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Alto Tietê apronta cemitérios
para o feriado de Finados

Prefeituras estão promovendo limpeza dos espaços, além de regular comércio que ocorre próximo aos cemitérios

MOGI

  Estado diminui intervalo de aplicação das vacinas. Cidades, página 8

Com o feriado de Finados se 
aproximando, muitas das cidades 
do Alto Tietê realizam os últimos 
preparativos para a recepção do 
público nos cemitérios municipais. 
Dentre as medidas, além da con-
tenção da pandemia de coronaví-
rus (Covid-19), algumas das cidade 
também buscam tomar providências 
contra o mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, entre outras 
ações para garantir que cada uma 
possa homenagear um ente querido.  
Cidades, página 3A volta gradual a uma possível 

normalidade parece estar mais pró-
xima dos que antes com o aumento 
na procura por estes profissionais, 
entretanto isso não quer dizer que 
há aumento nos ganhos com as cor-
ridas. Cidades, página 4
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Percentual representa mais de 
20 mil pessoas. Cidades, página 3

Contra Covid
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Apesar da preocupação com o coronavírus, prefeituras também temem o mosquito da dengue

Mogi News/Arquivo
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RUA CASAREJOS
A Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos finalizou os trabalhos de 
reparo na rua Casarejos, na Vila In-
dustrial, que teve um trecho colap-
sado em função de problemas na 
rede de drenagem. A intervenção 
foi feita entre as ruas Presidente 
Campos Salles e Santa Rosa, pe-
rímetro esse que permaneceu in-
terditado durante a realização dos 
trabalhos.

CURSOS DA PREFEITURA
A Secretaria de Educação divulgou 
a lista de primeira chamada das 
1.470 vagas em cursos presenciais 
e online oferecidos pelo Crescer 
(Centro Municipal de Apoio à Edu-
cação de Jovens e Adultos) entre 
os dias 7 e 12 de outubro. As ma-
trículas poderão ser feitas até esta 
sexta-feira, sendo diretamente nas 
unidades para os alunos dos cur-
sos presenciais e por meio do link 
enviado por e-mail para quem op-
tou pelo online. Mais informações 
pelo e-mail denf@se-pmmc.com.br

EMPREENDEDOR DO ANO
A Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC) divulgou os ho-

menageados do 42° Prêmio Em-
preendedor do Ano. A premiação, 
um dos principais eventos empre-
sariais do Alto Tietê, acontece no 
próximo dia 28 de outubro. Serão 
premiados profissionais de desta-
que em sete diferentes categorias. 
O Empreendedor do Ano será rea-
lizado no espaço Aloha Mogi.

CONFORTO MÉDICO
O Hospital Santa Maria de Suzano, 
inaugurou o novo Conforto Médico 
do Centro Cirúrgico, com estrutura 
para proporcionar o ambiente ideal 
incentivando o repouso e as pesqui-
sas científicas. O espaço persona-
lizado para cirurgiões e anestesis-
tas permite que eles permaneçam 
no setor e inclui mesa de refeição, 
freezer com lanches e bebidas não 
alcoólicas, chá, máquina de café ex-
presso, TV, filtro de água e acesso 
a notebook.

ITAQUÁ
Até o próximo dia 31, a Secretaria 
de Cultura de Itaquaquecetuba pro-
move, no Shopping Pateo Itaquá, a 
Feira do Artesanato Itinerante. A 
parceria com o centro de compras 
foi firmada na última quinta-feira.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Momento para planejar

O 
período difícil e que já foi 
muito mais crítico em relação 
à Saúde gerou grande impacto 
no setor da Construção Civil, 

somando uma quantidade considerável 
de canteiros de obras paralisadas. Em ju-
nho, Mogi das Cruzes registrou, de for-
ma geral, o primeiro saldo negativo des-
te ano, quando as contratações formais 
foram inferiores aos desligamentos. Em 
maio, o saldo negativo foi de 129 postos. 
Apenas no setor de Serviços, o saldo ne-
gativo foi de 297, pois enquanto 1.893 
funcionários foram contratados, 2.190 
foram demitidos. 

Outro setor que obteve um saldo ne-
gativo foi o de Construção Civil, que 
encerrou o mês de maio deste ano com 
menos 143 postos de trabalho gerados. 
Apesar da queda, há perspectiva de me-
lhora, o que já vem ocorrendo, mesmo 
que de forma tímida. Então, o momento 
para planejar ações é agora. A digitaliza-
ção, por exemplo, vem sendo aprimora-
da neste momento por grandes empre-
sas. É uma forma de tirar ensinamentos 

da pandemia e oferecer, futuramente, um 
serviço melhor ao cliente e menos buro-
crático para as próprias companhias. O 
setor de Construção Civil é visto como 
uma máquina propulsora para a econo-
mia no país, por isso, as empresas pre-
cisam desenvolver estratégias eficientes. 
A modernização não vale apenas para a 
Construção Civil, mas todos os demais 
setores também necessitam tirar lições 
importantes para agilizar o funcionamen-
to do mercado. Se por um lado a insta-
bilidade gera insegurança, por outro, o 
cenário mostra que há possibilidade de 
crescimento. Exemplo disso, foram os 
setores de Indústria, Comércio e Agro-
pecuária, que fecharam maio com sal-
dos positivos. 

Com a economia em frangalhos, não são 
todos os empresários que têm possibili-
dade de planejar métodos mais modernos 
e eficientes, mas, certamente, o período 
pós-pandemia trará algumas mudanças 
mercadológicas definitivas, puxadas pelas 
empresas que tiverem condição de apro-
veitar o atual momento para se planejar.

