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Sol com muitas nuvens durante o dia. 

Abono da Indústria vai injetar 
R$ 250 mi na economia regional

Pagamento do 13º salário de fim de ano aos trabalhadores do segmento foi confirmado ontem pelo Ciesp Alto Tietê

NA REGIÃO

  Estado indica que 2,4 milhões de doses 
contra Covid foram aplicadas. Cidades, página 8

A economia regional vai aquecer a 
partir da próxima semana quando a 
indústria de transformação começa 
a pagar o 13º salário. Com a maior 
média salarial e um saldo positivo 
de 70.400 postos de trabalho ati-
vos, a expectativa é de que o setor 
injete cerca de R$ 250 milhões ex-
tras, neste fi nal de ano, na área de 
abrangência da Diretoria Alto Tietê 
do Centro das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Ciesp). Na região 
são cerca de duas mil indústrias de 
transformação, com destaque para 
Itaquá, Mogi e Suzano, que concen-
tram o maior número de empresas. 
Cidades, página 5

Suzano

Max Feffer recebe 

ações para o Dia da 

Consciência Negra
Cidades, página 3 No Alto Tietê, com exceção de Santa Isabel e Arujá, Indústria responde por 25% do emprego formal

Divulgação/Ciesp
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Vandalismo no Cras Jundiapeba II 
suspende atendimento no local

De acordo com a Prefeitura, espaço foi invadido e 
depois teve materiais furtados. Cidades, página 5
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NA VILA HELIO
O Festival Vegano + Cultura Natali-
no terá uma edição especial neste 
domingo, das 10 às 18 horas, e será 
realizado ao ar livre, na Vila Helio, 
com muitas atrações para o público 
que adotou o veganismo como estilo 
de vida ou para quem deseja conhe-
cer um pouco mais sobre o assunto.
Uma das atrações será o Papai 
Noel para fotos e interações com 
as crianças.

PARCERIAS
O Festival Vegano + Cultura Natali-
no manterá suas parcerias com en-
tidades sociais. O Grupo Fera, por 
exemplo, estará presente para ado-
ção de animais e incentivo à doação 
de tampinhas plásticas para o Fun-
do Social de Solidariedade de Mogi 
das Cruzes, que reverte a venda dos 
recicláveis para a compra de ração.

CARREIRA DE SUCESSO
A segunda edição do “RH Day”, even-
to gratuito promovido pela Faculda-
de de Tecnologia (Fatec) de Mogi das 
Cruzes, ocorrerá hoje, das 8h20 às 
11h30. O debate será sobre como 
construir uma carreira de sucesso.  
Podem participar alunos de Gestão 

de Recursos Humanos e demais cur-
sos da Fatec e de outras instituições, 
profissionais e pessoas da comuni-
dade em geral interessadas em se 
aperfeiçoar para alcançar uma car-
reira de sucesso. O debate aconte-
cerá de forma remota, totalmente 
online e gratuito, por meio do Face-
book e do canal da Fatec no YouTube. 

DENTISTA EM UBS
A Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Castelo, em Ferraz de Vasconce-
los, retomou o atendimento odon-
tológico. Esta semana as equipes já 
começaram a agendar os pacientes 
para avaliação do dentista. O servi-
ço estava parado devido a proble-
mas com os equipamentos que já 
foram solucionados.

OLIMPÍADA DA APAE
Os vereadores da Câmara de Suza-
no prestigiaram na noite de ontem 
a abertura da 7ª Olimpíada Regional 
das Apaes, na Arena Suzano. Orga-
nizada pelo Conselho Regional das 
Apaes em parceria com a entidade 
suzanense e a prefeitura, a sétima 
edição do evento sociocultural reú-
ne 211 alunos e cerca de 50 profis-
sionais de 17 instituições.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Quem se interessa pela região?

A 
disputa para o governo de São 
Paulo promete ser acirrada no 
ano que vem. Nomes como o ex- 
-governador Marcio França (PSB); 

o lendário Geraldo Alckmin (PSDB) – que 
tenta se reerguer depois da surra levada nas 
urnas, quando se candidatou à Presidência –; 
Guilherme Boulos (Psol), que sofre pressão 
para deixar a candidatura; o atual vice-go-
vernador, Rodrigo Garcia (PSDB); além de 
Fernando Haddad (PT); Paulo Skaf (MDB) 
e Arthur do Val (Patriota) prometem dispu-
tar a tapas os votos da população paulista. 

A posição dos candidatos em relação às 
ações tomadas durante a pandemia promete 
ser um dos fatores decisivos. O que pensam 
em relação às atuais decisões do governo fe-
deral e estadual? Como pretendem elaborar 
a retomada econômica, após os efeitos que 
a pandemia causou nos trabalhadores? E a 
necessária reestruturação do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) para o tratamento pós- 
-Covid? A pandemia vai acabar, mas suas 
consequências ficarão. 

Os municípios possuem problemas crô-
nicos que dependem de auxílio do Estado. 

Celeridade para o desassoreamento dos rios 
e córregos que cortam o Alto Tietê é uma 
necessidade urgente para minimizar os de-
correntes problemas de enchentes, princi-
palmente em cidades impermeáveis, como 
Poá. Outro ponto: como pretendem condu-
zir a questão do pedágio que a Agência de 
Transporte de São Paulo pretende implantar 
na rodovia Mogi-Dutra (SP-88)? Pelo atual 
governador, Doria, a cidade, por enquanto, 
não conta com apoio aberto à causa. 

Há semanas, prefeitos da região que com-
põem o Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Condemat) ten-
tam uma audiência com Doria, sem sucesso 
até agora. Moradia, invasões de terra, me-
lhorias no transporte público, Segurança e 
Educação são outros pontos importantes 
que devem ser analisados. Salvador da Pátria 
não há, por isso, é fundamental um estu-
do antes de votar. Qual candidato promete 
atender melhor as demandas da região? O 
que é possível e o que é utópico? A escolha 
criteriosa de um candidato é sempre fun-
damental. Em momento de recessão, errar 
pode ser fatal.

