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

Cidades podem pedir revisão
de valor pago por extração

de recursos naturais na região
Cinco municípios do Alto Tietê, entre eles Suzano e Mogi, recebem compensação financeira pela exploração de minerais

EDUCAÇÃO

  Mogi abre 1.470 vagas para cursos gratuitos, 
presenciais e online. Cidades, página 5

O Ministério das Minas e Ener-
gia revelou no fi nal de setembro 
uma nota informando a lista atua-
lizada das cidades que são afetadas 
pela mineração e que terão direito 
à Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais 
(Cfem).. Na lista, cinco cidades do 
Alto Tietê estão registradas como 
aptas para a compensação: Arujá, 
Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, 
Santa Isabel e Suzano. São retirados 
quatro elementos: granito (Arujá), 
argila (Biritiba e Suzano), quartzi-
to (Mogi) e minério de alumínio 
(Santa Isabel). Segundo o minis-
tério, as cidades listadas poderão 
requerer até o dia 11 de outubro 
a revisão do percentual apurado. 
Cidades, página 4
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PREFEITO VISTORIA 
OBRAS DA SABESP

Suzano

Ações estão ocorrendo no bairro Cidade Miguel Badra e 

deve benefi ciar 500 cadas. Cidades, página 3

Saúde abre novo agendamento para 

MOGI

Novos datas poderão ser agendados a partir das 16 
horas de hoje. Cidades, página 8

prefeitura de guararema

THEATRO

Vasques recebe 

contação de 

histórias. p4

Projeto de lei da Prefeitura foi 
aprovado pela  maioria dos verea-
dores, mas também recebeu algu-
mas críticas de outros parlamenta-
res. Cidades, página 5

Mogi
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NOVO ENDEREÇO
O espaço de funcionamento do pro-
grama Melhor em Casa, da Secre-
taria de Saúde, está em novo en-
dereço. O equipamento ganhou 
uma sede personalizada no núme-
ro 2.141 da Avenida Brasil. Este é 
um serviço de atendimento domi-
ciliar realizado por equipe mul-
tidisciplinar para pacientes que 
precisam de cuidados de saúde 
intensivos e que não conseguem 
se deslocar das residências (aca-
mados). A inauguração aconteceu 
ontem e integra a programação de 
aniversário do município de Ferraz 
de Vasconcelos.

FEIRA DO EMPREENDEDOR
O evento é promovido pela prefei-
tura de Santa Isabel, por meio da 
secretaria municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico, em 
parceria com o Sebrae. Pela ma-
nhã, foi realizada uma palestra 
na Câmara Municipal de Verea-
dores, abrindo oficialmente a Se-
mana do Empreendedor. No local 
também foi assinado o programa 
Jovem Empreendedor Primeiros 
Passos, que tem o objetivo de en-
sinar conceitos sobre empreende-

dorismo para alunos do primeiro 
ao quinto ano da rede municipal 
de ensino, incentivando o prota-
gonismo dos jovens como futuros 
empreendedores.

GUARDA MIRIM I
A Guarda Mirim de Suzano está com 
inscrições abertas para seu Curso 
de Formação Básica 2022 para jo-
vens nascidos entre julho de 2005 
e julho de 2007. As inscrições es-
tão abertas até esta sexta-feira e 
devem ser feitas na internet pelo 
site [bit.ly/InscricoesGMS_2022], ou 
na sede administrativa da Guarda 
Mirim (rua Tiradentes, 79, no cen-
tro da cidade).

GUARDA MIRIM II
A Guarda Mirim é uma organização 
da sociedade civil sem fins lucrativos 
que disponibiliza aos adolescentes 
programas de aprendizagem pro-
fissional e inserção no mundo do 
trabalho pelo comércio, indústria 
e prestação de serviços, por meio 
do programa “Jovem Aprendiz”. 
Mais informações podem ser ob-
tidas pelo telefone (11) 4748-8003, 
de segunda a sexta-feira em ho-
rário comercial.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Disputa por São Paulo

A 
disputa para o governo de São Paulo 
promete ser acirrada no ano que 
vem. Nomes como o ex-governa-
dor Marcio França (PSB); Geral-

do Alckmin (PSDB) – que tenta se reerguer 
depois da surra levada nas urnas, quando 
se candidatou à Presidência –; Guilherme 
Boulos (PSOL); o atual vice-governador, 
Rodrigo Garcia (DEM); além de Fernando 
Haddad (PT); Paulo Skaf (MDB) e Arthur 
do Val (Patriota) já disputam a tapas os vo-
tos da população paulistana.

A posição dos candidatos em relação às 
ações tomadas durante a pandemia pro-
mete ser um dos fatores decisivos. O que 
pensam em relação às atuais decisões do 
governo federal e estadual? Como preten-
dem elaborar a retomada econômica, após 
os efeitos que a pandemia causou nos tra-
balhadores? E a necessária reestruturação 
do Sistema Único de Saúde (SUS) para o 
tratamento pós-Covid? A pandemia vai 
acabar, mas suas consequências ficarão.

Os municípios possuem problemas crô-
nicos que dependem de auxílio do Estado. 
Celeridade para o desassoreamento dos rios 

e córregos que cortam o Alto Tietê é uma 
necessidade urgente para minimizar os de-
correntes problemas de enchentes, princi-
palmente em cidades impermeáveis, como 
Poá. Outro ponto: como pretendem con-
duzir a questão do pedágio que a Agência 
de Transporte de São Paulo (Artesp) pre-
tende implantar na rodovia Mogi-Dutra? 
Pelo atual governador, Doria, a cidade, por 
enquanto, não conta com apoio aberto à 
causa. Prefeitos da região que compõem o 
Consórcio de Desenvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê (Condemat) tentam 
uma audiência com Doria, sem sucesso 
até agora. 

