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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Mogi abrirá mais vagas no centro para 
auxiliar comerciantes na Black Friday

Abertura dos estacionamentos começa valer a partir da próxima quarta para melhorar acesso dos consumidores

ENEM

 Mogi e Ferraz terão ônibus gratuitos para 
estudantes durante as provas. Cidades, página 8

A região central terá 200 novas 
vagas de estacionamento a partir 
da próxima quarta-feira. A me-
dida foi definida pela Prefeitura 
e atende a solicitações das enti-
dades representantes do comér-
cio do município para facilitar 
o acesso dos consumidores que 
buscam as lojas e estabelecimen-
tos da região para as compras de 
final de ano e da Black Friday, que 
acontecerá no dia 26 deste mês.  
Cidades, página 5

200 vagas de estacionamentos serão instaladas no centro

Mogi News/Arquivo
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CETICISMO
As recentes declarações da Prefeitu-

ra de Mogi sobre os trabalhos para 

manter o valor da tarifa de ônibus 

abaixo da média da região, com a 

adoção de um novo sistema de linhas 

e itinerários, encontra, por assim di-

zer, um ceticismo dentro da Câmara 

Municipal. Para os vereadores José 

Luiz Furtado (PSDB), o Zé Luiz, e José 

Francimário Vieira (PL), o Farofa, não 

existe “mágica” quando se trata das 

planilhas de custos, existindo duas 

opções: a continuação da rejeição 

da cobrança do Imposto Sobre Ser-

viços (ISS) das empresas, ou a ado-

ção de subsídios. Essas opções con-

tinuam recebendo um sonoro “não” 

dos vereadores, e foram rechaçadas 

em primeira instância pela Adminis-

tração Municipal.

CONTRATO EMERGEN-

CIAL
Zé Luiz se tornou o maior crítico do 

trabalho da Prefeitura na área do 

transporte público e, durante a ses-

são de Câmara de quarta-feira, disse 

temer uma opção mais drástica caso 

não haja um consenso entre poder 

público e as empresas concessioná-

rias. “Temos que ficar atentos, caso a 

Prefeitura, no início do ano que vem, 

resolva rescindir os contratos atuais 

e, em uma contratação de emergên-

cia, traga alguma empresa do ABC 

Paulista para administrar os ônibus, 

assim como foi com o lixo”, alertou.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
No próximo sábado, o Conselho Mu-

nicipal de Políticas Culturais (CMPC) 

de Poá e a Comissão Permanente de 

Cultura e Turismo da Câmara farão 

uma audiência pública para discutir 

um projeto de lei que trata sobre a re-

gulamentação do uso do Teatro Mu-

nicipal. A audiência será às 10 horas.

VACINAÇÃO
Ocorre hoje o plantão de vacinação 

contra a Covid-19 na UBS I - Prefei-

to Ilário Dassiê, em Santa Isabel. As 

pessoas com mais de 12 anos, grá-

vidas e puérperas até 45 dias, po-

dem receber a 1ª dose da vacina. A 

2ª dose para os adolescentes entre 

12 e 17 anos, foi antecipada para 21 

dias e o público geral poderá rece-

ber conforme o prazo. Os morado-

res que completaram cinco meses de 

intervalo desde a última dose, tam-

bém poderão receber a 3ª.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Cabelos brancos

D
os inúmeros defeitos de caráter 
que erroneamente são atribuídos 
aos brasileiros, a falta de memória 
é um dos mais proeminentes. No 

voto, nos rancores e nos amores, dizem que 
o brasileiro tem dificuldade em lembrar - e 
aprender - das coisas que passaram com eles.

O Dia da Consciência Negra, celebrado 
hoje, é mais do que uma data histórica do 
levante de um povo pelo direito de ser reco-
nhecido humano, e destruído sob a bota do 
poder econômico e político - que nos séculos 
seguintes se converteu em poder econômico, 
cultural e social. É uma das inúmeras opor-
tunidades que são oferecidas à nossa popu-
lação em acertar suas contas com o passado 
e, finalmente, entrar na civilização.

Para além das medalhas, dos apelos pelo 
fim do racismo, das passeatas e dos especiais 
na televisão, o Dia da Consciência Negra vem 
para reivindicar um direito fundamental: o 
direito à existência em sua plenitude. Não 
apenas aceitar sua presença, mas levá-la em 
consideração quando se tratam de questões 
de interesse geral.

O Dia da Consciência Negra trata de não 

apenas tolerar a mulata passista ou o craque 
da bola, o prodígio do cavaquinho ou o alí-
vio cômico nas novelas e seriados de televi-
são: é compreender que esta parte da nossa 
população, independentemente de viver em 
condomínios fechados ou em áreas livres, cé-
lebres e anônimos, são tão dignos de serem 
ouvidos, respeitados, amados; que são capa-
zes de criar, de liderar, de inspirar e de serem 
homenageados por seus feitos, dignos de es-
tátuas e batismo de pontes, estradas, esco-
las e hospitais, como qualquer outra pessoa. 
Como cantou Chico César: “respeitem meus 
cabelos, brancos”.

O Alto Tietê, com seus quase 1,7 milhão 
de habitantes, vive hoje dias de celebração, de 
reflexão e de luta contra o racismo que ainda é 
uma sequela de séculos de desigualdade, des-
mandos e um torpe proselitismo conservador. 
Como um ponto de encontro de todas as cul-
turas do mundo na cosmopolita São Paulo, 
temos um compromisso inadiável em fazer 
valer este respeito, nas coisas grandes e nas 
pequenas: nem tanto pelo medo da lei, mas 
pela necessidade fundamental da empatia 
como marco civilizatório.

Os antigos gregos costuma-
vam, após o julgamento e de-
pendendo do crime, obrigar 
os condenados a tomar cicuta 
(veneno). Acaso não está na 
hora de seguir o modelo da 
antiga Grécia? 

Os corruptos que se jul-
gam honestos devem imitar 
São João Batista. Em 24 de 
junho se comemora o dia de 
São João. Este Santo batizou 
Jesus e foi profundamente in-
justiçado. O rei Herodes An-
tipas mandou prender João 
Batista por ele o ter admoes-
tado por se divorciar de sua 
esposa Fasélia e tomar como 
amante Herodias, a esposa de 
seu irmão. 

No dia do seu aniversário, 
a filha de Herodias, chamada 
Salomé, dançou perante o rei e 
a sua dança o agradou. Estava 
embriagado e prometeu a ela 

Cicuta aos corruptos

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

qualquer coisa que desejasse. 
A filha então pergunta a mãe: 
“o que devo pedir?” Herodias 
disse peça a cabeça de João 
Batista numa bandeja. 

