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

Mogi ganha Praça da Cidadania;
investimento é de R$ 4 milhões

Equipamento será 
instalado em área 
de vulnerabilidade 
social e vai abrigar 
atividades de 
lazer e cursos 
profissionalizantes

SAÚDE

  Prefeitura de Mogi diz que obras da Maternidade 
chegaram a 95% do cronograma. Cidades, página 8

O governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), assinou ontem no-
vos convênios para a implantação 
do programa Praça da Cidadania 
em um total de seis municípios, 
entre eles Mogi das Cruzes, com 
investimento médio de R$ 4 mi-
lhões em cada unidade. “A Praça 
da Cidadania não é apenas a pra-
ça do lazer, do esporte e da con-
vivência. É a praça que dá a opor-
tunidade da formação profissional 
para garantir o futuro”, disse Doria.  
Cidades, página 5

Consumo de energia

Um terço dos 
consumidores 
terá bônus
por economia
Cidades, página 3

COVID-19

Vacina dispensa 
agendamento 
hoje. p4

O primeiro Simpósio de Saúde, 
promovido pelo Condemat, vai reu-
nir iniciativas de sucesso da região 
no combate ao coronavírus, bem 
como em prol da saúde da popu-
lação. Cidades, página 3

Condemat

SIMPÓSIO DE 
SAÚDE SERÁ 
NESTA TERÇA

Prefeito de Mogi, Caio Cunha, esteve com o governador na cerimônia da assinatura do convênio

Divulgação/Governo de São Paulo
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Presidência

Condemat escolhe prefeito de 
Guarulhos para mandato 2022

Gustavo Henric Costa, o Guti, vai substituir o prefeito 
Ashiuchi no comando da entidade. Cidades, página 4
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PARCERIA COM O ESTADO



Sábado, 11 de dezembro de 20212 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

5ª COROA DO DIVINO
Os devotos do Divino Espírito San-
to se reúnem hoje para rezar a 
Coroa do Divino, a quinta de uma 
série de nove, a partir das 15 ho-
ras, na Associação Pró-Festa do 
Divino (avenida Francisco Rodri-
gues Filho, 1.232), no Mogilar. O 
padre João Paulo da Silva con-
duz a reza.

ATRAÇÃO DE VOLTA
A novidade desta edição fica por 
conta do retorno do chá bingo, mo-
mento de confraternização aguar-
dado ansiosamente pelos fiéis. A 
cartela (convite) poderá ser ad-
quirida na hora, no valor de R$ 
10 (com direito a três rodadas). A 
6ª Coroa do Divino está agendada 
para o dia 8 de janeiro de 2022. 
Notícias sobre a Festa do Divino 
estão nas redes sociais Facebook 
(@festadodivinodemogidascruzes), 
onde será feita a transmissão on-
line, e Instagram (@divinomogi).

PREMIAÇÃO
A EDP, empresa que atua em to-
dos os segmentos do setor elé-
trico, conquistou o 1º lugar no 
ranking geral da carteira do Ín-

dice de Sustentabilidade Empre-
sarial (ISE) da B3, antiga BM&F 
Bovespa. A Companhia ocupa o 
topo de uma seleta lista de 34 em-
presas. Nesta edição, o ISE ava-
liou as dimensões de Capital Hu-
mano, Governança Corporativa e 
Alta Gestão, Modelo de Negócios 
e Inovação, Capital Social, Meio-
-Ambiente e Clima. O processo de 
seleção da carteira teve uma re-
formulação relevante em relação 
a 2021. Este é o 16º ano consecu-
tivo em que a EDP figura no índi-
ce. Iniciativa pioneira na América 
Latina e quarto no mundo, o ISE 
B3 foi criado em 2005.

FÉRIAS ESCOLARES
O Mogi Shopping tem o Parque da 
Alegria como novidade para as fa-
mílias durante as férias escola-
res dos filhos. A atração está na 
Praça de Eventos, perto da Vivo, 
e conta com diversos atrativos 
para os pequenos com idade até 
12 anos. Crianças PCD têm 20 mi-
nutos de gratuidade (após o pe-
ríodo a cobrança transcorre nor-
malmente. Obrigatório apresentar 
carteirinha). A atração ficará no 
Mogi Shopping até 30 de janeiro.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

A voz do povo

C
omo parte das ações de uma boa 
parcela de políticos, principalmen-
te de alguns eleitos para o primeiro 
mandato, a promessa de ampliar a 

transparência dos governos e dar oportuni-
dade à população para opinar sobre assun-
tos relevantes parece estar sendo cumprida. 
Pelo menos de forma acanhada e ainda sem 
condições de se avaliar resultados concretos, 
a participação popular ganhou espaço nota-
damente por meio de pesquisas, de ouvido-
rias e das contribuições via mídias sociais.

O programa Participa Mogi Mobilidade, ini-
ciado na quinta-feira pela Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, é um bom exemplo dessa nova 
tendência. A ideia é buscar informações com 
os usuários dos ônibus para embasar estudos 
que objetivam a modernização e melhorias do 
sistema público de transporte coletivo na ci-
dade. Dentre as expectativas de respostas da 
população, estão informações sobre linhas 
de ônibus e melhor distribuição de horários 
de circulação.

