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Câmara é contra aumento de 
100% na tarifa dos ônibus

Vereadores também pediram que outras cidades da região mantenham tarifa com preços acessíveis à população

SUZANO

  Bairro de Palmeiras ganha feira livra a 
partir de hoje. Cidades, página 3

Membros da Câmara de Ve-
readores expressaram publica-
mente sua oposição e críticas às 
recentes tentativas das empresas 
concessionárias de transporte 
público de propor o aumento da 
tarifa de ônibus em até 100% na 
cidade a partir do próximo ano. 
Segundo os vereadores, tanto a 
concessionária quanto o poder 
público não podem nem devem 
adotar medidas que possam pre-
judicar a população ou o erário 
público. As discussões tiveram 
início na etapa do Pequeno Ex-
pediente, espaço aberto para 
declarações dos parlamentares.  
Cidades, página 5

A Secretaria de Educação de Fer-
raz iniciará na próxima terça-feira 
as inscrições para o preenchimento 
das vagas nas creches municipais 
para o ano letivo de 2022, desti-
nada às crianças de 0 a 3 anos. As 
matrículas serão realizadas até 8 
de dezembro. Cidades, página 3

Ferraz

INSCRIÇÕES 
PARA CRECHE 
COMEÇAM NA 
TERÇA FEIRA

MOGI

Unidade do 
Sebrae Aqui é 
entregue. p4

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
informou nesta segunda feira que 
sairá nos próximos dias o decreto 
que definirá as regras para aces-
so ao pacote de benefícios para a 
regularização do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) referente à constru-
ção civil, aprovado pela Câmara.  
Cidades, página 5

Construção civil

DECRETO DO 

ISS DEVE SAIR 

NESTA SEMANA

Expectativa é que ano que vem, o valor cobrado nas passagens de ônibus sofram aumento

Divulgação/PMMC

W
a

n
d

e
rl

e
y 

C
o

st
a

/S
e

co
p

 S
u

za
n

o

Região

Representantes de Taiwan 
visitam Prefeitura de Suzano 

Grupo esteve com o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a 
visita serviu para tentar estreitar os laços entre o  
Alto Tietê o país asiático. Cidades, página 3
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EMPREENDEDORAS I 
A presidente da Associação Comer-
cial de Mogi das Cruzes (ACMC) e vi-
ce-presidente do Conselho da Mu-
lher Empreendedora e da Cultura 
(CMEC) da Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp), Fádua Sleiman, par-
ticipou na última semana de um en-
contro com 20 empreendedoras da 
Câmara de Mulheres Empreende-
doras da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Distrito 
Federal (Fecomércio-DF). Durante o 
evento, realizado na capital paulista 
para promover a troca de experiên-
cias, aconteceu ainda, um workshop 
sobre Luxo Aplicado à Gestão, coor-
denado pelo Sebrae-DF.

EMPREENDEDORAS II
A presidente da ACMC avaliou que a 
reunião abriu a possibilidade de fa-
zer network e criar parcerias. “Um 
encontro super positivo, com mu-
lheres plurais e comprometidas”, 
destacou.

ACELERA, OTTO!
O presidente da Casa de Leis de 
Mogi, Otto Rezende (PSD), foi cam-
peão sênior de Kart, juntamente com 

Peterson Nakamura, na Copa São 
Paulo de Kart, disputada no kartó-
dromo da Granja Vianna. Ao longo 
de nove etapas, concluíram a tem-
porada como campeões na categoria 
sênior e em quarto lugar na dispu-
ta geral. Eis um homem que gosta 
de fortes emoções - até mesmo nas 
horas de folga.

LOMBADA EM FERRAZ
Por constatarem a ocorrência fre-
quente de acidentes de trânsito, mo-
radores da rua Áurea dos Santos, no 
Jardim Recanto dos Pássaros, fize-
ram um abaixo-assinado contendo 
mais de 50 adesões cobrando a ins-
talação urgente de três lombadas 
em trechos diferentes da citada via 
pública. Para tanto, eles recorre-
ram ao vereador Roberto Antunes 
de Souza (Cidadania), que, por sua 
vez, apresentou uma indicação para 
o poder Executivo.

PRESIDENTE DA OAB
O presidente da OAB-SP, Caio Au-
gusto Silva dos Santos, visitou on-
tem o Alto Tietê. Ele esteve em Ita-
quaquecetuba e Mogi das Cruzes e 
conversou com os presidentes da 
OAB de ambas as cidades.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Alívio nos hospitais

A 
s cidades do Alto Tietê já ini-
ciaram a retomada das cirur-
gias eletivas, ou seja, procedi-
mentos não urgentes realizado 

nos hospitais. Após um ano e meio, es-
sas intervenções cirúrgicas, paralisadas 
por conta da pandemia da Covid-19 em 
março do ano passado, começam a ser 
feitas novamente e, por trás, há uma 
fila cada vez maior que foi se forman-
do no decorrer de 2020 e 2021.

A manutenção do planejamento de-
pende, porém, dos número de interna-
ções de pacientes com Covid-19. Com 
a redução significativa apresentada 
nos últimos três meses, a agenda tem 
tudo para fluir, apesar de todas as di-
ficuldades e momentos de adaptação, 
conforme a vacinação vai diminuindo 
a quantidade de vítimas causadas pelo 
coronavírus. Mas, é bom o paciente 
que aguarda pela cirurgia se preparar 
para a longa espera, além do risco de 
mudança de planejamento no meio do 
curso. A retomada dos procedimentos 
já vem ocorrendo em várias regiões 

do país. Apenas cirurgias cardiovas-
culares representam uma demanda de 
mais de 60 mil pessoas e, embora haja 
o projeto de retomada nos hospitais, 
qualquer movimentação no cenário da 
pandemia poderá mudar o cronograma 
das cidades. 

Como parte da estratégia para reto-
mar as cirurgias eletivas é preciso que 
a logística para entrega de oxigênio, 
insumos, como kit de intubação, além 
de sangue para transfusões, seja feita 
de forma diferenciada e mais acelerada. 
A suspensão se deu devido a uma série 
de motivos. Primeiramente, no auge da 
pandemia, não havia profissionais de 
saúde suficientes para realizar o aten-
dimento a pacientes de Covid-19 e ao 
mesmo tempo realizar cirurgias eleti-
vas. Houve também a falta de insumos. 
Agora, chega um momento aguardado 
para muitos brasileiros, que é a possi-
bilidade de resolver sua situação e ter 
a chance de alcançar mais qualidade de 
vida, em meio a tantas outras dificul-
dades causadas pela pandemia. 

