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Pandemia recua, mas vacinação 
segue descentralizada na região

MOGI

  Caio Cunha envia documento à Câmara e 
rebate criticas de vereador. Cidades, página 5

As campanhas de vacinação 
contra o coronavírus (Covid-19) 
passaram a adotar, na maioria 
das cidades da região, a vacina-
ção descentralizada nos postos 
de saúde, como Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) e Unida-
des de Saúde da Família (USF). 
Em Suzano, por exemplo, que 
começou a campanha com três 
polos diferentes - um no distri-
to do Boa Vista, um no centro 
da cidade e outro no distrito de 
Palmeiras - optou por descen-
tralizar a imunização para as 24 
unidades referenciadas de Saúde.  
Cidades, página 8

Em oito semanas, o Programa 
de Parcelamento Mogiano (PPM) já 
proporcionou a efetivação de 3.404 
acordos para regularização de dívi-
das tributárias com a Prefeitura. O 
valor total parcelado é de R$ 16,2 
milhões. Cidades, página 4

Débitos

NEGOCIAÇÃO 
EM MOGI 
CHEGA A 3,4 
MIL ACORDOS

EMPREGO

Guararema 
oferta 45 vagas. 
p3

Mogi das Cruzes atingiu on-
tem a cobertura vacinal de 87% 
para primeira e segunda dose (ou 
dose única) da vacinação contra 
a Covid-19 e prossegue os agen-
damentos online pelo www.cli-
quevacina.com.br. Quem está 
com a segunda dose pendente 
deve ficar atento às datas para a 
nova aplicação. Cidades, página 4

Contra Covid

COBERTURA 

VACINAL EM 

MOGI CHEGA 

A 87%Antes, com a pandemia no auge, doses eram aplicadas em locais específicos de cada município

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Suzano

Adesão ao Refis pode ocorrer 
até o dia 24 de dezembro

Maioria das adesões deve ser feita diretamente pelo 
site da Prefeitura. Cidades, página 3

W
a

n
d

e
rl

e
y 

C
o

st
a

/S
e

co
p

 S
u

za
n

o



Quinta-feira, 11 de novembro de 20212 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

BANHEIROS NA ESTAÇÃO
O aviso de licitação para a construção 

de sanitários na estação Braz Cubas, 

da Linha 11 - Coral, em Mogi das Cru-

zes, foi publicado no sábado passado. 

O vencedor deve ser conhecido em 

1º de dezembro. A obra está saindo 

do papel, depois de muitas articu-

lações e promessas. Ao todo serão 

quatro sanitários públicos novos a 

serem construídos na plataforma 1 

(sentido Luz) um pouco depois da 

passarela, do lado direito de quem 

acessa a estação.

VIADUTO DE POÁ
 A prefeita poaense Marcia Bin (PSDB) 

anunciou, anteontem, o recebimento 

do documento do Governo do Esta-

do de São Paulo que autoriza a for-

malização de convênio, por meio da 

Secretaria de Estado de Desenvol-

vimento Regional, no valor de R$ 

12 milhões para conclusão da obra 

construção da nova alça do viadu-

to Tancredo Neves, localizado na re-

gião central da cidade..

EM BUSCA DE SOLUÇÕES
A Comissão Especial de Vereadores 

(CEV) da Câmara de Mogi dedicada 

às questões envolvendo os resíduos 

móveis viajou no final da última se-

mana para a cidade de Mafra-SC, com 

o objetivo de obter mais informa-

ções sobre o processo de produção 

de energia por meio da combustão 

do lixo. A questão pode ser integra-

da às discussões que envolvem o 

futuro da coleta de resíduos na ci-

dade, que no momento está em ca-

ráter emergencial nas mãos da em-

presa Peralta.

SAÚDE DE FERRAZ
O vereador Antônio Carlos Alves Cor-

reia (Republicanos), o Tonho, reque-

reu cópia do contrato firmado entre 

a Prefeitura Municipal e a Organiza-

ção Social (OS) para gerenciar cinco 

postos de saúde na cidade. O acor-

do está avaliado em mais de R$ 21 

milhões por ano.

LOA DE SUZANO
O projeto da Lei de Diretrizes Orça-

mentárias (LOA) para o exercício de 

2022, recebeu 24 emendas dos ve-

readores da Câmara de Suzano, on-

tem de manhã. Por esta razão, a vo-

tação da propositura, que prevê uma 

receita de R$ 1.181.093.521,05 para 

a administração municipal, voltou a 

tramitar na Casa de Leis.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Caminho do esporte

N 
as cidades do Alto Tietê existem 
dezenas, talvez até algumas cen-
tenas de projetos sociais esporti-
vos que buscam auxiliar na for-

mação de crianças e adolescentes. Muitas 
vezes são criados por pessoas simples, que 
cresceram em alguma comunidade caren-
te e que viram muitos colegas se desviarem 
para os caminhos perigosos da ilegalidade 
e criminalidade. 

A sensação prática de ser salvo em algum 
momento da vida pelo esporte incentiva esses 
coordenadores de simples projetos sociais a 
quererem ajudar as novas gerações. O Gru-
po Mogi News já publicou diversas vezes, 
ao longo de sua história, o esforço e resul-
tados colhidos por diversas ações esporti-
vas na região, que auxiliam os mais novos 
na socialização a ter uma vida mais saudá-
vel e na formação do caráter. Muitas vezes, 
o que falta para o crescimento do projeto é 
mesmo o investimento. Por isso, acreditando 
no esporte como ferramenta de transforma-
ção do cidadão, Mogi das Cruzes passou a 
contar com o projeto Vôlei Mania, em uma 
parceria entre a Prefeitura e o Instituto Mau-

ricio de Sousa. 
Como disse o prefeito Caio Cunha (Pode) 

durante o anúncio da parceria, “o esporte 
não pode ser só entretenimento. Mais que 
alcançar medalhas, ele tem o papel de co-
nexão com a questão social, com a saúde, a 
educação, o respeito e a disciplina”. O pro-
jeto ainda vai contar com a participação da 
equipe Sub21 do vôlei de Mogi e terá, nin-
guém mais, ninguém menos, que o campeão 
olímpico Marcelo Negrão como treinador. 

O carimbo de uma grande instituição em 
um projeto social traz mais reconhecimento 
e credibilidade à ação, além de apresentar 
melhores estruturas para atender mais crian-
ças e jovens. Não sozinha, mas ações como 
essas devem ser destacadas, pois ajudam a 
criar uma cidade melhor no futuro e, con-
sequentemente, uma cidade com menos cri-
minalidade, violência e mais ética. Esses três 
temas são pilares para a evolução da nação. 
E, na infância e adolescência, nada melhor 
do que utilizar uma modalidade esportiva, 
com regras, vitórias e derrotas, para a for-
mação de adultos mais conscientes em um 
futuro próximo.

