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Novas vagas aquecem
vendas no comércio
Uma semana após a abertura dos espaços, lojistas já sentiram efeitos positivos na Black Friday

Entidades representativas do co-
mércio de Mogi das Cruzes aprova-
ram a primeira semana de funcio-
namento do novo sistema de vagas 
de estacionamento na região cen-
tral da cidade. As vagas, que fun-
cionarão até 15 de janeiro de 2022, 
têm como objetivo facilitar o aces-
so da população às lojas durante 
as compras de Natal e Ano Novo. 
O novo regime definiu 200 novas 
vagas rotativas nas principais ruas 

do centro comercial, divididas para 
o período diurno e para o notur-
no, com validade entre 19 horas e 
meia-noite. “Tivemos um ligeiro 
aumento, o que ajudou principal-
mente no período da Black Friday, 
e agora com o início das compras 
de Natal”, resumiu o presidente 
do Sindicato do Comércio Vare-
jista de Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomércio), Valterli Martinez.  
Cidades, página 6

Dívida ativa

Prazo para 
acordo entra
na reta final
Cidades, página 4

A Secretaria de Planejamento e 
Urbanismo disponibilizou no site 
da Prefeitura de Mogi das Cruzes 
uma página com todas as informa-
ções sobre a Área de Intervenção 
Urbana (AIU) da região leste, que 
compreende o distrito de Cezar de 
Souza. Nos próximos dois meses, a 
população poderá participar apre-
sentando críticas e sugestões, que 
serão analisadas e incorporadas ao 
processo de desenvolvimento susten-
tável da região. Cidades, página 5

Projeto de urbanismo

POPULAÇÃO
DE CEZAR DARÁ
SUGESTÕES

Vagas serão utilizadas no período diurno e noturno, até meia-noite

Mogi News/Arquivo

Turismo

Município de Poá perde status
de Estância Hidromineral

Votação na Alesp rebaixou a cidade para a categoria de
Município de Interesse Turístico (MIT). Cidades, página 3
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VACINAÇÃO MUDA ROTINA 
PARA AMPLIAR COBERTURA

Covid-19

Saúde anuncia novas estratégias para aplicação das 
doses de reforço da vacina. Cidades, página 6

Divulgação

Estacionamento rotativo



Sexta-feira, 3 de dezembro de 20212 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

VAGAS DE EMPREGO
O painel de vagas de emprego do 
Mogi Shopping foi atualizado nesta 
semana, com 17 oportunidades de 
trabalho. Os candidatos devem se-
guir as recomendações de cada vaga 
para encaminhamento de currícu-
los. O Mogi Shopping fica na avenida 
Narciso Yague Guimarães, 1.001. O 
telefone para informações é o (11) 
4798-8800. O painel de vagas tam-
bém fica disponível no site mogi-
shopping.com.br.

FEIRÃO DE NEGOCIAÇÃO
A EDP, distribuidora de energia elé-
trica do Alto Tietê, realiza o Feirão 
de Negociação com condições es-
peciais de acordo e cashback para 
pagamento de débitos em aberto. 
A oportunidade estará disponível 
até o dia 30 de dezembro e é dire-
cionada para clientes residenciais, 
rurais, comerciais e industriais. Os 
acordos podem ser feitos sem sair 
de casa pelo www.edponline.com.br.

VANTAGENS
Durante o período, quem estiver com 
as contas de energia atrasadas terá 
facilidades na negociação, com pos-
sibilidade de parcelamento em até 

36 vezes, além da redução na entra-
da. Excepcionalmente no feirão, os 
clientes que já possuem débitos de 
negociações anteriores também en-
contrarão flexibilidade para o acer-
to e renegociação de suas contas.

WALMIR NO PSB
O vice-prefeito e secretário de Cul-
tura de Suzano, Walmir Pinto, já 
tem uma nova legenda - o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB). A filia-
ção foi confirmada pelo presidente 
da sigla no município, Rogério Oli-
veira. Walmir, em sua fala no vídeo, 
colocou-se à disposição para ajudar 
na construção da legenda na cidade 
para as eleições de 2022.

DESTAQUE ESPORTIVO
A Câmara de Mogi aprovou o Re-
querimento 126/2021, que parabe-
niza o atleta mogiano Gustavo Adol-
fo de Oliveira pelas conquistas em 
campeonatos de jiu-jitsu. O verea-
dor Marcos Furlan (DEM), autor do 
documento, destacou em especial 
a medalha de bronze, na categoria 
preta absoluto, no Campeonato Mun-
dial de Jiu-Jitsu 2021, que ocorreu 
no Ginásio Ibirapuera nos dias 25, 
26, 27 e 28 de novembro.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Envolvidas pelo turismo

E
ntre janeiro e outubro de 2020, pe-
ríodo crítico da pandemia da Co-
vid-19, foi registrada uma queda de 
900 milhões de pessoas no fluxo de 

viajantes internacionais ante o mesmo pe-
ríodo de 2019. Os números, apresentados 
pela agência das Nações Unidas, Organização 
Mundial do Turismo (OMT), aponta o setor 
como um dos mais afetados. Assim como o 
turismo internacional, o de lazer também 
sofreu graves consequências.