A tirania não é um ato de 
força ou de violência de um 
homem ou de um bando de 
homens, mas nasce do dese-
jo de servidão. É o povo que 
gera seu próprio infortúnio, 
como cúmplice dos tiranos.

Como se percebe, esmiuçar 
os meandros da servidão reve-
la como está em nós enraiza-
da a vontade de servir, apesar 
de existir em nossa alma um 
germe de razão, produtor da 
virtude, desde que alimen-
tados pelos bons costumes 
e bons exemplos e de que a 
própria natureza é justa. Para 
a natureza, nenhum ser hu-
mano pode ser mantido em 
servidão. Os próprios animais 
prezam a liberdade e se recu-
sam a servir; quando o fazem 
é por imposição.

Afirma também haver três 
tipos de tiranos. Maus Prín-

A um passo da servidão!

ARTIGO
Raul Rodrigues

cipes: poder pela força das 
armas; poder por herança 
ou sucessão da raça e pela 
escolha seletiva por eleição 
do povo. Os que o obtém 
pelo direito da guerra, agem 
como em terra conquistada; 
quanto aos reis, nascidos e 
criados no seio da tirania, 
consideram os povos a eles 
submetidos como servos he-
reditários, têm todo o reino 
e seus súditos como exten-
são de sua herança. Quanto 
ao eleito pelo povo, não nos 
enganemos: ao se ver alçado 
a um posto tão elevado, tão 
alto, lisonjeado por um não 
sei quê intitulado de grande-
za, toma afirme resolução de 
não abrir mão da “coisa pú-
blica”. Quase sempre consi-
dera o poderio a ele confiado 
pelo povo como se devesse ser 
transmitido aos filhos. Sendo 

esta a ideia mais funesta que 
faz superar todos os outros ti-
ranos em vícios de todo tipo 
e até em crueldades.

Para consolidar a nova ti-
rania e aumentar a servidão, 
afastam toda e qualquer ideia 
de liberdade presente no espí-
rito do povo. Em resumo, in-
dependente de como chegam 
ao poder, o modus operandi 
é quase sempre o mesmo: os 
conquistadores veem o povo 
como uma presa a ser domi-
nada; os sucessores como um 
rebanho que naturalmente 
lhes pertence e, por fim, os 
eleitos tratam-no como bicho 
a ser domado.

A ilusão de que se está livre, 
fundamenta-se em: hábito, 
covardia e participação, que 
levam à servidão! Estou lhe 
dando R$ 400 por mês para 
ser meu súdito!

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário
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Bairro de Palmeiras ganha 
feira livre a partir de hoje

Suzano - O Residencial 
Nova América, bairro do 
distrito de Palmeiras, passa 
a ter feira livre na rua Ca-
rim Jorge a partir de hoje. 
As barracas estarão na via 
semanalmente, sempre das 
7 às 14 horas, com o obje-
tivo de abastecer os lares 
do entorno com opções de 
frutas, verduras e legumes 
conforme a disponibilidade 
dos comerciantes. As vendas 
devem ocorrer na altura 
do número 229, próximo 
ao entroncamento com a 
rua Maria Rogério Jorge, às 
margens da rodovia Índio 
Tibiriçá (SP-31).

A localização estratégica 
facilita o acesso das famílias 
do bairro, contemplando a 
vizinhança de ambos os lados 
da rodovia. A novidade garante 
novas opções de compras 
todas as quartas-feiras, com 
foco na alimentação, com-
plementando o quadro de 
feiras livres no município que 
também conta com outros 17 
pontos distribuídos por toda 

Das 7 às 14 horas

a cidade ao longo da semana. 
Além disso, Suzano ainda 
tem três feiras noturnas em 
atividade, em dias específicos, 
sempre das 16 às 21 horas.

De acordo com o diretor 
do Departamento de Fisca-
lização de Posturas, Edson 
Tavares, as feiras em Suzano 
buscam contemplar todo o 
território municipal, a fim de 
assegurar a oferta de pontos 
de vendas de frutas, verduras 
e legumes frescos ao longo 

de toda a semana. “Nossa 
cidade conta com feira todos 
os dias, exceto às segundas. 
Os pontos são estrategica-
mente traçados, sempre com 
o objetivo de descentralizar e 
levar os feirantes até o público 
nos bairros. Além da oferta 
das opções de alimentação 
saudável, as feiras trazem 
mais vida às localidades, 
incentivando a geração de 
renda e a interação social 
no município”, disse.

Feira livre vai ocorrer perto da Índio Tibiriçá

Wanderley Costa/Secop Suzano

Autoridades de Taiwan são 
recebidas na Prefeitura
Encontro, ocorrido na segunda-feira, teve como iniciativa estreitar os laços com o país asiático

RELAÇÕES COMERCIAIS

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), recebeu anteon-
tem o diretor superintendente 
do Escritório Econômico e 
Cultural de Taipei em São 
Paulo, Kuang Jong Fong, e 
a diretora da Taiwan Trade 
Center (Taitra), Rachel Hsiu 
Ling Lu. O encontro teve 
como objetivo estreitar as 
relações comerciais das duas 
partes, ampliando os diálogos 
entre o Alto Tietê e Taiwan.

A reunião, que ocorreu no 
Gabinete Principal do Paço 
Municipal Prefeito Firmi-
no José da Costa, também 
contou com a presença do 
secretário municipal de Meio 
Ambiente, André Chiang, e 
representantes das comuni-
dades taiwanesas em Suzano. 
O encontro promoveu um 
intercâmbio cultural entre 
brasileiros e asiáticos, em 
um diálogo que abordou 
temáticas diversas, como as 
atividades sociais e econômicas 
de ambas, suas tradições e 
características únicas.

O chefe do Executivo 

destacou que a medida 
possibilita ao município 
expandir suas relações com 
outros governos do mundo. 
Segundo ele, reuniões como 
essa oferecem oportunida-
des de discutir possíveis 

parcerias e investimentos 
futuros. “Foi um diálogo 
repleto de aprendizado e 
respeito mútuo. Em outubro 
havíamos participado de um 
evento em celebração a Tai-
wan, a convite do Escritório, 

e temos grande apreço pela 
comunidade, que se destaca 
nos setores de tecnologia e 
turismo”, explicou.

Neste último ano, as au-
toridades suzanenses têm 
realizado novas aproximações 

com diferentes territórios do 
mundo para relações diplo-
máticas de interesse mútuo, 
visando ampliar o desenvol-
vimento da cidade e fomentar 
a economia local. Entre as 
localidades internacionais 
em bom relacionamento 
com o município paulista é 
possível destacar a China, a 
Coreia do Sul, a Catalunha, 
a Nigéria e o Egito.