Também faz parte dessa estratégia de res-
peito ao voto o melhor aproveitamento dos 
portais de transparência, aqueles que passam 

ao público principalmente dados estatísticos 
sobre ações do Poder Executivo, que podem 
chegar ao conhecimento, ser analisados e 
avaliados pela população. Tais ferramentas 
de prestação de contas já eram utilizadas por 
muitas Prefeituras, mas agora tornaram-se mais 
eficientes. Aqui, a melhor forma de entender 
o processo ficou por conta da divulgação de 
números referentes à pandemia da Covid-19.

Assim, foi possível compreender o avanço 
da doença a partir dos totais de casos positivos 
e de mortes; se cuidar melhor com as campa-
nhas de higienização e de proteção à saúde; 
e, por fim, acreditar na extinção do corona-
vírus com a crescente aplicação de primeiras, 
segundas e terceiras doses da vacina.

Ainda no bojo da participação popular, nesta 
semana a ONG Rede Nossa Mogi das Cruzes 
realizou uma palestra no plenário da Câmara 
para mostrar as ações do grupo e apresentar 
o programa Cidades Sustentáveis. Na oca-
sião, os representantes da entidade pediram 
a criação de uma Tribuna Livre para dar voz 
aos moradores da cidade. A democratização 
de ideias em benefício das pessoas, e a partir 
delas, é o melhor caminho para o crescimento.

A todo instante as redes 
sociais estão lotadas com pa-
lestras e áudios de médicos, 
hospitais, jornalistas e auto-
ridades falando de vacinas, 
mortes e novo vírus ômi-
cron chegando e assustando 
a todos. Acontece que não 
se sabe quem diz a verdade 
e o que é mentira e engana-
ção. Na Itália circula um ví-
deo dizendo que não houve 
a quantidade de mortos por 
Covid, mas uma quantida-
de muito menor. Será que o 
mesmo aconteceu em todos 
os países?

 Em décadas passadas a 
China mandava exterminar 
bebês do sexo feminino, pois 
desejava que a sua população 
não crescesse. Na década de 
70, dois jornalistas, Hans Peter 
Martin e Harald Schumann, 
escreveram um livro com o 

Covid: verdade e sabedoria

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

título: A armadilha da glo-
balização. No livro, eles co-
mentavam que as principais 
potências pretendiam dimi-
nuir a população global. Há 
comentários que dizem que 
o planeta Terra não suportará 
sustentar toda a população de 
bilhões de habitantes.

São comentários, ideias, 
reflexões e teses. Como acre-
ditar que a Covid surgiu na-
turalmente ou foi criada pro-
positalmente em laboratório. 
Eis aí o desafio para se bus-
car a verdade e sabedoria. Os 
egoísmos de autoridades e de 
certas nações complicam a 
vida da humanidade. Onde 
estará a verdade? Agora co-
meça a surgir um medo maior 
com a nova variante ômicron. 
Quantos comentários sobre 
vacinas: “Estas vacinas não 
servem para nada... dizem 

alguns setores da Medicina 
que há vacinas que causam 
outras doenças e complicam 
a saúde dos vacinados”. Em 
quem acreditar? Tomar vaci-
na ou não?

Pode estar havendo uma 
armadilha para diminuir a 
população do planeta? É uma 
nova era que está sendo im-
plantada? Acaso é a Era de 
Aquarius que chegou? Quantas 
mudanças estão ocorrendo e 
ainda estão por vir. Tecnologias 
e avanço de muitas mudanças 
no comportamento dos hu-
manos. A tecnologia 5G de-
verá ter início em março de 
2022, a partir daí tudo será 
controlado sem que se sai-
ba. É um mundo novo, mas 
também um mundo louco. 
O que será da humanidade? 
Os humanos irão partir para 
outro planeta?

 olavocamara.adv@uol.com.br
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33% dos clientes atingiram 
meta para receber bônus
Região - No Alto Tietê, 33% 
dos clientes elegíveis ao Pro-
grama de Incentivo à Redução 
Voluntária do Consumo de 
Energia Elétrica, conseguiram 
atingir a meta parcial de di-
minuição mensal mínima de 
10% do seu gasto de energia 
no período. Caso mantenham 
a redução, esses consumidores 
receberão bônus na conta 
de luz a partir de janeiro de 
2022. O levantamento é da 
EDP, distribuidora de energia 
elétrica da região.

Em vigor há três meses, 
o programa foi estabelecido 
pelo Ministério de Minas e 
Energia (MME) e Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), e é válido para o 
consumo residencial, in-
dustrial, comercial, rural e 
serviços e outras atividades. 
A iniciativa, que abrange 
todo o território nacional, 
proporcionará descontos na 
conta no valor de R$ 0,50 
para cada kWh economizado, 
no período de quatro meses 
(setembro a dezembro). O 

abatimento será concedido 
a quem poupar no mínimo 
10% e no máximo 20% em 
relação ao mesmo intervalo 
de meses do ano de 2020. 
O desconto correspondente 
será lançado nas faturas de 
energia elétrica a partir de 
janeiro de 2022.

Se, por exemplo, uma 
família consumiu 200 kWh 
em setembro de 2020, 180 
kWh em outubro, 190 kWh 
em novembro e 200 kWh 
em dezembro, seu consumo 
médio foi de 191 kWh. Desta 
forma, essa família precisa 
reduzir seu consumo mensal 
em no mínimo 10% para 
participar do programa de 
bônus, o que equivaleria a 
um consumo médio mensal 
em torno de 172 kWh. Neste 
caso, o bônus creditado ao 
fim do Programa seria de 
R$ 39,18. Considerando o 
limite máximo permitido para 
recebimento de bônus, que é 
20%, essa família poderia ter 
um crédito de até R$ 77,64.