Profissionais da área já relataram o mo-
mento difícil e de indefinição ao Mogi News. 
No primeiro semestre deste ano, o poder 
público mostrou preocupação com o setor 
turístico e quer colocar em prática uma ação 
que envolve todas as cidades do Alto Tietê. 
Prefeitos e integrantes da Câmara Técnica de 
Turismo do Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
participaram de audiência com o secretário 
de Turismo do Estado, Vinicius Lummertz, 
para discutir ações para a retomada da ati-
vidade turística pós-pandemia na região. A 
criação de uma rota caipira entre os muni-
cípios foi um dos temas discutidos. A ini-

ciativa da nova rota regionalizada partiu dos 
prefeitos de Guararema, Zé Luiz (PL), e de 
Salesópolis, Vanderlon Gomes (PL). Mas não 
só Guararema e Salesópolis têm rotas turís-
ticas no Alto Tietê, por isso, a ideia é que o 
projeto tenha maior abrangência na região. 
E o secretário estadual Vinicius Lummertz 
promete dar apoio para retomar o tempo 
perdido durante a pandemia, divulgando 
os atrativos naturais e culturais que os mu-
nicípios oferecem.

Para a retomada do Turismo ser ainda 
mais efetiva, tão importante quanto o apoio 
do poder público, é que as autoridades in-
centivem a aliança com a iniciativa privada, 
além da preservação de empresas e empre-
gos, melhoria da estrutura e qualificação de 
destinos, promoções e incentivos para que 
pessoas de cidades próximas da Grande São 
Paulo tenham interesse em conhecer as bele-
zas e a tão importante e relevante parte his-
tória contida no Alto Tietê. Mas, a retomada 
deve ocorrer de forma segura, com planeja-
mento bem feito e tendo a clareza de quais 
atividades não oferecem risco à população 
neste momento.

Falar da respiração é algo 
cada vez mais comum e evi-
dente, afinal estamos vivendo 
dias de uma pandemia que 
nos faz ficar “sem ar”. Sabe-
mos que todos os seres vivos 
necessitam da respiração para 
sobreviver, sendo que também 
é a primeira coisa que fazemos 
ao nascer. Além disso, também 
fazemos isso durante toda a 
nossa existência, dia e noite, 
sem ao menos percebermos, 
ou seja, respirar é algo ine-
rente à vida.

Por dia, executamos em 
média 650 mil respirações, 
por volta de 237 milhões por 
ano. Isso comprova o quan-
to a respiração é importante 
para nossas vidas. Pois bem, 
todos os seres vivos precisam 
de energia para viver. Desta 
forma essa energia é obtida 
por meio dos alimentos. Po-

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

rém para que o nosso orga-
nismo consiga processar essa 
energia todos os órgãos preci-
sam funcionar perfeitamente.

Inicialmente, nosso sistema 
respiratório é formado pelo 
nariz, faringe, laringe, tra-
queia, brônquios e pulmões. 
Durante a respiração ocorrem 
dois tipos de movimento, a 
inspiração e a expiração.  Na 
respiração, o ar penetra o nos-
so nariz e chega aos pulmões; 
na expiração, o ar que estava 
nos pulmões é eliminado para 
o ambiente externo. 

Desta forma, as cavidades 
nasais são a porta de entrada 
do ar. Por isso, elas são reves-
tidas pela mucosa nasal, além 
de um conjunto de pelos que 
atua como um filtro do ar. A 
mucosa juntamente com os 
pelos produzem uma secreção 
viscosa chamada muco, por 

isso, é aconselhável sempre 
respirar pelo nariz, isso faz 
com que o ar chegue em me-
lhores condições aos nossos 
pulmões, pois os pelos e o 
muco atuam como uma es-
pécie de filtro natura.

De forma mais leiga, para 
que todos possam entender, 
nós inspiramos oxigênio, o 
principal gás para que haja 
vida. Além disso, ao chegar 
aos pulmões, o oxigênio é 
absorvido pelas células, que 
também juntamente com a 
glicose agem como combus-
tível para o corpo, gerando 
energia. Posteriormente, nós 
expiramos, e eliminamos gás 
carbônico para a atmosfe-
ra. Portanto, esse fenômeno 
ocorre o tempo inteiro no in-
terior de cada uma das nos-
sas células.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Comissão de Saúde do Lions Clube 
Mogi das Cruzes.
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Limpeza de rios em Biritiba
deve ter início em janeiro
Biritiba - O Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) deve iniciar os ser-
viços de desassoreamento 
em Biritiba Mirim no início 
do próximo ano. A inter-
venção atende ao pedido 
apresentado pelo deputado 
estadual Marcos Damasio (PL) 
e pela vereadora Luciléia do 
Valdivino.

No município, dois tre-
chos foram contemplados: 
o córrego Capela e o Lote 
5 do rio Tietê; sendo que 
no primeiro os trabalhos 
serão feitos em mil metros 
de extensão e, no segun-
do, em 5 mil metros, com 
investimentos de R$ 1,4 
milhão e de R$ 7,3 milhões, 
respectivamente.