Moradia, invasões de terra, melhorias no 
transporte público, Segurança e Educação 
são outros pontos importantes que devem 
ser analisados. Salvador da Pátria não há, 
por isso, é fundamental um estudo antes 
de votar. Qual candidato promete atender 
melhor as demandas da região? O que é 
possível e o que é utópico? A escolha cri-
teriosa de um candidato é sempre funda-
mental. Em momento de recessão, errar 
pode ser fatal.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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Todas as pessoas têm livre 
arbítrio, ou seja, podem fazer 
o que quiserem desde que res-
peitem as leis, os costumes e 
a moral. Mas, há uma frase 
popular que diz: “há gosto até 
para o mau gosto”. Um dos 
problemas que se está assis-
tindo são os veículos parti-
culares que transitam com 
músicas e sons em altíssimo 
nível, trazendo irritações e 
até problemas aos ouvidos. 

Pancadão tira o sossego da 
população, pois em horários 
após as 22 horas, e de madru-
gada, tira a paz das famílias. 
Quer ser respeitado respei-
te. Pancadão ameaça a tran-
quilidade dos trabalhadores, 
principalmente aqueles que 
precisam descansar repousar 
para no dia seguinte levantar 
as 4 ou 5 horas, se preparan-
do para o trabalho que visa 

Pancadão e desrespeito

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

buscar o sustento da família. 
Em vários bairros da ci-

dade e no centro, jovens e 
até pessoas com mais idades 
desrespeitam a lei do silêncio, 
circulando ou estacionando 
os seus veículos em frente 
das residências, com sons 
altíssimos, acordando bebês, 
crianças e toda a família. Es-
tas irresponsabilidades estão 
trazendo problemas aos lares, 
impedindo de repousar para, 
no dia seguinte, reiniciar a 
vida doméstica e os trabalhos. 

Em discurso na Câmara 
Municipal de Mogi das Cru-
zes, o Vereador Mauro Yoko-
yama (mais conhecido como 
Mauro do Salão), abordou o 
assunto e, por isso, deve ser 
parabenizado. Destacou  que 

“providencias precisam ser to-
madas imediatamente pelas 
autoridades locais, quer seja 

o prefeito, guarda municipal, 
policia militar e também pe-
los cidadãos que estão sendo 
prejudicados”. A legislação 
municipal proíbe emissão de 
sons por veículos em trân-
sito ou estacionados acima 
dos limites permitidos. Há 
soluções, mas tudo depen-
de de fiscalização e punições 
para os que desrespeitam os 
horários. 

Caros jovens, adolescentes, 
adultos e outros colaborem 
com a paz e a tranquilidade 
das famílias nos horários no-
turnos. Que as autoridades 
tomem as providencias ime-
diatamente. No momento em 
que os desrespeitosos forem 
punidos a situação começará 
a melhorar e haverá confor-
to para as famílias. Cidadãos 
que não respeitam os seme-
lhantes não poderão evoluir.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavoarruda.adv@uol.com.br
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Vestibular da Piaget ocorre 
no próximo dia 24, às 14h

Suzano - Dia 24 de outubro, 
às 14 horas, acontecerá a 
segunda edição do Vestibular 
Top 30 da Faculdade Piaget – 
Campus Suzano para ingresso 
no 1º semestre de 2022, que 
dará 30 bolsas de estudos de 
até 100% entre os 15 cursos 
de graduação que a faculdade 
oferece, para os períodos 
manhã e noite.

Para concorrer a uma das 
30 bolsas, basta inscrever-se 
gratuitamente no site www.
piagetsuzano.com.br até o 
dia 23 e realizar a prova que 
acontecerá de forma presen-
cial no dia 24 às 14 horas no 
Campus Suzano.

A prova será composta de 
50 questões de múltipla es-
colha distribuídas da seguinte 
forma: Língua portuguesa - 
10 questões, Literatura – 10 
questões, Matemática – 10 
questões, História – 10 ques-
tões e Biologia – 10 questões.

São 15 cursos de graduação 
que serão oferecidos para 
o próximo ano dentre eles: 
Engenharia Civil, Engenharia 

Ensino superior

Ambiental, Administração, Ges-
tão de RH, Logística, Ciências 
Contábeis, Direito, Pedagogia, 
Educação Física (bacharelado 
e licenciatura), Nutrição, Far-
mácia, Enfermagem, Estética 
e Cosmética e Fisioterapia.

A Piaget é a única da região 
credenciada com nota máxima 
pelo MEC. Seus cursos têm 
excelente avaliação, como 
Educação Física e Gestão de RH, 
com conceito 4 no Enade (em 
escala de 1 a 5), classificados 
entre os melhores do Brasil. 
Engenharia Ambiental, por 
exemplo, é o único da região 

com turmas em andamento e 
engenheiros recém-formados 
nessa área. No segmento da 
saúde, o curso de Fisioterapia 
é recomendado pelo Coffito 
(que é o Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional).

A Piaget fica na avenida Mogi 
das Cruzes, 1.001, no Jardim 
Imperador, com transporte 
fácil, com ponto em frente 
e ônibus a cada 20 minutos. 
Para mais informações, o te-
lefone da Piaget é 4746-7090 
e o Whatsapp do Vestibular 
é 97822-4989.

Prova será composta por 50 questões aos candidatos

Divulgação

Obras da Sabesp no Badra 
recebe vistoria do prefeito

De acordo com a Prefeitura, 500 moradias serão contempladas com as intervenções

R$ 700 MIL EM INVESTIMENTO

Suzano - O prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), 
esteve ontem no bairro Cidade 
Miguel Badra para vistoriar 
o andamento das obras de 
ligação de esgoto que estão 
em andamento pelo bairro. 
Por meio da ação, aproxima-
damente 500 moradias serão 
contempladas com o serviço 
de forma totalmente gratuita. 
A iniciativa é fruto de parceria 
com o governo do Estado, por 
intermédio da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp).

Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo foi acompanhado do 
vereador Marcos Antonio dos 
Santos (PDT), o Maizena, do 
gerente do Escritório Regional 
da Sabesp, Zemicindo Mendes, 
e da equipe de técnicos. A 
medida faz parte do programa 

“Se liga na rede”, que executa 
obras dentro de imóveis de 
famílias de baixa renda, a custo 
zero para os moradores. A ação 
teve início em outubro do ano 
passado e já resultou em 264 
novas ligações em locais que 

até então não tinham o esgoto 
regularizado.

