
QUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2021 |  R$ 1,50EDIÇÃO 8633  
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COMUNICADO

Em razão do Natal

NÃO HAVERÁ
CIRCULAÇÃO DO 

JORNAL NOS DIAS 
24, 25, 26 e 27

Retornaremos a 

circulação normal na 

terça-feira dia 28/12

Pedágio na Mogi-Dutra 

é cancelado

Após muita briga 
e negociação, Alto 
Tietê recebeu ontem 
a notícia de que a 
rodovia Mogi-Dutra 
não vais mais ter 
cobrança de pedágio

REFORÇO

  Região mantém vacinação da Covid descentralizada. Cidades, página 5

No início da noite de ontem, 
o governo do Estado comuni-
cou a suspensão da concessão do 
Lote Litoral e, com isso, o projeto 
de instalação de pedágio na Ro-
dovia Mogi-Dutra (SP-88), mas, 
apesar do cancelamento, investi-
mentos para melhoria na rodovia 
que liga Mogi das Cruzes e Aru-
já às rodovias Presidente Dutra 
(BR-116) e Ayrton Senna (SP-70).  
Cidades, página 8

A Secretaria Municipal de Trans-
portes e Mobilidade Urbana realizou 
ações para garantir segurança no 
tráfego e acessibilidade de pedestres 
e condutores. Cidades, página 3

Suzano

127 MIL 
AÇÕES SÃO 
FEITAS PARA 
MELHORIA DO 
TRÂNSITO

MOGI

Liga premia os 
melhores do 
futebol. p4

Vereadores aprovaram a aquisição 
da propriedade. Cidades, página 4

Mogi

COMPRA  
DE PRÉDIO  
DO CENTRO  
CULTURAL É 
APROVADA

Informação foi passada no início na noite de ontem aos representantes do Alto Tietê pelo vice-governador paulista Rodrigo Garcia

Paulo Pavione
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GIRO NO COMÉRCIO
O deputado estadual Marcos Damasio 

(PL) se reuniu com o vereador Francimá-

rio Vieira (PL), o Farofa, e solicitou um 

encontro entre empresários de Mogi 

das Cruzes e o Desenvolve SP. Em reu-

nião com o superintendente de Negó-

cios, Mauro Miranda, solicitou agilidade 

na análise dos processos de empresas 

que estão tramitando na empresa esta-

tal. Miranda explicou que as demandas 

estão caminhando e que Mogi tem um 

bom número de projetos atendidos, 

principalmente no setor de Comércio.

DESENVOLVE SP
Para ampliar a divulgação das linhas 

disponíveis, Damasio e Farofa vão ar-

ticular um encontro empresarial em 

Mogi, para que mais empreendedores 

possam conhecer a Desenvolve SP e as 

suas linhas de crédito. “Precisamos re-

tomar a produtividade e tudo o quer 

vier para estimular o empresariado é 

bem-vindo”, completou Farofa.

EMPREGOS NO FIM DE ANO
O Mogi Shopping atualizou nesta se-

mana o painel de vagas de emprego. 

Os candidatos podem encaminhar os 

currículos de acordo com o descritivo 

de cada vaga. Os interessados também 

podem conferir o painel de vagas de 

emprego no site mogishopping.com.br. 

O Mogi Shopping fica na avenida Nar-

ciso Yague Guimarães, 1.001. Informa-

ções gerais pelo telefone 4798-8800.

ÔNIBUS EM SUZANO
A empresa Radial Transporte informa 

que operará amanhã dentro do horá-

rio de dias úteis até às 19 horas. A par-

tir desde horário haverá a adesão ao 

funcionamento que ocorre aos sába-

dos até o fim da noite. O dia de Natal, 

os horários a serem cumpridos nas li-

nhas serão iguais ao dos domingos. O 

mesmo acontecerá nos dias 31 de de-

zembro deste ano e no dia 1º de janei-

ro de 2022.

BALANÇO DE VEREADOR
O vereador Lazario Nazaré Pedro (Re-

publicanos), o Lázaro de Jesus, fez o 

balanço do seu primeiro ano como 

vereador de Suzano. Ele apresentou 

171 indicações, 33 requerimentos, 

sete projetos de lei, três moções e uma 

emenda substitutiva, além de pro-

posituras com outros parlamentares. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Tecnologia para doar

N
ão faltam campanhas por parte 
do Ministério da Saúde para in-
centivar a doação de sangue re-
gularmente. Existe até o decre-

to 10.036/03, que define a última semana 
do mês de junho como a semana nacional 
do doador voluntário, com o objetivo de 
criar ações destinadas a divulgar a impor-
tância do ato. 

A campanha deste ano também lançou 
mão do auxílio da tecnologia, por meio do 
Facebook. Basta acessar a página para se 
cadastrar como doador de sangue. O esto-
que de sangue no país sofreu a inevitável 
queda de 10% desde o início da pandemia 
da Covid-19. Em 2019, foram 3.271.824 
coletas no país. Já em 2020, o número caiu 
para 2.958.665, segundo dados do Ministé-
rio da Saúde, que acionou o Plano Nacional 
de Contingência de Sangue, possibilitando 
o remanejamento de bolsas de sangue entre 
os Estados conforme a demanda e oferta em 
cada local. Nove Estados fizeram solicitações 
e foram atendidos, entre eles, São Paulo. 

Mesmo sem registrar desabastecimento, 
os bancos de sangue de Mogi das Cruzes 

e Suzano estão em alerta. No ano passado, 
a pandemia do coronavírus reduziu pela 
metade o número de doadores no Banco 
de Sangue de Mogi. Já em Suzano, as cam-
panhas ajudaram na recuperação do esto-
que. Os tipos sanguíneos mais necessários 
são O+ e O-. 

As unidades adotam diversas medidas de 
prevenção à Covid-19, como equipamentos 
de proteção, álcool em gel, distanciamento e 
horário agendado. Para doar sangue, é preci-
so ter de 16 a 69 anos, desde que a primeira 
doação tenha sido feita até 60 anos (meno-
res de 18 anos devem apresentar consenti-
mento formal do responsável legal); pesar 
no mínimo 50 quilos; e estar alimentado. 
No dia da coleta, o doador não deve inge-
rir alimentos gordurosos antes da doação; 
deve ter dormido pelo menos oito horas e 
apresentar documento oficial de identifica-
ção com foto. Uma única doação de sangue, 
de 450 mililitros, é suficiente para salvar a 
vida de até quatro pessoas. Além disso, essa 
quantidade é reposta no organismo em 24 
horas. A campanha é importante, salva vidas 
e por isso deve ser aprimorada a cada ano.

Para fechar o ano, o gover-
no federal promoveu dois au-
mentos, um do fundo eleitoral 
de R$ 5,7 bilhões, dinheiro 
nosso para ser gasto nas elei-
ções de 2022 e de quase R$ 2 
bilhões para reajuste de dos 
salários de policiais. E foi isso. 

Os outros aumentos todos 
nós já conhecemos e vivemos: 
combustíveis, gás de cozinha, 
alimentos, desemprego, fome 
e tudo mais, menos, é claro, 
de salários e renda. Definiti-
vamente o ano de 2021 foi 
mais apertado e difícil que 
o ano de 2020 e 2022 não 
parece ser promissor, com 
eleições e Copa do Mundo. 
Se é certo que não dá para 
esperar ajuda de nenhum 
governo, também é certo 
que ao menos se espera que 
ele não atrapalhe tanto, mas 
nem isso conseguimos.

Aumento

ARTIGO
Cedric Darwin

Quem está vivo tem muitos 
motivos para agradecer: vive-
mos a maior crise sanitária e 
econômica dos últimos anos 
e estar vivo já é muito. Preci-
samos refletir muito sobre as 
eleições de 2022. O Brasil não 
é para amadores e só o povo 
pode mudar a sua história, 
errando menos, o mínimo 
possível. Claro que todo final 
de ano nossas esperanças se 
renovam e não pode ser di-
ferente, mas esperança não 
pode se confundir com ilusão. 

