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Prefeitura e Santa Casa entram
em acordo para renovar convênio
Valor definido é de R$ 2,21 milhões no repasse mensal destinado aos serviços prestados pelo Pronto-Socorro

INDÚSTRIA

  Empresa Placo anuncia ampliação da
unidade e nova linha de produtos. Cidades, página 8

O Serviço Municipal de Águas e 
Esgotos (Semae) faz hoje, no Pron-
to Atendimento ao Cidadão (PAC) 
do prédio sede da Prefeitura, um 
plantão para a negociação de dí-
vidas pelo Programa de Parcela-
mento Mogiano (PPM). O serviço 
ficará disponível das 8 às 13 horas. 
Cidades, página 4

Plantão

SEMAE VAI 
NEGOCIAR 
DÍVIDAS

POLÍTICA

Deputado Ivan 
Valente visita 
Mogi. p5

O Procon de Suzano registrou 
um aumento de 50% na solução 
dos problemas dos consumidores 
que procuram o órgão, por meio do 
atendimento preliminar, em 2021, 
na comparação com o ano passa-
do. Houve ainda um crescimento 
de 7% na abertura de reclamações. 
Cidades, página 3

Procon

SOLUÇÃO
DE CASOS 
CRESCE 50%

Valor do novo convênio supera em R$ 1 milhão o montante anterior

Mariana Acioli/Arquivo
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Suzano

Fundo Social de Solidariedade 
atendeu 25 mil famílias no ano

Balanço do órgão municipal contabilizou a arrecadação
de 440 toneladas de alimentos. Cidades, página 3
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A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
e a Santa Casa de Misericórdia che-
garam a um acerto, ontem, para a 
repactuação do convênio do Pronto-
-Socorro a partir de 29 de dezem-
bro. O valor previsto é de R$ 2,21 
milhões por mês, ou seja, cerca de 
R$ 1 milhão de acréscimo em rela-
ção ao repasse anterior. A proposta 
será enviada para análise da Câmara 
que deverá realizar sessão extraor-
dinária para votação. A repactua-
ção prevê uma série de melhorias 
nos serviços, como o incremento 
das equipes assistenciais, inclusão 
de novos exames diagnósticos e 
medicamentos. Cidades, página 8
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FACILIDADE DO SEBRAE
Jundiapeba recebeu uma unidade do 
programa Sebrae Aqui, em uma par-
ceria entre a Prefeitura de Mogi e o 
escritório regional do Sebrae-SP. O 
serviço funciona no Centro Integra-
do de Cidadania (CIC) e atenderá a 
população de segunda à sexta-feira, 
das 9 às 16 horas. O ponto de atendi-
mento em Jundiapeba, entregue na 
quarta-feira passada, foi escolhido 
para beneficiar a população da região 
oeste, que não precisará mais ir até 
o centro para ter acesso ao serviço. 
O CIC de Jundiapeba fica na alame-
da Santo Ângelo, 688.

SERVIÇO OFERECIDO
Entre os serviços oferecidos pelo Se-
brae Aqui estão orientações sobre 
abertura, regularização e melhoria de 
empresas (MEI, ME e EPP). A inicia-
tiva também busca facilitar aos em-
preendedores o acesso a iniciativas 
e produtos do Sebrae-SP.

TORNEIO DE RAQUETES
O Complexo Esportivo Professor 
Hugo Ramos recebe hoje, das 8 às 
18 horas, o 1º Festival de Esportes 
de Raquete. Durante todo o dia, se-
rão realizadas atividades de tênis de 
campo, beach tennis, badminton e tê-
nis de mesa. A participação é gratui-
ta. Quem quiser participar deve fa-
zer sua inscrição pela internet, no 
link sites.google.com/view/festival-
deesportederaquete. Mais informa-
ções sobre as atividades promovidas 
pela Secretaria Municipal de Esporte 

e Lazer podem ser obtidas pelo te-
lefone 4798-5005.

DOAÇÃO DE ANIMAIS
O Grupo Fera realiza hoje, das 10 às 
14 horas, o último evento de doação 
no ano, na avenida Ezelino da Cunha 
Glória, 430 , Jardim Maricá, no Rodeio. 
Serão doados cães e gatos, além da 
possibilidade de comprar camisetas 
e bonés do Grupo Fera.  

TAXA DO LIXO
Enquanto em Mogi das Cruzes a 
maioria absoluta da Câmara recha-
çou a proposta de cobrança da TCA, 
a Câmara de Vereadores de Suzano 
acabou por aprovar o projeto da taxa 
voltada para o lixo - o que gerou crí-
ticas por parte de militantes de opo-
sição à gestão de Rodrigo Ashiuchi 
(PL). Para uma das lideranças, teria 
faltado independência por parte da 
Casa de Leis em avaliar a situação. 

RENOVAÇÃO CNH
O Detran.SP realiza hoje, em parce-
ria com o Poupatempo, novo mutirão 
para a renovação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH). Serão aber-
tas vagas em todas as 98 unidades 
de atendimento do Departamento de 
Trânsito integradas ao Poupatempo. 
No sábado passado, a mesma ação foi 
realizada, com cerca de 5 mil atendi-
mentos concluídos. O objetivo é ga-
rantir que cidadãos com documentos 
vencidos entre março e abril de 2020 
regularizem suas situações antes do 
novo prazo de vencimento.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Bolo recheado

N
esta semana, a maioria das câmaras 
municipais do Alto Tietê aprovou 
a Lei Orçamentária Anual (LOA) 
para o exercício de 2022. O do-

cumento prevê a distribuição dos recursos 
disponíveis para cada uma das secretarias 
municipais para o ano que vem, respeitando 
determinadas regras de destino mínimo para 
Saúde (15%) e Educação (25%), por exemplo. 
Para alguns prefeitos que iniciaram mandato 
neste ano, a peça orçamentária será a primeira 
do governo, elaborada sob seus domínios, e já 
com as perspectivas mais afinadas com suas 
propostas de administração pública.

Os números são impressionantes. Para se 
ter uma ideia, apenas nos cinco municípios 
mais populosos da região, o volume de di-
nheiro passa da casa dos R$ 5 bilhões. Pela 
ordem, Mogi das Cruzes terá disponível re-
cursos superiores a R$ 2,2 bilhões; Suzano e 
Itaquaquecetuba em torno de R$ 1,1 bilhão 
cada um; Ferraz de Vasconcelos, R$ 426,5 mi-
lhões; e Poá, R$ 352,2 milhões. O montante 
acumula um acréscimo próximo de 10% em 
relação aos valores utilizados neste ano, re-
ferente à correção inflacionária do período.

Esse valores e a divisão do apetitoso orça-
mento, porém, passam pela contingência do 
momento. Como foi em 2020 e 2021, as se-
cretarias de Saúde terão uma atenção maior 
em virtude das necessidades vindas da pan-
demia de Covid-19, que mudou completa-
mente o quadro de aplicação de verbas nos 
municípios. Mesmo que aparentemente a 
situação pareça estar próxima da normali-
dade, há ainda a obrigação de se investir em 
campanhas para aplicação de vacinas contra 
o coronavírus e na estrutura adequada para a 
execução dos procedimentos. Isso inclui pes-
soal qualificado e equipamentos apropriados. 
A preocupação maior é evitar o surgimento 
de novas ondas da doença.