“É um trabalho extremamen-
te importante para atender 
aqueles que mais precisam. 
Antes, o esgoto ia para um 
córrego próximo e prejudica-
va o bem-estar de inúmeras 
pessoas. Além de representar 
um ganho importante para a 
saúde pública, pois a obra dá o 
destino adequado para a água 
contaminada, esta parceria 
com o governo do Estado e 

a Sabesp nos permite levar 
mais dignidade às famílias 
suzanenses”, destacou Ashiuchi.

A medida conta com um 
investimento estimado em 
aproximadamente R$ 700 
mil por parte da Sabesp, com 
previsão de conclusão para 
setembro de 2022. Os agentes 
seguem pelas ruas e vielas da 
comunidade realizando os 
devidos trabalhos manuais, 
dentro e fora das casas. Isso 
porque as obras não se limitam 

às vias públicas. Os cidadãos 
identificados como de baixa 
renda e sem o recurso são 
visitados previamente por um 
agente da empresa estadual, 
que explica a iniciativa e os 
benefícios gratuitos do pro-
grama. Com a assinatura do 
Termo de Adesão, o interior 
do imóvel também recebe 
os serviços, que conectam a 
tubulação à rede oficial mais 
próxima.

Mendes explica que a ação 
tem forte cunho social, pois 
atende aqueles que não têm 
condições financeiras para 
se regularizar. “É um serviço 
completo que busca o esgoto 
nas casas das pessoas e se-
gue para a rua, efetuando as 

intervenções necessárias. Isso 
leva mais saúde e bem-estar 
ao público e, claro, preserva 
os corpos de água da região”, 
disse.

Na oportunidade, o verea-
dor André Marcos de Abreu 
agradeceu a parceria entre a 
administração municipal e a 
Sabesp e ressaltou a impor-
tância dos trabalhos para a 
região, que tanto necessitava 
desses serviços.

Por fim, o prefeito dialogou 
com os moradores, ouvindo 
suas demandas, e parabenizou 
o governo do Estado, a Sabesp 
e a Câmara de Suzano pelo 
comprometimento constante 
com as melhorias para a cidade. 

“As ligações de esgoto deverão 
impactar a vida de muitas famí-
lias e, além disso, ainda abrem 
caminho para que os cidadãos 
daqui possam regularizar suas 
casas e adquirir melhores 
condições de vida. É mais 
um importante passo dado 
na nossa missão de construir 
uma Suzano cada vez melhor 
para todos”, concluiu.

Ação ocorre por meio de parceria com o Estado

Wanderley Costa/Secop Suzano

Guararema - A Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho 
na cidade. Nesta semana, 
o SAT está mediando 36  
oportunidades profissionais 
com diferentes graus de 
escolaridade.

As vagas que exigem En-
sino Fundamental são para 
pedreiro, ajudante de pedreiro, 
empregada doméstica (duas 
vagas), pizzaiolo, auxiliar de 
limpeza, auxiliar de produção 
(PCD), auxiliar de marcena-
ria, ajudante de marceneiro, 
ajudante geral (duas vagas), 
assistente mecânico, caseiro 
(casal) e caseiro.

Já as vagas com exigência 
de Ensino Médio são para 
auxiliar de controle de quali-
dade, auxiliar administrativo 
(duas vagas), recepcionista, 
analista de venda, aprendiz 
(duas vagas), almoxarife, 
soldador, coordenador de 
eventos, cuidador de ido-
sos, controlador de acesso, 

SAT disponibiliza 36 
vagas de emprego

Trabalho

auxiliar de produção (duas 
vagas), vendedor interno, 
ajudante geral, soldador de 
manutenção e analista de 
marketing digital.

Aos que estão cursando 
o ensino superior, há vagas 
para estágio em direito e 
auxiliar administrativo (ou 
superior completo)

Para aqueles que já fina-
lizaram o ensino superior 
há uma vaga para analista 
comercial. Com ensino técnico 
há uma oportunidade para 
operador de tratamento de 
fluentes.

Em razão da pandemia 
de coronavírus (Covid-19), 
os candidatos podem se 
candidatar pelos telefones 
4693-1717 e 4693-1432 e 
para quem ainda não possui 
cadastro ou está desatua-
lizado basta acessar o link 
disponível no site guararema.
sp.gov.br ou comparecer na 
Secretaria de Emprego e De-
senvolvimento Econômico 
de segunda a sexta-feira das 
8 horas às 11h30 e das 13 
horas às 16h30.

Itaquá - O último fim 
de semana foi marcado por 
uma ação de cidadania no 
Parque Ecológico Mario do 
Canto, em Itaquaquecetuba, 
devido a parceria das secre-
tarias de Meio Ambiente e 
de Abastecimento e Segu-
rança Alimentar com uma 
empresa privada. Cerca de 
30 voluntários realizaram 
um mutirão de limpeza e 
fizeram a coleta de resíduos 
descartados ao longo do 
parque.

O espaço possui 232.963 
mil metros quadrados e 
conta com suportes para 
redes de descanso, carrinho 
para o recolhimento de lixo, 
lixeiras, churrasqueiras, 
demarcador de corrida 
na pista de caminhada e 
bancos. O funcionamento 
é de terça-feira a domingo, 
das 6 às 18 horas, e fica 
localizado na rua Cabrália 
Paulista, s/n, no bairro 
Estação.

Parceria 
garante ação 
de zeladoria no 
Parque Mario  
do Canto

Limpeza

Ferraz - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção, foi contemplada com o 
programa do governo federal 
Educação Conectada, que 
tem como objetivo apoiar a 
expansão do acesso à internet 
de alta velocidade nas escolas 
públicas e fomentar o uso 
pedagógico de tecnologias 
digitais na educação básica.

Essa é a primeira vez que o 
município recebeu o benefício, 
após três edições do programa. 
Dessa forma, as 45 unidades 
escolares municipais já rece-
beram a verba federal para a 
instalação da nova rede. Vale 
ressaltar que cada escola será 
responsável pela utilização 
e implantação da novidade.

