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

Cidade ganha mais 200 vagas
de estacionamento rotativo

Espaços serão abertos na região central a partir de amanhã e ficarão disponíveis até 15 de janeiro do próximo ano

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
prepara para amanhã a criação de 
mais 200 vagas de estacionamento 
rotativo na região central da cidade. 
A medida foi definida em conjunto 
com entidades como o Sindicato do 
Comércio Varejista (Sincomércio) e 
a Associação Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) para o fomento das 
compras na Black Friday, programa-
da para esta semana, e as compras 
do período de Natal e Ano Novo, 
com perspectiva de crescimento. 
Segundo a administração munici-
pal, as vagas serão autorizadas para 
utilização no horário diurno e em 
setores no período entre 19 horas 
e meia-noite, com validade até o 
dia 15 de janeiro do ano que vem.  
Cidades, página 5

Pesquisa da Méliuz, startup de 
cashbacks, aponta que 71% dos 
brasileiros pretendem fazer com-
pras na Black Friday. Para a ACMC, 
a data ajuda o comércio a medir 
como serão as vendas de Natal. 
Cidades, página 5

Comércio

BLACK FRIDAY 
É TERMÔMETRO 
PARA O NATAL

Novas vagas agradam comerciantes e animam consumidores

Mogi News/Arquivo

Suzano

Programa de Qualificação 
Profissional abre 400 postos

A Secretaria de Administração de Suzano abre hoje 
inscrições para o Programa Municipal de Qualificação 
Profissional e Alfabetização. A iniciativa garante 
ensino, experiência de trabalho e renda à população 
desempregada residente na cidade. Ao todo, são 400 
oportunidades. Cidades, página 3
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Foram empossados ontem os 
membros para a gestão 2021/2023 
do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Mulher – ComMulher. O ór-
gão tem como atribuição formular 
diretrizes, programas e políticas 
públicas relacionadas à promo-
ção da melhoria das condições de 
vida das mulheres e à eliminação 
de todas as formas de discrimina-
ção e violência contra as mesmas. 
Cidades, página 8

2021/2023

MEMBROS DO 
COMMULHER 
TOMAM POSSE

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
realizou no sábado passado o Pro-
jeto Viva seu Bairro em Jundiape-
ba, um dia dedicado à zeladoria e 
a ações de manutenção no distri-
to, com a participação de todas as 
secretarias municipais. Uma das 
principais ações foi o início do 
trabalho de substituição das lâm-
padas convencionais por modelos 
LED. No total, o distrito receberá 2 
mil unidades. Cidades, página 4

Jundiapeba

ZELADORIA 
ATENDE O 
DISTRITO

Prefeitura implanta Diário Oficial 
Eletrônico para reduzir gastos

POÁ

Além de economizar R$ 294 mil por ano, a 
medida facilita o acesso dos cidadãos à 
informação e aos atos públicos. Cidades, página 3
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CONTRA RACISMO I
A Câmara mogiana, por desgraça 
de uma sociedade ainda racista e 
afligida pelo atraso do preconceito 
de classe e gênero, teve que, mais 
uma vez, se manifestar contra os 
ataques sofridos por uma vereado-
ra do Partido dos Trabalhadores na 
cidade de Campinas, que foi ataca-
da por manifestantes anti-vacina e 
seguidores do presidente Jair Bol-
sonaro. Não é a primeira do ano e, 
daqui para frente, não vai ser a úl-
tima vez em que imbecis cruzarão 
a linha da política indo direto ao cri-
me inafiançável.

CONTRA RACISMO II
Cinco vereadores de Mogi das Cru-
zes encaminharam para as comis-
sões o projeto de Lei que institui o 
Dossiê dos Negros e Negras de Mogi 
das Cruzes - um levantamento ofi-
cial feito pelo Poder Público para 
apurar os verdadeiros números da 
violência contra o público afrodes-
cendente na cidade. Compreender 
a extensão do problema da violência 
racial é o ponto de partida para que 
este tumor putrefato, que é o racis-
mo, venha a ser extirpado de nossa 
sociedade e, finalmente, possamos 

fazer jus de estar no século XXI.

CONSCIENTIZAÇÃO
O estudo de notícias e reportagens 
sobre a situação das mulheres no 
Afeganistão foi o ponto de partida 
para a publicação do jornal escolar 
“As notícias do 5º ano”, elaborado 
pelos estudantes do 5º ano do Ensi-
no Fundamental da Escola Municipal 
Professor Adolfo Cardoso, em Qua-
tinga. Publicado em outubro, o tra-
balho, que começou com a produção 
de um artigo, conquistou a turma. Os 
estudantes logo começaram a orga-
nizar como seria o editorial, a entre-
vista, artigos e verbetes sobre a po-
lítica, violência e o preconceito que 
afetam a vida da mulher no mundo.

MAGIA DO NATAL
A decoração de Natal do Mogi Shop-
ping já está aberta, com a presença 
do Papai Noel. A campanha deste 
ano será integrada à campanha de 
aniversário de 30 anos do principal 
centro de compras da cidade. De-
pois de anunciar a chegada do Na-
tal, o Papai Noel ocupará o tradicio-
nal trono onde receberá crianças, 
adultos e os pets para muitas fotos 
e, claro, os pedidos.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Demandas adormecidas

A 
s obras atrasadas nas cidades do 
Alto Tietê e dissolvição de plane-
jamento dos governos são algumas 
das diversas consequências diretas 

da pandemia da Covid-19. A enfermidade 
não atrapalha, diretamente, somente a área 
da Saúde, mas afeta também vários outros 
setores. A união de vereadores das cidades 
do Alto Tietê, que formaram a Frente Parla-
mentar, neste ano, pode ser uma iniciativa 
importante para acelerar as demandas atra-
sadas da região por conta da crise sanitária, 
embora, após alguns poucos encontros, os 
parlamentares não mais se reuniram para 
discutir em conjunto os principais anseios 
das cidades da região.  

No último encontro, vereadores discutiram 
a polêmica nova taxa e a instalação de um 
pedágio na rodovia Mogi-Dutra (SP-88). A 
união de forças, sempre importante, se tor-
na primordial em momentos de crise. Mui-
tas promessas continuam engavetadas, com 
a convincente e, por que não, conveniente 
desculpa da pandemia. Mesmo assim, alguns 
assuntos devem continuar a ser cobrados. En-
volvendo a Mogi-Dutra, além da luta contra 

o adverso pedágio, há ainda a promessa de 
duplicar o km 33,5 da rodovia, localizado no 
trecho de Arujá. Os problemas com uma mo-
radia ao redor ainda impede, judicialmente, 
um desfecho definitivo para o caso. 

Mogi e região também aguardam as pro-
metidas reformas das estações da CPTM. Em 
Mogi das Cruzes, o edital foi lançado para a 
modernização das estações Estudantes, Mogi 
das Cruzes e Jundiapeba, porém, não hou-
ve empresa interessada em investir. Isso vai 
para a conta da pandemia. Mogi também 
estuda, desde a gestão passada, a criação de 
uma nova unidade do Centro Dia do Idoso 
e o Centro Dia da Pessoa com Deficiência. O 
cenário da pandemia, contudo, engavetou, 
naturalmente, assuntos desse porte. É fato que 
a crise sanitária travou o desenvolvimento. 

O problema é que mesmo quando a pan-
demia for inserida nos livros de história, suas 
consequências continuarão vivas e muitas pro-
messas feitas antes da chegada da Covid-19 
poderão ter planejamento modificado. Como 
resultado, a população poderá deixar de ser 
atendida, em definitivo, com demandas im-
portantes, mas adormecidas.

O ex-juiz Sergio Moro se 
filiou ao Podemos no último 
dia 10. É claro que tal ação 
é enxergada como um passo 
para uma futura candidatu-
ra que, ao que tudo indica, 
pode ser ao cargo máximo 
da nação. Essa perspecti-
va deve ser confirmada ou 
não, de acordo com o seu 
desempenho nas próximas 
pesquisas. Na última pes-
quisa, divulgada em 10 de 
novembro (Genial/Quaest), 
Lula aparece com 48% das 
intenções de voto, seguido 
pelo presidente Bolsonaro 
com 21% e aponta Moro 
em terceiro com 8%, ainda 
em empate técnico com Ciro 
Gomes que tem 6%.

Não é muito difícil imagi-
nar que os 29% que declaram 
voto em Bolsonaro e Moro 
estiveram juntos na eleição 

Juiz não, político

ARTIGO
Afonso Pola

de Bolsonaro em 2018. Es-
ses e mais 22,13% fizeram 
o total de votos recebidos 
pelo presidente (55,13%). É 
muito provável que o ex-juiz 
seja o candidato de boa par-
te da grande mídia, particu-
larmente da Rede Globo. Te-
mos aí um primeiro aspecto 
interessante a ser observado, 
já que os eleitores de Bolso-
naro, em sua grande maioria, 
adoram compartilhar posta-
gens acusando a Rede Glo-
bo de criticar o presidente 
para favorecer o PT e o Lula.

Num futuro cenário em 
que a candidatura Moro ga-
nhe musculatura, é bem pro-
vável que esse ganho tenha 
alguns desdobramentos. O 
primeiro deles seria a invia-
bilização da chamada “ter-
ceira via”. É bastante possí-
vel que alguns anunciados 

como pré-candidatos reti-
rem seus nomes em favor 
dele, mas não todos. Ciro e 
Doria, caso vença a prévia 
do PSDB, devem manter a 
candidatura.

Um possível segundo des-
dobramento do fortalecimen-
to da candidatura Moro, afe-
ta diretamente o presidente. 
Bolsonaro e Moro devem dis-
putar uma mesma faixa do 
eleitorado. Isso quer dizer 
que quando um subir nas 
pesquisas o outro deve cair. 
É o chamado efeito gangorra. 

Creio que cada um deve 
ter muita munição contra o 
outro. Bolsonaro sabe coisas 
do Moro que nós não sabe-
mos. E o mesmo pode ser 
dito do Moro em relação ao 
Bolsonaro. Agora só nos resta 
aguardar para ver quem tem 
maior arsenal. Estou ansio-
so para ver.

Afonso Pola é sociólogo e professor.

 afonsopola@uol.com.br
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Qualificação profissional tem 
inscrições abertas até quinta
Programa garante ensino e experiência de trabalho com auxílio mensal; interessados devem se cadastrar pela internet

OPORTUNIDADE

Suzano - A Prefeitura de 
Suzano, por meio da Secretaria 
de Administração, abre hoje 
inscrições para o Programa 
Municipal de Qualificação 
Profissional e Alfabetização. 
A iniciativa garante ensino, 
experiência de trabalho e 
renda à população desem-
pregada residente na cidade. 
Ao todo, há 400 vagas e é 
possível se cadastrar pelo 
link bit.ly/InscriçõesQuali-
ficaçãoeAlfabetização até a 
próxima quinta-feira.

O programa é voltado ao 
público maior de 18 anos 
que mora em Suzano há pelo 
menos 12 meses. O candi-
dato deve estar em situação 
comprovada sem trabalho 
há um ano ou mais e não 
receber seguro desemprego. 
É permitido apenas um be-
neficiário por núcleo familiar. 
Do total de bolsas oferecidas, 
3% delas serão destinadas 
para pessoas com deficiência 
e 5% para mulheres vítimas 
de violência doméstica. Para 
tanto, a situação deverá ser 

Ao todo, são 400 vagas disponíveis; cadastro deve ser feito pelo link bit.ly/InscriçõesQualificaçãoeAlfabetização

declarada no ato de inscrição.
De acordo com a secretária 

municipal de Administração, 
Cíntia Renata Lira, a iniciativa 
visa a reinserção deste grupo 
ao mercado por meio da 

qualificação profissional e 
alfabetização, diminuindo 
o desemprego e elevando a 
oportunidade de um futuro 
próspero. O programa prevê 
jornada semanal de 30 horas 

de trabalho em atividades 
práticas, seis horas de capa-
citação e um auxílio mensal 
de R$ 1.100 pelo período 
de um ano, podendo ser 
prorrogado por mais um ano.

“Diante da realidade que 
observamos, com mais de 
14 milhões de brasileiros 
desempregados, a Prefei-
tura de Suzano estabelece 
o programa como forma de 

garantir qualificação e alfa-
betização aos bolsistas, além 
da integração ao mercado de 
trabalho, superando entraves 
e ajudando a administração 
com mão de obra qualificada 
para atuar nos mais diversos 
setores da municipalidade”, 
explicou Cíntia.

O formulário online, dis-
ponível até quinta-feira, exige 
a inclusão de dados pessoais 
e informações para contato, 
com envio de documentos. 
Após o prazo de inscrição, 
a expectativa é de que haja 
uma seleção com os primeiros 
nomes a partir de dezembro, 
mediante publicação oficial 
e divulgação nos canais de 
comunicação da Prefeitura de 
Suzano. É importante lembrar 
que os 400 selecionados serão 
chamados de acordo com o 
trabalho demandado pela 
administração municipal.

Em caso de dúvidas ou 
dificuldade de acesso ao for-
mulário online, o candidato 
pode entrar em contato pelo 
telefone (11) 4745-2104.

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Diário Oficial Eletrônico
vai economizar R$ 294 mil
Poá - Com a finalidade de 
promover economia aos cofres 
públicos e equilibrar a saúde 
financeira da cidade, além de 
facilitar o acesso do cidadão 
à informação, a Prefeitura de 
Poá implanta a partir de hoje 
o Diário Oficial Eletrônico. 
Com a novidade, todos os 
atos oficiais da Administração 
Municipal serão publicados 
pelo Portal da Prefeitura (www.
poa.sp.gov.br/diariooficial), 
gerando uma redução de 
custo anual de R$ 294 mil.

Segundo o secretário de 
Governo, Marcio Borzani, 
todas as Leis, Decretos e 
demais atos oficiais, perma-
necerão sendo impressos e 
assinados pela prefeita Marcia 
Bin, sendo encaminhados 
posteriormente, à Secretaria 
de Administração. “Após esse 
trâmite, a Secretaria ficará 
responsável, não só pelo 
arquivamento em pasta dos 
documentos, como também 
pela publicação eletrônica de 
seu conteúdo”, disse.

A Lei 7.934/21 que determina 

Redução anual

a implantação do Diário Ofi-
cial Eletrônico substitui as 
publicações que, até ontem 
eram feitas em jornal impresso. 
A implantação de ferramen-
ta online para divulgação 
dos atos administrativos da 
Prefeitura é uma das ações 
da prefeita Marcia Bin para 
reduzir despesas e aplicar 
de melhor forma o dinheiro 
público.

“A medida, além de gerar 
economia ao município, vai 
proporcionar facilidade de 

acesso à informação, já que os 
cidadãos poderão acessar as 
publicações oficias de qualquer 
lugar, seja pelo celular, note-
book, tablet ou computador, 
de forma rápida e gratuita. E 
vale ressaltar que, além do 
Diário Oficial Eletrônico, o 
Portal da Prefeitura também 
conta com uma diversidade 
de informações disponíveis 
como, por exemplo, editais, 
portal da transparência, notícias, 
leis, decretos e serviços ao 
cidadão”, destacou a prefeita.

Diario Oficial pode ser acessado a partir de hoje

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Prefeitura recebeu 500 
projetos para avaliação
Itaquá - A Prefeitura de 
Itaquaquecetuba, por meio 
da Secretaria de Planejamen-
to, já recebeu 500 pedidos 
para analisar edificações que 
possam estar infringindo a 
Lei Complementar 327/2021 
de parcelamento, uso e ocu-
pação do solo. Arquitetos, 
engenheiros e cidadãos que 
possuam construções feitas 
em desconformidade com 
a legislação, que trata da 
construção do imóvel e não 
da regularização da terra, 
podem fazer a regularização.

A administração pública 
poderá exigir a realização de 
obras de adequação com o 
objetivo de garantir o aten-
dimento às condições de 
higiene, segurança de uso, 
acessibilidade, estabilidade, 
habitabilidade, salubridade, 
permeabilidade, direito de 
vizinhança e enquadramento 
na legislação.

De acordo com o secretário 
de Planejamento, João Carlos 
Navarro, o procedimento 
beneficia o proprietário do 

Edificações

imóvel. “Com a regularização 
da construção, o empresário 
e a pessoa física passam a 
ter direito ao alvará, por 
exemplo. É um benefício”, 
disse. Para normalizar a 
documentação é importante 
que o proprietário busque 
auxílio profissional.

“As construções realizadas 
fora da lei estão condicionadas 
ao pagamento pelo excedente 
construído. O débito poderá 
ser parcelado e os valores 

recolhidos serão investidos 
em melhoria da malha viária, 
habitação e planejamento 
da cidade, o que contribui 
com a geração de emprego 
e renda”, explicou o prefeito 
Eduardo Boigues.

Interessados devem procurar 
a Secretaria, de segunda a 
sexta-feira, em horário co-
mercial, na rua Vereador José 
Barbosa de Araújo, 260 / 2º 
andar – Vila Virgínia, ou pelo 
WhatsApp (11) 91316-2290.

Análise pode levar ao pedido de adequação dos imóveis

Millena Matos/PMI
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Mogi - A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
está com inscrições abertas 
para visitas monitoradas ao 
Núcleo Ambiental Ilha Marabá, 
no Mogilar, e ao Parque Mu-
nicipal Chiquinho Veríssimo. 
As visitas ocorrem durante a 
semana, das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30, em 
grupos reduzidos e com uso 
obrigatório de mascara. O 
agendamento é realizado 
pelos técnicos da secretaria, 
conforme a procura, por meio 
do telefone 4798-5959. As 
visitas são uma boa opção de 
lazer e educação ambiental 
para os mogianos.

A Ilha Marabá está instalada 
em uma área de 13,4 mil me-
tros quadrados e proporciona 
aos visitantes a oportunidade 
de vivenciarem de perto o 
ecossistema do rio Tietê. Uma 
ponte de madeira sobre o 
rio permite que as pessoas 
percorram a ilha por uma 
trilha, oferecendo o contato 
direto com a várzea do Tietê, 
que é muito rica.

Ilha Marabá e Parque Municipal 
oferecem visitas monitoradas

Meio ambiente

é fruto de uma parceria entre 
as Secretarias Municipais de 
Agricultura, Cultura e Verde 
e Meio Ambiente, além da 
Coordenadoria de Desen-
volvimento Rural Sustentável 
(Cati/CDRS). A feira atende a 
uma demanda por produtos 
orgânicos e é a primeira com 
este perfil na cidade. O objetivo 
estimular o desenvolvimen-
to sustentável por meio da 
produção agrícola orgânica, 
agroecológica ou em transição.

Os visitantes encontram 
na feira barracas de hortifru-
tis, produtos agroecológicos, 
em transição agroecológica, 
orgânicos, mel e derivados, 
panificação e confeitaria, bem 
como artesanato. Os feirantes 
foram selecionados por meio 
de chamamento público. A 
prática da agroecologia consiste 
na produção sustentável, sem 
emprego de transgênicos ou 
agrotóxicos e considerando 
todo ecossistema envolvido, 
incluindo os componentes 
ecológicos, socioculturais, 
técnicos e econômicos. 

além de calçados fechados e 
confortáveis. Além disso, é 
importante levar repelentes, 
protetor solar, lanche e água. 
No parque existem cerca de 
300 espécies de aves identi-
ficadas, além de 40 tipos de 
mamíferos.

Feira Agroecológica
Na Ilha Marabá ocorre a 

Feira Agroecológica, que desde 
o dia 6 de novembro acontece 
todos os sábados. A iniciativa 

Outra opção de visita moni-
torada é ao Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo. Ela 
começa com uma pequena 
palestra, na qual os partici-
pantes aprendem um pouco 
sobre a história do espaço e da 
Serra do Itapeti. Em seguida 
acontece a trilha, considerada 
de média complexidade e com 
cerca de 1,5 quilômetro de 
extensão. A recomendação 
é para que os participantes 
venham com calça comprida, 

Visitas são uma opção de lazer e educação ambiental

Divulgação/PMMC

Mogi - O Plantão de Aten-
dimento Psicoeducacional 
pontual, realizado por psicó-
logas educacionais do DOP/
Pró-Escolar da Secretaria 
Municipal de Educação, está 
com o agendamento aberto 
para atendimentos de segunda 
à sexta-feira nos períodos da 
manhã, tarde e noite e aos 
sábados pela manhã.  

O serviço, oferecido de 
forma online, é destinado 
aos estudantes, famílias e 
profissionais da rede muni-
cipal de ensino. A proposta 
possui o intuito de acolher e 
escutar, buscando amenizar 
os efeitos da pandemia no 
retorno escolar. Cada pessoa 
pode agendar até dois horários, 
preferencialmente no intervalo 
de 15 dias, com o mesmo 
profissional. O atendimento 
é pontual, focado na questão 
educacional, diferindo-se, por-
tanto, de psicoterapia clínica. 

Os teleatendimentos são 
realizados por meio de vi-
deochamada por meio do 

Plantão atende rede 
municipal de ensino de 
segunda a sábado

Atendimento Psicoeducacional

Serviço, oferecido 
de forma online, 
é destinado aos 
estudantes, famílias 
e profissionais

WhatsApp ou Google Meet, 
conforme o recurso tecno-
lógico que a pessoa tiver 
disponível. O agendamento 
pode ser feito com Mara, no 
DOP/Pró-Escolar, no telefone 
4723-4620, de segunda a 
quinta-feira, das 12 às 18 
horas e às sextas-feiras das 
11 às 17 horas.

O setor também realiza o 
projeto “Todos cuidando de 
todos”, que tem como obje-
tivo acolher os profissionais 
da educação, levantando as 
vivências sobre o período da 
pandemia e proporcionando 
um espaço de escuta sobre 
as expectativas do retorno 
presencial às escolas.

Jundiapeba recebe serviços
de zeladoria e manutenção
Uma das principais ações foi o início do trabalho de substituição das lâmpadas convencionais por modelos LED

PROJETO VIVA SEU BAIRRO

Mogi- A Prefeitura realizou 
no último sábado (20/11) o 
Projeto Viva seu Bairro em 
Jundiapeba, um dia dedica-
do à zeladoria e a ações de 
manutenção no distrito, com 
a participação de todas as 
secretarias municipais. Uma 
das principais ações foi o início 
do trabalho de substituição 
das lâmpadas convencio-
nais por modelos LED. No 
total, o distrito receberá 2 
mil lâmpadas LED, que são 
mais eficientes, econômicas e 
duradouras. Além disso, como 
os modelos possuem maior 
fluxo luminoso e luz clara, 
contribuem para melhorar 
a segurança pública.

As equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
Urbana também participaram 
do Dia D, em complemento às 
ações já realizadas no distrito, 
com trabalhos diversos de 
zeladoria urbana: limpeza, 
nivelamento e cascalhamento 
em vias públicas de Jundiape-
ba. O trabalho foi executado 
por três equipes e apoio de 

veículos e maquinários.
“Nossa gestão organizou o 

Viva Seu Bairro, com ações 
de zeladoria, manutenção de 
escolas e oferta de serviços 
importantes para que garantir 
cada vez mais dignidade, 
como os moradores  mere-
cem”, explicou a prefeita em 
exercício, Priscila Yamagami 
Kähler, que prestigiou o evento.

As equipes da Secretaria de 
Mobilidade Urbana também 
desenvolveram serviços de 
sinalização de trânsito nas 
imediações da Unica Jundia-
peba, do Cempre Professor 
Sergio Moretti, do Cempre 
Professora Lourdes Lopes 
Romeiro Iannuzzi e do Cempre 
Oswaldo Regino Ornellas. A 
rua Professora Lucinda Bastos 
e a avenida Presidente Altino 
Arantes, nas proximidades 
com rua Dr. Francisco Soares 
Marialva, também receberam 
intervenções. Da mesma 
forma, foram revitalizadas 
faixas para travessia de pe-
destres na rua Pedro Paulo 
dos Santos, altura da escola 

estadual Professora Josephina 
Najar Hernandes.

A Escola Mirim de Trânsito, 
da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana, atendeu 
25 crianças durante o projeto 
Viva Seu Bairro. Eles recebe-
ram orientações teóricas e 

participaram de atividades 
práticas sobre comportamento 
seguro no trânsito. Além disso, 
a equipe da Pasta distribuiu 
200 kits com lixeiras para 
carro e material educativo 
para a população.

Já o Mogi Conecta Emprego 

atendeu 18 pessoas para o 
cadastramento de currículos, 
atualização cadastral na pla-
taforma e encaminhamento 
para vagas de emprego.

Educação
A pintura da Escola Municipal 

Vereadora Astréa Barral Nébias 
mobilizou a comunidade, a 
equipe da unidade escolar e 
profissionais da Secretaria de 
Educação na renovação da 
unidade escolar. Este foi o 
primeiro Mutirão da Educação 
para revitalização dos prédios 
escolares. A escola também 
recebeu o projeto Viveiro Na 
Rua: Doação de Mudas, da 
Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente e a Escola Mirim 
de Trânsito, da Secretaria de 
Mobilidade Urbana.

O primeiro encontro do 
Fórum de Cultura de Paz de 
Jundiapeba, realizado na EM 
Dr. Benedito Laporte Vieira 
da Motta, reuniu lideranças 
do distrito e o poder público, 
que trocaram diagnósticos e 
também soluções sobre os 
desafios de segurança do 
distrito, em especial, nas 
unidades escolares que têm 
sido alvo de invasões, furtos 
e vandalismo. O destaque foi 
a necessidade de estratégias 
para estimular o sentimento de 
pertencimento da comunidade. 

Mogi Conecta Emprego atendeu 18 pessoas para o cadastramento de currículos

Divulgação/PMMC
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Em audiência pública, Câmara

e Prefeitura discutem LOA
Mogi- A Câmara Municipal 
realizou, na quinta-feira pas-
sada, a audiência pública da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
para o período de 2022. O 
secretário municipal de Fi-
nanças, Ricardo Abílio e sua 
equipe técnica foram recebidos 
pela Comissão Permanente 
de Finanças e Orçamento 
do Legislativo para discutir 
as propostas sobre a lei.

O vereador Pedro Komura 
(PSDB), presidente da Comissão 
de Finanças, ressaltou a im-
portância da audiência. “É um 
momento fundamental para 
que todos os cidadãos possam 
acompanhar de perto o que a 
Prefeitura está pensando, em 
relação ao orçamento, para o 
próximo ano”.

Em sua apresentação, Abílio 
explicou o que é a Lei Orça-
mentária Anual e de onde vêm 
os recursos que serão alocados 
em cada Secretaria Municipal. 
As áreas que vão alocar a maior 
quantidade dos recursos em 
2022 são Educação (R$ 486,8 
milhões), Saúde (R$ 385,3 

Para 2022

milhões) e Saneamento (R$ 
343,6 milhões). As áreas de 
Trabalho e Comércio e Serviços 
são as que menos receberão 
recursos, conforme o Projeto 
de Lei, com R$ 300,1 mil e R$ 
14,4 mil, respectivamente. A 
receita prevista para o Município 
em 2022, contando Prefeitura 
e Câmara Municipal, é de  
R$ 2.270.848.393,28. “Busca-
mos uma realidade, vimos nos 
últimos anos um orçamento 
subdimensionado, no qual 
trabalhamos com excesso 
de remanejamento, por estar 
subestimado. Trouxemos o 
nosso orçamento para uma 
realidade, para valores que 
efetivamente estão ocorrendo”, 
explicou Abílio.

A vereadora Inês Paz (PSOL) 
fez alguns questionamentos ao 
secretário, entre eles a questão da 
correção da inflação do salário 
dos funcionários públicos, que 
está congelado há quase dois 
anos. O secretário informou 
que essa correção ou aumento 
está prevista, mas que ainda 
não pode dizer quais serão os 

índices usados.
O presidente da Comissão de 

Finanças, Pedro Komura, falou 
sobre a falta de profissionais 
qualificados para a indústria 
e sugeriu que a prefeitura faça 
parcerias com instituições 
como o Senai, SESC, SESI 
e outras, para que os jovens 
mogianos possam ter opções 
de qualificação. “A função do 
poder público é fazer essa in-
terlocução entre as empresas 
e os cidadãos para poder fazer 
acontecer essa qualificação 
e gerar empregos”, afirmou.

Uma representante da 
Associação Recomeçar, que 
atende mulheres em situação 
de violência, falou sobre a 
estagnação da verba destinada 
às entidades que fazem traba-
lho de Assistência Social no 
município e pediu que seja 
destinado 5% do orçamento 
para a pasta. De acordo com 
o secretário, o valor destinado 
será de 4,3% das Receitas 
de Impostos da cidade (sem 
contar com os repasses para o 
Legislativo, Iprem e Fundeb). 

Sete em cada dez brasileiros 

devem comprar na Black Friday
Mogi- Novembro chegou e 
com ele uma das datas mais 
aguardadas pelo comércio 
e consumidores. É a Black 
Friday, uma tradição que 
nasceu nos Estados Unidos, 
e tem ganhado cada vez mais 
espaço no calendário do va-
rejo brasileiro. Uma pesquisa 
realizada pela Méliuz, startup 
de cashbacks, aponta que 71% 
dos brasileiros pretendem 
fazer compras na data. Para 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) a 
Black Friday, que neste ano, 
acontece no dia 26, ajuda 
o comércio a medir como 
serão as vendas de Natal.

A pesquisa, que ouviu 
quase 800 pessoas em todo 
Brasil, mostrou que 28,2% 
dos entrevistados pretendem 
fazer compras tanto em lo-
jas físicas quanto virtuais. 
As vendas não devem ficar 
concentradas apenas na sexta-

-feira, mas ao longo de toda 
a semana, além dos dias que 
antecedem a data.

Segundo a presidente da 

Comércio

ACMC, Fádua Sleiman, a 
Black Friday é um termômetro 
para medir as vendas e au-
mentar o fluxo no comércio. 

“Muitas pessoas aproveitam 
a data para antecipar as 
compras de fim de ano e 
é uma oportunidade para 
os comerciantes escoarem 
os produtos que estão no 
estoque”, afirmou.

A Black Friday, tradicio-
nalmente, é procurada para 
adquirir produtos eletrônicos 
e neste ano não será diferen-
te. Os eletrodomésticos e 
eletroportáteis devem estar 
na lista de desejo de 49,6% 
dos brasileiros, seguido por 

acessórios e calçados, além 
de eletrônicos e informática, 
que dividem 31,7% das 
intenções de compras.

A pesquisa revelou ainda 
que para 63,9% das pessoas 
a principal motivação para 
adquirir os produtos na 
Black Friday é comprar um 
item de desejo. Substituir 
itens antigos por novos ou 
de outros modelos, vai fazer 
com 29,9% dos brasileiros 
comprem na data. Para a 
maioria dos entrevistados, 
o menor preço ainda é o 
fator decisivo no momento 
de compra.

“A Black Friday tem se 
consolidado como uma das 
principais datas para o co-
mércio. Os clientes buscam 
descontos, promoções e fa-
cilidades de pagamento. Os 
comerciantes que oferecem 
essas vantagens saem na fren-
te. Apostar em vários meios 
de vendas, especialmente 
online e pelas redes sociais, 
também é um diferencial”, 
ressaltou Fádua.

28,2% dos 
entrevistados 
pretendem fazer 
compras tanto em 
lojas físicas quanto 
virtuais

Cidade amplia estacionamento 
temporário na região central
Iniciativa foi desenvolvida em conjunto com Sincomércio e ACMC para vendas durante a Black Friday e Natal

CONFORTO PARA O CONSUMIDOR

Mogi - A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes prepara para 
amanhã a criação de 200 
vagas temporárias de estacio-
namento na região central da 
cidade. A medida foi definida 
em conjunto com entidades 
como o Sindicato do Comér-
cio Varejista (Sincomércio) e 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 
para o fomento das compras 
na Black Friday, programada 
para esta semana, e as compras 
do período de Natal, com 
perspectiva de crescimento.

Segundo a administração 
municipal, as vagas serão 
autorizadas para utilização no 
período diurno e em setores 
no período entre 19 horas 
e meia-noite, com validade 
até o dia 15 de janeiro do 
ano que vem.

“Foi feito um estudo técnico 
da região central e foi possível 
ampliar o número de vagas 
em 77%, em comparação com 
os anos anteriores”, afirmou 

a secretária de Mobilidade 
Urbana de Mogi das Cruzes, 
Cristiane Ayres.

Dentre os trechos liberados 
estão as ruas Coronel Souza 
Franco, no trecho entre as 
ruas Capitão Manoel Caetano 
e Presidente Rodrigues Alves; 
rua Tenente Manoel Alves 
dos Anjos, entre as ruas 
Major Sílvio de Miranda e 
Barão de Jaceguai; rua Braz 
Cubas, entre a rua Coronel 
Marcolino Paiva e a avenida 
Voluntário Fernando Pinheiro 
Franco, e rua Major Arouche 
de Toledo, no trecho entre 
as ruas José Bonifácio e Se-
nador Dantas.

Já a permissão para es-
tacionamento 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, en-
quanto na rua Braz Cubas, 

o trecho beneficiado será 
entre a avenida Voluntário 
Fernando Pinheiro Franco 
e a rua Barão de Jaceguai.

Segundo Valterli Martinez, 
do Sincomércio, a entidade 
também está criando cartilhas 

com dicas para vendas on-
line e presencial, lives com 
temas de marketing digital 
e presencial por especia-
listas para estimular e dar 
condições para os comer-
ciantes locais. “Estimamos 

que poderemos aumentar 
o número de contratações 
temporárias para o fim de 
ano, facilitando o lojista a 
ter uma maior assertividade 
em suas decisões”, apontou.

Para Fádua Sleiman, da 
ACMC, as vendas da Black 
Friday e do Natal se torna-
ram o ponto principal do 
calendário de vendas no 
setor e, com isso em mente, 
solicitaram o apoio tanto da 
Prefeitura quanto da Guarda 
Municipal e da Polícia Militar 
para garantir a segurança de 
lojistas e clientes.

“As vagas estabelecidas 
estão em algumas das prin-
cipais ruas da região central. 
Sabemos que nosso centro é 
antigo e estreito, e acredita-
mos que os estacionamen-
tos ajudarão no acesso dos 
consumidores à área que é 
conhecida por reunir lojas 
dos mais diversos segmentos”, 
concluiu, esperando um 
crescimento de até 8% em 
relação ao mesmo período 
no ano passado.

Andre Diniz

Expectativa de vendas para o final de ano é de crescimento em torno de 8%

Mogi News/Arquivo

Vagas serão 
abertas a partir de 
amanhã e ficarão 
à disposição até 
janeiro de 2022
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Flávio tenta seduzir Fátima. Juju grava um vídeo com top cinco sobre tudo 

o que aconteceu no lançamento do food truck.

GLOBO, 17H55

Malhação
Heideguer convence Quitéria a viajar com ele para o Rio de Janeiro. Ernesto 

cobra uma explicação de Karina sobre sua ausência no encontro.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
onico fi nge ajudar Pedro, que convoca esforços e investimentos no exército 

brasileiro. Leopoldina se frustra por ter de adiar sua viagem com Augusto. 

Luísa e Teresa decidem uma trégua entre as duas, para apoiar Pedro e o 

Brasil. Nélio afi rma a Dolores que conseguirá provas contra Tonico.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor
Guilherme, Paula, Neném e Flávia tentam entender o que aconteceu com eles. 

Nedda sente um mal-estar, e Jandira e Betina a apoiam. Ingrid se angustia 

com a notícia do acidente da mãe, e Tuninha tenta acalmá-la. Celina estranha 

a reação de Rose ao saber que Neném estava no avião com Guilherme. Rose 

lembra de Neném e começa a chorar. Celina questiona Joana sobre seus 

sentimentos por Guilherme.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Avany passa mal ao ver Christian/Renato, e Luzia explica a Avany que o rapaz 

é irmão gêmeo de Christian. Christian/Renato pede para visitar Romero. A 

diretora da escola comunica a Noca e Dalva que elas não poderão mais 

assistir as aulas, a pedido dos pais dos alunos. Joy resolve sair para se 

divertir, enquanto Ravi cuida de Francisco.

RECORD, 21H

A Bíblia
Deus cria o mundo em sete dias. Adão é esculpido pelas mãos do Criador 

e recebe um aviso. Eva é criada a partir de sua costela. A curiosidade faz 

desobedecer ao Senhor e recebem uma condenação eterna. Eva fi ca grávida. 

Nasce Caim, o primogênito do casal, logo depois vem Abel.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

Quando nosso 
destino é o sucesso 
os dias serão de suor, 
lágrimas e sangue. É 
que tudo que é valioso 
na vida é difícil 
de alcançar. Tudo 
tem seu preço e o 
sucesso tem um valor 
inestimável.

Por isso prepare-se 
para lutar todos os 
dias para atingir seus 
objetivos. Se quer 
realizar seus sonhos 
é melhor começar 

MOMENTO
especial

AS LÁGRIMAS DO SUCESSO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

NEIDE APARECIDA FERNANDES ARBEX

Feliz aniversário! Que sua vida seja uma soma de bênçãos 

e de vitórias. Que a felicidade te persiga para sempre.

“ Jamais se esqueça: você é o motivo 
do sorriso de muitas pessoas.”

 cultura@jornaldat.com.br

trabalhar agora 
mesmo. Não pense em 
desistir e batalhe com 
todas as suas forças!

Autor desconhecido
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Recebimento da Renovação de Licença de Operação 

JKS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP Torna publico 
que recebeu da prefeitura municipal de Itaquaquecetu-
ba , através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Saneamento , a Renovação de Licença de Operação 
Nº41/2021 , Válida até 17/11/2023 para Impressão de 
Papel RUA GALVÃO Nº110 BAIRRO QUINTA DA BOA 

 

                aeamc  
              Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes - SP 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DA AEAMC GESTÃO 2022/2023  

O Presidente em Exercício da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes, no 

uso de suas atribuições, convoca os associados quites, cadastrados há mais de um ano, para eleição de 

Diretoria e Conselho Deliberativo Gestão 2022/2023, a realizar-se no dia 06 de dezembro de 2021, tendo 

início às 09h e encerramento às 19h, na sede da aeamc, situada à Rua Júlio Perotti, 57, Jd. Armênia, Mogi 

das Cruzes/SP. 

 

Mogi das Cruzes, 23 de novembro de 2021. 

 

Arqtº. Nelson Bettoi Batalha Neto 

Presidente da aeamc 

 

 

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

LEI Nº 7.732, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - Institui o Regime de Gratificações, Funções 
Gratificadas e Retribuições aos Servidores Públicos Estatutários e Celetistas da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na forma que especifica, e dá outras providências.
LEI Nº 7.733, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - Institui o Regime de Gratificações, Funções 
Gratificadas e Retribuições aos Servidores Públicos Estatutários e Celetistas do Serviço 
Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes, na forma que especifica, e dá outras 
providências.
LEI Nº 7.734, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - Institui a Láurea de Mérito Pessoal para a 
Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, na forma que especifica, e dá outras providências.
LEI Nº 7.735, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênios com o Estado de São Paulo, por intermédio da Casa Militar, do Gabinete do 
Governador, por sua Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC, tendo 
por objeto o aparelhamento dos órgãos municipais de proteção e defesa civil, e dá outras 
providências.
LEI COMPLEMENTAR Nº 161, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - Dispõe sobre o padrão 
nacional de obrigação acessória do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
incidente sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista 
de serviços anexa à Lei Complementar nº 26, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe 
sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN; altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 26, de 17 de dezembro de 2003, da Lei Complementar nº 135, de 26 de 
dezembro de 2017, e da Lei nº 1.961, de 7 de dezembro de 1970, e dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicadas no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 17 de novembro de 2021. Acesso público pelo 
site www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: Os atos acima se encontram publicados, em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.
sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

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 096/2021 - PROCESSO Nº 16.184/2021 e APENSOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TERAPIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA E 
HIDROTERAPIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO À 
ORDENS JUDICIAIS
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 10:30 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) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 22 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 114-2/2021 - PROCESSO Nº 18.979/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO 
COM ESPESSURA DE ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 15 KM, 
A SEREM REALIZADOS EM VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS).
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 09 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 22 de novembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Mobilidade Urbana__________________________________________________________________________

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 193/2021 - PROCESSO Nº 31.887/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO 
E PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE VISA FACILITAR O PROCESSO DE 
INTEGRAÇÃO ENTRE TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, ELIMINAR 
BARREIRAS, COMBATER O BULLYING, QUEBRAR PARADIGMAS ENTRE A COMUNIDADE 
ESCOLAR E ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, BEM COMO, 
GARANTIR SUA SOCIALIZAÇÃO E APOIAR PAIS E MESTRES.
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 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).

Mogi das Cruzes, em 22 de novembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE  - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2021 – PROCESSO Nº 20.969/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS SIMPLES.
EMPRESA VENCEDORA: GOLDEN FOOD COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 175.324,50 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e 
cinquenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 17 de novembro de 2021.
LUCAS NÓBREGA PORTO - Secretário de Gabinete do Prefeito__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Serviços Urbanos, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 079/2021 - PROCESSO Nº 15.960/2021 E APENSOS 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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 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) e no referido endereço 
(licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 21 de novembro de 2021.
ALESSANDRO DA SILVEIRA - Secretário Municipal de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 191/2021 - PROCESSO Nº 31.601/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO.
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 07 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 22 de novembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/21 - PROCESSO Nº 22.867/21.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO CEIM JOÃO GUALBERTO MAFRA MACHADO, 
LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS GARCIA, 540, JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que após análise 
da Secretaria Municipal de Finanças, foi dado DESPROVIMENTO ao recurso administrativo 
interposto pela empresa S. COVALCIUK - CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, mantendo a decisão 
anteriormente proferida quanto a sua inabilitação. Fica estabelecido o dia 25 de novembro 
de 2021, às 15 horas, para abertura do envelope 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 22 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
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 183/2021 - PROCESSO Nº 24.868/e2021 e AP
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E 
LABORATORIAIS
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 07 
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 22 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Prazo de Convênio para realização da Gestão Condominial e Patrimonial, RESIDENCIAL 
APOEMA I – 409.687-54 entre a Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 e 
o município de MOGI DAS CRUZES-SP - CNPJ 46.523.270/0001-88, com vigência de 
25/10/2021 a 24/10/2022, firmado em 04/10/2021.

Prazo de Convênio para realização da Gestão Condominial e Patrimonial, RESIDENCIAL 
APOEMA II – 409.719-38 entre a Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 
e o município de MOGI DAS CRUZES-SP - CNPJ 46.523.270/0001-88, com vigência de 
25/10/2021 a 24/10/2022, firmado em 04/10/2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

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

LEI Nº 7.736, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 - Concede gratuidade de tarifa no Serviço de 
Transporte Coletivo de Passageiros de Mogi das Cruzes aos candidatos inscritos no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), na forma que especifica, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 18 de novembro de 2021. Acesso público pelo 
site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

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

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Secretaria executa melhorias viárias no Jardim Piatã

As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos realizaram trabalhos de melhorias em vias do 

Jardim Piatã.  Os serviços tiveram início pela rua das Monções, que tem a topografia bastante 

acidentada. Em função disso, sempre que chovia os resíduos resvalavam pela via pública e 

atingiam a rua Santos. Por isso,o trabalho foi iniciado pelo trecho de rampa mais acentuada, 

fazendo não só recuperação de solo, como também implantação pontual de camada asfáltica

Saúde prossegue agendamentos 
para vacinação contra a Covid

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde prossegue com a 
vacinação contra a Covid-19 
para moradores mediante 
agendamento prévio por meio 
do site www.cliquevacina.com.
br. Desde a semana passada, 
com a liberação da terceira 
dose para todos adultos acima 
de 18 anos, basta acompanhar 
o prazo de cinco meses após 
a aplicação da segunda dose 
para agendar o reforço. 

Além disso, com estoques 
em dia, a Secretaria Municipal 
de Saúde está atualizando o 
sistema de vagas continuamente 
para que não faltem vagas os 
mogianos interessados na 
primeira, segunda ou terceira 
dose. É importante observar 
as datas e prazos estabelecidos 

Online

para cada imunizante. 

Mortes

A região do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 

registrou ontem 8 óbitos por 
Covid-19 nas últimas 72 horas. 
As vítimas eram residentes 
de Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. 
Os casos fatais somam 5.635.

Agendamento prossegue pelo site Clique Vacina

Divulgação/PMMC

Membros para a gestão do 
ComMulher tomam posse

Órgão tem como atribuição formular diretrizes, programas e políticas públicas relacionadas à 
promoção da melhoria de vida e à eliminação de todas as formas de discriminação e violência

2021/2023

Mogi- Nesta segunda-feira 
(22/11), tomaram posse no 
auditório da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes os membros para 
a gestão 2021/2023 do Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Mulher (ComMulher). O 
órgão tem como atribuição 
formular diretrizes, programas 
e políticas públicas relaciona-
das à promoção da melhoria 
das condições de vida das 
mulheres e à eliminação de 
todas as formas de discrimi-
nação e violência contra as 
mesmas, assegurando-lhes 
plena participação e igual-
dade nos planos político, 
econômico, social, cultural 
e jurídico.

A posse contou com a 
presença da vice-prefeita, 
Priscila Yamagami Kähler, 
que falou sobre a relevância 
do colegiado e também da 
união entre todos os membros. 

“Esta é uma pauta muito 
necessária e é preciso que a 
gente esteja unida de e que 
cooperação seja nossa palavra 

Além do poder público, o ComMulher conta com membros e entidades da sociedade civil

de ordem. Temos aqui uma 
força muito grande, então 
só desejo que possamos ser 
verdadeiramente empáticas 
e, com isso, seja possível 
desenvolver uma excelente 
gestão”.

A secretária municipal de 

Assistência Social, Celeste 
Gomes, também participou da 
posse e lembrou do processo 
que culminou com a criação 
do Conselho. “O conselho é 
fruto de muita luta e é um 
órgão muito atuante na cidade. 
Este é um momento muito 

importante, então agradeço 
a todos que já fizeram parte 
desse grupo e desejo muito 
sucesso a essa nova gestão 
que agora se inicia” pontuou, 
lembrando ainda que as 
mulheres trans também são 
e estão representadas pelo 

ComMulher.
Além de representantes 

do poder público, por meio 
de diversas Secretarias, o 
ComMulher conta com 
membros e entidades da 
sociedade civil, tais como 
Universidade Braz Cubas, 
ONG Makaúba, Associação 
Afro-brasileira Dandara, o 
Promotoras Legais Populares, 
Associação Fórum Mogiano 
LGBT, a Unegro, o Coletivo 
de Mulheres e Gênero de 
Mogi das Cruzes Impacto 
Feminista, a Apeoesp, o 
SindSaúde-SP e o Conselho 
Regional de Psicologia de 
São Paulo.

Pedro Chavedar/PMMC

Mogi- O início das ativi-
dades dos Centros de Edu-
cação Infantil Municipal 
(Ceim) Professora Leila de 
Queiroz Beneforti e Vereador 
José Marcos Gonçalves será 
marcado por um evento, 
que será realizado hoje, às 
14h30, em frente as unidades, 
localizadas lado a lado, na 
Rua Benedito Rodrigues de 
Souza, em Jundiapeba. As 
duas unidades, juntas, têm 
capacidade para atender 380 
alunos em período integral.

As unidades escolares 
iniciaram as atividades no 
início deste mês e atendem 
alunos do berçário ao Infan-
til IV. Os prédios possuem 
soluções sustentáveis e fo-
ram entregues no final do 
ano passado. Neste ano, 
passaram por chamamento 
público para a definição das 
entidades responsáveis pela 
gestão em parceria com a 
Administração Municipal.

O Ceim Vereador José 
Marcos Gonçalves é admi-
nistrado pela entidade Lar da 
Criança Santa Rita de Cássia. 
O patrono do prédio mudou-

-se para Mogi das Cruzes aos 
14 anos e residiu na Ponte 
Grande por 36 anos.

Evento marca 
o início das 
atividades de 
duas creches 

Jundiapeba

Posse contou com 
a presença da vice-
prefeita de Mogi, 
Priscila Yamagami 
Kähler, 