É preciso deixar claro que a LOA mostra 
apenas uma tendência na aplicação do dinhei-
ro público. Na prática, cada prefeitura tem 
autonomia para aumentar - ou diminuir - o 
volume de recursos nas variadas áreas. Com 
os mandatos dos prefeitos entrando no se-
gundo ano, a expectativa é a de se ampliar o 
número de obras estruturais. Convenhamos 
que, para isso, o investimento é alto, mas o 
bolo está bem recheado.

Festas natalinas e ano novo 
chegando. É o momento de 
refletir sobre uma nova vida 
e eliminar os negativismos, 
pessimismos e as influên-
cias maldosas que acontece-
ram neste ano. Nem é bom 
relembrar. Vamos em frente 
e pensar somente na fraterni-
dade, no bem do próximo e 
elevação das nossas consciên-
cias. Às vezes nos tornamos 
pessimistas, mas, lá na fren-
te vem o otimismo. É assim 
este ciclo está se encerrando 
e outro se iniciará em breve.

Chegando um novo ano e 
vale a pena refletir sobre o que 
nos ensinou o livro sagrado: 
Quem Faz Paga. Na noite de 
Natal faça uma prece, pode 
ser o que estiver sentindo. A 
seguir, passo um exemplo 
caso queira utilizá-lo. Invoque 
Deus e mentalmente veja um 

Em busca da prosperidade

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

mundo melhor e diga.  “Deus 
universal, única vida, única 
luz e único poder. Tu o todo 
em tudo, o além da expres-
são, o além da criação. Oh! 
natureza tudo o algo do nada, 
tudo o símbolo da sabedoria, 
em mim nada sou em Ti eu 
sou Eu, eu vivo em Ti vive 
Tu em mim e a região do Eu 
conduz-me à luz eterna”.

Medite e pense na paz e emi-
ta amor a toda a humanidade.  
Visualize os continentes com 
os bilhões de habitantes. To-
dos os seres humanos estão 
unidos pela Alma Cósmica, 
logo todos são irmãos, inde-
pendente de como agem. É 
também momento de agra-
decer, pedir perdão pelas fra-
quezas, erros e vaidades ou 
egoísmo. Elevar a consciência 
é algo sublime e trará pros-
peridade e elevação espiritual. 

Ao enviar vibrações de amor 
para toda a humanidade es-
tará também atraindo para 
si somente “coisas positivas”.

Os desafios são muitos, 
mas para a mente universal 
nada será impossível. Tenha 
absoluta confiança no que faz 
e procure atrair as manifes-
tações das Hostes Celestiais. 
Todos cometem erros, mas é 
possível inverter a situação e 
influenciar com bons pensa-
mentos as lideranças. A ética 
e moral quando estão nos co-
rações surgirá pureza e a pros-
peridade começará a chegar. 
Eleve o seu grau de consciên-
cia pensando primeiramente 
no próximo e nunca somen-
te em si mesmo.  Lembre-se 
também durante as festas de 
fazer alguma caridade. Quan-
do se deixa pessoas felizes, o 
seu amor aumentará.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Procon tem aumento de
50% na solução de chamados
Suzano - O Procon registrou 
um aumento de 50% nas 
soluções imediatas dos pro-
blemas dos consumidores que 
procuram o órgão municipal 
em Suzano, por meio do aten-
dimento preliminar, ao longo 
de 2021 na comparação com 
o ano passado. Houve ainda 
um crescimento justificável 
em razão da pandemia de 
Covid-19 de 7% na abertura 
de reclamações.

Para a advogada e diretora 
do órgão municipal, Danie-
la Itice, este resultado veio 
como um reflexo da alta nas 
compras online. “Com isso, 
as orientações e informações 
tiveram uma atenção especial 
nesta modalidade de consu-
mo, bem como nas diversas 
possibilidades de golpes ad-
vindos, a exemplo de sites 
falsos, empresas inexistentes, 
dentre outros”, relatou.

A equipe do Procon foca 
em campanhas de conscienti-
zação desde o início de 2021: 
preços de materiais escolares, 
informações a respeito de 

Consumidor

matrículas, volta às aulas, 
orientações sobre delivery, 
compras online e ações em 
datas comemorativas, como 
Páscoa, Dia das Mães, Dia 
dos Namorados e Natal. A 
medida conseguiu atender, 
em média, 1.430 munícipes.

O Procon de Suzano tam-
bém realizou fiscalizações 
especiais pelas principais 
lojas de varejo do centro da 
cidade e do Suzano Shop-
ping durante a Black Friday. 

O objetivo foi coibir e, se 
necessário, autuar estabe-
lecimentos que estivessem 
irregulares e promovendo 
práticas abusivas, além de 
orientar os lojistas.

“É sempre importante que 
os consumidores estejam 
cientes da prática de preços 
dos estabelecimentos, para 
que possam entrar em con-
tato no caso de sentirem que 
seus direitos foram violados”, 
finalizou Daniela.

Órgão realizou fiscalização especial em lojas de varejo

Wanderley Costa/Secop Suzano

Poá promove hoje a 
Campanha Natal Solidário
Poá - O município realiza 
hoje a Campanha Natal So-
lidário, por meio do Projeto 
Recicla Poá, da Secretaria 
de Ambiente e Recursos 
Naturais em parceria com a 
ONG Espaço Urbano. Além 
de fazer a diferença no Natal 
de uma criança, a ação cons-
cientiza a população sobre a 
importância da reciclagem de 
resíduos sólidos. A iniciativa 
será realizada na Loja do Bem 
Colete e Troque, das 13 às 
16 horas, com o apoio da 
Cooperativa de Reciclagem 
Unidos pelo Meio Ambiente 
(Cruma).

Para participar, basta levar 
um quilo de material reci-
clável higienizado na Loja 
do Bem, localizada na Praça 
da Bíblia (rua Vicente Guida, 
s/n, Centro). “Estamos felizes 
em promover mais essa ação 
pelo nosso projeto ambiental 
que já é um sucesso entre 
os munícipes. Participando 
a pessoa não só presenteia 
uma criança, mas também o 
meio ambiente”, ressaltou a 

Praça da Bíblia

secretária da Pasta, Claudete 
Canada.

A campanha aceita qualquer 
tipo de material reciclável, 
desde que esteja devidamente 
higienizado, como vidro, 
plástico, papel, papelão, metal, 
madeira, dentre outros.

Além dessa ação solidária, 
no sábado passado, a Secretaria 
de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais promoveu o Dia 
de Doar do Meio Ambiente, 
com duas ações diferentes, 

sendo uma voltada para 
a troca de recicláveis na 
unidade da Loja do Bem e 
outra destinada à realização 
de uma atividade esportiva, 
por meio da Caminhada 
Solidária.

As duas atividades alcança-
ram 140 quilos de materiais 
recicláveis. “Agradecemos a 
participação de todos que 
puderam estar conosco e 
contribuíram com a causa”, 
frisou a titular da Pasta.