A empresa escolhida, por 
meio de licitação, foi a ETC - 
Empreendimentos e Tecnologia 
em Construções Ltda, que tem 
previsão de retirar do córrego 
Capela 9 mil metros cúbicos 
de sedimentos e outros 37 
mil metros cúbicos do Lote 
5 do rio Tietê. O início das 

6 mil metros

obras depende da emissão de 
licença ambiental, que deve 
ocorrer até o fim deste ano.

Uma obra importante que 
vai impactar positivamente 
a cidade ao melhorar o es-
coamento hidráulico dos 
cursos d’água. “Com essa 
melhoria, queremos evitar as 
enchentes que tanto trazem 
transtornos e prejuízos aos 
moradores dessas regiões, 
que há muito pediam por 

essa intervenção”, disse o 
parlamentar.

Damasio e Luciléia esti-
veram no DAEE em maio 
deste ano e solicitaram o 
desassoreamento ao supe-
rintendente da autarquia, 
Francisco Loducca. Em ju-
lho, conforme prometeu aos 
parlamentares, foi realizada 
a visita técnica, que resultou 
no início do processo para 
a realização dos serviços.

Damasio e Luciléia estiveram com Loducca em maio

Divulgação

Prefeitura confirma perda do
status de Estância Hidromineral
Novo ranking foi definido pela Alesp na quarta-feira; decisão pode trazer prejuízos de R$ 10 milhões ao ano

POÁ REBAIXADA

Poá - A Prefeitura divulgou 
na tarde de ontem uma 
nota oficial confirmando a 
perda do título de Estância 
Hidromineral, ocorrida na 
noite de quarta-feira passada 
na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo 
(Alesp), que definiu em 
votação o novo ranking 
de estâncias e rebaixou a 
cidade para Município de 
Interesse Turístico (MIT).

A possibilidade de rebaixa-
mento da cidade vinha sendo 
discutida pela administração 
desde o início de setembro. 
Segundo a municipalidade, 
a perda do certificado te-
ria ocorrido devido à falta 
de iniciativas das gestões 
anteriores com relação ao 
turismo na cidade, com 
o último prazo sendo no 
dia 4 de outubro de 2020. 

“Foi aberta uma sindicância, 
que ainda se encontra em 
andamento, com a finali-
dade de apurar os erros e 

identificar os responsáveis 
que deixaram de prestar 
contas, cumprir prazos, além 
de abastecer com dados in-
corretos a plataforma digital 
da Secretaria de Estado de 
Turismo e Viagens”,explicou 
o Executivo.

A Prefeitura de Poá também 
informou na nota que um 
Comitê de Gestão de Crise 
foi formado, com medidas 
para tentar reverter a situação, 
como reuniões no Palácio dos 
Bandeirantes, na Secretaria 
de Estado de Turismo e Via-
gens, no Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos 
(Dadetur) e na Alesp, com 

representantes do Poder 
Legislativo.

O impacto no rebaixa-
mento da classificação de 
Poá poderá, segundo a 

administração local, gerar 
uma queda na arrecadação 
de R$ 10 milhões ao ano 
e impactar o turismo na 
cidade - a retomada do setor 

chegou a ser declarada como 
uma das frentes do novo 
governo, eleito no final do 
ano passado, como a finali-
zação da obra do Balneário 

de Poá. Desde setembro 
de 2019, o orçamento da 
cidade deixou de contar 
com aproximadamente R$ 
15 milhões por mês do Im-
posto Sobre Serviços (ISS), 
oriundos das operações 
do Banco Itaú, que estava 
sediado na cidade.

“Com base na nova realidade, 
a Prefeitura se compromete 
em continuar trabalhando 
pelo fomento do turismo, 
buscando recursos para 
a conclusão do Balneário 
Municipal e medidas para 
aplicar políticas públicas 
para valorizar os atrativos 
turísticos da cidade, criando 
regulamentação de ações de 
longo prazo, que não sejam 
dependentes da gestão ad-
ministrativa, com o objetivo 
de recuperar o título de 
Estância”, concluiu em nota.

Até o fechamento da matéria, 
não houve confirmação de 
pronunciamento por parte da 
prefeita Márcia Bin (PSDB) 
por meio de transmissão 
nas redes sociais.

Andre Diniz

Município criou um Comitê de Gestão de Crise para tentar reverter a situação

Divulgação

Justificativa foi a 
falta de iniciativas 
das gestões 
passadas com 
relação ao turismo

Assistência Social distribui 
2,7 toneladas de alimentos
Suzano - A Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social realizou a doação de 
2,7 toneladas de alimentos 
para instituições com quem 
mantém convênios neste 
ano. Ao longo dos últimos 
seis meses, a Pasta distribuiu 
cerca de mil caixotes con-
tendo peças de carne e ovos 
como forma de amenizar os 
impactos sofridos por famílias 
menos favorecidas durante a 
pandemia da Covid-19.

A entrega mais recente 
ocorreu na semana passada. 
Acompanhados do secretário 
Geraldo Garippo, represen-
tantes da Associação de Apoio 
para Deficientes Visuais de 
Suzano (Aadvis), da Casa 
São Vicente de Paulo, da 
Associação Paulista de Es-
porte Cultura e Cidadania 
(Apecc) e do Instituto Emaús 
receberam 2,7 mil quilos de 
alimentos, todos em caixas 
para transporte e armazena-
mento. Estas entidades não 
têm fins lucrativos.