O tabuleiro político nacio-
nal se movimenta com inten-
sidade nos últimos dias. A 
notícia de que o presidente 
da República irá se filiar ao 
PL; a filiação do ex-ministro 
Sérgio Moro ao Podemos; a 
fusão de partidos; o pedido 
de demissão do Ministério 
Púbico de Deltan Dallagnol, 
procurador da República que 
chefiou a operação Lava Jato 
e levou à prisão Lula, e a sua 
provável ida para política são 
apenas uma amostra da inten-
sa movimentação política que 
assistiremos nos próximos 
meses, até que se encerre o 
prazo para as filiações. 

Todo político profissional 
continua a fazer política um 
dia após vencer as eleições 
visando sua reeleição. Infe-
lizmente sua atuação, seja 
no Parlamento, seja no poder 

Xadrez

ARTIGO
Cedric Darwin

Executivo, não visa priorita-
riamente o bem comum, mas 
sua manutenção no Poder. 

É uma atividade profissional 
e quem é amador dificilmen-
te se insere nesse universo ou 
quando consegue se inserir 
dificilmente nele se mantém. 
A política brasileira definitiva-
mente não é para amadores. 
Mas, além da notória profis-
sionalização da política, pela 
luta incessante pelo Poder e 
sua manutenção é preciso 
notar que há um incipiente 
movimento de conscientiza-
ção política de parte do elei-
torado. O acesso quase que 
irrestrito à informação permite 
que aquele que tem acesso à 
internet possa navegar livre-
mente por todos os campos 
ideológicos e possa ouvir to-
das as correntes políticas. Isso 
pode não se revelar uma das 
tarefas mais agradáveis, e no 
momento de lazer e descanso, 
as pessoas normalmente bus-

cam entretenimento, mas se 
informar sobre a quem você vai 
entregar um mandato é sem-
pre muito bom. Se de fato se 
confirmar a ida de Bolsonaro 
para o Partido Liberal, previs-
ta para se efetivar no dia 22, 
mesmo número do Partido, 
de fato o tabuleiro político 
no Estado de São Paulo será 
sacudido. Essas mudanças de-
salinham os planos e alianças 
regionais. Muitas mudanças 
ainda ocorrerão, no melhor 
estilo Datena, ontem pré-

-candidato à presidente pelo 
extinto PSL, atual União Brasil 
junto com extinto DEM, hoje 
pré-candidato a Senador por 
São Paulo, pelo PSD, e ama-
nhã: ninguém sabe. E assim 
caminharemos até seis meses 
antes das eleições, até lá não 
contem com nenhuma defi-
nição senão a incerteza.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Agricultura apresenta 
projeto de modernização

Mogi- O secretário mu-
nicipal de Agricultura, Fe-
lipe Monteiro de Almeida, 
acompanhado do o gestor do 
Mercado Municipal, Cláudio 
Murilo Miki,  realizou uma 
apresentação, ontem, do 
projeto de modernização 
do Mercadão à Comissão 
de Agricultura da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes. 

Na ocasião, o secretá-
rio mostrou detalhes do 
cronograma da obra que 
conta a troca do telhado, 
piso, reforma dos banheiros 
e a inclusão de um balcão 
gourmet customizado. “O 
telhado do Mercado Mu-
nicipal é o mesmo desde a 
sua inauguração, em 1964, 
confeccionado em amianto, 
material proibido pelas auto-
ridades de saúde e que não 
proporciona qualquer conforto 
térmico”, justificou. Por conta 
da complexidade da obra, o 
Mercadão será fechado aos 
domingos durante todo o 
mês de novembro (dias 7, 
14, 21 e 28 de novembro).

Mercado Municipal

Além da substituição do 
telhado, outros serviços es-
tão previstos como a troca 
do piso, que receberá novo 
revestimento em uretano, tec-
nologia superior ao atual, mais 
resistente aos altos impactos 

e com maior durabilidade. 
Os dois banheiros também 
serão reformulados visando 
garantir mais conforto para 
o público em geral. 

Pela Câmara Municipal, 
estiveram presentes na 
apresentação os vereado-
res Clodoaldo Moraes (PL) 
e Eduardo Ota (Pode), além 
de assessores dos vereadores 
Vitor Emori (PL), Mauro 
Margarido (PSDB) e Mauro 
Yokoyama (PL). 

Secretário mostrou detalhes do cronograma da obra

Divulgação/PMMC

Adesão ao Refis pode ser 
feita até 24 de dezembro
Neste ano, os contribuintes podem fazer a adesão online por meio do site da Prefeitura

NEGOCIAÇÃO

Suzano - O Programa de 
Recuperação e Estímulo ao 
Pagamento de Débitos Fiscais 
(Refis) segue até o mês que 
vem. A iniciativa permite a 
renegociação de dívidas mu-
nicipais com parcelamento e 
desconto em juros e multas 
até 24 de dezembro. Neste 
ano, os interessados podem 
fazer a adesão online por meio 
do site oficial da Prefeitura 
de Suzano (www.suzano.
sp.gov.br), evitando filas e 
aglomerações para atendi-
mento presencial.

De acordo com o secretário 
municipal de Planejamento 
e Finanças, Itamar Corrêa 
Viana, a plataforma digital 
deve acolher de 30% a 40% 
das demandas. Para aderir 
ao Refis 2021 de maneira 
online, basta o usuário acessar 
o Portal do Cidadão no site 
da Prefeitura. No ambiente 
virtual, o contribuinte terá 
condições de abrir o tributo 
e analisar a melhor forma de 
pagamento e acordo, conforme 
o levantamento das dívidas.

O sistema é semelhante 
ao acesso do IPTU online. 

“O modelo adotado para o 
IPTU online já demonstrou 
sua efetividade, com uma boa 
adesão do público. O mesmo 
tipo de sistema está disponível 

para o acesso ao Refis. Nosso 
objetivo é incentivar a adesão 
online para evitar o fluxo de 
pessoas no Centro Unificado 
de Serviços (Centrus) e ga-
rantir um autoatendimento 
feito diretamente de casa de 

maneira rápida, fácil e sem 
filas”, explicou.

De qualquer forma, o 
atendimento presencial no 
Centrus, que está localizado 
na avenida Paulo Portela, 210, 
está disponível aos moradores 

com dificuldade de acesso à 
internet. Em caso de dúvidas, 
o setor de Dívida Ativa pode 
ser acionado pelos telefones 
4745-2007 e 4745-2008. 
O serviço também está em 
operação no Centrus Norte 
(avenida Francisco Marengo, 
2.301, no Jardim Dona Benta), 
localizado na área interna 
do supermercado Nagumo, 
e atendendo no 4934-5492 
e no 4759-1949.

Em 2019, a Secretaria 
Municipal de Planejamento 
e Finanças registrou mais de 
5.616 acordos firmados, supe-
rando R$ 15.931.173,98 em 
dívidas de tributos municipais 
renegociados. No ano anterior, 
2018, segundo prestação de 
contas da Prefeitura de Suza-
no, mais de R$ 21 milhões 
foram renegociados durante 
o período de realização do 
Refis. A quitação de tributos 
permite que pessoas físicas 
e jurídicas não tenham, por 
exemplo, impedimentos na 
hora da regularização e trans-
ferência de bens imóveis.

