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

Mogi terá 750 domicílios 
recuperados pelo Viver Melhor

Com investimento de R$ 12,5 milhões, iniciativa faz parte do programa Mogi Meu Lar, que foi lançado no dia 22 de junho

GUARAREMA

O prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha, recebeu no último sá-
bado o presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU), Silvio Vascon-
cellos, para o lançamento do pro-
grama Viver Melhor, da Secretaria 
de Estado da Habitação, na cidade. 
Ao todo, 750 domicílios serão con-
templados pelo programa, o segundo 
maior número do projeto em todo 
o Estado de São Paulo. A cidade é 
a primeira da região contemplada. 
Serão, ao todo, R$ 12,5 milhões 
investidos na reforma dos imóveis 
na Vila Estação, Jundiapeba e Vila 
Nova União. A iniciativa faz parte 
do programa Mogi Meu Lar, lançado 
pela Prefeitura no dia 22 de junho.  
Cidades, página 5
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Representantes de coletivos li-
gados ao ciclismo em Mogi das 
Cruzes aprovaram o novo trecho 
da ciclofaixa ligando as regiões do 
Socorro e o distrito de Cézar de 
Souza, instalada entre as avenidas 
Narciso Yague Guimarães e João 
XXIII. A obra foi concluída nos úl-
timos meses e passou por vistoria. 
Cidades, página 4
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O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, recebeu o presidente da CDHU, Silvio Vasconcellos
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 Projeto Leitura Passageira está de volta nos ônibus. Cidades, página 3

Futsal

Finais com categorias de base 
movimentam o domingo 

Grande público em Guararema torceu nos jogos pelos 
jovens atletas do sub-09 ao sub-17. Cidades, página 3
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EDITORIAL 

Moradia

U
ma das necessidades primordiais 
da população certamente é a mo-
radia. O déficit habitacional é uma 
realidade no país, o que torna fun-

damental a criação de iniciativas que trans-
formem essa realidade e deem um teto para 
quem precisa. Em Mogi das Cruzes, com fre-
quência temos visto casos de derrubada de 
imóveis em áreas ocupadas irregularmente, 
como ocorreu na Vila São Francisco, e neste 
fim de semana, no Jardim Layr. 

Situações que mostram o agravamento e a 
urgência da questão habitacional na cidade, 
com certeza também impactada pela crise 
provocada pela pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19), que fez com que muitas 
famílias perdessem sua fonte de renda, e não 
tivessem mais condições de arcar com o alu-
guel. Com certeza uma triste realidade não 
apenas local, mas de abrangência nacional. 

Olhar para essas famílias, para as ocupa-
ções, ressalta a urgência de programas vol-
tados para a questão habitacional, como o 
Programa Habitacional Mogi Meu Lar, lança-
do recentemente pela Prefeitura de Mogi. A 
iniciativa prevê a requalificação de moradias, 

a produção de novas unidades habitacionais, 
a abertura de um novo cadastro municipal 
de Habitação, o lançamento de um portal da 
Habitação e também o avanço no programa 
municipal de regularização fundiária. 

Uma das primeiras etapas do programa 
municipal começou no último sábado, com 
a presença do presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urba-
no (CDHU), Silvio Vasconcellos, e o lança-
mento do programa Viver Melhor na cidade, 
primeira beneficiada na região. Mais de 700 
imóveis de locais considerados precários na 
Vila Estação, Jundiapeba e Vila Nova União, 
vão ser recuperados tanto internamente como 
externamente. Em todo o Estado, serão mais 
de 17 mil unidades recuperadas.

Iniciativa necessária que interfere direta-
mente na qualidade de vida dos munícipes. 
Morar em um local em condições adequa-
das é sinônimo de saúde também. Claro que 
ainda há muito a ser feito, e ações ainda no 
papel cdo programa da Prefeitura, mas é fun-
damental dar o primeiro passo, o que deve 
impactar milhares de pessoas que vivem em 
regiões de vulnerabilidade social na cidade. 

Vivemos em um país que 
se consolida cada vez mais 
como o reino da hipocrisia. 
Antes menos maléfica, pois 
se restringia mais a prática 
comum de se falar bem das 
pessoas quando elas estavam 
presentes e depois criticá-las 
em sua ausência, hoje a hi-
pocrisia assume contornos 
bem mais perversos.

Quando olhamos para os 
inúmeros escândalos, per-
cebemos que a importância 
atribuída pela mídia muda 
dependendo de quem é o 
foco das investigações. O 
esquema de corrupção na 
Petrobras, por exemplo, foi 
abordado durante anos, en-
quanto outros foram caindo 
na vala da impunidade e do 
esquecimento. 

Esse foi o caso da “Ope-
ração Zelotes”, de 2015, que 

Quanta hipocrisia

ARTIGO 
Afonso Pola

investigava um esquema de 
sonegação de impostos no 
Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf). Al-
guns estimam que os valores 
envolvidos talvez alcancem 
cifras maiores do que outros 
escândalos e na lista de sus-
peitos estão grandes bancos 
e empresas. 

Também é importante citar 
a lista das contas polpudas e 
não declaradas no HSBC da 
Suíça e o uso de empresas 
conhecidas como “offshores” 
para movimentar seus recur-
sos. Considerando as contas 
com saldos acima de US$ 50 
milhões, estamos falando de 
algo em torno de US$ 2 bi-
lhões em apenas dois anos. 