Como não falar dos inú-
meros compromissos diários, 
das atribuições e cobranças 
que sofremos no trabalho, 
na escola, vida social ou no 
ambiente domiciliar. E com 
tantos afazeres, acabamos es-
quecendo-se de olhar como 
nosso corpo está reagindo a 
esses compromissos. 

Um simples ato de respi-
rar corretamente é esquecido. 
Falar em postura alinhada e 
um corpo bem posicionado, 
então, nem pensar. Pensando 
em tudo isso é notório que 
as dores na coluna surgem 
subitamente e em alguns ca-
sos se tornam dores crônicas!

A dor lombar é uma das 
principais causas de incapa-
cidade física entre indivíduos 
de todas as idades e ambos os 
sexos, afetando as mulheres 
em maior número. 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

Nesse ano especificamente 
com o advento da pandemia 
da Covid-19, grande parte da 
população experimentou uma 
nova rotina integrada ao tra-
balho e as aulas. O trabalho 
e as aulas online trouxeram 
junto dessa nova realidade 
um aumento expressivo do 
desconforto da dor lombar!

Alongar e fortalecer os mús-
culos diariamente são opções 
para adiar a próxima crise de 
dor na lombar. É importante 
entender que o exercício não 
é garantido para eliminar a 
dor, mas pode torná-la menos 
frequente. Quando as dores 
na coluna são graves, per-
manecer em pé é uma con-
duta importante na medida 
do possível, afinal o descan-
so prolongado na cama não 
é bom durante uma crise, e 
tampouco fazer exercícios 

físicos ou forçar nos alonga-
mentos, por isso, nessa fase 
busque um profissional.

Quando a dor grave dimi-
nuir, comece gradualmente 
exercícios suaves para alon-
gar e fortalecer os músculos 
que suportam a lombar. Mús-
culos mais fortes e flexíveis 
podem ser menos propensos 
a ferimentos.

Os estudos realizados até o 
momento não identificaram 
nenhum tipo ou nível espe-
cífico de exercício que fun-
ciona melhor do que outro 
para prevenir a dor na lombar. 
No entanto, as pessoas que se 
exercitam regularmente, em 
comparação com aqueles que 
não, tendem a ter menos re-
corrências de dor na coluna 
ao longo do tempo.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiotera-

peuta e presidente da Comissão de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@lfgdaguarda.com.br
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Secretaria divulga 43 vagas 
de emprego nesta semana

Guararema - A Secretaria 
de Emprego e Desenvolvimen-
to Econômico, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho na 
cidade. Nesta semana, o SAT está 
mediando 43 oportunidades 
profissionais com diferentes 
graus de escolaridade.

As vagas que exigem Ensino 
Fundamental completo são 
para auxiliar de peixeiro (duas 
vagas), costureira, caseiro (três 
vagas), cozinheiro (três vagas), 
auxiliar de cozinheiro, ajudante 
geral (três vagas), auxiliar 
de lar, operador, empregada 
doméstica, casal de caseiros 
e açougueiro.

Já as vagas com exigência de 
Ensino Médio são para atendente 
administrativo, e-commerce, 
auxiliar de compras, desenvol-
vedor sênior D, desenvolvedor 
junior D, desenvolvedor front 
end, mecânico de manutenção, 
assistente comercial (duas 
vagas), auxiliar de produção, 
vendedor, auxiliar administrativo, 
vendedor interno, atendente, 

Oportunidades

eletricista, assistente adminis-
trativo e financeiro e auxiliar 
de reserva. Há ainda uma vaga 
para designer de interiores 
para quem já concluiu Ensino 
Técnico.

Para quem já concluiu o 
Ensino Superior, há vagas 
para professor de educação 
física, assistente de recebi-
mento e expedição e analista 
de marketing. Há ainda vagas 
para logística, faturista e para 
analista de custos, tanto para 

quem já terminou o Ensino 
Superior quanto para quem 
ainda está cursando.

Inscrições podem ser feitas 
por meio dos telefones 4693-
1717 e 4693-1432 e para quem 
ainda não possui cadastro ou 
está desatualizado basta acessar 
o site guararema.sp.gov.br ou 
comparecer na Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico de segunda a sexta-

-feira das 8 horas às 11h30 e 
das 13 horas às 16h30.

Inscrições podem ser feitas por meio do telefone

Felipe Antonelli/Guararema

Cultura realiza eventos para  
o Dia da Consciência Negra
De acordo com a Pasta municipal, ideia é promover a cultura negra, combater o racismo e lutar por igualdade

ATIVIDADES

Suzano - A Secretaria de 
Cultura realiza no feriado 
deste amanhã um evento 
em homenagem ao Dia da 
Consciência Negra no Parque 
Municipal Max Feffer. Ha-
verá apresentações artísticas 
das 10 horas às 17h30. Os 
objetivos são promover a 
cultura negra, combater o 
racismo e lutar pela igual-
dade racial no Brasil.

As atividades ocorrerão 
no Pavilhão da Cultura 
Afro-Brasileira Zumbi dos 
Palmares, com atrações 
musicais da Comunidade 
Bom Ambiente, dos MC’s 
Gêmeos, do cantor Lissin, 
da Irmandade Africana e 
do Groove do Tim. To-
dos são negros e retratam 
seus cotidianos, aspectos 
históricos e vivências. O 
evento será liderado pelos 
coordenadores da pasta 
Vagner Luiz, o Vaguinho, 
e Raquel Pereira.

A programação começará 
com apresentações de obras 
literárias feitas por escritores 

suzanenses e de capoeira. Ao 
meio-dia, os shows musicais 
terão início com o grupo de 
samba Comunidade Bom 
Ambiente e, às 13 horas, com 
o rap dos Gêmeos MC’s. Às 
14 horas, o evento recebe 
a visita de autoridades e 
de representantes do Mo-
vimento Negro de Suzano, 
que conduzem uma fala 
aos presentes sobre a data 
e sua importância. Às 14 
horas, o cantor Lissin sobe 
ao palco representando o 
pop, seguido pelo reggae 
da Irmandade Africana e de 
Dinho Araguaia, às 15h30, 
e pelo soul do Groove do 
Tim, encerrando o evento, 
às 16h30.

