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Sesc abre unidade do Socorro 
no próximo dia 6 de novembro

Após passar por diversas adaptações, entidade confirmou abertura do espaço no começo da noite de ontem

BOULEVARD

  Guararema reforma o calçadão para 
melhorar o escoamento. Cidades, página 3

O Sesc São Paulo informou na 
noite de ontem que a nova unida-
de de Mogi das Cruzes está com 
dia e hora marcada para come-
çar seu funcionamento: sábado, 6 
de novembro. O local passou por 
uma série de adaptações desde a 
assinatura do convênio em 2020 
e, segundo o Sesc, a cidade foi es-
colhida pela vocação esportiva da 
cidade e pelo uso do espaço para 
modalidades como natação. Num 
primeiro momento, espaço po-
derá ser frequentado após agen-
damento em razão da Covid-19.  
Cidades, página 5

Público que precisa dar continui-
dade à vacinação deve fazer agenda-
mento online. Cidades, página 5

Agendamento

MOGI ABRE 
NOVAS DATAS 
PARA VACINA 
CONTRA O 
CORONAVÍRUS

Prefeita de Poá

Liminar mantém 
Marcia Bin  
no cargo
Cidades, página 3

DIVINO

1º almoço 
mineiro 
tem poucos 
convites à 
venda. p5

Está será a 45 unidade instalada em todo o Estado de São Paulo e terá dois mil metros quadrados

Emanuel Aquilera
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Educação

Presença de alunos nas aulas 
aumenta no Alto Tietê

Apesar de o retorno não ser total, prefeituras veem 
maior presença de estudantes. Cidades, página 4
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ESTRADA DO TABOÃO I
O deputado estadual Marcos Dama-

sio (PL) comemorou a publicação do 

edital 004/21 para a contratação de 

empresa que executará a pavimen-

tação da Estrada Vicinal Yoneji Na-

kamura, no Distrito Industrial do Ta-

boão. A abertura dos envelopes está 

prevista para o dia 4 de novembro e, 

se não houver nenhuma intercorrên-

cia, as obras podem começar no iní-

cio do próximo ano. O investimento 

é de R$ 10,8 milhões, beneficiando 

2.820,73 metros de extensão e cerca 

de 20 indústrias instaladas ao longo 

da via ou imediações.

ESTRADA DO TABOÃO II
Além desta, o distrito foi contem-

plado com obras de recuperação 

funcional na Estrada Taboão do Pa-

rateí pelo programa Novas Vicinais. 

A obra, que será realizada pelo DER, 

contempla melhorias em 20 quilô-

metros da via, entre Mogi das Cru-

zes e Santa Isabel, a um investimen-

to de R$ 18,5 milhões.

AMANTES DE CHURRASCO
O Mogi Shopping vai receber neste 

fim de semana o maior evento de 

churrasco do Brasil: o Festival Car-

nivoria. As grelhas do Carnivoria são 

comandadas por super chefs assado-

res e grandes nomes da gastrono-

mia, entre eles Fernando Possenti, 

do reality show BBQ Brasil, do SBT. 

O público vai poder consumir car-

nes premium preparadas na brasa, 

cervejas artesanais, shows ao vivo, 

espaços kids e para os pets e ofici-

nas para toda a família. Tudo isso, 

em uma megaestrutura que ficará 

instalada no estacionamento supe-

rior, perto do Boulevard.

SAÚDE EM ARUJÁ
Em continuidade às ações do Outu-

bro Rosa e também dentro do even-

to “Prefeitura nos bairros”, a Prefeitu-

ra de Arujá promove hoje, por meio 

da Secretaria Municipal de Saúde, 

mais um Mutirão do Papanicolau, 

das 8h30 às 16 horas, nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim 

Real, Parque Rodrigo Barreto, Pilar 

e Mirante. 

SAÚDE EM ARUJÁ II
O público-alvo são mulheres acima de 

18 anos, que realizaram o exame há 

mais de um ano. Não há necessidade 

de agendamento prévio para realizar 

o Papanicolau.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Rejeitos e indignação

I
ndependentemente de posições políti-
cas, princípios ideológicos ou crenças 
em sistemas econômicos, é fundamen-
tal que se reconheça o impacto da apli-

cação dos programas assistenciais federais 
junto à população em situação de vulnerabi-
lidade social em todo o país, principalmente 
em grandes centros urbanos como a Grande 
São Paulo, onde por diversas vezes registros 
fotográficos e audiovisuais demonstraram ni-
tidamente o impacto visual da desigualdade 
entre condomínios de luxo e favelas separa-
das por um literal e figurativo muro de arame 
farpado eletrificado.

As recentes notícias do noticiário federal 
sobre a atribulada e ainda incerta mudança 
entre os programas “Bolsa Família” e “Auxí-
lio Brasil” colocam não apenas as famílias em 
compasso de espera para descobrir o que será 
de seu futuro, mas também agentes públicos 
dedicados à Assistência e Desenvolvimento 
Social em todo o país, principalmente nas 
cidades da nossa região.

Nos últimos cinco anos, e com um des-
taque principal no período da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), vimos como os 

programas assistenciais foram a última linha 
que nos separou do completo colapso social 
e econômico. E as imagens de fome e deses-
pero, tão típicas em reportagens e documen-
tários criados na década de 1980, voltam a 
nos assombrar diariamente nos telejornais, nas 
redes sociais e em flagrantes da vida diária.

O enfraquecimento das políticas públicas 
gera outro efeito colateral, que é a sobrecarga 
na esfera municipal da Assistência Social no 
referenciamento e atendimento às famílias. E, 
pela falta de recursos financeiros, depende na 
grande parte dos casos de ações pontuais e, 
em caso raro, a aplicação de recursos como os 
realizados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes 
em 2021 com o Auxílio Mogiano.

O cada vez mais frágil pacto federativo, 
seja por inépcia ou por má-fé, coloca sobre 
os ombros do município os ônus de atender 
a população cada vez mais abandonada pelas 
altas esferas do poder. Caberá aos assistentes 
sociais, agentes comunitários, técnicos e ou-
tros homens e mulheres da linha de frente ga-
rantir que o verdadeiro Brasil, que não cum-
primenta ministros em supermercados, tenha 
o que comer além de rejeitos e indignação.

Está se iniciando um novo 
ciclo no planeta. Pelas análises 
e observações, boa parte está 
tomando consciência devido 
ao cansaço, as mentiras das 
bandidagens que tem ocor-
rido no mundo político. A 
renovação é necessária em 
todas as instituições e em 
todos os segmentos. 

É preciso se reinventar 
para viver o novo ciclo, tanto 
na vida profissional, familiar, 
educacional e na convivência 
das autoridades. No Brasil 
não é diferente. Aquele que 
não se reinventar devido às 
transformações que estão a 
caminho, pode ficar em si-
tuação muito difícil. As tec-
nologias avançam, os costu-
mes mudam a cada instante, 
está surgindo uma nova ju-
ventude e com crianças com 
mentes elevadas. Os países, 

Um novo ciclo

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

através, das suas autoridades 
terão que observar o novo 
mundo com muita astucia ou 
não conseguirão governar e 
ajudar no desenvolvimento 
das nações. 

O povo brasileiro está 
cansado de tanta violência, 
desgraças, corrupção, crimes 
de toda ordem. Nos estados, 
os serviços públicos são pre-
cários e maus exemplos es-
tão chegando para abraçar 
a sociedade e submetê-la a 
enganos. Esta nova era que 
está se iniciando faz os po-
vos sofrerem, mas começará 
surtir efeitos trazendo, fu-
turamente, novos costumes 
e uma nova consciência. A 
esperança é que este ven-
daval seja benéfico e, como 
se fosse um coador de café. 

Eliminar os maus e dese-
jar lideranças efetivamente 

honestas e competentes. Im-
pedir a desmoralização dos 
países e combater o egoísmo 
das autoridades. Como fazer 
isso? Eis aí o grande desa-
fio. Instituições financeiras 
e empresários internacio-
nais precisam fazer grandes 
investimentos em todas as 
nações. T 

Não se esqueça de rein-
ventar a sua vida e colaborar 
com a sociedade ofertando 
sugestões em todos os setores. 
Passar a vida por um filtro, 
como se estivesse renascendo. 
É possível? Tudo depende-
rá do desprendimento e do 
combate ao egoísmo, pois, 
caso contrário, a vida não se 
transformará para elevação 
dos povos. Coloque o seu 
coração à frente de tudo. Vá 
em frente, não se desanime 
e elimine os medos.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Região quer reconhecimento 
do APL de produção de mel

Região - O Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) busca o reco-
nhecimento do primeiro 
Arranjo Produtivo Local 
(APL) do Alto Tietê, for-
malizado na quarta-feira, 
por meio de parceria do 
consórcio com instituições 
públicas e privadas, para 
fortalecimento da cadeia 
produtiva do mel na região.

O objetivo é promover o 
aprimoramento dos métodos 
de produção e comerciali-
zação de mel; adoção de 
políticas públicas de apoio 
aos processos de produção, 
comercialização e pesquisa 
dentro da cadeia; discussão 
de processos articulados 
de comercialização, entre 
outros.

O APL começou a ser 
formatado em maio de 
2020. Ao longo dos meses, 
foram realizados estudos 
para formatação do plano 
de ação, que consiste no 
fortalecimento da Apicultura 

Produção local

e Meliponicultura regional, 
com atuação em quatro eixos: 
Gestão, Produção, Comer-
cialização e Infraestrutura.