“Agradecemos à comunidade 
de Taiwan pela consideração 
e estima com nossa cidade. 
A visita foi muito produtiva. 
Suzano completou 72 anos 
e tem sua fundação marcada 
pela contribuição cultural de 
povos de várias partes do 
mundo, principalmente do 
continente asiático, portanto 
este contato é enriquecedor e 
valoriza nossas raízes. Como 
uma cidade que segue em 
expansão, inclusive já com 
parcerias no exterior, segui-
mos sempre abertos a novas 
possibilidades de intercâm-
bios culturais e comerciais”, 
concluiu o prefeito.

Encontro com o grupo de representantes ocorreu na sede da Prefeitura

Wanderley Costa/Secop Suzano

Guararema - O Fundo 
Social de Solidariedade divul-
gou nesta semana o balanço 
sobre as ações realizadas 
em outubro e apresentou 
números expressivos. Ao 
longo do mês, a equipe do 
Fundo Social realizou a doação 
de mais de 2,7 toneladas de 
alimentos, 99 latas de leite 
maternizado além de 1.320 
fraldas geriátricas.

Com a campanha Fluxo 
do Bem em andamento, que 
visa arrecadar absorventes 
íntimos e coletores menstruais 
para mulheres em vulnera-
bilidade socioeconômica, o 
Fundo Social recebeu 360 
absorventes femininos.

Outra ação que corroborou 
para o resultado positivo do 
balanço do Fundo Social 
de Solidariedade foi a Loja 
Pérola do Bem. Ao longo do 
mês mais de uma tonelada 
de recicláveis foi trocada por 
itens da loja.

“Tivemos um mês muito 
produtivo com nossas ações 
que resultaram diretamente 
em benefício às famílias que 

Fundo Social divulga 

balanço de ações

Durante o mês

mais precisam”, explica a 
presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Carmem 
Rosana. “Além destas ações 
que geram resultados ex-
pressivos, também atuamos 
com atividades específicas 
junto às pessoas que nos 
procuram”, completa.

Fluxo do Bem
A campanha Fluxo do Bem 

tem como objetivo arrecadar 
absorventes íntimos e coletores 
menstruais para mulheres em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica.

As doações podem ser 
feitas de segunda a sexta-

-feira das 8 às 17 horas na 
sede do Fundo Social de 
Solidariedade, na rua Dona 
Laurinda, 193, no Centro de 
Guararema.

Além de arrecadar os itens, 
o objetivo da campanha Fluxo 
do Bem é conscientizar a po-
pulação sobre a realidade de 
mulheres que, por questões 
socioeconômicas, não têm 
acesso aos itens de higiene 
feminina.

Arujá - A Prefeitura in-
formou que está liberada a 
terceira dose da vacina contra 
o coronavírus (Covid-19) para 
maiores de 60 anos, além 
de trabalhadores da área da 
Saúde e imunossuprimidos.

Para os trabalhadores da 
Saúde é preciso ter tomado 
a segunda dose da vacina 
há, pelo menos, seis meses 
ou ter tomado a dose única.

Já para imunossuprimidos, 
é necessário ter tomado a 
segunda dose ou dose única 
da vacina da Covid há, pelo 
menos, 28 dias. E, para ido-
sos, é preciso ter tomado a 
segunda dose ou dose única 
há, pelo menos, 06 meses.

Quem se enquadra nestes 
requisitos  pode procurar o 
Ginásio Habib Tannuri, na 
rua Maranhão, 386, das 8 
às 16 horas, de segunda a 
sexta-feira, com compro-
vante de vacinação Covid, 
comprovante de endereço 
e documento de identidade 
com foto.

Terceira dose é 
liberada para 
quem tem mais 
de 60 anos

Reforço da vacina

Ferraz - A Secretaria de 
Educação iniciará na terça-

-feira as inscrições para o 
preenchimento das vagas nas 
creches para 2022, destinada 
às crianças de 0 a 3 anos. As 
matrículas serão realizadas 
até 8 de dezembro e os pais 
precisam comparecer na uni-
dade escolar pretendida com 
a certidão de nascimento do 
aluno, comprovante de ende-
reço atualizado e documento 
original com foto de um dos 
responsáveis.

A primeira contemplação 
de vaga acontecerá ainda esse 
ano e os pais serão informados 
por e-mail e contato telefônico. 
Já quem não conseguir a vaga, 
permanecerá na lista de espera.

Vale destacar que a abertura 
das matrículas para a pré-

-escola e ensino fundamental 
será no dia 6 de dezembro e 
a inscrição também deve ser 
realizada na escola. Além 
disso, as rematrículas para 
o ensino fundamental I e II 
já foram realizadas durante 
o mês de outubro. Para os 
pais que pretendem solicitar 
transferência ou ainda não 
realizaram a inscrição, é neces-
sário comparecer na unidade 
a partir desta mesma data.

Inscrições para 
creche começam 
na terça-feira 
que vem

Educação
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Contratação de temporários 
gera novas oportunidades

Mogi- As contratações de 
temporários para as vagas de 
fim de ano no comércio já fo-
ram iniciadas. A expectativa é 
que o maior volume de postos 
de trabalho se concentre nos 
setores de vestuário e calçados, 
seguido pelos supermercados. 
O comércio mogiano deve abrir 
cerca de 400 oportunidades 
de empregos. A Associação 
Comercial de Mogi das Cru-
zes (ACMC) avalia que as 
contratações são sinais da 
recuperação da economia.

O mês de novembro, tra-
dicionalmente, marca o início 
do aumento das vendas no 
comércio. No dia 26, acontece 
a Black Friday, data que ante-
cede as festas de fim de ano 
e que muitos consumidores 
aproveitam para antecipar 
as compras de Natal. Além 
disso, o mês é utilizado por 
muitas empresas para pagar 
a primeira parcela do 13° 
salário, que injeta um volume 
importante de recursos na 
economia.

De acordo com a presidente 

Fim de ano no comércio 

da ACMC, Fádua Sleiman, as 
expectativas para as vendas 
deste fim de ano são positivas. 

“O avanço da vacinação tem 
proporcionado o aumento 
da circulação das pessoas. A 
contratação dos temporários é 
um indicativo da recuperação 
da economia e uma oportu-
nidade para as pessoas que 

perderam o emprego durante 
a pandemia, retornarem ao 
mercado de trabalho”, avaliou.

A projeção da Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), é que a efetivação dos 
temporários seja de 12,2%, 
número muito diferente de 
2020, quando apenas 0,2% 
das vagas temporárias foram 
convertidas em postos fixos. O 
volume é o maior desde 2016.  