O cenário do evento 
foi produzido pela artista 
plástica Maristela Pinho da 
Silva, conhecida no meio 
artístico como Maristela Afro, 
educadora negra que faz 
parte do Movimento Negro 
de Suzano e já apresentou 
trabalhos em todo o Brasil 
nas áreas de artes visuais, 

poesia e música. Ela, que 
tem mais de 15 anos de ex-
periência no ramo, também 
terá uma exposição especial 
em murais no local.

“Relembrar todo o esforço 
de grandes personalidades 

negras que ajudaram no 
combate ao preconceito 
é um ato de resistência. 
Acomodar este evento é 
motivo de muito orgulho, 
pois, mais uma vez, estamos 
honrando a luta que várias 

pessoas vivem diariamente”, 
disse Vaguinho, responsável 
pelo Pavilhão Zumbi dos 
Palmares.

O vice-prefeito e secretário 
de Cultura de Suzano, Wal-
mir Pinto, comentou que o 

evento foi pensado para ser 
aproveitado por todos. “O 
Dia da Consciência Negra é 
uma data na qual devemos 
refletir e analisar noções, 
preconceitos e aspectos que, 
infelizmente, ainda vemos 
em nossa sociedade. Ao 
mesmo tempo, o dia deve ser 
para celebrar e exaltar toda 
a influência cultural que o 
povo africano nos trouxe no 
passado, pois, sem dúvida, 
parte disso é o que forma 
nossa identidade enquanto 
cidadãos brasileiros e suza-
nenses. Honrar o respeito 
que devemos a este povo é 
o principal objetivo de tudo 
isso, já que a cultura está a 
serviço também das pautas 
identitárias. Sendo assim, é 
uma tarefa importante for-
talecer e fomentar políticas 
e ações afirmativas como 
as do dia 20 de novembro. 
Se queremos um Brasil sem 
racismo, precisamos tam-
bém da arte para debater 
e denunciá-lo”, destacou 
o chefe da pasta.

Ações estão marcadas para ocorrer durante o dia no Parque Municipal Max Feffer

Wanderley Costa/Secop Suzano

Suzano - O deputado 
Estevam Galvão (DEM) en-
tregou ontem, oficialmente, 
duas viaturas de resgate para 
o Corpo de Bombeiros de 
Suzano, conquistadas atra-
vés de emenda parlamentar 
de sua autoria. Os veículos 
acompanham equipamen-
tos de salvação, totalizando  
R$ 200 mil em investimentos. 

Participaram da solenidade 
o prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL), o comandante do 17º 
Grupamento de Bombeiros, 
tenente coronel Lino; e o 
comandante do Subgrupa-
mento de Suzano, capitão 
Lucas Miatello, entre outras 
autoridades regionais. 

A corporação também entregou 
as obras de reforma da quadra 
de esportes, conquistadas por 
meio de recursos destinados 
pelo deputado e pela Prefeitura. 

“Tenho longa história de parceria 
com o Corpo de Bombeiros 
e me orgulho demais disso. 
São homens e mulheres que 
colocam em risco a própria 
vida para nos salvar”, afirmou 
Estevam. 

Bombeiros recebem 
duas novas viaturas

Resgate e salvamento

Ao fazer uso da palavra, o 
deputado lembrou de conquistas 
anteriores, e garantiu que mais 
investimentos virão por aí: 

“Já destinamos recursos para 
a compra do auto bomba e 
de outra viatura, que prestam 
serviços na nossa cidade e 
região”, lembrou. 

A pedido da corporação, 
Estevam destinará no próximo 
ano emenda para a aquisição 
de uma picape, garantindo 
que a unidade passe a contar 
com uma estrutura completa 
de resgate e salvamento. 

De acordo com o coman-
dante do subgrupamento, 
os veículos serão destinados 
para as ocorrências de Suzano 
e servirão como apoio para 
demandas de Poá, Ferraz de 
Vasconcelos e Itaquaquecetuba.

Durante o evento, diversos 
bombeiros foram agraciados 
com medalhas de honra ao 
mérito pelo trabalho realizado 
pela comunidade. Estevam e 
Ashiuchi também receberam 
homenagens pela parceria 
com o Bombeiros de Suzano 
e região.

Ferraz - Após passar por 
uma revitalização nesse pe-
ríodo pandêmico, o Parque 
Municipal Nosso Recanto, 
no Jardim Pérola, abriu suas 
portas para os visitantes 
desfrutarem do espaço verde 
e de lazer. O inesperado foi 
a visita permanente de uma 
família de 40 saguis que 
escolheram o local como 
moradia, livre nas árvores.

Para garantir o conforto 
e segurança dos novos mo-
radores, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Meio 
Ambiente, Verde e Proteção 
Animal, orienta a todos os 
colaboradores a incentivar 
que os frequentadores do 
parque possam apreciar os 
primatas mantendo distân-
cia e sem esquecer que são 
animais silvestres. Outras 
espécies também voltaram 
a frequentar o Recanto, 
como tucanos, maritacas e 
uma variedade de espécies 
de aves.

Visitantes podem 
observar saguis 
em árvore de 
parque municipal

Nosso Recanto
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Atendimento do ISS 
itinerante volta amanhã
Serviço será para esclarecer dúvidas, solicitar segunda via e apresentar pedidos de revisão

JUNDIAPEBA

Mogi- A Prefeitura oferece, 
amanhã, o serviço itinerante 
do  Imposto Sobre Serviços 
(ISS) da Construção Civil 
para esclarecimento de 
dúvidas, solicitação de 
segunda via e apresentação 
de pedidos de revisão, entre 
outros, para moradores do 
distrito de Jundiapeba. O 
atendimento será das 9 às 
16 horas, no Centro Inte-
grado de Cidadania (CIC), 
que fica na Alameda Santo 
Ângelo, 688. O serviço já 
havia sido oferecido aos 
contribuintes do distrito 
em duas ocasiões, no mês 
de outubro.

O atendimento itinerante 
é realizado exclusivamente 
aos sábados para facili-
tar para quem não tem 
disponibilidade durante 
a semana. As vagas são 
limitadas a 300 pessoas 
por dia, com distribuição 
de senhas.

