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Sol com muitas nuvens durante o dia. 

Empresas de ônibus de Mogi pedem 
aumento para R$ 7 ainda neste mês
Embora os pedidos sejam feitos para que tarifa mude ainda em novembro, aumento deve ocorrer só em 2022

FERIADO

Mais de 60 mil veículos devem passar pela 
Mogi-Bertioga no feriado. Cidades, página 3

O valor da tarifa dos ônibus mu-
nicipais de Mogi das Cruzes para 
o próximo ano está em discussão. 
As empresas que operam as linhas 
na cidade já apresentaram o pedido 
de reajuste para a Prefeitura, que 
está fazendo a análise dos dados. 
A Princesa apresentou solicitação 
para que a tarifa passe para R$ 7,04, 
enquanto a Mogi Mob pleiteia o 
valor de R$ 7,08. Além disso, as 
duas empresas pedem que o re-
ajuste seja feito ainda em novem-
bro e que a isenção do ISS sobre o 
transporte coletivo seja mantida. O 
último reajuste do transporte cole-
tivo em Mogi das Cruzes ocorreu 
em janeiro de 2019, quando a tari-
fa passou de R$ 4,10 para R$ 4,50. 
Cidades, página 4

MOGI

Prefeitura faz 
limpeza no 
rio Tietê. p3

De acordo com a Prefeitura, valor 
que está sendo cobrado pela Santa 
Casa pela renovação do contrato 
do Pronto-Socorro está acima dos 
R$ 3 milhões. Cidades, página 5

Santa Casa

SAÚDE ESPERA 
JUSTIFICATIVA 
PARA AUMENTO 
NO CONTRATO 
DO PS DE MOGI

De acordo com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, valor da passagem de ônibus hoje está em R$ 4,50

Mogi News/Arquivo
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Saúde

Instituto de Nefrologia ampliará 
atendimentos em Suzano

Anúncio foi feito durante a semana em reunião na 
Prefeitura de Suzano. Cidades, página 5
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MORO E DATENA
As recentes movimentações do noticiá-
rio político nacional podem trazer uma 
“turnê” das mais insólitas para Mogi das 
Cruzes e região para as eleições do ano 
que vem. Com a adesão do ex-juiz Sér-
gio Moro ao Podemos, e com as recentes 
declarações do apresentador José Luiz 
Datena em concorrer pelo PSD, respec-
tivamente Caio Cunha e Marco Bertaiolli 
podem apresentar Mogi - e seu estraté-
gico colégio eleitoral - aos dois nomes 
mais “quentes” no quem-é-quem da ter-
ceira via da política nacional.

PEC DOS PRECATÓRIOS
O PDT acabou por ser o fiel da balança, 
na última semana, para a aprovação em 
primeiro turno da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) dos Precatórios. Le-
vando em conta a presença da legenda 
na região do Alto Tietê - e as evasões que 
aconteceram desde o início do ano - há 
de se perguntar qual é a sensação em 
quem ficou e quem saiu.

NOVEMBRO AZUL
Com objetivo de mobilizar e conscienti-
zar o maior número possível de homens 
sobre os cuidados com a saúde, a Prefei-
tura de Ferraz de Vasconcelos, por meio 
das secretarias de Saúde e Esporte e La-

zer, com apoio do Fundo Social de So-
lidariedade, organizaram uma edição 
da Maratona Esportiva Novembro Azul 
+ Saúde. O evento será no Parque Nos-
so Recanto, em 27 de novembro, das 8 
horas ao meio-dia, com esportes e ser-
viços de saúde. O local estará aberto ao 
público em geral. É obrigatório uso de 
máscara.

APRESENTAÇÃO
Em comemoração à Proclamação da Re-
pública, a Orquestra Municipal de Santa 
Isabel realizará uma apresentação, para 
o hasteamento das bandeiras no dia 15 
de novembro, às 8 horas, no Paço Mu-
nicipal. Os protocolos contra a Covid-19 
serão respeitados de acordo com Orga-
nização Mundial de Saúde, como o uso 
de máscara, álcool em gel e distancia-
mento social.

FEIRA DO PRODUTOR
A Feira do Produtor Rural de Santa Isa-
bel, que comercializa produtos como 
vegetais, geleias naturais, peixes e 
muito mais, estará em um novo lo-
cal. Agora ela será realizada na aveni-
da Coronel Bertoldo, ao lado do pos-
to da Polícia Militar.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Difícil para todo mundo

A 
semana fecha com uma nova 
apreensão nas famílias do Alto 
Tietê e, em certa medida, em 
todo o país, com a tentativa 

das empresas em impor um vertiginoso 
aumento na tarifa do transporte público. 
Sob o argumento de uma “crise”, mais um 
setor descobre-se tardiamente com os dois 
pés deste Brasil pós-2019.

Nem mesmo os militantes mais ufanis-
tas e otimistas com a situação do Brasil 
conseguem olhar para fora de suas janelas 
e terem a mesma esperança que expeliam 
há três anos. Com uma inflação chegan-
do aos dois dígitos em 12 meses, o au-
mento salarial quase congelado, milhões 
de desempregados e o endividamento 
em massa que engessa o crédito de gran-
de parte da população, era apenas uma 
questão de tempo que a pobreza colate-
ral subisse a pirâmide social em direção 
às classes mais ricas, ajudando a perpe-
tuar o ciclo de inflação e estagnação que 
vivemos há anos.

Há de se levar em consideração os es-
forços dos prefeitos do Alto Tietê, que 

estão, neste instante, buscando soluções 
para tentar reduzir o impacto da falta de 
comando federal na economia e na pan-
demia, que agiu aparvalhada como um 
goleiro inexperiente que não sabe se salta 
à bola ou não. Os esforços pelo fomen-
to ao emprego, programas assistenciais 
como o Auxílio Emergencial Mogiano 
e o Auxílio Empresarial, o atendimento 
às famílias vulneráveis e o empenho dos 
profissionais da saúde no atendimento e 
vacinação - tudo isto faz parte da nossa 
tentativa de sair do fundo do poço.

Mas, por mais que nos esforcemos, ain-
da é uma covardia comparar a capacida-
de de mobilização de prefeitos à capaci-
dade do governo federal e estadual neste 
trabalho de reaquecimento da economia. 
E as empresas, antes de tentar levar os 
poucos trocados dos seus usuários, po-
deriam utilizar de sua influência econô-
mica e política para pleitear uma agenda 
econômica mais orientada pelo bem-estar 
comum. Afinal de contas, está difícil para 
todo mundo - não é preciso mais esforço 
para piorar o que já está ruim.

Instituições, parem com 
tantos escândalos! Sociedade e 
lideres estimulem as reformas 
necessárias nos três poderes, 
principalmente no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Na 
Alemanha, um juiz da cor-
te principal, permanece por 
um curto mandato e depois 
retorna para dar aulas de di-
reito para se reciclar. 

Em muitos países, um juiz 
ou integrantes de cortes su-
periores são proibidos de dar 
entrevistas ou fazer comen-
tários de processos que es-
tão tramitando. É somente 
no Brasil que ministros dos 
tribunais superiores e do STF 
fazem comentários de proces-
sos e dão entrevistas. Estes se-
nhores deveriam permanecer 
em silêncio. 

Outro detalhe que prejudica 
a seriedade é a indicação de 

Reformas, STF e politicagem

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

um cidadão do Direito pelo 
presidente da República, que 
é em seguida sabatinado pelo 
Senado Federal e após, se 
aprovado pelo Senado é in-
dicado pelo presidente para 
integrar o STF.  Ora, os inte-
grantes do STF deveriam ser 
juízes de carreira. 

Os juízes de carreira são 
concursados e iniciam o tra-
balho em primeira instância, 
ou nos fóruns das comarcas. 
Com o passar dos anos, vão 
sendo promovidos de uma co-
marca do interior para outras 
maiores até chegarem aos tri-
bunais estaduais. Mas para o 
STF a situação é política, pois 
envolvem o Senado e a Presi-
dência da República, fazendo 
surgir deste procedimento 
(embora constitucional), os 
favores para os outros pode-
res e para autoridades. 

Em outros países também 
há erros e malandragens, mas 
o nosso é pior. É triste o Bra-
sil a todo instante ver a nação 
envolvida em escândalos de 
toda ordem e a violência au-
mentando a todo instante. As 
reformas em todos os setores 
e camadas sociais são de ex-
trema necessidade. O Brasil 
não experimentou o sofrimen-
to de guerra civil ou exterior. 
Os povos que sofreram com 
guerras se civilizaram e se 
tornaram educados, por isso, 
são colocados no “status” de 
primeiro mundo. Brasileiro 
valorize a sua pátria e ame 
esta terra mais do que o amor 
que tem em si mesmo. Seja 
cidadão do bem.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Prefeitura faz limpeza 
superficial do rio Tietê

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos, em parceria 
com o Corpo de Bombeiros, 
realizou ontem trabalhos de 
limpeza superficial no rio 
Tietê. A operação resultou na 
completa remoção de sacos 
de lixo e outros resíduos, que 
ficaram acumulados sobre 
o leito do rio, na altura do 
Parque Centenário. Ao todo, 
foram 10 toneladas de ma-
terial retirado. Os serviços 
foram possibilitados a partir 
de autorização concedida pelo 
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (Daee).