A expectativa é de que em 
dezembro o APL seja submetido 
ao edital de Chamamento 
da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico 
para reconhecimento.

O presidente do Condemat 
e prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), falou sobre 
o potencial produtivo da 
região e destacou a iniciativa 
para fortalecimento do setor. 

“A região tem um poten-
cial agrícola muito grande. 
Somos responsáveis pelo 

abastecimento de grande 
parte do Estado, e temos 
potencial para crescer ainda 
mais por meio de iniciativas 
como esta, promovida pelo 
Condemat, que envolve 
poder público, iniciativa 
privada, entidades e socie-
dade civil”, disse.

Com a produção de mel 
concentrada principalmente 
nas cidades de Biritiba Mirim, 
Guararema, Mogi das Cruzes, 
Salesópolis, Santa Branca 
e Santa Isabel, o setor foi 
responsável por movimentar 
aproximadamente R$ 500 
mil na economia regional no 
primeiro semestre do ano, 
promovendo a geração de 
emprego e renda.

 “Nós estamos trabalhan-
do em novas técnicas e 
manejos para aumentar a 
produtividade do mel e de 
derivados, contribuindo 
com a geração de empregos”, 
destacou o presidente da 
Associação dos Agricultores 
e Apicultores da Serra do 
Itapeti (AGRIAPSI), Eduardo 

Liminar garante Márcia 
Bin no comando da cidade
Vereadores aguardavam afastamento da prefeita pela Justiça, mas liminar a mantém no cargo

JUSTIÇA

Poá - O juiz relator Fer-
reira Rodrigues, do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ-SP), concedeu on-
tem uma liminar impedindo 
que a prefeita de Poá, Márcia 
Bin (PSDB), seja removida do 
cargo até a decisão definitiva 
da turma julgadora do caso.

A liminar de ação rescisória 
foi apresentada pelos repre-
sentantes jurídicos da prefeita, 
que está em um processo de 
improbidade administrativa 
e nepotismo referente a sua 
nomeação como secretária de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social em janeiro de 2009, 
durante a gestão de Francisco 
Pereira de Souza, o Testinha.

Segundo o despacho do 
juiz, foram levadas em con-
sideração a natureza política 
dos cargos na época ocupados 
por Márcia Bin, e Simony 
Borzani Sanches Massa, na 
época secretária municipal 
da Mulher; o cerceamento do 
direito de defesa das acusadas 

e a alegação de que os fatos 
configuram hipótese de vio-
lação à norma jurídica.

Segundo Cristiano Vilela, 
advogado da prefeita, todas 
as medidas serão tomadas 

para garantir a permanência 
de Márcia no mandato como 
prefeita de Poá, e que as ações 
se referem a antes do processo 
eleitoral de 2020, em que ela 
venceu a disputa ao poder 

Executivo.
Segundo a Câmara de 

Vereadores de Poá, após a 
notificação serão tomados 
todos os procedimentos legais, 
e que o Legislativo seguirá à 

risca o protocolo a partir da 
notificação do Judiciário.

Entenda o caso
O processo, além de envolver 

Márcia Bin, envolve o prefei-
to Testinha e a ex-secretária 
da Mulher de Poá, Simony 
Borzani Sanches Massa. Na 
ocasião, o juiz de primeira 
instância Valmir Mauricy 
determinou a perda da função 
pública de Márcia e Simony 
e a suspensão dos direitos 
políticos por cinco anos para 
os três apurados. Também 
foram condenados a pagar 
uma multa de dez vezes o 
valor do último salário em 
seus cargos, além de correção 
monetária e juros.

Em 13 de outubro, o STJ 
julgou o último recurso da 
defesa dos acusados. O rela-
tor do caso na corte especial, 
ministro Jorge Mussi, não 
reconheceu os embargos e 
aplicou uma multa de 10% 
sobre o valor da causa e o 
encerramento em trânsito 
e julgado.

André Diniz

Ação é referente ao ano de 2009, quando a prefeitura ocupava o carga de secretária

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Guararema - A Prefei-
tura deu início anteontem 
à execução das obras de 
troca de piso e drenagem 
do Boulevard Major Paula 
Lopes, o Calçadão.

O objetivo dos trabalhos 
realizados em um dos prin-
cipais pontos turísticos do 
município é melhorar o 
escoamento de água pluvial 
do local, além de tornar o 
espaço mais atraente para 
turistas, aumentando o mo-
vimento de visitantes.

Por meio de carta e de 
anúncio nas redes sociais da 
administração municipal, os 
empresários que possuem 
comércio no Calçadão de 
Guararema foram comu-
nicado sobre o início dos 
serviços.

Durante o período das 
obras, programado em 4 
meses, não haverá interdi-
ção total da passagem de 
pedestres ou da entrada 
dos estabelecimentos. Os 
trabalhos serão divididos 
em partes, com objetivo 
de deixar sempre uma via 

Calçadão passa por 
obras de troca de piso

Boulevard

para a passagem de pessoas.
“A obra de troca de piso 

do Calçadão de Guararema 
vai trazer benefício para 
pedestres, turistas, empresá-
rios e para os comércios do 
local”, explica o prefeito José 
Luiz Eroles Freire (PL), oZé. 

“Vamos continuar investindo 
na melhoria dos pontos 
de grande movimento da 
cidade, sempre pensando no 
melhor para Guararema e 
sua população”, completou.

A administração munici-
pal de Guararema liberou 
recentemente a instalação 
de mesas no Boulevard 
Major Paula Lopes para os 
comércios de gastronomia. 
Com as obras de troca de 
pisos, a Prefeitura prepara 
o Calçadão para que, em 
breve, o Mercado Municipal 
seja reformado e reativado.

Em paralelo às obras 
no Calçadão, a Prefeitura 
também executa a obra de 
recuperação do talude em 
trechos da Avenida Antônio 
Teixeira Muniz, no bairro 
Ipiranga.

Região - O Sebrae está 
com inscrições abertas para 
o 4º ciclo do Programa Brasil 
Mais. São 170 vagas para o 
Alto Tietê. Para participar é 
preciso ser microempresas 
(ME) ou Empresas de Pequeno 
Porte (EPP).

O Programa Brasil Mais é 
uma iniciativa do governo 
federal em parceria com o 
Sebrae, Senai e Agência Bra-
sileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), que visa 
aumentar a produtividade e 
competitividade das micro e 
pequenas empresas brasileiras. 
As inscrições podem ser feitas 
pelo site https://brasilmais.
economia.gov.br/ até dia 29.

“As empresas participantes 
do Programa Brasil recebem 
acompanhando personali-
zado e são incentivadas a 
implantar melhorias práticas 
que refletem na gestão do 
negócio, no relacionamento 
com parceiros e fornecedores 
e movimentam toda a cadeia 
de inovação dentro de sua 
área de atuação”, explicou 
Eberton Lima, gestor regional.

Sebrae abre  
170 vagas  
para evento

Brasil Mais

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde encerrou a 
semana com o registro de 
10.149 aplicações da va-
cina contra o coronavírus 
(Covid-19). A segunda dose 
continua sendo a mais procu-
rada, representando mais da 
metade do total de demandas 
atendidas. Na próxima se-
mana, o atendimento segue 
normalmente, das 8 às 15 
horas, exceto na sexta-feira, 
quando o município esta-
belece o ponto facultativo 
em comemoração ao Dia do 
Servidor Público. 

Do total de aplicações ao 
longo dos últimos cinco dias, 
838 foram na primeira dose, 
6.619 na segunda e 2.692 na 
terceira aplicação de reforço. 
O avanço da semana reflete 
nos índices totais do municí-
pio, que chega a 96,70% da 
população acima de 12 anos 
vacinada com pelo menos a 
primeira dose, sendo 236.708 
pessoas contempladas. Quan-
to à imunização completa, 
Suzano contabiliza 166.042 
munícipes com o processo 
concluído, o que representa 
70,14% do total de imunizados. 
Outros 8.918 já receberam a 
terceira aplicação de reforço.

Mais de 10 mil 
aplicações são 
realizadas  
na semana

Vacina Covid

O objetivo é 
promover o 
aprimoramento 
dos métodos 
de produção e 
comercialização 
de mel
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Mais de cinco mil participam de 
consulta pública sobre retorno

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Educação divulgou 
ontem o resultado da consulta 
pública, realizada junto ao 
Gaepe Mogi, sobre o retorno 
presencial na rede municipal 
de ensino. A pesquisa foi 
respondida por 5.266 pais e 
responsáveis e buscou levantar 
as principais razões pelas 
quais os estudantes ainda 
não estão frequentando as 
aulas presenciais. Os mo-
tivos mais indicados pelos 
pais e responsáveis foram 
relacionados à vacinação 
contra a Covid-19.

A consulta foi realizada 
entre os dias 21 de setem-
bro e 5 de outubro pelo 
aplicativo Educa+Mogi ou 
pelo portal da Secretaria 
de Educação, com acesso 
somente pelo RA do aluno. 
Do total de participantes, 
48% indicaram que seus 
filhos retornaram ao ensino 
presencial. Sobre os motivos 
do não retorno às atividades 
presenciais, os participantes 
puderam responder mais 

Aulas presenciais

de um motivo, dentre 10 
possibilidades, por isso os 
percentuais abaixo descritos 
superam a soma de 100%. 