Sábado passado (06/11), a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
realizou 94 atendimentos 

pelo serviço itinerante para 
moradores do Botujuru e 
Sabaúna. Na ocasião, 16 
contribuintes optaram pelo 
parcelamento do tributo e 
três solicitaram revisão. Os 
demais foram para orien-
tações e esclarecimento de 
dúvidas.

Mais informações sobre 
a cobrança de ISS de Cons-
trução Civil para os imóveis 

referentes à atualização 
cadastral de 2016 podem 
ser obtidas por meio do site 
regularizaiss.mogidascruzes.
sp.gov.br ou por meio do 

WhatsApp 99801-8127.
Contribuintes que ne-

cessitarem de atendimento 
presencial em alguma unidade 
do Pronto Atendimento ao 

Cidadão (PAC) de Mogi 
das Cruzes podem fazer o 
agendamento por meio do 
site da Prefeitura agenda-
mentopac.pmmc.com.br.

Atendimento será das 9 às 16 horas, no Centro Integrado de Cidadania (CIC)

Divulgação/PMMC

Vagas são 
limitadas a 300 
pessoas por dia, 
com distribuição 
de senhas.

Região- O I Congresso de 
Gestão Pública do Alto Tietê 
acontece hoje, a partir das 8 
horas, na faculdade Piaget, em 
Suzano. O evento, realizado 
pela Digna Consultoria em 
Gestão Pública e Eleitoral, 
tem o apoio do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e reunirá os 
maiores especialistas da Ad-
ministração Pública do país.

Para participar, basta acessar 
o site www.congressoaltotiete.
com.br e clicar em Inscri-
ções. Todas as exigências 
sanitárias, para o combate da 
Covid-19, serão obrigatórias. 
Há ainda a possibilidade de 
participação online.

O congresso, que começará 
às 9 horas, terá palestras 
com especialistas renomados 
na área de Administração 
Pública. Os eixos temáticos 
serão: Governança Digital; 
Licitações e Contratos Pú-
blicos; Orçamento Públi-
co; Contabilidade Pública; 
Financiamento Público em 
Saúde; Auditoria Eletrônica 
de Órgãos Públicos (Audesp) 
e Fundo de Desenvolvimento 
Nacional de Educação (FNDE). 

I Congresso de 
Gestão Pública 
do Alto Tietê 
acontece hoje

Administração Pública

Exposição ‘Em Cores’ 
ocupa o Terminal Central

Mogi- O prédio de serviços 
do Terminal Central recebeu, 
anteontem, a exposição “Em 
Cores”, de Yuri Tapias Alves 
Guimarães. São 38 quadros 
assinados pelo artista mogiano, 
que ficarão expostos para a 
apreciação de todo o público 
que utiliza o terminal diaria-
mente. A ação é de iniciativa 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo.

Nascido no município de 
Mogi das Cruzes, Yuri é mais 
conhecido por Sr. None, per-
sonagem que ele mesmo criou 
e que há anos está presente 
em muros e em outros ele-
mentos do ambiente urbano 
de Mogi. Na mostra, além 
do personagem, todos terão 
a oportunidade de conhecer 
um pouco mais da trajetória 
e versatilidade do artista.

Yuri começou a demonstrar 
interesse pelas artes plásticas, 
bem como talento para tal, aos 
14 anos de idade. Usando de 
sua criatividade, começou a 
desenhar e pintar em folhas 
de papel o personagem Sr. 

Cultura

None. Aos 30 anos, fez sua 
primeira exposição e exibição 
pública, com artes de paisagem, 

realismo e o seu personagem 
animado. Já trabalhou em 
diversas áreas, mas a pintura 
segue sendo sua grande paixão.    

A exposição ficará aberta 
para visitação até o dia 3 
de dezembro, conforme os 
horários de funcionamento 
do Terminal Central de Mogi 
das Cruzes. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone da Secretaria de 
Cultura de Mogi das Cruzes, 
que é o 4798-6900.

São 38 quadros assinados pelo artista Yuri Tapias

Pedro Chavedar/PMMC

Mostra ficará aberta 
para visitação até o 
dia 3 /12, conforme 
os horários de 
funcionamento

Prefeitura concede 
permissão de uso de área

Mogi- A prefeita em exercí-
cio, Priscila Yamagami Kähler, 
reuniu-se na tarde de ontem 
com representantes da Asso-
ciação Amigos do Conjunto 
Jefferson, mais representantes 
da Associação de Engenheiros 
e Arquitetos (Aeamc), do 
Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas (Ibase) 
e da empresa Furnas, para 
assinar a permissão de uso 
de uma área no bairro, onde 
será construído um centro 
comunitário.

O equipamento resulta de 
um trabalho de anos, que 
incluiu a realização de um 
diagnóstico social participativo, 
no qual foram identificadas 
as principais dificuldades 
locais, bem como propostas e 
alternativas para solucioná-las. 
O diagnóstico serviu como 
referencial para a definição 
de um plano de ação de de-
senvolvimento comunitário, 
por meio do qual a própria 
comunidade escolheu um 
projeto de referência, no caso 
o centro comunitário, com 

Construção de centro comunitário

aporte financeiro repassado 
pela empresa Furnas.

A partir da escolha, por 
parte da comunidade, do 
centro comunitário como a 
melhoria mais desejada, todos 
os agentes se uniram em torno 
dessa meta, que agora está mais 
próxima de se concretizar. À 
Aeamc coube o apoio técnico 
e desenvolvimento do projeto 
e à Prefeitura ficou a incum-
bência da identificação de uma 
área adequada e concessão de 

permissão de uso da mesma 
para a finalidade proposta.

“Conheço essa história desde 
2018, então fico muito feliz 
em poder hoje estar aqui, 
cumprindo uma etapa tão 
importante dentro desse pro-
cesso. Essa história é mais uma 
prova de que precisamos estar 
sempre unidos, dialogando 
e ajudando uns aos outros, 
para que os bons resultados 
apareçam”, pontuou a prefeita 
em exercício.

Prefeita reuniu-se com representantes da Associação

Pedro Chavedar/PMMC
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Indústria aquece economia do 
Alto Tietê com pagamento do 13º
Com duas mil plantas fabris, expectativa é de R$ 250 milhões em benefícios para os trabalhadores do setor 

ABONO

Região- A economia re-
gional vai aquecer a partir da 
próxima semana, quando a 
indústria de transformação 
começa a pagar o 13º salário 
aos trabalhadores. Com a 
maior média salarial e um 
saldo positivo de 70.400 
postos de trabalho ativos, 
a expectativa é de que o 
setor injete cerca de R$ 
250 milhões extras, neste 
final de ano, na área de 
abrangência da Diretoria 
Alto Tietê do Centro das 
Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp).

Nas cidades de Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Guararema, Itaquaquecetu-
ba, Mogi das Cruzes, Poá, 
Salesópolis e Suzano, a 
indústria de transformação 
é responsável por 25% dos 
empregos formais. Esses tra-
balhadores, em sua maioria, 
receberão a primeira parcela 
do 13º salário até o dia 30 
desse mês e o restante até 
20 de dezembro, com a 
ressalva de que algumas 

empresas optam por um 
único pagamento.

Uma pesquisa da Fede-
ração das Indústrias (Fiesp) 
e Ciesp, divulgada nesta 
semana, mostra que 8 em 
cada 10 indústrias – 84,7% 

- não pretende buscar finan-
ciamento bancário para o 
pagamento do 13º salário, 
no melhor resultado desde 
2008.

“A economia continua 
bastante difícil e instável, 
mas as empresas cada vez 
adotam o provisionamento 
ao longo do ano para arcar 
com o 13º salário e não ter 
maiores problemas. Essa 
programação é importante 
para o equilíbrio financeiro 
das empresas e, principal-
mente, para assegurar o 
benefício dos trabalhado-
res, que esperam por esse 
recurso extra para quitar 
dívidas e investir, fazendo 
girar outros setores da eco-
nomia”, ressaltou o diretor 
do Ciesp Alto Tietê, José 
Francisco Caseiro.

No Alto Tietê, atualmente 
são cerca de duas mil indús-
trias de transformação, com 
destaque para as cidades 
de Itaquaquecetuba, Mogi 
das Cruzes e Suzano, que 
concentram o maior nú-
mero de empresas. O setor 
paga uma média salarial de 
R$ 3.500,00 e encerrou o 
mês de setembro com um 
saldo positivo de 70.454 
empregos (dados Caged). Na região indústria de transformação é responsável por 25% dos empregos formais

Divulgação

Mogi- A Central de Agenda-
mentos do Sistema Integrado 
de Saúde (SIS) 160 estará com 
serviços de atendimento ao 
público suspensos hoje, a 
partir das 19 horas, e amanhã 
durante todo o dia, retornan-
do na segunda-feira (22/11), 
às 7 horas. A demanda de 
agendamentos de vacinação 
da Covid-19 recebida dia-
riamente pelo SIS 160 não 
será prejudicada: a abertura 
de novas vagas para segunda 
(22), terça (23) e quarta-feira 
(24) ocorreu ontem.

O motivo da suspensão será 
a modernização do sistema 
e a mudança para um novo 
espaço físico. A Central de 
Agendamentos que, desde 
2012, funciona junto à Secre-
taria Municipal de Saúde, no 
primeiro andar do Pró-Mulher, 
no Mogilar, passará a ocupar 
um espaço maior e melhor 
adaptado aos novos recur-
sos tecnológicos, no prédio 
do Laboratório Municipal 
de Exames Diagnósticos, no 
Parque Monte Líbano.

A implantação do SIS 160 

começou com a informatiza-
ção e interligação de todas as 
unidades de saúde e evoluiu 
para a oferta de recursos im-
portantes como prontuário 
eletrônico, controle de estoques 
de medicamentos e insumos, 
disponibilidade de vagas e 
confirmação de consultas e 
exames por mensagens de 
celular ou chamadas, além de 
um mapeamento clínico dos 
pacientes por região.

O SIS 160 funciona de 
segunda a sábado, das 7 às 
19 horas. Para melhor aten-
dimento aos moradores no 
agendamento da aplicação 
da vacina contra a Covid-19, 
as equipes foram ampliadas 
e prestam atendimento te-
lefônico até às 22 horas, de 
segunda a sexta.

Atendimento do SIS 
160 será suspenso

Modernização

Maioria das 
empresas se 
programou e 
não precisará de 
financiamentos

Suspensão ocorre 
hoje, a partir das 19h, 
e amanhã durante 
o dia, retornando na 
segunda

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
informou que os atendimentos 
no Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) 
Jundiapeba II estão tem-
porariamente suspensos. 
A unidade foi alvo de uma 
invasão, seguida por vanda-
lismo e furto de material, o 
que inviabilizou seu funcio-
namento. A previsão é que 
o expediente seja retomado 
no dia 6 de dezembro. Até 
lá, a população deve pro-
curar o Centro Integrado 
de Cidadania (CIC), para 
acessar os serviços do CRAS.

A transferência é uma 
medida provisória, que visa 
não interromper a prestação 
do serviço para a popula-
ção de Jundiapeba. Esta 
não é a primeira vez que o 
atendimento à comunidade 
é prejudicado pela ação 
de vândalos. Em função 
do ocorrido, a Secretaria 
Municipal de Segurança já 
providenciou um reforço 
na presença e rondas da 

Após vandalismo, CRAS II de 
Jundiapeba suspende atendimento

Invasão

O CIC de Jundiapeba, para 
onde os atendimentos do 
CRAS Jundiapeba II foram 
temporariamente transferi-
dos, fica na Alameda Santo 
Ângelo, 688, em Jundiapeba. 
Os atendimentos podem 
ser feitos presencialmente 
ou por meio do telefone e 
Whatsapp (11) 957701732.

população vulnerável. No 
local, as pessoas podem se 
inscrever no Cadastro Único 
(CadÚnico) e em programas 
de transferência de renda. 
Além disso, as unidades 
desenvolvem um trabalho 
socioeducativo, que visa o 
fortalecimento do convívio 
familiar e comunitário.

Guarda Civil Municipal 
(GCM) nas imediações. A 
população também pode 
colaborar com denúncias, 
por meio do telefone 153. 