As doações tiveram início 

Solidariedade

em junho e prosseguiram até o 
mês passado. Foram entregues 
900 quilos de carne bovina, 
1,8 mil quilos de carne de 
frango e 216 caixas de ovos.

“Nós, que trabalhamos 
fortemente nas melhorias 
da condição de vida dos 
suzanenses, sabemos como 
são importantes as doações 
para as famílias que integram 
esses projetos. Um pacote 
de comida como esse pode 
ajudar a alimentar uma mãe, 

um pai e seus filhos e, é por 
isso que conduzimos este 
apoio em prol dessas pessoas”, 
afirmou. Atualmente, 12 
entidades realizam atividades 
em parceria com a Prefeitura.

“Da mesma forma que há 
um esforço coletivo para 
promover esse auxílio a quem 
precisa, fazemos questão de 
manter e conveniar os traba-
lhos, especialmente quando 
são bem feitos, como os que 
vemos em Suzano”, concluiu.

No total, 12 entidades têm parceria com a Prefeitura

Divulgação/Secop Suzano
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Faltam 17 dias para 
aproveitar benefícios
Parcelamentos possuem um escalonamento de desconto, dependendo do
número de mensalidades; abatimento de juros e multas pode chegar a 100%

DÍVIDA ATIVA

Mogi - Faltam menos de 20 
dias para que os contribuintes 
do município que possuem 
débitos em tributos munici-
pais, inscritos na Dívida Ativa, 
aproveitem os benefícios do 
Programa de Parcelamento 
Mogiano (PPM) para quitar 
as dívidas com desconto em 
juros e multas. O PPM ter-
minará em 20 de dezembro.

Os parcelamentos possuem 
um escalonamento de desconto, 
dependendo do número de 
parcelas escolhido. Para quem 
fizer o pagamento à vista, 
por exemplo, o abatimento 
de juros e multas é de 100%. 

Em 11 semanas, o PPM 
efetivou 4.479 acordos para 
regularização de dívidas tri-
butárias com o município. 
O balanço da Secretaria de 
Finanças é do período de 20 
de setembro a 29 de novembro.

O secretário Ricardo Abílio 
reitera que o objetivo do 
programa não é arrecadação, 
mas a possibilidade oferecida 
ao contribuinte de regularizar 
sua situação com a Prefeitura.

“Com a pandemia e momen-
tos tão difíceis na economia, 
é uma oportunidade para 
o contribuinte equacionar 
suas dívidas. Este é o melhor 
programa de regularização 

já feito em Mogi das Cruzes, 
como uma condição muito 
boa para pagamento”, expli-
cou Abílio.

Para aderir ao PPM, os 
contribuintes devem acessar 
o site da Prefeitura de Mogi 
(mogidascruzes.sp.gov.br). 
No site, é possível consultar, 
simular e efetivar o parcela-
mento da dívida.

Para os mogianos que não 
conseguirem realizar o pro-
cedimento pela internet, o 
atendimento pode ser feito 
no Pronto Atendimento ao 

Cidadão (PAC), no prédio 
sede da Prefeitura. No local, 
foram designados guichês 
exclusivos para o serviço, 
respeitando as regras de se-
gurança sanitária.

Para quem escolher o paga-
mento em até seis parcelas o 
desconto é de 90%, enquanto 
para o pagamento de sete a 
12 parcelas haverá o desconto 
de 80% nos juros e multas. O 
escalonamento ainda prevê 
desconto de 70% em juros e 
multas para os pagamentos 
de 13 a 18 parcelas, de 60% 

para quem optar por 19 a 24 
parcelas e de 50% para que 
as dívidas sejam quitadas de 
25 a 72 parcelas.

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 par-
cela não poderá ser inferior 
a R$ 46,88. É importante 
lembrar que o cancelamento 
dos parcelamentos pelo PPM 
implicará na revogação dos 
benefícios do programa.

Em 11 semanas de funcionamento, programa efetivou mais de 4,4 mil acordos

Divulgação/PMMC

Mogi - A Prefeitura promulgou 
recentemente a Lei Municipal 
7.728/2021, que estabelece 
que pessoas transgênero - 
aquelas que possuem uma 
identidade de gênero que é 
diferente do sexo que lhes 
foi designado no momento 
de seu nascimento - poderão 
utilizar seu nome social nos 
atos e procedimentos públicos 
do município.

Na prática, homens e mu-
lheres trans poderão utilizar 
o nome que corresponde à 
sua identidade de gênero e 
aparência, e não mais apenas 
com o nome civil, que é o 
nome que consta no registro 
de nascimento - lembrando 
que no Brasil a mudança de 
gênero nos documentos só 
pode ser feita a partir de 
um processo burocrático 
que apenas é realizado no 
cartório em que o registro 
de nascimento foi feito.