Três das questões rela-
cionadas à vacinação reu-
niram 2.526 respostas, o 
que representa 92% entre 
os pais e responsáveis cujos 
filhos ainda não retornaram 
presencialmente. Deste total, 
a opção mais escolhida foi 
a espera pela vacinação das 
crianças, com 1.172 res-
pondentes (43%). Outros 
789 participantes (29%) são 
contra o retorno presencial 
até que toda a sociedade 
esteja totalmente vacinada 
e 565 (20%) disseram que 
seus filhos não retornaram 
às aulas devido a familiares 
que ainda não receberam 
a segunda dose da vacina.

Na faixa de 26% dos res-
pondentes que ainda não 
aderiram ao retorno presencial 
os motivos apontados foram 
a preocupação com a escola 
em ser um ambiente seguro 
e o fato de considerar ainda 

alto o número de casos de 
Covid-19. Ainda, 10% do total 
afirmaram que a organização 
do revezamento nas unidades 
com os grupos-controle não 
é compatível com a rotina 
da família.

As opções menos indicadas 
pelos pais e responsáveis 
foram o fato da escola estar 
em obras (2%), a preferência 
pela proximidade com os 
familiares (3%) e a indicação 
médica para que o filho/filha 
não retorne, em função de 
comorbidades (4%). Ainda, 
8% dos respondentes con-
sideram que os filhos estão 
desempenhando bem no 
ensino remoto.

As conclusões da discussão 
apontaram a necessidade de 
reforço às campanhas de 
conscientização sobre os 
baixos riscos de contaminação 
em crianças que seguem os 
protocolos sanitários, bem 
como a importância de uma 
visibilidade ainda maior 
aos trabalhos de segurança 
sanitária.

Conteúdo auxilia as escolas 
no retorno presencial

Mogi- Um esconde-esconde 
na sala de aula ou mesmo 
uma brincadeira sobre as 
formas de se cumprimentar 
na pandemia da Covid-19 
são algumas das propostas 
do material “Sugestões de 
atividades para inspirar os 
professores”, elaborado por 
profissionais do DOP/Pró-

-Escolar e do Departamento 
Pedagógico (Deped) da Secre-
taria Municipal de Educação 
de Mogi das Cruzes. A ação 
busca inspirar as atividades 
presenciais e fortalecer os 
vínculos nas unidades escolares.

As sugestões são relacionadas 
às orientações da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 
que determina as competências, 
habilidades e aprendizagens 
essenciais que os estudantes 
devem desenvolver em cada 
etapa da Educação Básica. O 
trabalho é feito por meio da 
percepção dos sentimentos e 
das emoções, tendo o exercí-
cio do autoconhecimento e a 
empatia como suas principais 
bases. 

Online

“Estamos bem animadas 
com a possibilidade de au-
xiliar os professores da rede 
municipal nesse processo de 
retomada das aulas presenciais. 
As atividades foram pensadas 
como sugestões e podem ser 
adaptadas de acordo com a 
necessidade de cada sala de 
aula”, observou Laís Tieko 
Imazawa, fonoaudióloga do 
DOP/Pró-Escolar, que inte-
grou a equipe responsável 
pelo material. O conteúdo 
está disponível no portal da 

Secretaria Municipal de Edu-
cação no link https://portal.
sme-mogidascruzes.sp.gov.
br/magazines/sugestoes-de-

-atividades-para-inspirar-os-
-professores

O material é dividido em 
seis módulos: acolhimento 
inicial, atividades lúdicas, corpo 
e musicalização, emoções e 
sentimento, conscientização 
das condições sanitárias neces-
sárias para o retorno e reflexão 
sobre o dia e orientação para 
o próximo dia de aula.  

Ação busca inspirar atividades e fortalecer vínculos

Divulgação

Presença de alunos tem 
leve aumento na região
Mesmo que de forma gradativa, escolas municipais retornaram com as aulas presenciais

EDUCAÇÃO

Alto Tietê - Um levantamento 
do Grupo MogiNews/DAT junto 
às secretarias de Educação da 
maioria das cidades do Alto 
Tietê demonstrou que, após 
as declarações de retorno às 
aulas do governo federal, a 
presença em sala de aula teve 
um leve aumento. 

As cidades foram procuradas 
após declarações do governo 
do Estado estabelecendo o 
retorno às aulas presenciais 
com 100% do público, com 
previsão para o início de 
novembro para a remoção 
de todas as prerrogativas de 
segurança.

Mogi das Cruzes reiterou que 
95% das escolas municipais, 
que estão aptas para o retorno 
presencial, alcançaram o máxi-
mo de atendimento de alunos 
seguindo o distanciamento 
mínimo em 8 de setembro, 
e que estão preparadas para 
manter com rigor o protocolo 
sanitário, “que é continua-
mente rediscutido a partir 

de evidências científicas” no 
Gabinete de Articulação para o 
Enfrentamento da Pandemia na 
Educação (Gaepe). A Prefeitura 
informou que o atendimento 
permanece misto e opcional 
para o retorno à sala de aula.

Em Poá, a administração 
municipal informou que a 
presença em sala de aula se 
mantém na média de 30% 
desde a retomada das aulas 
presenciais, e que as regras serão 
definidas por cada conselho 
escolar, que possui autonomia 
para decisão de acordo com 

suas realidades. “A Pasta está 
em estudos sobre a volta 
100% presencial para que o 
retorno aconteça da forma 
mais segura possível, mas 
ainda não há uma previsão”, 
declarou.

Santa Isabel informou que 
a média de alunos em sala 
de aula é de 16 integrantes, 
representando uma adesão de 
aproximadamente 85%, um 
aumento de 3% em relação ao 
número de alunos presentes 
no mês de setembro na rede 
municipal. “Santa Isabel optou 

em continuar como distancia-
mento e escalonamento até o 
final do ano letivo”, informou 
em nota.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
as creches com crianças com 
até três anos de idade estão 
com atendimento de até 100%, 
mas com frequência de 80%. 
Já as escolas infantis e escolas 
fundamentais contam com 
ocupação de 50% em sala, e 
que houve um aumento na 
frequência após a ampliação 
do atendimento presencial. 

“As escolas que comportam 
um metro de distância entre 
os estudantes já retornaram 
com 100% do atendimento 
presencial, e os protocolos 
sanitários serão mantidos 
com o uso de máscara, dis-
ponibilização de álcool em gel 
e distanciamento em todas as 
atividades”, explicou.

Em Guararema, a rede 
municipal de ensino segue 
com 80% da ocupação de 
suas salas de aula, sem alte-
ração em relação ao mês de 
setembro - a municipalidade 

informou que não adotou 
novas medidas para aulas 
presenciais, semelhantes às 
anunciadas pelo governo 
estadual. “Prosseguiremos com 
o retorno opcional às aulas 
presenciais para os alunos em 
idade de matrícula e frequência 
escolar obrigatórias”.

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba informou que a média 
de presença nas escolas do 
município é de 71%, e que 
houve um aumento expres-
sivo no comparecimento de 
estudantes, uma vez que as 
creches para alunos de até 
três anos retornaram, e que 
foi ampliado o percentual de 
atendimento para 50% de 
estudantes com três horas 
diárias e quatro dias presenciais. 

“Todos os protocolos sanitários 
foram mantidos, inclusive o 
distanciamento social e uso 
obrigatório de máscaras; a 
busca ativa foi intensificada e a 
rede municipal está com ações 
voltadas para diagnosticar a 
defasagem na aprendizagem”, 
concluiu.

Prefeituras mantêm os protocolos sanitários

Emanuel Aquilera

André Diniz

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde inicia hoje ativi-
dades da Semana Municipal 
de Prevenção do Câncer de 
Boca, que ocorre anualmen-
te no mês de Outubro em 
comemoração ao Dia do 
Dentista (25/10). 

O evento será realizado 
no Parque da Cidade e no 
Parque Centenário, das 9 às 
15 horas, com a presença de 
alguns cirurgiões- dentistas 
da Rede Municipal. Os casos 
suspeitos serão encaminhados 
para uma próxima avaliação. 

O câncer de boca pode 
ocorrer em qualquer idade, 
mas possui maior prevalência 
em idosos, fumantes, pessoas 
que fazem consumo frequente 
de bebidas alcoólicas e tra-
balhadores expostos ao sol. 

O evento também terá a 
participação de alunos de 
Odontologia de Mogi das 
Cruzes, que realizarão ati-
vidades de orientação sobre 
os cuidados e prevenção da 
cárie: alunos da Universidade 
de Mogi das Cruzes (UMC) 
estarão no Parque Centenário 
e alunos da Universidade de 
Braz Cubas (UBC) estarão 
no Parque da Cidade.

Evento de 
prevenção ao 
câncer de boca 
ocorre hoje

Saúde
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1º almoço mineiro tem 
poucos convites à venda

Mogi- Ainda restam pou-
cos convites à venda para o 
1º Almoço Mineiro da Festa 
do Divino Espírito Santo de 
Mogi das Cruzes 2022, que 
ocorrerá amanhã, no sistema 
drive thru, na Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário, na Vila 
Industrial. O valor do con-
vite é R$ 30,00 e dá direito, 
também, a uma sobremesa: o 
tradicional doce de abóbora. 
O almoço deve ser retirado 
das 11 às 14 horas.  