Um ex-conselheiro do Carf 
disse que apenas os pequenos 
devedores pagam ao órgão. 
Os da lista do HSBC (e de 

outros bancos) dizem que 
sonegam porque os impos-
tos não são transformados 
em bons serviços públicos. 
As empreiteiras dizem que 
só pagam propina para po-
der executar as obras. Ou 
seja, cada um usa a descul-
pa que lhe convém. Depois, 
todos vão ao templo de sua 
fé e juram amor ao seu Deus. 
Santa hipocrisia.

Não podemos deixar de 
citar os grandes devedores 
da Previdência Social, que 
devem quase três vezes o va-
lor do déficit no INSS, como 
a JBS e a Caixa. Entre os cin-
co maiores estão três empre-
sas já falidas: Varig, Vasp  e 
Bancesa, banco cearense. E 
no final, os donos do capi-
tal é que patrocinam os po-
líticos que fazem a reforma 
da previdência encurtando 
nossos direitos.

Afonso Pola é sociólogo e professor.

afonsopola@uol.com.br
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 � Café Empresarial

O auditório da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), no centro de 
Mogi, receberá no dia 4 de agosto, às 9 
horas, a 12ª Edição do Café Empresarial. 
O evento vai reunir 30 pequenas empre-
sas de diversos segmentos. A rodada de 
negócios, que voltou a ser promovida de 
maneira presencial neste ano, contará 
com a palestra do consultor e especia-
lista em cursos e treinamentos, Cláudio 
Menezes, que discutirá “O novo perfil 
das empresas: Expectativa X Realidade”.

 �Network 

A ação da ACMC busca incentivar o ne-
twork entre as empresas mogianas e 
promover parcerias. As inscrições para 
o evento devem ser feitas pelo link: ht-
tps://forms.gle/gkhJ7K6U4YukRLH49. 
Haverá cobrança de taxa apenas para os 
não associados. As vagas são limitadas.

 � Etanol 

O etanol deve ficar mais barato em bre-
ve. O governo de São Paulo anunciou 
ontem a redução de 13,3% para 9,57% 
na incidência do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Prestação de Ser-

viços (ICMS). A medida, de acordo com 
o governo do Estado, terá um impacto 
de R$ 563 milhões na arrecadação até 
o final do ano, com uma renúncia de re-
ceita estimada em R$ 125,1 milhões ao 
mês. A estimativa é de uma redução de 
R$ 0,17 na bomba. 

 � Combustíveis 

O governo de São Paulo também redu-
ziu neste mês o ICMS do gás de cozi-
nha e, no mês passado, houve a redu-
ção na alíquota do ICMS na gasolina de 
25% para 18%. Também foram reduzi-
dos de 25% para 18% o ICMS em ope-
rações com energia elétrica, em rela-
ção à conta residencial que apresente 
consumo mensal acima de 200 kWh, e 
de serviços de comunicação. 

 � Etecs

A lista de classificação geral do proces-
so seletivo das Escolas Técnicas Esta-
duais (Etecs) para o segundo semestre 
está disponível no site vestibulinho.com.
br, que também traz a primeira relação 
dos convocados para matrícula. O pra-
zo de envio dos documentos solicitados 
para os aprovados começa hoje e segue 
até quinta-feira. 

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••
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Guararema retoma projeto 
para fomentar leitura 

Guararema- A Prefeitura, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo, 
retomou o Projeto Leitura 
Passageira para democratizar 
o acesso à leitura.

Os passageiros do Trans-
porte Público Municipal 
de Guararema já podem 
escolher livros, revistas ou 
histórias em quadrinho para 
ler durante a viagem, ou 
até mesmo levar para casa, 
de graça, sem necessidade 
de cadastro.

Após a leitura, o usuário 
pode devolver o exemplar 
em qualquer um dos 14 
ônibus que fazem parte 
do projeto.

“Queremos fomentar a leitura, 
queremos que as pessoas 
viajem nos livros para que 
o tempo passe mais rápido 
dentro do ônibus”, explica 
o Secretário Municipal de 
Cultura e Turismo, Mateus 
Sartori. “O Projeto Leitura 
Passageira é importante para 
os usuários do Transporte 
Coletivo Municipal, uma vez 

Leitura Passageira

que pode ser um momento 
agradável durante a viagem. 
Além disso, isso pode se 
estender para a casa das 
pessoas, despertando o gosto 
pela leitura”, completou.

O material do Projeto 
Leitura Passageira é dispo-
nibilizado pela Secretaria 
Municipal de Cultura e 
Turismo, com supervisão 
da Bibliotecária da Estação 

Literária, Mary F. Almeida.
O Projeto, que conta 

com a parceria da empresa 
Irmãos Marques, teve início 
em 2019 e foi suspenso 
por conta da pandemia da 
Covid-19 no início de 2020. 
Mesmo assim, o projeto já 
foi responsável por distribuir 
cerca de 3 mil exemplares 
para a população, entre 
livros e revistas.

14 ônibus integram o projeto que disponibiliza livros

Comunicação da Prefeitura de Guararema

Alto Tietê possui mais de 
1,5 mil oportunidades vagas 

Mogi tem 651 oportunidades de trabalho, por meio do Mogi Conecta Emprego, sendo que 33 delas são destinadas para PCDs

EMPREGO

O Alto Tietê conta com 
1.594 oportunidades de 
trabalho, disponibilizadas 
pelos programas de encami-
nhamento ao emprego das 
cidades de Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Suzano,Santa 
Isabel, Guararema, Ferraz de 
Vasconcelos e Arujá. As vagas 
foram pesquisadas na última 
sexta-feira (16) e podem sofrer 
alterações.