Negociação para o Refis também pode ser feita nas unidades do Centrus

Wanderley Costa/Secop Suzano

Ferraz - Um balanço das 
atividades realizadas no 
Outubro Rosa, feito pela 
Prefeitura, mostrou que 
a iniciativa encerrou com 
um total de 1.937 exames 
preventivos da saúde da 
mulher. O mês é referência 
em campanhas de conscien-
tização sobre o câncer de 
mama e de ações coletivas 
para abranger o maior nú-
mero de mulheres.

O carro chefe da cam-
panha envolve a realização 
de exames preventivos de 
mamografia. Para isso, a 
cidade contou com a “Car-
reta da Mamografia”, um 
equipamento do governo 
do Estado que ofereceu 
500 exames às mulheres 
com idades entre 50 e 69 
anos – faixa etária indicada 
a fazer o procedimento – 
ou mulheres que possuem 
encaminhamento médico 
em casos de suspeita de 
possíveis alterações.

A Prefeitura também possui 
um mamógrafo que aten-
de as mulheres da cidade. 

Outubro Rosa realiza 
cerca de 1,9 mil exames

Saúde da mulher

Os exames passaram a ser 
realizados na nova unidade 
do Centro de Atendimento 
Integrado da Saúde da Mulher, 
inaugurada no dia 8 de ou-
tubro. Foram intensificadas 
as ações com plantões com 
objetivo de reduzir a fila de 
espera. Ao todo 230 mulheres 
foram atendidas na unidade 
da Prefeitura e outras 126 
foram encaminhadas para 
realizar os exames em outros 
polos do governo do Estado. 
Exclusivamente no mês de 
outubro foram realizados 
856 exames de mamografia.

Também foram realizados 
exames de Ecocardiograma 
que chegaram a marca de 191 
contempladas. Além disso, 
houve uma mobilização para 
oferecer exames de Papa-
nicolau - que totalizaram 
803 mulheres atendidas – e 
ultrassom transvaginal que 
chegou a 87 exames feitos. 
O mês foi marcado pela 
realização de palestras de 
conscientização nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) que 
envolveram 612 pessoas.

Itaquá - A Prefeitura já 
beneficiou 15.217 pessoas 
por meio do Programa de 
Regularização Fiscal (Refis), 
recentemente prorrogado até 
20 de dezembro. O valor total 
das dívidas, sem desconto, 
seria de R$ 76,6 milhões, 
mas com os acordos pelo 
programa, esse montante 
caiu para R$ 42,7 milhões. 
Os acordos já devolveram 
R$ 8,4 milhões ao caixa da 
prefeitura.

O Refis permite a negociação 
de tributos como Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto Sobre Ser-
viços (ISS), taxas ou multas 
administrativas desde que o 
vencimento tenha ocorrido até 
o dia 30 de julho. “Ficamos 
felizes em ajudar os munícipes 
a negociar suas dívidas com 
a cidade sem que isso pese 
ainda mais no bolso. É um 
bom resultado para pouco mais 
de dois meses de execução do 
programa”, disse o prefeito 
Eduardo Boigues (PP). 

Mais de 15 mil 
pessoas são 
beneficiadas 
com o Refis

Recuperação fiscal

Guararema - A Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico atualizou a lista 
de vagas de trabalho. Nesta 
semana são 45 oportunidades.

As vagas que exigem En-
sino Fundamental são para 
auxiliar de peixeiro, costureira, 
motorista E, caseiro, auxiliar 
operacional, cozinheiro, au-
xiliar de cozinheiro, ajudante 
geral, empregada doméstica, 
casal de caseiros, açougueiro 
e ajudante geral.

Já as vagas com exigência de 
Ensino Médio são para atendente 
de loja, e-commerce, auxiliar de 
compras, recepcionista, estágio, 
motorista D, desenvolvedor 
sênior D, desenvolvedor junior 
D, desenvolvedor front end, 
mecânico de manutenção, 
assistente comercial, auxiliar 
de produção, auxiliar admi-
nistrativo, vendedor interno, 
atendente, eletricista, assistente 
administrativo e financeiro e 
auxiliar de reserva.

Para quem concluiu o Ensino 
Superior, há vagas para professor 
de educação física, assistente 
de recebimento e expedição e 
analista de marketing. Há ainda 
para logística, faturista e para 
analista de custos, tanto para 
quem já terminou o Ensino 
Superior quanto para quem 
está cursando.

Secretaria  
oferece 45 vagas 
de trabalho

Emprego

Além do telhado, 
outros serviços 
estão previstos 
como a troca do 
piso e reforma dos 
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Obras para construção de 
pista seguem avançando

Mogi- As obras para a 
construção de uma pista de 
pump track no Parque Botyra 
Camorim Gatti, possibilitadas 
por um convênio entre a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
e o governo do Estado, por 
meio do programa Município 
de Interesse Turístico (MIT), 
estão em estágio avançado. A 
previsão é que a inauguração 
do equipamento ocorra ainda 
neste ano. 

O projeto foi aprovado em 
2019 pelo governo do Estado 
de São Paulo, no âmbito do 
programa Município de Interesse 
Turístico, classificação essa que 
Mogi das Cruzes obteve em 
2017. O MIT é um programa 
de apoio ao desenvolvimento 
das estâncias e municípios de 
interesse turístico do Estado 
de São Paulo.

O projeto de que trata o 
convênio dispõe sobre o ci-
cloturismo, especificamente 
por meio da construção de 
duas pistas de pump track, 
sendo uma no Parque Botyra 
Camorim Gatti, no Centro 

Pump track

Cívico e outra no Parque 
Leon Feffer, em Braz Cubas. 
Ao todo, serão investidos R$ 
409.389,94 em ambas as pistas.

O processo de construção 
deste projeto foi realizado de 
forma coletiva, tendo ampla 
participação da sociedade civil 
representada pelos Conselhos 
Municipais, coletivos e pela 
Comissão de Ciclistas de Mogi 
das Cruzes. Ao longo de 2018 e 
2019, foram realizados fóruns 
do programa Diálogo Aberto 
da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo, em que 
foram elencadas as ações 
prioritárias para o ciclotu-
rismo local.

Dentre as ações, pontuaram-
-se a construção das pistas 
de pump track e sinalização 
turística das rotas utilizadas 
pelos ciclistas na cidade. 

A pista de pump track do 
Parque Botyra Camorim Gatti 
será destinada principalmente 
para o uso de bicicletas do 
tipo bmx e encontra-se em 
fase de finalização das obras.

Pista fica no Parque Botyra e deve ficar pronta este ano

Pedro Chavedar/PMMC

Marco Bertaiolli participa 
de seminário em Brasília

Região - Aproximar o 
Brasil real, do Brasil que faz 
as leis. Criar um ambiente 
de negócios seguro, que gere 
empregos e fomente novos 
negócios, preservando e 
incentivando a abertura de 
empresas. Esse foi o tom 
do discurso do deputado 
federal, Marco Bertaiolli 
(PSD-SP), coordenador da 
Frente Parlamentar do Em-
preendedorismo no seminário 
Os Desafios de Empreender 
e Gerar Empregos, realizado 
pelo Instituto Unidos Brasil, 
anteontem, em Brasília.