A preparação do almoço 
será já a partir deste sábado, 
quando a equipe do Santuário 
Sagrado Coração de Jesus 
começa a separar e picar os 
ingredientes, adiantando assim 
o serviço para o domingo. O 
almoço é composto de arroz, 
tutu de feijão, couve, bisteca 
e linguiça.

“Temos alguns convites para 
serem vendidos e contamos 
com a colaboração de todos. 
Esta é a primeira ação da Festa 
do Divino de 2022, portanto, 
de grande importância para 
nós, que, da mesma forma que 

Festa do Divino Espírito Santo

os devotos, estamos ansiosos 
para retomar às atividades”, 
avisou o festeiro Ricardo Lima 
da Costa, que tem ao seu lado 
a festeira Denise Rezende da 
Silva e os capitães de mastro 
são Eduardo Ferreira Rego e 
Milena da Costa Freire Rego.

Os convites podem ser ad-
quiridos na Livraria Católica 
Dom Divino localizada na rua 
Doutor Paulo Frontin, 381, no 
Centro de Mogi das Cruzes, 
que, hoje, abre até às 16 horas. 
O pagamento, na loja, pode 
ser feito em dinheiro ou PIX. 

Em 2022, a Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes será realizada de 26 

de maio a 5 de junho, com o 
tema “Divino Espírito Santo, 
fazei de mim um instrumento 
de vossa paz”.

Agenda
As próximas atividades 

ligadas à Festa do Divino e 
que irão acontecer nos pró-
ximos dias são a Santa Missa 
da Associação Pró-Festa do 
Divino, nesta segunda-feira 
(25), na sede da instituição, às 
20 horas. Ela fica na avenida 
Francisco Rodrigues Filho, 
1.232, no Mogilar. Também 
nesse espaço, mas no dia 
13 de novembro, um sába-
do, ocorre a Quarta Coroa 
do Divino Espírito Santo, a 
partir das 15 horas. Estes 
dois eventos são presenciais, 
seguindo todos os protocolos 
de higiene e prevenção contra 
o coronavírus (Covid-19).   

A Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário, onde será realizado 
o drive thru do 1º Almoço 
Mineiro, está localizada na 
rua João Cardoso dos Santos, 
940, na Vila Industrial.

Atividades da Comissão 
do Emprego são retomadas

Mogi- Os integrantes da 
Comissão Municipal do 
Emprego tomaram posse 
na quarta-feira passada, 
em um evento realizado 
no auditório do prédio da 
Prefeitura. O grupo é for-
mado por 33 pessoas, entre 
representantes do poder 
público, dos empregados e 
dos empregadores – titulares 
e suplentes.

A Comissão Municipal do 
Emprego tem como objetivo 
discutir ações e políticas 
públicas para incentivar a 
empregabilidade e a geração 
de novas vagas no mercado de 
trabalho de Mogi das Cruzes. 
Entre os temas que serão 
tratados durante as reuniões 
estão as necessidades atuais 
dos setores econômicos 
na cidade, a capacitação 
dos empregados com base 
no atual cenário brasileiro, 
ações para ampliar o acesso 
da população a vagas de 
trabalho.

A posse contou com a 
participação do secretário 

Mercado de trabalho

municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Gabriel 
Bastianelli, e de represen-
tantes da comissão. Criada 
pelo decreto 207, de 10 
de julho de 1997, o órgão 
estava sem atuação desde 
2016. A próxima reunião 
do grupo acontecerá no dia 
18 de novembro.

“A participação da sociedade 
na elaboração das políticas 
públicas é um dos principais 
pilares desta gestão. A ge-
ração de vagas qualificadas 
de emprego é uma questão 
fundamental para a população 
e a retomada da Comissão 
Municipal do Emprego, com 
a participação de repre-
sentantes dos empregados 
e dos empregadores, será 
fundamental neste processo 
de desenvolvimento susten-
tável para Mogi das Cruzes, 
com melhoria da qualidade 
de vida dos moradores”, 
destacou Bastianelli.

A retomada da Comissão 
Municipal do Emprego faz 
parte de uma série de ações 

que a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes vem desenvolvendo 
para estimular a empregabi-
lidade da população. Neste 
ano, foi criado o programa 
Mogi Conecta, que reúne os 
diversos serviços da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico. A iniciativa 
atende os moradores que 
estão em busca de recoloca-
ção no mercado de trabalho 
ou de novas oportunidades 
de carreira. 

As ações vêm apresentando 
resultados positivos. Entre 
janeiro e agosto, Mogi das 
Cruzes criou 3.160 vagas 
de trabalho, de acordo com 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), do Governo 
Federal. A comparação com 
o mesmo período do ano 
passado mostra a evolução 
do cenário do emprego no 
município. Nos primeiros 
oito meses de 2020, sob 
o efeito da pandemia, o 
município registrou índice 
negativo de 3.147 empregos. 

Almoço ocorrerá 
amanhã, no sistema 
drive thru, na 
Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário

Mogi- A Secretaria Munici-
pal de Saúde liberou, ontem, 
mais de 4 mil novas vagas de 
agendamento para primeira, 
segunda e terceira doses de 
imunizantes contra a Covid-19. 
Os interessados devem acessar 
o www.cliquevacina.com.br 
ou ligar para o 160 das 16 às 
22 horas.

Foram liberadas vagas para 
primeira dose de Pfizer em 
adolescentes de 12 a 17 anos e 
para adultos com 18 anos ou 
mais; segunda dose de Pfizer 
para adultos que tomaram a 
primeira dose até 4 de outubro 
ou adolescentes que tomaram 
a primeira dose até 30 de 
agosto; além de terceira dose 
para idosos com 60 anos.

Também foram disponibili-
zadas vagas de segunda dose de 
Coronavac para quem tomou 
a primeira até 4 de outubro 
e de AstraZeneca para quem 
tomou a primeira até 30 de 
agosto.

Até o momento, 317.153 
adultos receberam a primeira 
dose ou dose única, o que cor-
responde a 94,5%; e 277.229 
receberam as duas doses ou dose 
única, o que equivale a 82%. 
Entre os jovens, a cobertura 
com primeira dose está em 
92%, num total de 32.642 
de 12 a 17 anos imunizados.

Saúde abre novos 

agendamentos

Vacinação

Sesc do Socorro vai ser 
inaugurado no dia 6
Data foi confirmada ontem pela entidade, no começo da noite; espaço passou por adaptações

‘VOCAÇÃO ESPORTIVA’

O Sesc São Paulo informou 
na noite de ontem que a 
nova unidade de Mogi das 
Cruzes está com dia e hora 
marcada para começar seu 
funcionamento: sábado, 6 
de novembro.

A primeira etapa do novo 
centro cultural e de lazer, 
que funcionará nas depen-
dências do Centro Esporti-
vo do Socorro, contará na 
primeira etapa com uma 
área construída de 2 mil 
metros quadrados, e será 
a 45ª unidade no Estado, 
e oferecerá equipamentos 
de lazer, esportes, cultura, 
educação e saúde para a 
comunidade.

O local passou por uma 
série de adaptações desde a 
assinatura do convênio em 
2020 e, segundo o Sesc, a 
cidade foi escolhida pela 
vocação esportiva da cidade 
e pelo uso do espaço para 
modalidades como natação.

Segundo o Sesc, o público 

poderá frequentar, em um 
primeiro momento, mediante 
visitas agendadas para ga-
rantir as medidas sanitárias 
decorrentes da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
e oferecerá espaços como um 
galpão multiuso para shows 
e exposições, um centro de 

educação ambiental para 
oficinas e atividades, além 
de espaços de tecnologia e 
artes, espaço para juventude 
e uma cantina.

“A unidade Mogi das Cruzes 
também funcionará como 
um grande parque, por estar 
em uma extensa área verde, 

e neste espaço voltado para o 
lazer e convivência foi criada 
uma pista de caminhada 
para práticas.

A nova unidade do Sesc 
está localizada na rua Rogério 
Tacola, 118 - Socorro. O ho-
rário de funcionamento será 
de terça a sexta-feira das 13 

às 22 horas, e aos sábados, 
domingos e feriados entre 
9 e 18 horas.

Retomada gradual
Segundo o Sesc São Paulo, 

os teatros das unidades estão 
voltando a funcionar com 
shows musicais, peças de 
teatro, apresentações circenses 
e de dança. “Para manter a 
segurança sanitária de fun-
cionários e público frente à 
Covid-19, há a necessidade de 
apresentação de comprovante 
de vacinação, pelo menos a 
primeira dose, e documento 
com foto”, apontou.

Serão aceitos como com-
provantes cartão de vacinação 
físcio ou digital, que é dispo-
nibilizado pelas plataformas 
VaciVida e ConecteSUS, ou 
pelo aplicativo E-SaúdeSP. 

“O distanciamento físico, a 
utilização de máscara cobrindo 
boca e nariz, assim como 
a medição de temperatura 
dos visitantes na entrada da 
unidade serão obrigatórios”, 
concluiu.