Precisamos responder nas 
urnas tudo o que vivemos nos 
últimos dois anos, as cente-
nas de milhares de mortes, a 
negligência com a saúde pú-
blica, com a economia, com 
os empregos, com o meio 
ambiente e tudo mais. Pre-
cisamos responder com o 
voto o Brasil que queremos. 
As reformas que não vieram, 
a gestão dos nossos impos-
tos, enfim a melhoria geral 

das condições de nosso Bra-
sil. Não queremos mais o que 
vivemos hoje, queremos um 
país melhor, com emprego, 
saúde de qualidade, segu-
rança, gestão de qualidade e 
principalmente honestidade 
e verdade. 

Temos um longo caminho  
de reconstrução e retomada, 
mas para isso é necessário co-
mando, gestão e um plano de 
ação. Ninguém aguenta mais 
navegar à deriva, o Brasil não 
aguenta. Que esse final de ano 
seja um momento de alegria 
e descanso para todos nós e 
de reflexão. De respeito pe-
las grandes perdas humanas 
e materiais, mas de esperança 
de um futuro melhor decidido 
por nós. O Brasil pode e vai 
mudar e nós, em nossa jovem 
democracia vamos aprenden-
do. Boas Festas a todos.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Balanço aponta 127 mil 
ações para melhoria viária
De acordo com a secretaria, revitalização de vias foi uma das principais mudanças durante o ano

TRANSPORTES

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Transportes e 
Mobilidade Urbana realizou 
mais de 127 mil ações para 
garantir segurança no tráfego 
e acessibilidade de pedes-
tres e condutores. Uma das 
principais diretrizes estabe-
lecidas foi a de revitalização 
completa das vias em 2021. 
A execução se deu por meio 
da continuidade da Operação 
Tapa-Buraco. 

Foram 201 vias públicas 
contempladas e mais de 1,5 
mil metros quadrados de área 
que receberam reparos asfál-
ticos neste ano. Somando-se 
a estas recuperações asfálticas, 
a Pasta promoveu a sinali-
zação de trânsito vertical e 
horizontal com 850 ordens 
de serviço, a instalação de 
745 placas toponímicas em 
11 bairros e a implantação da 
ciclofaixa da avenida Brasil, 
localizada entre o Jardim 
Imperador e o Jardim Monte 
Cristo. Diante da melhora 
no tráfego promovida pela 

No período, 745 placas de ruas foram instaladas

pavimentação, cinco novos 
redutores foram instalados 
ao longo de sua extensão. 

A garantia da locomoção 
plena de todos os cidadãos 
também inclui as pessoas 
com deficiência física ou 
visual (PCDs). Para isso, 108 
rampas de acessibilidade foram 
instaladas ou revitalizadas, 
permitindo aos cadeirantes 

a possibilidade de acessar 
os passeios públicos sem 
dificuldades, e os deficientes 
visuais contemplados com 
a sinalização em relevo. A 
região melhor adaptada é 
o centro e seus arredores, 
onde há o maior fluxo de 
veículos e pedestres. Mas 
as melhorias também estão 
sendo expandidas para outros 

bairros de Suzano.
Conforme explicou o titular 

da pasta, Claudinei Galo, 
a criação e a revitalização 
dos pontos de acesso são 
consideradas importantes 
avanços no quesito mobili-
dade urbana. “Mais do que 
ter um olhar humanizado 
para as questões do municí-
pio, precisamos assegurar o 
direito mínimo do cidadão 
de ir e vir, principalmente 
de quem tem limitações 
físicas”, afirma.

Credenciais
Durante este ano, a Secretaria 

de Transportes e Mobilidade 
Urbana ampliou a oferta de 
credenciais de estacionamento 
para idosos e pessoas com 
deficiência. Foram 7.388 
cartões emitidos ou renova-
dos para que o grupo possa 
utilizar as vagas especiais em 
Suzano entregues a domicí-
lio. A medida foi uma das 
estratégias da Prefeitura de 
Suzano para preservar a saúde 

dos beneficiários, evitando 
que se deslocassem para 
ambientes externos, gerando 
grande circulação de pessoas, 
e ficassem expostos ao novo 
coronavírus (Covid-19).

Para proporcionar mais 
conforto e bem-estar du-
rante o cotidiano suzanense, 
a administração também 
promoveu a instalação de 
13 abrigos de pontos de 
embarque e desembarque 
e a revitalização de mais 60 
unidades. Também atuou na 
fiscalização dos transportes 
públicos, sejam eles regulares, 
complementares ou táxis, 
com a emissão de 289 alvarás 
e a mesma quantidade em 
vistorias. Durante o último 
procedimento, os agentes 
municipais avaliaram as con-
dições de segurança veicular 
de cada uma das vans, que 
envolveram fatores como 
estado da carroceria e dos 
pneus, sistema de ilumina-
ção, cintos de segurança e 
documentações obrigatórias.

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Arujá - O prefeito Luiz 
Camargo (PSD) e o secre-
tário de Saúde, Leonardo 
Reis orientam a população 
a respeito dos sintomas da 
chamada “nova gripe”, cau-
sada pelo vírus H3N2. “Essa 
epidemia da Influenza, que 
está causando transtornos 
em todo o Estado e em Arujá 
não tem sido diferente. Mas a 
Prefeitura agiu prontamente 
e concentramos a triagem e 
atendimento dos casos no 
Pronto Atendimento (PA) 
Central e, a partir de segunda-

-feira também na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do 
Barreto”, informou o prefeito.

O secretário de Saúde res-
saltou que a rede municipal 
está preparada para atender 
os casos e orienta sobre a 
necessidade de seguir as 
orientações médicas.

Prefeitura 
orienta sobre  
os casos da 
gripe H3N3

Saúde

Secretaria divulga 22 vagas 
de trabalho no município

Guararema - A Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho 
na cidade. Nesta semana, 
o SAT está mediando 22 
oportunidades profissionais.

As vagas que exigem En-
sino Fundamental completo 
são para operador, pedreiro, 
operador de máquina rama 
PCD, caseiro (casal), ajudante 
de cozinha, mecânico de 
motocicletas e pedreiro.

Já as vagas com exigência 
de Ensino Médio são para 

Trabalho

vendedor, auxiliar de depar-
tamento pessoal, motorista de 
caminhão, assistente comercial, 
auxiliar de eventos, garçom, 
auxiliar de recebimentos, 
auxiliar de escritório PCD, 
operador de caixa, auxiliar 
de confeiteiro e recepcionista.

Para quem está cursando 
o Ensino Médio, há uma 
vaga para recepcionista. Para 
quem já concluiu o Ensino 
Superior, há uma vaga para 
farmacêutico.

Há vagas para estágio 
em contabilidade e estágio 
administrativo, tanto para 
quem já terminou o Ensino 

Superior quanto para quem 
ainda está cursando.

Em razão da pandemia 
de coronavírus (Covid-19), 
os candidatos podem se 
candidatar às vagas pelos 
telefones 4693-1717 e 4693-
1432 e para quem ainda 
não possui cadastro ou está 
desatualizado basta acessar 
o link disponível no site 
da Prefeitura (guararema.
sp.gov.br) ou comparecer 
na Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
de segunda a sexta-feira das 
8 horas às 11h30 e das 13 
horas às 16h30.

Cata-Treco recolhe mais 
de 3 mil toneladas no ano

Suzano - A Operação Cata-
-Treco conseguiu recolher 
mais de 3 mil toneladas de 
materiais inservíveis durante 
o ano. O número é apontado 
no levantamento da Secretaria 
de Governo, que coordena 
o projeto, e representa o 
resultado da atuação desde 
janeiro em todos os pontos da 
cidade. A expectativa agora é 
aumentar a abrangência das 
coletas em 2022.

As equipes envolvidas 
circularam por 103 bairros  
e atenderam a mais de mil 
pedidos feitos por meio do 
formulário online disponível 

Inservíveis

em bit.ly/CTnoBairro. Ao 
longo de 2021, por meio 
dos caminhões da iniciativa, 
recolheram 3.127 toneladas de 
objetos, ou seja, uma média 
de 284 toneladas por mês.