“É preciso acabar com os 
obstáculos legislativos, ad-
ministrativos e corporativos 
que impendem a geração 
plena de empregos. É preciso 
dar segurança ao empreen-
dedor para que ele invista 
e mantenha seus negócios 
no país. Sem empresa, não 
há emprego e sem emprego 
não há desenvolvimento 
econômico e social”, destacou 
o deputado, que também é 
vice-presidente da Comissão 

Instituto Unidos Brasil

de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio 
e Serviços do Congresso 
Nacional.

Bertaiolli apresentou dados 
que mostram que o país começa 
a sair da crise, mas mesmo 
assim o deputado avalia que 
ainda se está muito distante 
de uma realidade ideal. “Não 
estamos nem perto de uma 
situação aceitável. Cerca de 
54 milhões de pessoas estão 
abaixo da linha da pobreza 
e vivem com uma renda per 
capita de menos de 500 reais 
por mês”.

O deputado destacou 
ainda a última pesquisa do 
IBGE que aponta um total 
de aproximadamente 13,7 
milhões de desempregados. 
O levantamento tem como 
base os meses de junho, julho 
e agosto e demonstra uma 
pequena queda em relação 
ao trimestre anterior, quando 
este número passava de 14 
milhões. “Isso demonstra 
que depois desta pande-
mia econômica, o Brasil 

começa a dar os primeiros 
sinais de recuperação, por 
isso, o momento agora é de 
foco, transparência e muita 
seriedade, deixando as pi-
cuinhas de lado e colocando 
o país acima das colorações 
partidárias”.

Em sua apresentação, o 
deputado salientou ainda 
que a prioridade da FPE 
é construir um ambiente 
favorável, previsível e de 
redução da burocracia para 
enfrentar o desemprego. 
Segundo ele, a realização 
das reformas estruturais 
é necessária dentro desse 
contexto.

“O nosso país precisa de 
previsibilidade para fomentar 
o empreendedorismo [...] As 
reformas estruturais precisam 
de um ambiente seguro e 
positivo, para que se apro-
ximem da sociedade”, disse, 
apontando ainda a simplifi-
cação do sistema tributário 
como uma prioridade para 
melhorar o ambiente de 
negócios.

Mogi - A cidade atingiu 
ontem a cobertura vacinal de 
87% para primeira e segunda 
dose (ou dose única) da va-
cinação contra a Covid-19 e 
prossegue os agendamentos 
online pelo www.cliquevacina.
com.br na expectativa de 
ampliar esse índice. 

Quem está com a segun-
da dose pendente deve ficar 
atento às datas. Caso já tenha 
passado, não há problema 
algum: o complemento da 
imunização por ocorrer a 
qualquer momento. 

Até o momento, 319.703 
adultos receberam a primeira 
dose ou dose única, o que 
corresponde a 95%; e 292.366 
receberam as duas doses ou 
dose única, o que equivale a 
87%. Entre os jovens, o índice 
de cobertura com primeira 
dose está em 97%, num total 
de 34.316 mogianos de 12 a 
17 anos imunizados.

Mortes coronavírus
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou 2 óbitos s nas últimas 
24 horas nos municípios de 
Mogi das Cruzes e Suzano.

Mogi atinge 87% 

de cobertura 

vacinal e prossegue 

agendamentos

Covid-19

PPM ultrapassa 3,4 mil 
acordos de regularização
Valor parcelado é de R$ 16,2 milhões; montante efetivamente pago é de pouco mais de R$ 3 milhões

DÍVIDAS

Mogi- Em oito semanas, 
o Programa de Parcelamento 
Mogiano (PPM) já proporcionou 
a efetivação de 3.404 acordos 
para regularização de dívidas 
tributárias com a Prefeitura. 
O valor total parcelado é de 
R$ 16,2 milhões. O montante 
efetivamente pago até o mo-
mento é de pouco mais de 
R$ 3 milhões, considerando 
o pagamento à vista ou a 
efetivação das primeiras par-
celas. O balanço da Secretaria 
Municipal de Finanças é do 
período de 20 de setembro 
a 8 de novembro.

A maioria dos acordos rea-
lizados até aqui é referente a 
tributos imobiliários, com 
um total de 3.105 procedi-
mentos e com um valor total 
parcelado de R$ 14,2 milhões. 
O restante se dividiu entre 
tributos mobiliários (286), 
feirantes (3) e dívidas com 
o Mercado Municipal (3), 
entre outros.

O PPM é uma oportunidade 
para os contribuintes de Mogi 
das Cruzes regularizarem 

dívidas de tributos munici-
pais, de forma parcelada e 
com descontos em multas e 
juros. O programa tem prazo 
de 90 dias (vai até dezembro) 
e abrange o parcelamento de 
débitos inscritos na Dívida 
Ativa municipal.

O grande destaque do PPM 

para a população são os benefícios 
oferecidos aos mogianos para 
a regularização de sua situação 
fiscal. Os parcelamentos são 
sem entrada e possuem um 
escalonamento de desconto, 
dependendo do número de 
parcelas escolhido. Para quem 
fizer o pagamento à vista, 

por exemplo, o abatimento 
de juros e multas é de 100%. 

Para aderir ao PPM, os 
contribuintes devem acessar 
o site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes (mogidascruzes.
sp.gov.br). No site, é possível 
consultar, simular e efetivar 
o parcelamento da dívida. 

Para os mogianos que não 
conseguirem realizar o pro-
cedimento pela internet, o 
atendimento pode ser feito 
no Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC), no prédio sede 
da Prefeitura. No local, foram 
designados guichês exclusivos 
para o serviço, respeitando as 
regras de segurança sanitária.

Para quem escolher o paga-
mento em até seis parcelas o 
desconto é de 90%, enquanto 
para o pagamento de 7 a 12 
parcelas haverá o desconto 
de 80% nos juros e multas. 
O escalonamento ainda prevê 
desconto de 70% em juros e 
multas para os pagamentos 
de 13 a 18 parcelas, de 60% 
para quem optar por 19 a 24 
parcelas e de 50% para que 
as dívidas sejam quitadas de 
25 a 72 parcelas.

O valor das parcelas não pode 
ser menor que 25% de uma 
Unidade Fiscal do Município 
(UFM) que, em 2021, tem o 
valor de R$ 187,51. Portanto, 
cada parcela não poderá ser 
inferior a R$ 46,88. 

PPM é a forma de regularizar dívidas de forma parcelada e com descontos em multas 

Divulgação
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Prefeito rebate críticas 
feitas por vereador Brás
Documento abordou alegações feitas por vereador nas redes sociais e em entrevista a jornal

CÂMARA

Mogi - O prefeito Caio 
Cunha (Pode), encaminhou, 
ontem, uma resposta ao reque-
rimento assinado pelo líder do 
governo na Câmara, Marcos 
Furlan (DEM), prestando 
uma série de esclarecimentos 
sobre a condução e políticas 
públicas associadas ao Serviço 
Municipal de Águas e Esgoto 
(Semae).

