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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Divulgação/PMMC

R$ 2,27 BILHÕES

Orçamento para 2022 está aprovado
Mogi das Cruzes terá à disposição mais de R$ 2 bilhões para
investimentos, programas e despesas no próximo exercício

Após reforma

Emanuel Aquilera/Arquivo

Passarela da CPTM em Braz
Cubas será liberada hoje

PRODUTOS ARTESANAIS

Equipamento estava em reforma desde maio para
aumentar a segurança dos usuários. Cidades, página 3
SUZANO

Educação
debate violência
escolar. p3

Loja da Economia Solidária já está aberta
no Mercado Municipal. Cidades, página 5

Novo parque

Construção deve começar em breve
Espaço de lazer na avenida Francisco Rodrigues Filho, no distrito de Cezar
de Souza, aguarda licença ambiental para o início das obras. Cidades, página 4

Divulgação/PMMC

Cidades, página 6
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EDITORIAL

H

projeto-piloto pode ser importante para
enfrentar o problema. Nesta etapa, capacitar os catadores pode ser determinante,
assim como a ampliação de ecopontos em
locais estratégicos.
Móveis, pneus, podas de árvores, lixo
doméstico, resíduos de construção civil
e até mesmo restos de animais; poucos
itens escapam ao destino de serem jogados em praças, terrenos e demais locais a
céu aberto. Com isso, uma série de doenças e prejuízos ao meio ambiente surgem,
estabelecendo assim uma relação quase
simbiótica. O descarte irregular de resíduos é um problema crônico nas cidades
brasileiras e, segundo o último levantamento do Ministério do Meio Ambiente,
pelo menos 56% dos municípios no país
recorrem a depósitos inadequados na
hora de dar adeus ao lixo que produzem.
Os efeitos negativos do descarte irregular
são sorrateiros e não surgem da noite para
o dia, por isso, o trabalho de prevenção
é fundamental para garantir benefícios à
saúde pública e evitar que essa bola de
neve ganhe proporções ainda maiores.

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda
faleconosco@daguardalfg.com.br

Saúde Funcional
A perda muscular na terceira idade é um problema
que pode desencadear outras
dificuldades. Apesar de ser
uma reação natural do organismo humano com o passar
dos anos, existem alguns caminhos e bons tratamentos
para melhorar a musculatura, prevenir a sarcopenia e
até mesmo reverter a perda.
O processo de envelhecimento acarreta uma perda de
massa muscular natural, que
tende a trazer dificuldades na
rotina dos idosos. Pessoas sedentárias e que não ingerem
uma quantidade suficiente
de proteínas por dia podem
acabar sofrendo sérias consequências com a perda dos
músculos.
Isso significa também perder força, o que faz com que o
idoso se torne cada vez mais

incapaz de fazer atividades básicas do dia a dia. No entanto,
com treinamentos musculares
e uma alimentação correta é
possível manter a força durante a terceira idade e retardar o
processo de envelhecimento.
A grande importância de
trabalhar o ganho de massa muscular ou até mesmo a
simples ativação de musculaturas enfraquecidas é que
a pessoa irá ter uma marcha
mais eficiente. A marcha é
o conjunto de movimentos
que o nosso corpo faz para
dar cada passo. O processo
exige coordenação motora,
equilíbrio e uma boa postura e
essas são regiões que acabam
comprometidas com o avanço
da idade. Agora, se a marcha
está funcional, as chances de
sofrer com fraturas durante
a terceira idade são menores,

Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CONTRACAPA

Promessa de cooperação
á uma promessa de que Arujá, Biritiba Mirim, Guararema,
Guarulhos, Poá, Salesópolis e
Suzano serão beneficiadas com
a renovação do acordo de cooperação
técnica com a Associação Nacional dos
Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat) para o desenvolvimento
de programas e projetos que auxiliem as
prefeituras na capacitação profissional e
formação de novas cooperativas, assim
como no fortalecimento de redes de catadores de materiais recicláveis.
A regionalização pode se mostrar como
o melhor caminho para a gestão dos resíduos sólidos e fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis da região,
tirando-os da informalidade e fazendo
com que sejam encarados como agentes
de limpeza pública urbana. De acordo
com dados da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima), os 12 municípios do Condemat geram em torno
de 5 mil toneladas de resíduos da construção civil por dia. O dado é alarmante.
Por isso, essa parceria com a Sima neste

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra,
Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

além de diminuir riscos de
quedas e trazer ao indivíduo
maior independência em suas
atividades.
Para muitas pessoas, viver
muito e com pouca qualidade
de vida não tem muito sentido, já que fraqueza causa
dependência e incapacidade
física. Para quem quer prolongar a vida e também a saúde,
nada melhor do que começar a pensar seriamente em
ganhar músculos e reduzir
o enfraquecimento do corpo.
A redução da musculatura
nessa fase pode também estar relacionada às doenças,
como desnutrição, deficiências hormonais, dentre outras.
Caso isso ocorra, é importante procurar um especialista
para orientar corretamente
a conduta que deverá seguir.