Todos os ciclos cumpridos 
tinham duração de sete dias 
úteis e foram realizados quatro 
cronogramas por mês. Os 
destaques foram os meses 
de janeiro, março, junho e 
novembro, quando as equi-
pes recolheram mais de 300 
toneladas em suas atividades.

As regiões norte, sul e cen-
tral foram contempladas com 
visitas regulares. Entre os 

locais que mais registraram 
atendimentos estão Cidade 
Cruzeiro do Sul, Jardim Casa 
Branca, Jardim dos Ipês e 
Cidade Miguel Badra. Cada 
um desses bairros e adjacên-
cias teve, pelo menos, nove 
visitas ao longo do ano.

O secretário municipal de 
Governo, Alex Santos, destacou 
que grande parte do trabalho 
se deu em razão dos pedidos 
dos moradores. “As nossas 
equipes trabalharam muito 
ao longo dos meses, tanto 
nos atendimentos regulares 
quanto nas ações especiais 
aos fins de semana”, destacou.

Diferente do que foi informado 

no título “Diretor da Secretaria 

de Obras vai receber medalha”, 

veiculada, nesta mesma página, 

na edição de ontem, o professor 

Elias Martins Pereira é diretor da 

Secretaria Municipal de Gover-

no de Suzano

CORREÇÃO
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Mogi - A Liga Municipal 
de Futebol realizou nesta se-
mana a premiação dos atletas 
que mais se destacaram no 
futebol de campo masculino 
na temporada 2021. A festa 

“Melhores do Ano” contou com 
a presença de autoridades e 
personalidades do futebol 
mogiano.

No total, foram homenageados 
44 jogadores com a formação 
das quatro “seleções do ano” 

Liga de Futebol premia melhores do ano 
Esportes

foram Edmar (São Francisco) 
e Francinei (Joana Darc), no 
Sub-17 foram Rudy (Comercial) 
e Fabinho (Jundiapeba), na 
categoria adulta foram Rochão 
(Jundiapeba) e Carlos Mendes 
(Santa Tereza) e no Veterano 
foram Douglas Di (Azulão) e 
Betão (Dragão Negro).

A premiação contou com 
a presença não apenas do do 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
mas também de dois ícones 

por jogadores dos clubes Villa 
Rica, Jundiapeba FC, Santa 
Tereza, Império Real e Nove 
de Julho. O Melhor Jogador 
do Campeonato foi Paulo 
Henrique. Na Veterano, foram 
escolhidos os jogadores dos 
times Azulão, Dragão Negro 
e Família.

Também foram homenagea-
dos os melhores treinadores 
de cada categoria, num total 
de oito laureados. No Sub-15 

em quatro categorias: Sub-17, 
Sub-20, Adulto e Veteranos. 

Na Sub-15 foram home-
nageados atletas dos clubes 
São Francisco, Jundiapeba FC, 
Joana Darc e Galo de Ouro, 
que tiveram a composição 
da Seleção da Temporada. 
Na Sub-17 foram escolhidos 
atletas do Jundiapeba FC, 
COmercial, Correndo pelo 
Certo e Meninos da Vila. Na 
Adulto, a seleção é composta 

do futebol formados na cidade
“Para o ano que vem estamos 

planejando de12 a 14 competi-
ções ao longo do ano, além de 
Mogi participar de competições 
de futebol amador que unem 
mais de 50 mil atletas em 
todo o Estado, bem como o 
torneio da Uniligas que junta 
o Alto Tietê, o ABC Paulista e 
a região de Sorocaba”, disse o 
presidente da Liga, William 
Salles. (A.D.)

Mogi- O Gabinete de Arti-
culação para o Enfrentamento 
da Pandemia na Educação 
de Mogi das Cruzes (Gaepe 
Mogi) realizou anteontem 
a última reunião do ano. O 
grupo completou seis meses 
de trabalho com resultados 
positivos e efetivos no enfren-
tamento dos desafios trazidos 
pela pandemia da Covid-19 
na Educação com a partici-
pação de representantes de 
diferentes setores da sociedade. 
O encontro também contou 
com a apresentação das ações 
realizadas pelos grupos de 
trabalho de Recomposição e 
Recuperação da Aprendizagem 
e de Busca Ativa.

O secretário adjunto de 
Educação, Caio Callegari, re-
lembrou o início da articulação 
com as diferentes áreas e ins-
tâncias envolvidas na Educação 
do município. “Começamos 
um trabalho com a Brigada 
da Pandemia com 13 partes 
representadas e cerca de 30 
participantes, que construíram 
protocolos, checklists e formas 
das escolas se relacionarem 
com diferentes secretarias 
com a missão de enfrentar 
a pandemia. Hoje temos o 
Gaepe com 57 participantes 
e a representação de pelo 
menos 30 setores”.

Dentre os resultados positivos, 
a Pasta observou o processo 
bem sucedido de reabertura das 
escolas, a comunicação com a 
sociedade que foi aprimorada 
a partir dos dados da consulta 
pública sobre o retorno, a 
antecipação da vacinação para 
os profissionais da educação, 
a estruturação do plantão de 
acolhimento psicoeducacional, 
a adesão ao programa Busca 
Ativa Escolar da Unicef, a criação 
do sistema de monitoramento 
de frequência dos alunos e a 
formulação de um programa de 
recomposição das aprendizagens. 

Gaepe Mogi faz 
balanço dos 
primeiros seis 
meses de trabalho

Educação

Compra do Centro Cultural 
é aprovada pela Câmara
Aquisição do prédio ficará em R$ 1,6 milhão; outros temas também receberam destaque

AUTORIZADO

Mogi - A Câmara de Ve-
readores aprovou na sessão 
extraordinária de ontem o 
projeto de Lei que autoriza 
o município a adquirir o 
prédio do Centro Cultural 
localizado na praça Monse-
nhor Roque Pinto de Barros, 
360, no centro, por aproxi-
madamente R$1,6 milhão.

O prédio pertencia à 
empresa Telefônica e, no 
passado, funcionou como 
sede da companhia de te-
lecomunicação. Com três 
pavimentos, abriga a Galeria 
de Artes Wanda Coelho 
Barbieri, a Sala Multiuso 
Wilma Ramos e a Biblioteca 
Municipal Benedicto Sérvulo 
de Santana.

O projeto garante a aquisição 
do imóvel, após acordo de 
cinco anos com a empresa, 
tendo como fator de redução 
do valor do preço final o 
longo contrato de aluguel do 
espaço. Segundo o vereador 
Pedro Komura (PSDB), o 

valor do imóvel no mercado 
superaria facilmente a marca 
de R$ 5 milhões,

O projeto contou com 
o amplo apoio da Câmara, 
que reforçou a importância 
do investimento na Cultura 
e na disponibilização de 
espaços para a comunida-
de. A Prefeitura recebeu 
críticas pontuais da parte 
de alguns vereadores, no 
entanto, Iduigues Martins 
(PT) reforçou a importân-
cia de investimento em 

equipamentos culturais não 
apenas na região central, 
mas também nos bairros.

Inês Paz (Psol) pediu que 
o governo venha a encami-
nhar projetos de tal natureza 
com mais antecedência - 
o que foi justificado pela 
presidente da Comissão de 
Justiça e Redação, Fernanda 
Moreno (MDB), devido a 
um processo jurídico entre 
a Prefeitura e a proprietária 
do imóvel, para garantir o 
exercício de seus direitos 

de compra.
A Câmara também apro-

vou ontem o projeto de Lei 
que muda a redação de dois 
pontos da Lei de Ordena-
mento e Uso e Ocupação do 
Solo, de autoria do governo 
municipal.

Os projetos serão en-
caminhados para o poder 
Executivo para sanção e 
publicação.

Deliberações 
Três projetos de Lei foram 

apresentados na sessão de 
ontem para as comissões 
permanentes, que terão até 
a próxima segunda-feira 
para emitir seus pareceres 
à votação. Os três projetos 
foram alvo de intensa po-
lêmica no município nas 
últimas semanas.

As matérias tratam da 
concessão de abono do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb) para 
todos os profissionais da 
rede municipal de Ensino; 

da assinatura do convênio 
de R$ 2,2 milhões mensais 
entre a Prefeitura e a entidade 
mantenedora da Santa Casa 
de Misericórdia para o uso do 
Pronto-Socorro do Hospital 
Nossa Senhora Aparecida, e 
da regulamentação da Taxa 
de Conservação Ambiental 
(TCA).

A reapresentação da TCA 
gerou críticas por parte da 
vereadora Inês Paz, que 
apontou uma inconsistência 
jurídica por parte do Execu-
tivo em buscar uma segunda 
votação de um projeto de 
Lei que, segundo ela, já foi 
rejeitado nesta legislatura 
por 22 votos a um.

Membros do bloco de 
apoio ao governo na Câ-
mara tentaram apresentar 
um requerimento para a 
votação dos três temas em 
regime de urgência, mas a 
Mesa Diretiva da Câmara 
pediu a retirada do pedido, 
com base em um parecer 
da Procuradoria Jurídica 
da Casa.

Sessão extraordinária ocorreu durante o dia de 

Daniel Carvalho/Mogi News

André Diniz
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Cidades divulgam expediente diferenciado 
para período das festas de final de ano

Região - Cinco cidades 
relataram ao MogiNews/DAT 
a programação especial de 
seus equipamentos públicos 
durante as festas de final de 
ano de Natal e de Ano Novo.

Em Mogi das Cruzes, a 
Prefeitura funcionará até às 
13 horas de hoje, voltando 
na próxima segunda-feira; 
o Mercado Municipal terá 
horário de atendimento am-
pliado, indo até 19 horas, e na 
véspera de Natal funcionará 
das 7 às 18 horas, ficando 
fechado no sábado e domingo. 
Na semana do Ano Novo, o 
Mercadão terá horário normal 
de funcionamento, fechando 
no final de semana.

Na Saúde, a Prefeitura 
de Mogi informou que o 
Centro de Referência do 
Coronavírus no Hospital 
Municipal funcionará sem 
interrupções, assim como 
a UPA 24 horas do Rodeio, 
Oropó e Jundiapeba. A unidade 
24 Horas do Jardim Univer-
so e Pró-Criança também 
funcionarão normalmente. 

Feriado

Já o Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) 
atenderá emergências como 
falta de água e vazamentos 
pelo telefone 115.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos decretou ponto 
facultativo nos dias 24 e 31 
de dezembro, voltando res-
pectivamente nos dias 27/12 
e 03/01, com ações essenciais 
como coleta de lixo, velório, 
cemitérios, zeladoria e serviço 
de ambulância funcionando 

normalmente. “A Defesa Civil 
estará de plantão e atenderá 
pelos telefones 4676-1947 
ou 95310-2217. Em casos 
de emergência, o morador 
pode ligar para o Corpo de 
Bombeiros (193) ou para o 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência, o Samu (192), 
que tomarão as providências”, 
informou a municipalidade.

Em Suzano, a Prefeitura 
determinou que as repartições 
públicas não funcionarão na 

Mogi- A partir do próximo 
ano, a Prefeitura vai melhorar 
as condições de pagamento 
aos contribuintes do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). A Câmara aprovou o 
projeto de lei do Executivo 
que institui benefícios como 
o aumento do desconto de 
5% para 8% para quem paga 
o tributo à vista (que na 
prática pode chegar a 13%), 
cria o desconto para quem 
paga parcelado e a isenção 
para contribuintes de baixa 
renda, e estabelece ainda a 
aplicação do menor índice 
inflacionário para atualização 
de valores.

“Compreendemos o mo-
mento de crise econômica 
e inflação alta, agravadas 
pela pandemia da Covid-19, 
e decidimos instituir este 
pacote de benefícios para 
atenuar a carga tributária 
aos contribuintes”, afirmou o 
prefeito Caio Cunha (Pode).

A isenção para família de 
baixa renda valerá exclusiva-
mente para os contribuintes 
regularmente inscritos no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais (CadÚnico), 
que tenham o IPTU em seu 
nome.

Está mantido o abatimento 
de 5% para o contribuinte 
que estava em dia com o 
tributo até 1º de novembro de 
2021. Com isso, o desconto 
para quem pagar à vista, na 
prática, poderá chegar a 13% 
(5% pela por estar em dia e 
mais 8% pelo pagamento em 
parcela única). É bem van-
tajoso: o IPVA, por exemplo, 
que é um imposto estadual, 
oferece 3% de desconto para 
quem paga à vista.

O desconto para os que 
optarem pelo parcelamento 
será uma redução de 5%, 
desde que o pagamento seja 
até a data de vencimento.

Correção
A proposta inicial era 

aplicar o IPC-Fipe como 
índice de correção, em vez 
do IPCA, utilizado até este 
ano de 2021. Isto já seria 
um benefício, já que pelas 
diferenças de metodologia, 
geralmente o IPCA registra 
índices superiores ao IPC. 
Mas uma emenda apresentada 
pela Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara, 
aprovada pelos demais ve-
readores, estabelece que a 
atualização será pelo menor 
índice de inflação.

O percentual será apurado 
anualmente e determinado 
por decreto do prefeito.

Prefeitura amplia 
descontos, cria 
isenção e muda 
atualização

IPTU

Cidades mantêm vacinação 
descentralizada na região
Cinco municípios mais populosas do Alto Tietê têm mais de 141 mil doses aplicadas

COVID-19

Região - Um levantamento do 
Grupo MogiNews/DAT junto 
às Secretarias de Saúde das 
cidades do Alto Tietê apontou 
que nas cinco mais populosas 
já foram aplicadas mais de 141 
mil doses da vacina contra 
a Covid-19 na campanha 
de reforço. No total, 170,6 
mil moradores da região já 
reforçaram sua imunidade.

A campanha da terceira 
dose na imunização tem como 
objetivo manter os índices de 
hospitalização e mortes pela 
doença em viés de queda, além 
de reforçar a imunidade da 
população contra a variante 
ômicron, que já foi detectada 
no país.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que, até a 
sexta-feira passada, 69.071 
pessoas já receberam a terceira 
dose da vacina nos postos da 
rede municipal, e que o prazo 
segue como de quatro meses 
desde a segunda dose (para 

Pfizer, Coronavac e Astrazene-
ca), e dois meses para Janssen. 

“O agendamento online foi 
retomado pelo website [www.
cliquecacina.com.br] com 
opções para datas e horários 
em todas as unidades de Saúde 
e no drive-thru do Pró-Hiper, 

no Centro Cívico”, informou 
a Secretaria de Saúde em nota.

Em Suzano, a Secretaria 
informou que 29.945 pessoas 
já receberam a dose adicional 
até o momento, e que está dis-
ponível em todos os postos de 
saúde da cidade, de segunda a 

sexta-feira, das 8 às 15 horas.
Na cidade de Ferraz de 

Vasconcelos foram registradas 
15.136 doses da vacina contra 
a Covid-19 na programação de 
reforço. A Secretaria de Saúde 
confirmou a redução do tempo 
de espera de cinco para quatro 
meses. “A cidade recebeu 800 
doses da Janssen e irá iniciar 
a aplicação a partir de hoje 
em quatro Unidades Básicas 
de Saúde: Vila Margarida Vila 
Santo Antonio, Vila São Paulo 
e CSII”, apontou a Pasta.

A prefeitura de Itaquaque-
cetuba reportou que, até o 
momento, 24.461 pessoas já 
receberam a dose de reforço, 
e que segue as determinações 
do governo do Estado para a 
aplicação após quatro meses 
depois da segunda dose para 
vacinas em duas etapas, e dois 
meses após a vacina única da 
Janssen. A Prefeitura também 
confirmou estoque e refor-
çou que está disponível em 
todas as unidades de Saúde 
do município.