O rei não queria decepar 
a cabeça de João Batista, mas 
não podia voltar atrás. Pediu 
a João Batista que se retratas-
se e pedisse desculpas. Foi 
então que João Batista disse 
a célebre frase: “raça de ví-
boras, façam de mim o que 
quiserem!” Cortaram a ca-
beça de João Batista. Ora, há 
corruptos presos, alguns já 
condenados, além de outros 
que injustamente foram sol-
tos e absolvidos.  Estes cor-
ruptos reclamam e se dizem 
inocentes. Estes bandidos que 
se dizem inocentes devem ter 
a coragem do grandioso João 
Batista e se apresentarem ao 
Juiz e dizer: “meritíssimo, sou 

inocente, embora os proces-
sos e as provas juntadas me 
acusam, assim faça de mim 
o que quiseres e mande de-
cepar a minha cabeça ou me 
dê um gole de cicuta”. Aquele 
corrupto que se julga inocente 
deve dizer: “façam de mim o 
que quiserem, cortem a mi-
nha cabeça!” A partir daí, a 
limpeza da nação terá início. 

Os corruptos terão a cora-
gem de São João Batista ou 
cumprirão um terço das pe-
nas para, posteriormente, se 
amoitarem a iniciar os gastos 
das fortunas que tomaram dos 
cofres da nação. Estas quadri-
lhas se apresentam como cora-
josas, mas no fundo estão tre-
mendo. Corruptos devolvam 
os valores de roubos, furtos e 
fraudes para a nação antes de 
deixarem este mundo.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Mais de 6 mil são vacinados
Suzano - A Secretaria 

Municipal de Saúde registrou 
nesta semana, entre os dias 
16 e 19 de novembro, mais 
6.684 aplicações contra o 
coronavírus (Covid-19). Até 
ontem, o município conta-
bilizava 242.318 pessoas 
imunizadas com pelo menos 
a primeira dose, das quais 
7.553 tomaram o imunizante 
em dose única e 188.929 
já completaram o esquema 
vacinal. Além disso, 17.227 
suzanenses já foram con-
templados com a aplicação 
de reforço.

Só nesta semana, mais 
452 cidadãos receberam 
pela primeira vez a dose 
contra o coronavírus em 
Suzano. A pasta também 
registrou 5.140 suzanenses 
que completaram o esquema 
vacinal com a segunda dose. 
Quanto à terceira aplicação de 
reforço, nos últimos quatro 
dias, 1.092 suzanenses foram 
contemplados nas salas de 
vacinação do município.  

De acordo com o chefe da 
pasta, Pedro Ishi, o índice 
satisfatório vem ao encontro 
dos objetivos da campanha 

Contra Covid

de vacinação. “Pode-se dizer 
que alcançamos a quase 
totalidade do público-alvo 
apto a receber a vacina, que 
são os suzanenses maiores de 
12 anos. O grupo é estimado 
em cerca de 241 mil pessoas, 
mas é importante lembrar 
que é uma estimativa flu-
tuante. Por isso, precisamos 
continuar nos cuidando e 
incentivando a imunização 
contra a Covid-19 e outras 
doenças”, reforçou. 

Para receber a primeira 
dose basta apresentar RG, CPF, 
comprovante de endereço 
de Suzano e a filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br), do governo do Estado, 
também é necessário.

No caso dos jovens menores 
de idade, o atendimento exige 
ainda a apresentação de um 
Termo de Assentimento Livre 
e Esclarecido que pode ser 
acessado em www.suzano.
sp.gov.br. O documento é 
dispensável aos adolescentes 

que estiverem acompanhados 
pelo responsável legal.

Já a segunda dose é aplicada 
de acordo com o aprazamento 
estabelecido no cartão de 
vacinação. Para receber a 
segunda aplicação basta 
apresentar CPF, documento 
original com foto e o cartão 
de vacinação. Vale reforçar 
que atualmente o intervalo 
entre a primeira e a segunda 
dose da vacina Coronavac é 
de quatro semanas; da As-
traZeneca/Oxford é de oito 
semanas e da Pfizer é de três 
3 semanas para maiores de 
18 anos, e de oito semanas 
para os jovens entre 17 e 
12 anos.

Para receber a aplicação, 
basta o cidadão comparecer 
ao posto de saúde mais pró-
ximo e apresentar o cartão de 
vacinação e um documento 
original com foto. No caso das 
pessoas imunossuprimidas, 
ainda é preciso apresentar 
relatório médico ou receita de 
uso contínuo, assim como os 
profissionais de saúde devem 
apresentar comprovante de 
vínculo empregatício em 
equipamentos de saúde.

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde prossegue 
com a vacinação contra 
a Covid-19 em diversos 
pontos da cidade hoje para 
moradores que efetuaram 
agendamento prévio no 
www.cliquevacina.com.br .

Nos próximos dias, os 
mogianos devem se manter 
atentos ao site oficial, onde 
estão sendo atualizadas 
novas datas para aplicação 
de D2 e D3 de acordo com 
os novos prazos. 

Nesta semana, a Secretaria 
Municipal da Saúde reduziu 
de 6 para 5 (cinco) meses o 
intervalo para aplicação da 
3ª dose da vacina contra a 
Covid-19 e  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). 

O reforço está sendo feito 
com uma dose do imunizante 
da Pfizer e, até o momento, 
já foram aplicadas 35.061 

Saúde prossegue vacinação 

contra a Covid-19 hoje

Agendamento prévio

terceiras doses.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) soma 134.335 
pessoas que foram infecta-
das pela Covid-19 desde o 
início da pandemia.

De acordo com dados das 
vigilâncias epidemiológicas 
das prefeituras, o total de 
óbitos é de 5.627, sendo 
que 9 foram registrados 
nas últimas 24 horas nos 
municípios de Itaquaque-
cetuba e Suzano.

Guararema - Iniciado em 
16 de setembro, o Programa 
CadVocê, da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, 
Habitação e Cidadania, já 
visitou 1.175 imóveis e reali-
zou a atualização cadastral de 
606 moradores no Cadastro 
Único (CadÚnico).

Os dados foram divulga-
dos ontem e fazem parte de 
um primeiro balanço das 
ações referentes ao programa. 

“Estamos satisfeitos com o 
andamento do Programa 
CadVocê e com a quantidade 
de pessoas que estão reali-
zando a atualização cadastral, 
pois isso será fundamental 
para essas famílias que estão 
em vulnerabilidade social”, 
explicou o secretário Eduardo 
Moreira. “Sabemos que houve 
um aumento considerável dos 
benefícios concedidos pelo 
governo federal e estadual 
e a base para distribuição 
destas rendas é o CadÚnico, 
por isso a importância do 
programa”, completa.