Agora, o nome social poderá 
ser utilizado em sistemas de 
informação, cadastros, pro-
jetos, ações, serviços, fichas, 
requerimentos, formulários e 
prontuários, como os utilizados 
na rede municipal de Saúde. 
O nome civil será utilizado 
apenas para fins administra-
tivos de circulação interna 
quando necessário, segundo 
a nova lei, e as pessoas trans 
poderão requisitar a inclusão 
nos registros já existentes 
na administração pública 
direta e indireta.

O projeto pelo uso do 

nome civil foi encaminhado 
para discussões na Câmara 
no dia 29 de junho, com a 
assinatura dos vereadores 
Iduigues Martins (PT), Inês 
Paz (Psol), Edson Santos 
(PSD), José Luiz Furtado - o 
Zé Luiz - e Marcelo Porfírio 
da Silva (PSDB), o Marcelo 
Bras. A matéria foi aprovada 
no dia 29 de setembro.

Fórum LGBT
Para Alexandra Braga, 

vice-presidente do Fórum 
Mogiano LGBT (entidade 
que luta pela defesa da co-
munidade LGBTQIA+), a 
lei representa um avanço 
na pauta de direitos para a 
população trans, permitindo 
que possa se apresentar sem 
constrangimentos em locais 
públicos. “O uso do nome 
social garante a oportunidade 
de conquistar coisas que muitas 
vezes, quando não é usado, 
é negado pela sociedade. É 
constrangedor chegar ao 
hospital e ser chamado com 
um nome que não condiz com 
nossa identidade e aparência”, 
lamentou a ativista.

A mudança pode influenciar 
nos rumos da cidade, que ainda 
tem um conselho municipal 
dos direitos LGBT inativo, e 
que ainda registra casos de 
violência contra mulheres 
trans. “No que se refere à 
violência de mulheres trans 
agredidas e mortas, quando 
buscamos a lei que garante a 
integridade da pessoa, vemos 
uma lentidão no andamento 
dos processos”, criticou.

Lei sobre nome social de

pessoas trans é promulgada

Direitos

Andre Diniz

Mogi - A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura, abriu chamamento 
público para o preenchimento 
de 86 espaços disponíveis nas 
feiras tradicionais, temáticas, 
noturna e varejão, para diversos 
ramos de atividade e em vários 
locais da cidade. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 7 de 
janeiro de 2022.

O chamamento é aberto 
para pessoas jurídicas e físicas, 
maiores de 18 anos, em espaços 
disponíveis nas modalidades 
Feira Tradicional, Temática, 
Noturna e Varejão.

Há vagas nos varejões da Vila 
da Prata, Oropó e Mercado do 
Produtor, em feiras tradicionais 
diurnas, em feiras noturnas, e 
nas feiras temáticas do Produtor 
Rural e de Produtos Orgânicos. 
O horário das feiras diurnas e 

varejões é das 7 ao meio dia; 
das noturnas, das 17 às 21 
horas; e das temáticas, das 
8 às 13 horas ou das 17 às 
22 horas, dependendo do 
dia e local. 

O chamamento é para comer-
cialização de produtos diversos 
como armarinhos, plantas e 
flores ornamentais, laticínios, 
frutas, ovos, pescados, bananas, 
utilidades domésticas, roupas, 
armarinhos e brinquedos, 
entre outros. 

Como participar
Os envelopes devem ser 

entregues na Secretaria de 
Agricultura, localizada no 
Mercado do Produtor “Minor 
Harada”, na avenida Prefeito 
Carlos Ferreira Lopes, 550 no 
Mogilar, até as 9 horas do dia 
7 de janeiro de 2022.

Agricultura abre 
chamamento público

Espaços em feiras

Mogi - A Prefeitura infor-
mou no final da tarde de 
ontem que, na reunião com 
representantes da entidade 
mantenedora da Santa Casa de 
Misericórdia, foi apresentada 
uma nova proposta para a 
repactuação do convênio 
de uso do Pronto-Socorro.

A reunião faz parte da 
série de encontros entre a 
Comissão Técnica composta 
por integrantes das secre-
tarias de Saúde, Finanças 
e Assuntos Jurídicos com 
o corpo técnico da pro-
vedoria da Santa Casa. As 
reuniões pretendem renovar 
o contrato que termina no 
dia 28 deste mês.

Segundo a Prefeitura, o 
novo estudo encaminhado 
pela Santa Casa será analisado 

Prefeitura e Santa Casa realizam novo
encontro para discutir convênio do PS

Mais uma proposta

administração municipal 
desde a assinatura do convê-
nio firmado inicialmente em 
maio de 2019, como medida 
para atenuar a demanda na 
rede, que teve maior impac-
to após o fechamento do 
Pronto-Socorro do Hospital 
Luzia de Pinho Melo.

A Prefeitura de Mogi in-
formou anteriormente que, 
desde o mês de maio deste 
ano, realizou o reajuste do 
contrato que previa R$ 990 
mil por mês à instituição, 
elevando o valor para R$ 
1,21 milhão por mês. No 
entanto, a entidade teria 
declarado que os custos 
de matérias-primas, mão-

-de-obra e manutenção dos 
leitos seria o triplo, na ordem 
de R$ 3,6 milhões. (A.D.)

pela Santa Casa ou outros 
detalhes para a renovação do 
convênio. Até o momento, 
não foi confirmada uma 
data de um novo encontro 
entre as partes.