Em função das caracte-
rísticas do local, que é uma 
área de várzea, a limpeza foi 
feita de forma manual, com 
embarcações cedidas pelo 
Corpo de Bombeiros e uma 
equipe de aproximadamente 
15 pessoas, entre membros da 
corporação e funcionários da 
Secretaria de Serviços Urbanos.

Para possibilitar os trabalhos, 
a equipe primeiramente depo-
sitou sobre o leito do rio uma 
rede de contenção, para evitar 

Em parceria com o Corpo de Bombeiros

que os resíduos se despren-
dessem e se movimentassem 
para outra localidade. Na 
sequencia, teve início a coleta 
manual dos resíduos, com o 
uso de tarrafas e equipamentos 
de proteção individual, uma 
vez que trata-se de material 
potencialmente contaminado.

O material removido do 
leito do rio foi colocado em big 
bags, que são adequadas para 
receber lixo e na sequencia foi 
encaminhado para o caminhão 

da empresa responsável pelos 
serviços de limpeza pública 
do município, que cuidou da 
destinação final dos resíduos.   

A parceria com o Corpo de 
Bombeiros foi fundamental. 

“Além de todo o conhecimento 
que eles têm sobre navega-
ção, a presença do Corpo de 
Bombeiros foi também uma 
forma de garantir a segurança 
de todos os funcionários”, 
destacou a secretária da Pasta, 
Camila Souza.

Operação resultou na remoção de sacos de lixo 

Pedro Chavedar/PMMC

Proclamação da República vai 
movimentar estradas da região
Feriado desta segunda-feira deve movimentar, também, estradas em outras regiões do Estado de São Paulo

TRÂNSITO

Alto Tietê - O governo 
do Estado e as empresas 
concessionárias pelas princi-
pais rodovias que cortam o 
Alto Tietê se preparam para 
um novo fluxo de veículos 
em direção às praias e ao 
interior no feriado de Pro-
clamação da República, que 
ocorre nesta segunda-feira. 
Na expectativa da Agência 
Reguladora de Transportes 
do Estado de São Paulo 
(Artesp), 3,1 milhões de 
veículos deverão circular 
por todo o Estado.

No sistema Ayrton Senna/
Carvalho Pinto (SP-70), que 
dá acesso para a Serra da 
Mantiqueira e para o litoral 
norte, são esperados mais 
de 850 mil carros em ambos 
os sentidos durante todo o 
feriado. Já na rodovia Mogi-

-Bertioga (SP-98), o fluxo 
estimado pelas autoridades 
é de 62 mil veículos em 
direção ao litoral paulista.

O Rodoanel Mário Covas 

(SP-21), segundo estima-
tivas do Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Estado (DER-SP), deverá 
contar com 148 mil veí-
culos em seu trecho Leste, 
que poderão acessar as 
rodovias Anchieta (SP-150) 
Imigrantes (SP-160), rumo 
ao litoral sul. Segundo a 
CCR/Nova Dutra, empresa 
responsável pela rodovia 
Presidente Dutra (BR-116), 
mais de 900 mil veículos 
deverão seguir pela estrada 

nos dois sentidos no trecho 
paulista durante o feriado. 
A rodovia, que também 
corta o Alto Tietê, é um 
dos principais corredores 
viários do país e liga São 

Paulo ao Rio de Janeiro.
Com o intuito de garantir 

a segurança dos motoristas, 
a Artesp orienta que os mo-
toristas evitem horários de 
maior movimento, como a 

manhã deste sábado (das 8 
horas ao meio-dia) e na volta, 
entre meio-dia e 20 horas. 
Os motoristas também devem 
planejar antecipadamente 
seus trajetos e acompanhar 

em tempo real as condições 
das estradas, divulgadas 
pelas concessionárias, ou 
pelos painéis eletrônicos 
disponibilizados no trecho.

“Vamos reforçar a operação 
para garantir a segurança 
e o conforto dos que vão 
pegar a estrada”, afirmou 
o secretário de Estado de 
Logística e Transportes, 
João Octaviano Machado 
Neto. O DER-SP informou 
que as rodovias estaduais 
contarão, além de reforços 
operacionais e de fiscaliza-
ção, com o uso de drones 
para apuração e tomadas de 
decisões pelas autoridades.

A CCR/Nova Dutra informou 
que até o final de outubro 
deste ano, foram registrados 
21 acidentes relacionados 
à parada no acostamento e 
182 atropelamentos, o que 
motiva a campanha pelo 
uso consciente da faixa de 
emergência pelos motoristas, 
e não como uma alternativa 
para escapar do trânsito.

André Diniz

Somente na Mogi-Bertioga são esperados cerca de 62 mil veículo no feriado

Mogi News/Arquivo

Mogi- Os jovens músi-
cos da Banda Sinfônica do 
Cempre Prof. José Limongi 
Sobrinho, no Botujuru, 
se apresentarão hoje, às 
20 horas, pela primeira 
vez no auditório Claudio 
Santoro em Campos do 
Jordão (SP). O concerto 

“Horizontes Sinfônicos” irá 
misturar músicas eruditas 
e populares neste palco 
especial, que já recebeu 
grandes nomes da música 
nacional e internacional.

A Banda, sob a regência 
do maestro Ewerton Ravel-
li, terá em seu repertório 
clássicos como Majestia e 
The Last To Defend, além 
de uma seleção de músicas 
com temas de filmes, como 
Star Wars, Jurassic Park, 
E.T e Indiana Jones. “É 
um sonho estarmos em um 
dos principais palcos do 
Brasil e da América Latina”, 
contou o professor de mu-
sicalização Felipe Sangali. 
A apresentação contou com 
apoio do vereador Edson 
Santos.

Banda Sinfônica estará
em Campos do Jordão

Cempre do Botujuru

A expectativa está alta 
entre os 56 jovens músicos 
que irão se apresentar pela 
primeira vez em Campos do 
Jordão. Aos 15 anos, Yara 
Caroline de Souza Pinto 
está há seis na banda onde 
toca flauta. “Os ensaios 
foram bons, a gente evoluiu 
bastante. Eu espero que a 
apresentação seja muito 
boa porque demos o nosso 
melhor”, disse. 

Com títulos estaduais 
e nacionais, o grupo faz 
parte do projeto Pequenos 
Músicos... Primeiros Acordes 
na Escola, desenvolvido 
pela Secretaria Municipal 
de Educação, que oferece 
educação musical para 11 
mil alunos na rede muni-
cipal de ensino. 

 Neste ano, a Banda do 
Cempre Limongi Sobrinho 
do Botujuru já realizou 
sete apresentações, como 
o concerto “Vale a pena 
ver e ouvir de novo” em 
homenagem ao Mês da 
Educação no município 
fde Mogi das Cruzes.

Mogi das Cruzes receberá 
nos dias 27 e 28 de no-
vembro, a final do Circuito 
Paulista de Skate Street 2021, 
promovido pela Federação 
Paulista de Skate e que terá 
apoio da Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Smel). Já 
neste domingo (14/11), será 
realizado o evento Manobra 
pela Vida, organizado pela 
entidade FJU Mogi. As duas 
competições ocorrerão no 
Mogi Skate Park, localizado 
ao lado do Ginásio Professor 
Hugo Ramos, no Mogilar.

A etapa final do Circui-
to Paulista de Skate Street 
2021 terá competição das 
categorias mirim, iniciante 
(as duas disputadas no sába-
do, 27/11) e amador (com 
provas no domingo, 28/11). 
As inscrições são gratuitas e 
poderão ser feitas no local 
do evento, em horários de-
finidos pelos organizadores. 
A expectativa é que cerca de 
200 competidores participem. 

Competições de 
skate ocorrem 
durante este 
mês

Circuito Paulista

Artesp 
orienta que 
os motoristas 
evitem horários 
de maior 
movimento



cidades Sábado, 13 de novembro de 20214 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Empresas pedem reajuste  
para R$ 7 ainda em novembro
Apesar do pedido das concessionarias de transportes coletivos, a Prefeitura estuda o aumento para ano que vem

ÔNIBUS MUNICIPAIS

Mogi - O valor da tarifa 
dos ônibus municipais para o 
próximo ano está em discussão 
no município. As empresas 
que operam as linhas na cidade 
já apresentaram o pedido de 
reajuste para a Prefeitura, 
que está fazendo a análise 
dos dados. De acordo com 
informações passadas pela 
Prefeitura à reportagem, a 
Princesa apresentou solici-
tação para que a tarifa passe 
para R$ 7,04, enquanto a 
Mogi Mob pleiteia o valor 
de R$ 7,08. Além disso, as 
duas empresas pedem que o 
reajuste seja feito ainda em 
novembro e que a isenção do 
Imposto Sobre Serviço (ISS) 
sobre o transporte coletivo 
seja mantida.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana, após questionamen-
tos feitos pela reportagem, o 
estudo que está sendo feito 
tem como objetivo garantir 
o equilíbrio e a qualidade do 

Expectativa é que ano que vem, o valor cobrado nas passagens de ônibus sofram aumento em toda a região

sistema de transporte, sem 
prejudicar a população que 
vive um período de crise 
econômica causada pela 
pandemia. Hoje, a tarifa de 
ônibus em Mogi das Cruzes 

é de R$ 4,50.
A tarifa do transporte co-

letivo vem sofrendo, nos 
últimos meses, pressão do 
aumento de insumos e de 
custos relativos ao sistema. O 

preço do diesel, por exemplo, 
subiu 65% desde o início da 
pandemia, de acordo com 
estudos. Além disso, a inflação 
sobre produtos utilizados no 
transporte – como pneus 

e lubrificantes – também 
impactam nos custos. Até o 
final deste mês, também será 
definido o índice de reajuste 
salarial dos funcionários do 
transporte coletivo.