A previsão é que as vendas 
deste ano no estado de São 
Paulo sejam 7,2% maiores 
que no ano passado.  “Neste 
ano o movimento nas vendas 
e de consumidores será mais 
intenso, pois o comércio está 
operando sem as restrições, 
que estavam em vigor em 
2020. Agora, podemos operar 
com 100% da capacidade, mas 
adotando todos os protocolos 
sanitários, pois não podemos 
correr o risco de retroceder. 
A melhora da economia gera 
mais oportunidade de em-
prego e aumento de renda”, 
destacou Fádua.

Primeira unidade do 
Sebrae Aqui é entregue

Mogi- O prefeito Caio Cunha 
(Pode) participou, ontem, da 
inauguração da primeira unidade 
do Sebrae Aqui, uma parceria 
entre o escritório regional do 
Sebrae-SP e a Prefeitura. O 
serviço já está atendendo os 
empreendedores da cidade 
na estrutura do programa 
Mogi Conecta localizada no 
Terminal Central. 

“Estamos em um momento 
de retomada do comércio, da 
economia, de uma vida normal 
das pessoas. A parceria com o 
Sebrae em mais este projeto 
vem em boa hora para nos 
ajudar neste processo, ga-
rantindo mais oportunidades 
para que os mogianos tenham 
empregos e renda”, destacou 
Caio Cunha.

O prefeito lembrou ain-
da que o desenvolvimento 
econômico da cidade é um 
dos pilares da atuação da 
Prefeitura. “Queremos que 
nossa gestão seja marcada pelo 
incentivo às empresas e ao 
empreendedorismo. Estamos 
trabalhando bastante para 

Terminal Central

tornar isso possível”, disse.
O Sebrae Aqui é um canal 

de atendimento presencial 
voltado a micro e pequenos 
empreendedores que buscam 
orientações para alavancar 
seus negócios. A iniciativa 
visa promover a competiti-
vidade e o desenvolvimento 
sustentável local, além de ter 
reflexos positivos na geração 
de empregos e renda para a 
população. Entre os serviços 
que serão oferecidos pelo 

Sebrae Aqui estão palestras 
presenciais e online, oficinas 
e orientações sobre abertura 
e melhoria de empresas (MEI, 
ME e EPP).

A população tem acesso 
ao Terminal Central pela rua 
Professor Flaviano de Melo 
ou pela praça Flávio Furlan, 
localizada no encontro desta 
via com a rua Tenente Manoel 
Alves dos Anjos. O Mogi Co-
necta também conta com um 
espaço no Terminal Estudantes.

Programa  é um canal de atendimento presencial

Pedro Chavedar/PMMC

Prefeitura e Santa Casa seguem 
negociando renovação do PS
De acordo com a administração municipal, contrato entre as duas entidades vai terminar no final deste ano

SAÚDE 

Mogi - A Prefeitura informou 
ontem que está realizando 
tratativas com a diretoria da 
Santa Casa de Misericórdia 
para o convênio de utilização 
dos serviços do Pronto-Socorro 
municipal, que vence no final 
deste ano.

O contrato, que foi prorro-
gado neste ano até o dia 28 
de dezembro, conta desde 
maio com repasses mensais de  
R$ 1,241 mil. No período entre 
janeiro e setembro deste ano, 
foram mais de R$ 10 milhões 
repassados para a fundação 
mantenedora. O acordo, que 
foi firmado em maio de 2019, 
estimava um atendimento 
de 10,3 mil pessoas por mês, 
sendo que desde janeiro a 
média registrada foi de 7,6 mil, 
quase ¾ do que foi previsto.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, está em 
tramitação uma série de estudos 
por técnicos da administração 
municipal e da Santa Casa para 
avaliar os serviços e os custos 

dos serviços que são prestados 
no PS da Santa Casa, com o 
intuito de renovar o convênio. 

“Há uma comissão formada para 
avaliar o convênio 02/2019. 
Agora, está na dependência 
dos técnicos da Santa Casa 
apresentarem os dados e as 
informações complementares 
que foram solicitadas, para 
que seja dada a continuidade 
nos estudos das despesas e 
serviços”, explicou.

Questionada pela reportagem, 
a Prefeitura de Mogi esclare-
ceu que exames e cirurgias 
eletivas estão contextualiza-
dos em outro convênio. “A 
Prefeitura reafirma que não 
haverá prejuízo aos mogianos 
caso a instituição não tenha 
o interesse na renovação do 
convênio”, informou.

Após a decisão do gover-
no do Estado em fechar o 
Pronto-Socorro do Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, a Santa Casa de Mogi 
foi o único equipamento com 
serviço de pronto-socorro, que 
possui equipamentos para 

atendimento em situações 
de urgência e emergência e 
manobras de sustentação de 
vida. Estes equipamentos 
também contam com uma 
equipe médica dedicada com 
anestesiologistas, clínicos mé-
dicos, pediatras, cirurgiões-

-gerais e ortopedistas, além de 

equipamentos de radiologia, 
centro cirúrgico, Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
entre outros.

Paralelamente, o município 
de Mogi das Cruzes já conta 
com uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), com 
uma estrutura simplificada 

para acolhimento por, no 
máximo, um período de 4 
horas, que são encaminhados 
à Santa Casa nos casos mais 
complexos. O processo de 
gerenciamento de transfe-
rências ocorre pela Central 
de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde (Cross), um 

serviço mantido pelo governo 
do Estado. “O acordo firmado 
no convênio com a Santa Casa 
prevê atendimento 24 horas 
por dia nos serviços que não 
fazem parte do escopo de uma 
UPA”, conclui a Prefeitura de 
Mogi. Procurada, a Santa Casa 
ainda não se manifestou.

A renovação do convênio 
da Prefeitura com a Santa 
Casa para o uso do PS gerou 
preocupação entre membros 
da Câmara de Vereadores 
nesta terça-feira. O presidente 
da Comissão Permanente 
de Saúde, José Francismário 
Vieira (PL), o Farofa, reiterou 
que o PS da Santa Casa atual-
mente é o único local para 
atendimento de urgência e 
emergência para uma cidade 
de aproximadamente 500 mil 
habitantes. “O governo do 
Estado foi irresponsável ao 
fechar o Luzia de Pinho Melo, 
e sabemos como é complexo 
manter um PS. Convidamos 
os diretores da Santa Casa para 
tratar deste assunto na quinta-

-feira”, lembrou o parlamentar.