O principal ponto de 
atrito entre os lados tem 
sido o valor repassado pela 

pela Comissão Técnica para 
apurar sua viabilidade. “O 
grupo trabalha, em conjunto, 
pela manutenção dos serviços 
de urgência e emergência à 
população”, anunciou.

Na nota encaminhada à 
imprensa, não foram divul-
gados os valores sugeridos 

Ponto de discórdia é o valor mensal do repasse

Divlugação/PMMC
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Projeto urbanístico de Cezar de
Souza é aberto à comunidade
População poderá participar apresentando críticas e sugestões para o desenvolvimento sustentável da região

CONSULTA POPULAR

Mogi - A Secretaria Municipal 
de Planejamento e Urbanis-
mo disponibilizou no site da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
uma página com todas as 
informações sobre a Área de 
Intervenção Urbana (AIU) da 
região leste, que compreende 
o distrito de Cezar de Souza. 
Nos próximos dois meses, a 
população mogiana poderá 
participar apresentando crí-
ticas e sugestões, que serão 
analisadas e incorporadas ao 
processo de desenvolvimento 
sustentável da região.

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que o Plano Diretor 
de Mogi das Cruzes (Lei Com-
plementar nº 150, de 26 de 
dezembro de 2019) definiu 
aquela região como AIU Região 
Leste, caracterizada como um 
eixo de crescimento próximo 
ao Rio Tietê, sendo necessá-
rios, para isso, investimentos 

Objetivo é estimular crescimento sustentável e organizado

em saneamento ambiental, 
mobilidade e implantação de 
diferentes serviços e equipa-
mentos públicos, de maneira 
sustentável.

O Plano Diretor determina 
que cada AIU tenha com um 
Projeto Urbanístico Especí-
fico (PUE), que subsidiará a 
regulação urbanística de seu 
território. Nas AIUs onde já 
exista intervenção em áreas 
já ocupadas, como é o caso 
da AIU Região Leste, o Plano 
Diretor também impõe a obri-
gatoriedade de disponibilização 
do conteúdo proposto e dos 
resultados dos estudos que 
integram o Plano Urbanís-
tico Específico na internet, 
para ciência da população 
e oferecimento de críticas e 
sugestões, por período não 
inferior a 20 dias.

“Durante os meses de de-
zembro e janeiro, as pessoas 
poderão entrar no site da 
Prefeitura e se manifestar 

livremente, apresentando 
críticas e sugestões para a 
construção coletiva do Projeto 
daquela região. Nosso objetivo 
é estimular o crescimento 
sustentável e organizado em 

Cezar de Souza, que ocorrerá 
com o apoio de ferramentas 
de planejamento baseadas 
na participação democrática 
dos moradores”, afirmou o 
secretário.

Viva Mogi
A partir do regramento 

definido pelo Plano Diretor, 
a Prefeitura organizou um 
conjunto de investimentos 
para a região leste. Trata-se 
do Programa Viva Mogi, é 
uma marca da Administração 
Muncipal que agrega valores 
permanentes, como a qualida-
de de vida da população e a 
reconexão dos cidadãos com 
o município. Esses conceitos 
serão levados para todas as 
obras estruturantes da ci-
dade, em todos os distritos 
e bairros, transformando-se 
em uma marca permanente 
da administração.

No caso específico de Cezar 
de Souza, as intervenções 
do Viva Mogi terão investi-
mento de R$ 350 milhões, 
captados junto ao Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina (CAF), com três eixos 
de atuação. Um deles será o 
socioambiental, que prevê 

a construção de dois novos 
parques (Airton Nogueira 
e outro parque, na avenida 
Francisco Rodrigues Filho), 
além da ampliação do Parque 
Centenário e da recuperação 
das áreas verdes próximas ao 
rio Tietê.

Outro eixo é o de mobilidade 
e desenvolvimento urbano, que 
inclui a construção da avenida 
Parque Corredor Ambiental 
Ecológico Sustentável (Caes), 
sistema de vias e intervenção 
urbanística em Cezar de Souza. 
Outra ação será a implantação 
de 30 quilômetros de ciclovias 
interligando os parques e o 
Corredor Ambiental Ecológico 
Sustentável, bem como a 
construção de uma passarela 
sobre o rio Tietê. 

O terceiro eixo será o de 
saneamento básico, que prevê 
a ampliação da capacidade 
da Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) de Cezar 
de Souza.

Divulgação/PMMC
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Aluna da Fatec de Mogi recebe homenagem do governo de SP

O trabalho da aluna da Faculdade de Tecnologia (Fatec) Mogi das Cruzes, 
Simone Silotti, recebeu mais um reconhecimento nesta semana. Durante 
evento de comemoração pelos 130 anos da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, ela foi homenageada junto a outras paulistas citadas pela 
Forbes em uma lista de mulheres mais poderosas do agro.