Ação ocorrerá na Loja do Bem, das 13 às 16 horas

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Mogi - Cinco bairros da cidade 
serão atendidos hoje pelas 
operações Cata-Tranqueira 
e Cata-Pneus. As equipes 
percorrerão o Socorro Velho, 
Braz Cubas, Vila Wilson, Vila 
São Francisco e Vila Estação. 
Os moradores desses locais 
devem deixar móveis, objetos 
e também pneus que não 
tenham mais serventia na 
frente de suas casas antes das 
7 horas do próprio sábado.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. A cada edição, são 
dez funcionários atuando. O 
objetivo é recolher objetos e 
móveis não mais utilizados 
pelas pessoas e dar a eles a 
destinação correta, beneficiando 
o munícipe que eventualmente 
tenha dificuldades para fazer 
o descarte.

As operações são serviços 
essenciais prestados pela 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana. Só não são recolhidos 
lixo doméstico, roupas, restos 
de construção civil (entulho) 
e material resultante de poda 
de árvore ou jardinagem. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4798-5706.

Cinco bairros 
serão atendidos 
hoje pelo
Cata-Tranqueira

Limpeza

Fundo Social atende a
25 mil famílias em 2021
Órgão arrecadou 440 toneladas de alimentos destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade

BALANÇO

Suzano - O Fundo Social 
de Solidariedade atendeu 
a 25 mil famílias ao longo 
de 2021, sendo 10 mil por 
meio de entidades parceiras 
e 15 mil de maneira direta, 
pelo cadastro realizado pela 
equipe. O órgão também 
arrecadou 440 toneladas de 
alimentos e mais de 2,5 mil 
cobertores novos, destinados 
aos suzanenses em situação 
de vulnerabilidade.

Além disso, recebeu mais 
de 3 mil unidades de absor-
ventes íntimos, por meio 
da campanha Todas por 
elas; mais de 5 mil kits de 
higiene e equipamentos de 
proteção individuais contra a 
Covid-19, como máscaras e 
álcool em gel; 10,4 mil itens 
de materiais escolares e 2,1 
mil brinquedos novos, na 
campanha de Natal.

Para contemplar tantas 
pessoas, de maneira huma-
nizada e entendendo cada 
história, a equipe realizou 
ações desde janeiro e contou 
com o apoio de empresas 

da região e dos munícipes.
Entre as campanhas que 

foram destaque estão a Va-
cinAção Solidária, que anga-
riou mantimentos durante a 
vacinação contra a Covid-19; 
o Drive-Thru Solidário em 
frente ao Paço Municipal; 
a parceria com os times da 

cidade Usac e Suzano Vôlei, 
para troca de ingressos soli-
dários; e a Plante o Bem, que 
realizou a troca de alimentos 
por mudas de plantas no Dia 
da Árvore.

A tradicional Campanha 
do Agasalho também teve um 
resultado bastante positivo, 

contando com a participação 
dos munícipes durante as 
operações de vacinação e no 
drive solidário. A adesão de 
todos os envolvidos conquis-
tou 2,5 mil cobertores novos.

Para a presidente do Fundo 
Social de Suzano, a primeira-

-dama Larissa Ashiuchi, outro 

eixo essencial para o órgão 
poder auxiliar tantas pessoas 
é o apoio de empresas e 
entidades da região e nacio-
nais. “Neste ano tivemos o 
apoio de inúmeros parceiros, 
que se dedicaram a fazer parte 
desse movimento pelo bem 
e para ajudar tantas pessoas. 
Nossa equipe agradece imen-
samente essa contribuição e 
apoio em transformar a vida 
dos suzanenses”, pontuou.

A primeira-dama também 
ressalta que o Fundo Social 
trabalha em parceria com 
todos os setores da Prefeitura, 
oferecendo a assistência e 
encaminhando os assistidos 
a cursos de capacitações e 
a novas vagas de emprego.

“A nossa equipe tem um 
trabalho 360° para mudar a 
vida dos munícipes. Além da 
ajuda imediata, oferecemos 
meios para capacitação e 
reinserção no mercado de 
trabalho, tornando Suzano 
uma cidade cada vez mais 
próspera e humanizada”, 
finalizou.

Presidente do Fundo Social, Larissa Ashiuchi, agradece o apoio dos parceiros

Irineu Junior/Secop Suzano
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Semae promove plantão 
de atendimento hoje
PPM dá desconto em juros e multas no pagamento de débitos com a Prefeitura ou com a autarquia

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Mogi - O Serviço Muni-
cipal de Águas e Esgotos 
(Semae) fará hoje no Pronto 

PAC do prédio sede fica na avenida Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico

Atendimento ao Cidadão 
(PAC) do prédio sede da 
Prefeitura, um plantão para 

negociação de dívidas pelo 
Programa de Parcelamento 
Mogiano (PPM). O serviço 

será das 8 às 13 horas.
O PPM, que terminará na 

próxima segunda-feira, dá 
desconto em juros e multas 
no pagamento de débitos 
com a Prefeitura ou com 
a autarquia, inscritos em 
Dívida Ativa.

O desconto de juros 
e multas pode chegar a 
100%, para quem opta 
pelo pagamento à vista. 
O contribuinte que fizer o 
pagamento em até seis par-
celas tem redução de 90%. 
De 7 a 12 parcelas haverá 
abatimento de 80% nos 
juros e multas (veja acima 
todas as informações sobre 
as formas de pagamento e 
descontos).

O valor das parcelas não 
pode ser menor que 25% 
de uma Unidade Fiscal 
do Município (UFM) que, 
em 2021, tem o valor de  
R$ 187,51. Portanto, cada 
parcela não poderá ser inferior 
a R$ 46,88. O cancelamento 
dos parcelamentos pelo PPM 
implicará na revogação dos 
benefícios do programa.

O PAC do prédio sede 
fica na avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 
277 – Centro Cívico. Para 
mais informações, acesse 
https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/servico/todos-os-

-assuntos/programa-de-
-parcelamento-mogiano-
-ppm-2021.

Ney Sarmento/PMMC

São os últimos dias para 
regularizar ISS da construção
Mogi - A Prefeitura realiza 
hoje um plantão para aten-
dimento dos contribuintes 
do  Imposto Sobre Serviços 
(ISS) da Construção Civil 
que precisam regularizar sua 
situação tributária, tenham 
dúvidas sobre a cobrança ou 
queiram apresentar pedido 
de revisão, entre outros ser-
viços. O atendimento será 
no prédio sede da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, loca-
lizado na avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 
277 – Centro Cívico, das 8 
às 13 horas, limitado a 300 
pessoas, com distribuição 
de senhas.

A Prefeitura adotou diversos 
procedimentos para reduzir 
o impacto da cobrança do 
tributo aos proprietários de 
imóveis que tiveram ampliação 
de construção detectada na 
atualização cadastral de 2016.