“A Prefeitura entende a 
atual situação do país e o 
crescimento inflacionário 
traz impacto nos custos do 
transporte. No entanto, o 
valor de reajuste solicitado 
não é possível de ser atendido. 
A administração mantém 
negociação com as empresas 
para que o reajuste mante-
nha o equilíbrio do sistema, 
mas tenha o menor impacto 
possível no orçamento das 
famílias”, explicou a secretária 
municipal de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres.

O último reajuste do trans-
porte coletivo em Mogi das 
Cruzes ocorreu em janeiro de 
2019, quando a tarifa passou 
de R$ 4,10 para R$ 4,50.

Divulgação/PMMC

Competições de skate 
ocorrem durante este mês

Mogi das Cruzes receberá 
nos dias 27 e 28 de novembro, 
a final do Circuito Paulista de 
Skate Street 2021, promovido 
pela Federação Paulista de Skate 
e que terá apoio da Prefeitura, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Smel). Já 
neste domingo (14/11), será 
realizado o evento Manobra 
pela Vida, organizado pela 
entidade FJU Mogi. As duas 
competições ocorrerão no 
Mogi Skate Park, localizado 
ao lado do Ginásio Professor 
Hugo Ramos, no Mogilar.

A etapa final do Circuito 
Paulista de Skate Street 2021 
terá competição das categorias 
mirim, iniciante (as duas 
disputadas no sábado, 27/11) 
e amador (com provas no 
domingo, 28/11). As inscri-
ções são gratuitas e poderão 
ser feitas no local do evento, 
em horários definidos pelos 
organizadores. A expectativa é 
que cerca de 200 competido-
res participem. Na categoria 
mirim, as inscrições poderão 
ser feitas no dia 27, das 9 

Circuito Paulista

às 10 horas, e a competição 
já terá baterias a partir das 
9h30. A final está prevista 
para acontecer a partir das 
13 horas. Já para os iniciantes, 
o credenciamento para vagas 
estará aberto entre as 10h30 e 
ao meio-dia, também no dia 
27. As baterias classificatórias 
serão iniciadas às 13h45 e a 
final deve começar às 17 horas.

Já no dia 28 de novembro, 
o credenciamento para vagas 
da categoria amador será feito 
das 9 horas às 10h30 e as 

baterias eliminatórias serão 
iniciadas às 9h30, devendo 
ocorrer até o início da tarde. 
As semifinais estão previstas 
para acontecerem a partir das 
16 horas e a final está marcada 
para as 17h15.

A etapa de Mogi das Cruzes 
definirá a classificação do 
Ranking Paulista da moda-
lidade e as vagas para a final 
Brasileira de Skate Street, que 
será realizada em Salvador (BA).

A pista está localizado no 
Complexo Hugo Ramos.

Magnimod magnatio 
vellaces aut repudi id

Hoje, a tarifa de 
ônibus em Mogi 
das Cruzes é  
de R$ 4,50

Venha ajudar a construir o Venha ajudar a construir o 
futuro de Mogi das Cruzes.futuro de Mogi das Cruzes.i das Cruzes.
Venha ajudar a construir o 
futuro de Mogi das Cruzes.
Venha ajudar a cVenha ajudar a construir o 
futuro de Mogi das Cruzes.
Venha ajudar a c

É com olhos no futuro 
que a Câmara de 
Mogi da Cruzes vai 
selecionar os projetos 
de lei de estudantes 
para participar do 
12º Parlamento 

Estudantil: uma 
verdadeira aula de 
cidadania.

Se você é aluno do 5º 
ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, ou do 1º ao 
3º ano do Ensino Médio, 
vai ter a chance de 
apresentar suas ideias e 
aprender como funciona 
o trabalho da câmara e 
dos vereadores.

futuro de Mogi das Cruzes.futuro de Mogi das Cruzes.

www.cmmc.com.br

REALIZAÇÃO:

DE 22 A 26 DE 

NOVEMBRO.

PARTICIPE!
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Saúde aguarda Santa Casa para 
justificar alta no contrato do PS
Contrato entre Prefeitura e Santa Casa para manutenção do pronto-socorro esbarra em valores acima dos R$ 3 mi

RENOVAÇÃO

Mogi - O secretário de Saúde, 
Zeno Morrone, em entrevista 
para o MogiNews/DAT para 
explicar o andamento das 
negociações entre a Prefeitura 
e a Santa Casa, para o convê-
nio do Pronto-Socorro (PS) 
municipal, reiterou a posição 
do município em renovar a 
parceria mediante esclareci-
mentos sobre o aumento de 
valores. O contrato termina 
em 28 de dezembro.

A polêmica ocorre diante de 
declarações da direção-geral da 
provedoria da Santa Casa, que 
declarou a políticos e à imprensa 
sobre as dificuldades financeiras 
da unidade. O secretário de 
Saúde reforçou que, durante 
os quatro primeiros meses 
da atual gestão, foi destinado 
mensalmente R$ 992 mil, cujo 
contrato é renovado a cada 
quatro meses, e que quando 
houve a renovação em maio 
deste ano, surgiu a proposta de 
aumento para R$ 3,6 milhões 
mensais. “Por lei, o município 

só poderia aumentar 25% do 
valor pago anteriormente”, 
explicou o secretário, o que 
acabou gerando um novo 
contrato no valor de R$ 1,2 
milhão por mês , no entanto, 
para  próxima renovação, a 
Santa Casa voltou a aventar o 
pagamento de R$ 3,6 milhões 
ao mês.

Morrone não concorda com 
tamanha elevação sem que 
haja uma justificativa concreta 
para isso, sem contar que os 

atendimentos no PS estão 
ocorrendo abaixo da capaci-
dade máxima do setor. “Eles 
podem realizar até 10,3 mil 
consultas, e eles não têm feito. 
Em setembro foram 8,9 mil, 
em agosto, 8,2 mil. Como a 
Prefeitura vai explicar à Justiça 
e ao Ministério Público que 
triplicou o valor de repasse para 
o PS se eles estão atendendo 
menos do exigido? Queremos 
saber por que tanta majoração 
nos valores. Sabemos que é 
natural pelo preço dos insumos, 
equipamentos, estrutura, mão 
de obra ter subido, mas não 
nessa magnitude”, apontou.

O secretário reforçou que 
foi criada uma Comissão 
Técnica entre a Santa Casa 
e a Prefeitura para tratar do 
processo de renovação, e que 
a municipalidade vem sendo 
solicitada pela Santa Casa para 
apresentar uma contraproposta 
aos R$ 3,6 milhões. Morrone 
reforçou que não é possível 
apresentar uma contra-oferta 
até que o poder público tenha 
conhecimento dos custos 

da Santa Casa. “Sendo uma 
instituição filantrópica, claro 
que não pode ficar no prejuízo, 
mas também não deve ter um 
lucro excessivo Precisamos 
entender este plano de trabalho. 
Cabe salientar que a comissão 
se encontrará na semana que 
vem”, ressaltou.

Questionado sobre o aten-
dimento à população, uma vez 
que a Santa Casa é o único 
pronto-socorro à disposição 
da população desde o fecha-
mento do setor no Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, o secretário reforçou 
que a Prefeitura se prepara 
caso não ocorra acordo até o 
dia 28 de dezembro. “Nossa 
prioridade é renovar o con-
trato com a Santa Casa, mas 
precisamos trabalhar com 
alternativas para o bem da 
população. Podemos utilizar 
alguma unidade existente 
e usar como PS, e estamos 
articulando as possibilidades 
do ponto de vista jurídico. 
Depois, analisaremos o local 
adequado. O importante é 

trabalharmos em conjunto e 
nos submetermos aos interesses 
da população”, concluiu.

A reportagem tentou entrar 
em contato com a Santa Casa, 
mas não recebeu resposta.

André Diniz

Suzano - O prefeito Ro-
drigo Ashiuchi (PL), rece-
beu nesta semana a equipe 
do Instituto de Nefrologia 
(Diaverum) em reunião com 
o secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, e com o 
diretor da Vigilância Sanitária, 
Mauro Vaz. Na oportunidade, 
o grupo anunciou o plano 
de ampliação da capacidade 
de atendimento na unidade 
suzanense, superando 430 
vagas na cidade. Ashiuchi 
reforçou o apoio do muni-
cípio e solicitou prioridade 
para os pacientes moradores 
de Suzano.