Mogi tem 651 oportunida-
des de trabalho, por meio do 
Mogi Conecta Emprego, sendo 
que 33 delas são destinadas 
para pessoas com deficiên-
cia (PCDs). Entre as vagas 
disponíveis estão costureira 
(205 vagas); operador de 
telemarketing (100); pedreiro 
(18); vendedor (12); agende 
local de inovação; costureira 
de máquina reta (10). Já as 
vagas para pessoas com defi-
ciência incluem atendente (8); 
operador de caixa (5); auxiliar 
de limpeza (7); inspetor de 
qualidade (3); repositor (5); 

tratador de animais; técnico 
de planejamento; promotor 
de vendas; pedreiro e copeiro 
hospitalar. Outras informações 
podem ser obtidas pelo site 
do Mogi Conecta (https://bit.
ly/3RAzbBB) ou pelos telefo-
nes 4699-1900, 4699-2784, 
4798-6315 e 97422-4273.

Itaquá possui 557 vagas 
pelo Programa Itaquá Mais 
Emprego, sendo 16 delas 
destinadas a PCDs. O maior 
número de vagas é para a 
função de operador de tele-
marketing ativo (150); seguido 
de costureira retistas (50); 
atendente de lanchonete (50); 
costureira (30); motorista de 
caminhão (20); operador de 
CNC (10); líder de almoxarifado 
(3); eletricista industrial (2); 
eletricista predial; assisten-
te de compras; ajudante de 
serralheiro e auxiliar técnico.

Para PCDs existem opor-
tunidades de ajudante ou 
auxiliar de produção (14); 
operador de loja e auxiliar 
administrativo. A descrição de 
cada vaga e outras informações 

podem ser consultados pelo 
link: https://bit.ly/3clEOU9. 

Em Suzano, o Suzano Mais 
Emprego conta com 168 
oportunidades, das quais 
cinco destinadas a pessoas 
com deficiência. Há oportu-
nidades para costureira (20); 
motorista (17); auxiliar de 
farmácia (12); soldador (9); 
operador de empilhadeira 
(8); vendedor (5); porteiro 
(5); copeiro (3); garçom (3); 

eletromecânico de manutenção; 
operador e programador de 
torno CNC, zelador e funileiro 
automotivo. PCDs podem se 
candidatar a vaga de inspetor 
de qualidade (3) e auxiliar de 
escrita fiscal (2).  Para parti-
cipar do processo seletivo, é 
necessário comparecer ao 
Centro Unificado de Serviços 
(Centrus), na avenida Paulo 
Portela, 210, na região central; 
ou na região norte, na avenida 

Francisco Marengo, 2.301, 
no Jardim Dona Benta. As 
unidades do Centrus atendem 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas. Os interessados 
podem enviar currículos para 
o e-mail suzano.vagas@gmail.
com. Mais informações pelo 
telefone 4745-2264.

Em Santa Isabel há 99 vagas. 
Entre as oportunidades estão: 
operador de máquina fixa (25); 
costureira (20); alimentador 
de linha de produção (10); 
costureira de máquina reta 
(4); auxiliar administrativo 
(4); operador de caldeira (3); 
vendedor interno (2); soldador 
(2); caseiro (2); pedreiro (2) 
trabalhador rural; confeiteiro; 
camareira de hotel e cortador de 
roupas. O Banco do Emprego 
da cidade está localizado na 
Praça Fernando Lopes, 32. 
O atendimento é das 8h30 
às 16 horas. Informações 
adicionais podem ser obtidas 
pelo telefone 4656-2662.

Guararema tem 56 vagas 
de emprego pelo Serviço de 
Atendimento ao Trabalhador 

(SAT), para funções que in-
cluem montador, engenhei-
ro, cozinheira, auxiliar de 
almoxarifado, servente de 
pedreiro, garçom, soldador, 
recepcionista, eletricista, pe-
dreiro. Os interessados podem 
conferir as oportunidades e 
se cadastrar pelo site da pre-
feitura, escolhendo a opção 

“cadastrar seu CV” (https://
bit.ly/3o6KALV). Ferraz, por 
meio do programa Emprego 
Agora, encaminha candidatos 
para 41 vagas, das quais 18 
são para estágio. Elas incluem 
vagas para ferramenteiro (5); 
designer multimídia; eletricista 
de instalações de veículos 
automotores; mecânico diesel; 
tapeceiro de móveis; afinador; 
polidor; operador de máquinas; 
auxiliar de limpeza; analista 
de processos, entre outros. Já 
as vagas para estágio são de 
auxiliar de produção (10); 
atendimento (8) e adminis-
trativo (5). Os interessados 
devem enviar seus currículos 
para o e-mail empregoagora@
ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.

Raissa Sandara

Informações podem ser obtidas pelo site do Mogi Conecta

Pedro Chavedar/PMMC

Suzano- O prefeito, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), anunciou an-
teontem a primeira fase de 
pavimentação do Jardim Dora, 
localizado no distrito de Pal-
meiras. A novidade foi com-
partilhada em reunião com os 
moradores no próprio bairro, 
com a presença do deputado 
federal Marcio Alvino e do 
deputado estadual Thiago 
Auricchio. A expectativa é 
de que os trabalhos sejam 
concluídos em até seis meses.

Com investimento de R$ 
2.501.620,80, provenientes 
do convênio “Nossa Rua”, do 
governo do Estado, a obra 
contemplará as ruas Nadalete 
C. Santa Sofia, José Caloni 
e Domingos Alves da Silva, 
bem como um trecho da 
estrada do Guinza. O aporte é 
fruto de uma parceria entre a 
municipalidade e a Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 
Regional, que contou com 
intermédio dos deputados 
Alvino e Auricchio.

“Assinamos um pacote de 
avanços para o bairro que rece-
berá novo asfalto e melhorias 

Serviços de pavimentação 

chegam ao Jardim Dora 

Avanço

em sua infraestrutura. Fico 
feliz de poder contribuir com 
mais essa conquista. Inclusive, 
para fortalecer o trabalho 
de pavimentação da cidade, 
aproveito para anunciar R$ 
1 milhão para investimentos 
no bairro e na região”, disse 
o deputado estadual Thiago 
Auricchio.

Para o deputado federal 
Marcio Alvino, Suzano está 
melhorando a cada dia graças 
ao empenho da gestão. “Tenho 
acompanhado todo o trabalho 
feito na cidade desde 2017 
e é muito gratificante ver a 
cidade crescer da forma que 
tem acontecido”.

Por fim, o chefe do Exe-
cutivo suzanense destacou 
que esta é a primeira fase de 
melhorias do bairro. “Nosso 
objetivo é dar sequência às 
manutenções, pavimentando 
todas as ruas do bairro. Além 
disso, a Pasta vai realizar a 
revisão da iluminação pública, 
promover toda zeladoria e as 
melhorias necessárias. Será um 
novo Jardim Dora”, concluiu 
o prefeito.

Guararema - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, realizou 
no último domingo as finais 
do Campeonato Municipal de 
Futsal – Categorias de Base. 
Disputados na quadra do 
Ginásio Poliesportivo Lázaro 
Germano, no Ipiranga, os 
jogos contaram com grande 
presença de público, que 
torceram para atletas dos 9 
aos 17 anos.

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer organizou 
uma festa para a entrega das 
medalhas e dos troféus. Na 
categoria sub-09, o cam-
peão foi o Cruzeiro Fox, que 
venceu o Procurando o Gol. 
Já no sub-11, o Cruzeiro 
Raposa venceu o Ipiranga 
e foi campeão. Já o Flama 
derrotou o Cruzeiro Fox no 
sub-13, ficando com a taça. 
No sub-15, o Ipiranga venceu 
derrotando o Alpha Futsal, 
e no sub-17, o campeão 
também foi o Cruzeiro Fox, 
vencendo o Independente.

Categorias 
de base 
movimentam o 
fim de semana 

Futsal
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Ciclistas aprovam trecho que 
liga Socorro a Cezar de Souza 

Coletivos apoiam avanço da Prefeitura, sugerem continuidade do trecho e pedem reforço na manutenção 

MOBILIDADE

Mogi - Representantes de 
coletivos ligados ao ciclismo 
no município aprovaram o 
novo trecho da ciclofaixa 
ligando as regiões do Socorro 
e o distrito de Cézar de Souza, 
instalada entre as avenidas 
Narciso Yague Guimarães e 
João XXIII. A obra foi con-
cluída nos últimos meses e 
foi citada pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode) em um vídeo 
veiculado nas redes sociais 
no final de semana. No vídeo, 
o prefeito de Mogi circula 
pelo trecho, acompanhado 
da vice-prefeita Priscila Ya-
magami Kehler (Pode).

A nova faixa dedicada 
aos ciclistas tem aproxima-
damente 4 quilômetros de 
extensão, e teve sua finalização 
acompanhada por entidades 
e coletivos ligados à mobili-
dade urbana do município 
que, antes da abertura ao 

Ciclistas acompanharam vistorias na ciclofaixa e tiveram sugestões atendidas 

público, chegaram a fazer 
uma vistoria com o comando 
da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana.

Fernando Cesar, represen-
tante de um dos coletivos 
ligados ao ciclismo em Mogi, 
classificou como excelente a 
ciclofaixa recém-implantada, 
mas com algumas sugestões. 

“Falta uma continuidade 
no trecho até os arredores 
da fábrica da Elgin, mas a 
qualidade ficou excelente no 
geral. Fizemos uma vistoria 

com o secretário, e as nossas 
sugestões foram acatadas e 
incorporadas no trabalho 
final”, afirmou.

Fernando defende que 
a Prefeitura deve não ape-
nas fornecer as ciclovias e 
ciclofaixas, mas manter a 

manutenção periódica. “A 
manutenção não está sendo 
feita em todas as ciclovias, 
mas acreditamos que estamos 
evoluindo”, concluiu.

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Mogi das Cruzes 
informou em nota que está 
buscando recursos federais 
para a revisão do Plano de 
Mobilidade Urbana, que trará 

diretrizes para a mobilidade 
na cidade, além da elaboração 
do Plano Cicloviário. “Este 
estudo será específico para 
o transporte cicloviário e 
deverá trazer informações e 
subsídios para que possam 
ser adotadas novas medidas 
e intervenções, garantindo 
a funcionalidade do sistema 
e melhores condições para 

o trânsito com bicicletas”, 
explicou a prefeitura.

Projetos
Sobre os projetos futuros 

para ciclovias, a municipali-
dade declarou que há estudos 
para a criação de mais 30 
quilômetros de ciclovias como 
parte do projeto Viva Mogi, 
na região leste da cidade. 
As obras deverão ter início 
durante as intervenções no 
distrito de Cézar de Souza, 
que passarão por novos 
estudos para maximizar a 
eficiência das estruturas 
com base nas necessidades 
do município.

Em levantamento da pasta 
de Mobilidade Urbana, a 
cidade de Mogi das Cruzes 
possui 32,88 km de vias 
com ciclovias, ciclofaixas e 
ciclorrotas, espalhadas pelos 
distrito de Jundiapeba, Braz 
Cubas e Cezar de Souza, além 
de bairros como Rodeio, 
Socorro, Conjunto Cocuera, 
Vila São Francisco e Centro, 
entre outros. 

André Diniz
Divulgação/PMMC

Ação impede ocupação 
irregular no Jardim Layr

Mogi - A Prefeitura impediu, 
no último sábado, a ocupação 
de uma área pública municipal 
no encontro das ruas José 
Caporalli e Guarapiranga, 
no Jardim Layr. O trabalho 
foi realizado pelas equipes 
da Secretaria Municipal de 
Segurança, com a partici-
pação do Departamento de 
Fiscalização de Posturas e da 
Guarda Municipal, e ocorreu 
sem incidentes. O terreno fica 
ao lado da escola estadual 
Branca Baumann do Amaral. 
No local, um barraco desabi-
tado de cerca de 25 metros 
quadrados e que estava sendo 
construído com madeira e 
lona foi desfeito. Os materiais 
utilizados foram inutilizados.

“Este é um trabalho contínuo, 
que é realizado permanente-
mente pela Prefeitura, inclusive 
aos finais de semana, quando 
também são registradas ten-
tativas de ocupação em locais 
irregulares. Temos observado 
o aumento das tentativas 
deste tipo de ocorrência e 
contamos também com o 

Fiscalização

apoio da população, por 
meio de denúncias”, afirmou 
o secretário municipal de 
Segurança, Toriel Sardinha.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes mantém um trabalho 
contínuo para prevenir e 
evitar a ocupação irregular de 
imóveis em áreas municipais 
ou de proteção ambiental. As 
intervenções contam com 
o trabalho de uma equipe 
específica do Departamento 
de Fiscalização de Posturas, 
além da Guarda Municipal, 

com grupamentos como a 
Patrulha Rural e a Patrulha 
Ambiental.

As ações buscam evitar as 
ocupações, que geralmente 
ocorrem em locais impróprios 
e sem infraestrutura adequada, 
trazendo riscos para a saúde 
e até mesmo para a vida das 
pessoas, inclusive idosos 
e crianças. Além disso, os 
invasores não têm garantia 
da obtenção de moradias 
ou de permanecer no local 
ocupado.

Terreno fica ao lado de uma escola estadual 

Divulgação

Prefeitura estuda 
a criação de mais 
30 quilômetros de 
ciclovias como parte 
do projeto Viva Mogi
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Estrada do Nagao precisa de melhorias

Mogi - A Estrada do Nagao, 
no bairro Cocuera, precisa 
de melhorias e manuten-
ção, segundo o morador 
Ronaldo Lemes. De acordo 
com ele, a via não tem sido 
roçada, não há acostamento, 
principalmente próxima da 
escola do local, o que faria 
com as pessoas dividam a 
estrada com caminhões. O 
morador também reclama 
da cobertura dos ponto 
de ônibus estão velhas e 
sem manutenção, e falta 
de identificação de quilo-
metragem e da realização 
do serviço de limpa fossa. 

“Em maio, a Prefeitura disse 
que realizaria a roçada do 
mato em toda a extensão 
da estrada, mas nada foi 
feito”, conta Ronaldo. 

Outro problema apontado 
pelo morador é a falta de 
sinalização de trânsito, o 
que dificulta a chegada de 
serviços como o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). “Ao longo 
da estrada, hoje existem 

Mobilidade 

menos da metade das pla-
cas. As poucas que ainda 
existem estão destruídas 
pelo clima”, destaca Lemes. 

Em resposta às reclama-
ções, o Serviço Municipal 
de Água e Esgoto (Semae) 
informou sobre as fossas 
que atende a área urba-
na da cidade. Donos de 
casas, sítios, chácaras e 
outros imóveis do gênero 
em áreas rurais adotam o 

sistema de fossa séptica, 
filtro e sumidouro para 
coleta de esgoto doméstico, 
que formam uma estrutura 
viável e eficiente para um 
sistema de esgotamento em 
áreas rurais ou residências 
isoladas. A limpeza deve 
ser providenciada pelo 
proprietário.

Sobre o trabalho de roçada 
da vegetação, a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 

Gabriel Vicco Amaral*

Outro problema apontado é a falta de sinalização de trânsito

Emanuel Aquilera/Arquivo Mogi News

Mogi é a primeira da região 
com o programa Viver Melhor

Programa estadual vai recuperar 750 domicílios, por meio da Secretaria de Habitação, no valor de R$ 12,5 mi

HABITAÇÃO 

Mogi - O prefeito de Mogi 
das Cruzes, Caio Cunha, 
recebeu no último sábado 
o presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano (CDHU), 
Silvio Vasconcellos, para o 
lançamento do programa 
Viver Melhor, da Secretaria 
de Estado da Habitação, na 
cidade. Ao todo, 750 domi-
cílios serão contemplados 
pelo programa, o segundo 
maior número do projeto em 
todo o Estado de São Paulo.

A cidade é a primeira be-
neficiada pela iniciativa na 
região. Serão, ao todo, R$ 
12,5 milhões investidos na 
reforma de 350 imóveis na 
Vila Estação, onde foi realizada 
a cerimônia de lançamento 
e também em 200 imóveis 
em Jundiapeba, mais 200 na 
Vila Nova União. A iniciativa 
faz parte do programa Mogi 
Meu Lar, que foi lançado pela 
Coordenadoria Municipal 
de Habitação no dia 22 de 
junho e é considerado o maior 
conjunto de ações e projetos 

habitacionais do município 
nos últimos 15 anos.

“A grande tarefa do poder 
público é levar dignidade e 
qualidade de vida às pessoas. 
Só aqui na Vila Estação, 350 
residências vão reforma-
das, portanto agradecemos 
à CDHU e ao governador 
Rodrigo Garcia por esse 
importante investimento em 
Mogi. Um dos pedidos que 
fizemos é para que, havendo 

a possibilidade, seja contra-
tada mão de obra local para 
as obras. Dessa forma, além 
de melhorar as moradias, 
teremos a oportunidade de 
gerar emprego para os mo-
gianos”, destacou o prefeito, 

Caio Cunha.
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 em todo o 
Estado de São Paulo, com 
investimentos de R$ 350 
milhões.

Também participaram da 

cerimônia de lançamento do 
Mogi Meu Lar o coordenador 
Municipal de Habitação, Ro-
gério Dirks Lessa, secretários 
e vereadores, como Marcos 
Furlan, José Luiz Furtado, 
Johnross Jones Lima e Edson 
Alexandre Pereira.

Mogi Meu Lar
O Programa Habitacional 

Mogi Meu Lar prevê a re-
qualificação de moradias, a 
produção de novas unidades 
habitacionais, a abertura de 
um novo cadastro de Habi-
tação, o lançamento de um 
portal e também o avanço no 
programa de regularização 
fundiária.

A ação compreende ainda 
um conjunto de ações e 
legislações que darão base 
institucional e modernizarão o 
segmento no município, como 
a criação da Lei Municipal de 
Habitação de Interesse Social, 
do Conselho Municipal de 
Habitação de Interesse Social, 
além da atualização do Plano 
Municipal de Habitação.

Serão beneficiadas unidades em bairros como Jundiapeba e Vila Nova União

Divulgação/PMMC

Urbana destacou que possui 
um roteiro de capinação 
de estradas do município, 
que atende mais de 700 
quilômetros quadrados de 
área de Mogi das Cruzes. 
De acordo com esse roteiro, 
a estrada será atendida 
pela zeladoria na segunda 
quinzena deste mês.

Com relação a queixa 
sobre a cobertura dos pon-
tos de ônibus, a Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana, segundo a Prefeitura, 
afirmou que possui projeto 
para ampliação do número 
de abrigos em pontos de 
ônibus, com a moderni-
zação dos equipamentos e 

Mogi- O Conselho Municipal 
de Promoção da Igualdade 
Racial prorrogou o período de 
inscrições para as entidades 
e movimentos sociais que 
tenham interesse em compor o 
colegiado na gestão de 2022 a 
2024. Os interessados devem 
apresentar documentação junto 
à Casa dos Conselhos até as 13 
horas da próxima sexta-feira.

Podem se inscrever organi-
zações da sociedade civil dos 
segmentos cultural e religioso, 
bem como representantes da 
classe de trabalhadores. É 
preciso comprovar pelo menos 
um ano de existência e atuação 
e apresentar documentação, 
que está detalhada no edital 
de convocação.

A Casa dos Conselhos fica 
no prédio II da Prefeitura, na 
rua Francisco Franco, 133, 
Centro e atende de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 
13 horas e das 14 horas às 
16h30. Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone 4798-4716.

Conselho de 
Igualdade 
Racial prorroga 
inscriçõesprioridade para as regiões de 

maior atendimento. “Ainda 
não há prazo, uma vez que, 
devido à situação econômica 
atual do país e o aumento 
dos custos de matérias-

-primas, vem existindo uma 
dificuldade de interesse de 
empresas para este tipo de 
serviço, o que se refletiu 
nos processos licitatórios 
recentemente abertos, que 
não tiveram interessados”, 
informou em nota.

Com relação à sinali-
zação, também alvo de 
reclamações, a Pasta disse 
que, com a conclusão do 
processo licitatório para 
contratação de materiais 
voltados à implantação e 
revitalização da sinalização 
de trânsito, vem atuando em 
todas as regiões da cidade, 
com uma programação que 
atende tanto às demandas 
represadas durante o processo 
licitatório quanto as novas 
intervenções identificadas. 
A estrada do Nagao está 
na programação para a 
realização de serviços.

*Texto supervisionado pelo editor. 

De acordo com 
um morador, a 
via não tem sido 
roçada, não há 
acostamento, 
principalmente 
próxima da escola 
do local

Iniciativa faz parte 
do Programa 
Habitacional Mogi 
Meu Lar, lançado 
pela Prefeitura
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Bárbara e Frida decidem fazer uma rota alternativa das freiras e demais 

colegas da escola que estão em passeio em um parque.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Isadora engana Joaquim. Violeta pensa em como salvar a plantação de cana. 

Davi se desespera ao ver Joaquim beijar Isadora. Constantino e Julinha forjam 

um assalto na casa, e Santa fi ca desconfi ada. Davi pede para Arminda induzir 

Isadora a investigar a Tela Têxtil.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Pat ouve com atenção as explicações do médico sobre o diagnóstico de 

Alfredo, que tem um tumor. Chiquinho sente falta de Rebeca, e Moa se 

preocupa. Rebeca faz uma proposta para Armandinho depor contra Moa. 

Ítalo tenta descobrir sobre o grupo de mulheres ao ver Pat vestida com o 

terninho laranja. Duarte pede para Jéssica levar os empresários indicados 

por Danilo à mansão de Bob.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Alcides e Jove têm uma briga por conta de Juma. Jove se sente aliviado ao 

saber por José Lucas que Alcides está vivo. José Lucas pede perdão a Jove, 

selando uma cumplicidade entre os dois irmãos. Muda resiste a ter a noite 

de núpcias com Tibério. Filó diz a José Leôncio que o fazendeiro nunca se 

declarou para ela.

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. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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A felicidade não 
cai do céu, nem se 
entrega nos braços 
de quem não está na 
disposição de lutar. É 
preciso atitude para 
que ela aconteça em 
nossas vidas e caráter 
para que permaneça 
por muito tempo.

Tenha a coragem de 
querer ser feliz neste 
mundo  e força para 
enfrentar todas as 
contrariedades. Faça 
momentos únicos 

MOMENTO
especial

FAÇA A FELICIDADE ACONTECER

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje parabéns! 

Que todos os caminhos te levem à felicidade! Feliz aniver-

sário!

“ Passei a ver o mundo de outra 
forma. E não foi ele que mudou, fui 
eu!”

 cultura@jornaldat.com.br

acontecerem a cada 
dia para que viver 
valha muito a pena.
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O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, 
cc. artigo 37, caput, e § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição dos 
seguintes atos administrativos:

LEI Nº 7.815, DE 6 DE JULHO DE 2022 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Termo de Adesão à Rede do Programa Brasil MAIS (Meio Ambiente Integrado e 
Seguro) - RedeMAIS com a União Federal, por intermédio do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, tendo como contrapartida o fornecimento de dados para o 
referido órgão federal, e dá outras providências.

LEI Nº 7.816, DE 6 DE JULHO DE 2022 - Ratifica o Convênio (Processo nº SAA-
PRC-2021/13967), celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e o Município de Mogi das Cruzes, 
tendo por objeto a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais), destinados à implantação do Projeto Estadual Cozinhalimento, 
e dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e 
publicadas no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 6 de julho de 2022. 
Acesso público pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: Os atos acima se encontram publicados, em seu inteiro teor, por 
afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.
mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 004/22 - PROCESSO Nº 6.827/22
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 
BOTUJURU (SAU 069), SITUADA NA RUA FREI BONIFÁCIO HARINK, BOTUJURU, NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os 
pareceres exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana e da Secretaria Municipal de Finanças, decidiu HABILITAR as empresas: AÇÃO 
CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS DE REFORMAS EIRELI, DEMAX - SERVIÇOS E COMÉRCIO 
LTDA, SPALLA ENGENHARIA EIRELI e TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
EIRELI para a fase seguinte do certame. Decidiu, ainda, INABILITAR as empresas FORT 
SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA EIRELI e P.S. ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA, por não atenderem ao solicitado no subitem “5.1.5” do Edital. Fica aberto 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 
da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e estabelecido conforme subitem “7.1.13” do 
Edital, o dia 29 de julho de 2022, às 10 horas, para abertura do envelope nº 02 – 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 18 de julho de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 – PROCESSO Nº 7.269/2022 E APENSO.

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MONITORES e NO-BREAK.
EMPRESAS VENCEDORAS:  F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI e TECHNO SOLUCOES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 18.769,80 (dezoito mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 18 de julho de 2022.
CLAUDIO MARCELO DE F. RODRIGUES

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Suzano participa de festival de cultura paulista nesta semana

Suzano - A Prefeitura participa do festival de cultura tradicional “Revelando SP”, que 
acontece de amanhã até domingo, das 10 às 21 horas, no Parque da Água Branca 
(avenida Francisco Matarazzo, 455), em São Paulo, com entrada gratuita. A cidade 
será representada por talentos culinários e artesanais. Em destaque, a gastronomia, 
com o “Virado à Paulista”, da chef suzanense Carlene Alves Nakamura.

Acidentes devido a festas e 
em casa aumentam neste mês

Acidentes em comemorações juninas e julinas e dentro de casa no período de férias crescem no período 

 BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros 
registra nos meses de junho 
e julho um maior número 
de ocorrências envolvendo 
as comemorações típicas da 
época e acidentes domésti-
cos pelo período de férias 
escolares. As informações 
são da segundo 1º Sargen-
to Leonia Valquiria, do 17º 
Grupamento de Bombeiros, 
instalado em Mogi das Cruzes, 
que atende também as cidades 
de Suzano, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos, Poá, 
Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Guararema. Neste período, 
segundo a sargento, são 
comuns as fogueiras, balões 
e  fogos de artifícios, por ser 
um período de festas juninas 

Grupamento dos Bombeiros, instalado em Mogi, atende oito cidades da região 

e julinas, e com as férias 
escolares, os casos envol-
vendo produtos de limpeza 
e acidentes com tomadas 
também aumentam.

“As crianças precisam ser 
orientadas e monitoradas 
pelos responsáveis. A dica é 
sempre chamar o Corpo de 
Bombeiros ou o Samu. Não 
deixar os produtos de limpeza 
perto das crianças, deixar as 
tomadas com protetor, por-
que crianças são curiosas e 
gostam de verificar”, alertou 
a sargento.

Nos casos das festividades, 
há um aumento dos incêndios 
em mata, provocados por 
balões, segundo a sargen-
to. Atendimentos envolvendo 
bitucas acesas de cigarros 
também são recorrentes, sendo 

que muitas são jogadas em 
rodovias. “Se avistar algum 
foco de incêndio ao passar 

pelas rodovias, ligue para o 
193”, orientou. De acordo 
com a oficial, também são 

registrados no período casos 
de pessoas que se perdem 
na mata, grande parte no 

Parque Estadual Serra do 
Mar, no Núcleo Padre Dória.

Bombeiros 
O grupamento em Mogi 

conta com 210 profissionais 
que atendem oito cidades, 
com exceção de Santa Isabel 
e Arujá, sob responsabilidade 
do 5º GB, em Guarulhos. No 
dia 2 de julho foi celebrado 
o Dia do Bombeiro. O cabo 
Claudio Rogerio Gonçalves, 
também do 17º GB, destacou 
uma ocorrência que marcou 
a equipe: o resgate de uma 
criança de 6 anos em uma 
lagoa de Biritiba Mirim, que 
embora tenha voltado a vida 
com a ajuda dos bombeiros, 
infelizmente dias depois veio 
à óbito pelo longo tempo 
que submersa. 

Ingrid Leone
Reprodução/17ºGB

Eleitores podem solicitar 
troca do local de votação

Região - Pessoas com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida, desde ontem, podem 
solicitar a alteração de local 
de votação para unidades 
com maior acessibilidade. 
O prazo, estabelecido pela  
Resolução TSE nº 23.674/2021, 
termina no dia 18 de agosto. 
Chamada de Transferência 
Temporária de Eleitores (TTE), 
tem validade apenas para o 
pleito deste ano. 

Para a mudança no local 
de votação, o eleitor deve 
comparecer no Cartório 
Eleitoral de seu município, 
apresentar um documento 
oficial com foto, indicar 
o local de votação de sua 
preferência e preencher um 
formulário. Em caso do re-
querimento ser feito por um 
terceiro, este deve estar com 
uma autodeclaração do elei-
tor. Na região do Alto Tietê, 
os cartórios funcionam de 
segunda a sexta-feira, das 
12 às 18 horas. A consulta 

Acessibilidade 

a zonas eleitorais pode ser 
feita no site do Tribunal Re-
gional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP) pelo link: https://
www.tre-sp.jus.br/eleitor/
consulta-a-zonas-eleitorais 

A mudança permanente 
do local de votação terminou 
com o fim do prazo para 
transferência e regularização 
dos títulos de eleitor em maio. 
De acordo com o TRE-SP, o 
pedido de alteração para as 
próximas Eleições, disputadas 

em 2024, poderá ser feito a 
partir do dia 8 de novembro.

As eleições deste ano serão 
realizadas no mês de outubro, 
quando serão escolhidos o 
presidente da República, 
governadores, senadores, 
deputados federais e estaduais.  
O primeiro turno será no 
dia 2, e o segundo turno, 
dependendo do resultado 
para presidente e governa-
dores, no dia 30. 

*Texto supervisionado pelo editor. 

Gabriel Vicco Amaral*

Mudança é válida apenas para as eleições deste ano

Celebração à padroeira 
Sant’Ana segue até dia 26

A celebração a padroeira 
de Sant’Ana, organizada 
pela Diocese de Mogi das 
Cruzes, teve início na sexta-

-feira e segue até a próxima 
terça-feira. O levantamento 
do mastro, que tem como 
capitães Carlos e Débora 
Lapique, e a abertura da 
novena, aconteceram ontem. 
A novidade é o retorno da 
quermesse após dois anos.

As missas da novena serão 
realizadas até dia 25, às 19 
horas, sendo celebradas por 
um sacerdote convidado a 
cada dia. Amanhã, a Euca-
ristia será presidida pelo 
bispo auxiliar da Diocese de 
São Carlos, Dom Eduardo 
Malaspina, e o encerramento 
da novena em 25 de julho, 
pelo pároco e cura da Ca-
tedral Sant’Ana, Pe. Dorival 
Aparecido de Moraes.

No dia 26 de julho, acontecerá 
a celebração da Solenidade 
de São Joaquim e Sant’Ana, 
às 16 horas. Os fiéis sairão 

Evento

em procissão pelas ruas ao 
entorno da Catedral Sant’Ana 
e em seguida, participarão 
da Santa Missa presidida 
pelo bispo Dom Pedro Luiz 
Stringhini.

Além do final de sema-
na passado, a quermesse 
funcionará entre os dias 
22 e 26 de julho à partir 
das 17h30. Para organizar 
a festividade, Francisco Mo-
lina Júnior e Caroline Costa 
Molina foram nomeados os 

festeiros deste ano. Molina 
Júnior exaltou a organização 
do evento. “A emoção que 
sinto é de poder servir a Deus 
e aos irmãos. Nesse ano, em 
específico, nós estamos res-
gatando e engrandecendo a 
festa de Sant’Ana”, salientou.

O festeiro destacou a 
tradição do posto em sua 
família. “Essa sensação já 
vem de família, meu avô era 
festeiro de São Cristóvão há 
uns 80 anos. Meu pai tam-
bém foi um grande festeiro 
e eu quando era jovem o 
ajudava e via todo o amor 
que as pessoas tinham em 
ajudar a montar a festa, o 
amor a Deus e ao próximo”.

“Pra mim é uma emoção 
imensa, algo fantástico. Esses 
dias meus dois filhos entraram 
na igreja para presentear o 
bispo, então estou passan-
do o bastão também, fico 
bastante emocionado com 
isso. Estamos divulgando 
a tradição, a fé e a cultura” 
finalizou o festeiro.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

Francisco Molina Jr e 
Caroline são os festeiros 

Miguel Pedik/Catedral de Sant’Ana