Opondo-se à via natural 
das coisas legais e harmônicas 
surgem os tiranos de três ce-
pas: os que chegam pela força 
das armas, pela sucessão he-
reditária, ou pela eleição com 
voto universal. Como talvez 
fosse o nosso caso!

Assim é importante ter 
ciência: qualquer tirano existe 
devido à aceitação popular! 
A tirania vira realidade so-
mente quando o povo pre-
fere suporta-la, sem ousar 
contrariar o soberano. O ti-
rano não tomaria conheci-
mento do que o povo faz se 
o povo não fosse seu objetivo. 
O tirano não maltrataria seu 
povo se o próprio povo não 
lhe oferecesse as mãos. O ti-
rano não esmagaria o povo se 
o povo não lhe desse os seus 
próprios pés. O tirano não te-
ria poder se o povo não lhe 

Tirania à sua disposição!

ARTIGO
Raul Rodrigues

tivesse dado tal poder.
Em democracia ou fora dela, 

todo poder emana dele, povo 
e se existe tirano é porque o 
povo o formatou. O tirano 
não perseguiria seu povo se 
o povo não fosse conivente 
com ele. O tirano possui exis-
tência porque o povo encobre 
os que roubam em nome do 
tirano, passando a ser cúmpli-
ce pela própria tirania.

A tirania existe porque o 
povo é traidor, de si mesmo. 
É espantoso e impressionan-
te ver milhões de homens em 
tudo curvados, esmagados e 
dominados, não por alguma 
força superior, mas sim apenas 
pelo nome de uma só pessoa 
cujo poder não deveria assus-
tar ninguém porque é só um 
homem!

Triste é ver um grande nú-
mero de pessoas que não obe-

decem às regras convencio-
nais, mas servem cegamente 
a tiranos. Assim de jeito al-
gum são governadas, mas ti-
ranizadas Tudo isso por não 
possuírem nenhum tipo de 
sábia liberdade própria. Triste 
é o povo que suporta pilha-
gem, crueldade, não de um 
exército, não de uma horda 
de bárbaros, mas de um úni-
co homem. Povo submisso a 
um tirano é povo covarde!

Aceite-se que poucos ho-
mens se deixem esmagar por 
um só, mas é inacreditável 
quando mil ou mais homens 
estão submissos a só uma pes-
soa e não se atrevem a desafiá-

-lo por covardia. Face a estas 
observações convém ressaltar 
que os povos por covardia se 
deixam oprimir, ao se torna-
rem também passivos, por 
manifesta covardia.

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário
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Prefeitura inaugura biblioteca
Suzano - A Secretaria de 

Educação inaugurou ontem 
a biblioteca comunitária 
da Escola Municipal Pro-
fessora Therezinha Pereira 
Lima Muzzel, no Jardim São 
José. A unidade, que leva o 
nome da Professora Carla 
Cristina Sonaro Rodrigues, 
neta de Therezinha Muzzel, 
foi entregue pelo prefei-
to Rodrigo Ashiuchi (PL) 
durante solenidade junto à 
família das homenageadas. 
O equipamento teve cus-
to zero, sendo construído 
por meio de parceria com 
o Instituto Ecofuturo e a 
empresa Crosslam.

O novo espaço tem cerca 
de 80 metros quadrados e 
já conta com um acervo 
de 700 livros selecionados 
pela Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil 
(FNLIJ), parceira técnica do 
projeto. Outros 300 títulos 
devem ser implementados 
de acordo com a demanda 
da comunidade. Além das 
obras, o espaço também está 
equipado com computadores, 
televisores e mobiliários, 
sendo uma área apta para 

Comunitária

atividades multidiscipli-
nares com atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 9 
às 17 horas, e aos sábados 
das 9 às 13 horas. 

De acordo com o secretá-
rio municipal de Educação, 
Leandro Bassini, a cerimônia 
de inauguração consolida 
um trabalho iniciado em 
2019. “Hoje é um dia fes-
tivo e de agradecimento, 
especialmente ao Instituto 
Ecofuturo e a todas as pessoas 
envolvidas neste projeto que 
traz o viés comunitário. É 
importante lembrar que a 
próxima aquisição de livros 
já será em consulta com 
a comunidade, que agora 
tem esse espaço bonito e 
bem estruturado. A ideia 
é de que a biblioteca seja 
um ambiente para leitura, 
reflexões e outras atividades 
e oficinas”, explicou.

Ashiuchi verificou as 
instalações e destacou a 
importância do equipamen-
to para o bairro. “Fizemos 
importantes obras de in-
fraestrutura na região norte, 
mas agora entregamos essa 
biblioteca que é sinônimo de 

investimento na formação de 
cidadãos e cidadãs de bem. 
A unidade traz o nome de 
uma família que faz parte da 
Educação suzanense, com 
as professoras Carla Sonaro 
e Therezinha Muzzel. Para 
mim, é uma honra possi-
bilitar essa homenagem e 
reconhecer pessoas que 
fazem parte da história de 
Suzano”, disse.   

A família das homenagea-
das participou da cerimônia, 
que foi marcada por muita 
emoção. A também profes-
sora Marta Roberta Sonaro, 
irmã de Carla e neta de 
Therezinha, agradeceu a 
homenagem e destacou o 
diferencial da biblioteca. 

“Esse será um ambiente plural, 
para que toda a comunidade 
possa usufruir. Eu falo com 
gratidão e orgulho sobre a 
importância do legado de 
Carla que, assim como eu, 
nasceu em uma família de 
professoras. Ela seguiu com 
muita dedicação e com-
promisso, atuando com 
excelência. Tenho certeza 
de que esse será um espaço 
transformador”, afirmou. 