André Diniz

Contrato para atuação do PS dentro da unidade foi prorrogado até 28 de dezembro

Emanuel Aquilera

Segundo a presidente da ACMC 

Fádua Sleiman, expectativa 

para as vendas é positiva

Divulgação
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Sacola do Bem 
faz arrecadação

Mogi- A campanha social 
Sacola do Bem do Mogi 
Shopping vai arrecadar até 
o fim do ano doações de 
brinquedos novos ou em 
bom estado que serão trans-
formados em presentes de 
Natal para crianças carentes 
cadastradas no Fundo Social 
de Solidariedade de Mogi 
das Cruzes por meio da 
campanha Natal de Sorrisos.

Os itens poderão ser co-
locados até 31 de dezembro 
na estrutura que está ao 
lado do Havanna Café, no 
Boulevard, durante todo o 
horário de funcionamento 
do centro de compras e 
entretenimento, todos os 
dias, das 10 às 22 horas. 
Para doações de grandes 
volumes, os clientes poderão 
entrar em contato por meio 
do telefone do Serviço de 
Atendimento ao Cliente (11) 
4798-8800.

Todos os brinquedos serão 
entregues ao Fundo Social 
de Mogi das Cruzes e se 
tornarão presentes de Natal 

Natal solidário

para milhares de crianças de 
regiões de vulnerabilidade 
da cidade. “A campanha 
Natal de Sorrisos é uma das 
maiores e mais importantes 
para o Fundo Social. É quan-
do temos a oportunidade 
de presentear crianças da 
nossa cidade que muito 
provavelmente não teriam 
como ganhar um presente 
de Natal. Para que isso possa 
acontecer, é fundamental 
ter grandes parceiros como 
Mogi Shopping”, comentou 
Simone Margenet, presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade de Mogi das Cruzes

Sacola do Bem
O bem-estar infantil é 

um dos compromissos que 
o Mogi Shopping assume 
ao longo do ano e que fica 
evidente com a realização 
das campanhas sociais em 
prol das crianças. A Sacola 
do Bem  arrecadou nos 
últimos anos mais de 28 
mil itens para diferentes 
entidades.

Vereadores se colocam 
contra aumento de tarifa
Câmara pediu que valor no município e demais cidades do Alto Tietê se mantenham acessíveis

ÔNIBUS MUNICIPAIS

Mogi - Membros da Câmara 
de Vereadores expressaram 
publicamente sua oposição e 
críticas às recentes tentativas 
das empresas concessionárias 
de transporte público de 
propor o aumento da tarifa 
de ônibus em até 100% na 
cidade a partir do próximo 
ano. Segundo os vereadores, 
tanto a concessionária quanto 
o poder público não podem 
nem devem adotar medidas 
que possam prejudicar a po-
pulação ou o erário público.

As discussões tiveram início 
na etapa do Pequeno Expe-
diente, espaço aberto para 
declarações dos parlamentares. 
O presidente do Legislativo, 
vereador Otto Rezende (PSD), 
usou a tribuna para colocar-se 
contra a proposta da empresa 
responsável pelo transporte 
público no município. “Des-
de já me coloco contra esta 
tentativa de aumentar em 
até 100% o valor da tarifa, 
uma vez que prejudica os 

trabalhadores que não tiveram 
um aumento na sua renda nem 
perto deste percentual. Este 
valor é o mesmo que colocar, 
na prática, um pai de família 
pagar para poder trabalhar”, 
explicou o vereador.

O vereador José Francimário 
Vieira (PL), o Farofa, também 
colocou-se contra a proposta 
de aumento, bem como a 
possibilidade de adoção de 
um subsídio por parte do 
município para a empresa 
de transporte coletivo. “No 
caso de São Paulo, começa-
ram com um valor de R$ 2,5 
bilhões, que já passou para 
R$ 4 bilhões, que se tornou 
impagável para a prefeitura 
de lá. No passado, a cidade 
abriu mão da cobrança do ISS 
para tentar evitar o aumento. 
Nós temos que ver quais 
são as alternativas que serão 
adotadas pela Prefeitura neste 
momento”, reforçou.

O presidente da Câmara 
também apresentou uma 
moção de apelo ao prefeito 
Caio Cunha (Pode), além dos 

prefeitos das demais cidades 
da região, para que mante-
nham a tarifa do transporte 
público em suas cidades em 
patamares acessíveis para a 
população. A proposta seguiu 
outra moção, apresentada 
minutos antes pelo verea-
dor Clodoaldo Aparecido de 
Moraes (PL) pedindo que a 
empresa responsável retome 

a frota e itinerários que foram 
reduzidos durante a pandemia.

“Já começou o processo de 
conversas entre a empresa e 
a administração municipal, e 
precisamos ser bem claros e 
lembrar de casos como em 
Suzano onde uma apuração 
independente mostrou que o 
valor poderia ser até reduzido. 
Temos que nos movimentar 

para uma audiência pública 
para que tudo seja feito às 
claras, e não na calada da 
noite”, afirmou a vereador 
Inês Paz (PSOL), contrária 
ao aumento.

A moção foi aprovada com 
a unanimidade dos votos 
presentes à sessão.

Ordem do dia 
 A Câmara aprovou ontem 

três projetos de Lei - um, de 
autoria do vereador Maurino 
José da Silva (Pode), o Policial 
Maurino, que regulamenta a 
instalação de botões de alerta 
às autoridades nos ônibus em 
caso de ocorrências dentro 
dos veículos; a criação do 
Dia Municipal de Memória 
às Vítimas da Covid-19, de 
autoria da vereadora Inês Paz, 
e a declaração de Utilidade 
Pública da Associação Mogiana 
Esporte e Educação Solidária, 
do vereador Osvaldo Antonio 
da Silva (REP). 

André Diniz

Discussões sobre a passagem ocorreram ontem

Divulgação/PMMC

MatériaNatus orum 
abemo vit.

matéria Um noc, 
catquam taresti 
mmodicaeque 
et; neque ia

Mogi - A Prefeitura informou 
nesta segunda feira que sairá 
nos próximos dias o decreto que 
definirá as regras para acesso 
ao pacote de benefícios para 
a regularização do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) referente 
à construção civil, aprovado 
pela Câmara.

Segundo a administração 
municipal, depois da promulga-
ção da nova lei complementar, 
ocorrida na última semana, o 
próximo passo será a edição 
de regulamentação da nova 
lei. “Estes procedimentos serão 
informados com transparên-
cia aos cidadãos”, explicou a 
Prefeitura.