•••

editor@moginews.com.br
RODRIGO BARONE

LISTA DO VESTIBULINHO
A relação de inscrições deferidas
no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2022 está disponível na internet. A lista inclui
os candidatos cuja documentação
e notas das disciplinas de Português e Matemática inseridas no
sistema foram aceitas ou rejeitadas após conferência. No dia 3
de janeiro de 2022 será divulgada
a lista de classificação geral para
os cursos com prova de aptidão e
no dia 10 do mesmo mês, a classificação geral para os demais cursos. A verificação das listas é de
responsabilidade do candidato.

DIOCESE
O bispo diocesano e grão-chanceler da Faculdade de Filosofia
e Teologia Paulo VI, dom Pedro
Luiz Stringhini, preside hoje, às
19 horas, na Catedral Sant’Ana, no
centro de Mogi das Cruzes, a missa de encerramento das atividades acadêmicas de 2021, em que
se dará a posse do padre Thiago
Cosmo da Silva como novo diretor acadêmico da instituição para
o quadriênio 2021-2025. Também,

durante a celebração, será realizada a colação de grau dos formandos de 2021.

ALDIR BLANC EM FERRAZ
Com recursos da Lei Aldir Blanc do
município de Ferraz de Vasconcelos, será apresentada, no próximo
dia 22, às 20 horas, a peça A Farsa
da Má Informação. Sob direção de
Carolina Portela, os atores Camila
Ribeiro, Lucas Cavalcante e Michel
Galiotto, encenam notícias recentes publicadas em jornais do Brasil em intervenção na rua.

O PROJETO
Inspirados nas técnicas de Teatro
Jornal de Augusto Boal, o grupo interpreta personagens do cotidiano
em suas falas mais corriqueiras e
opiniões presentes aos assuntos
em alta do nosso país e da região.
Para esta intervenção, foram escolhidas notícias sobre os crimes
contra a prova do Enem, a perda de
leitores para o WhatsApp e a negação à importância e eficácia das vacinas. A peça será apresentada no
Canal de Camila Ribeiro -->> https://www.youtube.com/user/TheRibeiroCamila/featured.

CHARGE

Doutor Luiz Felipe Da Guarda
é fisioterapeuta e presidente da
Comissão de Saúde do Lions Clube
Mogi das Cruzes.
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Educação deve ampliar projeto
de prevenção à violência escolar
Avanços da iniciativa executada na cidade desde 2019 foram debatidos durante encontro com profissionais
Suzano - A Secretaria de
Educação realizou uma reunião no início desta semana
para apresentar um balanço
anual e as expectativas do
projeto Prevenir a Violência
Escolar. Os profissionais
envolvidos se encontraram
no Complexo Educacional
e Cultural Mirambava para
discutir os próximos passos
da iniciativa. Na ocasião, os
responsáveis pelo projeto
apresentaram os principais
casos e o desenvolvimento
dos alunos beneficiados com
as ações. Ao todo, houve a
participação de 60 professores e diretores da rede
municipal de ensino.
Com o projeto Prevenir
a Violência Escolar, a Pasta
promove, em parceria com
o Instituto Cultiva, uma
atuação intersetorial entre
os órgãos públicos da cidade
para identificar, no próprio
ambiente escolar, alunos
em situação de vulnerabilidade. Com a suspeita, os
profissionais capacitados,
chamados de articuladores comunitários, iniciam

acompanhamento familiar
e atendimento específico
para cada necessidade, com
o objetivo de solucionar
os motivos que podem ter
originado a violência.
Durante a reunião da
última terça-feira, foram
apresentados casos em que
a intervenção surtiu efeitos
positivos na educação e na
qualidade de vida dos estudantes, tanto no ambiente
escolar como em seus lares,
por meio de apoio psicológico,
cuidados e monitoramento.
Os profissionais debateram
os números apresentados na
reunião, projetando novas
ações e a formação de novas
equipes. Ao longo de 2021,
o projeto atendeu a 1.106
alunos das escolas da cidade,
dos quais 49 foram direcionados a serviços da Secretaria
de Saúde, 372 ao Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social (Creas) e
384 ao Conselho Tutelar.
“Neste encontro pudemos
trocar experiências, tratar
sobre alguns dos casos que
estiveram sob nossos cuidados

Divulgação/Secop Suzano

como potencializar o apoio
aos alunos e às famílias”,
comentou.