CadVocê faz 
atualização 
cadastral de  
600 moradores

Secretaria

Prefeitura anuncia chefes das 
novas secretarias municipais
Confirmação dos novos comandantes das pastas ocorreu durante a tarde de ontem por meio da lei 7.7212021

ADMINISTRAÇÃO

Mogi - A prefeita em 
exercício, Priscila Yamaga-
mi (Podemos), anunciou 
ontem a composição das 
novas secretarias municipais, 
estabelecidas por meio da 
Lei 7.721/2021.

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana 
vai englobar as atribuições 
das antigas pastas de Obras e 
de Serviços Urbanos. Quem 
assume a nova secretaria é 
Alessandro Silveira, com Leila 
Alcântara como secretária 
adjunta. 

Já a nova Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e 
Gestão Estratégica, respon-
sável por coordenar projetos 
e estimular a participação 
popular no planejamento 
da gestão municipal, tem 
como secretário Lucas Porto 
e Larissa de Marco como 
adjunta.

Na nova Secretaria Mu-
nicipal de Transparência e 
Comunicação Social, res-
ponsável por aprimorar as 
ferramentas de controle 

Grupo vai integrar as pastas de Comunicação; Planejamento e Infraestrutura

social na gestão e utilizar a 
Comunicação como política 
pública, o comando fica com 
Severino Netto, tendo Juliana 
Nakagawa como adjunta. 

“O objetivo desta reforma 
é dar mais eficiência ao 
serviço público municipal, 
modernizando a estrutura 
administrativa, consideran-
do as novas tecnologias e o 
avanço das legislações - enfim, 
considerando o desenvolvi-
mento da sociedade. Com 
isso, conseguiremos dar 
mais agilidade a diversos 
procedimentos e o reflexo 
direto são serviços com mais 
qualidade para a popula-
ção. É importante lembrar: 
nenhum cargo foi criado 
para esta reforma, houve 
apenas uma reorganização 
da estrutura já existente 
na Prefeitura,” explicou a 
prefeita em exercício.

Biografias
Alessandro Silveira é gra-

duado em Empreendedorismo 
e Gestão Empresarial pela 

Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC) e pós-gradua-
do em Gestão Empresarial 
e Empreendedorismo em 
Serviços pela Universidade 
de Mogi das Cruzes (UMC).

Juliana Nakagawa é 
jornalista graduada pela 

Universidade Metodista de 
São Paulo, pós-graduanda em 
Comunicação Institucional 
pela Universidade Anhembi 
Morumbi e especialização 
em Redação Publicitária 
pela Escola Superior de 
Propaganda e Marketing 

(ESPM).
Larissa de Marco é espe-

cialista em Planejamento e 
Gestão de Cidades (POLI-USP), 
graduada em Gestão de Po-
líticas Públicas (EACH-USP) 
com intercâmbio de mérito 
acadêmico em Contabilidade 

e Gestão Pública no Institu-
to Politécnico de Coimbra 
(ISCAC-IPC). 

Leila Alcântara formou-se 
em Engenharia Civil pela 
Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC) e é especialista 
em Gerenciamento de Em-
preendimentos da Constru-
ção Civil pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

Lucas Porto é graduado 
em Relações Internacionais 
e estudou Ciências Políticas 
no Institut d’Etudes Politique 
de Paris (SciencesPo), é pós-

-graduado em Economia pela 
Universidade de São Paulo 
(USP) e pós-graduado em 
Gestão e Liderança Pública 
pelo CLP.

Severino Netto formou-se 
em Comunicação Social, com 
habilitação em Publicidade 
e Propaganda, pela Univer-
sidade de Mogi das Cruzes 
(UMC) e é pós-graduado 
em Liderança, Inovação e 
Gestão pela Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC) do 
Rio Grande do Sul.

Pedro Chavedar/PMMC

Secretaria 
Municipal reduziu 
de 6 para 5 (cinco) 
meses o intervalo 
para aplicação da 
3ª dose
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Prefeitura e Santa Casa realizam 
reunião sobre convênio do PS
Na oportunidade, a equipe da Secretaria Saúde reiterou o pedido de comprovações detalhadas de uma série de itens

PRONTO-SOCORRO

Mogi- Representantes da 
Prefeitura e da Santa Casa 
de Misericórdia se reuniram 
nesta tarde de quinta-feira 
(18/11) para definir os ajustes 
técnicos necessários para a 
repactuação do convênio 
do Pronto-Socorro, com 
vigência até 28 de dezembro 
de 2021. O grupo faz parte 
da Comissão Especial que 
avalia, em conjunto, todos 
os serviços prestados na 
urgência e emergência da 
unidade. 

Na oportunidade, a equipe 
da Secretaria Municipal de 
Saúde reiterou o pedido de 
comprovações detalhadas de 
uma série de itens solicita-
dos pela filantrópica, como 
medicamentos, remoções, 
exames e insumos, para dar 
continuidade ao estudo 
das despesas e serviços. 
A solicitação de abertura 
das informações de forma 
detalhada já havia sido 
oficializada pela gestão 
municipal anteriormente, 
não sendo atendida.

A Santa Casa se com-
prometeu a entregar essas 
planilhas na próxima quarta-

-feira (24/11) para análise 
técnica da Coordenadoria de 
Gestão Hospitalar (Cogerh) 
e, na segunda-feira (29/11), 
a Comissão Especial deve 
realizar uma nova reu-
nião. “A Santa Casa presta 
um serviço de extrema 
importância para a nossa 
cidade, por isso contem 
sempre conosco”, afirmou 

a prefeita em exercício, 
Priscila Yamagami Kähler. 

Atualmente, o valor 

repassado pela Prefeitura 
de Mogi das Cruzes pelo 
convênio do Pronto-Socorro 

é de R$ 1.241.171,20 e 
a Santa Casa apresentou 
uma solicitação de R$ R$ 

3.660.024,99. “A Santa 
Casa é muito importante 
para a Prefeitura e para 
os mogianos, mas temos 
que prestar contas, sem-
pre muito bem apuradas 
pelo Tribunal de Contas 
e Ministério Público. Por 
isso, qualquer alteração 
de valores depende de 
comprovações, estudos e 
documentos”, explicou o 
secretário Zeno Morrone 
Junior.

Os secretários municipais 
de Governo, Francisco 
Cochi Camargo; Finanças, 
Ricardo Abílio; e Jurídico, 
Renata Hauenstein, além 
do procurador-geral Fábio 
Nakano, também partici-
param da reunião, ao lado 
de toda equipe técnica da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. Pela Santa Casa, 
esteve presente o gerente 
administrativo, José Carlos 
Nunes Junior; o presidente 
do Conselho Fiscal, Flávio 
Ferreira de Mattos, e demais 
membros da mesa diretiva.

Grupo faz parte da Comissão Especial que avalia, em conjunto, todos os serviços 

Divulgação/PMMC

Solicitação 
já havia sido 
oficializada pela 
gestão municipal 
anteriormente, 
não sendo 
atendida

Homem é preso após invadir 
apartamento no Mogilar

Mogi - Um criminoso foi 
preso na tarde de anteontem 
após invadir um apartamento 
de alto padrão no bairro do 
Mogilar e tentar efetuar o 
roubo de artigos de luxo.

O crime ocorreu no con-
domínio Helbor Life Club 
Patteo Mogilar. Segundo 
testemunhas, três indivíduos 
participaram da ação: dois 
criminosos conseguiram 
burlar os sistemas de câ-
meras e de vigilância do 
prédio, chegando a uma 
das unidades, arrombando 
a porta com uma chave de 
fenda, enquanto o terceiro 
suspeito aguardava do lado 
de fora.

Lá, tiveram acesso à co-
leção de relógios de alto 
padrão e uma corrente de 
ouro. O dono do aparta-
mento, juntamente com 
a equipe de segurança do 
condomínio, chegou ao 
local poucos minutos depois. 
Os criminosos tentaram 

Polícia

entrar em luta corporal com 
o dono do apartamento, 
porém um dos criminosos 
acabou sendo imobilizado 
e entregue às autoridades, 
enquanto que o segundo 
acabou por deixar o local.

Segundo as autoridades, 
ainda está sendo apurado 
como os dois homens tive-
ram acesso às dependências 
do prédio de apartamentos 
que conta com sistemas de 
monitoramento por câmeras 

e segurança interna.
Os dois suspeitos que 

estão envolvidos continuam 
sendo procurados pelas 
autoridades. O homem que 
tentou lutar com o dono 
dos pertences foi entregue 
para a Polícia e poderá ser 
indiciado por roubo. O 
morador do apartamento 
chegou a ter ferimentos 
leves durante a altercação, 
mas não deu entrada em 
unidade médica.

André Diniz

Outros dois criminosos conseguiram fugir na ação

Valmor Villafranca/Divulgação

Câmara faz audiência, mas 
diz que vai aguardar STF

Mogi - A Câmara de Ve-
readores realizou, na noite de 
ontem, uma audiência pública 
para debater o projeto de lei 
do governo do municipal 
que regulamenta a Taxa de 
Conservação Ambiental (TCA), 
também conhecida como 
Taxa do Lixo, e afirmou que 
irá aguardar as definições do 
Superior Tribunal Federal 
(STF) sobre a cobrança.

O evento, organizado pelo 
poder Legislativo, contou com 
a participação do presidente 
da Casa de Leis, Otto Rezende 
(PSD), dos integrantes da Co-
missão Especial de Vereadores 
(CEV) dedicada aos resíduos 
sólidos, além dos secretários 
municipais Francisco Cochi 
(Governo), Ricardo Abílio 
(Finanças) e Renata Hauenstein 
(Assuntos Jurídicos), além de 
membros da sociedade civil.

Em 40 minutos, os membros 
da Prefeitura apresentaram 
as justificativas para a imple-
mentação da taxa, que segue o 
Marco Regulatório do Sanea-
mento Básico, assinado pelo 

Taxa do lixo

governo federal em 2020 e que 
estabelece que os municípios 
devem realizar a cobrança do 
serviço de coleta e destinação 
do lixo. “Ninguém quer a taxa, 
mas é uma obrigatoriedade, 
que pode fazer com que o 
prefeito seja enquadrado por 
improbidade administrativa e 
causar sanções ao município 
no repasse de verbas”, expli-
cou Abílio.

Diversos vereadores coloca-
ram-se contrários à cobrança, 
como as vereadoras Inês Paz 
(Psol) e Maria Luiza Fernandes 
(SD), a Malu Fernandes, que 
defenderam respectivamente a 
atualização do plano municipal 
de resíduos sólidos e a utilização 
dos recursos para programas 
de educação ambiental, coleta 
seletiva, entre  outras. Iduigues 
Martins (PT), da CEV dos 
Resíduos Sólidos, reforçou 
que a Câmara não irá votar 
antes da definição da Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade movida no STF contra 
a cobrança da TCA.

Durante o espaço destinado 

para entidades e organizações 
não-governamentais (ONGs), 
reprentantes da subseção local 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e do coletivo O 
Cara, de trabalhadores do 
setor de reciclagem, falaram 
sobre as responsabilidades 
das esferas federal e municipal 
no gerenciamento do lixo, e 
que o Brasil acaba por reciclar 
apenas 3% dos 30% que tem 
de potencial.

Representando o Partido 
Verde, o ex-secretário do Verde 
e Meio Ambiente de Mogi 
das Cruzes na gestão Mar-
co Bertaiolli (PSD), Romildo 
Campello, se mostrou contra 
a cobrança. “A Prefeitura pode 
agir diferente. Já tem dinheiro 
para coletar o lixo, não precisa 
necessariamente cobrar essa 
taxa agora”.

Caso o STF considere cons-
titucional a cobrança da TCA, 
a proposta, que está em trami-
tação na Câmara, será colocada 
em votação em plenário. Caso 
aprovada, a cobrança terá 
início no ano que vem. (A.D.) 
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Região central terá novas vagas 
de estacionamento a partir de 4ª
Medida atende a solicitações das entidades representantes do comércio da para facilitar o acesso dos consumidores

BLACK FRIDAY

Mogi- A região central terá 
200 novas vagas de estacio-
namento a partir da próxima 
quarta-feira (24/11). A medida 
foi definida pela Prefeitura 
e atende a solicitações das 
entidades representantes do 
comércio da cidade para 
facilitar o acesso dos consu-
midores que buscam as lojas 
e estabelecimentos da região 
para as compras de final de 
ano e da Black Friday, que 
acontecerá no dia 26.

As novas vagas estão di-
vididas em locais em que o 
estacionamento será permitido 
durante todo o dia e outras em 
que a utilização será possível 
no período da noite, entre 
as 19 horas e a meia-noite. 
A medida terá validade até 
o dia 15 de janeiro.

“Foi feito um estudo técnico 
da região central e foi possível 
a ampliação no número de 
vagas em cerca de 77%, em 
comparação com anos ante-
riores. Com isso, o objetivo 
é beneficiar consumidores e 
comerciantes, sem que existam 

impactos no trânsito de veí-
culos”, explicou a secretária 
municipal de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres.

O estacionamento estará 
liberado durante todo o pe-
ríodo na rua Coronel Souza 
Franco, no trecho entre as 
ruas Capitão Manoel Caetano 
e Presidente Rodrigues Alves; 
na rua Tenente Manoel Alves 
dos Anjos, entre as ruas Major 
Sílvio de Miranda e Barão de 
Jaceguai; na rua Braz Cubas, 
entre a rua Coronel Marcolino 
Paiva e a avenida Voluntário 
Fernando Pinheiro Franco, 
e na rua Major Arouche de 
Toledo, no trecho entre as 
ruas José Bonifácio e Senador 
Dantas. 

Já a permissão para estacio-
namento no período noturno 
será concedida em duas vias 
importantes da região central. 
Na rua José Bonifácio, a medida 
valerá no trecho entre as ruas 
Major Arouche de Toledo e 
Doutor Deodato Wertheimer, 
enquanto na rua Braz Cubas, 
o trecho beneficiado será 

entre a avenida Voluntário 
Fernando Pinheiro Franco 
e a rua Barão de Jaceguai.

A ampliação das vagas de 
estacionamento na região 
central atende a solicitações 
da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 

e do Sindicato do Comér-
cio Varejista (Sincomércio). 
A definição sobre os locais 
em que o estacionamento 
será permitido ocorreu após 
análise das solicitações e dis-
cussões envolvendo técnicos 
das Secretarias Municipais 

de Mobilidade Urbana e de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação, além de 
representantes da ACMC e 
do Sincomércio.

“A liberação das vagas de 
estacionamento a partir de 
quarta-feira é importante 

porque já atenderá os con-
sumidores nas compras do 
final de novembro. De acordo 
com levantamentos de setores 
ligados ao comércio, a Black 
Friday vem se transformando 
em uma das principais datas 
de compra, com os consumi-
dores optando por antecipar 
as aquisições do Natal e os 
comerciantes aproveitando 
o início da temporada de 
compras para melhorarem 
os resultados desta época 
fundamental para o segmento”, 
destacou o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, Gabriel 
Bastianelli.

Além da liberação das vagas, 
a região central também terá 
a intensificação da ação dos 
agentes municipais de trânsito 
durante o período de final de 
ano. O patrulhamento feito 
pela Guarda Municipal também 
será reforçado durante o mês 
de dezembro, para atender o 
aumento do número de pessoas 
circulando pelo local, devido 
às compras de final de ano. 

Vagas estão divididas em locais em que será permitido estacionar de dia e outras a noite

Divulgação/PMMC

Reuniões fazem demandas 
virarem soluções efetivas

Mogi- O Programa Participa 
Mogi vem realizando reuniões 
devolutivas nos bairros e dis-
tritos da cidade neste mês de 
novembro e os resultados prá-
ticos começam a aparecer, na 
forma de propostas concretas 
apresentadas pelos moradores 
que se tornam soluções efetivas. 
As secretarias municipais têm 
participação direta neste pro-
cesso, recebendo as demandas 
da população e transformando 
as manifestações em iniciativas.

A participação popular é um 
dos pilares da atual gestão mu-
nicipal e o Programa Participa 
Mogi desempenha um papel 
central neste processo. É um 
canal permanente de diálogo, 
participação e identificação 
de demandas da sociedade, 
ouvindo as pessoas e priori-
zando as ações e soluções em 
conjunto com as secretarias 
municipais.

Na reunião de retorno rea-
lizada em Sabaúna, na terça-

-feira passada, por exemplo, 
vários pontos apresentados 
pela sociedade ganharam 

Participa Mogi

forma de ações concretas. Um 
dos pontos levantados pelos 
moradores foi o aumento 
de viagens para a região e 
a Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana detalhou 
as medidas que estão sendo 
colocadas em prática.

O sistema municipal de 
transporte coletivo está pas-
sando por um estudo para 
que seja feito um redesenho 
das linhas. O objetivo é que 
o sistema esteja adaptado às 
necessidades dos passageiros, 
operando de maneira mais 
eficiente e moderna. A prin-
cipal alteração do estudo que 
está sendo desenvolvido é a 
retirada da circulação de ônibus 
pela região central, levando os 
pontos finais de parada para 
o terminal mais próximo da 
região que a linha serve.

Esta medida oferece ganhos 
na agilidade e na pontuali-
dade das viagens, uma vez 
que elimina a influência do 
trânsito intenso das ruas do 
Centro no trajeto dos ônibus. 
Os itinerários também passarão 

por alteração de eficiência, 
evitando voltas desnecessárias, 
que aumentam o tempo da 
viagem e encarecem o sistema. 
Todo este trabalho está sendo 
desenvolvido em conjunto 
com as empresas, por meio 
de reuniões técnicas, e com a 
população, por meio de reu-
niões do programa Participa 
Mogi Mobilidade. 

Estas medidas impactarão no 
custo do sistema, tornando-o 
mais eficiente. A economia 
está em itens como consumo 
de combustível pelos ônibus, 
pneus, depreciação dos ônibus, 
entre outros. A redução terá 
influência direta no custo do 
sistema. Para a população, o 
principal resultado é que as 
mudanças oferecem mais 
eficiência e previsibilidade à 
circulação dos ônibus e abrem 
espaço para a ampliação do 
número de viagens e de aten-
dimento nos bairros.

Os distritos de Biritiba Ussu 
e Sabaúna receberão o projeto-

-piloto, que já foi apresentado  
nos dois locais. 

Jundiapeba recebe o Viva 
seu Bairro neste sábado

Mogi- A Prefeitura realiza 
hoje o Projeto Viva seu Bairro 
em Jundiapeba, um dia de-
dicado à zeladoria e a ações 
de manutenção no distrito, 
com a participação de todas 
as secretarias municipais. 
Funcionários e máquinas 
estarão nas ruas da região 
fazendo limpeza, atendendo 
solicitações dos moradores e 
realizando ações preventivas. 
O trabalho ocorreu durante 
toda a semana e será inten-
sificado durante todo o dia, 
neste sábado.

O prefeito Caio Cunha 
(Pode) anunciou a ação este 
mês, convocando todas as 
secretarias: “A nossa gestão 
vem trabalhando incansa-
velmente para transformar 
Jundiapeba. Diversas ruas 
do distrito estão receben-
do os serviços de zeladoria, 
para tornar esse bairro cada 
vez mais limpo, seguro e 
digno para quem mora na 
região. Ainda temos muito 
trabalho pela frente”, afir-
mou. O prefeita em exercício, 

Serviços

Priscila Yamagami Kähler, 
acompanha o trabalho: “É 
uma ação conjunta e que 
tem como foco as pessoas, 
nossa gestão quer o melhor 
para os mogianos”, afirmou.

As equipes da Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial estarão concentradas no 
Centro Integrado de Cidadania 
(CIC) de Jundiapeba, promo-
vendo atividades e prestando 
informações e orientações 
a respeito de programas 
como o Acessuas/Conduz, 
o Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (PETI), 
bem como de serviços como 
o Centro POP e o Serviço 
Especializado de Abordagem 
Social (SEAS), direcionados 
ao atendimento de pessoas 
em situação de rua.

