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Alto Tietê registra criação de 
quase 2 mil empregos em agosto
Números divulgados ontem pelo Caged mostram que, em relação a julho, o aumento foi superior a 73% nas dez cidades

SAÚDE

  Mogi dá início amanhã à campanha de 
multivacinação. Cidades, página 8

O Alto Tietê registrou um saldo 
positivo de mais de 1,9 mil vagas de 
emprego formal criadas durante o 
mês de agosto, superando a marca 
do mês de julho em um aumento de 
73,6%. A informação foi divulgada 
ontem pelo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho e Empre-
go. De todas as cidades, nove apre-
sentaram saldo positivo - apenas Poá 
registrou, pelo segundo mês conse-
cutivo, mais demissões do que con-
tratações, com variação de -0,47%.  
Cidades, página 4

Votação realizada ontem auto-
rizou que servidores transgêneros 
possam utilizar um segundo nome 
dentro da administração pública. 
Cidades, página 5

Servidores municipais

CÂMARA DE 
MOGI APROVA 
USO DE NOME 
SOCIAL NO 
TRABALHO

Suzano contra Covid

UBSs começam 
a vacinar a 
partir de hoje
Cidades, página 3

LEI ALDIR BLANC

Poá abre novas 
inscrições. p3

O melhor resultado para o mês passado, em números absolutos, foi verificado em Itaquaquecetuba

Divulgação
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Mogi-Dutra

Estado publica edital para 
duplicar trecho final da SP-88

Além de duplicar a rodovia Mogi-Dutra, obras devem 
interligar a via à Presidente Dutra. Cidade, página 8
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO
O município de Poá adere a Cam-
panha Nacional de Multivacinação 
e, durante todo o mês de outubro, a 
partir de amanhã, as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs) e Estratégia 
de Saúde da Família (ESFs) come-
çam a aplicar todas as vacinas para 
atualização da Caderneta de Vaci-
nação da Criança e do Adolescente 
2021. O “Dia V” da Campanha será 
no próximo dia 16 de outubro.

SINAL VERMELHO
A Secretaria de Políticas para Mu-
lheres de Itaquaquecetuba levou a 
formação sobre o Sinal Vermelho, 
em menção à violência doméstica, 
para um supermercado, na segun-
da-feira, com o objetivo de preparar 
os colaboradores para auxiliar nos 
possíveis pedidos de socorro. Du-
rante a palestra foi abordada a im-
portância de identificar o sinal ver-
melho na mão da vítima como um 
pedido de ajuda e, ajudar a vítima.

FEIRÃO DE NEGOCIAÇÃO
Até hoje, a EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto Tietê, reali-
za o Feirão de Negociação com con-
dições especiais de acordo e cash-

back para pagamento de débitos em 
aberto. Os consumidores com con-
tas atrasadas encontram facilida-
des na negociação. O regulamento 
encontra-se disponível no site www.
edponline.com.br.

RESULTADO DIGITAL
A retomada dos atendimentos no 
Poupatempo trouxe a digitalização 
dos serviços, com mais de 20 mi-
lhões de atendimentos online de 
agosto de 2020 a julho deste ano 
pelos canais digitais – portal www.
poupatempo.sp.gov.br, aplicativo 
Poupatempo Digital e totens –, de 
um total de 26 milhões realizados. 
Os números evidenciam que os ser-
viços digitais, de fato, chegaram 
para ficar. 

BIKE RETRÔ
Até o dia 28 de setembro, o cliente 
do Mogi Shopping poderá concorrer 
a uma bicicleta estilo retrô. A cada 
R$ 400,00 em compras (no mesmo 
CPF) nas lojas participantes da pro-
moção, o cliente poderá retirar um 
cupom e depositar na urna locali-
zada no hall de exposição das bici-
cletas. O regulamento está no site 
(mogishopping.com.br/acontece).

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Novas tendências

H
á três décadas, a entrada da tec-
nologia chegou com força jamais 
vista e, cada vez mais, obriga as 
pessoas a se adaptarem às novas 

tendências. Uma delas foi impulsionada nes-
te período de pandemia: o trabalho remo-
to, ou home office. Dos anos de evolução 
tecnológica somados à orientação de ficar 
em casa por conta da Covid-19, surgiu um 
novo modo de trabalhar, que veio para ficar.

A economia, seja das grandes ou peque-
nas empresas, foi muito significativa. Com-
panhias com sedes vistosas e vários andares 
de prédios alugados devolveram os espaços 
físicos ou os reduziram em mais de 50%.

Em meio ao caos e sofrimento da pan-
demia, surgiu a oportunidade de empresas 
e empregados economizarem, considera-
velmente, tempo e dinheiro - temas funda-
mentais no sistema capitalista. A empresa 
se livra de vários encargos e gastos diários 
e o empregado não perde mais tempo em 
trânsito, utilizando esse período em horas 
trabalhadas. Bom para ambos.

Quem trabalha perto de casa não sente 
tanto o benefício, mas pensando na maioria 

da população, que enfrenta o tráfego pesa-
do da capital e transporte público lotado, 
o ganho é enorme. De acordo com uma 
pesquisa da Salesforce, realizada em outu-
bro de 2020, o trabalho remoto é uma ten-
dência que chegou para ficar. Mais de 50% 
dos brasileiros entrevistados afirmam que 
trocariam de emprego se pudessem traba-
lhar desta forma.

Aos poucos, o perfil do trabalhador muda 
e, neste momento, parece que vivenciamos 
um marco, no qual a geração milênio não 
precisa necessariamente de uma mesa para 
produzir. A oferta de emprego vem crescen-
do, igualmente à necessidade da população. 
É logico que em certos tipos de trabalho, o 
cara a cara com o cliente em um ambiente 
adequado é fundamental para fechar negó-
cio. Em outros casos, simplesmente não é 
possível trabalhar de forma remota, como 
serviço de manutenção. O trabalho presencial 
vai continuar, mas o remoto também veio 
para ficar. Por isso, empregados e empre-
sas precisam continuar a adaptação ao novo 
modelo, afinal, em pouco tempo ele pode-
rá se transformar em diferencial de escolha

Conhecida por atender um 
público com dificuldade para 
acessar o sistema particular 
de saúde a operadora tem 
seu foco em idosos. Tudo ia 
muito bem até as denúncias 
contra a operadora surgi-
rem. O depoimento de uma 
advogada que representa al-
guns médicos é espantoso. 
São denúncia que precisam 
ser rigorosamente apuradas. 
Não é possível julgar que a 
operadora de saúde tenha 
cometido ilícitos de forma 
orquestrada. Para isso a CPI 
do Senado colheu depoimen-
to e requisitou documentos. 