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social lem-
bra que o CRAS é uma 
unidade de prestação de 
serviços essenciais para a 

Previsão é que o expediente seja retomado no dia 6; população deve procurar o CIC

Divulgação/PMMC
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Prefeitura promove evento especial em agradecimento aos 

Mogi- A Prefeitura promove hoje um evento especial de agradecimento aos 

profissionais da Saúde que têm se dedicado à vacinação contra a Covid-19 na cidade. 

O encontro será realizado no auditório do Cemforpe, a partir das 20 horas, e contará 

com stand-up do ator Eri Johnson. Em sua apresentação, o ator mistura histórias 

reais com fictícias, relembrando alguns dos seus personagens mais famosos.

VaciVida aponta que Alto Tietê 
já aplicou 2,4 milhões de doses
Números oficiais auxiliam na criação de políticas públicas para a retomadas das atividades presenciais na região

CONTRA COVID 

Região - O levantamento 
mais recente da plataforma 
VaciVida do governo do Es-
tado, por meio da Secretaria 
de Estado da Saúde, apontou 
que mais de 2,4 milhões de 
doses das vacinas contra o 
coronavírus (Covid-19)foram 
aplicadas na população do 
Alto Tietê.

O levantamento é feito com 
base nos relatórios enviados 
diariamente pelas secretarias 
municipais de Saúde das 
dez cidades do bloco regio-
nal. Os números auxiliam 
no rastreamento das taxas 
de imunização oficiais da 
região, orientando políticas 
públicas para a retomada das 
atividades.

Na somatória das dez cidades 

Levantamento é feito com base nos dados estaduais

do Alto Tietê, foram 2.414.491 
unidades dos agentes imuni-
zantes da Pfizer, Astrazeneca, 
Coronavac e Janssen, esta 
de dose única. 1.256.578 
pessoas a partir dos 12 anos 
receberam a primeira dose e 
1.027.489 receberam as duas 
doses. Para o programa de 
reforço na imunização, 89.135 
pessoas com comorbidades 
já contaram com a terceira 
dose e 41.289 receberam a 
dose única contra a Covid-19.

A cidade com maiores 
números absolutos de imuni-
zação no Alto Tietê continua 
sendo Mogi das Cruzes, com 
687.105 doses, sendo 344,4 
mil para a primeira dose e 
301,5 mil para as duas doses; 
30,9 mil receberam a dose de 
reforço e 10,1 mil com a dose 
única da Janssen, segundo 

o governo do Estado.
Em segundo lugar na escala 

de vacinação vem Itaqua-
quecetuba, com 504.750 

pessoas protegidas contra 
a doença, sendo 275,6 mil 
em primeira dose e 207 mil 
em segunda dose. Suzano é a 

terceira colocada com 439.556 
doses segundo a plataforma 
estadual, com 233,8 mil com 
a primeira dose e 182.026 
com as duas doses mínimas 
para efetividade.

Em quarto lugar na região 
está a cidade de Ferraz de 
Vasconcelos, com 253.184 
unidades da vacina aplica-
das nos postos de Saúde da 
cidade, com 131,4 mil com 
a primeira dose e 107,6 mil 
com a dose de reforço. Em 
quinto lugar está a cidade 
de Poá, com 175.454 uni-
dades, sendo 91,5 mil com 
a primeira dose e 73,9 mil 
completamente protegidos.

Percentual
A plataforma também dis-

ponibiliza os números da 
porcentagem da vacinação.

Suzano é apontada na 
plataforma com 80,3% do 
público-alvo com a primeira 
dose, sendo que números da 
Secretaria de Saúde indicam 
98,04%. Mogi das Cruzes tem 
no sistema estadual 78,7% 
de cobertura em primeira 
dose, mas a pasta registra 
95% com dose única entre 
os adultos.

A maior diferença é em 
Itaquaquecetuba, que tem 
dados estaduais apontando 
uma cobertura de 76,1% 
para o público-alvo com a 
primeira dose, enquanto 
que a Pasta municipal vê 
92,55% de cobertura. Poá, 
que nas suas contas conta 
com 95% do público-alvo 
com pelo menos uma dose, 
tem 79,8% nos bancos de 
dados do Estado.

André Diniz
Tomaz Silva/Agência Brasil

9º Festival de Culturas 
Pretas tem início hoje

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo dará 
início hoje ao 9ª Festival de 
Culturas Pretas de Mogi das 
Cruzes. A ação alude ao Dia 
da Consciência Negra, cele-
brado oficialmente em 20 de 
novembro e busca valorizar a 
cultura afro, promover diálogos 
sobre assuntos fundamentais, 
além de enaltecer e preservar 
as matrizes africanas presentes 
na cultura de Mogi e da região.

Serão, ao todo, oito atrações, 
que acontecerão ora virtual-
mente, por meio do canal no 
Youtube da Cultura Mogi, ora 
presencialmente, em espaços 
como a Praça Monsenhor 
Roque Pinto de Barros, o 
Centro Cultural, o Theatro 
Vasques, o Parque Centenário 
e o Parque da Cidade. Toda 
a programação é gratuita e 
aberta aos interessados.

O 9ª Festival de Culturas 
Pretas começa hoje, às 20 horas, 
com o evento online “Falas 
Pretas”, que será conduzido 
por Wellington Henrique 

Dia da Consciência Negra

Moreira e transmitido pelo 
Youtube da Cultura Mogi. Já 
no amanhã, será a vez do show 
musical do projeto Vozes do 
Berimbau, que será apresentado 
em frente ao Centro Cultural, 
às 11 horas.

Terminada a apresentação 
do projeto de capoeira, será 
a vez do show “Púrpura”, 
assinado e comandado pela 
cantora e compositora Valéria 
Custódio, que será em frente 
ao Centro Cultural, a partir das 
14 horas. Já as 16 horas, haverá 
um debate dentro do espaço 
cultural, mais especificamente 
na Sala Multiuso Wanda Coelho 
Barbieri (1ª andar do Centro 
Cultural), que terá como temas 
a luta antirracista e memórias 
ancestrais.

A programação de amanhã 
se encerrará com show musical 
comandado pelo compositor 
e cantor Yrapoan Jr., que será 
a partir das 20 horas, no 
Theatro Vasques.

No domingo (21/11), outras 
três ações serão realizadas e 

marcarão o encerramento 
do festival. A primeira delas 
é um teatro de animação, 
comandado pela Cia. Liruê, 
que será apresentado a par-
tir das 11 horas, no Parque 
Centenário. Já no período da 
tarde, a partir das 15 horas, 
o Niw Rapper apresentará 
um show de rap no Parque 
da Cidade.

O Festival de Culturas Pretas 
se encerrará às 19 horas do 
domingo, com o show musical 
Moela de Gata canta Genni 
Magalhães, que será transmitido 
de forma online, por meio 
do Youtube da Cultura Mogi.

Além dos três dias de festival, 
está em fase de produção o 
minidocumentário Trajetó-
rias Pretas: luta antirracista e 
memória ancestral. O vídeo 
está sendo produzido por 
Vitor Gonçalves e será lan-
çado ainda em novembro. 
Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
da Secretaria de Cultura, que 
é o 4798-6900.

Pasta da Saúde abre novos 
agendamentos online

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde prossegue 
com a vacinação contra a 
Covid-19 em diversos pontos 
da cidade, sempre mediante 
agendamento prévio pelo www.
cliquevacina.com.br. Ontem, 
foram liberadas novas vagas 
para aplicação de primeira, 
segunda e terceiras doses.

Nos próximos dias, os 
moradores devem se manter 
atentos ao site oficial, onde 
serão atualizadas novas da-
tas para aplicação de D2 e 
D3. Por enquanto, estão 
liberadas segundas doses 
do imunizante AstraZeneca 
(para quem tomou a primeira 
até o dia 25/9); primeiras 
e segundas doses da Pfizer 
(para quem tomou a primeira 
até 30/10); e terceira dose 
da Pfizer para quem tomou 
a segunda até 20/6 (há pelo 
menos cinco meses).

Nesta semana, a Secretaria 
Municipal da Saúde reduziu 
de 6 para 5 (cinco) meses 
o intervalo para aplicação 

Vacinação

da 3ª dose da vacina contra 
a Covid-19. Também foi 
liberada dose adicional para 
todos os adultos acima de 18 

anos que tenham o intervalo 
de pelo menos cinco meses 
após a segunda dose (exceto 
pessoas vacinadas com o 
imunizante Janssen). 

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou 5 óbitos 
por coronavírus, totalizando 
5.618 mortes desde o início 
da pandemia.

Mogianos estão deixando de tomar a segunda dose

Divulgação/PMMC

Foram liberadas 
novas vagas 
para aplicação 
de primeira, 
segunda e 
terceiras doses
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AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074-3/2021 - PROCESSO Nº 201.363/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
outsourcing de impressão.

Com base nas disposições do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93; nas razões 
que fundamentam o despacho constante dos autos do processo; e em proteção 
ao interesse público, essa Autarquia decidiu pela REVOGAÇÃO da licitação em 
epígrafe. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 
109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. Mogi das Cruzes, em 18 de 

novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

Discriminação

RECEITAS Previsão Anual Previsto Mensal Realizada Previsto realizado

I. Receitas Correntes 13.183.593,00            1.098.632,75          2.243.759,79           13.183.593,00             12.310.691,52      

Contr Serv Ativo Civil 2.410.400,00              200.866,67             411.907,05              2.410.400,00               2.028.254,46        

Receita Patrimonial 2.458.095,00              204.841,25             310.413,90              2.458.095,00               3.333.414,38        

Outras Receitas Correntes 171.412,00                 14.284,33               6.946,06                  171.412,00                  43.847,96             

Receitas Correntes - Intra OFSS 8.143.686,00              678.640,50             1.514.492,78           8.143.686,00               6.905.174,72        

 Outras Receitas Correntes -                          

Comp. Prev. entre RGPS e RPPS -                             -                          -                               

Receita Extra-Orçamentária -                             -                          -                               

Contrib. Patronais -Mts,Jrs D.Ativa

TOTAL DA RECEITA 13.183.593,00            1.098.632,75          2.243.759,79           13.183.593,00             12.310.691,52      

DESPESAS

Dotação Atual Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado

II. Despesas Correntes 4.523.879,00              907.029,99             907.029,99              4.193.848,08               4.193.848,08        

Inativos Civis 2.662.214,00              726.518,42             726.518,42              3.370.655,37               3.370.655,37        

Pensionista Civis 622.747,00                 113.423,91             113.423,91              531.499,20                  531.499,20           

Sentenças Judiciais 642.640,00                 -                          -                          -                               -                        

Outras Despesas Correntes 596.278,00                 67.087,66               67.087,66                291.693,51                  291.693,51           

III. Despesas de Capital 140.000,00                 -                          -                          -                               -                        

Investimentos 140.000,00                 -                          -                          -                               -                        

Reserva Legal 8.519.714,00              -                          -                          -                               -                        

TOTAL DA DESPESA 13.183.593,00            907.029,99             907.029,99              4.193.848,08               4.193.848,08        

IV. Resultado

     Previdenciário (I-II-III) -                             191.602,76             1.336.729,80           8.989.744,92               8.116.843,44        

V. Saldo Financeiro Instituto

VI. Alíquota (Civis) Ativos Inativos Pensionistas Ente Público

14 14 14 31

1

Demonstrativo Financeiro e Orçamentário da Receita e Despesa Previdenciárias

Bimestral e Acumulada - Lei 9.717/1998

5º BIMESTRE DE 2021

No Período Acumulado

5º BIMESTRE Acumulado

Aplicações Merc. Aberto Bancos C/ Movimento Cai

72.464.183,17R$                                         43.753,94R$                                                   R$                            

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO PATRICIA MENDES VIEIRA

Chefe Financeiro e de ContabilidadeDiretora Superintendente

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

 
TERMO ADITIVO N.º 02 

CONTRATO – LOCAÇÃO DE SOFTWARE 
 
 CONTRATADA:    ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 
VALOR: R$ 733,14 MENSAIS 
PRAZO: 12 MESES 
ASSINATURA: 01/10/2021 
OBSERVAÇÃO: Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94  
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Lei 8.883/94 – carta convite n.º 02/2019 

