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

Recuperação da estrada do
Taboão é iniciada pelo Estado

Serviços serão realizados em trecho de 20 quilômetros da ligação ao custo inicial previsto de R$ 18,5 milhões

PIZZA SOLIDÁRIA

Apae de Mogi promove evento amanhã 
para arrecadação de fundos. Cidades, página 5

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
informou ontem que a estrada do 
Taboão começou a receber os ser-
viços de recuperação em toda a sua 
extensão, previstos pelo programa 
Novas Estradas Vicinais, do governo 
do Estado. O processo de recupera-
ção, prometido para até o final deste 
mês pela Secretaria de Estado de Lo-

gística e Transportes, foi definido em 
seus últimos detalhes na segunda-

-feira passada, durante reunião entre 
representantes do município e do 
órgão estadual. Segundo a Prefeitura, 
a empresa responsável pelas obras 
começou as medições necessárias e 
serviços preparatórios de limpeza.  
Cidades, página 8

A Secretaria de Planejamento e 
Urbanismo de Mogi realiza pro-
cesso de revisão da Lei de Orde-
namento do Uso e Ocupação do 
Solo, instrumento que reúne as re-
gras do zoneamento no município. 
Cidades, página 5

Urbanismo

POPULAÇÃO 
PODE DISCUTIR 
NOVAS REGRAS

Estrada é importante para o escoamento de bens produzidos no Distrito Industrial do Taboão

Mogi News/Arquivo
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Suzano é mais uma vez protago-
nista em estudos voltados à gestão 
pública. Desta vez, o Ranking de 
Competitividade dos Municípios 
aponta a cidade como aquela que 
mais avançou em um ano no Alto 
Tietê, alcançando cinco novas po-
sições no comparativo nacional.  
Cidades, página 3

Suzano

MUNICÍPIO 
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Prefeitura de Mogi confirma repasse à Santa Casa
ORTOPEDIA

Valor de R$ 1,1 milhão, correspondente a novembro e transferido no dia 19 
deste mês, é destinado a intervenções cirúrgicas ortopédicas. Cidades, página 4
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RECONHECIMENTO
O grupo EDP, empresa que distribui 
energia para as cidades do Alto Tie-
tê e Guarulhos, foi reconhecido pela 
S&P Dow Jones Índices como a em-
presa mais sustentável do setor elé-
trico no mundo entre 103 empresas 
avaliadas. Dentre os critérios ana-
lisados, a EDP obteve a pontuação 
máxima em oito, sendo eles gestão 
de risco e de crise; materialidade; 
reporte ambiental; reporte social; 
influência em políticas públicas; ci-
dadania; riscos relacionados com 
água e oportunidades de mercado.

HOMENAGEM 
A Câmara de Mogi das Cruzes ho-
menageou o Clube dos Desbrava-
dores e o Clube dos Aventureiros da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia pe-
los serviços filantrópicos e assisten-
ciais realizados. Durante seus mais 
de 80 anos, a Igreja Adventista Cen-
tral de Mogi se dedicou à missão de 
ajudar em diversas obras sociais e 
na orientação de centenas de jovens, 
por meio de atividades recreativas, 
como o Clube dos Desbravadores, 
a Escola cristã de férias, cursos de 
alimentação natural, dentre outras 
ações.

FEIRA DE ARTESANATO 
A StarArt Feira Mundial de Artesa-
nato está de volta ao Mogi Shop-
ping, desta vez, com 19 estandes de 
expositores nacionais e internacio-
nais. Esta é a segunda edição da fei-
ra realizada no centro de compras.
Os artigos transmitem a tradição de 
alguns países (entre eles Paquistão, 
Turquia, Índia, Tailândia, Polinésia 
Francesa, Bolívia, Coreia, além de 
Estados do Brasil como Minas Ge-
rais e Rio Grande do Sul). O espa-
ço tem entrada gratuita e ficará na 
Praça de Eventos, em frente à Livra-
ria Leitura, até 9 de janeiro de 2022.

BICICLETÁRIO
O deputado estadual Marcos Dama-
sio (PL) solicitou ao presidente da 
Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM), Pedro Moro, 
a implantação de bicicletários nas 
estações Braz Cubas e Jundiapeba.
A diretoria acenou favoravelmente 
ao pedido e informou que a insta-
lação desse equipamento não é tão 
complexa, inclusive, relembrou que 
a companhia tem projetos padroni-
zados de bicicletários. Moro afirmou 
que a demanda seria encaminhada 
para estudo.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Unir para fiscalizar

A 
criação de ações e estratégias 
por parte dos governos nem 
sempre se mostra eficaz, prin-
cipalmente quando não se tem 

a colaboração da população. Exemplo 
disso é o Comitê de Blitze, coordenado 
pelo governo do Estado, com o intuito de 
inibir festas clandestinas e demais aglo-
merações. Não só por conta da pandemia 
da Covid-19 - embora mais amena, ainda 
presente -, esse tipo de evento ilegal fere 
a constituição em vários sentidos, den-
tre eles, a perturbação ao próximo. Na 
questão da Saúde, mesmo com a vacina-
ção mais avançada no país, muitos bra-
sileiros morrem todos os dias por conta 
do coronavírus.