O Ministério Público de 
São Paulo, a Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, a Po-
lícia Civil do Estado de São 
Paulo, a Agencia Nacional 
de Saúde Suplementar e a 
Prefeitura de São Paulo ini-

Prevent Senior

ARTIGO
Cedric Darwin

ciaram investigações contra 
a operadora. As acusações 
são gravíssimas e devem ser 
apuradas com todo o rigor da 
lei. Há denúncias de altera-
ção de prontuário médico, de 
tratamento para Covid sem 
consentimento de pacientes 
e familiares, uso de medica-
mentos sem eficácia compro-
vada e por ai vai. 

Diariamente a Rede Glo-
bo de Televisão e outros veí-
culos de imprensa relatam 
as acusações. A ela deve ser 
assegurado, como a todos os 
acusados, o legitimo direito 
de ampla defesa e contraditó-
rio, garantias constitucionais 
fundamentais e asseguradas 
em última instância pelo STF. 

A Prevent Senior terá a 
oportunidade de se revelar 
uma excelente operadora de 
saúde, cumpridora das normas 

sanitárias e da ética médica 
e é isso que se espera não só 
dela, mas de todas as demais 
operadoras. É inadmissível 
que uma operadora de saúde 
privada tenha utilizado me-
dicação sem eficácia, tenha 
alterado a causa da morte de 
pacientes vitimados pela Co-
vid e não tenha conferido o 
tratamento adequado aos seus 
clientes. Se tudo isso for com-
provado, todos os familiares 
das vítimas da má prestação 
de serviços médicos podem 
exigir na Justiça indenização 
pelos danos morais sofridos. 

Que tudo se esclareça, que 
erros sejam corrigidos, culpa-
dos sejam punidos e lesados 
indenizados, sem que isso 
implique na extinção ou que-
bra da empresa que gera em-
pregos e atende um público 
discriminado pelas demais.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.

 cdadv@uol.com.br
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A partir de hoje, a vacinação 
ocorre nos 24 postos de saúde
Imunização deverá ser realizada entre as 8 e 15 horas; Cidade irá aplicar a primeira, segunda e terceira doses

CORONAVÍRUS

Suzano - A Secretaria de 
Saúde inicia uma nova fase 
da campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Co-
vid-19). A partir de hoje, os 
trabalhos serão realizados 
nos 24 postos de saúde da 
cidade, das 8 às 15 horas, 
contemplando a primeira e 
a segunda dose, bem como 
a aplicação de reforço.

O atendimento de primeira 
dose será à livre demanda, 
ou seja, deverá beneficiar 
todos os suzanenses com 
12 anos ou mais aptos a 
receber um dos imunizan-
tes. Já a segunda aplicação 
será destinada ao público 
que está com aprazamento 
para até 2 de outubro, assim 
como os cidadãos vacinados 
com Pfizer há oito semanas 
ou mais.

Para a dose de reforço, 
a chamada “terceira dose”, 
a pasta convoca todos os 
idosos maiores de 60 anos 
que completaram a segun-
da aplicação há seis meses 
ou mais, além das pessoas 

imunossuprimidas que to-
maram a segunda dose há 
28 dias ou mais. 

O atendimento ampliado 
para as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e Unidades de 
Saúde da Família (USFs), 
contemplando todos os 24 
postos da cidade, também 
ocorrerá amanhã, das 8 às 
15 horas. A lista completa de 
endereços pode ser conferida 
no site oficial da Prefeitura de 
Suzano (www.suzano.sp.gov.
br), na página “Cronograma 
de Vacinação (Covid-19)”.

Os requisitos de atendi-
mento seguem os mesmos, 
de acordo com a dose con-
templada. Para receber a 
primeira aplicação, o morador 
deve ter mais de 12 anos de 
idade e apresentar RG, CPF, 
comprovante de endereço 
de Suzano e a filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.

br), do governo do Estado, 
também é necessário.

No caso dos adolescentes, 
ainda é necessária a autori-
zação do responsável legal, 
que deverá acompanhar o 
jovem ou assinar o Termo 
de Assentimento Livre e 
Esclarecido. O documento, 

disponível para acesso em 
www.suzano.sp.gov.br, será 
obrigatório para os menores 
de idade desacompanhados. 
Para a segunda dose basta 
apresentar CPF, documento 
original com foto e o cartão 
de vacinação. 

Para receber a segunda dose, 

basta o morador apresentar 
um documento original com 
foto, CPF e o cartão de vaci-
nação adquirido na primeira 
etapa. Os mesmos requisitos 
são necessários para receber 
a terceira dose de reforço, a 
fim de se comprovar as duas 
aplicações anteriores dentro 

do prazo vigente. No caso 
das pessoas imunossupri-
midas, também será exigido 
relatório médico ou receita 
de uso contínuo.

Todas as informações re-
ferentes à imunização são 
diariamente atualizadas nas 
redes sociais da prefeitura, 
no Facebook (www.facebook.
com/prefsuzano) e no Insta-
gram (www.instagram.com/
prefeituradesuzano). Em 
caso de dúvida, o telefone 
da Vigilância Epidemiológica 
é 4745-2035.

Públicos contemplados
1ª dose: Moradores maiores 

de 12 anos;
2ª dose: Público com 

aprazamento até 2 de ou-
tubro / Cidadãos vacinados 
com Pfizer há oito semanas 
ou mais;

3ª dose de reforço: Ido-
sos maiores de 60 anos que 
receberam a 2ª dose há seis 
meses ou mais / Pessoas imu-
nossuprimidas que tomaram 
a 2ª dose há 28 dias ou mais.

Atendimento para a primeira dose contra o coronavírus será de livre demanda

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Itaquá - Os vereadores 
aprovaram anteontem um 
requerimento endereçado 
ao Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJ-

-SP) para que se estude a 
possibilidade de instalação 
de novas varas, melhorias 
e ampliação das condições 
de trabalho no prédio do 
Fórum da Comarca de Ita-
quaquecetuba. Segundo os 
parlamentares e a Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) de Itaquaquecetuba, 
o prédio está com problemas 
estruturais, o que gera o 
risco de curtos circuitos e 
incêndio.

Em março de 2020, um 
ofício do TJ-SP proibiu que 
servidores utilizassem o ar 

-condicionado do local para 
evitar possíveis problemas 
na rede elétrica, que não 
suporta a ligação de grande 
número de equipamentos. 
Outro problema tem sido a 
falta de funcionários, que 
desanimados com a falta 
de estrutura não querem 
ficar no município. Este é 

Câmara pede ao TJ que 
fórum seja reformado

Inadequado

um dos motivos de a cidade 
estar com mais de 120 mil 
processos parados, informou 
o presidente da OAB de 
Itaquá, Jairo Saturnino, em 
reunião com o presidente 
da Câmara, vereador David 
Neto (PP), e mais alguns 
parlamentares no dia 27 
de setembro.

Durante a sessão de on-
tem, o vereador Dr. Roque 
(PL) falou sobre o assunto. 