Prefeituras se organizam 
para o Dia de Finados
Limpeza e cadastramento de vendedores estão praticamente concluídos par ao feriado

HOMENAGENS

Região - Com o feriado 
de Finados se aproximando, 
muitas das cidades do Alto Tietê 
realizam os últimos preparativos 
para a recepção do público 
nos cemitérios municipais. 
Dentre as medidas, além da 
contenção da pandemia de 
coronavírus (Covid-19), algumas 
das cidade também buscam 
tomar providências contra 
o mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue.

Mogi das Cruzes informou 
que o processo para comer-
cialização nos cemitérios no 
feriado já foi concluída, com 21 
das 41 vagas preenchidas, com 
vendas a serem promovidas 
entre os dias 31 de outubro e 
2 de novembro nos cemitérios 
São Salvador e da Saudade - 
será permitida a venda de 
velas, flores, alimentos para 
consumo imediato (como 
pastel, caldo de cana e milho 
verde). Além dos cuidados 
com a pandemia, a Secreta-
ria de Agricultura informa 

que reforçará as orientações 
sobre evitar a transmissão do 
mosquito da dengue, com a 
proibição da comercialização 
de pratos para aparar água, 
entre outras ações.

A Prefeitura de Suzano 
informou que se encerrará 
no dia 28 o prazo para ca-
dastramento de vendedores 
ambulantes que irão trabalhar 
nos dois cemitérios municipais: 
o São Sebastião no Centro (18 
barracas) e no São João Batista, 
na região do Raffo (13 espaços). 
Com o intuito de seguir os 
protocolos sanitários, serão 
oferecidos álcool em gel e será 
necessário o uso de máscaras e 
distanciamentos de um metro 
entre os visitantes. “A expec-
tativa seria de 40 mil pessoas 
em ambos os cemitérios, mas 
devido à pandemia espera-se 
um público menor que o de 
anos anteriores”, informou a 
Prefeitura.

Guararema declarou que 
os interessados em atuar nos 
boxes nas imediações dos dois 
cemitérios públicos (o São 

Benedito e Parque Jardim) já 
estão cadastrados. Segundo a 
administração, serão seguidos 
os mesmos protocolos de dis-
tanciamento e uso de álcool 
em gel de outras cidades, 
além do uso de máscaras. 
O município não informou 
estimativas de público para 
2 de novembro.

Itaquaquecetuba declarou 
em nota que a limpeza e pin-
tura nos cemitérios públicos 
vem ocorrendo há mais de 

um mês, e que devem ter 
seus serviços encerrados uma 
quinzena antes do feriado, 
e recomenda que a família 
traga apenas panos, baldes e 
vassouras para a limpeza dos 
jazigos, para evitar acúmulo de 
água. Outro ponto apontado 
pela municipalidade é a missa 
de Finados, que neste ano 
acontecerá na igreja, para evitar 
aglomerações. A expectativa 
é de que até 17 mil pessoas 
visitem os jazigos.

A Prefeitura de Santa Isa-
bel informou por nota que 
já realizou melhorias desde 
o início do ano no único 
cemitério público da cidade, 
como a limpeza, reforma e 
manutenção da infraestrutura, 
e que está pronto para receber 
familiares. “O público espe-
rado é de aproximadamente 
10 mil pessoas, e teremos 
ambulâncias para eventuais 
atendimentos, como está sendo 
feito com plantonistas em 
todos os feriados”, informou 
a administração municipal.

Já em Poá, o processo de 
concessão de boxes para a 
venda de flores e velas segue 
aberto - os interessados devem 
procurar o departamento de 
Fiscalização. A cidade manterá 
as atuais normas de uso de 
máscaras e distanciamento 
no Cemitério da Paz, única 
necrópole do município. “Em 
2019 o público estimado foi 
de 5 mil pessoas, mas neste 
ano devido à pandemia e as 
regras sanitárias, estima-se 
um público menor”, afirmou .

André Diniz

Expectativa é para número alto de visitantes

Mariana Acioli/Arquivo

Guararema - A cidade 
atingiu a marca de 70% 
da população geral com a 
imunização completa contra 
o coronavírus (Covid-19) – 
primeira e segunda dose, ou 
dose única. Já são 20.341 
pessoas que receberam as 
duas doses da vacina, além 
de outras 853 que foram 
imunizados em dose única.

Ao todo, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde já aplicou 
48.080 doses da vacina, sendo 
26.119 primeira dose; 20.341 
segunda dose; 767 terceira 
dose; e 853 dose única.

Em Guararema, podem 
receber a primeira dose da 
vacina pessoas com mais de 
12 anos. Já a segunda dose 
é destinada àqueles que já 
cumpririam o intervalo da 
primeira: Coronavac, 28 
dias; Pfizer, 21 dias – aos 
maiores de 18 anos; Astra-
Zeneca, 12 semanas. Vale 
ressaltar que o intervalo 
entre as doses da Pfizer foi 
reduzido novamente, sendo 
estabelecido, atualmente, em 
21 dias para o público com 

70% da população já 
completou a vacinação

Coronavírus

mais de 18 anos.
Já idosos com mais de 60 

anos e profissionais da Saúde 
da rede pública que tomaram 
a segunda dose há 180 dias 
podem receber a dose de 
reforço (terceira dose).

“Esta é mais uma importante 
marca para a vacinação contra 
a Covid-19 em Guararema”, 
pontua o prefeito Zé. “Atin-
gir a marca de 7 a cada 10 
guararemenses imunizados 
representa que a população 
de Guararema entende a im-
portância da vacina, buscou 
e está buscando se imunizar 
contra a doença”, completa.