Dezembro terá últimos dias de 
atendimento itinerante do ISS
Mogi - No dia 20 de de-
zembro, termina o prazo 
para pedidos de revisão 
do  Imposto Sobre Serviços 
(ISS) da Construção Civil e 
também de pagamento da 
primeira parcela ou pagamento 
integral para regularização 
do tributo. Por isso, os pró-
ximos dois fins de semana 
serão os últimos do serviço 
itinerante para esclarecimento 
de dúvidas, solicitação de 
segunda via e apresentação 
de pedidos de revisão, entre 
outras solicitações. Amanhã, 
o atendimento será para quem 
mora nas regiões de Braz 
Cubas e Jardim Universo/
Vila Brasileira.

Em Braz Cubas, o serviço 
será no Pronto Atendimento 
ao Cidadão (PAC), que fica 
na rua Capitão Francisco de 
Almeida, 47. Quem mora 
nas regiões do Jardim Uni-
verso e Vila Brasileira poderá 
procurar a Escola Municipal 
José Cury Andere, na rua 
Santa Lúcia, 264, Jardim 

Braz Cubas e Jardim Universo

Cecilia. Em ambos os locais, 
o atendimento será das 9 
às 16 horas. As vagas são 
limitadas a 300 pessoas por 
dia em cada unidade, com 
distribuição de senhas.

Em 11 de dezembro, o 
serviço voltará ao PAC Braz 
Cubas, também das 9 às 16 
horas. No mesmo dia e o 
horário, haverá atendimento 
também na Escola Municipal 
Professora Auta Cardoso de 

Mello (rua Ícaro, 325 – Jardim 
Aeroporto) para moradores 
da região que abrange Jardim 
Aeroporto, Jardim Santos 
Dumont, Conjunto Santo 
Ângelo, Parque São Marti-
nho, Conjunto do Bosque, 
Jardim Planalto e Jardim 
Santa Tereza.

Por fim, no dia 18, a Secre-
taria Municipal de Finanças 
fará um plantão na Prefeitura, 
das 8 às 13 horas.

Vagas são limitadas a 300 pessoas por dia em cada unidade

Pedro Chavedar/PMMC

Saúde anuncia novas 
estratégias para aplicação 
Mogi - O município está 
utilizando a vacina da Pfizer 
para aplicação da dose de 
reforço em pessoas que foram 
imunizadas com Janssen. A 
decisão está respaldada em 
normativa técnica, já vem 
sendo adotada por outros 
municípios e amplia as ações 
de prevenção contra a variante 
Ômicron na cidade.

A imunização de reforço 
para quem tomou a Janssen 
pode ser aplicada dois me-
ses após o recebimento da 
primeira vacina. No total, 
10.193 mogianos receberam 
a dose única do fabricante, 
com prioridade para pessoas 
em situação de rua e alto grau 
de vulnerabilidade, conforme 
determinado na ocasião. 

O agendamento pode ser 
feito por meio do link www.
cliquevacina.com.br . Quem 
preferir, também poderá 
receber a dose adicional sem 
necessidade de agendamen-
to prévio entre os dias 4 e 
11 de dezembro, durante a 

Doses de reforço

campanha de intensificação da 
vacinação contra a Covid-19 
antes das festas de Natal e 
Ano Novo.

O governo de São Paulo 
anunciou a redução do inter-
valo para aplicação da dose 
de reforço da vacina contra 
a Covid-19 no Estado, de 
cinco para quatro meses. A 
medida é uma recomendação 
do Comitê Científico do 
coronavírus motivada pelo 

atual cenário epidemiológico 
da doença no mundo e a 
proximidade das festas de 
final de ano.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou, ontem, 
um óbito em decorrência da 
Covid-19. A morte ocorreu no 
município de Itaquaquecetuba.

Pfizer é utilizada em pessoas imunizadas com Janssen

Pedro Chaverdar/PMMC

Comércio aprova novo sistema 
de vagas de estacionamento
Lojistas já sentiram efeitos positivos dos 200 espaços abertos na área central durante as vendas da Black Friday

COMPRAS DE NATAL

Mogi - Entidades representativas 
do comércio local aprovaram 
a primeira semana de funcio-
namento do novo sistema de 
vagas de estacionamento na 
região central da cidade. As 
vagas, que funcionarão até 
o dia 15 de janeiro de 2022, 
têm como objetivo facilitar o 
acesso da população às lojas 
durante as compras de Natal 
e Ano Novo.

O novo regime teve iní-
cio na quarta-feira passada, 
quando a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, por meio da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana, definiu 200 novas 
vagas rotativas nas principais 
ruas do centro comercial. As 
vagas foram divididas em 
dois tipos: para o período Oferta de vagas à população facilita compras no Natal

diurno e para o período 
noturno, com validade entre 
19 horas e meia-noite.

Segundo o presidente 
do Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cru-
zes e Região (Sincomércio), 
Valterli Martinez, a mudança 
agradou aos lojistas, que 
puderam contar com um 
reforço no volume das com-
pras na primeira semana de 
funcionamento.

“Tivemos um ligeiro au-
mento, o que ajudou prin-
cipalmente no período da 
Black Friday, e agora com o 
início das compras de Natal. 
As mudanças facilitaram o 
trabalho dos comerciantes, 
que puderam dispor de ma-
neira mais adequada seus 
produtos e chamar a atenção 
da clientela”, ressaltou.