As forças policiais devem ser aliadas à 
Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas 
e Vigilância Sanitária, pois o controle do 
abuso às regras sanitárias acabam salvan-
do vidas. A ação se faz necessária porque 
já está provado que parte da população 
nunca se importou com as extintas fases 
amarela, laranja, vermelha, emergencial, 
toque de recolher ou lockdown. Para 

muitos, os números nunca assustaram 
e, chegar a quase 3 mil mortes em um 
dia, como ocorreu mais de uma vez, não 
abalou o psicológico de muitas pessoas. 

Para relembrar, apenas no primeiro dia 
da Fase Emergencial do Plano São Paulo, 
em março deste ano, foram registradas 74 
notificações e dez autuações a estabeleci-
mentos que descumpriram as regras das 
novas restrições nas cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê - Mogi, Suzano 
Itaquá, Ferraz e Poá. E esses números se 
multiplicaram nos meses seguintes. Ape-
sar das brandas restrições atuais, ainda 
há regras sanitárias importantes a serem 
seguidas.

Durante alguns momentos da pande-
mia, prefeitos da região e chefes de po-
liciamento do Comando de Policiamen-
to de Área Metropolitano 7 (CPA/M-7) e 
CPA/M-12 discutiram o reforço do apoio 
da PM na fiscalização. Agora, espera-se 
que essa união de forças consiga efetivar 
medidas rígidas de fiscalização, sem vista 
grossa, muitas vezes observada durante 
esta pandemia.

Enquanto em 2018 a es-
perança e desejo do eleito-
rado brasileiro era o fim da 
corrupção escancarada pela 
operação Lava Jato, hoje o 
que mais aflige o Brasil e os 
brasileiros são a inflação, o 
enfraquecimento da moeda 
e perda do poder de consu-
mo, desemprego e recessão. 
A irresponsabilidade fiscal, a 
absoluta ausência de reformas 
administrativa, tributária e 
política, a não privatização 
e a ingerência nos levaram a 
um ambiente onde tudo se 
tornou muito caro, não há 
emprego ou renda e há forte 
pressão inflacionária corroen-
do a capacidade de consumo.

A instabilidade política 
eleva o custo Brasil, não go-
zamos de uma boa imagem 
internacional em razão do 
desmatamento para pro-

Esperança

ARTIGO
Cedric Darwin

dução agrícola e criação de 
gado. Pouco ou nada vemos 
a título de política externa, 
sem grandes acordos que 
beneficiem o Brasil. A Petro-
bras, que nos governos Lula 
e Dilma era fonte de desvios 
e rombos bilionários, agora 
se tornou uma empresa que 
oprime seus próprios donos, 
o povo brasileiro.

Procura-se um presiden-
te que redirecione o Brasil à 
estabilidade econômica, algo 
basilar e que o atual não con-
segue, à geração de emprego 
e renda. Já assistimos à re-
forma trabalhista em 2017 e 
nenhum emprego foi gerado, 
continuamos há quatro anos 
seguidos registrando altos ín-
dices de desemprego. Tam-
bém assistimos à reforma da 
Previdência, menos benefícios 
sociais sem qualquer melho-
ra no ambiente de negócios 
ou na economia. Agora foi 
aprovada a PEC dos precató-

rios, um verdadeiro calote do 
governo federal aos seus cre-
dores, cerca de R$ 90 bilhões 
que deixarão de ingressar na 
economia pelo não pagamen-
to de dívidas do governo com 
particulares que esperam dé-
cadas para receber.

O discurso dos candida-
tos à presidente da República 
será o da recuperação eco-
nômica, emprego e controle 
da inflação. Esperamos para 
o futuro o que já havíamos 
conquistado no passado e 
foi destruído no presente. 
Só há uma certeza, não dá 
para eleger um aventureiro 
para o maior cargo execu-
tivo do país, pois ele vive 
uma grande aventura e nós 
sofremos as danosas con-
sequências. Não podemos 
errar novamente, elegendo 
aventureiro, fazendo voto 
útil, votando com emoção 

 cdadv@uol.com.br
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Suzano é destaque do Alto Tietê
em ranking de competitividade
Município subiu cinco posições em relação ao ano passado e conquistou o melhor desempenho regional

AVANÇO

Suzano - O município é 
mais uma vez destaque em 
estudos voltados à gestão 
pública. Desta vez, o Ranking 
de Competitividade dos Mu-
nicípios aponta o território 
suzanense como aquele que 
mais avançou em um ano na 
região do Alto Tietê, alcan-
çando cinco novas posições. 
O levantamento elaborado 
pelo Centro de Liderança 
Pública (CLP) analisa 65 
indicadores, organizados 
em 13 pilares temáticos 
dispostos em instituições, 
sociedade e economia.

De acordo com o estu-
do, no último ano, Suzano 
avançou cinco colocações 
no ranking geral, chegando 
à 171ª posição nacional. O 
desempenho foi o melhor 
do Alto Tietê, sendo que 
outras cinco cidades da re-
gião também aparecem no 
levantamento.

Entre os principais aspectos 
avaliados nesta edição, o mu-
nicípio se destaca na inserção 
econômica, avançando 156 

No quesito inserção econômica, Suzano está entre as 90 principais do país

colocações e alcançando a 90ª 
posição em âmbito nacional. 
Já no acesso à Saúde, Suza-
no avançou 58 colocações 
no ranking. No acesso e 
qualidade da Educação, a 
cidade também ganhou 21 
e 14 colocações, respecti-
vamente. Avanços positivos 
também foram verificados 
nos quesitos qualidade da 
Saúde, Saneamento, Meio 
Ambiente, Capital Humano 
e Telecomunicações.

De acordo com o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL), mesmo 
diante dos inúmeros desafios 
impostos pela pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19), 
Suzano se mantém como 
uma cidade em crescimento 
pujante, indo na contramão 
do cenário traçado para a 
grande maioria dos municípios 

brasileiros.
“Não tem sido uma tarefa 

fácil. Em 2017, pegamos uma 
cidade bastante desorganizada, 
com muita coisa a ser feita. 
Aos poucos fomos liquidando 

uma tarefa por vez, com 
compromisso e respeito ao 
cidadão. Em 2020, a pandemia 
penalizou a todos, mas nos 
empenhamos em priorizar 
bases consolidadas para 

que pudéssemos manter a 
casa em ordem e um ritmo 
de crescimento. Se Deus 
quiser, agora para 2022, 
temos muitas novidades para 
a população. Vamos conti-
nuar nos cuidando porque 
o trabalho não para”, disse.

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego, André 
Loducca, comemorou os 
resultados e principalmente 
o destaque para a dimensão 
econômica da cidade. “É 
perceptível o avanço su-
zanense em diversas áreas, 
mas é importante pontuar o 
desempenho do município 
no quesito inserção econômi-
ca, que foi o maior salto da 
cidade, com 156 colocações 
em um ano, o que coloca 
Suzano entre as 90 primeiras 
do país e a melhor do Alto 
Tietê. Tudo isso é fruto de 
muito diálogo e empenho 
da gestão pela retomada dos 
empregos e no fomento à 
atividade empreendedora”, 
concluiu.

Wanderley Costa/Secop Suzano

Unidade do Banco do Povo
será inaugurada hoje
Itaquá - Será inaugurada 
hoje na cidade a unidade 
municipal de atendimento 
do Banco do Povo Paulista. O 
órgão estadual, desenvolvido 
em parceria com as prefeituras, 
é voltado para a concessão 
de microcrédito popular 
produtivo com o objetivo de 
promover o desenvolvimento 
socioeconômico e criar opor-
tunidades mercadológicas 
aos empreendedores.

O programa visa atender 
de maneira ágil as pessoas 
que, por algum motivo, en-
contram dificuldades ou não 
têm acesso às instituições 
financeiras tradicionais. Com 
taxa de juros de 0,35% ao 
mês é possível creditar valores 
tanto para capital de giro 
quanto para investimento fixo 
(maquinário, equipamentos 
ou matéria-prima).

Atualmente, a unidade 
de Itaquaquecetuba dis-
põe de saldo no valor de  
R$ 2.481.387,00 sem restri-
ções. Para obter o benefício, 
o interessado deve residir ou 

Ajuda financeira

possuir negócio no município, 
ter endereço fixo, ser maior 
de idade ou emancipado 
legalmente.

Os financiamentos são 
concedidos apenas para 
empreendedores (formais 
ou informais), não sendo 
possível efetivar empréstimos 
pessoais. “O BPP representa 
uma ferramenta imprescindível 
para o crescimento do micro 
e pequeno empreendedor 

da cidade, principalmente 
neste período de retomada 
das atividades econômicas”, 
disse o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Luciano Dávila.

A unidade municipal será 
inaugurada às 10 horas, nas 
dependências da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico (rua Dom 
Thomaz Frey, 89 - Centro - 3º 
subsolo).