Entre as medidas, definiu-
-se a isenção do pagamento 
a famílias com renda mensal 
de até dois salários mínimos 
ou renda per capta igual 

Atendimento

ou inferior a R$ 250 por 
mês; aumento do prazo de 
parcelamento do imposto 
para até 72 vezes, sem juros; 
parcelas a partir de R$ 37,50; 
retirada da multa de 10% 
sobre o valor da cobrança; 
ampliação, para até a próxi-
ma segunda-feira, do prazo 
para pedidos de revisão e 
isenção de eventuais taxas 
relacionadas a pedidos de 
revisão do tributo.

Para solicitar a isenção é 
necessário comprovar renda 
e preencher uma declaração, 
conforme o decreto abaixo.

Também é possível obter 
o cancelamento da cobrança 
caso o contribuinte comprove 
que a construção ou reforma 
ocorreram antes de 2016.

Os benefícios vão até a 
próxima segunda-feira. Mais 
informações sobre a cobrança 
de ISS de Construção Civil 
para os imóveis referentes 
à atualização cadastral de 
2016 podem ser obtidas por 
meio do site regularizaiss.
mogidascruzes.sp.gov.br 
ou por meio do WhatsApp  
99801-8127.

Contribuintes que necessita-
rem de atendimento presencial 
no Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC) podem fazer 
o agendamento por meio do 
site agendamentopac.pmmc.
com.br.

 
Serviço itinerante

Do final de outubro à pri-
meira quinzena de dezembro, 
a Prefeitura realizou oito 
edições do serviço itinerante 
do ISS da Construção Civil, 
que resultou em mais de 1.300 
atendimentos em diversas 
regiões da cidade, facilitando 
a vida dos contribuintes que 
procuraram regularizar sua 
situação tributária.

Plantão será 
realizado no prédio 
da Prefeitura, das 8 
às 13 horas, limitado 
a 300 pessoas

Veja as formas de pagamento
Pagamento à vista: desconto de 100% nos juros e multas. 

Pagamento em até 6 parcelas: desconto de 90% nos juros e multas. 

Pagamento de 7 a 12 parcelas: desconto de 80% nos juros e multas. 

Pagamento de 13 a 18 parcelas: desconto de 70% nos juros e multas. 

Pagamento de 19 a 24 parcelas: desconto de 60% nos juros e multas. 

Pagamento de 25 a 72 parcelas: desconto de 50% nos juros e multas.

Mogi - A campanha Natal 
Premiado da Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) entra em sua reta 
final. A tradicional ação da 
entidade termina na próxima 
sexta-feira, véspera de Natal. 
Nesta edição, os prêmios 
serão uma motocicleta Hon-
da, uma televisão Smart 43 
polegadas, um notebook e 
dois smartphones Samsung. 
O sorteio ocorre no dia 29 
de dezembro.

Para participar da campa-
nha basta adquirir R$ 50 em 
compras nas lojas participantes. 
A iniciativa tem o objetivo de 
atrair clientes e movimentar o 
comércio local. A expectativa 
da entidade é que o Natal, 
principal época de vendas para 
o comércio, cresça entre 7% 
e 8% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

 
Papai Noel

A partir da próxima se-
gunda-feira, o Papai Noel da 
ACMC visitará os principais 
centros comerciais da cidade. 
A primeira caminhada será 
no distrito de Braz Cubas. No 
dia 21, será a vez de Cezar 
de Souza; já no dia 22, será 
na região central da cidade.

Campanha 
Natal Premiado 
entra em sua 
última semana

Comércio
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Ivan Valente conversa com 
lideranças e orienta militância
Deputado federal pelo Psol e vice-líder do partido na Câmara revelou planos para as eleições presidenciais de 2022

VISITA A MOGI

Mogi - O deputado federal 
e vice-líder do Psol na Câ-
mara Federal, Ivan Valente, 
visitou a cidade na tarde de 
ontem e realizou uma série 
de encontros com lideranças 
políticas, além de conceder 
uma entrevista exclusiva para 
o Grupo MogiNews/DAT 
sobre os planos da legenda 
para o ano que vem.

Ivan Valente, acompanhado 
de sua equipe e da vereadora 
Inês Paz (Psol), falou sobre 
as agendas na região do Alto 
Tietê, emendas para o mu-
nicípio, e das expectativas 
para as eleições de 2022, que 
acontecem daqui a menos 
de um ano.

Antes da entrevista, Valente 
visitou a ocupação da Vila São 
Francisco, movimentos de 
moradia e, no início da noite, 
participou de um evento no 
Plenário da Câmara Municipal, 

no Centro Cívico.
O deputado federal refor-

çou que vem trabalhando 
por emendas desde 2005 
para a cidade nas áreas de 
Saúde, Educação e Habitação, 
afirmou que foram destina-
dos aproximadamente R$ 1 
milhão para a cidade, entre 
elas R$ 700 mil para a Saúde 
Básica. “Temos que deixar 
claro que estas emendas são 
individuais, e não do tipo 
RP-9, usadas pelo Arthur Lira 
(presidente da Câmara Fede-
ral) que, na prática, servem 
para caixa eleitoral e evitar o 
impeachment do presidente 
Bolsonaro”, afirmou.

Questionado sobre as direções 
que o partido pretende tomar 
nas eleições, Valente reforçou 
que em congresso realizado 
em setembro o partido decidiu 
compor contra a candidatura 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL), e que pretende apoiar a 
candidatura do ex-presidente 

Luís Inácio Lula da Silva (PT), 
bem como há unanimidade 
no lançamento da candida-
tura de Guilherme Boulos 
para o governo do Estado. 

“Esta destruição do país não 

pode seguir, mas queremos 
ter protagonismo nas de-
cisões e ter nossa própria 
cara”, ressaltou o deputado, 
que espera uma campanha 
para o ano que vem marcada 

por tensões e a distribuição 
de notícias falsas por redes 
sociais e aplicativos.

Sobre a cláusula de bar-
reira, que é um mecanismo 
que exige a eleição mínima 
de quadros na esfera federal 
e nos Estados, o vice-líder 
do Psol afirmou não estar 
preocupado, tendo em vista 
o desempenho nas últimas 
eleições. “Quando era 1,5% 
no geral e 1% nos Estados, 
tivemos 2,85%, passando 
com folga. E a possibilidade 
de formação de federações 
partidárias para estas eleições 
pode nos ajudar. Estamos 
conversando com a Rede 
e com o PCdoB”, adiantou.

Questionado sobre a ma-
nutenção da diversidade dos 
quadros dos partidos, Valente 
reforçou que a militância no 
partido é variada nas lutas 
antihomofobia, antirracista 
e contra a misoginia, mas 
que são mantidos os vínculos 

com pautas de interesse co-
mum como Saúde, Educação, 
Moradia e Bem-estar Social. 

“Montar uma chapa forte não 
é fácil, mas vamos buscar”, 
afirmou.

Ivan Valente reforçou que 
pode estudar enviar emendas 
no ano que vem para a cidade 
nas áreas de Saúde, Habitação, 
Educação de Jovens e Adul-
tos - alguns dos temas que 
foram rejeitados pela maioria 
da Câmara na votação da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
de 2022. “O que julgarmos 
necessário para a cidade nós 
iremos atuar, com o insight 
da vereadora Inês Paz que 
conhece a realidade local”, 
disse o parlamentar.