O encontro contou com a 
participação dos membros 
da Diaverum Rafael Ferreira 
(gerente comercial), Humberto 
Lugão Monteiro (gerente 
regional), Bianca Machado 
Ferreira (enfermeira responsável 
técnica) e Luciano Bonaldo 
(presidente). A clínica prevê 
um novo investimento de  
R$ 3 milhões que deve cul-
minar na ampliação gradativa 

Instituto de Nefrologia deve ampliar 
atendimento e investir R$ 3 milhões

Saúde

de Suzano significa mais 
chances de conseguirmos 
remanejar esses pacientes 
para a unidade dentro do 
próprio município, o que 
seria muito bom porque o 
tratamento é bastante can-
sativo, exigindo uma rotina 
de três ou quatro viagens 
por semana. Se for possível 
realizar o atendimento na 
própria cidade vai ajudar 
muito os pacientes”, explicou.     

O diretor da Vigilância 
Sanitária, Mauro Vaz, também 
comemorou a novidade. “A 
Diaverum assumiu o Instituto 
de Nefrologia de Suzano 
há pouco tempo, mas tem 
prestado um serviço de qua-
lidade. Realizamos a fiscali-
zação in loco e percebemos 
o cuidado da equipe com o 
tratamento. Sem dúvida, a 
ampliação do atendimento 
vem para agregar ainda mais 
à unidade”, disse.

Já o prefeito agradeceu a 
visita e colocou o município 
à disposição da clínica. “Essa 

por meio de convênio parti-
cular, e público, via sistema 
de regulação da Secretaria 
de Estado da Saúde.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, cerca de 40 pacientes 
suzanenses realizam hemo-
diálise em outras localidades, 
contando com o transpor-
te sanitário. “A ampliação 
da quantidade de vagas 
no Instituto de Nefrologia 

dos atendimentos na cidade.
Atualmente, a unidade 

suzanense oferece três turnos 
diários de acolhimento aos 
pacientes em hemodiálise, 
com cerca de 50 vagas cada. 
A expectativa é de que a 
ampliação chegue a ofertar 
de 60 a 120 vagas por turno, 
totalizando mais de 430 
oportunidades de tratamento 
no município. A clínica conta 
com atendimento privado, 

O secretário de Saúde 
de Mogi das Cruzes, Zeno 
Morrone Júnior, também 
tratou das questões en-
volvendo a liberação de 
verbas para a Santa Casa, 
entre elas o montante de 
R$4 milhões pelo atendi-
mento de pacientes com 
coronavírus (Covid-19).

Segundo o secretário, o 
governo do Estado solici-
tou a disponibilização de 
leitos para o tratamento da 
pandemia, sendo que um 
convênio foi destinado para 
subsídio das vagas, e que 
para a Santa Casa seriam R$ 
2,8 milhões de origem do  
Estado e R$ 1,1 milhão de 

Morrone explica 
repasse de verbas

contrapartida municipal.
“A Santa Casa não recebeu 

este valor porque não foi 
apresentado o recibo de 
gastos. A Santa Casa diz 
que não precisa prestar 
contas por se tratar de 
custeio usual. A Prefeitura 
só pode liberar sua parte 
quando o Estado receber 
o recibo”, explicou.

“Este convênio se refere 
apenas à liberação das 
vagas e não se soma com 
os gastos com pacientes. 
Esta verba caduca no final 
do ano e deve ter o recibo 
para receber do Estado e do 
município antes do prazo 
final”, concluiu.

Morrone quer 
explicações para 

Gabriel Bispo/PMMC

Anúncio da ampliação ocorreu em reunião na Prefeitura

 Irineu Junior/Secop Suzano

é uma notícia muito boa 
e que nos anima bastante. 
Seguimos dialogando com 
o governo do Estado para 
que possamos priorizar o 
remanejamento dos pacientes 
da nossa cidade para que 
sejam atendidos no próprio 

município agora que há 
oportunidade de ampliação 
das vagas. Nosso objetivo é 
garantir mais qualidade de 
vida a essas pessoas, para 
que não precisem mais se 
deslocar até São Paulo”, 
destacou.
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Edital de Notificação nº. 021, de 11 de novembro de 2021.
Comunica os contribuintes mobiliários/imobiliários do Município de Mogi das Cruzes do 
lançamento da Notificação ISS-Construção Civil 2021 (ISS Sobre Obras). 
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, nos 
termos do artigo 2º da Lei Complementar nº. 63, de 27 de novembro de 2009, comunica que 
os contribuintes mobiliários serão notificados dos lançamentos da Notificação ISS-Construção 
Civil 2021 (ISS Sobre Obras), por meio da entrega das respectivas notificações, enviadas 
através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os endereços constantes nos 
assentamentos do cadastro imobiliário municipal, cujo vencimento será distribuído conforme 
o quadro a seguir:

Tipo de Tributo
Data da Postagem

(Coluna I)

Vencimento da Parcela 
Única e da 1º Parcela

(Coluna II)

ISS-Construção Civil 2021 

(ISS Sobre Obras)
12/11/2021 20/12/2021

Tratam-se de débitos relativos aos lançamentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, incidente sobre a mão de obra aplicada na construção civil, em relação às 
diferenças de área construída nos imóveis, apuradas pelo levantamento aerofotogramétrico 
realizado no exercício de 2016 pela Administração Tributária Municipal, em cumprimento ao 
disposto no Código Tributário Municipal – Lei nº. 1.961/1970, nas Lei Complementares nºs. 
26/2003 e 157/2021 e Decretos nºs. 6.929/2006, 13.879/2013 e 17.824/2018.  
Em caso de não recebimento ou extravio da NOTIFICAÇÃO em até 10 (dez) dias das 
datas de postagens constantes do quadro acima (ver coluna I), o contribuinte poderá obter 
as   informações de débitos e as guias de pagamento, sem ônus, até a data prevista para 
vencimento da parcela única ou da 1º parcela (ver coluna II), nos Postos de Atendimento ao 
Cidadão – PAC ou via internet, acessando o site www.mogidascruzes.sp.gov.br. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital de Notificação nº. 022, de 12 de novembro de 2021.
Comunica os contribuintes mobiliários/imobiliários do Município de Mogi das Cruzes do 
lançamento da Notificação ISS-Construção Civil 2021 (ISS Sobre Obras). 
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, nos 
termos do artigo 2º da Lei Complementar nº. 63, de 27 de novembro de 2009, comunica que 
os contribuintes mobiliários serão notificados dos lançamentos da Notificação ISS-Construção 
Civil 2021 (ISS Sobre Obras), por meio da entrega das respectivas notificações, enviadas 
através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os endereços constantes nos 
assentamentos do cadastro imobiliário municipal, cujo vencimento será distribuído conforme 
o quadro a seguir:

Tipo de Tributo
Data da Postagem

(Coluna I)

Vencimento da Parcela 
Única e da 1º Parcela

(Coluna II)

ISS-Construção Civil 2021 
(ISS Sobre Obras) 16/11/2021 20/12/2021

Tratam-se de débitos relativos aos lançamentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, incidente sobre a mão de obra aplicada na construção civil, em relação às 
diferenças de área construída nos imóveis, apuradas pelo levantamento aerofotogramétrico 
realizado no exercício de 2016 pela Administração Tributária Municipal, em cumprimento ao 
disposto no Código Tributário Municipal – Lei nº. 1.961/1970, nas Lei Complementares nºs. 
26/2003 e 157/2021 e Decretos nºs. 6.929/2006, 13.879/2013 e 17.824/2018.  
Em caso de não recebimento ou extravio da NOTIFICAÇÃO em até 10 (dez) dias das 
datas de postagens constantes do quadro acima (ver coluna I), o contribuinte poderá obter 
as informações de débitos e as guias de pagamento, sem ônus, até a data prevista para 
vencimento da parcela única ou da 1º parcela (ver coluna II), nos Postos de Atendimento ao 
Cidadão – PAC ou via internet, acessando o site www.mogidascruzes.sp.gov.br. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 016-3/21 - PROCESSO Nº 5.234/2021 E AP. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE 51 (CINQUENTA E UM) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 
PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INSTALADOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 29 
de novembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download 
no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço 
(licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 12 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004-2/21 - PROCESSO Nº 16.712/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M. “ÁLVARO DE CAMPOS 
CARNEIRO” – DISTRITO DE JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 1.946.575,13 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos 
e setenta e cinco reais e treze centavos).

Secretaria Municipal de Obras, em 11 de novembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/21 - PROCESSO Nº 17.667/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADOS EM 
ESCOLAS E PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 1.076.711,71 (um milhão, setenta e seis mil, setecentos e onze reais e setenta 
e um centavos).