Vale destacar que, para 

os clientes elegíveis, a EDP 
informa a meta de economia 
de cada unidade consumi-
dora e a redução de consu-
mo alcançada em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior na fatura de energia 
elétrica. Com isso, é possível 
acompanhar a evolução do 
consumo e readequar hábitos 
familiares de maneira a fazer 
jus ao bônus.

“Apesar das chuvas ocorridas 
nos últimos meses e de uma 
leve melhora nos níveis dos 
reservatórios, o momento de 
escassez hídrica nos desafia a 
usar a eletricidade de forma 
cada vez mais consciente. O 
sistema de bônus é uma forma 
de reconhecer o esforço da 
população em contribuir para 
a mitigação dos impactos da 
falta de chuvas”, afirmou Vilmar 
Abreu, gestor de Excelência 
ao Cliente da EDP.

Para mais informações 
sobre o programa e dicas 
de uso eficiente da energia, 
acesse: www.edp.com.br/
seliganoconsumo.

Energia elétrica

Faculdade Piaget recebe 
homenagem na Câmara
Suzano - A Faculdade Piaget 
foi homenageada na tarde de 
quarta-feira com uma Moção 
de Aplausos pela Câmara 
de Vereadores de Suzano 
por ter sido eleita a melhor 
faculdade do Alto Tietê pelo 
Guia Estadão/Quero Educa-
ção 2021, e pelas diversas 
ações sociais desenvolvidas 
na cidade de Suzano.

A propositura da homenagem, 
de autoria do 1º Secretário 
da Câmara, vereador Antonio 
Rafael Morgado (PDT), o 
Professor Toninho Morgado, 
aprovada por unanimidade, 
foi entregue à diretora acadê-
mica da faculdade, professora 
Poliana Lima, representando 
toda a família Piaget. Tam-
bém participaram do evento 
diretores, coordenadores de 
cursos e docentes dos diversos 
cursos da faculdade.

Ao longo da sessão, o vereador 
Toninho Morgado mencionou 
o excelente trabalho que a 
instituição vem prestando 
na cidade de Suzano. “A 
Faculdade Piaget foi eleita 

Educação

pelo Guia Estadão a melhor 
faculdade do Alto Tietê, con-
siderando que a faculdade 
vem realizando importantes 
trabalhos sociais, tais como 
abertura da clínica de Saú-
de que presta atendimento 
gratuito de Fisioterapia para 
a população carente. É um 
trabalho social importantís-
simo”, afirmou o vereador.

Já a diretora Poliana Lima 
agradeceu o parlamentar pela 
iniciativa e parabenizou toda 
a comunidade acadêmica da 

Faculdade Piaget.
Ela reforçou ainda, que a 

homenagem é para toda a 
família Piaget pela dedica-
ção e empenho que, além 
de proporcionar um ensino 
de qualidade diferenciado, 
também se preocupa com a 
responsabilidade social desen-
volvendo e participando de 
vários serviços de atendimento 
gratuito a população. “Receber 
essa moção é significado de 
reconhecimento, acolhimento 
e orgulho recíproco”, destacou.

Guia Estadão indicou a Piaget como a melhor da região

Divulgação

Cidades apresentam projetos 
de enfrentamento à pandemia
12 municípios estão inscritos no Simpósio de Saúde do Condemat para mostrar ações exitosas contra a Covid-19

NA TERÇA-FEIRA

Região - O Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
promove nesta terça-feira o 
primeiro Simpósio de Saúde 
do Condemat (Sisac), que 
reúne iniciativas de sucesso 
da região no combate ao 
coronavírus, bem como em 
prol da saúde da população. 
O evento será exclusivo para 
convidados e contará com 
a presença de autoridades 
municipais, especialistas em 
saúde e epidemiologia do 
Estado de São Paulo.

Idealizado e realizado pelo 
Condemat, o encontro tem 
participação das cidades de 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá, Sale-
sópolis, Santa Branca, Santa 
Isabel e Suzano.

Para a coordenadora da 
Câmara Técnica de Saúde do 
Condemat, Adriana Martins, 
o encontro é um momento 
de compartilhar experiências 
positivas e estreitar os laços 

Unidade Sentinela, em Santa Isabel, atendeu casos leves e moderados da doença

entre as autoridades municipais 
com os governos estadual e 
federal. “O Sisac irá reunir 
as melhores iniciativas em 
prol da saúde pública como 
forma de exaltar a força da 
nossa região e criar uma ponte 
entre governos, o que pode 
possibilitar maior captação de 
recursos para a continuidade 
dos trabalhos”, explicou.

Salesópolis é responsável por 
dois trabalhos na mesa técnica 
Projeto Olhe-se. A iniciativa 
visa dar maior visibilidade aos 
trabalhadores da Cooperativa 
de Recicladores, como forma 
de gerar a conscientização 
sobre a saúde, realização 
de exames periódicos para 
a promoção da qualidade de 
vida para toda a população.

Já Santa Isabel realizou o 
trabalho Unidade Sentinela, 
no qual foram concentrados 
os atendimentos de casos leves 
e moderados de Covid-19 
em uma unidade básica de 
saúde como forma de prover 
acolhimento imediato, diminuir 
a contaminação da Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA) 
do município.

A Secretaria de Saúde de 
Santa Branca inscreveu três 
projetos e irá fazer a apre-
sentação oral do trabalho 
Reabilitação Fisioterapêutica 
pós-Covid-19, no qual reforça 
a importância do tratamento 

multidisciplinar para a re-
cuperação total de pessoas 
que foram acometidas com 
o coronavírus.