De acordo com a secretária 
Adriane Alcantara, a tecnologia 
é uma ferramenta importante 
para promover a aprendizagem 
dos alunos. “A disponibilidade 
da internet acessível na sala 
de aula possibilita também 
a redução das desigualdades. 
Com isso, a implementação do 
programa garantirá melhores 
oportunidades aos nossos 
estudantes ferrazenses, com 
uma educação inovadora e 
conectada as novas tecnolo-
gias”, destacou.

Educação é 
contemplada 
em projeto de 
internet

Conectada

A medida 
conta com um 
investimento 
estimado em 
aproximadamente 
R$ 700 mil
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Cidades podem pedir revisão  
de valor por extração mineral
Arujá, Biritiba, Mogi, Santa Isabel e Suzano são os municípios que recebem valor por exploração de minérios

COMPENSAÇÃO

Região - O Ministério das 
Minas e Energia revelou no 
final de setembro em uma 
nota informando a lista atua-
lizada das cidades que são 
afetadas pela mineração e que 
terão direito à Compensação 
Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (Cfem).

A nota técnica estabelece 
a base de cálculo, levando 
em conta a área ocupada nos 
municípios pela extração 
mineral, e tem como base o 
Decreto Federal 9.407/2018 
que estabelece a compensação 
pela mineração, que em seu 
artigo 7º inciso III dá direito a 
verba indenizatória “quando, 
em seus territórios, estiverem 
localizadas as pilhas de estéril, 
as barragens de rejeitos, as 
instalações de beneficiamento 
de substâncias minerais e as 
demais instalações referidas 
no plano de aproveitamento 
econômico”.

Segundo o ministério, as 
cidades listadas poderão 

requerer até o dia 11 de 
outubro a revisão do per-
centual apurado.

Na lista, cinco cidades do 
Alto Tietê estão registradas 
como aptas para a compen-
sação: Arujá, Biritiba Mirim, 

Mogi das Cruzes, Santa Isabel 
e Suzano. São retirados quatro 
elementos: granito (Arujá), 
argila (Biritiba e Suzano), 
quartzito (Mogi) e minério 
de alumínio (Santa Isabel).

A cidade na lista com maior 

área total é Santa Isabel, que 
conta com 2.460 hectares (ha) 
dedicados à extração mineral. 
Para efeito de comparação, 

um ha é equivalente a, mais 
ou menos, um campo de 
futebol. Em segundo lugar 
aparece Mogi com 175,84 
hectares. Em terceiro lugar 
está Suzano, com 156,5 hec-
tares, depois Biritiba (46,14 
ha) e Arujá (36,56 ha).

A Prefeitura de Suzano 
informou que a secretaria 
de Meio-Ambiente recebeu 
a nota técnica do governo 
federal nesta segunda-feira 
e que o assunto está sendo 
analisado pela administração 
municipal.

Arujá, por sua vez, reforçou 
que não pretende questio-
nar o percentual apurado, 
como foi disponibilizado 
pelo Ministério das Minas e 
Energia, e que a área descrita 
pelo governo federal está 
condizente. Em 2020, o mu-
nicípio recebeu R$4.102,20 
em compensações.

A Prefeitura de Mogi informa 
que não pretende questionar 
o percentual apurado, e que 
o controle das áreas não é 
feito pelo município, cabendo 
a ela apenas emitir o alvará 
de funcionamento da em-
presa. “A cessão dos direitos 
minerários, que autoriza a 
exploração, cabe à Agência 
Nacional de Mineração, e a 
licença é emitida pela Agência 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb)”, explicou. O 
município também declarou 
que os repasses da Cfem em 
2020 foram de aproximada-
mente R$ 3,5 milhões.

André Diniz

Santa Isabel tem a maior área de exploração entre as cinco cidades listadas

Divulgação

Mogi - A Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo dará 
início hoje ao projeto Cuca 
Fresca. Trata-se de uma ação 
de estímulo à leitura, que vai 
se concretizar por meio da 
instalação de geladeiras per-
sonalizadas e recheadas com 
livros em pontos diversos da 
cidade. Elas servirão, portanto, 
como bibliotecas itinerantes e 
estarão, a princípio, em sete 
locais da cidade.

São eles: Terminal Central, 
Terminal Estudantes, Casa do 
Hip Hop e as escolas municipais 
Vereadora Astrea Barral Nébias 
(Jundiapeba), João Antonio 
Batalha (Chácara Santo Ângelo), 
Américo Sugai (Pindorama) 
e Professora Sonia Brasil de 
Siqueira Andreucci (Jardim 
Margarida). São, portanto, três 
pontos centrais, mais quatro 
descentralizados. 

As geladeiras ficarão abertas 
a todos os interessados. A ideia 
é que as pessoas levem títulos 
que já tenham lido e troquem 
por outros que lá estarão. Ao 
todo, serão aproximadamente 
300 títulos disponíveis, de 

diversos gêneros. Porém, quem 
não tiver um livro para fazer a 
troca poderá também escolher 
uma obra e levá-la para casa.

As geladeiras utilizadas para 
o projeto estavam sem uso, 
armazenadas em depósitos de 
itens antigos da Prefeitura. A 
Secretaria teve então a ideia de 
reaproveitá-las de forma criativa 
e sustentável, razão pela qual 
os itens foram personalizados, 
com graffiti feito pelos artistas 
locais Bozer e None.

“É mais uma iniciativa de 
estímulo à leitura e também de 
ampliação do acesso à cultura, 
a partir da instalação não só 
no Centro, como também em 
bairros e distritos mais afastados. 
Temos como premissa tornar 
Mogi das Cruzes uma cidade 
leitora e um referencial na 
aplicação de políticas públi-
cas efetivas que garantam os 
direitos culturais e ampliem 
os horizontes da população”, 
destaca a secretária municipal 
de Cultura, Kelen Chacon.

Mais informações sobre o 
projeto Cuca Fresca podem ser 
obtidas pelo telefone 4798-6900.