Atuação

Encontro teve a participação de 60 professores e diretores da rede municipal

e, mais importante, falar orgulho”, disse o dirigente.
Por sua vez, o secretário
do quão positivo foi esse
projeto durante a pandemia, municipal de Educação,
em que os alunos estiveram Leandro Bassini, afirmou
em casa por mais tempo. O que o projeto, premiado em
planejamento inicial para 2021, tende a crescer e ajudar
o ano que vem é dar ainda mais lares no ano seguinte.
mais suporte às famílias em “O trabalho de acolhimento e
geral, algo que nos enche de acompanhamento é essencial

para prevenir a violência nas
escolas. Não adianta intervir
quando as consequências
já aconteceram, é preciso
observar a fundo as causas
e é isso que este projeto faz,
com todo o suporte da gestão
pública. Para o ano de 2022,
nosso foco é não só manter

O projeto Prevenir a Violência Escolar foi implantado
na cidade em julho de 2019
com o objetivo de formar uma
rede de proteção à criança
e ao adolescente com um
trabalho intersetorial que
considera a integralidade
do indivíduo e a multifatorialidade de aspectos que
incidem sobre suas vidas,
com foco na garantia de
direitos.
A atuação da iniciativa se
organiza em eixos centrais
que consistem na formação
continuada de profissionais e
nos articuladores comunitários que realizam visitas aos
alunos das escolas e acompanham as famílias durante
os processos. O objetivo
desta divisão é segmentar
e capacitar corretamente
os articuladores de cada
região e instituição para
assim prestar o atendimento
mais adequado.

CadÚnico

Estação Braz Cubas

Mutirão para atualização
de dados ocorre amanhã

Após reforma, passarela da
CPTM será reaberta hoje

Guararema - Com o objetivo
de atualizar as informações
dos cadastrados no Cadastro
Único (CadÚnico), a Prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência
Social, Habitação e Cidadania
promove amanhã um mutirão do CadVC, no bairro
Guanabara.
Além da população deste bairro, a administração
municipal tem a intenção
de atualizar os dados dos
moradores do Jardim Luiza.
Isso porque, estes bairros
tiveram baixa adesão durante a campanha CadVC
porta a porta, em que os
agentes da Secretaria visitam
as residências.
A ação vai ocorrer no CSE
Alcides Antonio Rodrigues
(rua Austrália, 204, no Guanabara), das 9 às 15 horas
deste sábado. Agentes da Pasta
estarão no local atualizando
as informações necessárias e
inscrevendo novas famílias

Tiago Morais/PMG

Bairro Guanabara será o local atendido nesta etapa

que se enquadrarem nos
requisitos.
“Após a busca ativa realizada
pela Secretaria, vamos ficar à
disposição para atualizar os
dados da população, neste
sábado, no CSE do Guanabara”,
explicou o titular da Pasta,
Eduardo Moreira. “Houve um
aumento considerável dos
benefícios concedidos pelo
governo federal e estadual

e a base para distribuição
destas rendas é o CadÚnico,
por isso essa atualização
dos dados é fundamental”,
completou.
Iniciado em 16 de setembro,
o Programa CadVocê já visitou
1.175 imóveis em diferentes
regiões de Guararema e realizou a atualização cadastral de
606 moradores no Cadastro
Único (CadÚnico).

Mogi - A Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos
(CPTM) reabre hoje, às 11
horas, a passarela para pedestres localizada ao lado
da estação Braz Cubas, na
Linha 11-Coral, em Mogi
das Cruzes. Fechada desde o
final de maio, o local recebeu
intervenções de reforço em
sua estrutura para garantir
a segurança dos usuários.
Com a supervisão da
CPTM, a empresa contratada
substituiu peças danificadas,
realizou um reforço das vigas
de sustentação, revitalizou
as escadas e pintou toda a
estrutura, o que a protege de
ações naturais, como chuva
e ventos.
“A atuação foi muito grande e estamos entregando a
passarela sem a necessidade
de novas intervenções no
curto prazo, a não ser para
eventuais manutenções”,
explicou Tamires Pereira
Quirini de Souza Kawasaki,

engenheira do Departamento
de Manutenção de Estrutura
Civil das Linhas 11-Coral,
12-Safira e 13-Jade).
“Estamos muito orgulhosos
e confiantes da qualidade do
trabalho feito na passarela
de Braz Cubas, e esperamos
que a população contribua
com a sua manutenção e sua
beleza”, disse Pedro Moro,

presidente da CPTM.
Para garantir a segurança
dos pedestres, a passarela
ficou, durante o período de
obras, totalmente interditada
e a alternativa aos passageiros
foi uma passagem em nível
localizada a cerca de 200
metros da estação, com a
presença constante de vigilantes da CPTM.
Emanuel Aquilera/Arquivo

Trabalho de reforço na estrutura começou em maio
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AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO

Mogi aguarda licença ambiental
para iniciar construção de parque
Conjunto de áreas para prática esportiva é parte do programa Viva Mogi e tem custo estimado de R$ 4,5 milhões
Divulgação/PMMC