“Tivemos uma reunião com 
o presidente da OAB, o Jairo 
Saturnino, que retratou mais 
uma vez os fatos (em relação 
ao prédio). Os servidores 
estão impedidos de ligar o 
ar-condicionado, pois pode 
pegar fogo”, comentou.

Já o presidente da Casa 
de Leis, David Neto, lem-
brou que este é o papel dos 
vereadores. “Não podemos 
ser omissos. Estamos traba-
lhando e cobrando quem é 
de direito”, reforçou. Todos 
os parlamentares foram a 
favor do requerimento, que 
deve ser encaminhado ao 
TJ-SP nos próximos dias.

Arujá - A Prefeitura celebrou 
o Dia Municipal da Imigração 
Japonesa na segunda-feira 
passada. A lei 3.357 foi a 
primeira assinada pelo prefeito 
Luiz Camargo (PSD) este ano, 
atendendo ao projeto de lei do 
vereador Gabriel dos Santos 
(PSD), atual presidente da 
Câmara, e do então vereador 
Julio do Kaikan. Na ocasião, 
prestigiou a solenidade o cônsul 
de Assuntos Políticos e Gerais 
do Consulado Geral do Japão 
em São Paulo, Hiroyuki Ide, 
além de secretários municipais, 
vereadores, representantes de 
entidades nipônicas no muni-
cípio e região e a população 
arujaense.

Várias apresentações de 
grupos de taiko, judô e mu-
sicais aconteceram na Praça 
do Centenário. Um desenho 
de Lisa Ura Shibuya foi repro-
duzido no monumento do 
relógio, inaugurado em 1962 
em comemoração à imigração. 
O relógio voltou a funcionar 
após mais de 20 anos inativo.

Imigrantes 
japoneses são 
homenageados 
na cidade

Celebração

Secretaria abre inscrições 
para prêmio cultural

Poá - A Secretaria de Cultura 
abre inscrições para o edital 
de Prêmio Cultural – Estância 
Festival: Arte e Cultura de Poá. 
A ação é mais uma iniciativa 
que conta com o apoio do 
governo federal, que desde 
2020 já contemplou mais de 
240 projetos. As inscrições 
podem ser realizadas até o dia 
18 de outubro pela internet 
ou pessoalmente na secretaria.

O Prêmio Cultural - Estância 
Festival: Arte e Cultura de 
Poá contemplará 60 projetos 
disponibilizados em vídeos 
de até 50 minutos e atenderá 
artistas poaenses nas mais 
diferentes linguagens artís-
ticas e culturais, como circo, 
literatura, LGBTQIA+, música, 
teatro, dança, artes visuais, 
bem como cultura plural. 
Cada projeto apresentado 
receberá o repasse federal de 
R$ 1.492,97.

“Nesta edição, a Secretaria 
de Cultura, em parceria com 
membros do Grupo de Trabalho 
da Lei Aldir Blanc, optaram 
por priorizar aqueles artistas 

Estância Festival

e trabalhadores do setor que 
por alguma razão não foram 
beneficiados no ano passado”, 
explicou o secretário Ariel 
Borges.

Para participar é necessá-
rio que o artista comprove 
residência em Poá, além de 
apresentar garantias de que 
têm atuação artística há pelo 
menos dois anos. “Outro fator 
determinante é que o traba-
lhador esteja devidamente 
inscrito no cadastro municipal 

de Cultura. Quem ainda não 
fez, pode realizá-lo pelo link: 
https://forms.gle/g8qHPBWUe-
PrB92Tz6”, frisou Ariel.

O edital com as regras e 
demais informações do Prêmio 
Cultural – Estância Festival: 
Arte e Cultura de Poá, já está 
disponível no site da Prefeitura 
de Poá (www.prefeituradepoa.
sp.gov.br). As inscrições ficarão 
abertas até 18 de outubro e 
podem ser feitas pelo link 
disponível no edital. 

Festival vai contemplar 60 projetos de moradores

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá
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Prefeitura alerta sobre descarte 
irregular de lixo e entulho

Mogi- As equipes respon-
sáveis pela limpeza pública 
do município estão fazen-
do, desde a última semana, 
trabalhos de remoção de 
lixo e entulho descartados 
irregularmente em áreas 
públicas. O trabalho tem por 
objetivo sanar os acúmulos 
de resíduos, que acontecem 
em diversos pontos da cidade, 
mas a Secretaria lembra que 
uma solução definitiva para 
o problema só virá com a 
conscientização por parte 
da população. 

Atualmente, a cidade conta 
com mais de 100 pontos 

“viciados” de descarte, que 
são os locais onde o despejo 
irregular de resíduos ocorre 
com frequência. A remoção é 
feita, porém num prazo muito 
curto os locais voltam a ficar 
repletos de lixo e entulho. Por 
isso, é fundamental que as 
pessoas se conscientizem sobre 
a necessidade de abandonar 
essa prática e/ou de fazer 
denúncias, pelo telefone 
153, sempre que algo assim 

Meio ambiente

for flagrado.
“Precisamos da colaboração 

da comunidade para resolver 
esse problema, que é crônico. 
Sempre que colocamos equi-
pes nas ruas para remover 
descartes irregulares, são 
equipes a menos que po-
deriam estar fazendo outros 
serviços essenciais. É algo 
que envolve custos e mão 
de obra e não resolve em 
caráter definitivo, pois em 
questão de dias, e às vezes 
até de horas, novos despejos 
já são feitos”, destacou a se-
cretária municipal de Serviços 
Urbanos, Camila Souza.

Os locais onde ocorrem 
os descartes irregulares estão 
espalhados pelos quatro 
cantos da cidade e são de 
diferentes portes. Nos últimos 
dias, as equipes estiveram 
em alguns tem locais como 
as margens da avenida Júlio 
Simões, em Braz Cubas e 
também na rua Casarejos, 
entre a Vila Industrial e o 
Mogilar. Ali, foram iden-
tificados diversos trechos 

onde foram depositados 
irregularmente não só lixo 
e entulho, como também 
móveis e eletrodomésticos 
antigos. Como resultado 
dos trabalhos, foram mais 
de 38 toneladas de resíduos 
retirados das ruas. 

“Temos a Operação Cata-
-Tranqueira, que todos os 
sábados percorre um grupo 
determinado de bairros, fa-
zendo a retirada de móveis 
antigos. Então reforçamos o 
pedido para que as pessoas 
consultem o cronograma, 
vejam quando a operação vai 
passar e deixem os móveis nas 
calçadas na data em que vai 
ocorrer a recolha. Ou então 
para que levem o material 
a algum dos três Ecopontos 
da cidade”, acrescentou a 
secretária.

A cidade conta com três 
Ecopontos, sendo um no 
Jardim Armênia, um no 
Parque Olímpico e outro 
em Jundiapeba. Todos fun-
cionam diariamente, das 8 
às 18 horas.