A campanha de vacina-
ção contra a Covid-19 teve 
início em 21 de janeiro em 
Guararema e, desde então, 
vem seguindo rigorosamente 
os planos estadual e federal 
de imunização.

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde já realizou quinta edi-
ções do Dia D da vacinação 
que aceleraram ainda mais 
o processo de imunização 
no município.

Ferraz - Para conscien-
tizar a população sobre a 
importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama, a Pre-
feitura promoverá a grande 
Caminhada Outubro Rosa 
neste próximo sábado, dia 
23. A ação será gerenciada 
pelo Fundo Social de Solida-
riedade em parceria com as 
secretarias de Saúde, Cultura 
e Turismo e Transportes e 
Mobilidade Urbana.

Com grupos de conversa 
e orientações de saúde, a 
concentração será às 8h30 
na rua Herman Teles Ribeiro, 
em frente ao supermercado 
Semar. O percurso seguirá 
em direção à Avenida Bra-
sil, XV de Novembro, Rua 
Otávio Rodrigues Barbosa 
em direção da avenida Dom 
Pedro II, e será concluída 
no mesmo local de partida.

No final do trajeto, a po-
pulação contará com aula 
de zumba promovida pela 
Secretaria de Cultura e Turismo.

Caminhada 
Outubro Rosa 
ocorre neste 
sábado

Conscientização

Suzano - A Câmara recebe 
hoje, às 10 horas, audiência 
pública para discussão sobre 
o projeto de lei de autoria 
do Executivo que estabelece 
o Plano Plurianual (PPA) e 
define as metas e prioridades 
da administração pública 
municipal para o exercício 
de 2022 a 2025. O link para 
a participação online da po-
pulação na reunião é o www.
camarasuzano.sp.gov.br, e 
clicar em “Audiência Pública 
Online”, no campo superio.

O PPA é o documento que 
define as metas e prioridades a 
serem alcançadas pelo período 
de quatro anos. O orçamento 
estimado entre 2022 e 2025 
é de R$ 4.659.904.904,05, 
o que inclui as projeções de 
receitas dos órgãos da admi-
nistração direta (secretarias e 
Câmara) e indireta (Instituto 
de Previdência do Município 
de Suzano – IPMS). São 22 
programas e 101 ações que 
compõem o plano, que segun-
do a mensagem do prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL) ao 
Legislativo suzanense, “estão 
voltados para a melhoria da 
qualidade de vida da popu-
lação e o desenvolvimento 
sustentável do município”.

Câmara recebe 
audiência 
pública sobre  
o orçamento

PPA da Prefeitura
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Motorista de aplicativos já 
sentem retomada de serviços
Entretanto, esta sensação não se traduz em maior lucro ou melhores condições, segundo entidade de classe

ECONOMIA

Região - Quem não parou 
durante a pandemia de coro-
navírus (Covid-19) soube da 
demanda e da importância 
dos motoristas de aplicativo, 
que foram um dos setores 
que não pararam diante das 
medidas de distanciamento 
social e lockdown. Mas, com 
a volta gradual das atividades 
mediante o recuo dos casos e 
internações, novos desafios 
começaram a surgir.

Passageiros que dependem 
do uso dos motoristas de 
aplicativo passaram a sen-
tir, nos últimos meses, um 
crescimento na dificuldade 
em conseguir por meio de 
aplicativos como “Uber” e 

“99” uma corrida. Em alguns 
casos, são necessárias diversas 
tentativas para confirmação 
de um motorista disponível.

Segundo a Associação de 
Motoristas por Aplicativo do 
Alto Tietê (Amarati), mais de 
9 mil motoristas de aplicativo 
circulam diariamente no Alto 

Tietê, sendo 1,5 mil deles 
apenas em Mogi das Cruzes. 
O número, segundo o presi-
dente Maicon Silva, aumentou 
durante a pandemia, como 
uma opção de renda.

Sobre o número de cance-
lamentos, Silva avaliou que 
uma fatores devem ser levados 
em consideração - sendo um 
deles o custo-benefício da 
corrida, que fica a critério do 
motorista. “Hoje o motorista 
tem a condição de escolher, 
o que antes ele não podia 
fazer, pois antigamente as 
plataformas puniam severa-
mente os abandonos. Se entre 
o chamado feito no aplicativo 
e o comparecimento ao local 
ele encontrar uma corrida 
que o remunere melhor, ele 
pode aceitar”, explica.

Isso também acontece 
por conta dos repasses das 
plataformas aos motoristas. 
Um dos pontos seria o uso 
de promoções com tarifas 
reduzidas aos usuários, que 
teriam os custos repassados 
diretamente aos motoristas, 

e não seriam amortizados 
pelos administradores. “A 
questão é que a plataforma 
não paga de forma decente aos 
motoristas, os ganhos caem 
constantemente, direta ou 
indiretamente. O problema 

não é apenas a gasolina, mas 
também o pagamento irrisó-
rio, e o ganho que não vem 
para a gente”, aponta Ivan 
Rios, 31 anos, motorista de 
aplicativo em tempo integral 
há três anos.

A falta de segurança também 
é citada como um ponto sen-
sível para a dinâmica. Além da 
falta de informações prévias 
para os motoristas, incidentes 
recorrentes entre passageiros e 
motoristas também acabaram 

gerando problemas para quem 
depende das corridas para 
ter uma renda. “Você acaba 
sendo refém da situação. Já 
fui agredido por um passa-
geiro, mas não tive nenhum 
respaldo da plataforma. Muitos 
passageiros acabam abusando 
da disposição dos motoristas 

- de cada dez, sete já causaram 
problemas”, contou Rios.