O projeto de Lei Complementar, 
enviado ao Legislativo pelo 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
estabeleceu uma série de bene-
fícios e isenções da cobrança 
do ISS com a atualização da 
planta genérica ocorrida na 
cidade em 2016.  Segundo 
a nova lei, o parcelamento 
poderá ser feito em até 72 
prestações, com um valor 
mínimo de R$37,50 - o que 
equivale a 20% da Unidade 
Fiscal do Município (UFM) 
para o exercício deste ano.

A nova legislação, aprovada 
na Câmara com a inclusão de 
emendas pelos vereadores, 
estabelece que os pedidos 
de revisão da taxa poderão 
ser feitos até o dia 20 de 
dezembro, suspendendo a 
obrigatoriedade do pagamento 
até a conclusão do processo 
de revisão. A revisão poderá 
ser feita com comprovação, de 
qualquer espécie, de que as 
obras foram realizadas antes 
de 2011, cinco anos antes do 
levantamento aerofotográfico.

O novo texto também esta-
belece novas faixas de remis-
são da cobrança parcelas da 
população que encontram-se 
em situação de vulnerabilidade 
financeira e que não podem 
arcar com novos gastos no 
momento. Famílias com renda 
per capita igual ou inferior a 
R$250, ou que possuem renda 
familiar igual ou inferior a 
dois salários mínimos (R$2,2 
mil) estão dispensadas da 
cobrança.

Outro ponto é o benefí-
cio para as mais de 13 mil 
famílias que, desde 2017, 
optaram pelo acordo junto 
à Prefeitura. A lei estabelece 
que os contribuintes que 
efetuaram o acordo e que 
ainda contam com parcelas 
em aberto, caso decidam pela 
revisão e possam comprovar a 
renda ou que as obras foram 
feitas antes de 2011, terão 
seus débitos perdoados com 
a Prefeitura. (A.D.)

Decreto sobre 
benefícios 
do ISS sai 
nesta semana

Construção Civil

4798-5143
MAIS INFORMAÇÕESLeve sua doação no Fundo Social, 

no primeiro andar do prédio sede 

da Prefeitura de Mogi das Cruzes

ONDE DOAR?

SEJA A ALEGRIA
NO NATAL DE QUEM
MAIS PRECISA!

Participe da campanha Natal de Sorrisos para 
transformar a vida de centenas de crianças.

NOVOS OU USADOS EM BOM ESTADO

DOE BRINQUEDOS

e como você pode ajudar nessa campanha?
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E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O

CLARA MARGARIDA NAZÁRIO PEDROSO, Diretora Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Biritiba Mirim/SP, no uso de suas atribuições, em especial a prevista no artigo 79 da Lei Complementar nº 
10/2004, devidamente atualizado pelo artigo 15 da Lei Complementar nº 131/2011.

CONVOCA
Os servidores municipais efetivos, ativos e inativos, para concorrer à vaga de Conselheiro Municipal de Previdência do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Biritiba Mirim – Biritiba Prev, bem como para eleição do Conse-
lho Municipal de Previdência, órgão colegiado que representa os interesses do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Poderá concorrer à vaga de Conselheiro do Biritiba Prev, o servidor ativo e inativo que preencher os seguintes requisitos:
a)For segurado obrigatório e contribuinte do Instituto; 
b)Estiver inscrito no Instituto no mínimo há 03 (três) anos, devendo ser funcionário efetivo da Prefeitura do Município de 
Biritiba Mirim, Autarquias Municipais ou Câmara Municipal de Biritiba Mirim;
c)Preencher requerimento dirigido ao Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Biritiba Mirim – Biritiba Prev, contendo sua qualificação;
d)Possuir escolaridade no Ensino Médio completo;
e)Que tenha ou venha atender ao disposto no artigo 8º-B, inciso I e II da Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019 em conjunto 
com a lei Lei nº 9.717, 27 de Novembro de 1998.

“Art. 8º-B Os dirigentes da unidade gestora do regime próprio de previdência social deverão atender aos seguintes requisitos 
mínimos;
I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida 
Lei Complementar;
II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros gerais;
Parágrafo único. Os requisitos a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo aplicam-se aos membros dos conselhos 
deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos da unidade gestora do regime próprio de previdência social.”
 
Não poderá ser candidato o segurado que estiver em disponibilidade, nem o que 
estiver em atraso com suas contribuições junto ao Instituto, bem como se estiver respondendo procedimento administrativo 
de qualquer natureza.

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

Ao Conselho Municipal de Previdência compete:

a)Aprovar a Proposta Orçamentária anual, bem como suas respectivas alterações elaboradas pelo Diretor Superintendente do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Biritiba Mirim – Biritiba Prev;
b)Aprovar a contratação de Instituição financeira especializada oficial que se encarregará da administração da Carteira de 
Investimento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Biritiba Mirim – Biritiba Prev, por proposta 
do Diretor Superintendente;
c)Funcionar como órgão de assessoramento e consultivo do Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores Públicos do Município de Biritiba Mirim – Biritiba Prev, nas questões por ele suscitadas;
d)Aprovar a contratação de terceiros e a celebração de Convênios para prestação de serviços assistenciais, quando integrados 
ao elenco de atividades a serem desenvolvidas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Biritiba 
Mirim – Biritiba Prev;
e)Declarar a perda da qualidade de beneficiário;
f)Zelar pela verificação e acompanhamento dos casos de;
g)Elaborar e votar o Regimento Interno do Conselho;
h)Propor ao Poder Executivo Municipal a instituição ou exclusão de beneficiários;
i)Aprovar as contas do Instituto;
j)Promover e/ou aprovar a avaliação técnica e atuarial do Instituto;
k)Fiscalizar os atos de gerenciamento do Diretor Superintendente;
l)Propor ao Prefeito Municipal a exoneração do Diretor Superintendente, quando este deixar de cumprir suas obrigações ou 
agir em desacordo com a Lei;
m)Aprovar parcelamentos de débito entre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Biritiba Mirim 
e o Município de Biritiba Mirim.

DAS INSCRIÇÕES

Os servidores efetivos ativos e inativos da Prefeitura interessados em participar da eleição para composição do Conselho deve-
rão protocolar sua candidatura mediante requerimento dirigido ao Diretor Superintendente do Biritiba Prev, comprovando no 
ato da inscrição que possui diploma de escolaridade referente ao Ensino Médio completo e comprovante de certificação, caso 
não possua certificação, deverá obedecer aos prazos previstos no manual de certificação profissional divulgado pela Portaria 
SPREV nº 6.182, de 26 de maio de 2.021, para obtenção da certificação.
As inscrições deverão ser feitas no período de 11 a 22 de novembro de 2021, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00 na sede do Biritiba Prev, com endereço a Rua Henrique Peres, nº 116 – Centro em Biritiba Mirim/SP.

DA ELEIÇÃO

A eleição realizar-se-á nos dias 08, 09 e 10 de dezembro de 2021, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, na sede do 
Biritiba Prev, situado a Rua do Henrique Peres, nº 116, Centro – Biritiba Mirim, e de acordo com a lei complementar nº 191, 
de 15 de dezembro de 2017, por meio de urna itinerante que se encaminhará as repartições públicas durante o horário de 
expediente, com cronograma a ser divulgado posteriormente.  

DA VOTAÇÃO

São considerados eleitores todos os contribuintes do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Biritiba Mirim – Biritiba Prev.
O voto será dado através de cédula única, contendo a relação de todos os candidatos ativos por ordem alfabética e uma cédula 
única contendo nomes de todos Servidores inativos por ordem alfabética, devendo os eleitores assinalar somente um nome.
A assinalação de mais de um nome ou de qualquer caractere que possa identificar o eleitor implicará na anulação do voto.

DOS CONSELHEIROS ELEITOS

Os 04 (quatro) candidatos mais votados ativos e efetivos da Prefeitura do Município de Biritiba Mirim e 01 (um) representante 
inativo mais votado serão nomeados membros do Conselho ao qual concorreram e os demais permanecerão na suplência.
O critério de desempate para a nomeação dos conselheiros ou convocação de suplentes será o de maior tempo de contribui-
ção para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Biritiba Mirim – Biritiba Prev, permanecendo o 
empate, o critério estipulado será o do Servidor de maior idade.
Não havendo candidato para compor o Conselho Municipal de Previdência após a segunda convocação, a escolha dos mem-
bros ficará a cargo do Prefeito Municipal de Biritiba Mirim/SP, através de nomeação por Decreto.
A segunda convocação será feita formalmente após 10 (dez) dias da data da eleição.

DO CONSELHO MUNICIPAL

O Conselho Municipal é constituído por 09 (nove) membros efetivos, sendo 01 (um) indicado pelo Poder Legislativo, 01 
(um) eleito entre os servidores inativos, 04 (quatro) melhores votados na eleição entre os Servidores ativos da Prefeitura 
Municipal e 03 (três) indicados pelo Poder Executivo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Para conhecimento de todos os presentes Edital será afixado no átrio da Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal e no 
Biritiba Prev e será publicado em jornal de ampla circulação neste município.
Maiores informações deverão ser obtidas na sede do Biritiba Prev em horário de expediente.
Biritiba Mirim, 03 de novembro de 2021.
   

CLARA MARGARIDA NAZÁRIO PEDROSO
Diretora Superintendente
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 048/2021 - PROCESSO Nº 200.820/2021
OBJETO: - Aquisição de diversos tipos de peças em ferro fundido (válvulas, flange, 

luva de correr, etc.)
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 15: NELIA MARIA CYRINO 
LEAL – ME., no valor global de R$ 23.760,00. Lotes 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20: J. 
E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP no valor global 
de R$ 90.048,00. Lote 21: LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP 
no valor global de R$ 34.320,00. Lotes 02, 03, 09, 13, 22 e 23: SANETAM COMÉRCIO 
DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. no valor global de R$ 32.560,00. Mogi das Cruzes, 

em 26 de outubro de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 055-2/2021 - PROCESSO Nº 200.850/2021

OBJETO: - Aquisição de diversos materiais de PVC.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 02: TALENTOS D’ÁGUA REPRESENTAÇÃO PRO-
JETOS E ASSESSORIA LTDA. no valor global de R$ 14.000,00. Lote 03: HIDROLUNA 
MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA no valor global de R$ 10.092,74. Lotes 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16: GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS 
E CONEXÕES EIRELI-ME no valor global de R$ 44.823,90. Lote 01: FRACASSADO. 

Mogi das Cruzes, em 27 de outubro de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 - PROCESSO Nº 201.225/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de pneus.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 24 de novembro de 2021, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 09 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 007-2/21 - PROCESSO Nº 24.488/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS).
FONTE CONTÁBIL: CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE 
CRÉDITO Nº 20/00160-6, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que após adequações no Edital 
da Concorrência nº 007-2/21, fica REABERTO o prazo para apresentação dos envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”. Os envelopes mencionados serão recebidos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, nº 277 – 
1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas do dia 14 de dezembro de 2021. A 
abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 
minutos. O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no 
site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para 
exame e cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 09 de novembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SESSÃO PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes comunica e convida os munícipes de Mogi das Cruzes, 
para assistirem a abertura das propostas apresentadas por produtoras de audiovisuais para 
produção de até 40 filmes por mês – total de 240 filmes publicitários do município de MC nos 
próximos 06 (seis), meses, a serem veiculados através das redes sociais. A abertura dos envelopes 
será na sala de reuniões, no Edifício –Sede da Municipalidade 1º andar no dia 16 de novembro 14:00.

SEVERINO JOSÉ DE BRITO NETO
Coordenador de Comunicação Social

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

COMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(Lei Municipal nº4.480 de 11/03/1996, alterada pela Lei Municipal nº 6.285 de 11/09/2009 e 

Lei Municipal nº 7.280 de 09/05/2017)  
EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 2022/2023  

O Conselho Municipal de Assistência Social-COMAS convoca as entidades e organizações 
de Assistência Social, representantes de usuários e representantes dos trabalhadores na área 
da Assistência Social para participarem da eleição de 10 (dez) representantes da sociedade 
civil e respectivos suplentes, para compor o COMAS em sua Décima Terceira Gestão.  
O Edital encontra-se publicado em seu inteiro teor por afixação no Quadro de editais na 
Prefeitura de Mogi das Cruzes e no site www.pmmc.com.br.  
Informações: Casa dos Conselhos - Fone: 4798-4716   

Mogi das Cruzes, 09 de novembro de 2021.
Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

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

LEI Nº 7.721, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 - Dispõe sobre a reorganização da estrutura 
organizacional básica da Administração Pública Municipal, na forma que especifica, e dá 
outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 9 de novembro de 2021. Acesso público pelo 
site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

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

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

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

LEI Nº 7.723, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Obras, crédito 
adicional especial no valor de R$ 6.058.372,20 (seis milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e 
setenta e dois reais e vinte centavos), destinado a custear as despesas com a ampliação do 
Sistema de Abastecimento de Água - SAA, nos Distritos de César de Souza e de Jundiapeba 
e no bairro Vila Oroxó, neste Município, e dá outras providências.

LEI Nº 7.724, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 - Confere nova redação ao artigo 4º da Lei 
nº 6.941, de 16 de julho de 2014, que autoriza o Município de Mogi das Cruzes a custear 
parte do valor da taxa de manutenção mensal relativa aos serviços médico-hospitalares e 
odontológicos prestados por entidade contratada aos servidores municipais ativos, inativos e 
pensionistas e seus dependentes, na forma que especifica, e dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicadas no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 20 de outubro de 2021. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: Os atos acima se encontram publicados, em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.
sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Projeto Pequenos Músicos está 
em processo de renovação
Renovação tem como base a importância das atividades que geram impactos positivos na vida das crianças e jovens

PARA 2022

Mogi- O projeto “Peque-
nos Músicos... Primeiros 
Acordes na Escola”, pro-
movido pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes por meio 
da Secretaria de Educação, 
será renovado para o ano 
de 2022. As tratativas para 
a renovação do termo de 
colaboração para a gestão do 
projeto estão em andamento. 
A iniciativa será ampliada 
com a inclusão do ensino 
de coral e cordas, além de 
sopros.

A renovação tem como 
base a importância da con-
tinuidade das atividades 
de educação musical deste 
projeto que possui longa 
historia na cidade e gera 
grandes impactos positi-
vos na vida das crianças e 
jovens, sendo motivo de 
imenso orgulho não só para 
a rede municipal de ensino, 
mas para toda a população 
mogiana. Por meio dele, são 
atendidos 11 mil alunos da 
rede municipal, com aulas 
de musicalização e ensino 

sinfônico. 
“A música e o esporte 

são fundamentais na for-
mação integral das crian-
ças e jovens e seu preparo 
para o futuro. Iniciamos 
o processo de renovação e 
nosso objetivo é fortalecer 
e ampliar o projeto para 
que os Pequenos Músicos 
brilhem ainda mais”, disse 
o secretário de Educação, 
André Stábile.

Na última sexta-feira 
(05/11) os representantes 

da Orquestra Sinfônica de 
Mogi das Cruzes foram re-
cebidos pelo secretário de 
Governo, Francisco Cochi 
Camargo, e apresentaram 

cópia detalhada do inte-
resse de continuidade, já 
protocolado, e o plano de 
trabalho para 2022. “Estamos 
fazendo antecipadamente um 

estudo, levantando pontos 
a serem trabalhados, porém 
já há a certeza da renovação 
e do fato de que as ativi-
dades terão continuidade 

no próximo ano, de forma 
ainda melhor”, afirmou. 

“Estamos muito satisfeitos. 
Fomos muito bem atendidos 
e estamos também muito 
esperançosos por esse novo 
momento. No que depender 
de nós, sempre faremos 
o que for possível para 
aprimorar cada vez mais 
os ensinamentos passados 
às nossas crianças”, disse o 
maestro Lélis Gerson, diretor 
artístico da Orquestra, que 
estava acompanhando pelo 
supervisor Sérgio Tavares, o 
coordenador Allan Caetano 
e também pela presidente da 
Associação, Juliana Ferreira 
de Freitas.

Neste ano, com a retomada 
das atividades presenciais, 
os jovens músicos já come-
çaram a se apresentar em 
grandes eventos, como as 
comemorações pelo mês 
da Educação e a abertura 
no evento de 10 anos do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

Iniciativa será ampliada com a inclusão do ensino de coral e cordas, além de sopros

Divulgação/PMMC

Mogi - A Prefeitura termi-
nou a Campanha Outubro 
Rosa com 1.404 mamografias 
realizadas nos equipamentos 
públicos da cidade. Deste 
total, foram detectados 
250 exames alterados, to-
dos encaminhados para 
análises mais detalhadas, e 
40 pacientes direcionadas 
para a especialidade de 
Mastologia. 

A conscientização e a 
facilidade de acesso têm 
sido fatores predominantes 
para o sucesso do Outubro 
Rosa na cidade. Até 2009, 
o município contava com 
apenas um aparelho de 
mamografia, instalado no 
Hospital Luzia de Pinho 
Melo. Agora, além do Luzia, 
há mamógrafos na Unidade 
Clínica Ambulatorial (Única), 
no Pró-Mulher e no Ame. 
Ainda assim, 208 pacientes 
marcaram o exame,  mas 
não compareceram.

Além dos exames de ma-
mografia, foram realizados 
exames diagnósticos com-
plementares durante todo 

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde programa novas 
aberturas de agendamento 
online para vacinação contra 
a Covid-19 na sexta-feira 
(12/11), mas ainda há vagas 
remanescentes de diferentes 
imunizantes no www.clique-
vacina.com.br .

Os próximos agendamentos, 
com data de aplicação prevista 
para 16 de novembro, serão 
para primeira, segunda e 
terceira dose do imunizante 
CoronaVac, sendo que a se-
gunda dose será válida para 
quem tomou a primeira até 
o dia 01/11 e a terceira dose 
é para pessoas com 60 anos 
ou mais que completaram a 
imunização até o dia 16/5 
(seis meses). 

O imunizante da Pfizer 
estará disponível para primeira 
e segunda dose, neste caso, 
para adultos ou adolescentes 
de 12 a 17 anos que tomaram 
a primeira dose até 26/10. E 
também para terceira dose 
de idosos e trabalhadores 
da Saúde que tomaram a 
segunda dose até o dia 16/05.

Campanha realiza 
1,4 mil mamografias

Saúde prepara novos 
agendamentos

Outubro Rosa Vacinação

o mês de outubro. Foram 
760 ultrassonografias de 
mama e 9 biópsias, coletadas 
na Única de Jundiapeba, 
referência para esse tipo 
de procedimento na cidade. 

 
 

Outros atendimentos 
do Outubro Rosa foram 
os exames de Papanicolau. 
No Outubro Rosa, foram 
realizadas cerca de 3 mil 
coletas para análise de ma-
terial para o diagnóstico 
precoce do câncer de colo 
de útero. 

Já o imunizante AstraZe-
neca estará disponível para 
segunda dose nos casos 
em que a primeira tenha 
sido aplicada até o dia 21 
de setembro. Em caso de 
dúvidas, o munícipe pode 
ligar para o telefone 160 das 
16 às 22 horas.

Mortes

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) confirmou mais 
oito óbitos por Covid-19. As 
vítimas são residentes nas 
cidades de Biritiba Mirim, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Suzano. Os casos 
fatais somam 5.591 desde 
o início da pandemia.

Tratativas para a 
renovação do termo 
de colaboração 
para a gestão do 
projeto estão em 

Outro atendimento 
realizado na ação 
foi a coleta de cerca 
de 3 mil exames de 
Papanicolau

Aplicação prevista 
para 16 de 
novembro, serão 
para 1ª, 2ª e 3ª 
doses da CoronaVac