Projeto Cuca Fresca 
estimula a leitura 

Bibliotecas itinerantes

Mogi - O Theatro Vasques 
vai receber, hoje, às 9 e às 14 
horas, sessões de contação de 
histórias, comandadas pela con-
tadora, brincante e mediadora 
de leitura, Sandra Guzmán. 
A atividade faz parte da 13º 
Viagem Literária, programa 
de estímulo à leitura mantido 
pela Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo e realizado pela 
SP Leituras.

O módulo atual do programa 
é destinado a contos populares 
e visa mostrar como as lendas 
e outros “causos” passam de 
geração para geração e for-
mam parte importantíssima 
da cultura popular brasileira.

“Contos populares brasileiros 
são amostras da nossa matriz 
cultural formada pelos povos 
indígenas, africanos, portu-
gueses e tantos outros que 
aqui aportaram”, destacou 
Sandra, que, em 2020, foi 
referência em narração de 
contos no material didático 
para o Ensino Fundamental..

Theatro Vasques 
recebe contação 
de histórias 
hoje

Viagem Literária

As cidades 
listadas 
poderão 
requerer até 
o dia 11 de 
outubro a 
revisão
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Mudança de nomes de 
secretarias é aprovado
Proposta foi aprovada ontem pelos parlamentares, mas recebeu críticas de alguns vereadores

CÂMARA

Mogi - A Câmara de Ve-
readores aprovou na tarde 
de ontem o projeto de lei de 
autoria do poder Executivo 
municipal que reorganiza a 
composição de várias secreta-
rias municipais. A matéria foi 
aprovada por unanimidade.

A propositura estabelece a 
mudança do nome de cinco 
Pastas: o Gabinete do Pre-
feito passa a ser a Secretaria 
Municipal de Planejamento 
e Gestão Estratégica; Obras 
passa a ser Transparência e 
Comunicação Social; Serviços 
Urbanos passa a ser Infraes-
trutura Urbana; Transportes é 
agora a Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana e a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Social é agora 
Desenvolvimento Econômico 
e Inovação.

A mudança da estrutura 
acontece sem a criação de 
novos cargos ou despesas, e 
tem como objetivo cumprir 
compromissos de campanha 
de Caio Cunha (Pode) que 
buscam a instituição de seto-
res da administração pública 
voltados para a transparência 
e inovação.

O projeto, durante o período 
de deliberações, chegou a 
receber críticas de vereadores, 
como Inês Paz (Psol), que 
apontou incompatibilida-
de em uma Pasta unindo 
funções da Transparência 
com a Comunicação. Já o 
vereador Iduigues Martins 
(PT) informou sobre conversas 
realizadas entre ele e o governo 
municipal, apontando que a 
administração vem trabalhando 
para a criação de uma futura 
reforma administrativa, que 
deverá ser encaminhada no 
primeiro semestre de 2022, 
que fará a separação da Pasta 
de Transparência.

Em sua justificativa de 
voto, o vereador José Luiz 
Furtado (PSDB), o Zé Luiz, 
apontou ser favorável para 
dar condições ao governo 
municipal “começar a co-
mandar a cidade, fazendo 
do jeito certo, para que volte 
a ser referência na região”.

A Câmara também aprovou 
o Projeto de Lei 109/2021, 
de autoria do prefeito, para 
a reorganização do Conselho 
Municipal da Saúde. No 
entanto, em uma manobra 
dos vereadores, o projeto 
recebeu uma emenda que 

André Diniz

Mogi- A Secretaria de 
Educação abrirá hoje ins-
crições para 1.470 vagas em 
cursos gratuitos presenciais 
e online do Crescer (Centro 
Municipal de Apoio à Edu-
cação de Jovens e Adultos). 
São oferecidos 44 tipos de 
capacitações diferentes nas 
áreas de gestão, gastrono-
mia, empreendedorismo, 
fotografia e artesanato, entre 
outras. As inscrições serão 
feitas por meio de formu-
lário online até a próxima 
terça-feira, dia 12.

A programação de cursos 
traz novidades, como auxi-
liar de controle financeiro, 
auxiliar de logística, cozinha 
saudável, culinária básica 

– doces e salgados, delícias 
da confeitaria e marketing 
digital. Há ainda opções 
de produção de peças ar-
tesanais para o Natal. O 
comércio online também 
ganha destaque com o curso 
de Dropshipping, técnica de 
gestão do comércio eletrô-
nico na qual o revendedor 
não mantêm os produtos 
em estoque. 

Caso o número de inscritos 
seja maior que o de vagas, 
será realizado um sorteio 
eletrônico no dia 13 de ou-
tubro. A primeira chamada 
será publicada no dia 18. As 
matrículas poderão ser feitas 
entre os dias 19 e 22, sendo 
diretamente nas unidades 
para os alunos dos cursos 
presenciais e por meio do 
link enviado por e-mail para 
quem optou pelo online. As 
aulas começarão no dia 25. 

Confira a relação com-
pleta dos cursos no link 
abaixo. Os cursos presen-
ciais serão oferecidos nas 
unidades de Braz Cubas, 
Centro, Vila Brasileira e Vila 
Natal. As inscrições podem 
ser feitas por meio do for-
mulário online, disponível 
no endereço https://bit.ly/
CRESCER_01_2021

A Secretaria Municipal de 
Educação também oferece 
por meio da plataforma 
Educação a Distância (EAD) 
do Crescer 112 módulos de 
cursos online com videoau-
las, que podem ser feitos 
de acordo com o tempo e 
a organização dos alunos. 
Não há limite de vagas. A 
relação completa de cursos 
está disponível no Portal 
da Secretaria de Educação. 
O link para as inscrições 
destes cursos é https://bit.
ly/CRESCER_EAD . Mais 
informações sobre os cursos 
EAD pelo e-mail denf@se-

-pmmc.com.br

Educação abrirá 
inscrições para 
1.470 vagas em 
cursos gratuitos

Presencial e online

voltou a incluir a repre-
sentação dos membros do 
Sindicato dos Trabalhadores 
da Saúde no quadro, que 
possui representantes do 
poder público, dos usuários 
e da sociedade civil.