A expectativa do Sinco-
mércio é que, com as novas 
200 vagas e a retomada das 
atividades dentro do con-
texto da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), as 
compras deste ano possam 
se igualar ou se aproximar 
do que foi registrado no 
final de 2019.

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

as ruas José Bonifácio e Se-
nador Dantas.

Já a permissão para es-
tacionamento no período 
noturno será concedida em 
duas vias importantes da 
região central. Na rua José 
Bonifácio, a medida valerá 
no trecho entre as ruas Major 
Arouche de Toledo e Doutor 
Deodato Wertheimer, en-
quanto na rua Braz Cubas, 
o trecho beneficiado será 
entre a avenida Voluntário 
Fernando Pinheiro Franco 
e a rua Barão de Jaceguai.

Além das vagas disponibi-
lizadas, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes reforçou, em 
conjunto com a Secretaria 
Municipal de Segurança, 
o policiamento na região 
com a Guarda Municipal e 
a Polícia Militar.

Andre Diniz
Mogi News/Arquivo
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Vaga de Emprego 
Jovem Aprendiz - Estágio - Idade de 15 a 18 Anos 
Descrição:- Área de trabalho: Estoque 
- Local de trabalho: Mogi das Cruzes
 

Enviar curriculum para comercial@medicallage.com.br 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
Pregão nº 087/2021 - PROCESSO nº 201.811/2021

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E COLETA DE LODO.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 1 – Multi Lixo Remoções de Lixo S/S Ltda. - valor 
de R$2.896.455,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e 
cinquenta e cinco reais ). Lote 2 – Multi Lixo Remoções de Lixo S/S Ltda.– valor de 
R$ 2.010.672,50 (dois milhões, dez mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta 
centavos). Mogi das Cruzes, em 02 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA 

- Diretor Geral

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2021 – PROCESSO Nº 23.602/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA A 
SEREM REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Verde e Meio Ambiente, comunica aos 
interessados que, face a readequação da proposta encaminhada pela empresa vencedora, a saber: MATEC 
MULTISERVIÇOS EIRELI, faz-se necessária a retificação do valor total publicado da homologação do Pregão 
Presencial supracitado, de R$ 257.704,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais), para R$ 
257.702,90 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dois reais e noventa centavos). Assim, fica retificada 
a homologação para constar o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 29 de novembro de 2021.
MICHELE DE SÁ VIEIRA - Secretária de Verde e Meio Ambiente________________________________________________________________________________________

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 de Saúde, torna público que está 
promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 194/2021 - PROCESSO Nº 24.865/2021 e apensos
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 
(MOUSE, ADAPTADOR USB, PEN DRIVE, PROJETOR MULTIMÍDIA, CAMERA FOTOGRÁFICA, TELEVISOR 
SMART, TELA RETRÁTIL E AFINS).
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 16 de dezembro de 2021. O edital 
e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/
licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 02 de dezembro de 2021.
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde________________________________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/21 - PROCESSO Nº 22.867/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO CEIM JOÃO GUALBERTO MAFRA MACHADO, LOCALIZADO NA 
RUA MANOEL DE FREITAS GARCIA, 540, JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: TOPUS TERRA CONSTRUÇÕES LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 567.993,08 (quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e oito centavos).

Mogi das Cruzes, em 02 de dezembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital de Notificação nº. 027, de 03 de dezembro de 2021.
Comunica os contribuintes mobiliários/imobiliários do Município de Mogi das Cruzes do 
lançamento da Notificação ISS-Construção Civil 2021 (ISS Sobre Obras). 
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, nos 
termos do artigo 2º da Lei Complementar nº. 63, de 27 de novembro de 2009, comunica que os 
contribuintes mobiliários serão notificados dos lançamentos da Notificação ISS-Construção Civil 
2021 (ISS Sobre Obras), por meio da entrega das respectivas notificações, enviadas através da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os endereços constantes nos assentamentos 
do cadastro imobiliário municipal, cujo vencimento será distribuído conforme o quadro a seguir:

Tipo de Tributo
Data da Postagem

(Coluna I)

Vencimento da Parcela 
Única e da 1º Parcela

(Coluna II)

ISS-Construção Civil 
2021 (ISS Sobre Obras) 29/11/2021 20/12/2021

Tratam-se de débitos relativos aos lançamentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, incidente sobre a mão de obra aplicada na construção civil, em relação às 
diferenças de área construída nos imóveis, apuradas pelo levantamento aerofotogramétrico 
realizado no exercício de 2016 pela Administração Tributária Municipal, em cumprimento ao 
disposto no Código Tributário Municipal – Lei nº. 1.961/1970, nas Lei Complementares nºs. 
26/2003 e 157/2021 e Decretos nºs. 6.929/2006, 13.879/2013 e 17.824/2018.  
Em caso de não recebimento ou extravio da NOTIFICAÇÃO em até 10 (dez) dias das 
datas de postagens constantes do quadro acima (ver coluna I), o contribuinte poderá obter 
as   informações de débitos e as guias de pagamento, sem ônus, até a data prevista para 
vencimento da parcela única ou da 1º parcela (ver coluna II), nos Postos de Atendimento ao 
Cidadão – PAC ou via internet, acessando o site www.mogidascruzes.sp.gov.br. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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