Espaço terá 2 mil metros quadrados e será a 45ª unidade do Estado de São Paulo

Emanuel Aquilera

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

 
 

  
 

 

 

INFORME DE APOSENATDORIAS RECENTEMENTES CADASTRADOS NO INSTITUTO        
 BIRITIBA PREV 

 
 

 

NOME: VILMA COSTA SOGABE 
DATA DE CONCESSÃO: 13 DE SETEMBRO DE 2.021 
PROCESSO: 030/2.021 
PORTARIAS: 240/2.021-PM e 019/2.021-BP 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 21 DA LC 10/2004 
E ARTIGO 40, § 1º, INCISO III “a” DA CF 
APOSENTADORIA VOLUNTARIA PO IDADE  
CARGO EFETIVO: PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 
NOME: ZILDA DO PRADO 
DATA DE CONCESSÃO: 02 DE SETEMBRO DE 2.021 
PROCESSO: 032/2.021  
PORTARIAS: 239/2021-PM e020/2.021-BP 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 21 DA LC 10/2004 
E ARTIGO 40, § 1º, INCISO III “a” DA CF 

                                          APOSENTADORIA VOLUNTARIA PO IDADE  
CARGO EFETIVO: MERENDEIRA 

 

 

NOME: MARIA SALETE DO SANTOS 
DATA DE CONCESSÃO: 01 DE OUTUBRO DE 2.021 
PROCESSO 033/2.021 
PORTARIAS: 265/2.021-PM e 022/2.021-BP 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 21 DA LC 10/2004 
E ARTIGO 6° DA EC 41/2003 
APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
ESPECIAL (MAGISTÉRIO) 
CARGO EFETIVO: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
NOME: LUZIA DA SILVA DE PAULA 
DATA DE CONCESSÃO: 27 DE SETEMBRO DE 2.021 
PROCESSO: 034/2.021 
PORTARIAS: 264/2.021-PM e 023/2.021-BP 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 21 DA LC 10/2004 
 E ARTIGO 40, § 1º, INCISO III “B” DA CF 
APOSENTADORIA VOLUNTARIA PO IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
CARGO EFETIVO: AJUDANTE GERAL 
 
 
NOME: VERA LÚCIA DO PRADO FERREIRA 
DATA DE CONCESSÃO: 18 DE OUTUBRO  DE 2.021 
PROCESSO: 040/2021 
PORTARIAS: 283/2.021-PM e 024/2.021-BP 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 21 DA LC 10/2004 
 E ARTIGO 6, DA EC 41/2003 
APOSENTADORIA VOLUNTARIA PO IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
CARGO EFETIVO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
NOME: MARIA TEREZA FARIA GOMES 
DATA DE CONCESSÃO: 18 DE OPUTUBRO  DE 2.021 
PROCESSO: 042/2.021 
PORTARIAS: 285/2.021-PM e 025/2.021-BP 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 21 DA LC 10/2004 
 E ARTIGO 40, § 1º, INCISO III “B” DA CF 
APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE 
CARGO EFETIVO: AJUDANTE GERAL 
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Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES 
- SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067-2/2021 - PROCESSO 

Nº 201.111/2021
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manutenção correti-

va na bomba submersível.  
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação esta-
rão disponíveis para download no endereço http://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/licitacao/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 
11 de novembro de 2021, exclusivamente em ambiente eletrônico, no 
endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 22 de 

outubro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

CARLOS  AUGUSTO  PEREIRA  DA  SILVA,  estado  civil solteiro, profissãoautonomo,  nascido  em 
Corinto, MG no dia vinte e nove de abril de mil
novecentos  e  sessenta  (29/04/1960),  residente  e  domiciliado  RuaJerônimo  Mariano,  517,  Vila  Cintra,  
Mogi das Cruzes, SP, filho deAugustinho Pereira de Carvalho e de Joaquina Pereira da Silva.        
MARIA  AUXILIADORA  ROSA  DA  COSTA,  estado  civil solteira, profissãoautonoma,  nascida  em  
Ouricuri,  PE  no  dia  quinze de julho de mil
novecentos e sessenta e sete (15/07/1967), residente e domiciliada RuaJerônimo  Mariano,  517,  Vila  
Cintra,  Mogi das Cruzes, SP, filha deJusto Luiz da Costa e de Maria Rosa da Costa.                         
Conversão de União Estável                                            

JULIAN  JOEL  YUFRA, estado civil solteiro, profissão tradutor, nascidoem  Venado  Tuerto,  Província 
de Santa Fé, República Argentina no diacinco  de  maio  de  mil  novecentos  e noventa e quatro 
(05/05/1994),residente  e  domiciliado Rua Cumbica, 215, Jardim Aeroporto III, Mogidas  Cruzes,  SP,  filho  
de CARLOS FRANCISCO YUFRA e de MARTA CECILIAESTOPINAN.                                                            
JULIANE  DE  PAIVA MAGALHÃES OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão
assistente  de  relacionamento,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dianove de outubro de dois mil e 
um (09/10/2001), residente e domiciliadaRua Alexandre Virgílio Figueiredo, 130, Jardim Pavão, Mogi das 
Cruzes,SP, filha de MARCOS MAGALHÃES DE OLIVEIRA e de MARIA GIZELHA DE PAIVA.

ALEXANDRE  BECKER  KLEIN,  estado  civil  solteiro, profissão produtor,nascido  em  Suzano,  SP no 
dia quatorze de agosto de mil novecentos enoventa   e  seis  (14/08/1996),  residente  e  domiciliado  Rua  
GatoCinzento,  60,  casa  49,  Vila  Urupês, Suzano, SP, filho de VERONICAKLEIN.                                                                
MARIANA   HENRIQUE   DA   SILVA,   estado   civil  solteira,  profissãopesquisadora,  nascida  em  Mogi 
das Cruzes, SP no dia vinte e três defevereiro de mil novecentos e noventa e seis (23/02/1996), residente 
edomiciliada Rua Glauciano Lopes, 20, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP,filha de AFONSO PAULO DA 
SILVA e de CLEONICE HENRIQUE DA SILVA.       

FLÁVIO DO CARMOS SOUZA REIS, estado civil solteiro, profissão vendedor,
nascido  em  Ubaitaba,  BA  no  dia  vinte  e  nove  de janeiro de milnovecentos  e  oitenta  e um 
(29/01/1981), residente e domiciliado RuaBrigadeiro Newton Braga, 365, Bl A, 22, Jardim Aeroporto III, 
Mogi dasCruzes, SP, filho de Antonio Fernandes dos Reis e de Adelaide do CarmoSouza.                                                                
ROSELENE  MARIA  DOS  SANTOS,  estado civil solteira, profissão do lar,nascida em Caetés, PE no dia 
cinco de maio de mil novecentos e oitentae  seis  (05/05/1986),  residente  e domiciliada Rua Brigadeiro 
NewtonBraga, 365, Bl A, 22, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filhade José Ivanildo dos Santos 
e de Maria Josefa dos Santos.             
Conversão de União Estável                                            

WELINGTON RENATO RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão ,nascido  em  Mogi  das  
Cruzes,  SP  no dia vinte e um de março de mil novecentos  e oitenta e três (21/03/1983), residente 
e domiciliado Rua Manoel  Clemente, 52, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filho de REGINA RIBEIRO 
PROTAZIO.                                                     
SHEILA   REGINA   DOS   SANTOS,   estado  civil  divorciada,  profissão enfermeira,  nascida  em  São  
Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos  e  oitenta  e um (30/04/1981), residente e domiciliada 
Rua Manoel  Clemente,  52,  Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filha de VERA LUCIA DOS SANTOS.                                                     

RODRIGO  DIOGENES DE OLIVEIRA LOPES, estado civil divorciado, profissão
mecanico, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de junho de mil
novecentos  e  noventa  e quatro (04/06/1994), residente e domiciliado
Avenida Francisco Ferreira Lopes, 4018, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes,
SP,  filho  de  JEAN  CARLOS  SOARES LOPES e de ALESSANDRA DIOGENES DE
OLIVEIRA.                                                             
RAIANA  ANDIARA  SEBASTIÃO, estado civil solteira, profissão assistente de  loja,  nascida  em  
Diadema,  SP  no  dia  treze  de  março de mil novecentos  e  noventa  e  dois  (13/03/1992), residente e 
domiciliada Avenida Francisco Ferreira Lopes, 4018, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filha de CARLOS 
SEBASTIÃO e de APARECIDA DOS SANTOS SEBASTIÃO.    
Conversão de União Estável                                            

ARMANDO  LOPES  DE  SOUZA,  estado  civil  viúvo,  profissão motorista, nascido  em  São Paulo, SP 
no dia onze de novembro de mil novecentos e cinquenta e seis (11/11/1956), residente e domiciliado Rua 
Maria Diana Freire  Marmora,  196, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de NILO LOPES DE 
SOUZA e de MARIA APARECIDA DE SOUZA.                    
ROSALIA  SANTANA BARBOSA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão
do  lar, nascida em Iramaia, BA no dia cinco de maio de mil novecentos e  sessenta  e  um (05/05/1961), 
residente e domiciliada Rua Oiapoque, 89,  Vila  Paulista,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha de AMADEU 

RIBEIRO SANTANA e de MARIA GUIMARÃES SANTANA.                                 
Conversão de União Estável                                            

DIEGO  ALVES  FERREIRA,  estado  civil  solteiro, profissão analista de performance,  nascido em 
Campina Grande, PB no dia quatorze de outubro de  mil novecentos e noventa (14/10/1990), residente e 
domiciliado Rua Kepler,  82,  Vila  Cintra,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho  de Manuel Givanilson Ferreira e 
de Auta Maria Alves Ferreira.                   
JOYCE  DA SILVA COSTA SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo,  nascida  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia treze de dezembro  de mil novecentos e noventa e sete (13/12/1997), 
residente e domiciliada Rua Aratimbó, 167, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filha de Luciano Meneses 
dos Santos e de Debora da Silva Costa Santos.      
Conversão de União Estável                                            

LINYKER   LEMES  ARAUJO,  estado  civil  solteiro,  profissão  auxiliar administrativo,  nascido  em  
Taubaté, SP no dia três de abril de dois mil e três (03/04/2003), residente e domiciliado Avenida Oceania, 
294, Jardim  Aeroporto  I,  Mogi  das  Cruzes, SP, filho de IRINEU DE SOUZA ARAUJO e de ELEIDE 
LEMES ARAUJO.                                      
LARISSA   SAMARA   SOUZA   SANTOS,  estado  civil  solteira,  profissão estudante,  nascida  em  Mogi 
das Cruzes, SP no dia treze de agosto de dois  mil  e  quatro (13/08/2004), residente e domiciliada Rua 
Augusto Belizário,  249,  Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filha de ALESSANDRO DOS SANTOS e de 
ELISANGELA ARAUJO DE SOUZA SANTOS.                    