Três projetos de lei de 
autoria de vereadores fo-
ram aprovados: o 98/2021 
de José Francimário Vieira 
(PL), o Farofa, que institui 
a Campanha Permanente 
de Conscientização e In-
centivo à Doação de Leite; 
o 100/2021 do vereador 
Edson Alexandre Pereira 
(MDB), o Edinho do Salão 
e outros, sobre isenção ou 
redução da taxa de inscrição 
em concursos públicos para 

estudantes e desempregados; 
e o 113/2021 de Marcos 
Furlan (DEM), que declara 
como Utilidade Pública o 
Centro de Recuperação Casa 
Terapêutica Nova Chance.

Veto 
Os parlamentares também 

aprovaram o veto do prefeito 
Caio Cunha ao projeto de 
Lei 08/2021, de autoria do 
vereador Osvaldo Silva (REP) 
que cria o projeto “EmpreJo-
vem Mogiano”, que concede 
incentivos para empresas 
que contratam jovens. A 
justificativa é a questão de 
renúncia de receita, que 
pode ser enquadrada como 
improbidade administrativa.

Mogi - As entidades sub-
vencionadas pela Secretaria 
de Educação estão parti-
cipando nesta semana do 
curso “Liderança educacional: 
construindo um caminho 
da era da informação para a 
era da sabedoria”, oferecido 
pela Pasta em parceria com a 
Escola de Governo e Gestão. 
O curso online começou 
nesta terça-feira e o último 

encontro será no dia 15. 
Este momento de retomada 

gradual das aulas presenciais 
exige da liderança educacional, 
além da capacidade técnica, 
a ação integrada e sensível 
capaz de coordenar e inspirar 
os profissionais da educação 
no importante trabalho de 
acolhimento, avaliação e 
intensificação das ações de 
ensino e aprendizagem.

Educação promove curso 
de gestão e liderança

Entidades subvencionadas

A PANDEMIA
NÃO ACABA
SE VOCÊ NÃO
SE PROTEGE

Complete o ciclo vacinal.

Tome a 2ª dose!

Fique atento às aberturas

de agendamento no

www.cliquevacina.com.br.

Mais informações no 160.
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SBT, 21H00

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 17H55

Malhação

Lobão tenta atingir Nat e Duca, mas Roberta acaba interrompendo a ação 

do vilão.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Dolores e Pilar trocam ressentimentos. Tonico assume a culpa pelo afastamento 

de Pilar e Samuel, e humilha Dolores. Luísa chora a perda de seu bebê ao lado 

de Justina. Quinzinho teme que Vitória descubra a verdade sobre seus imóveis 

e pede ajuda a Prisca e Hilário. Luísa afi rma a Pilar que Samuel ainda a ama..

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Sandra Helena diz a Agnaldo que os dois não podem mais fi car juntos. 

Antônia mostra a Luiza as fotos de documentos que recebeu por denúncia 

anônima, incriminando Eric pelo acidente de Mirella. A polícia encontra os 

documentos originais sobre o acidente na sala de Eric.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta não aceita a demissão de José Pedro. Beatriz cobra novamente 

uma resposta de Enrico. Amanda conversa com José Pedro. José Pedro 

enfrenta José Alfredo. Maria Clara e Cristina discutem. Enrico conversa com 

Beatriz sobre Cláudio e ela se emociona. Maria Clara conversa com Amanda 

sobre Silviano. Cora conversa com Téo. Antônio vai ao salão da Xana. Xana 

e Luciano se encontram. Cora e Téo vão à joalheria Império.

RECORD, 21H

Gênesis

José é enganado por Lúcifer. Neferíades vai ao encontro de José. 
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Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 5

AF
PARENTAL

SACIARCAD
A

DURAATOR
RDURNSC

CÃIBR
ASOO

D
ORAMELON

ERIOANT
A

BOCHECHUD
O

SEBODESR
LSC

OALAE
TECERERIC

ZURAIA
TA

BARREIRAD
AERO

PORTO

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.

Mesmo que surjam 
contratempos afirme 
com convicção: este 
dia é bom! Nele vejo 
condições de bem 
pensar e agir. Cada 
hora, cada minuto é 
abençoado e precioso.

Deus, que me vê 
e protege, dá-me 
este dia para que 
eu progrida e seja 
feliz. Assim, farei 
das dificuldades 
um caminho para o 
meu equilíbrio, do 
nervosismo um meio 

MOMENTO
especial

TER UM BOM DIA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

LEONIDIO SALLES DE ABREU

Que em seu aniversário prevaleça a esperança, o amor e a 

fé. Parabéns!

“ O sorriso é a melhor resposta para 
um olhar.  “

 cultura@jornaldat.com.br

de obter a calma e das 
desavenças uma força 
para a paz.

Estou pronto para 
amar, descobrir 
soluções e conviver 
com pessoas difíceis. 

O dia é sua 
fisionomia. O dia é 
bom para quem é bom 
para si mesmo!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055-2/2021 - PROCESSO Nº 200.850/2021 e apensos
OBJETO: Aquisição de diversos materiais de PVC.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 22 de outubro de 2021, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 06 de outubro de 2021- JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2021 - PROCESSO Nº 20.980/2021 E APENSOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, 
ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DO TIPO MARMITEX, KITs LANCHES E SERVIÇOS DE BUFFET.
EMPRESAS VENCEDORAS: CECM PÃES LTDA e SUZAN FOOD REFEIÇÕES E 
ALIMENTOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.629.078,72 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil e setenta e oito reais e 
setenta e dois centavos).

Mogi das Cruzes, em 04 de outubro de 2021.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária de Transportes
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 - PROCESSO Nº 3.660/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECIMENTO DE FRALDAS, PARA ATENDIMENTO DE 
ORDEM JUDICIAL.
EMPRESAS VENCEDORAS: CIRURGICA UNIAO LTDA; FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA 
EIRELI e PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 27.116,50 (vinte e sete mil, cento e dezesseis reais e cinquenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 29 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2021 - PROCESSO Nº 16.710/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, 
LUBRIFICAÇÃO E ENGRAXAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.
EMPRESA VENCEDORA: GERALDO APARECIDO DA SILVA LAVA RÁPIDO; NEM TRANSPORTE 
TURISMO, COMÉRCIO E UTILIDADES MAGALHÃES EIRELI e OSMAR LUONGO.
VALOR GLOBAL: R$ 1.825.559,12 (um milhão oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e 
cinquenta e nove reais e doze centavos).