Andre Diniz

Mogi - A Prefeitura informou
nesta semana que aguarda
apenas o licenciamento ambiental para o início das obras
do novo parque localizado
na avenida Francisco Rodrigues Filho, como parte do
programa Viva Mogi.
Segundo a administração
municipal, o parque contará
com investimento total de
R$ 4,5 milhões e está com o
processo licitatório concluído,
com a empresa já definida. No
entanto, o projeto aguarda a
licença ambiental para início
dos trabalhos. “O parque
terá um perfil voltado para
a sustentabilidade e contará
com um núcleo voltado para
a educação ambiental, além
de passarela, praça, auditório
e sede administrativa”, descreveu a Prefeitura.
O projeto do novo parque
será complementar ao parque
que está em construção na
avenida Antônio Almeida,
com investimento de R$

Parque Airton Nogueira, em construção na avenida Antônio Almeida, terá investimento de R$ 10,8 milhões

10,8 milhões, que receberá
o nome do ex-presidente
do Sindicato do Comércio
Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomercio),
Airton Nogueira. Este equipamento ocupará uma área de

139,4 mil metros quadrados
e terá como foco a atividade
esportiva, com campo de
futebol, quadras de areia,
quadra poliesportiva, quadra
de tênis, espaço para pets,
miniquadra de basquetebol,

IPTU

além de espaço para pista de
caminhada e ciclovia, dentre
outros itens. A unidade já está
em construção, e a empresa
responsável segue com os
preparativos e levantamento
topográfico.

Outro ponto que está em
andamento no programa
Viva Mogi, segundo a administração municipal, é
a ampliação da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE)
instalada ao lado do Parque

Centenário, no distrito de
Cezar de Souza. A ETE-Leste,
do Serviço Municipal de
Águas e Esgotos (Semae),
conta com investimento de
R$ 32,6 milhões e já teve
seu processo de licitação
concluído.
“O vencedor foi o Consórcio
ETE Leste Mogi, formado
pelas empresas Azevedo e
Travassos e Infracon Engenharia
e Comércio, que atualmente
trabalha na conclusão do
projeto executivo. As obras
devem começar no ano que
vem”, concluiu a empresa
em nota.
A reportagem tentou entrar
em contato com a Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb), uma das responsáveis pela concessão de
licenciamento ambiental, para
obter mais detalhes sobre o
andamento do processo burocrático. Até o fechamento desta
edição, não houve respostas.
O MogiNews/DAT segue à
disposição da empresa para
seus esclarecimentos.

Online

Câmara aprova alteração Educação promove
nas regras de desconto
formação sobre o PNAE
Mogi - Na sessão ordinária
de anteontem, última do
ano Legislativo, os vereadores de Mogi das Cruzes
aprovaram o Projeto de Lei
Complementar 12/2021, de
autoria do Poder Executivo.
A iniciativa dispõe sobre as
regras dos benefícios fiscais
para o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) - para o ano
de 2022. O Projeto altera
a Lei 5.329/2001 e a Lei
Complementar 04/2021.
Com a nova redação às leis,
o desconto para pagamento
até o vencimento da parcela
única do IPTU passa de 5%
para 8% e os valores constantes
da Planta Genérica passarão
a ser reajustado anualmente
pelo o menor índice de correção oficial. No texto inicial,
enviado pela Prefeitura, o
índice para correção seria
o IPC-FIPE, mas com uma
emenda (aprovada) feita
pela Comissão de Finanças
da Casa, a correção passou a
ser pelo menor índice.

“Utilizando o menor índice
oficial se penaliza menos a
população, já que o IPTU tem
que ter um reajuste anual.
Então, essa proposta sana
esse problema. O prefeito
por Decreto, todos os anos,
vai procurar o menor índice
de correção e vai aplicar”,
explicou o vereador Iduigues
Martins (PT).

Desconto para
pagamento até
o vencimento da
parcela única passa
de 5% para 8%

“É um projeto importante
que traz um conjunto de
medidas para beneficiar a
população. Mas tenho que
dizer que mesmo o menor
índice ainda é um reajuste
muito alto para uma parcela
de desempregados que está na

extrema pobreza”, pontuou
Inês Paz (PSOL).
“A gente sabe que a carga
está pesada para a população,
então o IPTU do ano que vem
virá com um desconto maior
para aqueles que pagam em
dia”, ressaltou o vereador
Marcos Furlan (DEM).
Uma outra emenda aprovada
da Comissão de Finanças,
dessa vez aditiva, corrigiu
um problema comum, a
inclusão de cidadãos na
Dívida Ativa do Município
por conta de valores irrisórios.
Situação que acontece por
conta de pequenos atrasos
nos pagamentos ou por erros
da instituição arrecadadora.
Com isso, a emenda inseriu
um novo artigo no Projeto,
determinando a remissão de
valores abaixo de R$5 Reais.
O presidente da Comissão
de Finanças, Pedro Komura (PSDB), explicou que a
medida vai gerar alívio aos
contribuintes que pagam em
dia, pois poderão ter direito
aos descontos do IPTU.