Por último, Suzano, que 
inscreveu cinco projetos, irá 
apresentar Gestão aproximada 
de recursos, garantias seguras 
às práticas do servidor e ao 

cuidado digno ao usuário 
em tempo de pandemia, 
que aborda as iniciativas 
desenvolvidas para garantir a 
manutenção e abastecimento 
de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e medica-
mentos na rede municipal 
de saúde, como forma de 

fortalecer os atendimentos 
a todos os pacientes.

Segundo o presidente do 
Condemat, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), há grande expectativa 
para o simpósio. “Estamos 
muito orgulhosos de criar 
esse espaço para comparti-
lhamento de conhecimento, 
informação e boas práticas”, 
comentou.

O encontro conta com 
o patrocínio de empresas 
locais, como a Suzano S.A; 
RV Ímola; Sabesp; Grupo 
RFR; Açotubo; Dagan; Karina 
Plásticos; Lepe; Mirandinha 
Miniaturas; Mobensani; Mogi 
Mater; Hospital Santa Maria; 
Sil Fios e Cabos; Truckvan; 
Mars, Murc e Transguará.

O Sisac será no Guararema 
Parque Hotel. No site do evento 
(simposiodocondemat.com.
br) é possível acessar as infor-
mações sobre a programação 
e palestrantes. No Facebook 
(fb.com/condemataltotiete) 
e Instagram (@condema-
taltotiete), são postadas as 
atualizações sobre o evento.

Divulgação/Condemat
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Prefeito de Guarulhos é eleito 
novo presidente do Condemat
Guti foi eleito ontem por unanimidade, junto com o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes, como vice-presidente

MANDATO 2022

Região - O prefeito de Gua-
rulhos, Gustavo Henric Costa 
(PSD), o Guti, foi eleito ontem, 
por unanimidade, o novo 
presidente do  Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) para o man-
dato 2022, com o prefeito 
de Salesópolis, Vanderlon 
Oliveira Gomes (PL), como 
vice-presidente. A posse será 
no dia 3 de janeiro e Guti 
substituirá o atual presiden-
te, Rodrigo Ashiuchi (PL), 
prefeito de Suzano.

“É uma grande responsa-
bilidade e satisfação assumir 
a presidência do Condemat 
que é um dos consórcios 
mais importantes do Estado. 
Nós representamos mais de 3 
milhões de habitantes e, assim 
como os outros presidentes 
que passaram por aqui, eu 
terei a mesma dedicação e 
empenho para contribuir 
com o desenvolvimento da 
nossa região”, disse.

Entre as prioridades de 
Guti, está a realização de 

estudos para a criação de 
uma agência para estímulo ao 
desenvolvimento econômico 
da região. “Neste momento 
de retomada econômica é 
bastante salutar que traba-
lhemos em conjunto para o 
desenvolvimento e geração 
de emprego na região. A 
criação desta agência não 
oneraria as prefeituras nem 
o Condemat e seria uma 
importante estratégia para 
captação de novas empresas 
para a região e para termos um 
diálogo mais próximo com 
as que já estão instaladas. A 
economia é algo que devemos 
pensar regionalmente, uma 
empresa bem instalada em 
um município como Suzano, 
por exemplo, gera dividendos 
e cria empregos para os mu-
nicípios vizinhos”, detalhou.

O atual presidente fez um 
balanço positivo de sua gestão 
em 2021, e citou a atuação 
conjunta dos prefeitos em favor 
da região. “Foi um período 
difícil para todos os gestores, 
mas com a união e trabalho 

conseguimos avançar em 
muitas áreas, com destaque 
para a Saúde, na ampliação 
das vagas hospitalares para 
tratamento às pessoas diag-
nosticadas com Covid-19, 

que deu aos municípios todo 
suporte para que a população 
não ficasse sem atendimento” 
disse Ashiuchi.

Os demais membros da 
diretoria eleita do Condemat 

são José Luiz Eroles Freire 
(PL), prefeito de Guararema (1º 
tesoureiro); Carlos Chinchilla 
(PSL), prefeito de Santa Isabel 
(2º tesoureiro); e Priscila 
Gambale (PSD), prefeita de 

Ferraz de Vasconcelos (se-
cretária geral). O Conselho 
Fiscal terá como presidente 
o prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(Suzano) e como membros 
os prefeitos Luís Camargo 
(PSD) (Arujá), Carlos Alberto 
Taino Júnior (PL) (Biritiba 
Mirim), Eduardo Boigues 
Queroz (PP) (Itaquaquecetu-
ba), Caio Cunha (Podemos) 
(Mogi das Cruzes), Márcia 
Bin (PSDB) (Poá) e Adriano 
Levorin (PL) (Santa Branca).

O Condemat é integrado 
hoje pelas cidades de Arujá, 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá, Sale-
sópolis, Santa Branca, Santa 
Isabel e Suzano. O consórcio 
representa uma região com 
três milhões de habitantes 
e sua estrutura é formada 
pelo Conselho de Prefeitos 
e pelas Câmaras Técnicas, 
integradas por secretários 
e gestores das principais 
áreas das administrações 
municipais.

Guti (direita) substituirá Ashiuchi e terá o prefeito de Salesópolis (centro) como vice

Divulgação/Condemat

Mogi - O Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) sedia ama-
nhã, a partir das 9 horas, um 
evento especial para lembrar o 
Dezembro Verde. O objetivo é 
sensibilizar a população sobre 
maus tratos e abandono de 
animais domésticos, prática 
muito comum no período 
de festas e viagens de férias. 

O público terá acesso ao 
tema por meio de atividades 
diversas como palestras, ca-
minhada, feira de artesanato, 
agendamento de castração, 
comidas e bebidas veganas, 
produtos pets, aferição de 
pressão arterial, cálculo de 
massa corpórea, atividades 
físicas, recreação e modali-
dades de luta.

O abandono de animais é 
um crime que vem se agra-
vando pelo crescente aumento 
populacional. Se o proprietário 
for viajar, deve levar o animal 
ou deixá-lo sob os cuidados 
de um amigo, parente ou 
guardião confiável.

Outra prática de guarda 
responsável é evitar crias in-
desejadas e, para isso, Mogi 

Mogi - Termina hoje a cam-
panha de intensificação do 
reforço da vacina contra a 
Covid-19 sem necessidade 
de agendamento. A partir 
da próxima segunda-feira, 
quem precisar receber o 
imunizante, em primeira, 
segunda ou terceira dose, 
deve efetuar o agendamento 
online por meio do site 
www.cliquevacina.com.br . 

A vacinação em demanda 
livre faz parte da campanha 
para intensificação das doses 
antes das festividades de 
Natal e Ano Novo. Desde o 
dia 4, primeiro dia da ação, 
Mogi das Cruzes aplicou 
23.667 doses.

Os interessados devem 
comparecer à unidade de 
saúde ou drive, confor-
me estoque de vacinas e 
programação previamente 
estabelecida. Neste caso, 
é ofertado o imunizante 
que estiver à disposição 
na unidade.

Hoje, das 9 às 15 horas, a 
vacinação estará disponível 
no drive do Pró-Hiper para 

Mogi - A Secretaria de 
Educação está disponi-
bilizando, em seu canal 
no Youtube, as oficinas 
esportivas remotas “Brin-
quedos e brincadeiras para 
as férias”. A programação 
tem duração prevista de 
duas semanas e contará 
com 20 vídeos. Esta nova 
série de atividades é uma 
continuidade dos vídeos 
elaborados ao longo deste 
ano com diferentes moda-
lidades esportivas, danças 
e brincadeiras.

 Entre as oficinas deste 
novo bloco estão brinca-
deiras, como: Basquete na 
caixa, pebolim, batalha 
naval e pião. 

A proposta com essas 
atividades é propiciar vi-
vências lúdicas e adaptadas 
ao contexto da casa ou 
da escola do aluno, além 
de ensinar novas práticas 
para o período das férias 
escolares. Neste bloco serão 
disponibilizados quatro 
vídeos para cada ano, com 
diferentes propostas de 

CCZ sedia amanhã evento 

do Dezembro Verde

Termina hoje imunização 

sem agendamento prévio

Educação disponibiliza

oficinas esportivas remotas

Maus tratos e abandono Covid-19Férias

das Cruzes mantém um pro-
grama permanente e gratuito 
de castração.

As castrações são realiza-
das no Centro de Controle 
de Zoonoses, Petmóvel e 
também na clínica parceira 
localizada na região de Braz 
Cubas. Mensalmente, uma 
média de 430 cães e gatos são 
castrados. Além do controle 
populacional dos animais, a 
castração também contribui 
para reduzir riscos de diversos 
tipos de tumores. 

Quem tiver alguma dúvida 
ou denúncia agora também 
pode falar com o CCZ por meio 
do WhatsApp 94304-7596.

O CCZ fica na estrada de 
Santa Catarina, nº 2540, em 
Cezar de Souza.

mogianos de carro (entrada 
pela avenida Cívica) ou a pé 
(entrada pela av. Prefeito 
Carlos Ferreira Lopes) e 
também no Largo do Rosário, 
na área central. 

A partir das 10 horas, 
será iniciada a vacinação 
itinerante em bairros mais 
distantes e zona rural: Chá-
cara Santo Ângelo, Conjunto 
Jéfferson da Silva, Parque 
São Martinho, Pindorama 
e Vila Estação. Outro ponto 
será o CEU das Artes, na 
Vila Nova União, onde a 
população poderá atualizar 
a caderneta de vacinação 
das crianças e adolescentes, 
além do reforço contra a 
Covid-19.

Mortes

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou ontem 
113.555 pessoas que já se 
recuperaram da Covid-19. 
Nas últimas 24 horas o mu-
nicípio de Itaquaquecetuba 
registrou um óbito.

brincadeiras, em sua maioria 
com materiais recicláveis. 
Os vídeos contam com 
uma introdução sobre o 
que será realizado. 

O professor poderá tra-
balhar de duas formas com 
seus alunos: propondo que 
realizem em sala as atividades 
da oficina ou trabalhar de 
forma interdisciplinar com 
outras áreas do conhecimento, 
de forma que a aula não 
seja isolada. As práticas 
poderão ser consideradas 
como conteúdo da aula de 
educação física da semana.

Entre as diversas oficinas, 
cinco delas serão exibidas 
pela TV Câmara (Canal 
digital 3.2) que serão as 
seguintes: 1ºano: Bolinha 
no buraco, 2º ano: Trilha 
mãos e pés, 3ºano: Basquete 
pong, 4ºano: Estátua e 5º 
ano: Batalha Naval. 

Todo o conteúdo dos oito 
blocos de oficinas esportivas 
remotas está disponível 
no canal do Youtube da 
Secretaria Municipal de 
Educação.

Público terá acesso 
ao tema por meio de
palestras,caminhada, 
feira, castração, 
dentre outros
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Governo anuncia unidade mogiana
do programa Praça da Cidadania
Equipamento em área de vulnerabilidade social terá atividades de esportes e lazer, cursos profissionalizantes e serviços

PARCERIA DE R$ 4 MILHÕES

São Paulo - O governador 
João Doria (PSDB) assinou 
ontem novos convênios para 
a implantação do programa 
Praça da Cidadania em um 
total de seis municípios, entre 
eles Mogi das Cruzes, com 
investimento médio de R$ 4 
milhões em cada unidade. A 
iniciativa do governo de SP 
busca a redução da vulnera-
bilidade social por meio da 
implementação de espaços 
destinados a lazer, esporte 
e qualificação profissional. 
Serão beneficiadas também 
Diadema, Mauá, São Bernar-
do do Campo e Embu das 
Artes, localizadas na Grande 
SP, além de Ribeirão Preto, 
no interior do Estado.

“A Praça da Cidadania não 
é apenas a praça do lazer, do 
esporte e da convivência. É a 
praça que dá a oportunidade 
da formação profissional para 
garantir o futuro. A oportu-
nidade do emprego é o que 
o Governo de SP incluiu, de 

maneira enfática, dentro das 
praças. Isso é respeito pela 
cidadania e pelas pessoas”, 
ressaltou Doria.

As Praças são equipamentos 
fundamentais para promover 
a cidadania, inclusão social 
e qualificação profissional 
nos territórios vulneráveis, 
estimulando a geração de 
emprego e renda, o empreen-
dedorismo e a autonomia 
financeira da população. 
Além disso, no local são 
ofertados serviços do Centro 
de Integração e Cidadania 
(CIC), da Secretaria da Justiça 
e Cidadania, e do Banco do 
Povo, da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico.

O programa oferece mais 
de 20 cursos profissionali-
zantes, desenvolvidos pelo 
Fundo Social de São Paulo, 
em parceria com o Centro 
Paula Souza. As vagas são 
ofertadas em seis áreas di-
ferentes: beleza e bem-estar, 
moda e arte, gastronomia, 

informática, construção civil 
e administração.

A iniciativa ainda contem-
pla a implantação de áreas 
voltadas para esportes, lazer 

e convivência comunitária. 
Cada unidade poderá contar, 
dependendo do projeto, com 
academia ao ar livre, pista de 
caminhada e corrida, quadra 

poliesportiva, quadra de 
futebol society, quadra de 
basquete de rua (3×3), área 
de jogos, parquinho infantil, 
arena ao ar livre, jardim de 
chuva e horta comunitária.

“As Praças da Cidadania 
são centros de convivência e 
nesses locais teremos, além 
do esporte e da integração 
da família, os cursos de 
capacitação para darmos 
autonomia para as pessoas. 
Agradeço ao Governador 
por aceitar esse desafio e 
aos prefeitos pela parceria”, 
destacou a presidente do 
Conselho do Fundo Social 
São Paulo, Bia Doria.

Implantação
Para a implantação da 

Praça da Cidadania, o muni-
cípio deve estar enquadrado 
nas diretrizes do Programa, 
disponibilizar um terreno 
adequado e providenciar a 
aprovação legal dos trâmites 
para instalação do projeto. 
Além disso, a prefeitura deve 

coordenar a mobilização junto 
à comunidade, contando com 
o apoio técnico do Fundo 
Social de São Paulo.

Após a inauguração da 
Praça, o município deve 
realizar a gestão, manuten-
ção e zeladoria dos espaços 
abertos, e o Fundo Social de 
São Paulo fica responsável 
pela pelo edifício das Escolas 
de Qualificação Profissional.

Unidades
O Estado de SP já realizou 

a implantação de quatro 
unidades da Praça da Cida-
dania, sendo duas na Capital 
(Paraisópolis e Vila da Paz) 
e outras duas na Grande SP, 
nas cidades de Guarulhos 
e Santo André. Além disso, 
em agosto deste ano, foram 
assinados outros seis convê-
nios com os municípios de 
Itaquaquecetuba, Carapicuíba, 
Itapevi, e Osasco, também 
na RMSP, além de Cubatão e 
Santos, na Baixada Santista.

Doria liberou a implantação em seis municípios

Divulgação/Governo do Estado

GUARAREMA NÃOTERÁ
O CIDADE NATAL EM 2021

O evento tem recorde de público
e gera aglomeração em diversos 
pontos da cidade.
Mesmo com os avanços na va-
cinação, a pandemia da Covid-19
ainda não acabou e, por isto,
pensando na segurança e saúde
dos moradores e turistas, a Prefei-
tura de Guararema decidiu cancelar
o Guararema Cidade Natal 2021. 

LEMBRE-SE! 

Visite a cidade, mas mantenha 
sempre as medidas de segurança:

USE MÁSCARA

MANTENHA O DISTANCIAMENTO SOCIAL

CONTAMOS COM A

COMPREENSÃO DE TODOS PARA

QUE POSSAMOS NOS ENCONTRAR

EM BREVE, COM MUITA SAÚDE,

TRANQUILIDADE E ALEGRIA.
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AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 185/2021 - PROCESSO Nº 24.825/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, 
PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos 
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 11 horas, do dia 27 de 
dezembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 10 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/21 - PROCESSO Nº 20.515/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REVITALIZAÇÃO E 
OVERSEEDING DO GRAMADO NATURAL PROFISSIONAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA – NOGUEIRÃO, COM 
DIMENSÕES DE 68 M X 105 M DE COMPRIMENTO E ÁREAS AO REDOR DE 3.596,05 
M², TOTALIZANDO A ÁREA DE 10.736,05 M², COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
EMPRESA VENCEDORA: CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS 
VERDES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 227.988,00 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais).