Segundo o presidente da 
Amarati, a jornada de trabalho 
de um motorista de aplicativo 
tem aumentado nos últimos 
anos, hoje chegando a até 
15 horas, sendo em alguns 
casos turnos de até 18 horas. 

“Ele não vai deixar de ganhar 
o dinheiro por conta dos 
custos com o combustível, 
alimentação, seguro do carro, 
manutenção. A economia ainda 
não retomou, e não sabemos 
quanto tempo vai levar para 
que estes profissionais voltem 
a ser absorvidos. Enquanto 
isso não acontece, ele segue 
rodando, mesmo que o custo 
aumente e a remuneração 
abaixe”, concluiu.

André Diniz

Motoristas revelam que repasses das plataformas pelas corridas são baixos

Mogi News/Arquivo

Mogi- As pessoas interes-
sadas em ocupar as novas 
vagas para empreendedores 
de rua em Mogi das Cruzes 
têm até o dia 29 de outubro 
para fazer a inscrição no 
chamamento público aberto 
pela Prefeitura. Ao todo, 109 
vagas estão disponíveis para 
os empreendedores, que 
devem acessar o banner do 
procedimento disponível 
no site da administração 
municipal (mogidascruzes.
sp.gov.br).

Quem não tiver acesso à 
internet ou tiver dificuldades 
para utilizar computadores 
pode se dirigir à Sala do 
Empreendedor, que fica 
no prédio da Prefeitura, 
ou à unidade do programa 
Mogi Conecta no Termi-
nal Central. Não poderão 
participar do chamamento 
público, empreendedores 
que participaram de seleção 
anterior e já possuem Termo 
de Permissão de Uso. 

Os novos pontos estarão 
localizados na região central, 
Parque Olímpico, Jardim 

Margarida, Conjunto Santo 
Ângelo, Mogilar, Oropó, Jardim 
Planalto, Parque Olímpico, 
Ponte Grande, Rodeio, Cezar 
de Souza, Aruã, Jundiapeba, 
Alto do Ipiranga, Socorro, Mogi 
Moderno, Conjunto Jefferson, 
Braz Cubas, Botujuru, Jardim 
Santa Tereza e Jardim Layr, 
além de espaços públicos, 
como Parque Centenário, 
Parque da Cidade, Parque 
Leon Feffer e Pico do Urubu. 
O interessado deverá indicar 
até três pontos onde ele 
tenha interesse de trabalhar, 
dentro da lista estabelecida. 

Caso haja mais de um 
empreendedor interessado 
no ponto, uma Comissão de 
Análise e Seleção, formada 
por servidores das Secretarias 
Municipais de Segurança e 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, fará a análise das 
informações, de acordo com 
critérios estabelecidos pelo 
edital. Os resultados deverão 
ser divulgados durante o mês 
de novembro, também no 
site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes.

Empreendedores de rua 

podem inscrever até o dia 29

Chamamento público

Mogi- O Fundo Social, em 
parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer, vai 
promover nesta sexta-feira o 
Ritmo Rosa, mais uma ação da 
agenda especial em alusão à 
campanha Outubro Rosa. Será 
uma mega edição do aulão 
de ritmos, que acontecerá no 
período noturno, na frente do 
Ginásio Municipal de Esportes 
Professor Hugo Ramos.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas por meio 
de formulário online. Assim 
como as demais edições, essa 
também tem caráter social e 
o objetivo desta vez é ajudar 
instituições que atendem 
pessoas com câncer. Por isso, 
será pedida aos participantes 
a doação de leite em pó, que 
será encaminhado às entidades 
cadastradas no Fundo Social 
de Mogi das Cruzes. Além 
disso, os primeiros 400 ins-
critos ganharão uma camiseta 
especial do evento.

O aulão de ritmos é uma 
iniciativa que busca promover 
a prática de exercícios físicos, 
bem como a saúde e o bem-estar. 

Nele, várias pessoas se reúnem 
e dançam, sob a condução 
de professores.  Esta edição 
começará às 18h30 e deve 
ter duas horas de duração. 
Caso chova, a atividade será 
transferida para o interior 
do ginásio.

O Ritmo Rosa é mais uma 
ação da programação especial 
do Fundo Social de Mogi das 
Cruzes pela campanha Ou-
tubro Rosa. Até o final desta 
semana, estará ocorrendo outra 
ação comemorativa, que é a 
exposição “Se Toque”, insta-
lada no saguão da Prefeitura. 
Na próxima semana, haverá 
ainda uma ação especial, em 
parceria com cabeleireiros da 
cidade, que vai beneficiar o 
projeto Cabelegria.

O Ginásio Hugo Ramos, 
onde acontecerá o Ritmo 
Rosa, fica na avenida Professor 
Ismael Alves dos Santos, 560, 
no Mogilar. Mais informações 
sobre o evento podem ser 
obtidas no Instagram #espor-
temogi ou #fundosocialmogi. 
O telefone do Fundo Social é 
o 4798-5143.

Ritmo Rosa será 
realizado nesta sexta

Ginásio Municipal de Esportes
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Projeto de benefícios ao ISS de 
Obras gera debates na Câmara
Proposta de lei complementar é de autoria do poder Executivo e gerou polêmica ontem entre os vereadores

POLÉMICA

Mogi - Um projeto de lei 
complementar de autoria do 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
que foi encaminhado para a 
Câmara de Vereadores gerou 
uma série de debates na tarde 
de ontem, durante a primeira 
sessão da semana. O projeto 
trata de benefícios fiscais sobre 
a cobrança do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) na Construção 
Civil, tema que tem gerado 
polêmicas.

