo 
país. Saiba mais em www.
sinos.art.br. 

Alunos 
conquistaram 
as vagas após 
participarem dos 
eventos regionais

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2022 – PROCESSO Nº 13.243/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO 
ESPECIALIZADO, “ON-SITE”, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CONTROLADORA, 
DISCOS E GAVETAS) DAS SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO EMC VNX5300, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES.
EMPRESA VENCEDORA: EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA 
INFORMATICA LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 22.794,00 (vinte dois mil e setecentos e noventa e quatro reais)

Mogi das Cruzes, em 15 de julho de 2022
MAURICIO PINTO PEREIRA JUVENAL - Secretário de Gestão Pública ___________________________________________________________________

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 005/22 - PROCESSO Nº 12.093/22.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 
E COLETA, TRANSFERÊNCIA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES DO MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal 
de Infraestrutura Urbana, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
considerando sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos do processo digital nº 1011700-
71.2022.8.26.0361, fica estabelecido o dia 19 de julho de 2022, às 9 horas, para 
abertura dos envelopes nº 2 – PROPOSTA na sala de reuniões da Comissão 
Municipal Permanente de Licitação – CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 
277 – 1º andar (Edifício – Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 15 de julho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES