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em 10 de dezembro de 2021.
EWERTON KOMATSUBARA - Secretário Municipal de Esporte e Lazer__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 157-2/2021 – PROCESSO Nº 26.520/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 
EVENTOS, REUNIÕES, OBRAS, PROGRAMAS OU QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES 
ORGANIZADAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, 
INCLUINDO PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 
PROGRAMAS DE ENTREVISTAS, INFORMATIVOS E CONTEÚDOS EDUCATIVOS PARA 
VEICULAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, BEM 
COMO, EM SEUS CANAIS DIGITAIS DE DIVULGAÇÃO, OU ATRAVÉS DE CANAL DE TV 
ABERTA. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ TAMBÉM FORNECER EQUIPAMENTOS 
E ESTRUTURA QUE VIABILIZE MONITORAMENTO, GRAVAÇÃO E ACESSO REMOTO 
PARA A VIGILÂNCIA DE EVENTOS, LOCAIS PÚBLICOS, EM ÁREAS COBERTAS OU NÃO 
COBERTAS POR SISTEMA DE CÂMERAS FIXAS.
EMPRESA VENCEDORA: RÁDIO E TELEVISÃO ALTO TIETÊ LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.779.668,94 (um milhão, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e 
sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Mogi das Cruzes, em 03 de dezembro de 2021.
SEVERINO JOSÉ DE BRITO NETO - Secretário de Transparência e Comunicação Social__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 208/2021 - PROCESSO Nº32.297/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPE 
PRONTUÁRIO – KRAFT
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 27 de 
dezembro de 2021. 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 10 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2021 – PROCESSO Nº 21.139/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS (VARAL SANFONADO, CARRO 
COLETOR, CADEADO, ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES, ESCADA DE ALUMÍNIO, 
LIXEIRA COM PEDAL, TAPETE SANITIZANTE E ETC).
EMPRESAS VENCEDORAS: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI; FORTCLEAN 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI; L.P. DE BORBA & CIA LTDA; NOG. COM 
VARIEDADES LTDA; PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA PAPELARIA E MÓVEIS 
LTDA; PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI e RVN DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 14.069,80 (quatorze mil e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 01 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ATA DE REUNIÃO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
PUBLICADO EM 23 DE OUTUBRO DE 2.021 PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE 
IMÓVEL MUNICIPAL

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS 
PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS OBJETIVANDO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE 
IMÓVEL MUNICIPAL

        Ao décimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta 
minutos, na sala de reuniões, 4º andar da Secretaria Municipal de Educação, deu-se início à 
Reunião da COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS, instituída pela 
Resolução SME nº 03, de 20 de janeiro de 2021, tendo por finalidade proceder a análise dos 
documentos encartados pelas entidades sem fins lucrativos (interposição de recursos), obje-
tivando a concessão administrativa do Centro de Educação Infantil Municipal: Professora 
Ivone Baghoss, localizado na Rua Santa Virgínia, nº 101, Vila Estação – Mogi das Cruzes/SP. 
Abertos oficialmente os trabalhos, a Comissão verificou a ausência de pedido de interposição 
de recurso, e, considerando o único processo de Inscrição, Processo nº 31.128/2021 – Casa 
de Convivência Vila Estação, CNPJ. nº 05.144.161/0001-72, com a análise dos documentos 
apresentados, atendendo os requisitos, critérios e condições presentes no Edital nº 04/2021, 
a Comissão decide: HABILITAR a Entidade – Casa de Convivência Vila Estação, CNPJ nº nº 
05.144.161/0001-72, classificando-a com seguinte pontuação: 

PROCESSO Nº MANTENEDOR PONTUAÇÃO

Processo nº 31.128/2021
Casa de Convivência Vila Estação
CNPJ. 05.144.161/0001-72

a) = 03
b) = 02                   total = 08
d) = 02
 f) = 01

A seguir, foi encerrada a presente reunião e providenciado o registro em ata devidamente 
assinada pelos membros presentes da Comissão de Seleção das Organizações Parceiras 
(Resolução SME nº 03/2021), a qual será publicada em sua íntegra.
 Edimara Aparecida de Oliveira Batalha Vivian Maria Lopes

 Thiago Rafael Miguel Gonçalves Claudete Maria de Jesus

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

}
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VENDEM-SE 3 TERRENOS PARTICULARES

EM ITAQUAQUECETUBA NA CIDADE KEMEL. CADA 
TERRENO TEM A MEDIDA DE 5 X 25/ RUA ASFALTA-
DA/ COM ÁGUA E LUZ/ 5 MINUTOS DO SHIBATA E 10 

MINUTOS DA ESTAÇÃO ROMANO DA CPTM.

VALOR DE VENDA DE CADA TERRENO: R$ 80.000,00 Á 
VISTA COM RECIBO DE COMPRA E VENDA

TRATAR COM: WAGNER

     (11) 9 8333-7191/ HORÁRIO COMERCIAL

Água. Sabendo usar, não vai faltar.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012392-
46.2017.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda 
Pública, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Bruno Machado Miano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIA 
MARIA DA LUZ, Brasileira, qualificação desconhecida, não encontrada, 
que lhe foi proposta uma ação de Desapropriação por parte de Cia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, alegando em 
síntese que, em razão do Decreto Municipal nº 3.260, de 21 de julho de 
2017 (documento 05), a autora está autorizada a instituir servidão de 
passagem em uma faixa de 1.629,35 (um mil, seiscentos e vinte nove 
metros e trinta e cinco decímetros quadrados), localizada Rodovia Dom 
Paulo Rolim Loureiro (SP 098), Km 76, Bairro Biritiba Ussú, CEP: 08940-
000, no Município de Biritiba Mirim, cuja descrição perimétrica e demais 
características estão discriminadas no cadastro 7213/036, no Laudo 
de Avaliação Administrativo nº202/2016 e respectiva planta cadastral 
nº ERBE 6347/16 FL 06/09 (documentos 06,07 e 08), constando 
pertencer aos expropriados, conforme Matrícula nº 5.807, do 2ºCartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes (documento 
09),por ser necessária a implantação de uma Adutora e Acesso – 
AAB Ø900mm e Acesso Bacia do Rio Itapanhaú, partes integrantes 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Biritiba Mirim, 
Comarca de Mogi das Cruzes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Mogi das Cruzes, aos 25 de maio de 2021.
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Prefeitura de Mogi diz que nova
Maternidade está ‘95% concluída’
Administração municipal aguarda as etapas finais da obra para iniciar o aparelhamento e entregar unidade

SAÚDE

Mogi - A Prefeitura informou 
na tarde de ontem que as 
obras da nova Maternidade, 
que está sendo construída no 
distrito de Braz Cubas, estão 
em 95% de seu cronograma 
de construção concluído e 
que está aguardando as eta-
pas finais de aparelhamento 
para entrega à comunidade.

O edifício foi escolhido 
pela Prefeitura no início 
do ano como prioritário 
para construção, na oca-
sião, pela necessidade de 
disponibilidade de um es-
paço para receber pacientes 
graves e com necessidade 
de internação pelo novo 

Andre Diniz coronavírus (Covid-19), em 
vez de se criar um novo 
Hospital de Campanha. No 
primeiro trimestre, o prefeito 
Caio Cunha (Pode) chegou 
a informar que o hospital 
poderia estar em condições 
para receber pacientes, em 
caso de necessidade.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, as obras estão 
em fase final de execução, com 
mais de 95% do cronograma 
concluído - a estrutura estaria 
pronta, restando apenas o 
acabamento na parte interna. 

“Assim que a obra for entregue, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde iniciará os trabalhos 
para a aquisição do mobiliário 
e equipamentos”, informou.

Segundo a municipalidade, 
a Maternidade terá capacidade 
de realizar até 500 partos por 
mês. O prédio está localizado 
ao lado do Hospital Muni-
cipal Prefeito Waldemar da 
Costa Filho, no ponto onde 
esteve instalado o Fórum de 
Braz Cubas. A obra contou 
com investimento total de 
R$ 37,1 milhões, segundo 
a administração municipal.

A expectativa é de que a 
nova unidade, quando estiver 
pronta, ajude a equilibrar a 
demanda por obstetrícia no 
município, que atualmente 
conta apenas com a Santa 
Casa de Misericórdia para 
partos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).
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Vila Rubens terá via interditada para serviços de recapeamento

Mogi - A rua Gustavo Vieira de Lima, na Vila Rubens, receberá, a partir da próxima 

semana, trabalhos de recapeamento. A previsão é que ela seja interditada na próxima 

terça-feira e assim permaneça até o término dos trabalhos, o que deve ocorrer até 

o próximo sábado. Os serviços fazem parte do programa de recapeamento, que está 

ocorrendo desde fevereiro deste ano e beneficia 41 vias públicas de toda a cidade.

Vistorias
No final do mês de abril 

deste ano, a Comissão de 
Obras da Câmara de Verea-
dores de Mogi das Cruzes 
visitou as obras da Mater-
nidade, acompanhada da 
então secretária municipal 
de Obras, Leila de Alcântara 
Galvão.

Na ocasião, o cronograma 
de obras estava estimado 
em 80% de conclusão, e 
a expectativa da Prefeitura 
era de que a primeira etapa 

- que contempla o térreo, o 
segundo e terceiro andares 

- poderia ser entregue até 
junho, enquanto que todo 
o complexo seria concluído 
até abril de 2022. Hospital terá capacidade para 500 partos por mês

Mogi News/Arquivo

A Câmara sabe da importância que tem 
a presença do cidadão de Mogi em suas 
sessões ordinárias.

Afi nal, é através dela que a população 
tem contato direto com o trabalho dos 
vereadores. E fi ca por dentro dos rumos que 
serão tomados para a cidade.

Por isso, a Câmara está retomando as 
sessões com a participação do público 
no plenário, seguindo todas as normas 
de segurança contra o Coronavírus: uso 
obrigatório de máscaras e de álcool gel.
Tudo para garantir que você assista às 
sessões de forma segura.

Então, está feito o convite: você tem um 
encontro marcado com a cidadania, todas as 
terças e quartas-feiras: Pequeno Expediente 
às 14h e Sessão Ordinária às 15h.
Acompanhe as sessões também pela TV 
Câmara na sua TV ou celular, pela internet.

� camarademogi
� camaramogidascruzes
� Canal 3.2 UHF 
↸ www.cmmc.com.br

AS SESSÕES DA CÂMARA ESTÃO 
NOVAMENTE ABERTAS AO PÚBLICO.