JOAO  BATISTA  DE  CAMPOS,  estado  civil  viúvo, profissão aposentado, nascido  em  Salesópolis,  
SP  no  dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos  e  quarenta e quatro (29/12/1944), residente 
e domiciliado Rua  José  Víctor  Ribeiro, 62, Centro, Salesópolis, SP, filho de JOSE LUIZ PEREIRA DE 
CAMPOS e de CARMA MIRANDA DE CAMPOS.                  
MARIA  LUIZA  DOS SANTOS, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em  Guararema,  SP  no  dia  
vinte e sete de julho de mil novecentos e quarenta  e  sete  (27/07/1947),  residente  e  domiciliada  Rua  
José Benedicto  Medeiros  Aguiar,  330, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOAO DE JESUS 
FERREIRA e de EVA MARIA MARTINS.               

JACKSON  DA  SILVA  ROCHA,  estado civil solteiro, profissão técnico em eletrônica,  nascido  em 
Mogi das Cruzes, SP no dia dez de maio de mil novecentos  e noventa e dois (10/05/1992), residente e 
domiciliado Rua Santa  Efigênia,  70,  Jardim  Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de WALDIR CARVALHO 
ROCHA e de MARLI LUCIA DA SILVA ROCHA.                
LARISSA  CAROLINE  KOLMAN  DE  FARIA,  estado civil solteira, profissão técnica  em enfermagem, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta e um  de  janeiro  de  mil  novecentos  e  noventa  e seis 
(31/01/1996), residente  e domiciliada Rua Santa Efigênia, 70, Jardim Universo, Mogi das  Cruzes, SP, filha 
de JOÃO ALBERTO DE FARIA e de ROSE MEIRE KOLMAN FABIANO DA SILVA.                                                     

MATEUS  FERNANDES  DA COSTA, estado civil solteiro, profissão advogado, nascido  em  Mogi  das  
Cruzes,  SP  no dia quinze de fevereiro de mil novecentos  e  oitenta  e  nove  (15/02/1989), residente e 
domiciliado Avenida  Shozo  Sakai,  192,  Conjunto Residencial do Bosque, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  
ANTONIO  MARIA FERNANDES DA COSTA e de MIRIAN APARECIDA SILVA FERNANDES DA COSTA.                                   
TARCILA  LIMA  BITTENCOURT,  estado civil solteira, profissão advogada, nascida  em Suzano, SP no 
dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e  oitenta  e nove (22/08/1989), residente e domiciliada Rua 
Sebastião Pereira  Vidal,  113,  Sesc,  Suzano,  SP,  filha de LUIZ ANTONIO LIMA BITTENCOURT e de 
ANA LUCIA GARCIA NOVAES BITTENCOURT.                 

MAURO JORGE SOARES DE MELO, estado civil solteiro, profissão encanador, nascido  em  Maceio,  AL  
no  dia  oito  de  março de mil novecentos e sessenta  e  três  (08/03/1963),  residente  e  domiciliado Rua 
Itamar Assumpção, 40, B, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSE SOARES DE MELO e de 
NADIR BARCELOS DOS SANTOS.                        
NILZA  ASSUMPÇÃO  LUIZ,  estado  civil  divorciada,  profissão copeira, nascida  em  Sapucaia,  RJ  no 
dia trinta de março de mil novecentos e sessenta  e  quatro  (30/03/1964),  residente e domiciliada Rua 
Itamar Assumpção, 40, B, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSÉ SEBASTIÃO LUIZ e de 
NAIR ASSUMPÇÃO LUIZ.                              
Conversão de União Estável                                            

ALEXANDRE  OLIVEIRA  DE  MORAES,  estado  civil  divorciado,  profissão consultor  técnico,  nascido  
em  Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de fevereiro  de  mil novecentos e oitenta e um (04/02/1981), 
residente e domiciliado  Rua  Otávio Patrônio de Campos, 226, Jardim Armênia, Mogi das  Cruzes, SP, filho 
de MARIO SOARES DE MORAES e de CELESTE OLIVEIRA DA SILVA MORAES.                                                      
CRISLEINE   MARIA   DE   MORAES,  estado  civil  divorciada,  profissão consultora  de  vendas,  

nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete  de  fevereiro  de  mil novecentos e setenta e nove 
(27/02/1979), residente  e  domiciliada  Rua  Paulo  Eduardo  do Valle Pereira, 726, Jardim  Cambuci, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSÉ MARIA DOS SANTOS e de LOURENÇA MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS.                               

AUGUSTO  GUEDES  DELGADO  BOLSONI,  estado  civil  solteiro,  profissão engenheiro  ambiental,  
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de  outubro de mil novecentos e noventa e um 
(19/10/1991), residente e domiciliado  Rua  Doutor José Oswaldo Jardim de Azevedo, 282, Vila São
Sebastião,  Mogi  das Cruzes, SP, filho de RONALDO BOLSONI JUNIOR e de SILVIA GUEDES 
DELGADO BOLSONI.                                         
ZAINE  MARTINS  DA  SILVA,  estado civil solteira, profissão vendedora, nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  
SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos  e  noventa  e um (23/05/1991), residente e domiciliada 
Rua Francelino  Rodrigues,  90,  Vila  São Sebastião, Mogi das Cruzes, SP, filha  de  FRANCISCO  DE  
ASSIS DA SILVA e de SANDRA MARTINS VIEIRA DA SILVA.                                                                

ANDRE  LUIS AVELINO, estado civil solteiro, profissão montador, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia 
dez de abril de mil novecentos e noventa e  seis  (10/04/1996), residente e domiciliado Rua Oiapoque, 110, 
Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filho de MARCIA DAS DORES AVELINO.      
MAYARA  CRISTINA  DOS  SANTOS  SILVA,  estado civil solteira, profissão autonoma,  nascida  em Mogi 
das Cruzes, SP no dia oito de fevereiro de mil  novecentos  e  noventa e um (08/02/1991), residente e 
domiciliada Rua  Veríssimo  João  de Carvalho, 477, Vila Cecília, Mogi das Cruzes,
SP, filha de JURANDIR DA SILVA e de MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA.      
Conversão de União Estável                                            

MARIO JUNIO KENITI SUZUKI, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nascido em Mogi das 
Cruzes, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos  e  oitenta  e um (02/12/1981), residente e 
domiciliado Rua Benedito  de  Aragão Cardoso, 48, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP, filho de MARIO 
MATIO SUZUKI e de NEUZA TOMITA SUZUKI.                 
ERICA  FABBRI,  estado  civil  solteira, profissão autônoma, nascida em Poá, SP no dia dezesseis 
de março de mil novecentos e oitenta e quatro (16/03/1984),  residente e domiciliada Rua Benedito 
de Aragão Cardoso, 48,  Vila  Bela  Flor, Mogi das Cruzes, SP, filha de EDSON FABBRI e de ZILDA 
APARECIDA PINTO DE ALMEIDA FABBRI.                              
Conversão de União Estável                                            

HERCULES  CORREIA,  estado  civil divorciado, profissão ajudante geral, nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  
SP  no  dia  seis  de setembro de mil novecentos e sessenta e nove (06/09/1969), residente e domiciliado 
Rua Juraci,  249,  casa  01,  Vila  Cintra,  Mogi das Cruzes, SP, filho de REINALDO AUGUSTO CORREIA 
e de MARIA VIEIRA.                           
NORMA  SUELI  CAMILO,  estado  civil  divorciada, profissão cozinheira, nascida  em  São  Paulo, SP 
no dia dez de dezembro de mil novecentos e sessenta  e  quatro  (10/12/1964), residente e domiciliada 
Rua Juraci, 249,  casa  01,  Vila  Cintra,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de ANTONIO CAMILO e de MARIA 
DOLORES DE SOUZA CAMILO.                            
Conversão de União Estável                                            

DOUGLAS  BALDEZ  SANTORO,  estado civil divorciado, profissão autonomo, nascido  em  Mogi  das  
Cruzes,  SP  no  dia dezoito de outubro de mil novecentos  e oitenta e dois (18/10/1982), residente e 
domiciliado Rua Júlio  Aragão,  574, Loteamento Municipal Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
SILVIO SANTORO e de CLEODENIR ANTONIA BALDEZ SANTORO.    
FABIANA  PEREIRA  DE  SOUZA  ALVES,  estado  civil  solteira, profissão professora, nascida em 
Itaquaquecetuba, SP no dia primeiro de abril de mil  novecentos e oitenta e dois (01/04/1982), residente 
e domiciliada Rua  Júlio  Aragão,  574,  Loteamento  Municipal  Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
CARLOS ANTONIO ALVES e de EDI PEREIRA DE SOUZA.  