Ao final, Ivan adiantou 
que pretende apoiar o nome 
de Inês para concorrer à 
Assembleia Legislativa no 
ano que vem. “A Inês é um 
nome muito competitivo”, 
concluiu.

Andre Diniz

Valente disse que partido pretende dar apoio a Lula

Reprodução

TVCÂMARA
M O G I  D A S  C R U Z E S

CANAL 3.2 UHF
Você pode acompanhar tudo que 

acontece na cidade e fi car por 
dentro das sessões ordinárias, do 

trabalho da Câmara e também dos 

vereadores, pela TV Câmara.

De onde estiver, pelo seu celular, 

TV ou tablet, você tem acesso a TV 

Câmara e fi ca por dentro dos rumos
da cidade.

Sintonize o Canal 3.2 UHF, acesse 
o site da Câmara ou canal do 
YouTube.

Seu futuro passa por aqui.

A TV CÂMARA 
ESTÁ ABERTA 

PARA A 
CIDADANIA!

� camarademogi
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� Canal 3.2 UHF 

↸ www.cmmc.com.br

CANAL 3.2 UHF
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YouTube.
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ESTÁ ABERTA 

PARA A 
CIDADANIA!
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Érica (Einat Falbel) diz para Flávio que se ele não der seu dinheiro, ela contará 

tudo sobre o golpe que armaram para o delegado.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Tonico revela a identidade de Samuel e afi rma que o rapaz assassinou seu 

próprio pai. Luísa tenta defender Samuel, e Tonico a acusa de cúmplice. 

Pedro desconfi a de Samuel. Borges prende Samuel, que garante a Tonico 

que o assassino de Ambrósio é Salustiano. Pilar se desespera e segue 

Samuel até a delegacia.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Rose revela a Joana sua história com Neném. Guilherme é rude com Flávia, 

que pede para fi car na casa de Murilo. Guilherme manipula Tigrão para Rose 

aceitar que ele volte para casa. Odete obriga Juca a mandar Flávia embora. 

Paula dá um emprego para Flávia.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Ravi usa o dinheiro de sua rescisão para pagar a fi ança de Adel. Bárbara 

teme que Janine conte a verdade para Christian/Renato. Felipe e Julia 

trocam confi dências. Lara desconfi a de que Noca tenha algum interesse 

no casamento com Napoleão. Antônia fi ca sabendo por Janine que o texto 

vencedor do concurso é de sua autoria. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Aos sábados a novela faz a reprise dos momentos mais relevantes transmitidos 

durante a semana.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CCN

JUROSALTOS

ROMÃZEIRA

SIANG

BOMCARATER

DESPEGADA

ETARRED

TERPALAVRA

TOTAVAF

VISIONARIA

QABCDTM

ULHAVAI

ELITEOIL

TENTASACI

ARAUCARIA

Ensina
como se

portar em
jantares

Ramalho
Ortigão,
escritor

português

DC (?):
distribui

as HQs do
Batman

Desvanta-
gem do em-
préstimo
bancário

Seus
frutos são 
usados em
simpatias

Podem ser
subterrâ-

neos ou de
superfície

Corta (as
pontas do
cabelo)

Piorada (a
situação)

(?) Jofre:
figura no 

Hall da Fa-
ma do Boxe

Atributo
moral do
galã de
novelas

Enzima da
saliva,
inicia a
digestão

Refeição 
consumida

na hora
do recreio

(?)-Palma-
res: guerri-
lha urbana
brasileira

Cedo, em
francês

Ambiente
Virtual de 
Aprendiza-
gem (sigla)

Local de 
reunião da
CNBB por
35 anos

Região
industrial
de São
Paulo

Impos-
sibilida-

de do
avestruz

Hobby do
frequenta-
dor de bi-
bliotecas

Classe
mais rica
de uma

sociedade

Óleo, em
inglês

Experi-
menta;
põe em
prática

Negrinho
travesso 

do folclore
brasileiro

Árvore-
símbolo

do Estado
do Paraná

Variedade 
de abacaxi
Animal co-
mo Fuleco

Bairro nobre de
Belém (PA)

Cosmético usado pa-
ra pintar os cabelos

Separada;
desunida
Honrar o
que diz

Templo ainda inaca-
bado de Antoni Gaudí,
é o monumento mais
visitado da Espanha

Diz-se da
pessoa
como

Santos
Dumont
ou Steve

Jobs

T

T
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3/oil — tot. 6/comics — itaici — nazaré. 9/despegada. 10/visionária. 15/curso de etiqueta.

Às vezes a vida nos 
joga em uma roda-viva 
que mal nos permite 
pensar se aquilo que 
estamos fazendo 
realmente nos traz 
alguma satisfação. 
Apenas ligamos o 
automático e seguimos 
como robôs cumprindo 
as nossas funções e 
prazos. Até que de 
repente nos sentimos 
completamente 
desanimados.

A falta de motivação 
é um sintoma de que 

MOMENTO
especial

SAIA DA ROTINA, RENOVE EXPECTATIVAS

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: JOÃO PAULO FUKUGAVA SEVERINO

Que o dia de hoje seja cheio de lembranças felizes do pas-
sado e grandes esperanças para o futuro. Feliz aniversário!

“ O tempo passou e você se 
transformou. Tire um tempo para 
admirar a nova pessoa que você se 
tornou.”

 cultura@jornaldat.com.br

algo em nossa vida não 
está bem, é sintoma 
de que precisamos de 
mudanças. 

Mude aquilo que 
precisa e pode ser 
mudado! Coragem, 
força, ânimo e 
determinação. E nunca 
deixe de sonhar, pois 
são os sonhos que nos 
movem.
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   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

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

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

FERNANDO   DE   AZEVEDO  CARNEIRO,  estado  civil  solteiro,  profissão 
barbeiro,  nascido  em  Suzano, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos  
e setenta e nove (26/07/1979), residente e domiciliado Rua Doutor Hildebrando 
Alves Paranhos, 1389, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP,  filho  de MARIO DAS 
GRAÇAS CARNEIRO e de JEAN DE OLIVEIRA AZEVEDO CARNEIRO.                                                             
CRISTINA  BRITO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão técnico de 
enfermagem,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de julho de mil  
novecentos e oitenta e três (04/07/1983), residente e domiciliada Rua  Doutor  
Hildebrando  Alves  Paranhos, 1389, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
SANDRA REGINA BRITO DA SILVA.                    
Conversão de União Estável                                            

DENIS  DUARTE  DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão operador 
de maquina,  nascido  em  Guaratinguetá, SP no dia vinte de agosto de mil 
novecentos  e setenta e sete (20/08/1977), residente e domiciliado Rua Tauba, 
48, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filho de PAULO EUGENIO DE SOUSA e de 
MARIA JOSE DUARTE SOUSA.                                   
PRISCILA  AYRES  ESTUER,  estado  civil divorciada, profissão autônoma, 
nascida  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos  
e  oitenta  e quatro (26/07/1984), residente e domiciliada Rua  Santa  Anastácia, 
88, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filha de FLORENCIO ESTUER e de JOSEFA 
AYRES NOGUEIRA ESTUER.                   