 

 

TERMO ADITIVO N.º 02 
CONTRATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS 

 
   CONTRATADO:    VINICIUS ALBERTO FERNANDES  
   VALOR: R$ 2.864,50 mensais 
   PRAZO: 12 meses 
   ASSINATURA: 16/10/2021 

TERMO ADITIVO Nº 02   
CONTRATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES  

E DE UNIDADES VOLANTES DE ATENDIMENTO 
 

 CONTRATADO:     ALAMO SISTEMAS DE SEGURANÇA 
VALOR: R$ 193,38 mensais 
PRAZO: 12 meses 
ASSINATURA: 01/11/2021 
OBSERVAÇÃO:  Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94 

 

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo - 
SGOV torna público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 014/21 - PROCESSO Nº 24.434/21
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO, MEDIANTE OUTORGA 
DE CONCESSÃO PÚBLICA, DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO DO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.619/2020 E DEMAIS 
LEGISLAÇÕES PERTINENTES.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos 
na Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 
1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 22 de dezembro de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9 horas e 
30 minutos. O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e cópia 
no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 18 de novembro de 2021.
FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO - Secretário Municipal de Governo_____________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 071-2/2021 - PROCESSO Nº 13.388/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA FÍSICA (PENEIRAÇÃO, ASPIRAÇÃO, ESCOVAÇÃO, LIMPEZA DE BORDAS 
E PRÉ-FILTRO) E EQUILÍBRIO QUÍMICO (CORREÇÃO DE PH, ALCALINIDADE TOTAL, 
DUREZA CÁLCICA, DESINFECÇÃO E OXIDAÇÃO) DA ÁGUA DE PISCINA DE CONCRETO 
AZULEJADO, AQUECIDA E DE USO COLETIVO, NA EMESP JOVITA FRANCO AROUCHE, 
NESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos na Sala 
de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 horas, do dia 02 de dezembro de 
2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura 
(www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 17 de novembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE  - Secretário Municipal de Educação_____________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Segurança, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 174/2021 - PROCESSO Nº 23.997/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA REGISTROS E/OU PORTE DE ARMA DE FOGO 
COM LAUDO CONCLUSIVO.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 16 
horas do dia 02 de dezembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para 
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 18 de novembro de 2021.
ANDRÉ JUNJI IKARI - Secretária Municipal do Segurança_____________________________________________________________________________

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163-2/2021 - PROCESSO Nº 24.078/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA ESPINGARDA CALIBRE 12 MODELO 12/70 ANTI-MOTIM 
(MÉDIA DISTÂNCIA).
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Segurança 
Pública, comunica que por alterações no edital, fica REDESIGNADA para o dia 03 de dezembro de 
2021, às 16:00 horas, a abertura das propostas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente 
em ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus 
anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.
sp.gov.br - link: Licitações) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 18 de novembro de 2021.
ANDRÉ JUNJI IKARI - Secretário Municipal de Segurança Pública_____________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2021 - PROCESSO Nº 28.059/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE 
DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA E CONTROLE 
DE ATENDIMENTOS DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS, NO MODELO SAAS 
(SOFTWARE AS A SERVICE) – SOFTWARE COMO SERVIÇO.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Gestão Pública, 
comunica que REVOGOU, com base nas disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com 
suas alterações, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2021, com a finalidade 
de realizar estudos e análise do Edital, para posterior publicação. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos 
termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

Mogi das Cruzes, em 18 de novembro de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário de Gestão Pública_____________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001-2/21 - PROCESSO Nº 29.239/20

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA A 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DOS MUNÍCIPES, TRIADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL DO 
MUNÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
EMPRESAS CREDENCIADAS: 
LABORATÓRIO CENTRAL – EMERSON TOMAZ DA COSTA.
O.D. LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA.

Secretaria Municipal de Saúde, em 18 de novembro de 2021.
VIVIANE ARMINDO PRADO MIRANDA - Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretária Municipal de Transportes, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 128/2021 - PROCESSO Nº 20.648/2021 E AP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:30 horas do dia 06 de 
dezembro 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 18 de novembro de 2021.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária Municipal de Transportes_____________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
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 144/2021 - PROCESSO Nº 21.784/2021 E AP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09 horas do dia 03 de 
dezembro 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 18 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde_____________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 147/2021 - PROCESSO Nº 22.143/2021 E AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.
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 horas do dia 06 de 
dezembro 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 18 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde_____________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 151/2021 - PROCESSO Nº 21.650/2021 e apenso
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO PARA AS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos na Sala 
de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 horas, do dia 08 de dezembro de 
2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura 
(www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 18 de novembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE  - Secretário Municipal de Educação_____________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE ÀS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE
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 168/2021 - PROCESSO Nº 24.844/2021 e apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES
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 03 de 
dezembro 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 18 de novembro de 2021.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde_____________________________________________________________________________

AVISO DE INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 015-2/21 - PROCESSO Nº 22.700/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO 
CEIM PROFª. MARIA APPARECIDA DE CAMPOS MASCI FARIA, LOCALIZADA NA AVENIDA 
BENEDICTO PEREIRA DE FARIA Nº 740 – JARDIM ARACY, 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 no envelope e considerando as manifestações 
dos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Finanças, 
decidiu a CMPL, por unanimidade, INABILITAR a empresa: TETO CONSTRUTORA S/A., por 
não atender ao exigido no subitem: “2.5.1” do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da publicação do Aviso de Inabilitação na imprensa, para a interposição de eventuais 
recursos e autorizado vistas e extração de cópias dos autos.

Mogi das Cruzes, em 16 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADEM - Presidente da CMPL_____________________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/20 - PROCESSO Nº 14.076/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AUDITORIA EXTERNA - PROGRAMA +MOGI ECOTIETÊ - NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS 
CRUZES.
EMPRESA VENCEDORA: SÁ LEITÃO AUDITORES S/S.
VALOR GLOBAL: R$ 174.833,36 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta 
e seis centavos).

Mogi das Cruzes, em 18 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL
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