O requerimento, que tam-
bém foi assinado pelo verea-
dor Maurino José da Silva 
(Pode), o Policial Maurino, 
pede a presença do diretor-

-geral da autarquia, João Jorge 
da Costa. Sua presença seria 
para explicar uma série de 
declarações feitas à imprensa 
pelo vereador Marcelo Porfirio 
da Silva (PSDB), o Marcelo 
Brás. Na publicação, de 8 de 
outubro, o parlamentar teria 
feito críticas e apontamentos 
à condução do Semae.

No documento, o secretário 

de Finanças, Ricardo Abílio, 
rebateu críticas apontando 
que o orçamento para mídia e 
comunicação social no ano de 
2021 foi superior às verbas para 
promoção social e habitação, 
e que tanto as discussões do 
Orçamento Participativo e da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
receberam ampla publicidade 
da imprensa local e estão dis-
poníveis no site da Prefeitura.

As secretarias de Governo e de 

Gestão Pública e a direção-geral 
do Semae também desmen-
tiram a alegação do vereador 
de que estariam ocorrendo 
irregularidades no Semae, 
no Instituto de Previdência 
Municipal de Mogi das Cruzes 
(Iprem), e que serão tomadas 
as devidas providências.

O Executivo municipal 
também explicou sobre os 
convênios com a Santa Casa. 
A Prefeitura explicou os quatro 

convênios separados promovidos 
com a entidade mantenedora 
do hospital: para o pronto-

-socorro, para o atendimento 
ambulatorial, para a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 
para o acompanhamento de 
gestantes. No total do ano, 
foram R$ 11,387 milhões 
de repasses do município, 
com R$ 29,308 milhões com 
repasses estaduais e federais, 
totalizando R$ 40,695 milhões, 
diferentemente do que foi 
apontado pelo parlamentar.

O prefeito negou que tenha 
feito ameaças ao vereador, 
como foi ventilado pela matéria, 
e afirmou que irá tomar as 
medidas cabíveis na Justiça. 

“É cediço que este prefeito 
municipal sempre alicerçou 
sua conduta no princípio 
democrático e no diálogo 
institucional”, afirmou.

A Prefeitura ainda contestou 
alegações sobre uma “caixa-

-preta” da gestão do Semae, 
além de custos envolvendo a 

operação no exercício de 2021.

Ordem do dia 
A Câmara de Vereadores 

aprovou três itens ontem. O 
primeiro foi o Projeto de Lei 
86/21, do vereador Carlos Luca-
reski (PSC) sobre a implantação 
de sistema de transmissão ao 
vivo e gravação das sessões de 
licitações realizadas pelo poder 
Executivo, com o intuito de 
dar maior transparência aos 
processos; o segundo foi o 
projeto de Decreto Legislativo 
18/21 do vereador Edson Santos 
(PSD) que institui a criação da 
Medalha de Responsabilidade 
Social, a ser concedida a enti-
dades, indústria, comércio e 
prestadores de serviço.

O último item foi o pro-
jeto de Resolução 19/21, do 
vereador José Luiz Furtado 
(PSDB), o Zé Luiz, que cria 
uma nova Comissão Especial 
de Vereadores (CEV) para 
tratar das questões ligadas ao 
funcionalismo público.

Parte das críticas foram para a condução do Semae

Divulgação/Semae

André Diniz

Mogi- A segunda turma 
do Curso de Educadores 
Ambientais Locais, pro-
movido pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, por meio 
da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente, 
teve seu segundo módulo 
de formação ontem. Os 
alunos dos bairros Barroso, 
Pedra Branca, Pindorama, 
Quatinga, Taiaçupeba, Ta-
quarussu e Vargem Grande 
se reuniram na Sociedade 
Ambiental de Taiaçubepa 
(SAT), das 14 às 17 horas. 
O primeiro módulo da 
segunda turma ocorreu 
no dia 27 de outubro e o 
próximo está marcado para 
o dia 24 de novembro.

O curso oferece capacitação 
prática e teórica gratuita, em 
quatro módulos. Os alunos 
que tiverem pelo menos 
80% de participação nas 
quatro etapas de formação 
receberão certificado. O 
curso inclui ainda uma 
visita ao Parque Natural 
Municipal Francisco Affonso 
de Mello, como atividade 
de formação.

2ª turma de 

Educadores 

Ambientais participa 

de módulo

Curso

Sustentabilidade � Mobilidade � Saneamento

NOVO PARQUE DO RODEIO

m rv!
OBRAS INICIADAS:

Acompanhe as etapas 

desse empreendimento 

nas redes sociais:
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Bárbara e Frida são suspensas por três dias por terem tentado comprar votos 

e deixado as colegas doentes. 

GLOBO, 17H55

Malhação

Franz pensa em confrontar Mari e Jeff, mas fi ca intimidado com a presença 

de Wallace.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Pilar afi rma a Samuel que tem um compromisso com Diego. Samuel estranha 

quando Pilar conta que Diego a aconselhou a vender a fazendo do pai para 

Matoso. Quinzinho desperta do coma desmemoriado. Tonico e Solano se 

tornam aliados. Nélio confessa seu amor por Dolores. 

GLOBO, 19H15

Pega- Pega

Dom comunica a Sabine que os pais bioló gicos tomaram a decisã o de não a 

denunciar por tê-lo roubado quando pequeno. Douglas se entristece quando 

Raquel lhe avisa que levará  Gabriel para o cruzeiro.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Christian volta para o apartamento de Renato. Christian fi ca assombrado ao 

ouvir as palavras duras de Bárbara no celular de Renato. Lara se desespera 

ao identifi car o suposto corpo de Christian no IML. Christian é abordado por 

Bárbara. Christian decide assumir a vida do irmão. Ravi fi ca desnorteado 

ao saber da suposta morte de Christian.

RECORD, 21H

Gênesis

Israel se preocupa com a escassez de comida.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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(?) do san-
gue, defi-
ciência do
hemofílico

(?) assí-
duos: os 

assinantes
do jornal 

(?) expiató-
rio: assume
a culpa de

outros
Ação com
as mãos

que revela
ansiedade

Desenrolar
negativo

de
protestos

Distribui
tarefas

entre su-
bordinados

Posta em
estado de
atenção 

(por alguém)
Produto

usado na
lavagem

de roupas

"(?)
Mundo",
periódico 
da Espanha

Moeda que
circulava no
reinado de
D. João VI

Primeira
consoante 
do alfabeto

Que exce-
dem as ex-
pectativas

(fem.)

Mar de
(?), lago
da Ásia
Central

Oferece;
doa

O indíviduo
que troca
o dia pela

noite
Pássaro 
de cor
negro-
azulado

Divisões 
geológicas
da Terra

Cuidado,
em inglês

Apelido da 
Portuguesa

(fut.)

Cervídeo
com

grande
galhada

Aline Dias,
atriz de 

"Malhação"
(TV)

Temporão;
precoce

Mensageiro
de Deus
Censura
em fotos

Matemático
e inventor
a quem é

atribuída a
expressão
"Eureka!"