Segundo a Secretaria de 

Saúde de Poá, até o momento, 
2.948 pessoas já receberam 
a terceira dose na cidade, e 
que segue a determinação 
da Secretaria de Estado da 
Saúde para os intervalos de 
quem já recebeu a dose. Os 
imunizantes, segundo a muni-
cipalidade, podem ser apicados 
em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e Estratégia 
Saúde da Família (ESF), das 
9 às 15 horas.

Na apuração junto à ferra-
menta VaciVida do governo do 
Estado, as outras cinco cidades 
da região - Arujá, Biritiba Mirim, 
Guararema, Salesópolis e Santa 
Isabel - registraram um total 
de 29.047 doses aplicadas 
junto às suas comunidades.

Entre estas cidades, Arujá 
está na frente com 9.457; Santa 
Isabel vem em segundo com 
8.187 pessoas e em terceiro 
vem Guararema com 4,7 mil. 
Biritiba Mirim quase chegou 
à marca de 4 mil pessoas 
com 3.988 imunizados, e 
Salesópolis registrou 2.625 
pessoas imunizadas.

Andre Diniz

Reforço também é aplicada no Pró-Hiper, em Mogi

Divulgação/PMMC

véspera de Natal e de Ano 
Novo, mantendo os serviços 
essenciais. O Pronto-Socorro 
Adulto Municipal segue em 
funcionamento, bem como 
o Pronto Atendimento de 
Palmeiras e o Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência, pelo número 192. 

“Vale destacar que a aplicação 
da vacina contra o novo 
coronavírus (Covid-19) e 
de outros imunizantes não 
estará disponível no período, 
uma vez que os postos estarão 
fechados e somente reabrirão 
na semana seguinte”.

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba informou que entre 
os dias 24 e 26, bem como 
entre os dias 31 de dezembro, 
1 e 2 de janeiro, apenas os 
serviços essenciais funcio-
narão, e que as atividades 
estarão de volta plenamente 
no dia 3 de janeiro.

Em Poá, na semana de 
Natal e de Ano Novo o serviço 
funcionará normalmente de 
segunda a quinta-feira das 9 
às 16 horas - nas sextas-feiras 

não haverá expediente.
Na Saúde, o Centro de 

Especialidades Odontoló-
gicas (CEO) e o Centro de 
Fisioterapia funcionarão das 
7 às 16 horas de segunda 
a quarta-feira. Já as UBS e 
ESF, o CAPS, o Centro de 
Bem Estar Animal, Centro 
de Especialidades Médicas, 
SAE/CTA e Equipe Multipro-
fissional de Atenção Domici-
liar (Emad) funcionarão de 
segunda a quarta-feira das 7 
às 16 horas, sendo que nas 
quintas o atendimento é até 
meio-dia e na sexta-feira 
não haverá expediente. A 
vacinação contra a Covid-19 
será suspensa às quintas e 
sextas, voltando na segunda-

-feira seguinte.
“A feira livre do bairro 

Calmon Viana também sofreu 
alterações, sendo antecipada 
dos sábados (dias 25/12 e 
1/01) para às sextas-feiras 
(dias 24 e 31/12), com o 
mesmo horário de funcio-
namento (7 às 14 horas)”, 
concluiu. (A.D.)

Prefeituras vão manter serviços essenciais nas datas

Emanuel Aquilera
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Bárbara e Frida veem escondidas Juju e Zeca darem um beijo (o primeiro 

beijo após começarem a namorar). 

GLOBO, 17H55

Malhação
Germano localiza a mãe de Nat, que lhe pede para ligar para Duca. Com 

o apoio de Gael, Cobra pede Jade em casamento na frente de Lucrécia. 

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Teresa se decepciona com Celestina e a manda embora da Quinta. Pedro 

conversa com Samuel. Leopoldina, Isabel e Nicolau se despedem de Celestina. 

Pilar deixa a Ordem Terceira, sob forte emoção de todos. Cândida aconselha 

Zayla a ter humildade. Pedro afi rma a Samuel que Tonico será preso.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Roni implora que Neném pague sua dívida. Betina manda uma foto de Carmem 

para Paula. Neném acerta com Conrado os detalhes do pagamento. Rose 

conta para Joana como conheceu seu marido. Flávia sugere a Guilherme 

que eles provoquem ciúmes em Rose.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Roney acaba ferindo Stephany ao confrontar Christian/Renato. Santiago leva 

Érica e Stephany para o hospital. Lara é contra a decisão de Noca de vender 

o prato a preços baixos. A fi la que forma na calçada para o restaurante de 

Noca chama a atenção da imprensa.

RECORD, 21H

A Bíblia
Grávida, Rebeca recebe um aviso de Deus. Nasce os gêmeos Esaú e Jacó. 

Apesar da preferência de Rebeca, Isaque avisa que Jacó não foi o principal 

escolhido por Deus.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 31

MBLL

BUMBAMEUBOI

SLOGANANTE

IAINCR

CRITERIOSA

KARDECPRT

DELOSONU

MEDIANASUR

MACAOTARIA

BEMULOD

BELIGERANTE

RRISADACO

TRAPDITR

QUECEAROD

RUTILACINE

APANTANAL

Chefe
de James

Bond
(Cin.)

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Associação
que man-
tém o Sesi

(sigla)

A gordura 
encontrada
no azeite
de dendê

Rapa (?):
Ilha de
Páscoa
(Chile)

Nem muito
boas, nem
muito más

Peças que
formam

uma
corrente

Visa man-
ter a paz
mundial
(sigla)

Vitamina
abundante
na man-

teiga

À (?):
junto à

superfície

Impulso,
em francês

Imposto
Territorial

Rural
(sigla)

Participar
da típica 
refeição
natalina

Empresa de
telecomu-
nicações
dos EUA

Maior
planície

inundável
do mundo

Acessório
de ambu-
lâncias

Aguerrido

Armadilha,
em inglês

Pergunta
de quem

não
entendeu

o que
foi dito

Antagonista;
competidor

Banda brasileira de
"Flores em Você"

Em pre-
sença de
Beliscão,
em inglês

Tola (gír.)
Nascida
na Terra

dos Faraós

Reação à
boa piada
Acusado de
um crime

Sensata
Allan (?),
líder do 

Espiritismo

Bordão de 
propagan-
das (ing.)

Dança
folclórica

de Catirina
e Pai

Francisco

Mineral
vermelho
encon-

trado em
filamentos
de certos
quartzos

Salada,
em inglês
Cora (?),
jornalista

Produto
do "brainstorming"

A de "Em Família" foi
"Eu Sei que Vou Te
Amar"

Cinema
(red.)

Formato
do DIU 

Aplacar;
suavizar

Porco
novo

Modalidade impressa
de poesia, é comum

no Nordeste
Sufixo de "nêutron"

Linguagem utilizada 
no merca-
do finan-

ceiro (gír.)

Foco da
plateia, no

cinema

Bolsa,
em inglês

Cruel;
perversa

M A C A

3/bag — cni — nip — nui — rca. 4/élan — trap. 5/salad. 6/rútila — slogan. 8/boa ideia.

Não se deixe abater pelas 

falhas, pelos fracassos. 

Não desista porque agora 

apareceram obstáculos. 

Chore se for o caso, mas 

continue acreditando e 

tentando. Pois há sempre 

algo que vale a pena.

Não permita que os 

pensamentos negativos 

vençam sua resistência. 

Não se deixe levar pela 

desistência nunca! Pois 

o triunfo só bate à porta 

de quem nunca deixa de 

tentar, de cai e nunca se 

deixa ficar no chão.

MOMENTO
especial

JAMAIS DESISTA DE SE APAIXONAR PELA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homenageada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje parabéns hoje e sempre! 

Vocês merecem um ano novo de vida maravilhoso! Feliz 

Aniversário!

“ Que o vento leve o necessário e me 
traga o suficiente.”

 cultura@jornaldat.com.br

A vida é uma festa para 

quem aprende a vive-la. E 

vale a pena, pois está cheia 

de coisas maravilhosas 

para experimentar.