O pacote foi anunciado na 
última semana pelo prefeito 
durante entrevista coletiva, 
em que tratou da polêmica 
da cobrança do ISS a partir da 
atualização da planta genérica 
de imóveis ocorrida em 2016. 
O Caio Cunha informou que, 
por força da lei, seria obrigado 
a fazer a cobrança até este ano, 
mas que enviaria à Câmara 
um pacote de ações para 
facilitar a situação da maioria 
das famílias notificadas, que 
teriam renda familiar inferior 
a dois salários mínimos.

No Projeto de Lei Com-
plementar 07/2021, estão 
incluídas as situações para 
remissão parcial, anistia, par-
celamento e recursos para a 
cobrança do ISS. O texto prevê 
que o prazo para recurso é 
prolongado para 20 de de-
zembro, o número máximo de 
parcelas aumenta de 36 para 
72 vezes, a parcela mínima cai 
para aproximadamente R$35, 
todas as multas são anistiadas, 
e famílias com renda familiar 
de até dois salários mínimos 
são isentas da cobrança.

A proposta de perdão parcial 
das dívidas do ISS recebeu 
crítica de um grupo de ve-
readores, que criticaram a 
posição do poder Executivo 
em manter as cobranças e não 
oferecer o perdão completo 
dos cerca de R$54 milhões em 
dívidas do imposto. Segundo 
a vereadora Inês Paz (Psol), 
um acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ-SP) estabeleceu como 
ilegal uma cobrança em um 
caso semelhante na cidade de 

Pirassununga, além de informar 
que um grupo de moradores 
realizará uma manifestação 
contra a cobrança na Câmara 
de Vereadores.

O vereador José Francimário 
Vieira (PL), o Farofa, defendeu 

que os fundamentos jurídi-
cos para a cobrança sejam 
apurados por especialistas 
em direito tributário, além 
de apontar que a cobrança 
do imposto seria para cobrir 
as despesas dos programas 

Auxílio Emergencial Mogiano e 
Auxílio Empresarial Mogiano, 
realizados no primeiro semestre.

A matéria teve o apoio do 
líder do governo na Câma-
ra, vereador Marcos Furlan 
(DEM), que defendeu que as 

propostas aliviam grande parte 
da população, e da presidente 
da comissão permanente de 
Justiça e Redação, Fernanda 
Moreno (MDB), relembrando 
que desde 2016, quando 
aconteceu a atualização da 
planta genérica na cidade, mais 
de 13 mil famílias pagaram o 
ISS sobre a Construção Civil.

O projeto vai ser encami-
nhado às comissões perma-
nentes, que possuem até 15 
dias úteis cada para verificar 
sua viabilidade. 

Indicação 
Durante o período de leitura 

das indicações dos vereadores 
ao Executivo municipal, um 
dos destaques foi a indicação 
assinada pelos vereadores Inês 
Paz, Farofa, José Luiz Furtado 
(PSDB) - o Zé Luiz - e Marcelo 
Porfírio da Silva (PSDB) - o 
Marcelo Bras. Nele, eles en-
caminham ao Executivo um 
anteprojeto de Lei referente 
à remissão da cobrança do 
Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN).

Andre Diniz

Propositura será discutida nas comissões e depois deverá ser levada ao plenário

Mariana Acioli

Grupos de trabalho divulgam 
ações em reunião mensal
Mogi- Os grupos de tra-

balho sobre Conectividade 
e Busca Ativa do Gabinete 
de Articulação para o En-
frentamento da Pandemia 
na Educação (Gaepe Mogi) 
apresentaram suas primeiras 
ações na reunião geral mensal 
realizada anteontem de forma 
online. O gabinete mogiano 
tem sido referência para os 
outros Gaepes e conta ainda 
com os grupos de trabalho 
sobre Recuperação da Apren-
dizagem e Acolhimento. 

Uma das propostas tra-
zidas pelo grupo da Busca 

Ativa foi o monitoramen-
to da frequência semanal 
dos estudantes com baixa 
participação nas atividades 
escolares pelo Sistema de 
Gestão Educacional (SGE) 
da Secretaria Municipal de 
Educação de Mogi das Cruzes. 
O grupo também apontou a 
possibilidade da criação de 
uma rotina de reuniões para 
a análise de casos de evasão 
envolvendo supervisores de 
ensino, Cras, Creas, Conselho 
Tutelar e diretores. 

Na questão da Conecti-
vidade foram destacados 

três critérios que devem ser 
observados: a cobertura dos 
serviços de internet na região, 
os equipamentos e o material 
pedagógico. A Secretaria de 
Educação também apresentou 
as ações que têm sido feitas 
para ampliar a conectividade. 
A importância da formação 
sobre as potencialidades 
da tecnologia aplicada à 
educação também foi um 
dos pontos abordados. Em 
uma parceria com a Educaton 
foram oferecidos cursos para 
cerca de 3 mil profissionais 
da Pasta.

Gaepe Mogi

Exposição ocupa saguão 
da Prefeitura até sexta
Mogi- A presidente do 

Fundo Social, Simone Margenet 
Cunha, participou, anteontem, 
da abertura da exposição foto-
gráfica do projeto “Se Toque”, 
que ocupará até o final desta 
semana o saguão do prédio-

-sede da Prefeitura de Mogi. 
Com visitação livre, a mostra 
faz parte da agenda especial 
em celebração à campanha 
Outubro Rosa.