(?) Smith, 
cantor inglês
Soar como
a abelha

Riqueza do
pecuarista
Material

reciclável

Prática
esportiva 
dos campos

da Grã-
Bretanha

Outra vez!

Nem, 
em inglês

Instituição
que

centraliza
a maior
parte do
mercado
petroleiro

(sigla)

Conjunção
aditiva 

Recipiente
plástico de
mercados, 
prejudicial
ao meio
ambiente

Antigo,
em inglês
Instrumento
de cordas

"Dormi na (?)", sucesso
de Bruno e Marrone

Crime de interferência
em inquérito policial

O assunto
evitado 

por pudor

Caráter do
comum

Cidade do
Museu da
Memória
Rondo-
niense

PCLOB
PORTOVELHO

BANALIDADE
SÇGTRES
TABUOPEPT

RUALERTADA
CAÇADAEEL

ÃEÇSACOLA
DOBRÃOLER

DANOTIVAGO
OJNAIMERAS
LUSATARJAD

TBISALCE
RINUZSNAD

ÇOIMATURO
ARQUIMEDES

2/el. 3/nor — old — pet. 4/care.

Acredite que o 
amanhã será um dia 
melhor. Tenha fé e 
jamais duvide disso. 

Você não ganha 
nada em temer o 
futuro. Um espírito 
positivo é tudo que 
precisa para que a 
motivação volte a ser 
o que era.

Olhe as estrelas 
antes de repousar e 
sinta a brisa noturna. 
Que as estrelas lhe 
transmitam força e 

MOMENTO
especial

ESPERANÇA PARA O AMANHÃ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

MARCIO SILVA

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

você encontre a felicidade em cada esquina e jamais perca 

a fé.

“ Bendita seja a verdade dita, o 
abraço sincero e o amor recíproco.”

 cultura@jornaldat.com.br

muita paz para seu 
coração.
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ORIGINAL HOLDING S.A.

(Em Constituição)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2021

1. Data, hora e local: 30 de agosto de 2021, às 9 horas, na sede social da ORIGINAL HOLDING S.A. (“Companhia”), localizada 
na Avenida Saraiva, 400, sala 13, Brás Cubas, Mogi das Cruzes - SP, CEP 08745-140. 2. Presenças: Presente a subscritora da 
totalidade do capital social da Original Holding S.A., sociedade a ser constituída, conforme boletim de subscrição, nos termos do 
Anexo I desta ata. 3. Mesa: A mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Denys Marc Ferrez, e pela Secretária, Sra. Maria Lúcia de 
Araújo. 4. Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a constituição de uma sociedade anônima de capital 
fechado sob a denominação Original Holding S.A. e aprovação do estatuto social da Companhia; (ii) se aprovada a constituição da 
Companhia, a subscrição do capital social; (iii) a eleição de membros da Diretoria da Companhia; e (iv) a fixação da remuneração 
global anual dos diretores da Companhia. 5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, 
foram aprovadas, por unanimidade de votos, registrada as abstenções: (i) a constituição da Original Holding S.A., a ser regida pelo 
estatuto social, nos termos do Anexo II desta ata, aprovado na sua integralidade; (ii) a subscrição de 1.000 (mil) ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) cada uma, representativas da totalidade 
do capital social da Companhia, totalmente integralizado, neste ato, pela subscritora Simpar S.A., em moeda corrente nacional;  
(iii) a eleição, nos termos do estatuto social, das pessoas a seguir indicadas para comporem a Diretoria da Companhia, para 
um mandato de 3 (três) anos: (a) Denys Marc Ferrez, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de 
identidade RG nº 083969089 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 009.018.327-40, com endereço comercial na Avenida Saraiva, 
nº 400, Bairro Brás Cubas, Mogi das Cruzes - SP, CEP 08745-900, para o cargo de Diretor sem designação específica;  
(b) Sidnei José Bio Ongarelli, brasileiro, casado, diretor comercial, portador da cédula de identidade RG nº 12.900.300 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.597.688-35, com endereço comercial na Avenida Saraiva, nº 400, Brás Cubas, Mogi das 
Cruzes – SP, CEP 08745-900, para o cargo de Diretor sem designação específica; (c) Samir Moises Gilio Ferreira, brasileiro, 
casado, contador, portador da cédula de identidade RG 25.801.596-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 200.964.558-88, com 
endereço comercial na Avenida Saraiva, nº 400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes – SP, CEP 08745-900, para ocupar a diretoria 
da Sociedade, sob a designação de Diretor sem designação específica. Os membros da Diretoria ora eleitos tomaram posse 
nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse, arquivados na sede da Companhia, oportunidade que 
declararam, nos termos do art. 147 da Lei 6404/76 e sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da 
Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (iv) o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para a remuneração global 
anual dos administradores da Companhia no exercício social de 2021. 6. Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, 
a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no §1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.  
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral de Constituição, da qual se lavrou a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente - Denys Marc Ferrez; Secretária - Maria Lúcia 
de Araújo. Acionista subscritora: Simpar S.A. (representada por seus diretores Denys Marc Ferrez e Samir Moises Gilio Ferreira). 
São Paulo, 30 de agosto de 2021. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Denys Marc Ferrez – Presidente; Maria 
Lúcia de Araújo – Secretária. Visto do Advogado: Maria Lúcia de Araújo - OAB/SP 189.868. JUCESP – Certifico o registro sob 
NIRE nº 3530057690-0, em 14.09.2021 – Gisele Simiema Ceschin – Secretária Geral._________________________________________________________________________________________________
ANEXO II - DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO - REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2021 - ESTATUTO 
SOCIAL DA ORIGINAL HOLDING S.A. CNPJ/MF em fase de obtenção NIRE em fase de constituição - CAPÍTULO I - 
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO - Artigo 1º - A Original Holding S.A. (“Companhia”) 
é uma sociedade anônima de capital fechado regida pelo presente estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições 
legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Avenida Saraiva, 400, sala 13, Brás Cubas, Mogi das Cruzes 
- SP, CEP 08745-140, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais em qualquer parte do território nacional 
ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades empresariais, como sócia ou 
acionista, no Brasil ou no exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - DO 
CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES- Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 1.000,00 (mil reais), totalmente 
subscrito e integralizado, dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
Parágrafo único - Nas deliberações da assembleia geral, cada ação ordinária dará direito a um voto. Artigo 6º - Os 
certificados e cautelas de ações da Companhia serão assinados por qualquer dos diretores da Companhia. Parágrafo 
único - A Companhia poderá cobrar o custo de substituição de certificados ou cautelas de ação, quando pedida pelo 
acionista. CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 7º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro 
de 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que convocada, com 
observância dos preceitos legais. Parágrafo único - A convocação será feita por qualquer dos diretores ou por aqueles a 
quem a lei atribuir essa competência. Artigo 8º - A Assembleia será instalada e presidida por qualquer dos diretores da 
Companhia, que convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. Parágrafo único - O acionista poderá ser 
representado na Assembleia Geral por procurador, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da lei no 6.404, de 
15.12.1976, desde que o instrumento de procuração tenha sido depositado na sede social até 24 (vinte e quatro) horas 
antes da hora para qual estiver convocada a Assembleia. Artigo 9º - Somente poderão tomar parte na Assembleia Geral 
os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, no livro próprio, até 3 (três) dias antes da data da Assembleia 
Geral. Artigo 10 - A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e 
tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 11 - Salvo quando a lei ou este 
Estatuto Social exigir quórum qualificado, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por acionistas que 
representem metade, no mínimo, de ações com direito a voto, não computados os votos em branco. CAPÍTULO IV - DA 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA - Artigo 12 - A Companhia será administrada pela Diretoria, que será composta de 
no mínimo, 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, aos quais caberá a prática de todos os negócios. Artigo 13 - Os 
Diretores, pessoas naturais, residentes no país, acionistas ou não, serão eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis 
a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo 1º - O prazo de gestão estender-se-á 
até a investidura dos novos diretores eleitos. Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria são dispensados da prestação da 
garantia de gestão. Artigo 14 - A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, será exercida por 2 (dois) diretores 
em conjunto, observado os parágrafos seguintes. Parágrafo 1º - A Companhia, representada na forma do disposto no 
parágrafo anterior, poderá nomear procuradores, cujo mandato deverá ter prazo determinado, salvo no caso de procuração 
outorgada a advogados, para fins judiciais ou para processos administrativos, hipóteses em que o prazo poderá ser 
indeterminado. Parágrafo 2º - A Diretoria terá a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral. CAPÍTULO V- DO 
CONSELHO FISCAL - Artigo 15 - A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos 
e 3 (três) membros suplentes, acionistas da Companhia ou não, o qual funcionará em caráter não permanente e somente 
será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei. Parágrafo 
1º - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no País, legalmente qualificadas, serão eleitos pela 
Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, e exercerão seu mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária 
que se realizar após a eleição. Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal farão jus à remuneração que lhes for fixada 
em Assembleia Geral. Parágrafo 3º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente 
ocupará seu lugar. Artigo 16 - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis 
as funções de seus membros. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS - Artigo 17 - O exercício social terá início 
em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço patrimonial e as demais 
demonstrações financeiras deverão ser preparados de acordo com os prazos e demais condições previstos na legislação 
aplicável. Artigo 18 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, 
se houver, e a provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente 
absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. O lucro líquido deverá ser 
alocado na seguinte forma: (i) 5% (cinco por cento) serão destinados para a Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte 
por cento) do capital social; (ii) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados para o pagamento do dividendo 
obrigatório devido aos acionistas, observadas as demais disposições deste Estatuto Social e a legislação aplicável; e  
(iii) o saldo do lucro líquido, se houver, após serem realizadas todas as deduções para as reservas previstas em lei ou 
neste Estatuto Social, terá a destinação quer lhe for atribuída pela Assembleia Geral, conforme proposta dos órgãos da 
administração. Artigo 19 - A Companhia poderá: (i) levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos 
intermediários, à conta do lucro apurado, dos lucros acumulados e da reserva de lucros; (ii) levantar balanços relativos a 
períodos inferiores a um semestre e distribuir dividendos intercalares, desde que o total de dividendos pagos em cada 
semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, §1°, da Lei das 
Sociedades por Ações; e (iii) creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, 
os quais serão imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a integrá-los para todos os efeitos legais. Parágrafo 
único - Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre capital próprio que não forem reclamados dentro do 
prazo de 3 (três) anos contados da data em que foram colocados à disposição dos acionistas. CAPÍTULO VII  
- DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO - Artigo 20 - O falecimento, falência, insolvência, declaração de incapacidade ou retirada 
de qualquer dos acionistas não dissolverá a Companhia, que continuará com os demais acionistas.Artigo 21 - A 
Companhia dissolver-se-á nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral, quando for o caso, determinar o 
modo de liquidação e nomear o Conselho Fiscal e o liquidante que deverão atuar no período da liquidação, fixando-lhes a 
remuneração. CAPÍTULO VIII- DISPOSIÇÕES GERAIS - Artigo 22 - Este Estatuto Social rege-se pela Lei das Sociedades 
por Ações. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com a 
Lei das Sociedades por Ações.