JORGE  LEME  DE  SOUZA,  estado  civil  solteiro, profissão aposentado, nascido  
em Guararema, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e cinquenta  e  
cinco  (05/11/1955),  residente  e  domiciliado  Rua Ana Ferreira  de Oliveira, 170, 
Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTONIO LEME DE SOUZA e de 
ALZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO.              
ADERCI MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão aposentada, 
nascida em Oriente, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e  
quarenta  e  nove  (25/07/1949),  residente  e  domiciliada Rua Ana Ferreira  de 
Oliveira, 170, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filha de PEDRO CAMILO DOS 
SANTOS e de BALBINA MARIA DA CRUZ.                
Conversão de União Estável                                            

JOSÉ   RIBAMAR   ALVES,  estado  civil  divorciado,  profissão  técnico eletrônico,  
nascido em Eliseu Martins, PI no dia onze de março de mil novecentos  e setenta 
e dois (11/03/1972), residente e domiciliado Rua Oiapoque,  56,  casa  04, Vila 
Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filho de ENEDINA ALVES DE SOUSA.                                               
MARIA  LUIZA  DE  FRANÇA  OLIVEIRA,  estado  civil  solteira, profissão auxiliar  
de  serviços  gerais,  nascida em Barão de Grajau, MA no dia quatorze  de  
junho  de  mil novecentos e setenta e nove (14/06/1979), residente e domiciliada 
Rua Oiapoque, 56, casa 04, Vila Paulista, Mogi das  Cruzes,  SP, filha de LUIZ 
GONÇALVES DE OLIVEIRA e de MARIA ALVES DE FRANÇA OLIVEIRA.                                                   
Conversão de União Estável                                            

JOSE VITOR BARBOSA TEIXEIRA DAS NEVES, estado civil solteiro, profissão
analista  de sistemas, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e nove (23/02/1999), residente e domiciliado  Rua 
Eulina Rosa dos Santos, 146, Vila Municipal, Mogi das Cruzes,  SP,  filho de 
MANOEL TEIXEIRA DAS NEVES e de RUTE BARBOSA DOS SANTOS.                                                               
THAINA  DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteir, profissão professora, nascida  
em  Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis de junho de dois mil (16/06/2000), 
residente e domiciliada Rua São Francisco, 101, bloco 06 apto  21,  Vila  Bela  Flor,  
Mogi  das  Cruzes, SP, filha de DONIZETE APARECIDO GOMES e de ANGELA 
MARIA DE OLIVEIRA GOMES.                  

RAIMUNDO  NONATO VIDAL FILHO, estado civil solteira, profissão vendedor 

autônomo,  nascido em Araioses, MA no dia vinte e oito de março de mil 
novecentos  e  setenta  e um (28/03/1971), residente e domiciliado Rua Curupira,  
60,  Jardim  Layr,  Mogi  das Cruzes, SP, filho de RAIMUNDO NONATO VIDAL e 
de SEBASTIANA GOMES DA SILVA.                          
GILVANIA  DIAS  DA  SILVA,  estado civil solteiro, profissão vendedora, nascida  
em Igaci, AL no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta  e  cinco  
(29/07/1985), residente e domiciliada Rua Curupira, 60, Jardim Layr, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de IVANILDA DIAS DA SILVA.
Conversão de União Estável                                            

EDGARD  CASAREJO,  estado civil solteiro, profissão Militar, nascido em Mogi  
das CRUZES, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e setenta e 
sete (21/11/1977), residente e domiciliado Rua Paulo Eduardo do  Valle  Pereira, 
579, Jardim Cambuci, Mogi das Cruzes, SP, filho de Mario José Casarejo e de 
Maria da Gloria Casarejo.                    
BRUNA  GIOVANETI  PEREIRA,  estado  civil solteira, profissão autonoma, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil 
novecentos  e  oitenta  e um (25/09/1981), residente e domiciliada Rua Paulo  
Eduardo do Valle Pereira, 579, Jardim Cambuci, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
Marcio de Souza Pereira e de Maria de Lourdes Giovaneti. 
Conversão de União Estável                                            

MATHEUS  BRITO,  estado  civil solteiro, profissão autonomo, nascido em Suzano,  
SP  no  dia  quinze  de  janeiro  de  dois  mil (15/01/2000), residente  e  domiciliado  
Rua  Onesino  Souza  e  Silva,  128, Parque Olimpico,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  
filho de JOSÉ CARLOS DE BRITO e de PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA BRITO.                                     
DYELLE  LEYSLIANE  DOS  SANTOS  MORALES SOUZA, estado civil 
divorciada, profissão  ,  nascida  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e dois de
junho  de  dois  mil  (22/06/2000),  residente e domiciliada Rua Erico Veríssimo,  
44,  Vila  Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSE MARCOS DE SOUZA 
e de CLAUDIA DOS SANTOS MORALES SOUZA.                

LUCAS ROJAS ROMERO, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido em  
São  Paulo,  SP  no  dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa   e   
cinco  (26/06/1995),  residente  e  domiciliado  Avenida Professora  Joaquina  
Joaquina de Oliveira Ruiz, 420, Jardim Aeroporto II,  Mogi  das  Cruzes, SP, filho 
de Waldyr Rojas Romero e de Marilene Ramos Bezerra.                                                        
GABRIELA  NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos  
e  noventa  e  sete  (21/02/1997), residente e domiciliada Avenida  Professora  
Joaquina  Joaquina  de Oliveira Ruiz, 420, Jardim Aeroporto  II, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de Jose Aparecido da Silva e de Iara Candida do Nascimento.                                        
Conversão de União Estável                                            

ADALTON   DA   SILVA  FELICIANO,  estado  civil  divorciado,  profissão 
vigilante,  nascido  em  Suzano,  SP  no  dia  trinta  de abril de mil novecentos  e  
noventa  e um (30/04/1991), residente e domiciliado Rua Expedicionário  Antonio  
Unger  Lamas,  138, Parque Olimpico, Mogi das Cruzes, SP, filho de MAURICIO 
FELICIANO e de MARIA GERALDA DA SILVA.  
ANA  PAULA SIMÕES DE LEMOS DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
,  nascida  em São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e setenta   
e   nove   (20/03/1979),   residente   e   domiciliada   Rua Expedicionário  Antonio  
Unger  Lamas,  138, Parque Olimpico, Mogi das Cruzes,  SP, filha de ESPEDITO 
JUVENCIO DA SILVA e de FATIMA APARECIDA SIMOES DA SILVA.                                                      
Conversão de União Estável                                            

CLAUDIO  MOREIRA  DE  SOUZA  MELO,  estado  civil divorciado, profissão 
administrador,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de fevereiro  

de mil novecentos e sessenta e seis (28/02/1966), residente e  domiciliado  Rua  
São  Francisco,  121, bloco 24 apto 04, Vila Bela Flor,  Mogi das Cruzes, SP, filho de 
MAURILIO DE SOUZA MELO e de IRENE MOREIRA DE SOUZA MELO.                                                
PAULA  BATISTA  DE  JESUS  SOUZA,  estado  civil  divorciada, profissão 
empresária,  nascida  em  São Paulo, SP no dia doze de novembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (12/11/1985), residente e domiciliada Rua São 
Francisco, 121, bloco 24 apto 04, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP,  filha  de 
ZENIO LEANDRO DE SOUZA e de MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE JESUS 
SOUZA.                                                          
Conversão de União Estável                                            