A iniciativa é da produtora 
de arte Camila Francini, com 
cliques de Guilherme Silva e 
veio à Prefeitura após parceria 
com o Fundo Social. A ação 

foi idealizada em 2017 e chega 
à sua terceira edição, com a 
promessa de ressaltar a beleza 
da mulher real e trazer à tona 
uma maior conscientização sobre 
o autocuidado e a prevenção. 
O ensaio fotográfico conta 
com cliques de 11 mulheres, 
sendo a presidente do Fundo 
Social uma delas. “A produção 
foi impecável e é uma causa 
muito válida, pois ressalta a 
importância de as mulheres se 
reconhecerem, se valorizarem 
e se cuidarem”, pontuou.

Para a edição de 2021, o 
projeto traz a temática de 

flores, como simbologia do 
que acontece quando a mu-
lher decide conhecer melhor 
a própria essência. “Durante 
a criação da campanha, en-
tendi que muitas mulheres 
não faziam o autoexame por 
não conhecerem seus corpos 
e isso partia de um tabu ou 
até mesmo vergonha de olhar 
para si. Eu vejo o autoexame 
como algo ligado ao amor 
próprio, a florescermos dentro 
do nosso corpo”, explicou a 
idealizadora, Camila Francini.

A exposição ficará no prédio 
da Prefeitura até esta sexta-feira.

“Se Toque” 
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Dulce Maria volta para o colégio e recebe provocações de Bárbara e Frida. Zeca 

vai até o apartamento de Juju e conta sobre parte do resultado do concurso.

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra vê Karina e Gael abraçados e fi ca feliz. Zé decide desistir de participar 

do Warriors para que Duca possa se inscrever.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Teresa incentiva Isabel a fi car com Augusto. Luísa comenta com Dumas que 

quer que Gastão seja o escolhido da futura imperatriz. Pilar acredita que 

Tonico tenha outras intenções ao se aproximar de Zayla. Teresa provoca 

Pedro com a proximidade de Dumas e Luísa.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Eric conta a Bebeth que Isabel prestou um depoimento falso, que o tornou 

suspeito do acidente de Mirella. Rú bia avisa para Eric e Luiza que sabe que 

a separaç ã o dos dois é  falsa.

GLOBO, 21H00

Império
Danielle tenta tocar o diamante, mas Maurílio a impede. Otoniel apaga o vídeo 

sobre Cora. Carmem fala para Orville que não sabe o paradeiro de Salvador. 

Maria Marta afi rma a José Alfredo que José Pedro não poderia ser fi lho de 

Silviano. Josué ouve Cristina falando ao telefone com alguém misterioso e 

conta para o Comendador. Maria Clara sente ciúmes de Cristina. Severo 

recebe um telefonema do gerente de seu banco. Lorraine encontra Salvador.

RECORD, 21H

Gênesis
Sheshi recebe uma mensagem preocupante. Asenate é surpreendida pela 

presença de Teruel. Potifar se entende com Adja. Judá nota a presença de 

Rúben.
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Reação
de quem
ouve uma
boa piada

(?) Maria
Machado,
escritora
brasileira

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

Emanação
corporal
invisível
(Ocult.)

Menino
travesso 

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

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

A da
China é o

iman

Sobrecar-
ga; peso

Problema
comum de

atletas
exaustos

Prazer do
fundista

 Loja real
ou virtual
de livros
usados

Pequeno
marsupial
típico da
Austrália

Hidrelétrica
na divisa 
SC-RS

"(?) co-
mentário",

clichê
linguístico

Meia
brasileiro
da Copa 

de 94 (fut.)

A popular
fruta-de-

conde
(Bot.)

A unidade
do DVD,
no com-
putador

Mamífero
de tromba
Armazém
de cereais

(?) Clapton,
guitarrista
Condimen-
to de sopa

Melão,
em inglês
Ian Holm, 
ator inglês

Local de
desova do

salmão
Sombria

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

Abóbada
arqueada
Profissão 

de Oscarito
Urna, em

inglês
Canoa ou
jangada

Contorno
de luz
Senhor
(abrev.)

Auxiliar;
socorrer

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

ça a um
dos pais,
instigado
pelo outro

genitor

O atual
valoriza um corpo

“sarado”
(Brasil) Correspon-

der às ex-
pectativas

(numa
tarefa)

A Rainha do
Frevo e do
Maracatu

O Quico de
"Chaves", 

por sua ca-
racterística

física

O mais 
movimentado do Bra-
sil é o de Guarulhos

Proteção do goleiro na
falta (fut.)

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

Sabe qual é a 
melhor definição de 
esperança? Esperar 
com fé! Esperar 
que os sonhos se 
realizem, apesar dos 
contratempos, esperar 
com paciência, mas 
não esperar parado!

A esperança é o que 
nos faz, em meio a 
tempestade, abrir o 
nosso guarda-chuva 
colorido! A esperança 
é ver apenas 
pequenos pontos de 
luz na escuridão, mas 

MOMENTO
especial

Esperança

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

APARECIDA FERRAZ DA SILVA

RUTH NORICO KOMATSUBARA OKUDAIRA

TERUME MORI

Parabéns por esse dia tão especial, muita alegria, paz e 

harmonia. Que todos os seus desejos se realizem, pois 

você merece. Feliz aniversário!

“ Não importa a cor do céu. Quem faz 
o dia bonito é você.”

 cultura@jornaldat.com.br

deixar-se iluminar 
por completo. A 
esperança é ter forças 
para tentar outra 
vez, mesmo quando 
o mundo lhe diz para 
desistir.

Manter a esperança 
viva é a maior prova 
de força que uma 
pessoa pode dar a si 
mesmo.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063-2/2021 - PROCESSO Nº 201.138/2021
OBJETO: Aquisição de bomba centrífuga submersível para o tanque de homo-

geneização de lodo da ETA Leste. 
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 16 de novembro de 2021, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicita-
coes.com.br/. Mogi das Cruzes, 19 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA COS-

TA - Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
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 ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 129/2021 - PROCESSO Nº 16.183/21 e apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL - CHAPAS DE AÇO, 
PREGOS, TIJOLOS DE BARRO 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 09:00 horas do dia 08 
de novembro 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 19 de outubro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2021 - PROCESSO Nº 22.644/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEÍS GRÁFICOS (PAPEL CARTÃO)

O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Educação, 
comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições 
do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 139/21. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 19 de outubro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário de Municipal de Educação

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 público o procedimento licitatório:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 42.351/2019
Objeto: 
 Procedimento Licitatório, Concorrência Pública n.º 10/2020, visando à contratação 
de empresa ou consórcio, na forma de Parceria Público Privada – PPP, para prestação de 
serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos no município de Mogi das Cruzes, 
desde a sua coleta até seu processamento, tratamento e destinação final, pelo período de 30 
(trinta) anos.
 O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos, comunica que CONHEÇE do recurso interposto pelo consórcio PROMULTI, 
ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE LTDA e CS BRASIL TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS, em 10 de agosto de 2021, e o acolhe 
parcialmente, a fim de RECONSIDERAR, nos termos do artigo 109, § 4º da Lei Federal 
n.º 8.666/1993, a decisão de revogação da Concorrência Pública n.º 10-2/2020 (fls. 1738), 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 03/08/2021, ficando referido ato 
anulado, para todos os efeitos.
 No tocante às razões recursais protocoladas de forma complementar, aos 21 dias de 
setembro de 2021, sua análise fica prejudicada, em razão da presente decisão, considerando 
que a continuidade do presente procedimento oportunizará em momento posterior, as 
impugnações e recursos previstos na legislação de regência, haja vista a reanálise das 
readequações e atualizações que forem entendidas como pertinentes.
Publique-se no Diário Oficial, com a consequente intimação dos recorrentes por carta, com 
aviso de recebimento, ficando-lhe franqueada vistas aos autos de forma integral, observadas 
as cautelas e procedimentos administrativos de praxe.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

(*Retificação da publicação ocorrida no dia 16.10.2021 - Pág. 7 - Jornal Mogi News)
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Educadores participam de encontro com o professor José Pacheco

Educadores da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes participaram ontem no 

Auditório do Cemforpe, de um encontro sobre Comunidades de Aprendizagem com 

o professor José Pacheco, referência em design educacional e idealizador da Escola 

da Ponte em Portugal. Os participantes fazem parte do ciclo de escolas visitadas pelo 

educador no final de julho.

Estado reduz aplicação da 2ª 
dose para 21 dias em adultos
Prazo segue orientação do governo do Estado com base na estratégia definida pelo PEI, em vigor a desde ontem

IMUNIZANTE PFIZER

Mogi - A Prefeitura já ado-
tou a redução de 8 semanas 
para 21 dias na aplicação da 
segunda dose do imunizante 
Pfizer contra a Covid-19 em 
pessoas a partir dos 18 anos. 
O novo prazo segue orientação 
do governo do Estado com 
base na estratégia definida 
pelo PEI - Plano Estadual de 
Imunização, em vigor a desde 
ontem em todo o estado de 
São Paulo.

Para orientar a população 
ainda não vacinada, a Secretaria 
de Estado da Saúde e a Com-
panhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Paulo 
irão enviar mensagens de texto 
e e-mails com informações 

Aplicação do imunizante contra a Covid-19 é para 18+

sobre a nova redução do prazo 
entre as doses. Essa divulgação 
será feita com base nos dados 
registrados na aplicação da 
vacina.

É a segunda vez que o 
calendário da Pfizer em São 
Paulo é alterado. Apesar da 
bula da vacina recomendar o 
intervalo de 21 dias entre as 
doses, o governo federal adotou 
incialmente um prazo maior, 
de 12 semanas, por conta do 
baixo estoque da vacina no 
país. Em setembro de 2021, 
São Paulo já havia reduzido 
o tempo entre as duas doses, 
para 8 semanas e, agora, adota 
o prazo indicado de 21 dias.

Com a mudança, os munícipes 

precisam verificar com atenção 
as datas e fabricantes da vacina 
recebida nos comprovantes 
de imunização. O municí-
pio trabalha com as quatro 
vacinas contra a Covid-19 
disponibilizadas no país, das 
quais três exigem duas doses: 
CoronaVac, AstraZeneca e 
Pfizer. Somente a Janssem 
tem dose única.

A Secretaria Municipal de 
Saúde liberou mais de 4 mil 
novas vagas de agendamento 
nesta terça-feira (19/10), para 
primeira, segunda e terceira 
doses, todos com imunizante 
Pfizer. Os interessados devem 
acessar o www.cliquevacina.
com.br ou ligar para o telefone 

160 das 16 às 22 horas.
A atualização dos dados 

da pandemia na região do 

Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), ontem, aponta 

um total de 5.538 óbitos em 
decorrência da doença, sendo 
que 10 deles foram registrados 
nas últimas 24 horas.

Multivacinação
Mogi das Cruzes revisou 

4.162 cadernetas de vacinação 
e imunizou 2.895 crianças e 
adolescentes entre 1º de outu-
bro e segunda-feira (18/10). O 
trabalho faz parte da Campanha 
de Multivacinação na cidade 
e representa, até o momento, 
menos de 5% da população 
estimada para a faixa etária 
assistida, que é de zero a 14 
anos, 11 meses e 29 dias.

O objetivo é atualizar o 
calendário de vacinação 
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