Mas não se preocupe, 

ninguém nasceu ensinado, 

nem aprendeu do dia para 

a noite. Leve o seu tempo, 

mas seja como for: jamais 

desista de se apaixonar 

pela vida!
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COMUNICADO DE ERRATA
EDITAL Nº 189/2021 - PROCESSO Nº 27.096/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GRAMA (GRAMA 
ESMERALDA E GRAMA BERMUDAS TIFWAY).
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, comunica aos interessados que por um lapso na publicação realizada 
dia 18 de dezembro de 2021, o Aviso de Licitação constou como “Pregão Eletrônico”, sendo o 
correto “Pregão Presencial”. Fica a publicação retificada na seguinte forma:
“Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos na 
Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), 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).”

Mogi das Cruzes, em 22 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185-2/2021 - PROCESSO Nº 24.825/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, 
PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que foi suspensa “sine die”, para adequações do edital, a sessão 
pública para abertura de propostas, cuja data estava marcada para o dia 05 de janeiro de 2022.

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

NOVO JULGAMENTO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/20 - PROCESSO Nº 14.076/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA - PROGRAMA +MOGI ECOTIETÊ - NO MUNICÍPIO 
DE MOGI DAS CRUZES.
EMPRESA VENCEDORA: SANTOS, BARBOSA & SILVA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais).

Secretaria Municipal de Finanças, em 21 de dezembro de 2021.
RICARDO ABÍLIO - Secretário Municipal de Finanças__________________________________________________________________________

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CMPL
COMUNICADO

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

MOGI DAS CRUZES, em 22 de dezembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

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

DECRETOS:

Nº 20.317, de 2 de setembro de 2021 - Dispõe sobre designação de representantes para 
integrarem a Comissão Permanente de Combate às Ocupações Irregulares e Habitação, na parte 
que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.318, de 2 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.319, de 2 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
7.166.000,00 (sete milhões, cento e sessenta e seis mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.320, de 2 de setembro de 2021 -  Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Agricultura, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.321, de 2 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.322, de 2 de setembro de 2021 - Autoriza a Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, 
a título excepcional e provisório, proceder às obras e serviços necessários para o prolongamento 
de rede de distribuição de gás natural, nas vias públicas que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.323, de 2 de setembro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.324, de 2 de setembro de 2021 - Autoriza a Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, 
a título excepcional e provisório, proceder às obras e serviços necessários para o prolongamento 
de rede de distribuição de gás natural, nas vias públicas que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.325, de 3 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 76.882,83 (setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), e 
dá outras providências.
Nº 20.326, de 3 de setembro de 2021 - Autoriza a Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, 
a título excepcional e provisório, proceder às obras e serviços necessários para o prolongamento 
de rede de distribuição de gás natural, nas vias públicas que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.327, de 3 de setembro de 2021 - Autoriza a Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, 
a título excepcional e provisório, proceder às obras e serviços necessários para o prolongamento 
de rede de distribuição de gás natural, nas vias públicas que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.328, de 3 de setembro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via judicial, o imóvel que especifica, destinado a implantação de Creches Modelo, e dá outras 
providências.
Nº 20.329, de 3 de setembro de 2021 - Aceita a doação, sem encargos, que faz a empresa 
Sincroniza Projetos de Educação LTDA ao Município de Mogi das Cruzes, de diagnósticos de 
conectividade, e dá outras providências.
Nº 20.330, de 3 de setembro de 2021 - Aceita a doação, sem encargos, que faz a MR Trends 
LTDA. ao Município de Mogi das Cruzes, de acesso a plataforma Onne.link., e dá outras 
providências.
Nº 20.331, de 3 de setembro de 2021 - Dispõe sobre alteração de membros da Comissão 
Municipal de Emprego, e dá outras providências.
Nº 20.332, de 3 de setembro de 2021 - Institui Comissão de Estudos, para a finalidade que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.333, de 9 de setembro de 2021 - Exclui do item “h”, do artigo 1º, do Decreto nº 5.325, de 16 
de setembro de 2004 e do respectivo Termo nº 467, da mesma data, a permissão de uso do Box 
9 no Mercado Produtor, e dá outras providências.
Nº 20.334, de 9 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.718.950,00 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta reais), e dá outras 
providências.
Nº 20.335, de 9 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e dá outras providências.
Nº 20.336, de 9 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Cultura, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
96.000,00 (noventa e seis mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.337, de 9 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.338, de 9 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.339, de 9 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 94.345,13 
(noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), e dá outras providências.
Nº 20.340, de 9 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.341, de 9 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
33.086,25 (trinta e três mil, oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), e dá outras providências.
Nº 20.342, de 9 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Serviços Urbanos, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.343, de 9 de setembro de 2021 - Dispõe sobre autorização para o funcionamento da CEIC 
Santa Clara - II, mantida pelo Instituto da Criança Santa Clara, e dá outras providências.
Nº 20.344, de 9 de setembro de 2021 - Dispõe sobre permissão de uso do prédio do Centro de 
Educação Infantil Municipal - CEIM Prof.ª Therezinha Miranda de Paula e dos bens móveis nele 
existentes, ao Instituto da Criança Santa Clara, para funcionamento da CEIC Santa Clara - II, e 
dá outras providências.
Nº 20.345, de 10 de setembro de 2021 - Altera a composição dos membros do Conselho 
Mogiano de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - COMOMA, e dá outras providências.
Nº 20.346, de 10 de setembro de 2021 - Altera a composição de membros da Comissão Especial 
de Avaliação do Tratamento Fora do Domicílio, instituída pelo Decreto nº 10.582, de 31 de maio 
de 2010, e dá outras providências.
Nº 20.347, de 10 de setembro de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membros para integrar 
o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Mogi das Cruzes – COMMULHER, Gestão 
2021/2023, no segmento que especifica.
Nº 20.348, de 10 de setembro de 2021 - Dispõe sobre os valores da Gratificação por 
Desempenho de Atividade Delegada criada pela Lei n° 6.494, de 29 de dezembro de 2010, e dá 
outras providências.
Nº 20.349, de 10 de setembro de 2021 - Dispõe sobre transferência para permissão para 
exploração do serviço de transporte coletivo de escolares no âmbito do Município de Mogi das 
Cruzes, a título precário e oneroso, e dá outras providências.
Nº 20.350, de 13 de setembro de 2021 - Dispõe sobre baixa de bens móveis, que especifica, e 
dá outras providências.
Nº 20.351, de 13 de setembro de 2021 -Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título 
precário e oneroso, de um módulo coberto D-46, no Mercado Municipal do Produtor “Minor 
Harada”, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.352, de 13 de setembro de 2021 -Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título 
precário e oneroso, de um módulo coberto D-48 no Mercado Municipal do Produtor “Minor 
Harada”, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.353, de 13 de setembro de 2021 -Dispõe sobre nomeação de membro para integrar o 
Grupo de Monitoramento Empresarial, e dá outras providências.
Nº 20.354, de 13 de setembro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.355, de 13 de setembro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.

Nº 20.356, de 14 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.168.000,00 (três milhões, cento e sessenta e oito mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.357, de 14 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.358, de 14 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 2.010.364,92 (dois milhões, dez mil, trezentos e sessenta e quatro reais e novena e dois 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.359, de 14 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 568.500,00 (quinhentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais), e dá outras providências.
Nº 20.360, de 14 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Segurança, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.361, de 14 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Gestão Pública, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 13.400.000,000 (treze milhões, quatrocentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.362, de 14 de setembro de 2021 - Dispõe sobre alteração do Decreto n º 19.962, de 24 
de março de 2021, no quadro que especifica, em razão de Aporte de Recurso Municipal e dá 
outras providências.
Nº 20.363, de 14 de setembro de 2021 - Dispõe sobre alteração do Decreto n º 19.797, de 21 
de dezembro de 2020, no quadro que especifica, em razão de Aporte de Recurso Municipal e dá 
outras providências.
Nº 20.364, de 14 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Gestão Pública, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 1.376.571,71 (um milhão, trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e 
setenta e um centavos), e dá outras providências.
Nº 20.365, de 15 de setembro de 2021 - Institui comissão, para a finalidade que especifica, e  
dá outras providências.
Nº 20.366, de 15 de setembro de 2021 - Institui comissão, para a finalidade que especifica, e  
dá outras providências.
Nº 20.367, de 15 de setembro de 2021 - Institui Grupo de Trabalho para proceder os estudos 
para revisão, reformulação e atualização da Lei Complementar nº 69, de 29 de março de 2010, 
que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Guarda Municipal, 
e dá outras providências.
Nº 20.368, de 15 de setembro de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membros, para a finalidade 
que especifica, e dá outras providências
Nº 20.369, de 16 de setembro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.370, de 16 de setembro de 2021 - Dispõe sobre alteração dos representantes da Comissão 
Técnica de Acompanhamento – CTA, nos seguimentos que especifica.
Nº 20.371, de 16 de setembro de 2021 - Dispõe sobre alteração dos membros do Programa Mãe 
Mogiana, nos seguimentos que especifica.
Nº 20.372, de 17 de setembro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.373, de 17 de setembro de 2021 - Dispõe sobre alteração do Anexo III Decreto nº 17.962, 
de 10 de janeiro de 2019, na forma que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.374, de 17 de setembro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.375, de 17 de setembro de 2021 - Dispõe sobre incorporação ao patrimônio municipal dos 
bens móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.376, de 21 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 1.104.396,00 (um milhão, cento e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais), e dá outras 
providências.
Nº 20.377, de 21 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
873.784,52 (oitocentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.378, de 21 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.379, de 21 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e dá outras providências.
Nº 20.380, de 21 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 416.130,32 
quatrocentos e dezesseis mil, cento e trinta reais e trinta e dois centavos), e dá outras providências.
Nº 20.381, de 21 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, credito adicional suplementar no valor 
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.382, de 22 de setembro de 2021 - Dispõe sobre alteração de membro para integrar a 
Comissão Municipal Permanente de Avaliação – CMPA, na parte que especifica, e dá outras 
providências.
Nº 20.383, de 22 de setembro de 2021 - Dispõe sobre incorporação ao patrimônio municipal dos 
bens móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.384, de 22 de setembro de 2021 - Institui a Comissão Interinstitucional Municipal de 
Educação Ambiental - CIMEA, e dá providências.
Nº 20.385, de 23 de setembro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.386, de 24 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.387, de 24 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 239.993,00 
(duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e três reais ), e dá outras providências.
Nº 20.388, de 24 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
669.901,47 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e um reais e quarenta e sete centavos), 
e dá outras providências.
Nº 20.389, de 24 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor de diversos órgãos da Municipalidade, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 2.880.000,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.390, de 24 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.680.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.391, de 24 de setembro de 2021 - Revoga, parcialmente, no trecho que especifica, o 
Decreto n° 8.682, de 29 de maio de 2008 e o Decreto nº 9.993, de 22 de outubro de 2009.
Nº 20.392, de 24 de setembro de 2021 - Suspende alvarás para exploração do Serviço de 
Transporte Coletivo de Escolares outorgados a Eduardo Rodrigues de Lima, e dá outras 
providências.
Nº 20.393, de 28 de setembro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.394, de 28 de setembro de 2021 - Dispõe sobre convalidação dos atos praticados por 
Médicos Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, que se menciona, não abrangidos 
pelo Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Segurança Pública da Superintendência de Polícia Técnico Científica – Instituto 
Médico Legal – IML/Núcleo de Perícias Médicos Legais de Mogi das Cruzes.
Nº 20.395, de 29 de setembro de 2021 - Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial ao 
Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Planejamento e 
Urbanismo, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.396, de 30 de setembro de 2021 - Altera o endereço de funcionamento do Núcleo de 
Recreação e Educação Infantil Universal Kids S/S Ltda, e dá outras providências.
OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.
br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho  - Secretário de Governo

ATA DE REUNIÃO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PUBLICADO 
EM 13 DE NOVEMBRO DE 2.021 PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL.

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS PARA ANÁLISE 
DOS PROCESSOS OBJETIVANDO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL

Ao vigésimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trin-
ta minutos, no segundo andar da Secretaria Municipal de Educação, deu-se início à Reunião 
da COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS, instituída pela Resolução 
SME nº 03, de 20 de janeiro de 2021, tendo por finalidade proceder a análise dos documentos 
encartados pelas entidades sem fins lucrativos, objetivando a concessão administrativa do 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL ALCIDES PAIS DE MORAES, localizado 
na Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira – Vila Moraes – Mogi das Cruzes/SP. Abertos 
oficialmente os trabalhos, com a análise dos processos protocolados, a Comissão decide: DE-
FERIR A INSCRIÇÃO – Processo nº 35.379/2021 – INSTITUTO EDUCACIONAL CRIANÇA 
FELIZ. INDEFERIR AS INSCRIÇÕES: Processo n º 35.407/2021 – ASSOCIAÇÃO E CENTRO 
DE APOIO SOCIAL DE EDUCAÇÃO ESPAÇO FELIZ, pelo não atendimento aos critérios exi-
gidos no Edital de Chamamento Público nº 05/2021, referente aos itens 2.3.2, 3.2.16 e 3.2.18; 
Processo nº 37.829/2021- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM MODELO, 
pelo não atendimento aos critérios exigidos no Edital de Chamamento Público nº 05/2021, 
referente aos itens 2.3.1 e 3.2.12; Processo nº 38.086/2021- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
VITÓRIA, pelo não atendimento aos critérios exigidos no Edital de Chamamento Público nº 
05/2021, referente ao item 3.2.2; Processo nº 38.275/202 – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
ATALAIA, pelo não atendimento aos critérios exigidos no Edital de Chamamento Público nº 
05/2021, referente aos itens 2.3.1, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18; Processo nº 38.763/2021- INSTI-
TUTO EDUCACIONAL ADONAI, pelo não atendimento aos critérios exigidos no Edital de 
Chamamento Público nº 05/2021, referente aos itens 3.2.8, 3.2.16. A seguir, foi encerrada 
a presente reunião e providenciado o registro em ata devidamente assinada pelos membros 
da Comissão de Seleção das Organizações Parceiras (Resolução SME nº 03/2021). Dada a 
necessidade de publicidade exigida em lei, com a publicação integral desta Ata.

Fica estabelecido conforme o Edital de Chamamento Público nº 05/2021, item 5.1, o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para eventual recurso, quais sejam: de 27/12/2021 à 03/01/2022, o qual 
deverá ser protocolado no setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.
 Juliana Ramires Ramos de Paiva Vivian Maria Lopes
 Thiago Rafael Miguel Gonçalves Leandro Campos Lima Yamasaki

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Mais de 500 pessoas atendidas por instituições são levadas ao Circo

Mogi- O Fundo Social promoveu, anteontem, uma sessão solidária no circo 

Stankowich, que cumpre temporada na cidade.  Ao todo, 300 pessoas, sendo a maioria 

crianças da Chácara Guanabara e do Conjunto Habitacional Vereador Jefferson da 

Silva tiveram a oportunidade – e muitos pela primeira vez – de ver de perto a magia de 

um espetáculo circense. Todos ganharam ingressos e tiveram transporte gratuito

Governo do Estado descarta 
pedágio na rodovia Mogi-Dutra
Além disso, as melhorias na Rodovia Mogi-Bertioga estão mantidas e serão executadas com recursos estaduais.

PROJETO ARQUIVADO

Região- O presente de Natal 
chegou antecipado para a região. 
No início da noite de ontem, o 
governo do Estado comunicou 
a suspensão da concessão do 
Lote Litoral e, com isso, o pro-
jeto de instalação de pedágio 
na Rodovia Mogi-Dutra.  Em 
audiência com a direção do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), deputados e 
representantes da sociedade 
civil, o governador em exercí-
cio, Rodrigo Garcia, anulou a 
proposta de forma definitiva e 
colocou fim numa luta que se 
arrasta há mais de dois anos. 
E o melhor, as melhorias na 
Rodovia Mogi-Bertioga estão 
mantidas e serão executadas 
com recursos estaduais.

A notícia foi amplamente 
comemorada pelas lideranças, 
que atribuíram a vitória à união 
política e da sociedade civil do 

Condemat comemora anúncio e atribui vitória à união dos políticos e da sociedade

Alto Tietê. “Esse anúncio, sem 
dúvida, era o mais aguardado 
dos últimos tempos e vai per-
mitir que a Região continue a 
se desenvolver. Mais do que 
isso, mostra a força do Alto 
Tietê, que uniu vários segmen-
tos em prol de um objetivo 
maior. Essa conquista é de 
todos”, ressaltou o presidente 
do Condemat, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), prefeito de Suzano, ao 
lado do prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode).

A proposta de implantação 
da praça de pedágio na Rodovia 
Mogi-Dutra foi apresentada 
em outubro de 2019, dentro 
do projeto de duplicação da 
Rodovia Mogi-Bertioga. Desde 
então, o Condemat, deputados, 
entidades de classe e líderes de 
bairro têm atuado em várias 
frentes para impedir o avanço 
da iniciativa. Audiências, ofícios, 
carta aberta e muitos protestos 

foram realizados
Em todas as suas manifesta-

ções, a direção do Condemat 
enfatizou os reflexos negativos 
que um pedágio na Mogi-Dutra 
causaria para toda a região, com 
impacto principalmente para o 
desenvolvimento de atividades 

produtivas essenciais para 
a economia regional, como 
agricultura e indústria, além 
de prejudicar os milhares de 
estudantes e trabalhadores 
que diariamente usam a via.

“Os prejuízos são muitos 
e superam qualquer ponto 

positivo que a proposta po-
deria ter, ainda mais na atual 
conjuntura econômica. Além 
de impactar as atividades já 
instaladas, um pedágio invia-
biliza novos investimentos na 
região, que tem como alguns dos 
principais atrativos justamente 

a localização e logística. É im-
portante que o governo tenha 
reconhecido isso e descartado a 
ideia. Fundamental, ainda, ter 
mantido os investimentos para 
a Mogi-Bertioga”, argumentou 
o presidente Rodrigo.

Além de cancelar a concessão 
do Lote Literal, o governador 
em exercício anunciou que as 
obras nas Rodovias Rio-Santos 
e Mogi-Bertioga serão viabiliza-
das pelo Estado. A atualização 
do projeto da Mogi-Bertioga 
será contratada já em janeiro.

Além deles, participaram 
da reunião o deputado fede-
ral Marco Bertaiolli (PSD), o 
coordenador do Movimento 
Pedágio Não, Paulo Boccuzzi, 
além dos secretários da Casa 
Civil do Estado, Cauê Macris, 
e de Projeto e Assuntos Es-
tratégicos, Rodrigo Maia, e a 
assessora do deputado Estevam 
Galvão (DEM), Viviane Strelec.

Foto: Paulo Pavione

Procon de Mogi das Cruzes 
inicia a Operação Natal

Mogi- Para facilitar as compras 
e evitar problemas dos con-
sumidores durante o período 
de compras de fim de ano, 
quando o comércio está mais 
movimentado, o Procon deu 
início na segunda-feira passada 
a operação de fiscalização de 
Natal no shopping de Mogi 
das Cruzes.

Só no primeiro dia de ação, 
12 lojas foram vistoriadas. O 
objetivo é orientar os lojistas 
para que a afixação de preços 
nos produtos e vitrines seja feita 
de forma correta. A forma de 
pagamento, os parcelamentos, 
juros e política de troca também 
devem ter informações claras.

 “Não é difícil encontrar 
estabelecimentos que expõem 
seus produtos em vitrines e 
araras sem nenhuma indica-
ção de preço, o que dificulta 
muito a vida do consumidor, 
especialmente nessa época 
de maior movimento. Nestas 
situações, muitas vezes o cliente 

Comércio

é obrigado a fazer diversas 
perguntas ao vendedor, o que 
pode gerar constrangimento e 
espera”, ressaltou a diretora do 
Procon, Fabiana Bava.

É direito básico do consumidor 
a informação clara, correta e 
de fácil visualização dos preços 
dos produtos e serviços, assim 
como é obrigatória a indicação 
do valor à vista. Caso a loja 
venda parcelado com acrésci-
mo, deve apresentar o custo 
efetivo total (CET), o valor 
das parcelas, a taxa de juros, 
eventuais acréscimos e encargos 
incidentes no financiamento.

Os comércios de maior 
porte que optam pela consulta 
de preço por leitura ótica do 
código de barras precisam 
garantir a disponibilidade de 
aparelhos suficientes para aten-
der a demanda, devidamente 
identificados nos locais de 
venda e com fácil acesso. Os 
consumidores precisam estar 
atentos se o preço cobrado no 

caixa é o mesmo apresentado 
junto ao produto na gôndola 
ou prateleira. Caso haja diver-
gência, o cliente pode pagar 
o menor preço.

Os fiscais do Procon também 
orientaram os responsáveis por 
estabelecimentos que comer-
cializam produtos alimentícios 
que ficam expostos ao público, 
sobre a obrigatoriedade da 
indicação do preço de cada 
produto e principalmente 
sobre a apresentação da data 
de fabricação e validade. “Ao 
comprar um doce, por exemplo, 
o consumidor tem o direito de 
saber quando foi produzido, 
se está fresquinho - é uma 
questão de proteção à saúde”, 
complementou a diretora.

Os fornecedores que des-
cumprem as normas previstas 
na Lei 10.962/04, regulamen-
tada pelo Decreto 5.903/06, 
bem como na Lei Estadual 
14.513/11, estão sujeitos à 
pena de multa. 

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Agricultura preparou 
programação especial de abas-
tecimento para as festas de final 
de ano. O Mercado Municipal 
funcionará hoje em horário 
ampliado, das 7 às 19 horas; 
e amanhã, das 7 às 18 horas. 
No próximo sábado e domingo 
permanecerá fechado. De 27 a 
31 de dezembro, o Mercadão 
funcionará no horário normal, 
das 7 às 18 horas, e nos dias 1 
e 2 de janeiro estará fechado.

Outra opção de compras 
para a população são as feiras 
livres. A principal novidade será 
a realização de uma feira extra, 
organizada pelos varejistas da 
Cobal, no dia 24 de dezembro 
das 7 às 13 horas, véspera de 
Natal, no estacionamento do 
Pró-Hiper, com diversas opções 
de produtos hortifrutigranjeiros. 
As demais feiras livres ocorrem 
normalmente, exceto nos 
sábados, dias 25 e 1º.  

Agricultura prepara 

programação 

especial para feiras, 

Mercadão e Cobal

Final de ano

Mogi- A intensificação da 
vacinação contra a Covid-19 
antes do Natal termina 
hoje. Até às 12 horas, os 
mogianos podem procurar 
o Pró-Hiper, de carro ou 
a pé, ou um dos 9 postos 
de saúde para  receber o 
imunizante Pfizer em li-
vre demanda. Não haverá 
expediente no período da 
tarde e os agendamentos 
online serão retomados na 
próxima segunda-feira por 
meio do site www.clique-
vacina.com.br

A vacina da Pfizer está 
sendo aplicada sem necessi-
dade de agendamento, mas 
com limite de cotas diárias. 
Estão disponíveis primeira, 
segunda e terceira doses 
no Pró-Hiper e nos Postos 
de Saúde do Alto Ipiranga, 
Braz Cubas, Jardim Cami-
la, Jardim Universo, Nova 
Jundiapeba, Santa Tereza, 
Santo Ângelo, Vila Natal e 
Vila Suíssa.

A primeira dose está dis-
ponível 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 contribuir 
para prevenir novas altas 
da doença.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê  
(Condemat) não registrou 
nenhum óbito por Covid-19 
nas últimas 48 horas.

Vacinação em livre 
demanda termina hoje

Contra a Covid-19
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PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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