Mogi - A Secretaria Municipal
de Educação promoveu na
manhã de ontem uma formação online sobre os principais
aspectos da nova resolução
do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae),
ministrada por Maria Julia
de Miguel Amistá, técnica
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). O encontro reuniu
representantes do Departamento
de Alimentação Escolar da
Secretaria de Educação, da
Secretaria Municipal de Finanças
e do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar (CAE).
A abertura foi feita pelo
secretário nunicipal de Educação, André Stábile. “Nesta
pandemia, muitas crianças
ficaram sem acesso à alimentação, não há dúvidas de que
houve prejuízo nutricional
para as crianças mais vulnerabilizadas. Temos investido
e feito todo o possível para
melhorar isso e resgatar a já
premiada e muito reconhecida
alimentação escolar de Mogi

Divulgação

Encontro reuniu representantes de três secretarias

das Cruzes”, disse. A formação escolar saudável e adequada.
foi organizada pela Divisão “O controle social do Pnae é
de Relações Institucionais da um espaço de diálogo entre a
Secretaria de Educação.
sociedade e a gestão pública. O
A formação abordou as CAE tem que ser um parceiro
diretrizes e os documentos da gestão pública.”, observou.
norteadores do Pnae; as resMaria Julia é nutricionista,
ponsabilidades do nutricionista Mestre e Doutora em Ciências
técnico responsável pela execu- e analista Sênior do programa
ção do programa; a aquisição com atuação na Coordenação
de alimentos, Agricultura de Educação e Controle Social
Familiar e a aplicação dos (COECS) do Fundo Naciorecursos no âmbito do Pnae nal de Desenvolvimento da
e o papel do CAE para a ga- Educação (FNDE/Brasília)
rantia da oferta da alimentação pelo Cecanf/UFPR.
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ESTRADA DO TABOÃO

Empresários questionam tempo de
fechamento de passagem em nível
Agestab alega que interrupção chega a 1h30 por dia, atrapalhando o fluxo de veículos, caminhões e vans escolares
Divulgação

Andre Diniz

Associação diz
Mogi - Uma passagem fer- que foi feita uma
roviária em nível na Estrada
do Taboão do Parateí, em reunião com a MRS
Mogi das Cruzes, tem ge- em outubro, mas o
rado protestos por parte problema persiste

da Associação de Gestores
do Distrito Industrial do
Taboão (Agestab), entidade
que representa as empresas
instaladas na região. A queixa
é sobre os longos períodos
de fechamento da estrada,
causando atrasos e problemas
para quem transita pelo local.
A passagem está situada no início da rodovia no
km 1,3 e, segundo relatos
de motoristas e pedestres à
Agestab, ao menos três vezes
por dia a rodovia tem seu
fluxo interrompido para as
manobras das composições
que transportam produtos para
a companhia Cimento Tupi.
Segundo a associação, a
interrupção que chega a durar
até 1h30 por dia gera filas de
automóveis, caminhões, utilitários de transporte escolar, e

até mesmo viaturas do Serviço
de Atendimento Médico de
Urgência (Samu) e da Polícia
Militar. A Agestab também
acusa a MRS - empresa logística proprietária da linha - de
falta de sinalização sonora e
de placas informativas, de
iluminação, além de buracos
e pavimentação irregular.
A associação informou que
realizou uma reunião com a
equipe operacional da MRS
e representantes da Cimento
Tupi no início de outubro,
com o intuito de buscar um
diálogo sobre o problema e
encontrar soluções satisfatórias a todos. Na ocasião, a
diretoria da entidade entregou
um relatório detalhado sobre
o caso e um levantamento

fechamento aumentaram no
local, que não houve encaminhamento das demandas
no relatório e não foram
concretizadas as reuniões
de trabalho seguintes. “Este
distanciamento da MRS e da
Cimento Tupi e a percepção
de que o tempo de bloqueio
aumentou em vez de diminuir tem nos preocupado.
Entretanto, seguiremos na
busca de intermediar uma
solução”, informou.

Outro lado

MRS Logística é a responsável pela linha, utilizada para o transporte de cimento

dos prejuízos gerados para
as indústrias, trabalhadores,
moradores e estudantes.
Dentre os pedidos feitos
pelos empresários à MRS,
estão a redução do tempo
de fechamento da passagem

em nível, estudos para a
realização dos bloqueios fora
do horário comercial, e que
fosse fracionado, liberando
o tráfego em intervalos de
dez minutos, para evitar a
formação de longas filas de

veículos, além de medidas
para reforçar a segurança
para os pedestres.
Entretanto, a Agestab informou que não teve mais
contatos oficiais por parte da
MRS, que os intervalos no

A MRS Logística informou
por meio de nota que a reunião
entre as partes teria ocorrido
no mês de novembro, e que
as áreas operacionais da MRS
realizaram os ajustes com
manobras fora do horário
comercial. “As equipes da
empresa estão atentas, analisando de forma constante
quais outras iniciativas podem
ser adotadas. Ressaltamos que
a MRS está disponível para
o diálogo com a sociedade”,
concluiu a empresa.

Cultura Sertaneja 2021

Mercado Municipal

Festival será realizado
neste final de semana

Loja da Economia Solidária ajuda a
superar condição de vulnerabilidade

Mogi - Neste final de semana,
a Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo promoverá
o Festival Cultura Sertaneja
Mogi 2021, um encontro
de vários elementos que
compõem a cultura sertaneja,
como bebidas e comida
típicas, artesanato e música.
A ação contará com uma
ampla programação amanhã
e domingo e será realizada
no distrito de Quatinga.
O festival vai acontecer
no campo da Sociedade
Esportiva Quatinga, na rua
Antônio Rozendo de Lima.
Nele, serão montados um
palco, barracas de alimentação, tendas, estandes de
artesanato, além de mesas
e cadeiras. Como opção
de alimentação, as pessoas
encontrarão delícias como
tortinho, cuzcuz paulista,
afogado, feijão tropeiro, arroz
carreteiro e doces.
Na música, por sua vez,
haverá ampla programação
nos dois dias do festival,
com gêneros como sertanejo
universitário, romântico,

popular, caipira, sofrido e
dançante.
A abertura acontece amanhã
às 11 horas, com a apresentação da Orquestra Sinfônica
de Mogi das Cruzes. Já às 13
horas, será a vez da dupla
Ferreirinha e Toni Reis. Às
15 horas quem sobe ao palco
é Sabá Bueno e às 17 horas,
Robert e Richard. Encerrando
a programação do sábado,
quem fará show no festival
é a dupla Pedro e Luiz.
Amanhã, a programação
também começa às 11 horas,
com show de Thiago Matheus,
seguido pela apresentação de
Eduardo Henrique (12h30 às
13h30) e da dupla Cleyton
e Daniel (14 horas). Às 16
horas, haverá show com
Luiz Cladio & Sérgio Melo
e o dia, bem a programação
musical do festival como
um todo serão encerrados
às 18 horas, com show de
Demetrio Ferrari.
Mais informações sobre
o Festival Cultura Sertaneja
2021 podem ser obtidas por
meio do telefone 4798-6900.

Mogi - A Secretaria Municipal
de Assistência Social, em
parceria com a Secretaria
de Agricultura, inaugurou
na manhã de ontem a loja
da Economia Solidária, no
Mercado Municipal. Trata-se
de um espaço, que foi disponibilizado pela Agricultura, no
qual grupos de pessoas em
situação de vulnerabilidade
podem comercializar produtos
artesanais, que elas mesmas
confeccionaram.
O primeiro grupo a ocupar
o espaço é o Dons da Rua,
composto por 14 pessoas em
situação de rua, que passam
pelo processo de superação
dessa condição, a partir da
permanência em acolhimentos
institucionais e a realização
de atividades, como oficinas
de artesanato.
Outros grupos em processo
de incubação social devem
passar a utilizar o espaço para
a venda de seus produtos,
como o grupo de gastronomia
Irmã D’Óca, formado por 11
mulheres, que acabam de

Divulgação/PMMC

Espaço é destinado a venda de produtos artesanais

iniciar a venda de produtos
derivados de farinha de tapioca
na feira noturna do Mercado
Produtor e também um grupo
de costura, composto por 20
pessoas de Jundiapeba.
Estão disponíveis para a
venda no local itens como
aromatizantes, cestos de sisal,
mandalas, camisetas e xícaras
personalizadas. Gradativamente,
o local deve contar também
com itens que remetam diretamente ao nome e imagem

de Mogi das Cruzes.
A iniciativa é vinculada
ao programa Conduz, que
visa a geração de emprego e
renda a pessoas em situação
de vulnerabilidade, por meio
de incubadoras sociais. O
programa já ofereceu mais
de 500 horas em cursos e
atendeu cerca de 600 pessoas
com oficinas.
“O Conduz é um programa da
Prefeitura de Mogi, vinculado
à Secretaria de Assistência

Social, que visa possibilitar a
geração de emprego e renda
a pessoas em situação de
vulnerabilidade, a partir de
incubadoras sociais. Nesse
espaço, que nos foi cedido
pela Secretaria de Agricultura,
queremos possibilitar que as
pessoas deem mais um passo
rumo à superação da condição
de vulnerabilidade”, destacou
a coordenadora do programa
Conduz, Vera Suzart.
Para quem está vivendo esse
processo, como Peri Fontoura,
de 65 anos, o significado do
projeto vai além da geração
de renda. “Essa tem sido a
maior ferramenta para nos
ajudar e nos afastar do que
nos faz mal. É vital termos
um propósito como esse e
somos muito gratos pela
acolhida que tivemos. Isso
nos devolve aquilo que muitos
perdemos e que outros nunca
nem tiveram. Fico feliz de ver
amigos com quem convivo
há tempos se encaminhando
na vida e tendo novas perspectivas”, destacou.
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Região não registra óbitos por Covid-19 pelo sexto dia seguido
Os municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) completaram ontem seis dias sem registrar óbitos por Covid-19. Em
Mogi das Cruzes, a Secretaria Municipal de Saúde prossegue com agendamentos
online por meio do www.cliquevacina.com.br para doses remanescentes dos
imunizantes Pfizer e Janssen (dose de reforço).