Escola Ambiental realiza 
oficina em Jundiapeba

Mogi- A Escola Ambiental 
da Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes ontem a 
programação Vivências com 
a Natureza, que contou com 
oficinas realizadas na sede 
da escola, em Jundiapeba, 
em comemoração aos 461 
anos da cidade. A atividade 

“Brincante com a natureza da 
nossa cidade” reuniu alunos 
do Infantil III do CEIM Prof. 
Walter Aparecido da Silva 
(CEIC Criança Feliz), na 
Ponte Grande.

A oficina destacou a pre-
servação dos rios e peixes e 
a produção de barquinhos 
feitos a partir de elementos 
naturais, como galhos, folhas 
e flores disponíveis pela es-
cola. “Neste bimestre estamos 
trabalhando os elementos da 
natureza e aplicamos planos 
com essa intencionalidade. 
O fato de estarem em um 
ambiente novo é incrível. 
Eles estão encantados”, disse 
a diretora do CEIM Prof. 
Walter Aparecido da Silva, 
Natali Lopes Ananias. 

Educação

Angélica Lucas Bezerra, 
responsável pela Escola 
Ambiental, e Alessandra 
Aparecida Machado, que 
integra a equipe de Ciências 
do Departamento Pedagógico 
(Deped) da Secretaria de 
Educação, ministraram a 
oficina. Em parceria com a 
Universidade de Mogi das 
Cruzes, o evento contou com 
Micheli Zaminhan Hassener 
e Letícia Rafaela Moraes, 
pesquisadoras do Laboratório 

de Genética de Organismos 
Aquáticos e Aquicultura da 
universidade, que falaram 
com as crianças sobre os 
peixes do Rio Tietê, suas 
características e a importância 
de sua conservação. 

O Rio Tietê, também foi 
tema da revista digital “Minuto 
Natureza – Escola Ambien-
tal vai à sua casa”.A quinta 
edição da revista servirá de 
base para novas atividades 
a serem desenvolvidas.

Encontro destacou a preservação de rios e peixes

Divulgação/PMMC

Agosto registra quase 2 mil 
vagas de empregos criadas
Números divulgados ontem pelo Caged indicam que, na comparação com julho, houve um aumento de 73,6%

ECONOMIA

Região - O Alto Tietê re-
gistrou um saldo positivo 
de mais de 1,9 mil vagas 
de emprego formal criadas 
durante o mês de agosto, 
superando a marca do mês 
de julho em um aumento 
de 73,6%. A informação foi 
divulgada ontem pelo Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho 
e Emprego

Entre admissões e demis-
sões entre os dias 1º e 31 de 
agosto, as dez cidades da 
região registraram um saldo 
positivo de 1.954 novos postos 
de trabalho, enquanto que 
nos 30 dias de julho foram 
1.125 vagas.

De todas as cidades da 
região apuradas pelo Caged, 
nove apresentaram saldo 
positivo - apenas Poá re-
gistrou, pelo segundo mês 
consecutivo, mais demissões 
do que contratações, com 
menos 114 vagas (variação 

de 0,47%).
Em números absolutos, 

Itaquaquecetuba foi a que 
mais contratou que demitiu, 
com 2.176 admissões e 1.559 
demissões, com saldo posi-
tivo de 617 vagas (variação 
de 1,41%).

Em segundo lugar vem 
Mogi das Cruzes com saldo 
positivo de 591 pessoas em-
pregadas (+0,59%) e Suzano, 
em terceiro lugar com 310 
(variação de 0,48%). Arujá 
ficou em quinto lugar, com 
novas 178 vagas (+0,67%), 
seguida por Ferraz de Vas-
concelos com 120 (+0,66%).

No entanto, a cidade que 
proporcionalmente teve maior 
avanço no número de pessoas 

empregadas foi Biritiba Mirim, 
que teve saldo positivo de 
44 vagas, subindo 1,43% 
em relação ao mês de julho.

Detalhes e setores 
O levantamento do Caged 

também apurou as contratações 
e demissões em cinco eixos 
da economia: Construção 
Civil, Agricultura, Comér-
cio, Indústria e Prestação 
de Serviços.

Na área da construção, a 

cidade que teve o maior im-
pacto negativo foi em Arujá, 
com 58 demissões em agosto. 
A que mais contratou neste 
setor foi Mogi das Cruzes, 
com 133 admissões.

Na Agricultura, a variação 

foi pequena entre as cida-
des registradas, com Arujá 
e Biritiba Mirim com três 
demissões cada; Mogi das 
Cruzes (quatro), Santa Isabel 
(uma) e Suzano (duas) foram 
as que registraram contratações.

No setor do Comércio, Mogi 
das Cruzes também puxou 
a alta de empregos com 156 
postos a mais. Salesópolis é 
a cidade com o menor saldo, 
com duas vagas positivas.

Entre as indústrias do Alto 
Tietê, a grande alta foi de 
Itaquaquecetuba, com 257 
novas vagas preenchidas, 
seguida por Mogi das Cruzes, 
com 117. Biritiba Mirim foi 
a única que mais demitiu 
que contratou em agosto, 
com menos dois postos de 
trabalho.

Entre prestadores de ser-
viços, Itaquá foi novamente 
destaque, com 211 postos a 
mais, com Mogi das Cruzes em 
segundo com 181 e Suzano 
com 175. Poá, por sua vez, 
viu 164 mais demissões do 
que contratações em agosto. 

André Diniz

Em números absolutos, Itaquaquecetuba foi a que registrou melhor resultado

Divulgação

De todas as 

cidades da região 

apuradas pelo 

Caged, nove 

apresentaram 

saldo positivo
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Transgêneros podem usar nome 
social na administração pública
Projeto que autoriza a medida para servidores públicos foi aprovado na tarde de ontem, na Câmara Municipal

VEREADORES

Mogi - A Câmara aprovou 
na tarde de ontem o projeto 
de lei que implementa o uso 
do nome social por homens 
e mulheres transgêneros em 
serviços públicos municipais.

O projeto de Lei 92,2021, 
de autoria dos vereadores 
Inês Paz (Psol), Edson Santos 
(PSD), José Luiz Furtado, o 
Zé Luiz, e Marcelo Porfírio 
da Silva (PSDB), o Marcelo 
Bras, assegura a travestis, 
mulheres transsexuais e ho-
mens transsexuais, mediante 
requerimento, o direito a 
escolher a utilização do nomes 
social nos procedimentos 
da administração direta e 
indireta municipal, como em 
prontuários médicos, inscri-
ções em cursos municipais, 
cadastros, requerimentos, e 
outros. O uso do nome civil, 
segundo o texto, “será utiliza-
do apenas para fins internos 
administrativos, quando for 
estritamente necessário”.

Durante a deliberação 

da matéria, os vereadores 
lembraram o caso de uma 
paciente da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Oropó, 
que teria sido alvo de discri-
minação por um médico em 
um atendimento noturno. 