LEONARDO  CHRISTIANO DOS SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profissão 
,  nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e sete de janeiro de
dois  mil  e três (27/01/2003), residente e domiciliado Rua Brigadeiro Newton  
Braga,  310,  Bloco  H apto 33, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  
de  MARCIO  DOS SANTOS COSTA e de GLAUCIA SANTANA CHRISTIANO.                                                           
MIRIÃ  SALES  DE  MORAIS, estado civil solteira, profissão , nascida em Mogi  
das  Cruzes,  SP  no  dia primeiro de julho de dois mil e quatro (01/07/2004),  
residente  e  domiciliada  Rua Brigadeiro Newton Braga, 310, Bloco H apto 33, 
Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de MARCIO FERREIRA DE 
MORAIS e de ELIANE SALES GUIMARÃES.             
Conversão de União Estável                                            

HILTON  LOURENÇO, estado civil divorciado, profissão funileiro, nascido em  
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e setenta 
e um (22/06/1971), residente e domiciliado Rua Rodésia, 641, Jardim  Santos 
Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filho de Helio Lourenço e de Antonia Lourenço.                                                
MICHELLE   RODRIGUES  DA  PALMA,  estado  civil  divorciada,  profissão 
ajudante  geral, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de maio  
de  mil  novecentos  e  oitenta e dois (28/05/1982), residente e domiciliada  
Rua  Rodésia,  641,  Jardim  Santos  Dumont  II, Mogi das Cruzes,  SP, filha de 
Clementino da Palma e de Maria Jose Rodrigues da Palma.                                                                

ROGERIO  DA  SILVA  NUNES,  estado  civil divorciado, profissão pintor, nascido  
em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos  
e  oitenta  e quatro (29/06/1984), residente e domiciliado Rua  Alexandre  
Virgílio  Figueiredo, 224, casa 03, Jardim Pavão, Mogi das  Cruzes, SP, filho de 
FRANCISCO PEREIRA NUNES e de MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES.                                                       
JUCELI  OLIVEIRA  LAGE,  estado  civil divorciada, profissão vendedora, nascida  
em São Bernardo do Campo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos  
e  oitenta  e um (30/12/1981), residente e domiciliada Rua Alexandre  Virgílio  
Figueiredo,  224, casa 03, Jardim Pavão, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOCEIR 
LAGE e de LUSINEIDE BRITO DE OLIVEIRA.    
Conversão de União Estável                                            

JUAN  DOUGLAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão , nascido em 
Mogi  das Cruzes, SP no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e  dois  
(13/06/1992),  residente  e  domiciliado Rua Helicóptero, 10, Jardim  Aeroporto III, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de ARISMAR SOUZA DOS SANTOS e de CRISTINA 
SILVA SANTOS.                                    
MIKARLA FERREIRA TARGINO, estado civil solteira, profissão , nascida em 
Natal,  RN  no  dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (02/04/1984),  
residente  e  domiciliada  Rua  Helicóptero, 10, Jardim Aeroporto  III, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de CARLOS ALBERTO TARGINO e de NIZIA MARIA FERREIRA.                                              
Conversão de União Estável     

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRU-
ZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 083-2/2021 - PROCESSO Nº 201.575/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de polímeros catiô-
nicos.

EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 01: HIDRODOMI DO BRASIL 
INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA. no valor global de 
R$ 340.994,50. Lote 02: GENERAL CHEMICAL COMERCIO E 

DERIVADOS LTDA - EPP no 
valor global de R$ 49.700,00. Mogi das Cruzes, em 17 de dezem-

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 086/2021 - PROCESSO Nº 201.700/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos de laboratório.

EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: CONECTA COMERCIAL LTDA 
no valor global de R$ 39.199,98. Lote 02: DESERTO. Mogi das 
Cruzes, em 17 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA 

- Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À ME/EPP E ITEM DESTINADO 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 189/2021 - PROCESSO Nº 27.096/2021
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GRAMA (GRAMA 
ESMERALDA E GRAMA BERMUDAS TIFWAY).
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 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) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 17 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2021 - PROCESSO Nº 27.730/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO 
A TODOS OS DISCENTES DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, INCLUINDO MONTAGEM E 
ENTREGA PONTO A PONTO.
EMPRESAS VENCEDORAS: FJS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS 
DE PAPELARIA EIRELI e MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
EDUCACIONAIS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 13.635.301,00 (treze milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos 
e um reais).

Mogi das Cruzes, em 17 de dezembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 205/2021 – PROCESSO Nº 33.714/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, 
COM REFEIÇÕES, PARA A “52ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR - 2022” QUE 
OCORRERÁ EM MOGI DAS CRUZES, NO PERÍODO DE 02 A 14 DE JANEIRO DE 2022.
EMPRESA VENCEDORA: LKJC GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 140.400,00 (cento e quarenta mil e quatrocentos reais).

Mogi das Cruzes, em 15 de dezembro de 2021.
EWERTON KOMATSUBARA - Secretário Municipal de Esporte e Lazer__________________________________________________________________________

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 ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 180/2021 - PROCESSO Nº 12.784/2021 E APENSOS
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 
ELETRÔNICOS, DE ILUMINAÇÃO, PARA SERRALHERIA E FERRAGENS, ETC.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 10 
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 17 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2021 – PROCESSO Nº 13.627/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, GAVETEIROS, 
CADEIRAS, LONGARINAS E ARMÁRIOS), ROUPEIROS E ESTANTES PARA BIN.
EMPRESAS VENCEDORAS: EFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI; 
CARELI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP e MAQFAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 72.954,10 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais 
e dez centavos).

Mogi das Cruzes, em 15 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Obra amplia abastecimento de água na Chácara Guanabara 

Mogi - O prefeito Caio Cunha (Pode) entrega oficialmente, amanhã, a partir das 10 horas, 
as obras de ampliação do abastecimento de água na Chácara Guanabara. O Serviço 
Municipal de Águas e Esgotos (Semae) ampliou a rede do bairro em mais 2 quilômetros, 
o que permite o atendimento aos moradores das ruas Brasília, Goiás, Mato Grosso e Rio 
Grande do Sul. O projeto foi executado com mão de obra da própria autarquia.

Prefeitura e Santa Casa firmam 
acordo para renovar convênio
Proposta será enviada para análise da Câmara Municipal, que deverá realizar sessão extraordinária para votação

PRONTO-SOCORRO

Mogi - A Prefeitura e a Santa 
Casa de Misericórdia chega-
ram a um acordo, na tarde de 
ontem, para a repactuação do 
convênio do Pronto-Socorro 
a partir de 29 de dezembro 
de 2021. O novo acordo será 
enviado para análise da Câmara 
Municipal que, na próxima 
terça-feira, deverá realizar 
uma sessão extraordinária 
para votação.

A repactuação prevê uma 
série de melhorias nos serviços 
prestados à população, como 
o incremento das equipes as-
sistenciais, a inclusão de novos 
exames diagnósticos, medica-
mentos e serviços específicos. 
O valor previsto para o novo 
convênio é de R$ 2,21 milhões 
por mês, ou seja, cerca de 
R$ 1 milhão de acréscimo 
em relação ao repasse mensal 

Novo valor foi finalizado por meio de estudos e revisões de orçamentos

efetuado atualmente, que era de 
R$ 1.241.171,20.

O acordo é resultado de 
um amplo trabalho da Co-
missão Especial formada 
por técnicos das Secretarias 
Municipal de Saúde, Governo 
e Assuntos Jurídicos que 
avaliou, em conjunto com a 
mesa diretiva da Santa Casa, 
todos os serviços prestados 
na urgência e emergência 
da unidade.

“Trabalhamos incansavel-
mente para a repactuação 

nas últimas semanas. Para 
se ter uma ideia, ainda hoje 
pela manhã, a equipe da 
administração municipal 
esteve na Santa Casa e, à tarde, 

a diretoria da Santa Casa 
veio à Prefeitura, finalizando 
um acordo que beneficiará 
muito a população de Mogi 
das Cruzes. Queremos um 

serviço com mais qualidade 
e transparência”, pontuou o 
prefeito Caio Cunha (Pode).

A assinatura só será pos-
sível depois da manifestação 

da Câmara Municipal, que 
deve promover uma sessão 
extraordinária para análise 
da proposta dentro do prazo 
necessário.

O novo valor foi finalizado 
por meio de estudos e revisões 
de orçamentos direcionados 
em recursos humanos, exames 
diagnósticos, medicamentos, 
insumos, remoções, dentre 
outros itens vitais para o 
funcionamento da unidade. 

O Pronto-Socorro da Santa 
Casa de Misericórdia funciona 
24 horas por dia, sete dias 
por semana, e atua nas áreas 
de clínica médica, pediatria, 
obstetrícia, ortopedia, anes-
tesiologia, fisioterapia, avalia-
ções médicas em neurologia 
clínica, cirúrgica e cardiologia 
e pequenos procedimentos 
cirúrgicos.

Mogi News/Arquivo

Mogi terá vacinação da 
Pfizer em livre demanda
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Saúde realiza na próxima 
semana uma nova ação para 
intensificar a vacinação contra 
a Covid-19 na cidade. Entre 
os dias 20 e 23 de dezem-
bro, a vacina da Pfizer será 
disponibilizada em locais 
estratégicos sem necessida-
de de agendamento prévio. 
Para os outros imunizantes 
disponíveis (AstraZeneca e 
CoronaVac), o agendamento 
online continua obrigatório 
no www.cliquevacina.com.br .

A vacina da Pfizer será 
aplicada sem necessidade de 
agendamento, mas com limite 
de cotas diárias para atendi-
mento. Serão disponibilizadas 
primeira, segunda e terceira 
doses no Pró-Hiper (drive a pé 
ou de carro) e nos Postos de 
Saúde do Alto Ipiranga, Braz 
Cubas, Jardim Camila, Jardim 
Universo, Nova Jundiapeba, 
Santa Tereza, Santo Ângelo, 
Vila Natal e Vila Suíssa.

A primeira dose da vaci-
na contra a Covid-19 está 

Na próxima semana

disponível para adultos ou 
adolescentes a partir de 12 
anos, enquanto a segunda 
deve seguir os intervalos do 
imunizante que, no caso da 
Pfizer, é de 21 dias. A terceira 
dose pode ser aplicada em 
qualquer pessoa com 18 anos 
ou mais que tenha completado 
a imunização há pelo menos 
quatro meses e as pessoas 
que tomaram a Janssen (dose 
única) também podem receber 
o reforço Pfizer a partir de 
dois meses.

O objetivo da nova ação é 

favorecer a imunização antes 
das festas e comemorações de 
final do ano e contribuir para 
prevenir novas altas da doença. 
Quem ultrapassou os prazos 
pode complementar a imuni-
zação a qualquer momento. 

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou ontem dois óbitos 
em decorrência da Covid-19. 
As mortes ocorreram em Mogi 
das Cruzes e Suzano.

Empresa Placo anuncia 
ampliação de sua unidade
Mogi - O prefeito Caio Cunha 
(Pode) recebeu, na semana 
passada, representantes da 
indústria Placo, que anuncia-
ram a ampliação da unidade 
de Mogi das Cruzes para a 
produção de uma nova linha 
de placas de gesso. A previsão 
é que a nova linha entre em 
operação em 2023.

Estiveram na Prefeitura, 
o gerente do projeto, Samir 
Cavaletti, o gerente da obra, 
Fábio Silva, a gerente da planta 
mogiana, Carolina Martins, e 
a arquiteta contratada para 
a realização do projeto, Rita 
Engelender.

“A ampliação da unidade 
da Placo em Mogi das Cruzes 
é uma ótima notícia para a 
cidade porque representa 
investimento e a geração de 
empregos para a população, 
primeiro na construção da 
unidade e posteriormente 
com o funcionamento da nova 
linha”, destacou o prefeito.

A atração de investimentos, 
a ampliação de empresas já 

Indústria

existentes e a chegada de 
novas indústrias fazem parte 
do trabalho realizado pela 
administração municipal para 
estimular o desenvolvimento 
econômico do município, com 
foco na melhoria da qualidade 
de vida da população. 

“A expansão da Placo a con-
solida como uma das principais 
empresas do município e a 
abertura de mais postos de 
trabalho gera um impacto 
positivo  na economia da 
cidade”, disse o secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, Ga-
briel Bastianelli, que também 
acompanhou a visita.

De acordo com a empresa, 

a nova linha de gesso que será 
produzida em Mogi atende 
aos mais elevados padrões de 
desempenho industrial, segu-
rança, consumo de energia e 
conformidade ambiental. Ele 
deve gerar 15% menos emis-
sões de gás carbônico do que 
a primeira linha e aumentar 
em 50% o reaproveitamento 
interno de resíduos.

Pertencente ao grupo Saint-
-Gobain, a Placo do Brasil 
iniciou suas atividades em 1995 
e inaugurou sua unidade em 
Mogi das Cruzes quatro anos 
depois. Em 2014, a empresa 
inaugurou sua segunda fábrica 
no país, em Feira de Santana, 
na Bahia.

O grupo francês Saint-Gobain 
está presente no Brasil desde 
1937, com 56 fábricas e cerca 
de 12 mil funcionários. Ele 
detém a liderança em soluções 
construtivas para interiores e 
exteriores, fachadas e coberturas. 
Em 2020, o grupo alcançou 
a marca de 38,1 bilhões de 
euros em vendas.

Previsão é para que 
a produção de uma 
nova linha de placas 
de gesso entre em 
operação em 2023

Valor previsto é de 
R$ 2,21 milhões por 
mês, ou seja, cerca 
de R$ 1 milhão de 
acréscimo