Secretaria Municipal de Obras, em 12 de novembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA TERMO DE COLABORAÇÃO

Edital de Chamamento Público nº 05/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - PMMC, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Educação, objetivando o atendimento de Educação Infantil em tempo integral 
em diversos endereços nesta cidade, torna público e de conhecimento dos interessados que, 
mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO receberá documentação de Organizações da 
Sociedade Civil, regularmente constituídas, localizadas no Município de Mogi das Cruzes, e que 
tenham como finalidade estatutária o atendimento na área de Educação, para se inscrever a fim 
de requisitar a concessão administrativa para uso de Imóvel Municipal e receber subvenção da 
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes para o atendimento educacional - Educação Infantil - e 
manutenção dos imóveis, devendo observar o disposto nas Leis Federais nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional); nº 9.790, de 23 de março 
de 1999, nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas atualizações posteriores, bem como as leis 
municipais nº 3.157, de 29 de outubro de 1987, nº 6.268, de 16 de julho de 2009 e Decretos 
Municipais nº 4.465, de 2 de outubro de 2003; nº 6.820, de 8 de maio de 2006, nº 9.001, de 29 
setembro de 2008 e nº 12.689, de 14 de agosto de 2012, nº 15.628 de 26 de fevereiro de 2016 e 
nº 17.105, de 17 de janeiro de 2018 e suas atualizações posteriores, bem como legislação vigente 
do Sistema Municipal de Educação. 
1. DO OBJETO 
O presente edital tem por objeto a requisição da parceria com a Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes - PMMC, para a manutenção do Centro de Educação Infantil e a concessão administrativa 
para uso de Imóvel Municipal no endereço abaixo:

CEIM Alcides Pais de Moraes
Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira - Vila Moraes - Mogi das Cruzes - SP

     
1.1. A entidade deverá se comprometer a organizar e executar o serviço de atendimento 
educacional às crianças matriculadas nas seguintes faixas etárias:
a) Berçário Integral: 12 alunos; 
b) Inicial Integral: 24 alunos; 
c) Infantil-I Integral: 48 alunos; 
d) Infantil-II Integral: 60 alunos;
1.2. Dessa forma, totaliza 144 alunos matriculados, e os que vierem a ser matriculados, tendo 
como objetivo da contratação a oferta de atividades voltadas à formação integral da criança, em 
conformidade com o Plano de Gestão da escola e demais legislações pertinentes. 
2. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES
2.1. A entidade deverá possuir vasta e comprovada experiência no desenvolvimento de projetos 
educacionais voltados para o ensino infantil em escolas públicas, cujas atividades estejam em 
conformidade com objetivos e metas explicitados no Plano Municipal de Educação de Mogi das 
Cruzes, e especialmente: 
a) Comprometer-se a promover e garantir formas de participação da família e da comunidade 
decorrentes de ações articuladas de atendimento à criança; 
b) Assegurar a elaboração do Plano de gestão em conformidade com as orientações da Supervisão 
de Ensino, garantindo a participação de todos os profissionais da escola bem como sua execução;
c) Garantir padrão de qualidade na oferta de alimentação escolar; 
d) Assegurar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, formação aos profissionais da educação;
e)  Ampliar e fortalecer as ações ao atendimento à educação inclusiva;
f) Responsabilizar-se pela manutenção e zelo do patrimônio público em questão, garantindo 
os reparos e a manutenção do prédio escolar, zelando pela guarda, limpeza e conservação do 
bem imóvel municipal e dos bens móveis nele existentes, respeitando sempre as possibilidades 
orçamentárias, investindo inclusive, contrapartida financeira em bens e serviços, cuja expressão 
monetária será obrigatoriamente identificada no Termo de Colaboração, para que este 
atendimento se realize a contento; 
2.2. Serão consideradas ações em Educação àquelas voltadas para o desenvolvimento integral 
das crianças até 05 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade;
2.2.1. As ações em Educação devem ser voltadas às crianças de zero a cinco anos, com acesso 
universal, igualitário e gratuito; 
2.2.2. As ações previstas nesta cláusula deverão estar em conformidade com objetivos e metas 
explicitados no Plano Municipal de Educação de Mogi das Cruzes;
2.2.3. As ações são de responsabilidade específica do setor de Educação, não se aplicando 
às despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e 
econômicos, ainda que incidente sobre as condições de Educação da população, obedecida a 
legislação específica para gastos e prestações de contas de recursos públicos; 
2.3. As entidades que já administram prédio municipal, poderão se inscrever. As que recebem 
subvenção municipal para 03 (três) unidades escolares, não poderão se inscrever para requerer 
permissão de uso de novo bem imóvel municipal. (Decreto Nº 12.689/12, art.2º, XII, § 1º);
2.3.1. Caso a entidade seja uma Associação de Bairro deverá atuar, obrigatoriamente, no local em 
que o prédio requerido esteja localizado. (Decreto Nº 12.689/12, art.2º, XII, § 2º);
2.3.2. A seleção de propostas apresentadas será exclusivamente por concorrentes sediados ou 
com representação atuante e reconhecida no Município de Mogi das Cruzes.
2.4. Toda contratação, controle e logística de pessoal (recursos humanos) será de responsabilidade 
da entidade, com recursos repassados pelo Município, na modalidade de Subvenção, pela 
celebração de Termo de Colaboração, observando-se rigorosamente os encargos sociais e 
trabalhistas, assim como as contratações de serviços e manutenções, desde que previamente 
aprovados pela Secretaria de Educação. 
2.5. É vedada a contratação ou remuneração a qualquer título, pela entidade, com os recursos 
repassados, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão 
ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como 
seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, 
colateral ou por afinidade. 
2.6. É vedada a contratação ou remuneração a qualquer título, pela entidade, de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, dos membros 
responsáveis pela sua direção da mesma. 
3. DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
3.1. O período de inscrição será de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021, das 
08h às 17h. Os interessados em participar do presente Chamamento Público deverão entregar a 
documentação especificada no item 3.3 deste Edital, no Setor de Protocolo Geral, no térreo do 
prédio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, localizado na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 
277, Centro Cívico, nesta cidade, no período de inscrições.
3.2. Deverão ser apresentados os seguintes documentos:
3.2.1. Requerimento dirigido ao Senhor Prefeito Municipal, indicando o prédio desejado;
3.2.2. Relatório sobre os serviços prestados pela entidade, em especial na proteção da infância e 
da adolescência, contendo, no mínimo, nome do projeto/programa; área de atuação; ano/período 
de execução; objetivos; número de atendimentos, avaliação de resultados e registro por meio de 
fotos ou portfólio; devidamente assinado pelo Presidente da entidade, identificando o objeto da 
parceria e a justificativa do serviço a ser prestado, com a demonstração do nexo entre essa 
realidade e as atividades ou projetos; (modelo anexo)
3.2.3. Estatuto social e alterações posteriores, devidamente registrado, comprovando que a entidade:
I. É de natureza filantrópica e sem fins lucrativos;
II. Tem por finalidade o atendimento na área da educação;
III. Aplica sua renda no território nacional e não distribui lucros;
IV. Em caso de extinção, destinará os seus bens patrimoniais à entidade congênere;
V. Tenha sido fundada e organizada e esteja em atividade ininterrupta há mais de um ano (Decreto 
nº 12.689, de 14 de agosto de 2012);
3.2.4. Ata de eleição da diretoria em exercício;
3.2.5. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 
de cada um deles; 
3.2.6. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Ativa no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ);

3.2.7. Cédula de Identidade (RG) e Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Presidente;
3.2.8. Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado;
3.2.9. Cópia do decreto de autorização de funcionamento de escola, caso seja mantenedora de escola;
3.2.10. Prova de Inscrição no Conselho Municipal de Educação, caso seja mantenedora de Escola, 
ou declaração de que se compromete a solicitar sua inscrição no Conselho Municipal de Educação;
3.2.11. Inscrição no CMDCA ou COMAS, caso não seja mantenedora de escola. 
3.2.12.  Prova de regularidade junto à Comissão Permanente de Fiscalização e Prestação de 
Contas - CPFPC, caso a entidade receba subvenção municipal em qualquer área de atendimento, 
ou declaração expedida pela entidade de que não recebe subvenção municipal em qualquer área 
de atendimento;
3.2.13. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei;
3.2.14. Certidão Negativa Previdenciária de Regularidade junto à Receita Federal (unificou as três certidões, 
RFB, PGFN e DAU);
3.2.15. Certidão Negativa junto à Secretaria Estadual da Fazenda;
3.2.16. Certidão Negativa de Débitos Mobiliário e Imobiliário do prédio da sede da entidade;
3.2.17. Certidão Negativa de Distribuição Judicial Cível da Entidade (Fórum de Mogi das Cruzes);
3.2.18. Certidão Negativa de Distribuição Judicial Criminal do Dirigente da Entidade (Fórum de Mogi das Cruzes);
3.2.19. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
4. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
4.1. O processo de análise das inscrições será feito pela Comissão Técnica nomeada pela 
Resolução SME, nº 03, de 20 de janeiro de 2021, no período compreendido entre 16 a 22 de 
dezembro de 2021. 
4.2. Se houver número de interessados superior ao número de vagas no endereço, a seleção dar-
se-á de acordo com os critérios que valerão, respectivamente, pesos 3, 2 e 1:
a) Comprovação de experiência na gestão de unidades escolares de educação infantil (creche e 
pré-escola). Análise da experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou 
de natureza semelhante (atestados, convênios executados com o poder público):
Grau pleno - indicação superior a 06 anos de experiência; Peso 3
Grau intermediário - indicação acima de 4 anos até 06 anos de experiência; Peso 2
Grau Satisfatório - indicação de 1 ano até 04 anos de experiência; Peso 1
Grau Insatisfatório - indicação inferior a 1 ano de experiência; Peso 0
Obs. A atribuição da nota “zero” neste critério implica na eliminação da inscrição, por força do 
artigo 4º, início IV, alínea ‘b’, do Decreto Municipal nº 17.105/2018.
b) Sejam bem avaliadas pelos órgãos competentes da Municipalidade, mediante análise 
da parceria existente e da atuação da OSC no Município, com inscrição nos Conselhos cuja 
prestação de serviços esteja voltada à infância e juventude; Peso 2
c) Apresentação de pelo menos (01) um projeto de educação seja na esfera Municipal, Estadual ou 
Federal, para desenvolvimento de atividades de educação e com a faixa etária do público alvo deste 
edital, comprovados por meio de atestado de capacidade técnica, relatório, registros fotográficos, 
cópia de outros convênios ou similares. Peso 1
d) Apresentação de 2(dois) a 3 (três) projetos desenvolvidos com apoio ou parceria na esfera Federal, 
Estadual e/ou Municipal para desenvolvimento de atividades de educação e com a faixa etária do 
público alvo deste edital, comprovados por meio de atestado de capacidade técnica, relatório, registros 
fotográficos, cópia de outros convênios, Termos de Colaboração ou similares. Peso 2;
e) Apresentação de 4 (quatro) ou mais projetos desenvolvidos com apoio ou parceria na esfera 
Federal, Estadual e/ou Municipal para desenvolvimento de atividades de educação e com a faixa 
etária do público alvo deste edital, comprovados por meio de atestado de capacidade técnica, relatório, 
registros fotográficos, cópia de outros convênios, Termos de Colaboração ou similares. Peso 3;
f) Estejam localizadas no bairro onde o equipamento está inserido; Peso 1
4.2.1. Em caso de empate será considerada a que comprovadamente demonstrar maior tempo de 
experiência no item “a” elencado na cláusula 4.2;
4.2.2. Persistindo o empate, será realizado sorteio seguindo os critérios do art. 45, §2º da Lei 
nº 8666 de 21/06/93: “No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 
disposto no §2º do art.3º desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente por sorteio público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.”;
4.3. As entidades inscritas deverão tomar ciência do resultado das inscrições no dia 23 de 
dezembro de 2021 e do resultado da classificação/habilitação no dia 11 de janeiro de 2022, em 
publicação realizada nos jornais locais e sítio oficial da Administração Pública. 
5. DO PRAZO RECURSAL
5.1. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data de cada publicação 
conforme item 4.3;
5.2. O recurso deverá ser protocolado no setor de Protocolo Geral da PMMC;
5.3. Havendo recurso, será julgado pela Comissão Técnica da Secretaria de Educação, no 
período compreendido entre 05 a 10 de janeiro de 2022 e o resultado será publicado em jornais 
locais em 11 de janeiro de 2022; 
5.4. Caberá recurso no prazo de cinco dias nas condições do artigo 109 da Lei 8666/1993, no 
que for compatível; 
5.5. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição, sem interposição 
destes, a Comissão Técnica da Secretaria de Educação, publicará o resultado final do processo 
de seleção, cabendo a Secretária da Pasta aferir a regularidade mediante a devida homologação.
6. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR PREVISTO 
6.1. Os créditos orçamentários para o custeio do presente Edital são provenientes da função 
programática Municipal abaixo indicada:
I – Dotações Orçamentárias números: 01.212.0000 e 01.213.0000, ficha nº 160.
6.2. Os recursos destinados à execução da parceria de que trata este Edital são provenientes do 
orçamento do Município autorizado pela Lei Nº 7.612, de 23 de setembro de 2020, vigente para o 
corrente exercício, no valor estimado de R$962.899,20 (novecentos e sessenta e dois mil, oitocentos 
e noventa e nove reais e vinte centavos) para o período de Fevereiro de 2022 à Janeiro de 2023.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Será facultado à Comissão Técnica promover, em qualquer fase, diligências destinadas a 
esclarecer ou complementar a habilitação, para a instrução do processo e a aferição dos critérios 
de habilitação de cada Instituição, bem como solicitar, aos órgãos competentes, elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão da Comissão Técnica. Será impedida de 
participar da Comissão técnica de Seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido 
relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público em 
questão, devendo, neste caso, ser designado membro substituto que possua qualificação 
equivalente à do substituído.
7.2. Serão garantidas medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida;
7.3. Poderá o Município, por meio da Secretaria Municipal de Educação - SME, revogar o presente 
Edital de Chamamento Público, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse 
público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade;
7.4. A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à indenização;
7.5. É recomendável a leitura integral da legislação apresentada, não podendo a OSC ou seu 
dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar 
as sanções cabíveis;
7.6. Qualquer elemento, informação ou esclarecimento relacionado a este Edital de Chamamento 
Público poderá ser obtido mediante solicitação por escrito à Secretaria de Educação, situada à Av. 
Vereador Narciso Yague Guimarães, 2 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes, no horário das 08 horas 
às 17 horas, de segunda à sexta-feira;
7.7. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 4798-5947 e 4798-5194.
Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I - Modelo para entrega de Relatório conforme item 3.3.2 do presente Edital;
Anexo II - Minuta do Termo de Colaboração - instrumento por meio do qual será celebrada a 
parceria;
Anexo III - Modelo de Plano de Trabalho;
Anexo IV - Modelo de Termo de Permissão de uso do imóvel (Decreto nº 12.689/2012).

Os modelos dos documentos mencionados anteriormente estão disponíveis no site da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes (www.mogidascruzes.sp.gov.br).
E, para que seja dada a necessária publicidade para todos os efeitos legais, publica-se o presente.

Mogi das Cruzes, 12 de novembro de 2021.
André Duarte Stábile

   Secretário Municipal de Educação
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 067-2/2021 - PROCESSO Nº 201.111/2021

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manutenção corretiva em 

bomba submersível.

EMPRESA VENCEDORA: Lote único: ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO 

LTDA., no valor global de R$15.800,00. Mogi das Cruzes, em 11 de novembro de 

2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 072/2021 - PROCESSO Nº 201.298/2021 E APENSO.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de produtos químicos (ácido fluossi-

lícico e coagulante inorgânico catiônico). EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 01: GE-

NERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA – EPP. no valor global de R$ 

352.500,00. Lote 02: NHEEL QUÍMICA LTDA. no valor global de R$ 3.825.000,00. 

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

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 075/2021 - PROCESSO Nº 201.329/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de produtos químicos (barrilha den-

sa e polímeros). EMPRESA VENCEDORA: Lotes 01 e 03: SNF BRASIL COMERCIAL 

QUÍMICA EIRELI no valor global de R$ 697.000,00. Lote 02: DESERTO. Mogi das 

Cruzes, 05 de novembro de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021 - PROCESSO Nº 201.575/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de polímeros catiônicos.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-

veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. 

As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 26 de novembro de 2021, 

exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.

com.br/. Mogi das Cruzes, 12 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - 

Diretor Geral.

   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRU-
ZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            

Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

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

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

EDINILSON DE LIMA MARCELINO, estado civil divorciado, profissão técnico de  
telecomunicações,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de dezembro  de mil 
novecentos e setenta e nove (13/12/1979), residente e domiciliado Rua São Francisco, 
121, Bloco 02, apto 14, Vila Bela Flor, Mogi  das  Cruzes, SP, filho de JOÃO JUVINIANO 
MARCELINO e de NEUZA DE LIMA MARCELINO.                                                       
ALINE DA SILVA COSTA, estado civil divorciada, profissão supervisora de campo,  nascida  
em  Mogi das Cruzes, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos  e  oitenta  e quatro 
(12/01/1984), residente e domiciliada Rua  São  Francisco,  121,  Bloco 02 apto 14, Vila 
Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP, filha de ANTONIO DA SAILVA COSTA NETO e de AUDILIA 
RIBEIRO DA ROSA COSTA.                                                        
Conversão de União Estável                                            

RENAN   LUIZ  DE  OLIVEIRA  PINTO,  estado  civil  solteiro,  profissão encarregado  de 
Produção, nascido em Suzano, SP no dia vinte e dois de maio  de  mil  novecentos  e  
noventa  e  um (22/05/1991), residente e domiciliado  Rua  Moçambique,  230,  Jardim  
Santos Dumont I, Mogi das Cruzes, SP, filho de Alessandra de Oliveira Pinto.                    
BRENDA  LIMA  DE  ALMEIDA,  estado  civil solteira, profissão autonoma, nascida  em Mogi 
das Cruzes, SP no dia vinte e um de junho de dois mil (21/06/2000),  residente  e  domiciliada  
Rua  Moçambique, 230, Jardim Santos  Dumont  I,  Mogi das Cruzes, SP, filha de Alexandre 
Ricardo de Almeida e de Adriana Soares de Lima.                                  

ANDERSON   VERISSIMO   MONTEIRO,  estado  civil  divorciado,  profissão eletricista,  
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de fevereiro de   mil  novecentos  e  setenta  e  
seis  (13/02/1976),  residente  e domiciliado  Rua Gramado, 01, apto 42, Conjunto Residencial 
do Bosque, Mogi  das  Cruzes, SP, filho de JOSE VERISSIMO MONTEIRO e de IRENE DAS 
DORES MONTEIRO.                                                       
LEILA MARCIA VILELA PEREIRA, estado civil divorciada, profissão tecnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP no dia dezenove de novembro de mil  novecentos e setenta e oito 
(19/11/1978), residente e domiciliada Rua  Gramado,  01,  apto  42, Conjunto Residencial do 
Bosque, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de  MARCO  PEREIRA e de IVA SIMÃO DA COSTA 
VILELA PEREIRA.                                                              
Conversão de União Estável                                            

MARCELO  DA  SILVA  PRIMO,  estado  civil solteiro, profissão autonomo, nascido em São 
Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos
e  sessenta e sete (14/11/1967), residente e domiciliado Rua Francisco Martinêz  Casanova,  
183,  Jardim  Santa  Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filho  de  LAURENTINO DA SILVA PRIMO 
e de TEREZINHA APARECIDA DA SILVA PRIMO.                                                                
THELMA  CRISTINA  DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de  limpeza,  
nascida  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e nove de junho  de  mil  novecentos  e 
setenta e sete (29/06/1977), residente e domiciliada Rua Francisco Martinêz Casanova, 183, 
Jardim Santa Teresa, Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha  de MOACIR DA SILVA e de NEIDE 
BENTO DA SILVA.                                                                
Conversão de União Estável                                            

DOUGLAS  CURVELO  LUCIO  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro, profissão gesseiro, nascido 
em Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de junho de mil novecentos  e  noventa  e quatro 
(15/06/1994), residente e domiciliado Rua Antônio Curvelo, 2, casa 02, Parque Olimpico, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de José Maria da Silva e de Anameire Curvelo Lucio da Silva.    
LUANA  BEZERRA  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão analista de administração, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro de abril de   mil  novecentos  e  noventa  
e  sete  (01/04/1997),  residente  e domiciliada Rua Antônio Curvelo, 2, casa 02, Parque 
Olimpico, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de  José Antonio da Silva e de Luciene Bezerra da 
Silva.                                                                
Conversão de União Estável                                            

MAURO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão , nascido em  Mogi  
das  Cruzes, SP no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta  e  dois  (13/11/1982),  
residente e domiciliado Avenida Kaoru Hiramatsu,  32, Bl 07, apto 22, Braz Cubas, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de JOSE DOS SANTOS e de MARIA JULIA DOS SANTOS.                       
DÉBORA VIRGINIA DE LUCENA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços  gerais,  
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia sete de setembro  de  mil  novecentos  e  noventa  
(07/09/1990),  residente  e domiciliada  Avenida  Kaoru Hiramatsu, 32, Bl 07, apto 22, Braz 
Cubas, Mogi  das  Cruzes,  SP, filha de LUIS CARLOS DE LUCENA e de VANUSA DOS 
SANTOS MENDES.                                                        
Conversão de União Estável                                            

EDIVANIL  JESUS  SANTOS,  estado  civil  solteiro,  profissão ajudante, nascido  em  Gandu,  
BA  no  dia  doze  de outubro de mil novecentos e setenta   e  cinco  (12/10/1975),  residente  
e  domiciliado  Travessa Turquia,  779, Jardim Santos Dumont III, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
ALIRIO SOUZA SANTOS e de MARIA MARGARIDA DE JESUS.                    
JUCIARA  JESUS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza,  nascida  
em  Ibirataia, BA no dia vinte e sete de outubro de mil   novecentos   e   setenta  e  quatro  
(27/10/1974),  residente  e domiciliada  Travessa Turquia, 779, Jardim Santos Dumont III, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de FIRMO VIEIRA DOS SANTOS e de JOANA SENA DE JESUS.
Conversão de União Estável                                            

RAFAEL  DE  SOUSA  OLIVEIRA,  estado civil viúvo, profissão produtor de eventos,  nascido 
em São Paulo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos  e  oitenta  e um 
(16/09/1981), residente e domiciliado Rua Alencar Araripe, 1145, bloco 01, apto 05, Sacomã, 
São Paulo, SP, filho de RUI DE SOUSA OLIVEIRA e de MARIA LUCIA GOMES DA SILVA 
OLIVEIRA.    
ANDRÉIA  LOPES  AZEVEDO,  estado  civil  solteira, profissão urbanista, nascida  em  Santo  
André,  SP  no  dia  vinte  e  nove de maio de mil novecentos  e oitenta e três (29/05/1983), 
residente e domiciliada Rua Dom Luiz de Souza, 281, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, 
filha de NILTON LOPES DE AZEVEDO e de ANA FELICIA AZEVEDO.                     

WANDERLEY  DE  SOUZA,  estado  civil  divorciado,  profissão  autonomo, nascido  em 
Cerqueira Cesar, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos  e noventa e três 
(28/09/1993), residente e domiciliado Rua João  Ferreira  Dias,  99,  casa  02, Vila Pomar, Mogi 
das Cruzes, SP, filho  de  WANDERLEY  BENEDITO TEODORO DE SOUZA e de ADRIANA 
APARECIDA RAIMUNDO.                                                             
GRAZIELE  ALVARA  CLEMENTE,  estado civil solteira, profissão autonoma, nascida  em  
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos  e oitenta e três 
(29/01/1983), residente e domiciliada Rua João  Ferreira  Dias,  99,  casa  02, Vila Pomar, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSÉ CLEMENTE e de CLEOUZADIR ALVARA CLEMENTE.               

FERNANDO DA SILVA PACHECO, estado civil solteiro, profissão operador de Centro  
de  Usinagem,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia dois de fevereiro  de  dois  mil  
(02/02/2000),  residente  e  domiciliado Rua Vereador  Benedicto  Oliveira  Flores, 707, 

Jardim Esperança, Mogi das Cruzes,  SP,  filho de FRANCISCO ODAIR PACHECO e de 
ELISABETH DA SILVA PACHECO.                                                              
ÁQUILA  DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão  recepcionista, nascida em São 
Paulo - SP (subdistrito Saúde) no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e cinco 
(13/06/1995), residente e domiciliada Rua Antonio Carlos Lima Castro, 08, Bloco B apto 24, 
Alto do Ipiranga, Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha de CARLOS HENRIQUE DA SILVA e de 
CASSIA PEREIRA AGUIAR DA SILVA.                                              

EDUARDO  ARANTES,  estado  civil  solteiro,  profissão mestre de obras, nascido  em 
Mogi das Cruzes, SP no dia três de julho de mil novecentos e  oitenta  e  seis (03/07/1986), 
residente e domiciliado Rua Valentin Faustino  de  Souza,  45,  Vila Cecília, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de Carlota Arantes Pereira.                                              
ANA  CECILIA DA SILVA PEREIRA MOREIRA, estado civil viúva, profissão do lar,  nascida  
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de fevereiro de   mil  novecentos  e  noventa  
e  três  (28/02/1993),  residente  e domiciliada  Rua  Valentin  Faustino de Souza, 045, Vila 
Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filha de Fernando Antonio da Silva Pereira e de Joenes Miliana 
da Silva Pereira.                                             

JOSÉ  ROBERTO  DE  OLIVEIRA MARQUES, estado civil divorciado, profissão vendedor,  
nascido  em Santana de Pirapama, MG no dia três de março de mil  novecentos e oitenta 
e dois (03/03/1982), residente e domiciliado Rua  Verissimo  joão de Carvalho, 188, casa 
02, Vila Cecília, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  JOSÉ  MARQUES  DA SILVA e de ANA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES.                                                     
EMANUELA  CAMPOS  DE SÁ, estado civil solteira, profissão coordenadora, nascida  em  
Petrolina,  PE no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta  e  quatro (09/01/1984), 
residente e domiciliada Estrada Santa Mônica,  1383,  Parque  Santa  Rosa, Suzano, SP, filha 
de JOSÉ EDUARDO AZEVEDO DE SÁ e de JOANA D ARC CAMPOS DE SANTOS E SÁ.                 

GABRIEL CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de telemarketing, 
nascido em Santo André, SP no dia vinte e sete de março de   mil  novecentos  e  noventa  
e  sete  (27/03/1997),  residente  e domiciliado Rua Santa Efigênia, 251, fundos, Jardim 
Universo, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  EDSON  CARLOS  DOS SANTOS e de JUCILENE 
MARIA CARLOS.                                                               
LUCIANA  CRISTINA ESTEVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do  lar,  
nascida  em  Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de janeiro de dois  mil  e  um  (04/01/2001),  
residente  e  domiciliada  Rua  Santa Efigênia,  251, fundos, Jardim Universo, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA e de GISELE RODRIGUES 
ESTEVES.          
Conversão de União Estável                                            

ERIVELTON   DAMASCENO   MARQUES,  estado  civil  divorciado,  profissão engenheiro, 
nascido em Niteroi, RJ no dia vinte e dois de julho de mil novecentos  e setenta e seis 
(22/07/1976), residente e domiciliado Rua Tenente  Galdino Pinheiro, 271, Braz Cubas, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de OZIEL COSTA MARQUES e de DALVA DAMASCENO MARQUES.                  
PATRICIA   APARECIDA   LEANDRO,   estado  civil  divorciada,  profissão enfermeira,  
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dez de julho de mil novecentos  e  setenta  e quatro 
(10/07/1974), residente e domiciliada Rua  Tenente  Galdino  Pinheiro, 271, Braz Cubas, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de JULIO LEANDRO e de MARILENE DE OLIVEIRA LEANDRO.             