“Quando o projeto entrou 
para deliberação, lembramos 
que muitos vereadores aqui 
utilizam nomes sociais, como 
os nomes pelos quais são 
conhecidos na comunidade”, 
afirmou Inês Paz.

Zé Luiz, durante sua decla-
ração de apoio, queixou-se da 
tentativa de alguns membros 
da Câmara de deixar o plenário 
na hora da votação. “Quando 
se tratam de projetos que 
são onerosos ao município, 
há a presença em massa - 
mas quando se trata de uma 
matéria que interessa uma 
parcela de nossa população, 
isso acontece”, queixou-se.

Iduigues também reforçou 
a importância do engajamento 
da Casa de Leis à matéria. “Não 
podemos mais ser conserva-
dores e retrógrados em ações 

que afetam a comunidade 
LGBTQIA+. O parlamento 
não é uma religião, ele é laico 
e tem que votar projetos para 
todos e todas. Esta é uma 
medida de inclusão, justiça 
e afirmação”, concluiu.

O projeto agora segue para 
o poder Executivo, onde 
passará pelo processo de 
sanção ou veto pelo prefeito 
Caio Cunha (Pode).

A Câmara também aprovou 
na mesma sessão o projeto 

de Lei de autoria do prefeito 
de Mogi que autoriza o mu-
nicípio a abrir um crédito 
adicional para a Secretaria 
de Obras, com o intuito 
de realizar obras de distri-
buição de água no distrito 

de Jundiapeba. O crédito 
adicional é estimado em R$ 5 
milhões, e foi aprovado pela 
unanimidade dos membros 
do poder Legislativo.

A Casa de Leis também 
aprovou o projeto de Lei 
08/2021, de autoria da ve-
readora Fernanda Moreno 
(MDB) que proíbe a produção 
e venda de mudas bem como 
o plantio de árvores da espécie 
Spathodea campanulata. A 
espécie,que não é nativa do 
Brasil, foi apontada como um 
risco ambiental por atingir 
diretamente as populações 
de abelhas, responsáveis pela 
polinização na natureza.

Dois projetos de Lei constantes 
na Ordem do Dia de ontem 
foram adiados - um sobre a 
reorganização do Conselho 
Municipal de Saúde, que foi 
adiado por mais duas sessões, 
e outro sobre a proibição de 
nomeação para cargos públi-
cos de pessoas condenadas 
pela Lei Maria da Penha (Lei 
Federal 11.340/2006), para 
quatro sessões.

André Diniz

Nova norma foi aprovada ontem, durante sessão na Câmara de Vereadores

Diego Barbieri/CMMC

Mogi- Desde o início do ano, 
o Procon da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes atendeu mais de 130 
casos envolvendo reclamações 
referentes à venda de carros 
usados. O órgão orienta que 
os consumidores verifiquem 
itens importantes, como a 
documentação, condições 
do veículo e financiamento. 
As principais reclamações 
recebidas se referem a defeitos 
que surgem após a compra, 
multas e restrições, problemas 
na transferência, a não entrega 
dos documentos e falta de 
clareza nas informações.

O Procon  de Mogi ressalta 
que é preciso adotar inúmeros 

cuidados na aquisição de 
veículos usados para evitar 
prejuízos e problemas futu-
ros. A compra não deve se 
finalizada apenas pelo envio 
de fotos do veículo. É preciso 
verificar pessoalmente todos 
os detalhes do carro, inclusive 
o funcionamento, com uma 
visita ao mecânico para uma 
análise mais detalhada. 

O atendimento do Procon 
pode ser feito pelo e-mail 
atendimento.procon@pmmc.
com.br ou presencialmen-
te mediante agendamento 
pelo site da Prefeitura no 
link  http://agendamentopac.
pmmc.com.br/

Procon orienta sobre 
compra de carros usados

Reclamações

Mogi- As finanças da Prefeitura 
permanecem em equilíbrio, 
mesmo com os impactos da 
crise causada pela pandemia 
da Covid-19, que vem impac-
tando a economia de todo o 
mundo. Os dados relativos ao 
segundo quadrimestre de 2021 
foram apresentados durante 
audiência pública realizada 
ontem, na Câmara Municipal.

Entre maio e agosto, Mogi 
registrou variação positiva 
em todas as receitas próprias 
e em praticamente todos os 
repasses dos governos federal e 
estadual, na comparação com 
o mesmo período de 2020. 

A Prefeitura manteve a 

aplicação de recursos em 
Educação e Saúde superior 
ao exigido pela Constituição 
Federal – 25% para Educa-
ção e 15% para Saúde. Até 
agosto, a arrecadação com 
impostos foi de R$ 693.537. 
Foram destinados R$ 191.952 
para a educação (27,68%) 
e R$ 181.605 para a saúde 
(26,19%). Por outro lado, as 
despesas com o funcionalismo 
ficaram em 34,42% da Receita 
Corrente Líquida, bem abaixo 
dos limites estabelecidos pela 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal: limite de alerta (48,6%), 
limite prudencial (51,3%) e 
máximo (54%).

Mogi das Cruzes mantém 

contas equilibradas

Segundo quadrimestre



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

Quinta-feira, 30 de setembro de 20216 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

SBT, 21H00

Chiquititas
Maria, Dani e Tati vão até a casa da árvore e contam para Neco e Lúcia que 

Helena está uma fera atrás dela.

GLOBO, 17H55

Malhação
Lobão ameaça a esposa de José e convence o enfermeiro a trocar as amostras 

de sangue do vilão e de Gael.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Dolores não aceita fugir com Pilar. Tonico ataca Pedro mais uma vez em seu 

jornal. Teresa confronta Luísa, que tem um desmaio. Alberto se despede 

de Clemência, que sofre com a partida. Teresa conversa com Vitória. Pilar 

procura Samuel, e Zayla tem uma crise de ciúmes. Vitória descobre que um 

de seus imóveis está ocupado.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Tânia resiste, mas acaba depondo a favor de Cíntia. Pedrinho e Arlete passam 

a noite juntos. Cíntia é liberada da prisão pelo delegado Siqueira. O plano 

de fuga de Sandra Helena fracassa, ela recebe alta e é levada novamente 

para a prisão.

GLOBO, 21H00

Império
Cristina afi rma aos irmãos que José Alfredo irá recuperar o dinheiro roubado. 

Maria Clara e José Pedro fi cam indignados com Cristina. Vicente tenta consolar 

Maria Clara. Cora implora para Jurema e Reginaldo lhe concederem uma 

folga. Danielle tenta avisar a Maurílio que José Alfredo está vivo. Reginaldo 

observa Cora dormir. José Alfredo inicia seu depoimento para o delegado.

RECORD, 21H

Gênesis
Neferíades se insinua para José. Muriel se irrita com a atitude de Judá. O 

faraó fi ca chocado com uma mensagem.
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Psiu... Você 
mesmo, que está aí 
olhando. Que tal uma 
paradinha para refletir 
sobre você? Pensar 
em tudo de bom que 
existe aí dentro desse 
coração?

Saiba que você 
é uma pessoa 
maravilhosa, capaz de 
fazer muita coisa boa, 
útil e expressiva, e que 
no seu coração estão 
guardadas coragem e 
confiança suficientes 
para realizar seus 

MOMENTO
especial

MUITA PAZ PARA VOCÊ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homenageada

ANIVERSARIANTES: 

MARCIO GOMES

Feliz aniversário! Que a vida seja melhor a cada dia, que 

você encontre a felicidade em cada esquina e jamais perca 

a fé.

“ Para hoje: não esqueça de ser feliz!”

 cultura@jornaldat.com.br

desejos.
Mas não se esqueça 

de buscar em cada 
minuto de seus dias 
motivos de alegria 
e esperança, não se 
importando com as 
situações adversas.

Você deve escolher 
ser feliz, tendo a 
certeza de que Deus 
sempre abençoa quem 
faz da vida um prazer.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 061/2021 - PROCESSO Nº 200.972/2021

OBJETO: Aquisição de válvulas de retenção da EEAT-20.
EMPRESA VENCEDORA: INTERCON BRASIL LTDA. ME., no valor global de R$ 
13.800,00. Mogi das Cruzes, em 28 de setembro de 2021. João Jorge da Costa - 

Diretor Geral.

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA - PREGÃO 074/2021 - PROCESSO Nº: 201.363/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing 

de impressão.  
Devido à necessidade de correções no edital, essa Autarquia comunica que fica RE-
DESIGNADA para dia 19 de outubro de 2021 às 08h00min a data de recebimento das 
Propostas, que inicialmente estava marcada para o dia 08 de outubro de 2021 às 
08h00, EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO no endereço http://
www.bbmnetlicitacoes.com.br/. O Edital passará a ser identificado pelo nº 074-
2/2021 e poderá ser examinado e adquirido, juntamente com seus anexos, no site 
da Prefeitura http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/ a partir de 04 de outubro 
de 2021. Mogi das Cruzes, em 29 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA 

– Diretor Geral do Semae. 

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO Nº 064/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 E APENSOS
OBJETO: Registro de preços para aquisição de hidróxido de cálcio.

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do 
Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido a 
necessidade de correções no edital, fica suspenso “sine die” o recebimento das pro-
postas, cuja data estava marcada para até o dia 04 de outubro de 2021, às 08h00min. 
Após as correções, o edital será novamente publicado, com nova data de abertura, e 
será identificado pelo número 064-2/2021. Mogi das Cruzes, em 29 de setembro de 

2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

MAQMEI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 
E EQUIPAMENTOS LTDA

Torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de Itaqua-

quecetuba, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Saneamento, de forma concomitante a Licença Prévia, Licen-

ça de Instalação e a Licença de Operação N°27/2021 válida até 

16/09/2023 para Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e 

acessórios, sito à Estrada de São Bento N°1470 – Jardim São Paulo 

– Itaquaquecetuba – CEP:08598-100 – Processo N° 1555/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 146/2021 - PROCESSO Nº 23.078/2021 e AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS HOSPITALARES EM GERAL 
(COLCHONETE, ARMARIO VITRINI EM AÇO, ESCADA, ARMARIO FECHADO, ARMARIO 
ORGANIZADOR, CADEIRA DE RODAS)
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 18 
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 29 de setembro de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO E NOTA TÉCNICA FINAL
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 026/20 - PROCESSO Nº 30.734/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
ENGENHARIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
E PROJETOS BÁSICOS DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 
SANEAMENTO BÁSICO E DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOAMBIENTAL, ESPECÍFICOS 
PARA OBRAS DO PROGRAMA +MOGI ECOTIETÊ, A SER FINANCIADO PARCIALMENTE 
PELA CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo 
com o parecer exarado pela Secretaria Municipal de Obras - SMO, decidiu pela classificação 
das empresas: CONSÓRCIO ENGECONSULT/MAIA MELO – MOGI DAS CRUZES e 
CONSÓRCIO GRMC (GEOMÉTRICA/RODVIAS) para a fase seguinte do certame, tendo em 
vista que obtiveram as seguintes Notas Técnicas Finais (NT): 1º lugar: CONSÓRCIO GRMC 
(GEOMÉTRICA/RODVIAS), 97,40 (noventa e sete inteiros e quarenta centésimos) pontos, 
2º lugar: CONSÓRCIO ENGECONSULT/MAIA MELO – MOGI DAS CRUZES, 88,60 (oitenta 
e oito inteiros e sessenta centésimos) pontos. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação deste Aviso na imprensa, para a interposição de eventuais recursos. 
Em não havendo, fica estabelecido conforme subitem “8.2” do Edital o dia 8 de outubro de 
2021, às 14 horas, para abertura dos envelopes nº 3 – “PROPOSTA DE PREÇOS”, na sala de 
reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague 
Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 29 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 161/2021 - PROCESSO Nº 23.986/2021 e AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM GERAL, LÂMPADAS E PILHAS
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 18 
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 29 de setembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP.

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 105/2021 - PROCESSO Nº 17.743/2021 E APENSOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS - CANIL EM AÇO INOX, LÂMINA E 
MÁQUINA DE TOSA, CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER E AFINS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 9:00 horas do dia 15 
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 29 de setembro de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 115/2021 - PROCESSO Nº 11.113/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS.
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 15 
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 29 de setembro de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 132/2021 - PROCESSO Nº 18.974/2021 E AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 15:30 horas do dia 15 
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 29 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde___________________________________________________________________

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 da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 140/2021 - PROCESSO Nº 19.671/2021 e apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, 
BEBEDOURO E VENTILADORES), MICRO/MINI SYSTEM, PROJETOR MULTIMÍDIA, TELA 
RETRÁTIL, APARELHOS TELEFÔNICOS IP E COMUNS E SUPORTE ARTICULÁVEL DE PAREDE.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 11:00 horas do dia 18 
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 29 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 166/2021 - PROCESSO Nº 24.803/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MONITORES E ESTABILIZADORES.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 16:00 horas do dia 18 
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 29 de setembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 - PROCESSO Nº 12.785/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR 
(CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS PARA ALUNOS, BANCO E MESAS PARA REFEITÓRIO).
EMPRESAS VENCEDORAS: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES 
LTDA; URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 378.844,00 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e 
quatro reais).

Mogi das Cruzes, em 20 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 10, SETEMBRO DE 2021
Processo nº 25.337/21
Ofício nº 113/2021 – DFP/SMSeg
 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Segurança, torna público, nos termos do disposto nos artigos 31 e 104, 
II, IX e XVII, da Lei Orgânica do Município, combinado com o parágrafo único do artigo 21 da Lei Municipal nº 1.961, de 7 de outubro de 1.970 (Código Tributário do Município), 
que proprietários, compromissários, possuidores e seus herdeiros ou sucessores, contribuintes dos imóveis identificados nos Anexos, cujos documentos de fiscalização para 
capinação e limpeza do terreno, recuperação e construção de calçada, construção de muro, retirada de material sobre o passeio, não lançamento de resíduos em terrenos, 
providenciar o fechamento do imóvel, recuperação de passeio com ladrilho hidráulico, e outras, não foram entregues por não terem sido encontrados nos respectivos domicílios 
fiscais, deverão cumprir as intimações consignadas nos Anexos, nos prazos neles mencionados, a contar da data de publicação deste edital, e ou efetuar o pagamento das 
autuações, após o que estarão sujeitos às sansões fiscais previstas na legislação vigente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Registre-se:

SMSeg, 29 de Setembro de 2021.
ANDRÉ JUNJI IKARI

Secretário de Segurança
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PROCESSOS INTERESSADO ENDEREÇO INDICADO PARA CORRESPONDÊNCIA RESULTADO

19565/21 SUCATAS MOGI DAS CRUZES EIRELI RUA SANTANA, 176, SALA 05, CENTRO – NESTA INDEFERIDO
18697/21 KARINA YOKO MURAKAMI MIGUEL RUA GIUSEPPE MUFFO, 159, VILA JUNDIAÍ – NESTA INDEFERIDO
18680/21 ANTONIO SILVIO ANTUNES PIRES RUA ENGENHEIRO GUALBERTO, 529, CENTRO – NESTA INDEFERIDO
18678/21 SOUTELO RESTAURANTE, LANCH. E BAR LTDA RUA NARCISO LUCARINI, 90, VILA OLIVEIRA – NESTA INDEFERIDO
17427/21 VERA MARCIA MESSIAS AVENIDA MOGIANA, 180, VILA BELA FLOR – NESTA INDEFERIDO
16535/21 MATHEUS CURVELO CAMPOS RUA OTTO UNGER, 1000, CENTRO – NESTA INDEFERIDO
15076/21 MANOEL DO LIVRAMENTO LEMOS RODOVIA ENGENHEIRO CÂNDIDO R., 5, QUATINGA – NESTA INDEFERIDO
14703/21 A MANSÃO LOUNGE BAR LTDA RUA GERTRUDES DA CONCEIÇÃO CABRAL, 75, VL. NANCY – NESTA INDEFERIDO
14702/21 A MANSÃO LOUNGE BAR LTDA RUA GERTRUDES DA CONCEIÇÃO CABRAL, 75, VL. NANCY – NESTA INDEFERIDO
12691/21 EDUARDO MACEDO RAFAEL RUA JOÃO RIBEIRO, 42, VILA SUISSA – NESTA INDEFERIDO
12642/21 EDSON GOMES LOYOLA AVENIDA AUSTRÁLIA, 69, JARDIM AEROPORTO I – NESTA INDEFERIDO
12620/21 VALDERI DE MELO RUA WILSON SANTANA LOBO, 67, JD. ESPERANÇA – NESTA INDEFERIDO
11253/21 JONAS MONTEIRO LOPES AVENIDA JULIO SIMÕES, 446, JARDIM APOLO INDEFERIDO
10408/21 NATALIA APARECIDA ROSA AVENIDA TENENTE MANUEL ALVES, 323, VL. BRÁS CUBAS - NESTA INDEFERIDO
9579/21 MARCIO RIUKI ZUKEYAMA RUA TENENTE GALDINO PINHEIRO, 645, BRAZ CUBAS – NESTA INDEFERIDO
9511/21 GERALDO ADRIANO BERTOCHI RUA PADRE DR. MARCILIO S. R. DE MELO, 10, JD. RODEIO – NESTA INDEFERIDO
8402/21 GDCB BARRETA EVENTOS RUA PROF. FRANCISCA DE QUEIROZ, 120, SL. 04 – NESTA INDEFERIDO
6948/21 A. S. BOTARO BAR R. DR. RICARDO VILELA, 1388, CENTRO – NESTA INDEFERIDO
6915/21 MBTM ENGENHARIA LTDA ESTRADA RIKIO SUENAGA, 404, VL. CAPUTERA – NESTA INDEFERIDO
3645/21 MATHIAS & MATHIAS BAT LTDA RUA JULIO PRESTES, 148, CENTRO – NESTA INDEFERIDO
3568/21 ALANIO JUNIO DA SILVA RUA MANOEL FERNANDES, 1461, JUNDIAPEBA – NESTA INDEFERIDO
2656/21 JORGE DO PRADO SOUZA MELLO RUA DAS GARDENIAS, 55, ALTO DO IPIRANGA – NESTA INDEFERIDO

9335/21 TRANZAÇÃO MODAS CENTER LTDA R. DOUTOR PAULO FRONTIN, 118, CENTRO – NESTA DEFERIDO
7767/21 ELVIS APARECIDO DOS SANTOS RUA JOSÉ ANTONIO ROSA, 54, MOGI MODERNO – NESTA DEFERIDO
5663/21 MARCO ANTÔNIO DUARTE DE CARVALHO RUA ÁLVARO MATHIAS, 245, JARDIM VENEZA – NESTA DEFERIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 

Edital para Notificação dos interessados acerca das respostas dos Recursos de multas por infração ao disposto na Legislação Municipal

INDEFERIDOS

DEFERIDOS

OBS.: Os interessados deverão protocolar contestação aos despachos por escrito em um prazo de 10 (dez) dias ou efetuar o recolhimento das multas lavradas 

através dos Autos de Infração e Intimação e Documento Unificado de Fiscalização, em questão, no prazo correspondente à 30 ( trinta ) dias úteis, à partir da 

data de publicação.
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Alunos de Jundiapeba participam de evento no Cemforpe

Mogi- Estudantes do CEIM Profª Luiza Conceição Silva, em Jundiapeba, participaram 
ontem do “Biblioteca e seus encantos”, realizado pela Secretaria de Educação no 
Cemforpe, no bairro Nova Mogilar. Os alunos do Infantil III foram divididos em dois 
grupos nos períodos da manhã e tarde. Realizado em três edições, o evento faz parte 
das comemorações pelos 461 anos da cidade. 

Governo publica edital para 
duplicar trecho final da SP-88
Além de duplicar a rodovia em sua parte final, obras ainda devem interligar o traçado com a Presidente Dutra

MOGI-DUTRA

Região - O deputado es-
tadual André do Prado (PL) 
comemorou a publicação feita 
no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo de ontem, pelo 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), do edital de 
licitação para contratar a em-
presa que elaborará o projeto 
executivo de duplicação do 
trecho final da rodovia Mogi-

-Dutra (SP-88), do km 33,3 
até o entroncamento com a 
SP-56, no km 32,00, incluindo 
a interligação com a rodovia 
Presidente Dutra (BR-116), 
em Arujá.

As empresas interessadas em 
participar do certame poderão 
apresentar suas respectivas 
propostas até o dia 8 de no-
vembro na sede do DER, na 
capital paullista.

Estimativas do DER apontam que via pode registrar o tráfego de 20 carros a mais

Desde o final do ano passa-
do, quando foram finalizadas 
as obras na estrada, ao lado 
do deputado federal Marcio 
Alvino (PL) e dos vereadores 
Abel Franco Larini – Abelzinho 
e Divinei, o deputado André 
do Prado trabalhou para que o 
governo do Estado investisse 
em um novo projeto para fi-
nalizar o trecho que não pode 
ser duplicado devido a um 
problema de desapropriação. 

“Desde que tivemos a informa-
ção de que a rodovia não seria 
finalizada conforme o projeto 
original, trabalhamos para que 
o Estado pudesse fazer novos 
estudos para terminar essa 
obra”, relatou o parlamentar.

O trecho entre os quilô-
metros 32 e 33 da rodovia 
não foi duplicado porque o 

governo do estado não con-
seguiu um acordo com a pro-
prietária do terreno para fazer a 

desapropriação da área e alargar 
a pista. Na época, o DER havia 
estimado o valor do local em 

R$ 10 milhões, no entanto, a 
perícia feita por determinação 
da Justiça avaliou a área em 

R$ 60 milhões. Com esse valor, 
o custo de 1,3 quilômetros 
equivalia a 50% do total da obra.

“A realização desse novo 
projeto será fundamental para 
terminar essa obra que é fun-
damental para a região. Esse 
trecho final é importante por-
que liga a SP-56, que também 
será duplicada, e a rodovia 
Presidente Dutra (BR-116), 
permitindo um melhor acesso 
dos motoristas”, finalizou.

Estimativas de fluxo do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER-SP), responsável 
pela via, apontam que mais 
de 20 mil automóveis passem 
por dia pela rodovia e de que 
a duplicação da Mogi-Dutra 
beneficia 500 mil pessoas, que 
é o volume populacional total 
das cidades de Arujá e Mogi .

Mogi News-Arquivo

Campanha começa amanhã 
para crianças e adolescentes

Mogi- A Prefeitura inicia a 
Campanha de Multivacinação 
amanhã. O objetivo será 
atualizar a situação vacinal 
de crianças e adolescentes 
menores de 15 anos. A cam-
panha prossegue durante 
todo o mês de outubro e 
o Dia “V” - de vacina - está 
programado para o sábado 
dia 16, das 8 às 17 horas.

De segunda a sexta-feira, 
a aplicação das doses em 
atraso será feita em todas das 
Unidades Básicas e unida-
des da Estratégia Saúde da 
Família, das 8 às 16h30. É 
fundamental que todas as 
crianças, de zero a 14 anos, 
11 meses e 29 dias, compare-
çam a uma unidade de saúde 
para que os profissionais de 
saúde possam avaliar se há 
doses que necessitam ser 
aplicadas.

“Precisamos ampliar os 
índices de cobertura vacinal 
para diminuir a incidência de 
doenças”, explicou a chefe 
da Vigilância Epidemiológica, 
Lilian Peres Mendes. Com o 

retorno das aulas presenciais, 
aumentam os riscos de con-
tágio por diversas doenças 
que podem ser evitadas com 
a vacinação.

É obrigatório apresentar 
a caderneta de vacinação 
das crianças e adolescentes. 
Quem perdeu a caderneta 
deve procurar a unidade de 
saúde para que seja verificado 
a possibilidade de emissão 
de segunda via. Neste caso, 
levar cópia do documento 
da criança, na unidade em 
que a criança foi vacinada, 
levantamento que poderá 
levar alguns dias, conforme 
a situação. Se vacinado em 

outros municípios e não 
tiver como se deslocar até o 
local onde a criança recebeu 
as doses, procurar qualquer 
unidade municipal, para que 
seja tentada a 2ª via.

“Precisamos ampliar os 
índices de cobertura vacinal 
para diminuir a incidência de 
doenças”, explicou a chefe 
da Vigilância Epidemiológica, 
Lilian Peres Mendes. Com o 
retorno das aulas presenciais, 
aumentam os riscos de con-
tágio por diversas doenças 
que podem ser evitadas com 
a vacinação.

A Vigilância Epidemiológica 
ministra hoje uma capaci-
tação para os profissionais 
das salas de vacina de todas 
as unidades do município, 
para atualização das normas 
técnicas e orientações gerais 
sobre a campanha. Durante 
todo o mês de outubro, os 
Postos de Saúde estarão 
empenhados na atualização 
de cadernetas, enquanto os 
drives serão priorizados para 
vacinação contra a Covid-19.

Multivacinação

Saúde abre novos 
agendamentos online

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Saúde abre novas 
vagas de agendamento de 
segunda dose da vacina 
contra a Covid-19 hoje, às 
16 horas. Serão disponibi-
lizadas D2 do imunizante 
Pfizer para quem tomou a 
primeira dose até o dia 7 de 
agosto (Pfizer) e até o dia 
10/7 (AstraZeneca).  

Os agendamentos devem ser 
feitos por meio do link www.
cliquevacina.com.br , onde 
também é possível consultar 
outras datas e aprazamento 
de doses disponíveis. 

Novas liberações podem 
ocorrer a qualquer momento, 
dependendo do remanejamen-
to das doses ou chegada de 
novas grades. Para amanhã, 
por exemplo, há previsão 
de abertura de vagas para 
primeira dose do imunizante 
CoronaVac/Butantan/Sinovac 
para pessoas com 18 anos 
ou mais. 

Fique atento no site ofi-
cial ou consulte o Sistema 
Integrado de Saúde (SIS) 

Covid-19

160 no horário especial das 
16 às 22 horas.

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebe hoje um 
novo lote, com 96.444 imu-
nizantes contra a Covid-19. 
Do total, 27.480 doses de 
AstraZeneca serão utilizadas 
como segunda dose para 
pessoas de 37 a 42 anos, e 
68.964 doses de Pfizer para 
segunda dose de jovens e 18 

a 24 anos. Cada município 
fará a divulgação dos locais e 
datas de aplicação das doses. 

Mortes

Os municípios da região do 
Condemat registraram ontem 
12 óbitos por coronavírus, 
totalizando 5.448 mortes 
desde o início da pandemia. 
As vítimas fatais eram resi-
dentes nos municípios de 
Ferraz de Vasconcelos, Mogi 
das Cruzes, Poá e Suzano.

Novo lote de imunizantes chega hoje ao Alto Tietê 

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Ação prossegue em 
outubro e o Dia “V” 
está programado 
para o sábado dia 
16, das 8 às 17 horas