Mogi das Cruzes, em 04 de outubro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Serviços Urbanos, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 116-2/2021 - PROCESSO Nº 17.753/2021 E AP. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND 
COMUM E EMULSÃO ASFÁLTICA.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 14 
horas do dia 22 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).

Mogi das Cruzes, em 06 de outubro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

COMUNICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 127/2021 - PROCESSO Nº 18.970/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL E VESTUARIOS
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência 
Social, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi suspensa “sine die”, para 
análise das especificações do edital, a sessão para abertura de propostas, em ambiente 
eletrônico, cuja data estava marcada para o dia 06 de outubro de 2021, às 14 horas.

Mogi das Cruzes, em 06 de outubro de 2021
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social __________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 048/2021 – PROCESSO Nº 6.717/2021 e apensos

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
(COMPRIMIDOS, CÁPSULAS, DRÁGEAS, INJETÁVEIS, POMADAS, ETC).
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, comunica 
aos interessados que, face a um lapso na publicação da HOMOLOGAÇÃO, o valor total 
publicado da licitação foi R$ 12.489.914,64 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, 
novecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), sendo o correto R$ 8.536.178,16 
(oito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos). 
Assim, fica retificada a homologação para constar o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 28 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2021 - PROCESSO Nº 17.398/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 
E DE EXPEDIENTE.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Gestão Pública, torna 
público, para conhecimento das empresas interessadas, que por determinação do E. Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, fica suspensa “SINE DIE”, a sessão pública para abertura 
de propostas, cuja data estava marcada para o dia 07 de outubro de 2021, às 09 horas. 

Mogi das Cruzes, em 06 de outubro 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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, 
nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 37, caput, e 
inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do(s) seguinte(s) ato(s) 
administrativo(s):

DECRETOS:

Nº 19.980, de 1º de abril de 2021 - Institui a Comissão Permanente de Combate às Ocupações 
Irregulares e Habitação, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.981, de 1º de abril de 2021 - Dispõe sobre a adoção de medidas de fiscalização em 
decorrência do estabelecimento de medidas restritivas no Município de Mogi das Cruzes, por meio 
do Decreto nº 19.957, de 19 de março de 2021.
Nº 19.982, de 1º de abril de 2021 - Revoga, parcialmente, no trecho que especifica, o Decreto n° 
9.993, de 22 de outubro de 2009.
Nº 19.983, de 5 de abril de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membro, para a finalidade que 
especifica, e  dá outras providências.
Nº 19.984, de 6 de abril de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de bens 
móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.985, de 6 de abril de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de bens 
móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.986, de 6 de abril de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de bens 
móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.987, de 7 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.680.000,00 (um milhão e seiscentos e oitenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 19.988, de 7 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
60.397,62 (sessenta mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), e dá 
outras providências.
Nº 19.989, de 7 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
259.170,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta reais), e dá outras providências.
Nº 19.990, de 7 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 67.521,08 (sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos), e dá outras 
providências.
Nº 19.991, de 7 de abril de 2021 - Dispõe sobre a criação do Comitê Integrado de Apoio ao 
Mogiano - CIAM, e dá outras providências.
Nº 19.992, de 8 de abril de 2021 - 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.510.000,00 (três milhões, quinhentos e dez mil reais), e dá outras providências.
Nº 19.993, de 8 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.277.900,80 (três milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos reais e oitenta centavos), 
e dá outras providências.
Nº 19.994, de 8 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Obras, crédito adicional suplementar no valor de R$ 238.000,00 
(duzentos e trinta e oito mil reais), e dá outras providências.
Nº 19.995, de 8 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 19.996, de 11 de abril de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase 1 - 
Vermelha do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 19.997, de 12 de abril de 2021 - Dispõe sobre a nomeação dos membros integrantes do 
Conselho Municipal de Educação de Mogi das Cruzes para a Gestão 2021/2023, e dá outras 
providências.
Nº 19.998, de 12 de abril de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.999, de 13 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Cultura, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
395.930,91 (trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta reais e noventa e um centavos),
Nº 20.000, de 13 de abril de 2021 - Estabelece e atualiza as normas para as atividades escolares 
no Município de Mogi das Cruzes, na forma que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.001, de 14 de abril de 2021 - Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial ao 
Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Social, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.002, de 14 de abril de 2021 - Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial ao 
Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, 
para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.003, de 15 de abril de 2021 - Dispõe sobre baixa de bens móveis, e dá outras providências.
Nº 20.004, de 16 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Finanças, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.005, de 16 de abril de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de bens 
móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.006, de 16 de abril de 2021 - Confere nova redação ao caput do artigo 1º do Decreto nº 
19.662, de 29 de outubro de 2020, e dá outras providências.
Nº 20.007, de 16 de abril de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membros do Conselho de 
Administração do Instituto de Previdência Municipal - IPREM, e dá outras providências.
Nº 20.008, de 17 de abril de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase de 
Transição do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 20.009, de 20 de abril de 2021 - Dispõe sobre as Políticas Públicas de Educação Ambiental no 
âmbito do Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.010, de 22 de abril de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membros do Conselho Municipal 
da Cidade, e dá outras providências.
Nº 20.011, de 23 de abril de 2021 - Autoriza, em caráter excepcional, aos estabelecimentos 
comerciais, a procederem em suas respectivas fachadas a afixação de comunicado de prestação 
de serviços “delivery”, “drive trhu” ou demais informes, e dá outras providências.
Nº 20.012, de 23 de abril de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase de 
Transição do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 20.013, de 23 de abril de 2021 -Estabelece, observado o rigor sanitário, a retomada gradativa 
dos cursos de ensino superior, técnicos, profissionalizantes e não regulados/livres, na forma que 
especifica, e dá outras providências.