THIAGO  LIMA  DA  SILVA,  estado  civil solteiro, profissão operador de caixa,  nascido em Mogi das 
Cruzes, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (13/12/1985), residente e 
domiciliado Av. Almerinda  Villela  Ferreira,  nº 65, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSUÉ LIMA 
DA SILVA e de ANTONIA APARECIDA LIMA DA SILVA.    
MARIA DE LOURDES BARROSO, estado civil divorciada, profissão Atentende, nascida  em  São  Paulo,  
SP  no  dia  vinte  e sete de outubro de mil novecentos  e  oitenta  e um (27/10/1981), residente e 
domiciliada Rua Arraial  da  Piranga, nº 05, Casa 01, Lajeado, São Paulo, SP, filha de JOÃO BATISTA 
BARROSO e de MARINA ROCHA DE SANT’ANA BARROSO.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA TERMO DE COLABORAÇÃO

Edital de Chamamento Público nº 04/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - PMMC, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Educação, objetivando o atendimento de Educação Infantil em tempo integral em 
diversos endereços nesta cidade, torna público e de conhecimento dos interessados que, mediante 
o presente CHAMAMENTO PÚBLICO receberá documentação de Organizações da Sociedade 
Civil, regularmente constituídas, localizadas no Município de Mogi das Cruzes, e que tenham como 
finalidade estatutária o atendimento na área de Educação, para se inscrever a fim de requisitar 
a concessão administrativa para uso de Imóvel Municipal e receber subvenção da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes para o atendimento educacional - Educação Infantil - e manutenção 
dos imóveis, devendo observar o disposto nas Leis Federais nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional); nº 9.790, de 23 de março de 1999, nº 13.019 
de 31 de julho de 2014 e suas atualizações posteriores, bem como as leis municipais nº 3.157, de 
29 de outubro de 1987, nº 6.268, de 16 de julho de 2009 e Decretos Municipais nº 4.465, de 2 de 
outubro de 2003; nº 6.820, de 8 de maio de 2006, nº 9.001, de 29 setembro de 2008 e nº 12.689, de 
14 de agosto de 2012, nº 15.628 de 26 de fevereiro de 2016 e nº 17.105, de 17 de janeiro de 2018 
e suas atualizações posteriores, bem como legislação vigente do Sistema Municipal de Educação. 
1. DO OBJETO 
O presente edital tem por objeto a requisição da parceria com a Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes - PMMC, para a manutenção do Centro de Educação Infantil e a concessão administrativa 
para uso de Imóvel Municipal no endereço abaixo:

CEIM Professora Ivone Baghoss
Rua Santa Virgínia, 101 – Vila Estação - Mogi das Cruzes - SP, CEP 08745-990

     
1.1. A entidade deverá se comprometer a organizar e executar o serviço de atendimento 
educacional às crianças matriculadas nas seguintes faixas etárias:
a) Berçário Integral: 12 alunos; 
b) Inicial Integral: 36 alunos; 
c) Infantil-I Integral: 48 alunos; 
d) Infantil-II Integral: 48 alunos;
e) Infantil-III Integral: 48 alunos;
1.2. Dessa forma, totaliza 192 alunos matriculados, e os que vierem a ser matriculados, tendo 
como objetivo da contratação a oferta de atividades voltadas à formação integral da criança, em 
conformidade com o Plano de Gestão da escola e demais legislações pertinentes. 
2. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES
2.1. A entidade deverá possuir vasta e comprovada experiência no desenvolvimento de projetos 
educacionais voltados para o ensino infantil em escolas públicas, cujas atividades estejam em 
conformidade com objetivos e metas explicitados no Plano Municipal de Educação de Mogi das 
Cruzes, e especialmente: 
a) Comprometer-se a promover e garantir formas de participação da família e da comunidade 
decorrentes de ações articuladas de atendimento à criança; 
b) Assegurar a elaboração do Plano de gestão em conformidade com as orientações da Supervisão 
de Ensino, garantindo a participação de todos os profissionais da escola bem como sua execução;
c) Garantir padrão de qualidade na oferta de alimentação escolar; 
d) Assegurar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, formação aos profissionais da educação;
e)  Ampliar e fortalecer as ações ao atendimento à educação inclusiva;
f) Responsabilizar-se pela manutenção e zelo do patrimônio público em questão, garantindo 
os reparos e a manutenção do prédio escolar, zelando pela guarda, limpeza e conservação do 
bem imóvel municipal e dos bens móveis nele existentes, respeitando sempre as possibilidades 
orçamentárias, investindo inclusive, contrapartida financeira em bens e serviços, cuja expressão 
monetária será obrigatoriamente identificada no Termo de Colaboração, para que este 
atendimento se realize a contento; 
2.2. Serão consideradas ações em Educação àquelas voltadas para o desenvolvimento integral 
das crianças até 05 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade;
2.2.1. As ações em Educação devem ser voltadas às crianças de zero a cinco anos, com acesso 
universal, igualitário e gratuito; 
2.2.2. As ações previstas nesta cláusula deverão estar em conformidade com objetivos e metas 
explicitados no Plano Municipal de Educação de Mogi das Cruzes;
2.2.3. As ações são de responsabilidade específica do setor de Educação, não se aplicando 
às despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e 
econômicos, ainda que incidente sobre as condições de Educação da população, obedecida a 
legislação específica para gastos e prestações de contas de recursos públicos; 
2.3. As entidades que já administram prédio municipal, poderão se inscrever. As que recebem 
subvenção municipal para 03 (três) unidades escolares, não poderão se inscrever para requerer 
permissão de uso de novo bem imóvel municipal. (Decreto Nº 12.689/12, art.2º, XII, § 1º);
2.3.1. Caso a entidade seja uma Associação de Bairro deverá atuar, obrigatoriamente, no local em 
que o prédio requerido esteja localizado. (Decreto Nº 12.689/12, art.2º, XII, § 2º);
2.3.2. A seleção de propostas apresentadas será exclusivamente por concorrentes sediados ou 
com representação atuante e reconhecida no Município de Mogi das Cruzes.
2.4. Toda contratação, controle e logística de pessoal (recursos humanos) será de responsabilidade 
da entidade, com recursos repassados pelo Município, na modalidade de Subvenção, pela 
celebração de Termo de Colaboração, observando-se rigorosamente os encargos sociais e 
trabalhistas, assim como as contratações de serviços e manutenções, desde que previamente 
aprovados pela Secretaria de Educação. 
2.5. É vedada a contratação ou remuneração a qualquer título, pela entidade, com os recursos 
repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão 
ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como 
seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, 
colateral ou por afinidade. 
2.6. É vedada a contratação ou remuneração a qualquer título, pela entidade, de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, dos membros 
responsáveis pela sua direção da mesma. 
3. DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
3.1. O período de inscrição será de 25 de outubro de 2021 a 24 de novembro de 2021, das 
08h às 17h. Os interessados em participar do presente Chamamento Público deverão entregar a 
documentação especificada no item 3.3 deste Edital, no Setor de Protocolo Geral, no térreo do 
prédio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, localizado na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 
277, Centro Cívico, nesta cidade, no período de inscrições.
3.2. Deverão ser apresentados os seguintes documentos:
3.2.1. Requerimento dirigido ao Senhor Prefeito Municipal, indicando o prédio desejado;
3.2.2. Relatório sobre os serviços prestados pela entidade, em especial na proteção da infância e 
da adolescência, contendo, no mínimo, nome do projeto/programa; área de atuação; ano/período 
de execução; objetivos; número de atendimentos, avaliação de resultados e registro por meio de 
fotos ou portfólio; devidamente assinado pelo Presidente da entidade, identificando o objeto da 
parceria e a justificativa do serviço a ser prestado, com a demonstração do nexo entre essa 
realidade e as atividades ou projetos; (modelo anexo)
3.2.3. Estatuto social e alterações posteriores, devidamente registrado, comprovando que a entidade:
I. É de natureza filantrópica e sem fins lucrativos;
II. Tem por finalidade o atendimento na área da educação;
III. Aplica sua renda no território nacional e não distribui lucros;
IV. Em caso de extinção, destinará os seus bens patrimoniais à entidade congênere;
V. Tenha sido fundada e organizada e esteja em atividade ininterrupta há mais de um ano (Decreto 
nº 12.689, de 14 de agosto de 2012);
3.2.4. Ata de eleição da diretoria em exercício;
3.2.5. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 
de cada um deles; 

3.2.6. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
3.2.7. Cédula de Identidade (RG) e Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Presidente;
3.2.8. Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado;
3.2.9. Cópia do decreto de autorização de funcionamento de escola, caso seja mantenedora de escola;
3.2.10. Prova de Inscrição no Conselho Municipal de Educação, caso seja mantenedora de Escola, 
ou declaração de que se compromete a solicitar sua inscrição no Conselho Municipal de Educação;
3.2.11. Inscrição no CMDCA ou COMAS, caso não seja mantenedora de escola. 
3.2.12.  Prova de regularidade junto à Comissão Permanente de Fiscalização e Prestação de Contas - 
CPFPC, caso a entidade receba subvenção municipal em qualquer área de atendimento, ou declaração 
expedida pela entidade de que não recebe subvenção municipal em qualquer área de atendimento;
3.2.13. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
3.2.14. Certidão Negativa Previdenciária de Regularidade junto à Receita Federal (unificou as três 
certidões, RFB, PGFN e DAU);
3.2.15. Certidão Negativa junto à Secretaria Estadual da Fazenda;
3.2.16. Certidão Negativa de Débitos Mobiliário e Imobiliário do prédio da sede da entidade;
3.2.17. Certidão Negativa de Distribuição Judicial Cível da Entidade (Fórum de Mogi das Cruzes);
3.2.18. Certidão Negativa de Distribuição Judicial Criminal do Dirigente da Entidade (Fórum de Mogi das Cruzes);
3.2.19. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
4. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
4.1. O processo de análise das inscrições será feito pela Comissão Técnica nomeada pela 
Resolução SME, nº 03, de 20 de janeiro de 2021, no período compreendido entre 25 a 30 de 
novembro e 01 de dezembro de 2021. 
4.2. Se houver número de interessados superior ao número de vagas no endereço, a seleção dar-
se-á de acordo com os critérios que valerão, respectivamente, pesos 3, 2 e 1:
a) Comprovação de experiência na gestão de unidades escolares de educação infantil (creche e 
pré-escola). Análise da experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou 
de natureza semelhante (atestados, convênios executados com o poder público):
Grau pleno - indicação superior a 06 anos de experiência; Peso 3
Grau intermediário - indicação acima de 4 anos até 06 anos de experiência; Peso 2
Grau Satisfatório - indicação de 1 ano até 04 anos de experiência; Peso 1
Grau Insatisfatório - indicação inferior a 1 ano de experiência; Peso 0
Obs. A atribuição da nota “zero” neste critério implica na eliminação da inscrição, por força do 
artigo 4º, início IV, alínea ‘b’, do Decreto Municipal nº 17.105/2018.
b) Sejam bem avaliadas pelos órgãos competentes da Municipalidade, mediante análise 
da parceria existente e da atuação da OSC no Município, com inscrição nos Conselhos cuja 
prestação de serviços esteja voltada à infância e juventude; Peso 2
c) Apresentação de pelo menos (01) um projeto de educação seja na esfera Municipal, Estadual 
ou Federal, para desenvolvimento de atividades de educação e com a faixa etária do público 
alvo deste edital, comprovados por meio de atestado de capacidade técnica, relatório, registros 
fotográficos, cópia de outros convênios ou similares. Peso 1
d) Apresentação de 2(dois) a 3 (três) projetos desenvolvidos com apoio ou parceria na esfera Federal, 
Estadual e/ou Municipal para desenvolvimento de atividades de educação e com a faixa etária do 
público alvo deste edital, comprovados por meio de atestado de capacidade técnica, relatório, registros 
fotográficos, cópia de outros convênios, Termos de Colaboração ou similares. Peso 2;
e) Apresentação de 4 (quatro) ou mais projetos desenvolvidos com apoio ou parceria na esfera Federal, 
Estadual e/ou Municipal para desenvolvimento de atividades de educação e com a faixa etária do 
público alvo deste edital, comprovados por meio de atestado de capacidade técnica, relatório, registros 
fotográficos, cópia de outros convênios, Termos de Colaboração ou similares. Peso 3;
f) Estejam localizadas no bairro onde o equipamento está inserido; Peso 1
4.2.1. Em caso de empate será considerada a que comprovadamente demonstrar maior tempo de 
experiência no item “a” elencado na cláusula 4.2;
4.2.2. Persistindo o empate, será realizado sorteio seguindo os critérios do art. 45, §2º da Lei 
nº 8666 de 21/06/93: “No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 
disposto no §2º do art.3º desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente por sorteio público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.”;
4.3. As entidades inscritas deverão tomar ciência do resultado das inscrições no dia 02 de 
dezembro de 2021 e do resultado da classificação/habilitação no dia 17 de dezembro de 2021, 
em publicação realizada nos jornais locais e sítio oficial da Administração Pública. 
5. DO PRAZO RECURSAL
5.1. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data de cada publicação 
conforme item 4.3;
5.2. O recurso deverá ser protocolado no setor de Protocolo Geral da PMMC;
5.3. Havendo recurso, será julgado pela Comissão Técnica da Secretaria de Educação, no 
período compreendido entre 10 a 16 de dezembro de 2021 e o resultado será publicado em 
jornais locais em 17 de dezembro de 2021; 
5.4. Caberá recurso no prazo de cinco dias nas condições do artigo 109 da Lei 8666/1993, no 
que for compatível; 
5.5. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição, sem interposição 
destes, a Comissão Técnica da Secretaria de Educação, publicará o resultado final do processo 
de seleção, cabendo a Secretária da Pasta aferir a regularidade mediante a devida homologação.
6. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR PREVISTO 
6.1. Os créditos orçamentários para o custeio do presente Edital são provenientes da função 
programática Municipal abaixo indicada:
I – Dotações Orçamentárias números: 01.212.0000 e 01.213.0000, ficha nº 160.
6.2. Os recursos destinados à execução da parceria de que trata este Edital são provenientes do 
orçamento do Município autorizado pela Lei Nº 7.612, de 23 de setembro de 2020, vigente para 
o corrente exercício, no valor estimado de R$1.271.865,60 (um milhão, duzentos e setenta e 
um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) para o período de fevereiro 
de 2022 à janeiro de 2023.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Será facultado à Comissão Técnica promover, em qualquer fase, diligências destinadas a 
esclarecer ou complementar a habilitação, para a instrução do processo e a aferição dos critérios 
de habilitação de cada Instituição, bem como solicitar, aos órgãos competentes, elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão da Comissão Técnica. Será impedida de 
participar da Comissão técnica de Seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido 
relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público em 
questão, devendo, neste caso, ser designado membro substituto que possua qualificação 
equivalente à do substituído.
7.2. Serão garantidas medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
7.3. Poderá o Município, por meio da Secretaria Municipal de Educação - SME, revogar o presente 
Edital de Chamamento Público, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse 
público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade;
7.4. A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à indenização;
7.5. É recomendável a leitura integral da legislação apresentada, não podendo a OSC ou seu 
dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar 
as sanções cabíveis;
7.6. Qualquer elemento, informação ou esclarecimento relacionado a este Edital de Chamamento 
Público poderá ser obtido mediante solicitação por escrito à Secretaria de Educação, situada à Av. 
Vereador Narciso Yague Guimarães, 2 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes, no horário das 08 horas 
às 17 horas, de segunda à sexta-feira;
7.7. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 4798-5947 e 4798-5194.
Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I – Modelo para entrega de Relatório conforme item 3.3.2 do presente Edital;
Anexo II - Minuta do Termo de Colaboração - instrumento por meio do qual será celebrada a parceria;
Anexo III – Modelo de Plano de Trabalho;
Anexo IV – Modelo de Termo de Permissão de uso do imóvel (Decreto nº 12.689/2012).
Os modelos dos documentos mencionados anteriormente estão disponíveis no site da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes (www.mogidascruzes.sp.gov.br).
E, para que seja dada a necessária publicidade para todos os efeitos legais, publica-se o presente.

Mogi das Cruzes, 22 de outubro de 2021.
André Duarte Stábile

   Secretário Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito, 
torna público, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 157/2021 - PROCESSO Nº 26.520/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, 
GRAVAÇÃO E ACESSO REMOTO PARA A VIGILÂNCIA DE EVENTOS, LOCAIS PÚBLICOS, 
EM ÁREAS COBERTAS OU NÃO COBERTAS POR SISTEMA DE CÂMERAS FIXAS, E AÇÕES 
PREVENTIVAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. A EMPRESA CONTRATADA 
DEVERÁ TAMBÉM PRESTAR SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES, 
OBRAS, PROGRAMAS OU QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES ORGANIZADAS PELAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, INCLUINDO PRODUÇÃO, 
TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS, 
INFORMATIVOS E CONTEÚDOS EDUCATIVOS PARA VEICULAÇÃO NO PORTAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, BEM COMO, EM SEUS CANAIS DIGITAIS 
DE DIVULGAÇÃO, OU ATRAVÉS DE CANAL DE TV ABERTA.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos na 
Sala de Licitações, (1º andar – edifício sede da Prefeitura), às 9 horas do dia 11 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).

Mogi das Cruzes, em 22 de outubro de 2021.
LUCAS NÓBREGA PORTO - Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito__________________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/21 - PROCESSO Nº 10.424/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS SANTA TEREZA, SITUADA 
NA RUA KAZUMO SUMIZONO Nº 1.181, JARDIM SANTA TEREZA, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA WZU LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 664.032,96 (seiscentos e sessenta e quatro mil, trinta e dois reais e 
noventa e seis centavos).

Mogi das Cruzes, em 22 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021 – PROCESSO Nº 18.977/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO (PINCEL, TINTA, CANETA PARA TECIDO E AFINS).
EMPRESAS VENCEDORAS: LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA e SUZUPAPER 
COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 9.544,35 (nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

Mogi das Cruzes, em 14 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES


