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Mais de 580 acordos são feitos 
pelo programa de parcelamento
Números levam em conta a primeira semana do projeto, que busca reaver parte dos impostos e taxas devidas em Mogi

MOGI

  Nova edição do “Regulariza MEI” ocorre 
nesta segunda-feira. Cidades, página 4

A Secretaria de Educação declarou 
anteontem que mais de 2,2 mil pais 
de alunos da rede de ensino já res-
ponderam a uma consulta pública 
sobre o retorno às aulas presenciais 
nas escolas municipais. A consulta 
pública promovida pelo município 
e pelo Gabinete de Articulação para 
Enfrentamento da Pandemia na Edu-
cação (Gaepe) teve início na última 
terça-feira e tem como meta compre-
ender as motivações das famílias que 
não optaram pelo retorno dos alunos 
às aulas presencias e melhorar as po-
líticas públicas para o acesso à escola.   
Cidades, página 5

Mogi

Segunda dose 
da vacina será 
ofertada hoje
Cidades, página 8

Arujá

Feira de exposição de flores 
inicia neste final de semana
Além da exposição, as flores também serão vendidas 
para o público. Cidades, página 3
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PQ. MAX FEFFER 

DEVE REABIR 

Suzano

Informação foi confirmada pela Prefeitura de Suzano 
após constatar que mais de 90% da população está 
vacinada; para entrar será preciso apresentar o 
comprovante de imunização. Cidades, página 3

Mogi News/Arquivo

Mogi

Cerca de 2 mil pais respondem 
questionário de volta às aulas

Das 211 escolas da rede municipal, 199 estão aptas 
para receber os alunos. Cidades, página 5
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CAIXA DE REMÉDIOS
Pensando em ajudar os pacientes 
a conseguir tomar corretamente os 
medicamentos, duas profissionais 
do setor de Farmácia da Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos criaram 
caixas personalizadas que ajudam 
com tabelas e imagens de manei-
ra lúdica. O objetivo é auxiliar pes-
soas idosas, com baixa visão, anal-
fabetismo ou que vivem sozinhos a 
seguir horários, quantidade e dias.

CONSUMO
Procon de Itaquaquecetuba realiza 
atendimentos ao público, além de 
atuar na fiscalização de toda prá-
tica de consumo na cidade. Qual-
quer consumidor pode procurar o 
serviço para tirar dúvidas ou fazer 
alguma reclamação. As funções do 
órgão consistem, entre outras coi-
sas, no controle de publicidade de 
bens e serviços de todo e qualquer 
produto colocado no mercado com 
o objetivo de coibir eventuais abu-
sos e práticas equivocadas.

PEDÁGIO NÃO DESCE SERRA 
O movimento cívico contra o pedá-
gio na rodovia Mogi-Dutra (SP-088) 
passou a contar com um novo refor-

ço: das lideranças políticas no Lito-
ral Sul. Vereadores de Itanhaém e 
outras cidades na Baixada mostra-
ram-se contra a ação do governo do 
Estado de instalar praças de pedágio.

E SOBE ATÉ ALESP
A Comissão de Transportes e Co-
municação da Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo (Alesp) 
chegou a ouvir, dias atrás, o diretor-
-geral da Artesp, a agência regula-
dora do transporte do Estado, Mil-
ton Persoli. A comissão apoiou em 
unanimidade as falas dos deputados 
estaduais Rodrigo Gambale (PSL) e 
André do Prado (PL) contra a praça. 
O projeto, contudo, continua em es-
tudo pela Artesp.

ESTUDO SEM PRESSA
Comentários nos bastidores apon-
tam que o termo “em estudo” apli-
cado pelo governo do Estado para 
tratar da republicação do edital de 
concessão do “Pacote Litoral Pau-
lista” da Artesp pode ser mais do 
que uma etapa técnica, mas políti-
ca. O impacto das articulações dos 
moradores do Alto Tietê (e agora do 
litoral) podem estar gerando os re-
sultados esperados.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Integração

P
ergunte a qualquer empresário, de 
qualquer calibre, que está ou que 
quer se instalar no Alto Tietê, e eles 
falarão sobre as vantagens da região 

por sua “posição privilegiada”. Mas estar no 
lugar certo não basta.

A posição do Alto Tietê, do ponto de vista 
das cadeias de produção industrial e comercial, 
é das mais invejáveis no país ou na América 
do Sul. Inserida no Rodoanel Mario Covas, 
próxima do porto de Santos com uma miría-
de de rodovias (incluindo a Mogi-Bertioga), 
próximos da Via Dutra e do principal corre-
dor de negócios do Brasil (o Rio-São Paulo), 
na vizinhança de dois aeroportos e com um 
terceiro como alternativa (o de Viracopos, em 
Campinas, a 147 km).

Com um parque industrial robusto e di-
verso, com setor comercial rentável e uma 
população geral de 1,7 milhão de habitan-
tes, aproximadamente, o Alto Tietê conta 
com todos os ingredientes para exercer um 
papel de protagonismo no desenvolvimento 
econômico do Estado, mas ainda compete 
com outras regiões, como as de Campinas 
e do Vale do Paraíba, embora esteja melhor 

posicionada. O motivo? Os “pequenos vícios” 
que incomodam - e que as cidades da região 
buscam corrigir.

A eterna “etapa de estudos” para a im-
plantação da alça de saída do Rodoanel na 
rodovia SP-66 no limite entre as cidades de 
Suzano e Poá, segue sendo a peça a encaixar 
na complexa máquina que é a cadeia logís-
tica, que poderia viabilizar o escoamento da 
produção industrial. No entanto, a indecisão 
segue tolhendo oportunidades, que são agra-
vadas com o constante temor da instalação da 
praça de pedágios na rodovia Mogi-Dutra, 
que resiste a constantes investidas da Agên-
cia Reguladora de Transportes do Estado de 
São Paulo (Artesp).

No entanto, nem tudo é um mar de más 
notícias. Os anúncios recentes de recuperação 
de estradas importantes como a dos Fernandes 
e do Furuyama, em Suzano; da Volta Fria e do 
Taboão em Mogi das Cruzes, bem como em 
outras cidades do Alto Tietê fortalecem não 
apenas a mobilidade, mas o escoamento da 
produção, abrem oportunidades para novos 
polos produtivos, movimentam a economia 
e trazem a riqueza.

A paz não é somente para 
pedir que as guerras e confli-
tos terminem, mas para outras 
causas. Devemos buscar a paz 
interior e ampliá-la para to-
dos. (família, país onde vive 
e toda a humanidade). É o 
que fazem os membros da 
Ordem Rosacruz - AMORC 
(Amorc quer dizer Antiga e 
Mística Ordem Rosae Crucis). 

Faça diariamente alguns mo-
mentos de meditação, volte-se 
para o seu interior e implore 
ao Deus do seu coração (o 
Deus que você acredita) que 
traga para toda a humanidade 
muita paz e elimine a pande-
mia. Agindo assim, estará con-
tribuindo mentalmente para 
que, com inspiração divina, 
este covid-19 desaparecerá 
do Brasil e do planeta. 

Caso todos meditassem 
para a paz, tudo seria dife-

Paz no coração

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

rente. A meditação é uma 
arma mental poderosa e de 
elevação espiritual. Dê a sua 
contribuição para a paz em 
todos os sentidos e seja um 
veículo de Deus na Terra. 
Ajude a implantar um novo 
mundo começando pelo seu 
interior e expandindo para o 
Brasil e para todas as nações. 

O filósofo Baruch Spinoza 
disse: “A paz não é a ausên-
cia da guerra é uma virtude, 
um estado de espírito, uma 
disposição para a benevo-
lência, à confiança e à justi-
ça”. Todos os leitores deste 
tradicional jornal estão con-
vidados e se envolverem na 
paz, palavra de apenas três 
letras, mas de grande signi-
ficado para a humanidade. 

“Ah se todos meditassem na 
paz todos os dias, por apenas 
cinco minutos, a paz, com 

certeza prevaleceria em to-
dos os países” (frase de Ma-
hatma Gandhi). 

Cabe destacar que a paz 
mundial começa no interior 
de cada ser humano. Há gas-
tos desnecessários em todos 
os países com armamentos, 
desperdício de alimentos, lixo 
que poderia ser reaproveita-
do e de água potável que não 
se faz reúso. Mabel Collins, 
pessoa mística e filósofa per-
tencente à Sociedade Teosófi-
ca, certa vez disse: “Quando 
uma alma se levanta, levan-
ta o mundo”. Todos os seres 
humanos podem contribuir 
para a paz. Assim, ajude a 
elevar o grau de consciên-
cia das “massas” enviando 
pensamentos de amor e paz 
a toda a humanidade. Faça 
a sua parte e o Deus do seu 
coração o iluminará.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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 A presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Simone Margenet Cunha, 
participou, nesta semana, do Aulão de Ritmos, promovido pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. A primeira edição do aulão de ritmos foi realizada 
no Parque Centenário e, a segunda, ocorreu no Complexo Esportivo Professor 
Hugo Ramos. A organização pediu para que as pessoas levassem e doassem no 
dia pacotes de absorvente, que serão destinados à campanha Tia Chica, que visa 
garantir a pessoas em situação de vulnerabilidade o acesso a produtos de higiene 
menstrual.

x

 AULÃO ANGARIA ABSORVENTES PARA CAMPANHA
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Max Feffer deve retomar 

as atividades amanhã
Espaço volta a receber o público, no entanto será preciso mostrar o comprovante de 

PARQUE

Suzano - A Prefeitura 
deve retomar as atividades 
no Parque Municipal Max 
Feffer a partir de amanhã. O 
espaço acolherá as famílias 
de segunda-feira a domingo, 
das 6 às 18 horas, exceto 
em dias de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19).  
Além do parque, o Viveiro 
Municipal Tomoe Uemura e 
o PlayPet também estarão de 
volta, englobando mais de 
300 mil metros quadrados.

De acordo com o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL), a 
decisão assertiva vem em 
um momento estratégico, em 
que a pandemia dá sinais de 
abrandamento. “Estamos com 
mais de 90% da população 
acima de 12 anos vacinada 
com pelo menos a primeira 
dose. Também registramos 
baixíssimos índices de ocu-
pação de leitos por semanas 
consecutivas. Isso é resultado 
do comprometimento com 
a vacinação e da boa adesão 
entre os munícipes”, explicou.

Mesmo com os números 

positivos, o Comitê Muni-
cipal de Enfrentamento ao 
Coronavírus determinou no 
início do mês a adoção do 

“passaporte da vacina”, que 
visa garantir mais segurança 
à população. “A medida 
aplicada a bares, baladas, 
casas de show e outros am-
bientes também se aplica 
a parques, teatro, cinema, 
estádio e ginásios. Portanto, 
para frequentar esses locais, 
solicitamos o comprovante 
de vacinação”, disse.

Além do documento, que 
pode ser apresentado de 
maneira física ou virtual, por 
meio do aplicativo “Conec-
te SUS”, do Ministério da 
Saúde, o uso de máscaras 
e álcool em gel continuam 
obrigatórios, bem como a 
prática do distanciamento. “É 
importante destacar que essas 
medidas visam o bem-estar 
coletivo. Precisamos retomar 
nossas rotinas, incluindo 
os momentos de lazer, mas 
queremos que todos estejam 
em segurança”, pediu.

O Parque Municipal Max 
Feffer conta com quiosques, 
academia ao ar livre, ciclovia 
e espaços para piqueniques. 
Além disso, a área acolhe o 
Viveiro Municipal Tomoe 
Uemura com centenas de 
tipos de mudas floríferas e 

frutíferas, animais e jardins, 
sendo uma estrutura completa 
em prol do meio ambiente. 

O local ainda conta com 
o Play Pet, que é um espaço 
adequado para exercícios e 
condicionamento de cães. Para 
frequentar, é preciso criar a 

carteirinha do animal e um 
cadastro do responsável. Para 
tanto, basta apresentar cópias 
do RG e do comprovante de 
endereço do responsável e 
carteirinha de vacinação do 
pet, duas fotos 3×4 coloridas 
e avaliação veterinária.

Medida foi tomada após vacinação chegar a 90% do público, ao menos com 1ª dose

Wanderley Costa/Secop Suzano

Ferraz - Em alusão a cam-
panha do Setembro Amarelo 
que tem como objetivo a cons-
cientização sobre a prevenção 
do suicídio, a Prefeitura, por 
iniciativa da Secretaria de 
Saúde, promove uma “Roda de 
Conversa”. O evento ocorrerá 
na quarta-feira, no Parque 
Municipal Nosso Recanto.

Durante todo o mês diver-
sas ações foram realizadas, 
buscando alertar a população 
e suscitando um espírito de 
empatia no qual compreende-

-se a situação das pessoas 
que sofrem com depressão, 
oferecendo assim um au-
xílio personalizado e mais 
humanizado.

Vale salientar que as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
envolveram-se no Setembro 
Amarelo com elementos fortes 
da campanha, frases de efeito 
positivo, palestras, tratamen-
tos, dentre outros. O viaduto 
Ayrton Senna também recebeu 
uma pintura permanente com 
o lema adotado pela cidade: 

“você não está sozinho”.
De acordo com o coordenador 

‘Roda de Conversa’ sobre 
suicídio ocorre quarta

Acolhimento

da Secretaria de Saúde, Romero 
Lima, a “Roda de Conversa” 
auxilia a introduzir o assunto 
de forma ordeira, respeitosa 
e sem preconceito. “O tema 
ainda sofre muito tabu e re-
sistência por parte de alguns 
da sociedade que às vezes 
não percebem o quanto as 
pessoas que necessitam de 
ajuda emitem por meio do 
corpo, comportamento, falas 
e ações, bem como a falta 
dela”, destacou Lima.

A “Roda de Conversa” é 
aberta para a população em 
geral e o evento será das 10 
horas ao meio-dia com a 
participação de profissionais 
da rede municipal da saúde 
como médicos, enfermeiros, 
psicólogos, dentre outros. A 
equipe do Ambulatório de 
Saúde Mental estará à frente 
das atividades.

O Parque Municipal Nosso 
Recanto, está situado na rua 
Lourenço Paganucci, 1133, 
bairro Jardim Pérola, em Ferraz 
de Vasconcelos. Mais informa-
ções estão disponíveis  pelo 
telefone 4678-2717.

Itaquá - A Prefeitura come-
çou ontem a aplicar a dose de 
reforço contra o coronavírus 
(Covid-19) em idosos com mais 
de 60 anos que já tomaram 
as duas doses há seis meses. 
Na faixa etária de 60 a 79, 
são doses da Pfizer e para 
idosos acima de 80 anos, são 
da CoronaVac. 

O município segue apli-
cando a primeira dose em 
pessoas acima de 12 anos e a 
segunda em quem chegou ao 
prazo. Lembrando que para 
pessoas de 50 a 59 anos que 
tomaram a primeira dose da 
Astrazeneca, a vacina dada 
continua sendo da Pfizer.

A vacinação ocorre em 
todos os postos de saúde, das 
8 às 16 horas. As unidades 
do Centro, Jardim Odete e 
Caiuby seguem atendendo 
até as 19h30 e hoje, também 
haverá vacinação em todos 
os postos, das 8 às 16 horas. 

É necessário apresentar o 
RG, CPF e comprovante de 
endereço. Se for menor de idade, 
precisa estar acompanhado 
pelos pais ou responsável 
legal. Se não estiver, deve 
apresentar o termo disponível 
no sistema de agendamento 
(steam360.com.br).

Idosos acima 
dos 60 anos 
começam a 
tomar o reforço

Coronavírus

Feira de exposição e vendas de 
flores começa hoje em Arujá
Arujá- A tradicional fei-

ra de exposição e vendas 
de flores de Arujá começa 
neste final de semana com 
muitas atividades para os 
visitantes, que poderão apre-
ciar as flores produzidas 
na região da Via Dutra e 
até comprá-las a preço de 
produtor, por valores bem 
acessíveis. A expo tem uma 
ampla Praça de Alimenta-
ção, com opções variadas 
de culinária, incluindo a 
japonesa, e estandes para 
vendas de itens importados, 
alimentos orientais, utensí-
lios domésticos, brinquedos, 
vestuários e calçados, entre 
outros produtos. É realizada 
na sede da Associação dos 
Agricultores da Região da Via 
Dutra (Aflord), organizador 
do evento, das 8h30 às 18 
horas, hoje e amanhã e no 
próximo final de semana, 
dias 02 e 03 de outubro. 

É um passeio para se fazer 
com a família, organizado 
conforme as orientações sani-
tárias do governo do Estado 

Tradição

para evitar contaminação da 
Covid-19 e oferecer entre-
tenimento com segurança. 

“O evento está adaptado 
aos protocolos sanitários 
da Covid-19, mas nem por 
isso, menos especial do que 
as demais edições. Para 
nós, essa retomada marca o 
resgate das nossas tradições 
e receitas, pois o evento é 
um dos grandes alicerces 
econômicos da Associação”, 
explicou o presidente da 

Aflord, Julio Taikan. 
Um dos principais pon-

tos da feira é o Pavilhão de 
Exposição de flores, que 
encanta pela beleza e va-
riedade das flores.

Mais informações sobre 
valores de ingressos e ho-
rários estão no site www.
aflord.com.br e/ou por meio 
dos telefones 4655-3006 e 
4655-4227. A Aflord está 
localizada na Estrada do PL, 
Km 45, Jaguari, em Arujá.

Evento é realizado na sede da Aflord das 8h30 às 18 horas

Divulgação

Região - No próximo dia 30 
de setembro, a Ícone Network 
e a TV Canal Paulista, com o 
apoio do Itaquá Garden Shopping 
e da Comunix Comunicação 
Integrada, irão promover o 1º 
Encontro Mídias do Alto Tietê, 
a fim de compartilhar entre os 
profissionais o que vem sendo 
desenvolvido, atualidades, 
como fomentar os trabalhos, 
bem como propiciar um debate 
acerca dos enfoques da área 
e suas possibilidades.

“O encontro será realizado 
no Itaquá Garden Shopping e 
a proposta é promover uma 
troca rica de informações, 
reciclagem e interação entre 
Profissionais de Mídia de Agências 
e Veículos de Comunicação. 
O objetivo do Encontro de 
Mídias vai muito além de um 
evento e tem como principal 
foco a valorização, respeito 
e convicção do importante 
papel da mídia no mercado da 
comunicação” pontua Gisele 
Santos, Assessora de Imprensa 
e Comunicação.

Shopping vai 
sediar encontro 
de mídias do 
Alto Tietê

Primeira vez
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Regulariza MEI terá mais uma 
edição na próxima segunda
Participantes poderão tirar dúvidas sobre os procedimentos para regularizar sua situação, além de outras orientações

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Mogi- A Prefeitura e o 
Sebrae realizam na próxima 
segunda-feira mais uma 
edição do Regulariza MEI, 
ação voltada aos Microem-
preendedores Individuais 
de Mogi das Cruzes. A prio-
ridade será o atendimento 
para a Declaração Anual do 
MEI. O atendimento será 
feito das 9 às 17 horas, 
no auditório do prédio da 
administração municipal, 
no Centro Cívico.

Os participantes do 
Regulariza MEI também 
poderão tirar dúvidas so-
bre os procedimentos para 
regularizar sua situação, 
além de orientações sobre 
abertura, baixa, alteração, 
parcelamento dos débitos 
em atraso, declaração anual 
e guias de pagamento, entre 
outros. Também estarão 
disponíveis informações 
sobre opções de crédito e 
outras iniciativas que be-
neficiam estes profissionais.

“A Receita Federal prorrogou 
até o dia 30 de setembro o 
prazo para a regularização 

Atendimento será feito das 9 às 17 horas, no auditório do prédio da administração municipal, no Centro Cívico

de dívidas pelos Microem-
preendedores Individuais. 
Após este prazo, o débito será 
encaminhado para dívida 
ativa do governo Federal e 
os inadimplentes poderão 
ter os CNPJs cancelados. 
Por isso, o Regulariza MEI 

é uma oportunidade para 
que quem ainda tem algu-
ma pendência”, explicou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

A Prefeitura e o Sebrae já 
realizaram outras edições 

do Regulariza MEI para o 
atendimento aos microem-
preendedores. No dia 16 
de agosto, cerca de 150 
profissionais foram atendi-
dos na ação. Já no final do 
mês, outra ação auxiliou os 
microempreendedores com 

a declaração anual.
Mogi das Cruzes conta 

atualmente com cerca de 12 
mil MEIs cadastrados, com 
Cadastro de Contribuinte 
Mobiliário (CCM). Para dar 
suporte a estes profissionais, 
a Prefeitura de Mogi das 

Cruzes mantém a Sala do 
Empreendedor, que faz o 
atendimento a quem já 
atua no município e reúne 
todos os órgãos ligados 
ao processo de abertura 
de empresa, como Junta 
Comercial do Estado de São 
Paulo (Jucesp) , Cadastro 
de Contribuintes Mobi-
liários (CCM) e consulta 
de viabilidade técnica do 
uso e ocupação do terreno. 

O MEI é voltado aos em-
preendedores que possuem 
faturamento de até R$ 81 
mil anual, o que equivale à 
R$ 6.750,00 mensais. 

Gabriel Bispo/PMMC

Prioridade da 
ação será o 
atendimento para 
a Declaração 
Anual do MEI

Jundiapeba recebe Mogi 
Conecta no Bairro hoje

Mogi- O distrito de Jundia-
peba recebe hoje a primeira 
edição do projeto Mogi Conecta 
no Bairro, com a prestação 
de serviços de emprego à 
população, palestras e orien-
tações sobre capacitação 
profissional. As inscrições 
dos interessados podem ser 
feitas no link https://bit.ly/
feira-mogi-conecta ou, no 
local, durante a realização 
do evento, enquanto houver 
vagas disponíveis.

O projeto Mogi Conecta 
no Bairro será realizado no 
Cempre Oswaldo Regino 
Ornellas e terá atividades 
nos períodos da manhã e da 
tarde, respeitando as regras 
de prevenção à pandemia de 
Covid-19. Pela manhã, as 
ações ocorrerão das 9 horas 
ao meio dia, enquanto no 
período da tarde será das 13 
às 16 horas. No momento 
da inscrição, o interessado 
escolhe em qual período 
terá acesso ao atendimento.  

A iniciativa oferecerá aos 
participantes orientações 

Ações voltadas ao emprego

profissionais, rodas de con-
versa, palestras sobre temas 
ligados à empregabilidade 
e, principalmente, a possi-
bilidade de fazer o cadastro 
no programa e realizar no 
local a candidatura para 
uma das quase 400 vagas 
que estarão à disposição. 
Escolas técnicas e univer-
sidades farão apresentações 
e oferecerão orientações 
sobre qualificação profis-
sional. Estão confirmadas as 

participações da Unicesumar, 
Centro Universitário Braz 
Cubas, Combate Escola For-
mação de Bombeiro, Instituto 
Monitor, Fatec, Estácio de Sá, 
Macrobyte, Liceu Rondon, 
Senai, Splendor e A Tenda.

O Cempre Oswaldo Regino 
Ornellas fica na rua Bene-
dita Pereira Franco, 2801 
no distrito de Jundiapeba. 
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
WhatsApp 97422-4273.

Evento será realizado na rua Benedita Pereira Franco, 2801

Divulgação/PMMC

Márcio Alvino apresenta 
emenda de R$ 1 milhão

Mogi - O deputado federal 
Marcio Alvino (PL) visitou 
na manhã de ontem a Santa 
Casa de Misericórdia de Mogi 
das Cruzes para apresenta-
ção de uma nova emenda 
parlamentar de R$ 1 milhão 
para a entidade filantrópica.

O parlamentar estava acom-
panhado do vereador José 
Francimário Vieira de Macedo 
(PL), o Farofa, presidente 
da Comissão Permanente 
de Saúde na Câmara de 
Vereadores e de sua esposa, 
Sane. A comitiva foi recebida 
pelo provedor da Santa Casa 
de Mogi, José Carlos Petreca, 
o conselheiro fiscal Flávio 
Mattos, o tesoureiro Fábio 
Mattos, o gerente operacio-
nal Hermes Queiroz Rocha, 
entre outros integrantes da 
diretoria e do quadro de 
funcionários do local.

A emenda, segundo Alvino, 
será destinada ao custeio de 
despesas da unidade hospitalar, 
sendo que anteriormente já 

Santa Casa de Mogi

foram destinados outros R$2 
milhões para a Santa Casa. O 
repasse faz parte dos esfor-
ços da bancada paulista na 
Câmara de Deputados, que 
enviaram em conjunto R$129 
milhões para 73 instituições 
de Saúde, incluindo as Santas 
Casas de Suzano, Guararema, 
Itaquaquecetuba e hospitais 
estaduais na região.

Após visitar as instalações 
da Santa Casa, o deputado 
federal visitou a coordenação 

da Policlínica Médica da Uni-
versidade de Mogi das Cruzes 
(UMC). “Como deputado 
federal, sigo trabalhando para 
trazer mais investimentos 
para a área da Saúde, em 
Mogi das Cruzes e em outras 
cidades”, ressaltou Alvino.

Segundo o deputado, já 
foram repassados mais de 
R$7,7 milhões em verbas para 
Santas Casas de Misericórdia 
em Mogi e outras cidades 
do Alto Tietê e do Estado. 

André Diniz

Márcio Alvino visitou a Santa Casa ontem de manhã

DIVULGAÇÃO
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Município participa de 
competição de jovens
Mogi - A cidade está par-

ticipando do Recicla Game, 
uma ação do Projeto Recicla 
Cidade, realizado pela ONG 
Espaço Urbano com apoio 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
e da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente. A 
ação desafia jovens morado-
res das 12 cidades do Alto 
Tietê para uma competição 
sobre reciclagem, educação 
ambiental e mobilização para 
uma cidade mais sustentável. 

A equipe mogiana é formada 
por 10 jovens e representa a 
cidade, concorrendo a prêmios 
de até R$ 5 mil.

Na terça-feira passada foi 
realizada uma reunião online 
da equipe Recicla Cidade com 
os representantes das equipes 
que participarão do Recicla 
Game, dando início à ação. 
Durante a reunião, foram 
informadas as instruções da 
competição online, o desafio 
mensal de setembro e o desafio 

Reciclagem e educação ambiental

da primeira semana. Os jovens 
puderam tirar todas as dúvidas 
sobre o projeto.

Participaram representan-
tes de Arujá, Biritiba Mirim, 
Guararema, Guarulhos e Mogi. 
Os jovens já receberam seus 
primeiros desafios. O desafio 
mensal consiste em elaborar 
uma campanha de recolhimento 
de recicláveis para sua cidade, 
enquanto o desafio semanal 
é criar uma identidade para 
equipe e realizar um mutirão 
de curtidas nas publicações 
sobre do projeto.

Todos os desafios valerão 
pontos, contabilizados desde 
o dia 14 de setembro até o 
dia 6 dezembro. Três equipes 
serão premiadas: 1º lugar com 
R$ 5 mil, 2º lugar com R$ 1 
mil e quinhentos e 3º lugar 
com R$ 500.

Vale um iPhone
Outra parceria firmada entre 

a Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente, o Projeto Recicla 
Cidade e a ONG Espaço Urba-
no, com apoio do Condemat, 

é a ação de reciclagem que 
sorteará um iPhone 12 aos 
participantes. Basta separar o 
máximo de embalagens longa 
vida e trocá-las por cupons, 
até o dia 6 de dezembro. 

As 12 cidades da região 
participam da ação. O sorteio 
será realizado no dia 14 de 
dezembro, na página oficial 
da ONG Espaço Urbano no 
Youtube. Em Mogi das Cruzes, 
a sede da Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
localizada na rua Braz Cubas, 
470, será um dos pontos de 
troca das embalagens por 
cupons. Além disso, a secre-
taria está estudando parcerias 
com entidades localizadas nos 
bairros que também serão 
pontos de troca, para facilitar 
o acesso da população. 

Quarenta embalagens de 
qualquer caixinha longa vida 
(leite, iogurte, sucos, achoco-
latados, creme de leite, leite 
condensado, milhos, molho 
de tomate, etc.) dão direito 
a um cupom para concorrer 
ao sorteio.

Mais de 2,2 mil já responderam 
consulta sobre retorno às aulas
Consulta visa traçar perfil sobre retomada às aulas presenciais na rede municipal; consulta pode ser feita até dia 5

EDUCAÇÃO

Mogi - A Secretaria de 
Educação declarou ontem 
que mais de 2.207 pais de 
alunos da rede de ensino já 
responderam a uma consulta 
pública sobre o retorno às 
aulas presenciais nas escolas 
municipais.

A consulta pública pro-
movida pelo município e 
pelo Gabinete de Articu-
lação para Enfrentamento 
da Pandemia na Educação 
(Gaepe) teve início na última 
terça-feira e tem como meta 
compreender as motivações 
das famílias que não optaram 
pelo retorno dos alunos às 
aulas presenciais e melhorar 
as políticas públicas para o 
acesso à escola. O período 
de consulta pública vai até 
o dia 5 de outubro.

A consulta conta com uma 
pergunta: “Quais são os mo-
tivos para que seu(s) filho(s) 
não esteja(m) frequentando 
a escola presencialmente?”, 
que pode ser encaminhada 

pelo site da secretaria, em 
sua página no portal da 
Prefeitura (www.pmmc.com.
br). Os pais e responsáveis 
de alunos deverão entrar 
com o número de registro 
do aluno (RA) e a senha.

Segundo a Pasta, as 2,2 mil 
respostas de pais de alunos 
já foram enviadas para a 
Prefeitura, e a expectativa 
é de que um em cada cinco 
pais participem da consulta. 
Atualmente, 50 mil alunos 
estão matriculados.

Das 211 escolas e creches, 
199 já estão adequadas para a 
retomada das aulas, segundo 
a administração municipal. 

“As demais estão em obras 
e adequações para retorno 
do atendimento presencial, 
que será retomado de acordo 
com o término de cada obra”, 
concluiu em nota.

O processo de retomada 
das atividades presenciais 
começou em 24 de maio, 
com a oferta de atendimento 
misto para alunos em salas 
reduzidas, dando prioridade 

para alunos em situação de 
vulnerabilidade. 

Live do Gaepe
A primeira live da Secretaria 

de Educação sobre assun-
tos em pauta, realizada na 

manhã dde ontem, teve como 
tema o trabalho realizado 
pelo  Gaepe. O encontro 
transmitido pelo canal do 
Youtube da Pasta está dis-
ponível para a população. A 
segunda live acontecerá no 

dia 1º de outubro. 
“É muito importante este 

trabalho de articulação de 
parcerias. Segundo a Uni-
cef, a pandemia gerou um 
retrocesso que nos coloca 
nos índices do ano de 2001. 

Se não reunirmos toda a 
cidade, todos os parceiros, 
vamos ter um tempo grande 
para superarmos os desafios 
trazidos pela pandemia”, 
disse o secretário de Edu-
cação, André Stábile, que 
conversou com Alessandra 
Gotti, presidente-executiva do 
Instituto Articule, instituição 
parceira do Gaepe. 

Mogi foi a primeira cidade 
no Brasil a ter um Gaepe, 
instituído pela Administra-
ção Municipal em parceria 
com o Instituto Articule, o 
Comitê Técnico da Educação 
do Instituto Rui Barbosa e a 
Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon). “Mogi tinha um 
terreno fértil para implantar o 
GAEPE. A intersetorialidade 
é uma marca da cidade,  que 
já realizava um trabalho com 
a Brigada da Pandemia reu-
nindo diferentes atores para 
juntos superar os desafios, 
fazendo diferente de uma 
forma diferente”, observou 
Alessandra.

André Diniz

Das 211 escolas e creches da cidade, 199 já podem receber os alunos da rede

Mogi News/Arquivo

Primeira turma do Cozinha 
Paulista se forma hoje

Mogi - A formatura da 
primeira turma do projeto 
Cozinha Paulista (antigo Co-
zinha de Talentos) ocorrerá 
hoje, às 10 horas. Trata-se 
de um curso de gastronomia 
gratuito e voltado para jo-
vens de baixa renda, que é 
patrocinado pela JSL, com 
apoio do Programa de Ação 
Cultural do governo do Es-
tado de São Paulo (ProAC) e 
apoio da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, por meio do 
Fundo Social. O objetivo é 
promover a transformação 
social a partir do ensino da 
gastronomia. 

Para a realização das 
aulas, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes disponibilizou 
as dependências da Escola 
de Empreendedorismo e 
Inovação, na área central e 
do Polo Regional da Escola 
de Beleza, na Vila Brasileira. 
O curso é inteiramente gra-
tuito, incluindo os utensílios 
e insumos utilizados pelos 
alunos durante as aulas.

A turma que será formará 

Projeto

neste sábado foi formada 
originalmente em 2020, 
porém teve as aulas inter-
rompidas em março do 
ano passado, em função da 
pandemia da Covid-19. Em 
função do recrudescimento 
registrado no início deste 
ano, as aulas só puderam 
ser retomadas no final de 
maio. O retorno foi feita 
de forma cautelosa, cum-
prindo rigorosamente todos 
os protocolos sanitários, 
visando preservar a saúde 
de todos.

“O Cozinha Paulista é um 
projeto que está diretamente 
alinhado às diretrizes de 
atuação do Fundo Social, 
uma vez que o objetivo é 
a transformação social. É 
uma ação que dá às pessoas 
ferramentas para que elas 
possam buscar novas e 
melhores oportunidades de 
vida”, destacou a presidente 
do Fundo Social de Mogi, 
Simone Margenet Cunha.

Em breve, terão início 
as aulas da segunda turma 

do projeto, composta a 
partir de processo seletivo, 
realizado pela JSL. Assim 
como no primeiro ciclo, as 
aulas serão nos dois espaços 
disponibilizados pela Pre-
feitura e serão 96 horas de 
curso, com aulas práticas e 
teóricas divididas em mó-
dulos, tais como  métodos 
de cocção, desenvolvimento 
de cardápios, food safety, 
empreendedorismo, entre 
outros.

Além de qualificar mão 
de obra, na expectativa de 
inserção ou recolocação 
no mercado de trabalho, 
o projeto também visa es-
timular a incubação e o 
desenvolvimento de novos 
negócios, além de resgatar 
receitas tradicionais.

A formatura da primeira 
turma do projeto Cozinha 
Paulista será realizada na 
Escola de Empreendedoris-
mo e Inovação, localizada 
na rua Senador Dantas, 
número 326 no Centro de 
Mogi das Cruzes..
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SBT, 21H00

Chiquititas

Os quatro homens se dizem guardiões do tesouro e confessam ser os quatro 

cavaleiros do apocalipse, os mesmos ilustrados nas pinturas que deram 

acesso a segunda sala secreta.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Leopoldina e Isabel se encantam com Pierre e Luísa tenta acalmar os 

ânimos das princesas. Pilar decide atender a população nas ruas. Lupita se 

surpreende ao saber que Lota e Batista se mudarão para o Rio de Janeiro. 

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Antônia deduz que foi Sandra Helena quem enviou dinheiro para Nelito. 

Pedrinho fi ca sabendo por Tânia que Sandra Helena distribuiu parte do 

dinheiro roubado para os funcionários do hotel. Pedrinho se emociona com a 

atitude dos funcionários que lhe entregaram o dinheiro e decide presenteá-los.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Clara se incomoda com a proximidade entre Cristina e Vicente. Maria 

Marta conversa com Téo Pereira. Clara dá um ultimato em Vicente. Magnólia 

sente falta de Robertão e Maria Ísis. Beatriz convida Maria Ísis para jantar 

em sua casa. José Alfredo e Josué ajudam nos preparativos para o desfi le 

de carnaval. Érika e Lorraine combinam um encontro.

RECORD, 21H

Gênesis

Aos sábados a novela transmite os melhores momentos que já foram ao ar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Reação
de quem
ouve uma
boa piada

(?) Maria
Machado,
escritora
brasileira

"Terra em 
(?)", clássi-
co de Glau-
ber Rocha

Emanação
corporal
invisível
(Ocult.)

Menino
travesso 

do folclore
brasileiro
"Repri-
menda",
no jargão
policial

Estado na-
tal de Ani-
ta Garibal-
di (sigla)

A da
China é o

iman

Sobrecar-
ga; peso

Problema
comum de

atletas
exaustos

Prazer do
fundista

 Loja real
ou virtual
de livros
usados

Pequeno
marsupial
típico da
Austrália

Hidrelétrica
na divisa 
SC-RS

"(?) co-
mentário",

clichê
linguístico

Meia
brasileiro
da Copa 

de 94 (fut.)

A popular
fruta-de-

conde
(Bot.)

A unidade
do DVD,
no com-
putador

Mamífero
de tromba
Armazém
de cereais

(?) Clapton,
guitarrista
Condimen-
to de sopa

Melão,
em inglês
Ian Holm, 
ator inglês

Local de
desova do

salmão
Sombria

Fato, em inglês
País socialista, é uma
ex-colônia francesa na
Indochina

Abóbada
arqueada
Profissão 

de Oscarito
Urna, em

inglês
Canoa ou
jangada

Contorno
de luz
Senhor
(abrev.)

Auxiliar;
socorrer

Síndrome da Alienação
(?): repúdi-
o da crian-

ça a um
dos pais,
instigado
pelo outro

genitor

O atual
valoriza um corpo

“sarado”
(Brasil) Correspon-

der às ex-
pectativas

(numa
tarefa)

A Rainha do
Frevo e do
Maracatu

O Quico de
"Chaves", 

por sua ca-
racterística

física

O mais 
movimentado do Bra-
sil é o de Guarulhos

Proteção do goleiro na
falta (fut.)

3/itá — urn. 4/eric — fact. 5/coala — melon — tecer. 8/parental.

Você é um sonhador, 
você é um lutador! Se 
você não desistir, será 
a cada dia melhor. 
Quem sonha, quem 
acredita e quem luta 
sabe e faz acontecer! 
E mesmo com medo 
segue em frente, 
porque quando o 
medo bate, vai com 
medo mesmo assim.

A vida é cheia de 
caminhos tortuosos 
e dias difíceis, mas 
é preciso olhar 
sempre adiante, 

MOMENTO
especial

VÁ SEM MEDO!

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: FABIOLA KONISHI
EUGENIA MARIA PINHEIRO FRANCO
MARCIA DOS SANTOS MACIEL
JOSÉ PINHEIRO FRANCO FILHO

Parabéns! Muita paz, saúde e sucesso em sua vida. Feliz 
aniversário!

“ Um dia você ainda vai olhar para 
trás e ver que os problemas eram, na 
verdade, os degraus que te levaram à 
vitória.”

 cultura@jornaldat.com.br

nunca podemos 
parar diante de um 
obstáculo. É preciso 
tentar ultrapassá-lo. É 
preciso abrir os olhos 
e o coração para lutar 
e ter humildade

É preciso sonhar 
e acreditar. E se 
a vitória não vier 
hoje, vem amanhã. 
O importante é 
continuar tentando!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021 - PROCESSO Nº: 201.363/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de out-

sourcing de impressão.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 08 de outubro de 2021, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

Mogi das Cruzes, 24 de setembro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 - PROCESSO Nº: 201.111/2021

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manutenção corretiva na bom-
ba submersível. 

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 07 de outubro de 2021, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

Mogi das Cruzes, 24 de setembro de 2021.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 062/2021 - PROCESSO Nº 200.511/2021

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos elétricos para automação
EMPRESA VENCEDORA: Lotes 01 e 02: ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES 
EIRELI, no valor global de R$ 123.840,62. Mogi das Cruzes, em 23 de setembro 

de 2021.

JOÃO JORGE DA COSTA
Diretor Geral.

Compro carro alienado,  
com parcelas a vencer 
tratar com Sr Miguel 

Tel 4794 8392  
9 6497 0122.

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO  
                             DE BIRITIBA MIRIM/SP - BIRITIBA PREV 
 

OBSERVAÇÃO: Art. 73, inciso I e parágrafos, da Lei Federal nº 8666/93. 
 

TERMO ADITIVO N.º 04 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 

 
CONTRATADA:    DIARIO DO ALTO TIETE EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA  
VALOR: R$ 30.496,56 ANUAL 
PRAZO: 12 MESES 
ASSINATURA: 25/09/2021 
OBSERVAÇÃO: Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94 – carta convite n.º 02/2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                          

          TERMO ADITIVO N.º 02 
  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SITE,  

CONTROLE DE CONTAS DE E-MAIL E ARMAZENAMENTO DE DADOS (BANCO DE DADOS), 
CONTRATADA: MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA 
VALOR: R$ 557,82 MENSAIS 
PRAZO: 12 MESES 
ASSINATURA: 01/09/2021 

CONVOCAÇÃO 
 

O Instituto de Previdência Biritiba Prev, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 10 de 22/12/2004 
em seu artigo 97, § 1º, devidamente atualizado pela Lei Complementar nº 62 de 05/09/2007 em seu artigo 1º, faz saber através da Portaria nº 
BP 021/21, FAZ CONVOCAÇÃO de todos os Servidores Inativos e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim/SP, para 
atualização cadastral no periodo de 01 a 31 de outubro de 2021 no horário das 08h00 min às 11h45 e das 13h30 às 16h45 min.,munidos de 
comprovante de endereço recente, RG e Cartão da Instituição Bancaria onde é depositado seu beneficio mensalmente. Com o objetivo de 
preservar a saúde dos beneficiarios em funçao da pandemia da COVID 19 e suas variantes, os beneficiarios residentes fora do municipio de 
Biritiba Mirim, poderão realizar o recadastramento através de video chamada e os documentos solicitados deverão ser enviada através de e-
mail ou via correio, enquanto os residentes no municipio deverão se dirigir pessoalmente ao Instituto de Previdência, situado a Rua Henrique 

Peres, n° 116 -  Centro – Biritiba Mirim/SP. Os benefiaciarios com problemas de saúde e  locomoção  deverão encaminhar os documentos 
solicitados ao Instituto Biritiba Prev e posteriomente receberão a visita de um servidor do Biritiba Prev para coleta de assinatura/impressão 
digital do mesmo.  Só serão atendidos os beneficiarios que estiver fazendo o uso, e de forma correta de  mascaras de protenção facial, o não 
comparecimento para recadastramento no período citado no artigo 1°, acarretará suspensão do pagamento até a regularização da ficha 

cadastral.  

Discriminação

RECEITAS Previsão Anual Previsto Mensal Realizada Previsto realizado

I. Receitas Correntes 13.183.593,00            1.098.632,75          1.999.129,20           13.183.593,00             10.066.931,73      

Contr Serv Ativo Civil 2.410.400,00              200.866,67             417.791,39              2.410.400,00               1.616.347,41        

Receita Patrimonial 2.458.095,00              204.841,25             57.278,97                2.458.095,00               3.023.000,48        

Outras Receitas Correntes 171.412,00                 14.284,33               19.716,22                171.412,00                  36.901,90             

Receitas Correntes - Intra OFSS 8.143.686,00              678.640,50             1.504.342,62           8.143.686,00               5.390.681,94        

 Outras Receitas Correntes -                          

Comp. Prev. entre RGPS e RPPS -                              -                          -                               

Receita Extra-Orçamentária -                              -                          -                               

Contrib. Patronais -Mts,Jrs D.Ativa

TOTAL DA RECEITA 13.183.593,00            1.098.632,75          1.999.129,20           13.183.593,00             10.066.931,73      

DESPESAS

Dotação Atual Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado

II. Despesas Correntes 4.523.879,00              876.602,92             876.602,92              3.286.818,09               3.286.818,09        

Inativos Civis 2.662.214,00              697.750,04             697.750,04              2.644.136,95               2.644.136,95        

Pensionista Civis 622.747,00                 112.913,44             112.913,44              418.075,29                  418.075,29           

Sentenças Judiciais 642.640,00                 -                          -                          -                               -                        

Outras Despesas Correntes 596.278,00                 65.939,44               65.939,44                224.605,85                  224.605,85           

III. Despesas de Capital 140.000,00                 -                          -                          -                               -                        

Investimentos 140.000,00                 -                          -                          -                               -                        

Reserva Legal 8.519.714,00              -                          -                          -                               -                        

TOTAL DA DESPESA 13.183.593,00            876.602,92             876.602,92              3.286.818,09               3.286.818,09        

IV. Resultado

     Previdenciário (I-II-III) -                              222.029,83             1.122.526,28           9.896.774,91               6.780.113,64        

V. Saldo Financeiro Instituto

VI. Alíquota (Civis) Ativos Inativos Pensionistas Ente Público

14 14 14 31

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO PATRICIA MENDES VIEIRA

Chefe Financeiro e de Contabilidade

1

Demonstrativo Financeiro e Orçamentário da Receita e Despesa Previdenciárias

Bimestral e Acumulada - Lei 9.717/1998

4º BIMESTRE DE 2021

No Período Acumulado

Diretora Superintendente

4º BIMESTRE Acumulado

Aplicações Merc. Aberto Bancos C/ Movimento Ca

74.184.492,71R$                                         101.246,44R$                                                R$                               

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM ITENS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE  ÀS MICRO 
EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Educação, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 133/2021 - PROCESSO Nº 22.172/2021 E APENSO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (DIETA ESPECIAL).
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 08 de outubro 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 24 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação___________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 080/2021 – PROCESSO Nº 23.008/2021 E APENSOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, PARA 
ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, ETC.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Gestão 
Pública, comunica aos interessados que, face a um lapso de digitação na 
HOMOLOGAÇÃO o valor total, publicado, da licitação foi R$ 2.544.492,35 (dois 
milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e 
trinta e cinco centavos) sendo o correto R$ 2.543.500,60 (dois milhões, quinhentos e 
quarenta e três mil e quinhentos reais e sessenta centavos). Assim, fica retificada a 
homologação para constar o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 23 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Secretário Adjunto de Gestão Pública 

DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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Evento incentiva a leitura e marca retorno de Banda

Mogi- Alunos de três a cinco anos do CEIM Maria José Alves de Souza, em Jundiapeba, 
participaram do evento “Biblioteca e seus encantos”, no Cemforpe, no bairro Nova 
Mogilar. A atividade, que faz parte da programação pelos 461 anos de Mogi das Cruzes, 
também marcou o retorno aos palcos da Banda Escolar do Cempre Prof. José Limongi 
Sobrinho, no Botujuru, do projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola.

Mogi- A Prefeitura rea-
liza hoje a 5ª edição da 
Feira de Adoção do Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ) e do Centro de Bem 
Estar Animal (CBEA). Das 
9 às 13 horas, o público 
poderá conhecer e adotar 
cães e gatos com entrada 
controlada e supervisionada 
para evitar aglomerações. 

Para levar um animalzinho 
para a casa, é necessário 
comparecer ao local por-
tando documento oficial 
com foto e comprovante de 
endereço. Não é permitida 
a presença de menores de 
18 anos desacompanhados.