Nº 20.014, de 23 de abril de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase de 
Transição do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 20.015, de 23 de abril de 2021 - Declara de utilidade pública, por via amigável e por valor 
simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.016, de 26 de abril de 2021 - Revoga os Termos de Cooperação nºs 11, de 20 de setembro 
de 2010 e 2, de 20 de maio de 2019, que especifica.
Nº 20.017, de 26 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 483.025,71 (quatrocentos e oitenta e três mil, vinte e cinco reais e setenta e um centavos), e 
dá outras providências.
Nº 20.018, de 26 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
146.299,98 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.019, de 26 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
71.914,78 (setenta e um mil, novecentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), e dá outras 
providências.
Nº 20.020, de 26 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.326.923,30 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e vinte e três reais e trinta 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.021, de 26 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Segurança, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.022, de 26 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.970.049,60 (um milhão, novecentos e setenta mil, quarenta e nove reais e sessenta centavos), 
e dá outras providências.
Nº 20.023, de 26 de abril de 2021 - Dispõe sobre a criação da Comissão Especial para Avaliação 
de Contratos e Processos Administrativos, e dá outras providências.
Nº 20.024, de 26 de abril de 2021 - Dispõe sobre o Programa Agenda Ambiental na Administração 
Pública - A3P no âmbito do Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.025, de 26 de abril de 2021 - Dispõe sobre a convalidação dos atos praticados por Médicos 
Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, que se menciona, não abrangidos pelo 
Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Segurança Pública, da Superintendência de Polícia Técnico Científica - Instituto 
Médico Legal - IML/Núcleo de Perícias Médico Legais, e o Município de Mogi das Cruzes, e dá 
outras providências.
Nº 20.026, de 26 de abril de 2021 - Autoriza a Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, a 
título excepcional e provisório, proceder às obras e serviços necessários para o prolongamento 
de rede de distribuição de gás natural, nas vias públicas que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.027, de 27 de abril de 2021 - Dispõe sobre nomeação de representantes para integrarem o 
Conselho Municipal de Cultura - COMUC, no segmento que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.028, de 27 de abril de 2021 -Confere nova redação ao artigo 2º do Decreto nº 11.237, de 
24 de janeiro de 2011, e dá outras providências.
Nº 20.029, de 27 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Serviços Urbanos, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.030, de 27 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.031, de 27 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Obras, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.032, de 27 de abril de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de bens 
móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.033, de 28 de abril de 2021 - Institui o Comitê de Tecnologia de Informação e Inteligência 
de Dados - CTIID, e dá outras providências.
Nº 20.034, de 28 de abril de 2021 - Confere nova redação aos incisos I e II do artigo 2º do Decreto 
nº 16.872, de 28 de setembro de 2017, e dá outras providências.
Nº 20.035, de 28 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
6.218.845,48 (seis milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta 
e oito centavos), e dá outras providências.
Nº 20.036, de 28 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 40.942,18 
(quarenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), e dá outras providências.
Nº 20.037, de 28 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.034.658,78 (dois milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.038, de 28 de abril de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Finanças, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.039, de 29 de abril de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de bens 
móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.040, de 29 de abril de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de bens 
móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.041, de 29 de abril de 2021 - Institui o Grupo de Trabalho para aprimorar a Política 
Municipal de Resíduos Sólidos, no que tange à coleta seletiva e reaproveitamento de resíduos.
Nº 20.042, de 30 de abril de 2021 - Regulamenta a Lei nº 7.662, de 14 de abril de 2021, que 
dispõe sobre a instituição e concessão do Programa Emergencial de Auxílio aos contribuintes 
optantes pelo Simples Nacional (CNAES - Atividades Não Essenciais), cadastrados no Município, 
visando minimizar os impactos decorrentes do enfrentamento da crise causada pela pandemia da 
COVID-19, e dá outras providencias.
Nº 20.043, de 30 de abril de 2021 - Dispõe sobre a nomeação de membros para integrarem a 
Comissão de Gestão da Frota Municipal, e dá outras providências.
Nº 20.044, de 30 de abril de 2021 - Estabelece, observado o rigor sanitário, a retomada gradativa 
das atividades presenciais escolares no Município de Mogi das Cruzes, que especifica, e dá 
outras providências.

OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.
br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
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Semae finaliza obras de modernização do abastecimento na Vila Aparecida

O Semae finalizou as obras para redução de perdas e modernização da distribuição de 
água na Vila Aparecida. Neste bairro do distrito de Cezar de Souza, a autarquia instalou 
válvulas de manobra e equipamentos para controle de pressão e vazão; interligou 
redes de abastecimento e localizou (com o uso de equipamento de detecção de massa 
metálica) válvulas de manobra que estavam enterradas e foram reintegradas ao sistema.

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde abre hoje, 
às 16 horas,  novas vagas de 
agendamento online para 
aplicação de segunda dose 
de Pfizer (para quem tomou 
a primeira até o dia 14/8) e 
de AstraZeneca (para quem 
tomou a primeira até o dia 
17/7). 

Os interessados devem 
consultar os locais e horários 
no www.cliquevacina.com.
br ou entrar em contato 
por meio do telefone 160, 
das 16 às 22 horas. Há va-
gas liberadas para segundas 
doses de vários imunizantes 
e datas diversas, além de 

Saúde abre novos agendamentos online para vacinação
Covid-19

registrou 8 óbitos casados pela 
Covid-19. As vítimas fatais eram 
residentes de Itaquaquecetuba, 
Mogi, Poá e Suzano.

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 

terceiras doses para quem 
tem 60 anos ou mais e pelo 
menos 6 meses da aplicação 
da segunda dose.

Mogi das Cruzes já aplicou 
um total de 594.430 doses, 
das quais 336.645 primeiras 
doses; 243.482 segundas 
doses; 10.074 doses únicas 
e 4.229 terceiras doses. Os 
números representam 94% de 
cobertura no público adulto 
que tomou a primeira dose 
e/ou dose única e 74% de 
cobertura de adultos com 
imunização completa. Entre 
jovens e adolescentes, o índice 
de cobertura com primeira 
dose está em 86,9%.

Mogi das Cruzes já aplicou um total de 594.430 doses

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil