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
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MOGI DAS CRUZES

Orçamento para 2022 será de
R$ 2,2 bilhões
Veja a divisão do orçamento por secretarias e projetos

Pela ordem de valores, Secretaria da Educação terá cerca
de R$ 486 milhões e Saúde receberá R$ 385,3 milhões
Andre Diniz

Mogi - A Câmara de Vereadores
aprovou na última quarta-feira
a Lei Orçamentária Anual
(LOA) para o município no
ano de 2022, dando ao Poder
Executivo mais de R$ 2,27
bilhões para investimentos,
programas e custeio da máquina pública. O projeto foi
aprovado anteontem após
sessão na Câmara que durou
mais de cinco horas.
No total, as receitas da
administração direta e indireta
somam as verbas correntes,
como impostos, contribuições,
serviços e transferências (R$
1,783 bilhão); receitas de
capital, como operações de
crédito, alienação de bens e
transferência de capital (R$
307,03 milhões); e receitas
intraorçamentárias como
receita patrimonial, receita

de serviços e afins (R$ 179
Na relação de despesas demilhões).
talhadas por plano de governo,
Nestes valores estão também o programa de aprimoramento
incluídos os empréstimos feitos da Gestão Pública possui o
pela Prefeitura junto à Caixa maior orçamento, com R$
Econômica Federal, Banco do 389,13 milhões. O Educa Mogi
Brasil, Banco de Desenvol- é o segundo, com R$ 380,48
vimento da América Latina milhões. Para a Saúde, serão
(CAF) e o Banco Nacional destinados R$ 354 milhões,
de Desenvolvimento Social enquanto que as ações de in(BNDES), para a realização fraestrutura terão à disposição
de projetos.
R$ 116,04 milhões.
Para a Câmara, a LOA prevê
Segundo a Prefeitura, o
um repasse de R$ 38,9 milhões. orçamento para o 2º ano da
Entre as funções que constam gestão Caio Cunha (Pode)
com maior orçamento estão será cerca de R$ 220 mias pastas de Educação, com lhões maior que o herdado
R$ 486,84 milhões; de Saúde, da gestão anterior. A Câmara
com R$ 385,26 milhões; e aprovou, no final de 2020, um
Saneamento, com R$ 343,67 orçamento de R$ 1,95 bilhão.
milhões. Como reserva de “Estamos aguardando o envio
contingência, a cidade poderá do autógrafo da Câmara, com
contar com R$ 57,66 milhões, a redação final do texto aprocaso haja necessidade de repor vado, já que houve alterações
recursos e investimentos no no projeto original da LOA”,
decorrer do ano.
concluiu o Executivo.

Política

‘Pra ver a Banda Passar’

Ivan Valente realiza jornada
com lideranças da região

Projeto está em processo de
renovação e pode ser ampliado

Mogi - O deputado federal
Ivan Valente (Psol-SP) realiza
hoje uma série de visitas e
conversas com lideranças
comunitárias e políticas do
município e da região.
Ivan Valente é deputado
federal em seu sétimo mandato
e está como vice-líder do Psol
na Câmara dos Deputados.
Em 2021 ele destinou por
emenda parlamentar R$ 700
mil para estruturação da
rede de serviços de atenção
primária à Saúde em Mogi
das Cruzes.
O primeiro compromisso
da agenda será por volta das
14 horas, quando visitará o
bairro Jardim Margarida para
conversar com os moradores
na região conhecida como
Divisa, no limite entre as
cidades de Suzano, Mogi das
Cruzes e Itaquaquecetuba,

Mogi - O projeto “Pra ver a
Banda Passar”, uma parceria
entre a Prefeitura por meio
da Secretaria Municipal de
Educação, e a Associação dos
Regentes de Fanfarras e Bandas
de Mogi das Cruzes (Afabamc)
com apoio da Secretaria de
Estado da Educação, está
em processo de renovação.
Uma reunião, realizada na
segunda-feira passada, deu
início às tratativas para a
continuidade e ampliação
do projeto em 2022.
“Estamos trabalhando para
consolidar, fortalecer e ampliar os projetos de música
em Mogi das Cruzes. A educação musical é importante
para preparar as crianças
e jovens da cidade para o
futuro. Vamos fortalecer e
ampliar os projetos, que
fazem parte da história da

para tratar de questões habitacionais. O parlamentar
também se encontrará com
as lideranças do movimento Pedágio Não, que vem
lutando contra a iniciativa
do Estado de instalar uma
praça de cobrança na rodovia
Mogi-Dutra (SP-88).
O deputado também concederá entrevista para os meios
de comunicação da região.
A entrevista com o Grupo
MogiNews/DAT está prevista
para as 16 horas, quando serão
tratados temas relacionados
ao contexto local, estadual
e nacional da política e do
governo.
Já às 19 horas, o deputado
federal psolista participará
de um evento promovido
pelo diretório municipal da
legenda na Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes

(avenida Vereador Narciso
Yague Guimarães, 381 - Centro), voltado para os filiados
e lideranças de movimentos
populares de Mogi e de outras
cidades da região. A conversa
será dedicada para tratar da
conjuntura política nacional
no último ano do governo
federal e as perspectivas para
as eleições do ano que vem.
Esta é a segunda ocasião
neste ano em que um representante do partido visita o
Alto Tietê, região com mais
de 1,17 milhão de eleitores.
No dia 17 de junho, o líder
do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST)
e ex-candidato a prefeito de
São Paulo, Guilherme Boulos,
realizou uma série de visitas
em locais sensíveis à questão
habitacional em Mogi das
Cruzes e Suzano. (A.D.)

Divulgação/PMMC

Projeto passou a oferecer educação musical às escolas

cidade”, disse o secretário
de Educação, André Stábile.
A parceria entre a Prefeitura
e a Afabamc completará no
próximo ano, 25 anos de
ininterruptos, atendendo
neste período mais de 100
mil crianças e jovens mogianos. “Conversamos com o

secretário sobre a história do
projeto e como foi a parceria
com a Prefeitura até agora.
Agradecemos a parceria e o
reconhecimento do segmento
de bandas e fanfarras, tão
tradicional e nossa cidade”,
disse Richard Bitelli, presidente
da Afabamc.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

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
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade
“PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 211/2021 - PROCESSO Nº 25.573/2021 e ap.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO
FUNDIDO, GRELHA TIPO BOCA DE LEÃO EM FERRO FUNDIDO E GRELHA ESPECIAL PARA
ÁGUAS PLUVIAIS EM FERRO FUNDIDO.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 14 horas, do dia 11 de
janeiro de 2022. 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 16 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2021 – PROCESSO Nº 24.078/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA ESPINGARDA CALIBRE 12 MODELO 12/70
ANTI-MOTIM (MÉDIA DISTÂNCIA).
EMPRESAS VENCEDORAS: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS.
VALOR GLOBAL: R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais).
Mogi das Cruzes, em 14 de dezembro de 2021.
ANDRÉ JUNJI IKARI - Secretário de Segurança
__________________________________________________________________________
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
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade
“PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 176/2021 - PROCESSO Nº 13.394/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09 horas do dia 12 de
janeiro de 2022. 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 16 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/21 - PROCESSO Nº 21.127/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL BENEDITO FERREIRA LOPES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face da
interposição de recurso administrativo, fica suspensa “sine die” a presente licitação. 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 16 de dezembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

ACESSE:

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 064-5/2021 - PROCESSO Nº 201.174/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio.
EMPRESA VENCEDORA - Lotes 01 e 02: DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
HIDRÓXIDOS LTDA., no valor global de R$ 2.486.250,00. Mogi das Cruzes, em 16
de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 085/2021 - PROCESSO Nº 201.063/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em bomba SPV.
EMPRESA VENCEDORA: Lotes 01 e 02: COMPAC-ANDAIMES EIRELI, no valor
global de R$ 16.771,31. Mogi das Cruzes, em 15 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

VAGA: VARREDOR(A)
E AJUDANTE GERAL
COM DEFICIÊNCIA
- MORAR EM MOGI DAS CRUZESE REGIÃO.
- DEFICIÊNCIA COM LAUDO MÉDICO
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENTREGAR CURRÍCULO POR:
E-MAIL: CINTIA.RS@PERALTAMOGI.COM.BR
ENDEREÇO: AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, Nº 1620, JD. RODEIO,
MOGI DAS CRUZES/SP
PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
FONE: (11) 4699-8401
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Edital Nº 029, de 15 de dezembro de 2021.
Oficio nº. 150/2021
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do disposto nos artigos 31 e 104, II,
IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do Município, torna público, que se encontra publicada por
afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na Avenida Vereador Narciso Yague
Guimarães, 277 – Centro Cívico, nesta cidade, para conhecimento dos interessados, que
o contribuinte inscrito nos assentamentos do cadastro mobiliário municipal, cujo Auto de
Infração, relativo ao lançamento nos exercícios de 2016 a 2021, não foi entregue em virtude
de o mesmo não se encontrar em local certo e sabido, fica NOTIFICADO, na forma do artigo
21, parágrafo único do Código Tributário Municipal – CTM, a comparecerem à Secretaria
Municipal de Finanças – Divisão de Fiscalização de ISS/ICMS, no prazo de 30 (trinta) dias
da data da publicação, de conformidade com os Artigos 93 e 94 do Decreto Municipal Nº
17.824/2018, para regularizar sua situação tributária. O não atendimento desta convocação no
prazo mencionado implicará nas sanções previstas na legislação em vigor.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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