A adoção é um ato de 
responsabilidade e, assim 
como ocorreu nas outras 
edições, a equipe do CCZ 
e os voluntários do Passeio 
Animal estarão no local para 
orientar os interessados 
sobre as principais dúvidas 
e cuidados. Neste ano, 252 
animais foram adotados 
no local, dos quais 50 nas 
primeiras quatro edições 
da Feira.

Todos os animais ado-
tados estarão devidamen-
te chipados, vacinados e 
castrados. Para aqueles 
que eventualmente ainda 
não tenham recebido todas 
as doses da vacina ou não 
tenham sido castrados, os 
responsáveis serão orientados 
sobre como fazer.

Entre os pets para ado-
ção estão machos e fêmeas 
de várias idades e portes, 
cães e gatos. Há também 
opções de filhotes. Em caso 
de adoção de gatos, sendo 
possível, a pessoa interessada 
deve levar uma caixa para 
transporte, o que garante 
mais segurança no trajeto 
com o animal. 

Quem quiser pode com-
parecer hoje, das 9 às 13 
horas, no Centro de Controle 
de Zoonoses, que fica na 
estrada de Santa Catarina, 
2540, no distrito de Cezar 
de Souza, em Mogi das Cru-
zes. Informações por meio 
do telefone 4792-8585 ou 
também por e-mail zoonoses.
sms@pmmc.com.br

CCZ e Centro de Bem Estar 

promovem nova Feira

Adoção

Mogi - O município pro-
move hoje, das 9 às 15 horas, 
uma repescagem da vacina-
ção contra a Covid-19 para 
aplicação de segundas doses 
em atraso. Não é necessário 
realizar agendamento prévio: 
basta comparecer a um dos 
13 pontos de imunização 
munido de documento pes-
soal com foto, comprovante 
de endereço e comprovante 
da primeira dose.

Para receber atendimento 
em livre demanda, os mogia-
nos precisam estar em atraso 
com a segunda dose. Serão 
atendidas pessoas vacinas com 
primeira dose de CoronaVac/
Butantan/Sinovac há mais de 
28 dias (receberão a D2 com 
CoronaVac); vacinadas com a 
1ª dose de Pfizer há mais de 
12 semanas (receberão a D2 
com Pfizer); vacinados com 
a 1ª dose de AstraZeneca há 
mais de 12 semanas (neste 
momento, devido à indis-
ponibilidade, o governo do 
Estado liberou estoque do 
imunizante Pfizer para segunda 
dose em atraso). 

Não serão atendidas pessoas 
que ainda não completaram 
os prazos descritos acima. 

Na próxima segunda-feira, 
às 16 horas, serão liberadas 
agendas para segunda dose 
do imunizante AstraZeneca 
para quem tomou a primeira 
dose até o dia 7 de julho. Serão 
liberadas, ainda, vagas para 
terceira dose com imunizante 
Pfizer para idosos com 70 
anos ou mais. Neste caso, é 
obrigatório prazo mínimo de 
6 meses após a segunda dose, 
independentemente da vacina 
utilizada anteriormente. Mais 
informações podem ser obtidas 
por meio do telefone 160.

Mortes

A região do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou, nas últimas 24 horas, 
8 óbitos por coronavírus, 
totalizando 5.408 mortes 
desde o início da pandemia.

As 8 vítimas fatais registra-
das ontem eram residentes 
nos municípios de Ferraz de 
Vasconcelos e Mogi das Cruzes.

Segunda dose em 
atraso é ofertada hoje

Sem agendamento

PPM realiza 581 acordos na 
primeira semana de validade
Valor total parcelado representa R$ 3,7 milhões nesta primeira semana, o volume já pago foi de R$ 288.150,56

REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Mogi- Na primeira semana 
de validade do Programa de 
Parcelamento Mogiano (PPM), 
foram realizados 581 acordos 
para regularização de dívidas 
tributárias com a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes. O valor total 
parcelado representa R$ 3,7 
milhões. No entanto, como 
a entrada dos recursos aos 
cofres municipais depende 
da efetivação do pagamento 
das parcelas, nesta primeira 
semana, o volume já pago foi 
de R$ 288.150,56. Os valo-
res foram divulgados ontem, 
pela Secretaria Municipal de 
Finanças.

Nesta primeira semana, a 
maioria dos acordo foi referente 
a tributos imobiliários, em um 
total de 559 procedimentos. 
O restante se dividiu entre 

Maioria dos acordo foi referente a tributos imobiliários

tributos mobiliários (20), dívida 
com o Mercado Municipal 
(1) e tributos eventuais (1).

Lançado na última semana, 
o PPM é uma oportunidade 
para os contribuintes de Mogi 
das Cruzes regularizarem dí-
vidas de tributos municipais, 
de forma parcelada e com 
descontos em multas e juros. 
O programa tem prazo de 90 
dias e abrange o parcelamento 
de débitos inscritos na Dívida 
Ativa municipal.

O grande destaque do 
PPM para a população são 
os benefícios oferecidos aos 
mogianos para a regularização 
de sua situação fiscal. Os par-
celamentos são sem entrada e 
possuem um escalonamento 
bastante atraente de desconto, 
dependendo do número de 

parcelas escolhidos. Para quem 
fizer o pagamento à vista, 
por exemplo, o abatimento 
de juros e multas é de 100%. 

Para aderir ao PPM, os 
contribuintes devem acessar 
o site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes (mogidascruzes.

sp.gov.br). No site, é possível 
consultar, simular e efetivar 
o parcelamento da dívida. 
Para os mogianos que não 
conseguirem realizar o pro-
cedimento pela internet, o 
atendimento também pode 
ser feito no Pronto Atendi-
mento ao Cidadão (PAC), 
no prédio sede da Prefeitura. 
No local, foram designados 
guichês exclusivos para o 
serviço, respeitando as regras 
de segurança sanitária.

Além do desconto de 100% 
nos juros e multas para quem 
optar pelo pagamento à vista, 
o PPM estabelece um escalo-
namento para o abatimento 
destes encargos, de acordo 
com o número de parcelas. 
Para quem escolher o paga-
mento em até seis parcelas o 

desconto é de 90%, enquanto 
para o pagamento entre 7 e 
12 parcelas haverá o desconto 
de 80% nos juros e multas. 
O escalonamento legal ain-
da prevê desconto de 70% 
em juros e multas para os 
pagamentos entre 13 e 18 
parcelas, de 60% para quem 
optar por 19 a 24 parcelas e 
de 50% para que as dívidas 
sejam quitadas entre 25 e 72 
parcelas.

O valor das parcelas não pode 
ser menor que 25% de uma 
Unidade Fiscal do Município 
(UFM), que, em 2021, tem o 
valor de R$ 187,51. Portanto, 
cada parcela não poderá ser 
inferior a R$ 46,88.O cancela-
mento dos parcelamentos pelo 
PPM implicará na revogação 
dos benefícios do programa.

Divulgação/PMMC