A equipe do programa 
Acessuas/Conduz promoverá 
uma oficina de troca de talen-
tos, comandada pelo grupo 
Dons da Rua, composto por 
pessoas que estão no processo 
de superação da situação 
de rua. O projeto faz parte 

do programa Conduz, que 
busca a geração de trabalho e 
renda a públicos vulneráveis.

A equipe do Conselho Tu-
telar de Jundiapeba também 
estará presente, ofertando 
orientação e esclarecimentos 
à população sobre como o 
órgão atua. 

Cata-Tranqueira
A Operação Cata-Tranqueira 

de hoje atenderá a região 
dos condomínios Aruã, no 
bairro Cidade Parquelândia 
e também alguns bairros no 
limite entre Mogi das Cruzes, 
Suzano e Itaquaquecetuba. 
Serão beneficiados pelos 
trabalhos os condomínios 
Aruã Brisas, Aruã Lagos e 
Eco Park e também os bairros 
Jardim Margarida, Residencial 
Novo Horizonte e Jardim 
Piatã I e II.

Os moradores desses locais 
devem deixar móveis, objetos 
e também pneus que não 
tenham mais serventia na 
frente de suas casas antes 
das 7 horas de hoje.
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COMUNICADO - ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL 087/2021 – PROCESSO Nº 201.811/2021

OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo. 
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do sr. Diretor Geral, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, face à um equívoco no edital, onde 
lê-se no item 4.7: “Credenciamento PREGÃO Nº 0087/2021 - RAZÃO SOCIAL DA 
EMPRESA SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE”, leia-se: “Cre-
denciamento PREGÃO Nº 0086/2021 - RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - SERVIÇO 
MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE”. Mogi das Cruzes, 19 de novembro 

de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral – SEMAE. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021 - PROCESSO Nº 201.184/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de cabos elétricos.
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 02 de dezembro de 2021, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. Mogi das Cruzes, 19 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - 

Diretor Geral.

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 108-2/2021 - PROCESSO Nº 15.972/2021 E APENSO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E 
MOÍDO, AÇÚCAR REFINADO E FILTRO DE PAPEL.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 16 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 19 de novembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social__________________________________________________________________________

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/21 - PROCESSO Nº 20.515/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REVITALIZAÇÃO E 
OVERSEEDING DO GRAMADO NATURAL PROFISSIONAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA – NOGUEIRÃO, COM 
DIMENSÕES DE 68 M X 105 M DE COMPRIMENTO E ÁREAS AO REDOR DE 3.596,05 
M², TOTALIZANDO A ÁREA DE 10.736,05 M², COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres 
exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, da Secretaria 
Municipal de Finanças e da Secretaria Municipal de Obras, decidiu pela HABILITAÇÃO 
das empresas: CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS 
VERDES EIRELI e WORLD SPORTS E MARKETING SOLUÇÕES ESPORTIVAS, para a 
fase seguinte do certame. Decidiu ainda, INABILITAR as empresas: CABELLO & CABELLO 
COMERCIAL LTDA, por não atender aos subitens “2.5.2” e “2.5.9” e QUATROR CF LTDA, 
por não atender aos subitens “2.5.9” e “2.5.10” do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da publicação do Aviso de Habilitação/Inabilitação na imprensa, para a 
interposição de eventuais recursos, em não havendo, fica estabelecido conforme subitem “3.3” 
do Edital, o dia 30 de novembro de 2021, às 9 horas, para abertura dos envelopes nº 2 – 
PROPOSTA, na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 19 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CMPL

CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/21 - PROCESSO Nº 22.500/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EM 
DIVERSOS PRÓPRIOS NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), 
VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS, COORDENADORIAS E AUTARQUIAS DESTA 
MUNICIPALIDADE.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face de 
recurso administrativo interposto por empresa participante do certame, fica suspensa “sine 
die” a presente Concorrência Registro de Preços. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, para impugnação 
de recurso e autorizado vistas e extração de cópias dos autos às partes interessadas, 
observadas as formalidades legais e regulamentares.

MOGI DAS CRUZES, em 19 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2021 – PROCESSO Nº 24.803/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MONITORES E ESTABILIZADORES.
EMPRESAS VENCEDORAS: D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 16.828,00 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e oito reais).

Mogi das Cruzes, em 17 de novembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021 – PROCESSO Nº 17.402/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica aos 
interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada em 04 de outubro de 2021, foi 
informado o valor global de R$ 303.596,53 (trezentos e três mil, quinhentos e noventa e seis 
reais e cinquenta e três centavos), sendo correto o valor de R$ 303.606,53 (trezentos e três 
mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e três centavos). 

Mogi das Cruzes, em 09 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/21 - PROCESSO Nº 24.603/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA E. M. SERGIO BENEDITO F. 
DE ALMEIDA, SITUADA NA RUA SÃO JORGE Nº 30, CONJ. RES. SANTO ÂNGELO, NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
EMPRESA VENCEDORA: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.562.930,64 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos 
e trinta reais e sessenta e quatro centavos).

Mogi das Cruzes, em 19 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital de Notificação nº. 023, de 19 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) 22/11/2021 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
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   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

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

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

MARCOS  PAULO  VILAR  EVANGELISTA,  estado  civil  solteiro,  profissão oficial  
de produção, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de novembro  de 
mil novecentos e oitenta e sete (18/11/1987), residente e domiciliado  Avenida  
Edith  Inácia  da  Silva,  408,  casa  05,  Vila Paulista,  Mogi  das  Cruzes,  SP, filho 
de Mario Evangelista e de Ana
Maria Barbosa Vilar Evangelista. AMANDA  BARBOSA  FUJII,  estado  civil 
solteira, profissão operadora de pedagio, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia 
vinte e um de agosto de mil  novecentos e oitenta e sete (21/08/1987), residente 
e domiciliada Avenida  Edith  Inácia da Silva, 408, casa 05, Vila Paulista, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de Hitoshi Fujii e de Elza Maria Barbosa Fujii.     
Conversão de União Estável                                            

JOBEL  HENRIQUE  DIAS,  estado  civil  solteiro,  profissão auxiliar de escritório, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de maio de   mil  novecentos  
e  noventa  e  sete  (28/05/1997),  residente  e domiciliado Rua Francisco Cupelo, 
77, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOBEL APARECIDO DIAS e de 
SANDRA REGINA GONÇALVES.        
TATIANE  GOMES  DE  SOUZA,  estado civil solteira, profissão técnico de 
enfermagem, nascida em Bertioga, SP no dia trinta e um de março de mil 
novecentos  e  noventa  e  oito  (31/03/1998), residente e domiciliada Avenida  
Saraiva,  670,  Vila  Cintra,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de CLAUDEMIRO ALVES 
DE SOUZA e de ROSILENE SOUZA GOMES.                  

LUCAS   HENRIQUE  PRUDENTE  GOMES,  estado  civil  solteiro,  profissão
atendente,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia vinte e sete de janeiro  
de  mil novecentos e noventa e nove (27/01/1999), residente e domiciliado Rua 
Shiguetoshi Suzuki, 2093, casa 02, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
DAVID FERREIRA GOMES e de GISELE PRUDENTE.   
FERNANDA  RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
faturamento, nascida em São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos  
e noventa e oito (07/10/1998), residente e domiciliada Rua João  Assi,  265,  
Jardim  Santa Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filha de ALTINO JOSE RODRIGUES 
NETO e de MARINALVA DA SILVA PEREIRA.           

WANDO  BENTO  DOS  SANTOS, estado civil divorciado, profissão soldador,
nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos  
e  oitenta  e  três  (31/01/1983), residente e domiciliado Avenida  Ulysses  Borges  
de  Siqueira, 813, casa 04, Jardim Universo, Mogi  das  Cruzes, SP, filho de Orlando 
Bento dos Santos e de Ester da Silva Santos.                                                         
LUCIANE SOUZA FERREIRA, estado civil divorciada, profissão operadora de
caixa,  nascida  em  Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de janeiro de mil  
novecentos e oitenta e dois (19/01/1982), residente e domiciliada Avenida  
Ulysses  Borges  de  Siqueira, 813, casa 04, Jardim Universo,
Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha de Irany Mauro Ferreira e de Vera Lucia Souza 
Ferreira.                                                       

BRUNO  LUIS  DE  PAULA,  estado  civil  solteiro, profissão operador de máquina,  
nascido  em  Lorena,  SP  no  dia  dezesseis  de maio de mil novecentos  e  
noventa  e  cinco (16/05/1995), residente e domiciliado Avenida das Nações, 114, 
Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filho de Cosme Batista de Paula 
e de Andreia Cristina Valim.          
BIANCA  APARECIDA  DE  LIMA  FONSECA,  estado civil solteira, profissão 
vigilante,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia oito de junho de mil novecentos  
e  noventa  e  seis  (08/06/1996), residente e domiciliada Avenida das Nações, 
114, Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filha  de  Israel  Rodrigues  da 
Fonseca e de Luciene Oliveira de Lima Fonseca.                                                              

ANDERSON  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteiro,  profissão vidraceiro, nascido  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos  
e setenta e nove (01/11/1979), residente e domiciliado Rua Eulina Rosa dos 
Santos, 30, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filho de GERALDO ANTERO 
DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS.   
CINTHYA   LOURENÇO   GONÇALVES,   estado   civil   solteira,  profissão 
costureira,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia nove de dezembro de mil  
novecentos  e  oitenta e um (09/12/1981), residente e domiciliada 30a Eulina Rosa 
dos Santos, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filha de MIGUEL GONÇALVES 
FILHO e de LUZIA LOURENÇO GONÇALVES.              
Conversão de União Estável                                            

MARCO  ANTONIO  DE ARRUDA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido  em  Santos,  SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e setenta  
e  dois  (04/12/1972),  residente  e  domiciliado Rua General Longo,  150, casa 01, 
Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de  EFIGENIO  CUSTODIO  DE  
ARRUDA  e de TERESINHA DAS GRAÇAS DE PAULA ARRUDA.                                                               
VALERIA  APARECIDA  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida  
em  São  Paulo,  SP no dia doze de agosto de mil novecentos e sessenta  e  
nove  (12/08/1969),  residente  e domiciliada Rua General Longo,  150, casa 01, 
Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSE JOAQUIM DA SILVA e 
de JOAQUINA SANTOS DE CASTRO.              
Conversão de União Estável                                            

RAFAEL  HENRIQUE  CORREA,  estado civil solteiro, profissão vidraceiro, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  doze  de dezembro de mil 
novecentos  e noventa e dois (12/12/1992), residente e domiciliado Rua Alfredo  
Gomes  Loureiro,  488,  Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de UBIRAJARA 
ALVES CORREA e de NEIDE APARECIDA DE ARAUJO CORREA. PAMELA   
DA   SILVA   FREITAS,   estado   civil   solteira,   profissão recepcionista,  nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e cinco de maio  de  mil  novecentos e 
noventa e quatro (25/05/1994), residente e domiciliada Rua Alfredo Gomes 
Loureiro, 488, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de ALZEMIR DE FREITAS 
e de VALERIA ALVES DA SILVA.  

HÉLIO  FERREIRA  DE  MORAES,  estado civil viúvo, profissão operador 
de empilhadeira,  nascido  em Santo André, SP no dia seis de junho de mil 
novecentos  e  sessenta  e cinco (06/06/1965), residente e domiciliado Rua  
Thomas  Dominguez Dominguez, 305, Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP, filho 
de MANOEL FERREIRA DE MORAES e de MARIA DA CONCEIÇÃO JESUS. 
MARIA  NILZA  FERREIRA  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  viúva,  profissão 
cabeleireira, nascida em Águas Formosas, MG no dia dez de março de mil 
novecentos  e  sessenta e um (10/03/1961), residente e domiciliada Rua Maria  
Bezerra  de  Andrade, 40, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de DEJANIRO 
FERREIRA DA SILVA e de BELA ROSA OLIVEIRA.
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Prefeitura realiza mutirão em Jundiapeba

Mogi- A Prefeitura vem realizando esta semana um mutirão de serviços em 

Jundiapeba, com a participação de todas as secretarias municipais. Funcionários e 

máquinas estão nas ruas da região, fazendo limpeza, atendendo solicitações dos 

moradores e realizando ações preventivas. O mutirão incluirá um Dia D de trabalho 

concentrado, que ocorrerá hoje.

Mogi- Uma reunião na tarde 
desta quarta-feira (18/11) 
entre as secretarias municipais 
de Educação e Governo e a 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes definiu os últimos 
ajustes para a renovação do 
termo de colaboração para a 
gestão do projeto Pequenos 
Músicos... Primeiros Acor-
des na Escola em 2022. As 
equipes estão trabalhando 
para que o processo seja 
concluído ainda este mês. 

O intuito da Administração 
Municipal é de que não haja 
interrupção das atividades 
de educação musical nas 
escolas e os contratos com os 
profissionais sejam mantidos. 

“Nós queremos um projeto 
contínuo. Nosso desejo é que 
as crianças brilhem, que elas 
se destaquem nesse projeto. 
Para isso, é necessário um 
trabalho de integração, de 
parceria”, disse o secretário 
de Educação, André Stábile, 
que esteve acompanhado 
pelo secretário adjunto Caio 
Callegari e a equipe técnica 

Prefeitura e Orquestra definem últimos 
ajustes do Pequenos Músicos para 2022

Renovação

“Estamos muito felizes 
com esta finalização. Nossa 
responsabilidade é cada vez 
maior em nos preparamos 
para darmos um bom aten-
dimento às nossas crianças 
e jovens. Completamos 20 
anos de Sinfônica no próximo 
ano, podendo oferecer um 
trabalho educacional de 
alta qualidade para nossos 
alunos”, disse o maestro Lélis 
Gerson, diretor artístico da 
Orquestra. A entidade foi 
representada também pelo 
supervisor Sérgio Tavares e 
Elize Ribeiro.

Com a renovação, as ativi-
dades do Pequenos Músicos 
terão continuidade neste 
final de ano e, em janeiro 
de 2022, está previsto um 
festival de férias nas escolas. 
Após os 12 meses do novo 
termo, o projeto não será 
necessariamente renovado. A 
Orquestra deverá apresentar 
formalmente uma declara-
ção com 90 dias antes do 
vencimento do termo com 
a intenção da renovação.

Francisco Cochi, ressaltou 
a importância do diálogo 
neste processo de renova-
ção. “Essa é uma conversa 
importante para chegarmos 
a um denominador comum. 
Nós reconhecemos todo o 
trabalho da Orquestra. Mogi 
está sensibilizada para que 
a renovação do contrato 
aconteça”. A proposta de 
continuidade da parceria foi 
apresentada pela Orquestra 
no último dia 5 de novembro.

da Pasta. 
A proposta apresentada no 

encontro é de que o novo 
termo tenha um prazo maior 
de duração e o atendimento 
seja ampliado. O contrato 
atual atende 10.360 estu-
dantes e tem duração de 
sete meses. O novo termo 
terá o prazo de 12 meses 
e serão atendidos 11.616 
alunos, com a ampliação 
das aulas.

O secretário de Governo, 

Proposta é de que o novo termo tenha um prazo maior

Divulgação/PMMC
Mogi- A Prefeitura lançou, 

ontem, por meio da Secretaria 
Municipal de Governo, a lici-
tação para seleção de empresas 
que ficarão responsáveis pela 
execução de serviços fune-
rários no município. Poderá 
participar da concorrência 
qualquer empresa que atenda 
às condições e estabelecidas 
no edital e seus anexos.

A organização e execução 
dos serviços compreenderá 
a fabricação, aquisição e for-
necimento de caixões e urnas 
mortuárias para falecidos em 
Mogi das Cruzes; instalação 
e ornamentação de câmaras 
mortuárias; cortejo e transporte 
fúnebre e construção ou locação 
de imóveis (nos primeiros dois 
anos de vigência do contrato) 
para implantação de velórios, 
entre outras atividades.

O prazo de vigência da 
concessão, contado a partir 
da assinatura do contrato 
com a empresa vencedora 
da licitação, será de até dez 
anos – ou até 20 anos em 
questões específicas relacio-
nadas aos velórios e também 

mencionadas no edital.
O recebimento das docu-

mentações e das propostas será 
(impreterivelmente) até às 9 
horas do dia 22 de dezembro 
de 2021, no Departamento de 
Gestão de Bens e Serviços da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
(avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 277 - 1º 
andar). Os envelopes das 
concorrentes, contendo a 
documentação de habilitação 
e a proposta comercial serão 
entregues conjuntamente e 
abertos em sessões públicas 
distintas, que serão realizadas 
na sala de reuniões da Comis-
são Municipal Permanente de 
Licitação (CMPL), no edifício 
sede da Prefeitura.

O edital, com seus arqui-
vos e anexos, encontra-se à 
disposição para download 
no site da Prefeitura (www.
mogidascruzes.sp.gov.br/lici-
tacao). O documento também 
ficará disponível, para exame 
e cópia, no Departamento de 
Gestão de Bens e Serviços 
da Prefeitura – para cópia, é 
necessário levar um pen drive.

Prefeitura abre licitação 
para serviços funerários

Seleção

Candidatos terão gratuidade na 
tarifa dos ônibus municipais
Nos dias de prova, gratuidade será restrita ao período compreendido das 9 às 13 horas e das 18 às 22 horas

ENEM

Mogi- A prefeita em exercí-
cio, Priscila Yamagami Kähler, 
sancionou nesta quinta-feira 
a Lei Municipal no 7.736, de 
18 de novembro de 2021, 
que confere a gratuidade na 
tarifa dos ônibus municipais 
nos dias de prova do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Aprovada pela Câ-
mara Municipal de Mogi das 
Cruzes, a lei atende a todas 
as edições do exame.

Nos dias de prova, a gratui-
dade será restrita ao período 
compreendido das 9 às 13 
horas e das 18 às 22 horas. O 
candidato deverá apresentar 
ao motorista do coletivo o 
comprovante de inscrição no 
Enem, em formato impresso 
ou digital, com seu nome, 
bem como as informações 

Candidato deverá apresentar ao motorista do coletivo o comprovante de inscrição

do dia e do local e horário 
de aplicação das provas; além 

em parceria com a Câmara 
Municipal, uma forma de 
facilitar o acesso dos jovens 
e adultos que buscam uma 
oportunidade de mudar de 
vida e realizar seus sonhos. A 
educação é transformadora e 
está no centro do projeto de 
desenvolvimento da cidade”, 
disse a prefeita em exercício.

 As provas do Enem deste 
ano serão realizadas amqnhã 
e no próximo domingo, no 
dia 28. A medida já vale para 
estas datas.

Em Ferraz

Os inscritos para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), que será realizado 
nos próximos domingo po-
derão efetuar deslocamento 
gratuito usando os ônibus do 

Ney Sarmento/PMMC

de um documento oficial 
com foto.

“Neste momento difícil da 
nossa economia, encontramos, 

sistema municipal de Ferraz 
de Vasconcelos. Os veículos 
estarão disponíveis até os 
pontos mais próximos dos 
locais de realização das provas.

Para usufruir da gratuidade, 
o estudante apresentará ao 
motorista seu certificado de 
inscrição e documento oficial 
com foto. A medida vale para 
todas as linhas de ônibus.

A iniciativa é um ato so-
lidário e de apoio a todos 
os estudantes que vão se 
submeter ao exame ligado 
ao Ministério da Educação.

A gratuidade começará às 
11 horas, duas horas antes 
do fechamento dos portões, 
marcado para às 13, e será 
retomada às 17 horas, até 
às 19 horas. Os portões vão 
abrir ao meio-dia.