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/21 - PROCESSO Nº 20.657/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DE PAULA VALEZINI 
(TRECHO ENTRE A RUA ROCCHINA LAVECCHER GARCEZ E AV. RICIERI BERTAIOLLI 
JUNIOR), PARQUE DAS VARINHAS, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os 
pareceres exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Obras e da 
Secretaria Municipal de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas: CASAMAX 
COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA; DBW PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA; 
FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA; GESTOR ENGENHARIA LTDA; 
JOTERRA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI; RENOV PAVIMENTAÇÃO 
E CONSTRUÇÕES LTDA e RODRIGUES E ORTIZ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
EIRELI, para a fase seguinte do certame. Decidiu ainda, INABILITAR as empresas: POTENZA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, por não atender ao subitem “2.5.1”; SM COMÉRCIO 
E SERVIÇO EIRELI, por não atender aos subitens “2.5.1” e “2.5.5” e VIGENT CONSTRUÇÕES 
LTDA, por não atender ao subitem “2.5.1” do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da publicação do Aviso de Habilitação/Inabilitação na imprensa, para a interposição 
de eventuais recursos, em não havendo, fica estabelecido conforme subitem “3.3” do Edital, o 
dia 22 de novembro de 2021, às 14 horas, para abertura dos envelopes nº 2 – PROPOSTA, na 
sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso 
Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 10 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2021 – PROCESSO Nº 12.112/2021 E APENSOS

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E LABORATORIAL.
EMPRESAS VENCEDORAS: NELMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA e QUALY COMERCIAL EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 11.895,48 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Mogi das Cruzes, em 27 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 - PROCESSO Nº 16.857/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE ENFERMAGEM.
EMPRESAS VENCEDORAS: MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI; FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI e 
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
VALOR DA HOMOLOGAÇÃO FINAL: R$ 4.805.395,85 (quatro milhões, oitocentos e cinco mil, 
trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
VALOR DA HOMOLOGAÇÃO PARCIAL: R$ 3.469.767,20 (três milhões, quatrocentos e 
sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).
VALOR GLOBAL HOMOLOGADO: R$ 11.374.258,90 (onze milhões, trezentos e setenta e 
quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

Mogi das Cruzes, em 05 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/21 - PROCESSO Nº 22.500/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EM DIVERSOS PRÓPRIOS 
NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), VISANDO ATENDER AS 
SECRETARIAS, COORDENADORIAS E AUTARQUIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os 
pareceres exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Obras e da 
Secretaria Municipal de Finanças, decidiu HABILITAR as empresas: DEMAX – SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LTDA., TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI., DP BARROS 
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA., FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI., para a fase seguinte do certame. 
Decidiu, ainda, INABILITAR as empresas: TETO CONSTRUTORA S/A., por não atender ao 
solicitado em relação ao subitem “5.1.5.2” do Edital, SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS 
LTDA., por não atender ao solicitado em relação aos subitens “5.1.5.2”, “5.1.5.8”, “5.1.5.9”, 
“5.1.5.10”, “5.1.5.11” e “5.1.6.2” do Edital, TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., 
por não atender ao solicitado em relação ao subitem “5.1.5.1” do Edital, HCON ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA., por não atender ao solicitado em relação ao subitem “5.1.5.1” do 
Edital e ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI., por não atender ao 
solicitado em relação ao subitem “5.1.5.2” do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com 
suas alterações e estabelecido conforme subitem “8.1.13” do Edital, o dia 22 de novembro de 
2021, às 16 horas, para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, na sala de 
reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague 
Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 10 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2021 – PROCESSO Nº 22.172/2021 E APENSO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (DIETA ESPECIAL).
EMPRESA VENCEDORA:  BLUEBERRY SERVIÇOS LTDA e CHARBEL PARTICIPAÇÕES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 29.018,15 (vinte e nove mil e dezoito reais e quinze centavos).

Mogi das Cruzes, em 04 de novembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Entorno da Praça Assumpção Ramirez Eroles será recapeado

Mogi- As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos darão início hoje aos 

trabalhos de recapeamento asfáltico no entorno da Praça Assumpção Ramirez Eroles, na 

Vila Nova Mogilar. Serão atendidas as ruas Jean Batiste Debret, Benedito Lopes da Silva e 

Louraci Della Nina Tavares, numa extensão total de 820 metros lineares. A última via será 

recapeada até o encontro com a avenida Francisco Rodrigues Filho.

Vacinação segue descentralizada
Com a pandemia dando sinais de recuo, prefeituras mantêm a imunização nos postos de saúde municipais

COVID-19

As campanhas de vacinação 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) passaram a adotar, na 
maioria das cidades da região, 
a vacinação descentralizada 
nos postos de saúde, como 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Unidades de Saúde 
da Família (USF).

A cidade de Suzano, que 
começou a campanha com 
três polos - um no distrito 
do Boa Vista, um no centro 
da cidade e outro no distrito 
de Palmeiras - optou por 
descentralizar a imunização 
para as 24 unidades referen-
ciadas de Saúde entre UBSs e 
USFs. O atendimento segue 
sendo de segunda a sexta-

-feira, das 8 às 15 horas. Até 
o início da semana, Suzano 
apresentava 98,04% de seu 
público-alvo com a primeira 
dose da vacina, e 71,07% 
com as duas doses. 

 Mogi das Cruzes, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, informou que 
manterá até o final do ano 
a estrutura existente para 
a campanha de vacinação 
contra a Covid-19. O agen-
damento continua sendo 

Doses são encontradas em, praticamente, todas UBSs

feito por meio  site www.
cliquevacina.com.br, com 
pequenas adaptações, como 
a permissão para pedestres 
no drive-thru do Pró-Hiper, 
no Centro Cívico.

Nas estimativas da Pasta, 
95% dos adultos já recebe-
ram a primeira dose ou dose 
única, e 86% da população 
já recebeu as duas doses 
ou dose única. “Entre os 

jovens, o índice de cobertura 
com primeira dose está em 
96%, num total de 34,1 mil 
mogianos de 12 a 17 anos”, 
explicou.

Itaquaquecetuba informou 
que não pretende reduzir o 
número de postos de vacinação 
na cidade para a Covid-19, 
que estão atualmente em 
17 unidades. “Levando em 
consideração a população 

elegível e com base da popu-
lação estimada pelo IBGE de 
2021, 92,55% estão com a 
primeira ou única e 68,11% 
com a segunda”, explicou.

A Prefeitura de Poá, informou 
que no dia 8 de novembro 
ampliou a campanha de 
vacinação dos dois pontos  
para as 13 unidades de Saúde, 
com o intuito de reduzir a 
distância entre a população 

e a vacina, com atendimento 
das 9 às 15 horas durante 
a semana. Nas estimativas 
da administração municipal, 
95% dos mais de 95 mil ha-
bitantes aptos a se vacinar já 
receberam a primeira dose, e 
78,1% contam com as duas 
doses ou com a dose única.

A Prefeitura de Santa Isabel 
informou que, no momento, 
apenas o posto volante que 
estava em funcionamento no 
Ginásio Municipal de Espor-
tes Francisco de Souza será 
remanejado para a UBS-I 
Pref. Ilário Dassiê, localizada 
próxima ao ginásio, e que 
os 12 postos disponíveis no 
primeiro trimestre deste ano 
seguem oferecendo o imuni-
zante. Santa Isabel registrou 
no início desta semana 79,2% 
de sua população com a pri-
meira dose, e 63,8% com as 
duas doses. 

A Secretaria de Saúde de 

Guararema informou que, 
desde o início da campanha 
de imunização, segue com a 
Central de Vacinação Coro-
navírus (Cevac), localizada 
no bairro Nogueira. No total, 
a cidade já cobriu 90.5% de 
sua população com a primeira 
dose e 77,88% com as duas 
doses ou a dose única. 

Ferraz de Vasconcelos infor-
mou que seguirá aplicando a 
vacina em seus 13 postos, após 
ter iniciado a campanha em 
oito polos no início do ano. 
Outro ponto ainda disponível 
é o “Corujão da Vacinação” na 
paróquia Nossa Senhora da 
Pa, que ocorre de segunda a 
sexta-feira das 17 às 20 horas. 
Com uma população total de 
196,5 mil habitantes, já foram 
imunizados, nos cálculos da 
Pasta municipal de Saúde, 69,4% 
com a primeira dose e 53,3% 
com as duas rodadas, além de 
4,3% com a dose de reforço.

André Diniz
Wanderley Costa/Secop Suzano

Mogi- Com 4.211 visualizações 
e 575 mil pessoas alcançadas 
direta ou indiretamente nas 
29 oficinas realizadas no mês 
de setembro, o programa 
Participa Mogi promoverá, a 
partir deste mês, as reuniões de 
retorno nos bairros e distritos 
atendidos na primeira fase do 
trabalho. Quatinga receberá 
o encontro hoje, das 18h30 
às 20h30, na E.M. Adolfo 
Cardoso. Já o Centro terá sua 
reunião amanhã, das 18h30 
às 20h30, na E.M. Coronel 
Almeida. 

Na sequência, serão reali-
zadas as reuniões de Sabaúna 
(16/11), Cocuera (18/11), 

Taiaçupeba (23/11), Cezar de 
Souza (25 /11), Braz Cubas 
(27/11), Jundiapeba (2 /12), 
Jardim Piatã (4 /12), Biritiba 
Ussú (7 /12), Taboão e Chácara 
Guanabara (11 /12).

As reuniões regionais tiveram 
boa participação da população. 
O Participa Mogi recebeu 
1.577 contribuições entre 
pedidos e sugestões apresen-
tadas pela população durante 
as oficinas, além do espaço da 
iniciativa disponibilizado no 
site da Prefeitura. \Ao todo, 
1.018 pessoas participaram 
das oficinas, enquanto 1.002 
internautas se inscreveram 
pela internet.

Participa Mogi inicia 
reuniões de retorno hoje

Quatinga