WESLEI  DOS  SANTOS,  estado  civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido  em  
Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos  e noventa e nove 
(25/05/1999), residente e domiciliado Rua do  Cambuca,  54,  casa03,  Jardim Layr, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de FERNANDO DOS SANTOS e de CLAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA.                
KEROLYN  VICENTE DINIZ DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete de novembro de dois  mil  (27/11/2000),  
residente  e domiciliada Rua do Cambuca, 54, casa  03,  Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, 
filha de CRISTIAN JOSE DE CARVALHO e de LEILA MARIA VICENTE DINIZ.                              
Conversão de União Estável                                            

JEFFERSON   CAMPINA   DA  SILVA,  estado  civil  divorciado,  profissão autonomo,  
nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de outubro de mil  novecentos  e  noventa  
(20/10/1990), residente e domiciliado Rua Professor  Gumercindo  Coelho,  736,  casa  03, 
Vila Cecília, Mogi das Cruzes,  SP,  filho de Marcilio José da Silva e de Raimunda Campina 
da Silva Ricci.                                                          
ALINE  PAULINO,  estado  civil  solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Mogi das 
Cruzes, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos  e noventa e dois (28/02/1992), 
residente e domiciliada Rua Professor  Gumercindo  Coelho,  736,  casa  03, Vila Cecília, 
Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de  Irenildo Robson Paulino e de Márcia Marcondes Paulino.                                                              

LEANDRO  COSTA  SANTOS  BATISTA,  estado  civil  solteiro,  profissão , nascido  em  Mogi  
das  Cruzes,  SP  no  dia  oito  de setembro de mil novecentos  e  noventa  e um (08/09/1991), 
residente e domiciliado Rua Cumbica,  363,  Jardim  Aeroporto  III,  Mogi das Cruzes, SP, filho 
de DONIZETE BATISTA e de JUCILENE COSTA SANTOS BATISTA.                  
SIMONI  MARIA  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão , nascida em Surubim,  PE  no  
dia  vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro  (20/12/1984), residente e 
domiciliada Rua Cumbica, 363, Jardim Aeroporto  III, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSÉ 
MENDONÇA DA SILVA e de DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO.                                        
Conversão de União Estável                                            

DAVID  JULIANO  MACEDO  DE  PAULO,  estado  civil  solteiro,  profissão alimentador  de  
linha  de  produção,  nascido em São Paulo, SP no dia quatro  de  julho  de  mil  novecentos 
e noventa e cinco (04/07/1995), residente  e  domiciliado Rua Constelation, 634, Jardim 
Aeroporto III, Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho de JOSÉ MARIANO DE PAULO e de ROSELI 
DE PAULO.                                                                
GIOVANNA  DA  SILVA  ALMEIDA,  estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em  
Maceio,  AL  no  dia  treze  de julho de mil novecentos e noventa  e  seis  (13/07/1996),  
residente e domiciliada Rua Paulo VI, 1157,  Jardim São Pedro, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
SERGINALDO LIMA DE ALMEIDA e de ANDREIA MORAES DA SILVA.                              

EDERSON   FERREIRA   DA   SILVA,  estado  civil  divorciado,  profissão motorista,  nascido  
em  Guarulhos, SP no dia dezesseis de dezembro de mil  novecentos e oitenta e dois 
(16/12/1982), residente e domiciliado Rua Erico Veríssimo, 145, Vila Nova Cintra, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de ERNESTO FERREIRA DA SILVA e de IRENE FERREIRA DA SILVA.            
JÉSSICA CRISTINE ROCHA MACIEL, estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  dezenove de junho de mil novecentos  e noventa e seis 
(19/06/1996), residente e domiciliada Rua Erico  Veríssimo, 145, Vila Nova Cintra, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de JUAREZ PEREIRA MACIEL e de MARGARETE ROCHA.                           
Conversão de União Estável 
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Alto do Ipiranga e Parque Santana recebem mutirão de limpeza

Mogi- As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estão empenhadas até 

este sábado (13/11) em um mutirão de limpeza pública, que atende o Alto do Ipiranga 

e o Parque Santana, com serviços de capinação, roçada e raspagem. Ao todo, são 38,6 

quilômetros de vias e espaços públicos contemplados pelos trabalhos, que tiveram início 

nesta quinta-feira.

Saúde inicia aplicação em GCM 
profissionais da Educação

Mogi- A Prefeitura iniciou 
ontem o agendamento online 
no www.cliquevacina.com.br 
para aplicar a dose de reforço 
(terceira dose) da vacina contra 
Covid-19 em profissionais da 
Educação e da Guarda Civil 
Municipal (GCM). 

O reforço vai ser feito com 
uma dose do imunizante 
da Pfizer e a aplicação terá 
início pelos professores e 
profissionais de escolas muni-
cipais, estaduais e particulares, 
além de membros da Guarda 
Municipal, com idade a partir 
dos 40 anos. 

Para receber a dose de refor-
ço, é preciso ter completado 
a imunização há pelo menos 
6 meses, independentemente 
do fabricante. Os profissionais 
da Educação e da Guarda 
Municipal deverão apresentar 
um documento que comprove 
o vínculo empregatício no ato 
da imunização.

Com o anúncio, os professores 

Dose de reforço

e membros da Guarda Mu-
nicipal se juntam a outros 
grupos que já estão aptos 
a receber a dose de reforço, 
como profissionais da Saúde 
e idosos. Até quinta-feira (11), 
foram aplicadas 30.349 doses 
de reforço da vacina contra 
Covid-19 em Mogi das Cruzes. 

Mortes

A região do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou, ontem, três óbitos 
em decorrência da Covid-19. 
As mortes ocorreram nos mu-
nicípios de Mogi das Cruzes 
e Suzano.

Pró-Hiper se mantém entre os pontos de atendimento

Divulgação/PMMC

Condemat pede apoio 
para programas sociais
Prefeituras pediram abertura de novas vagas para os programas na região

TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Região - A Câmara Técnica 
de Assistência Social do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebeu ontem a 
diretora da Divisão Regional 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social (Drads) do 
Alto Tietê, Patrícia Cesare dos 
Santos Oliveira, para discutir 
as demandas dos municípios.

Entre as principais soli-
citações dos gestores está 
a flexibilização das metas 
destinadas aos programas 
estaduais de transferência de 
renda, Ação Jovem e Renda 
Cidadã, com a definição de 
uma cota mínima das vagas 
para indicação técnica dos 

municípios. Atualmente, os 
municípios já recebem do 
Estado os nomes de usuários 
a serem contemplados.

“Os programas de transferência 
de renda são fundamentais 
para o atendimento às pessoas 
em situação de vulnerabili-
dade, mas é importante que 
os municípios tenham mais 
autonomia no atendimento aos 
usuários com a definição de 
um percentual mínimo para 
casos emergenciais mediante 
relatórios técnicos. Essa é 
uma das grandes dificuldades 
enfrentadas pelos técnicos, 
que estão na ponta do atendi-
mento”, disse o coordenador 
da Câmara Técnica, Rodrigo 

Siqueira.
Os gestores solicitaram ainda 

a abertura de novas vagas para 
os programas, tendo em vista 
a crise econômica atual, bem 
como o aumento no índice de 
desemprego em todo o país.

“A pandemia promoveu 
um impacto muito grande na 
área social, o que aumentou 
a demanda de usuários dos 
programas de transferência 
de renda e demais progra-
mas do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS)”, 
pontuou o coordenador da 
Câmara Técnica.

Durante a reunião, técnicos 
da Drads apresentaram aos 
representantes dos municípios 

o relatório da população em 
vulnerabilidade social da região.

“Este é um projeto piloto com 
um recorte da vulnerabilidade 
social na região do Alto Tietê, 
que será estendido para todo 
o Estado. O trabalho foi reali-
zado com base nos dados do 
CadÚnico e é essencial para 
que o Estado e municípios 
avancem nas políticas públicas 
de assistência social”, disse a 
diretora Patrícia Cesare.

O secretário executivo do 
Condemat, Adriano Leite, 
destacou a importância da 
integração. “Essa sinergia 
entre as partes é essencial para 
que os municípios avancem 
nas políticas públicas, cons-
truindo um planejamento 
e estratégias com base em 
informações sólidas, e com 
isso, instrumentalizando as 
equipes que estão na ponta 
dos atendimentos”, disse.

Mogi - A prefeita em exercí-
cio, Priscila Yamagami Kähler 
(Podemos), assinou na tarde 
de ontem o projeto de lei 
para a gratuidade da tarifa 
de ônibus para candidatos do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) nos dias de 
prova. A avaliação será nos 
dias 21 e 28. O documento 
será enviado à Câmara.

“A educação está no centro 
do projeto da cidade e temos 
que dar oportunidade para 
que todos possam realizar 
seus sonhos. O Enem traz essa 

oportunidade. São dois dias 
de prova e a tarifa gratuita faz 
a diferença para tantas pessoas 
que estão enfrentando tantas 
dificuldades com a pandemia”, 
disse a prefeita em exercício.

Estiveram presentes na 
assinatura a vereadora Malu 
Fernandes, responsável pela 
indicação e a secretária de 
Transportes, Cristiane Ayres. 
A medida busca facilitar o 
deslocamento dos estudan-
tes para fazer o exame, que 
é utilizado para seleção de 
candidatos a universidades. 

Projeto busca gratuidade 

em dias de exame do Enem

Tarifa de ônibus

Projeto foi assinado por Priscila Yamagami

CCS/PMMC

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?