Posto fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Millena Matos/PMI

Levantamento 
realizado pelo 
Centro de Liderança 
Pública analisa 65 
indicadores

Sindicato confirma possível 
greve na próxima semana

Mogi - O presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rodoviários de Mogi das 
Cruzes e Região, Felix Barros, 
confirmou a possibilidade 
de paralisação gradual do 
transporte público municipal 
a partir da próxima semana, 
caso as negociações entre a 
categoria e as empresas de 
transporte que operam na 
cidade não tenham qualquer 
tipo de avanço.

Barros reforçou que as 
demandas da categoria re-
montam ao empenho dos 
profissionais durante a pan-
demia da Covid-19, quando 
foi um dos setores essenciais 
que não teve interrupção das 
atividades. “Estamos sem 
reajuste desde o começo 
da pandemia, e esperamos 
neste mês de novembro, 
com a retomada das ativi-
dades, que o nosso esforço 
também seja reconhecido 
pelas empresas”, apontou.

A pauta de reivindicações, 

segundo o líder sindical, era 
de reajuste salarial de 16,6% 

- sendo 11,6% referentes à 
inflação nos últimos 12 meses, 
além de 5% de aumento real 
no salário. “No entanto, as 
empresas nos comunicaram 
em nota que o aumento 
salarial seria nulo, além de 
propor uma redução de 
R$ 300 no valor do vale-

-alimentação”, acusou Félix.
Caso não haja evolução nas 

negociações entre as partes, 
o presidente do sindicato 
prevê a escalada na retórica, 
partindo do estado de greve 
para a paralisação. “Estamos 
dentro do nosso direito de 
realizar as manifestações e 
a greve. Por isso, estamos 
falando com a população sobre 
nossa condição e estamos 
seguindo as determinações 
legais”, explicou.

Perguntado sobre como 
avalia a situação dos tra-
balhadores do transporte 
rodoviário em outras cidades 
do Alto Tietê, Barros infor-
mou que um dos exemplos 

de movimentação tem sido 
na cidade de Suzano, onde a 
empresa chegou a apresentar 
uma proposta, que ainda 
está sendo analisada pelos 
trabalhadores. “Esperamos 
que possam chegar a um 
entendimento”, concluiu.

Outro lado
Procurada pela reportagem, 

a CS Brasil - uma das empresas 
que administram o transporte 
de passageiros em Mogi das 
Cruzes - manifestou-se por 
meio de nota: “A empresa 
informa que está em nego-
ciação com o Sindicato dos 
Trabalhadores e reitera que a 
tarifa do transporte público 
fixada pela Prefeitura não 
sofre alterações desde janeiro 
de 2019”.

A Princesa do Norte, a 
outra empresa responsá-
vel, também foi procurada 
pela reportagem, mas não 
se manifestou. O Grupo 
MogiNews/DAT segue à dis-
posição para a divulgação 
dos esclarecimentos.

Transporte coletivo

Andre Diniz



cidades Quinta-feira, 25 de novembro de 20214 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Prefeitura informa repasses
para a Ortopedia da Santa Casa
Segundo declaração do Executivo, um valor de R$ 1,1 milhão foi transferido ao hospital no dia 19 deste mês

SAÚDE

Mogi - A Prefeitura infor-
mou ontem que realizou 
os repasses financeiros da 
emenda parlamentar do de-
putado federal e ex-prefeito 
mogiano Marco Bertaiolli 
(PSD-SP) para a realização 
de cirurgias eletivas ortopé-
dicas na unidade hospitalar 
filantrópica.

A polêmica teve início 
no início do mês, com de-
clarações da provedoria da 
Santa Casa durante visita 
do deputado federal, sobre 
suposto “represamento” de 
envio de dinheiro para o 
custeio de operações e do 
atendimento ao público 
na Santa Casa, localizada 
na região central da cidade. 
Dentre os valores a serem 
recebidos, estaria uma verba 
para a realização de cirurgias 
para a retirada de pinos 
metálicos de pacientes que 
sofreram trauma ortopédico, 
como fraturas decorrentes 
de acidentes.

Segundo a administra-
ção municipal, o valor de 
R$ 1.104.396,00 foi enviado 
no dia 19 de novembro. “O 

valor é proveniente da Por-
taria 1.503, de 05/07/2021”, 
informou a pasta municipal de 
Saúde. A expectativa do poder 
público é de que 500 pessoas 
na cidade aguardam na fila 
de espera para a realização 
de procedimentos cirúrgicos 
ortopédicos deste tipo.

A reportagem tentou entrar 
em contato com a provedoria 
da Santa Casa de Misericórdia 
de Mogi das Cruzes para 
comentar o assunto, mas 
até o final da tarde de on-
tem não obteve resposta. O 
Grupo MogiNews/DAT segue 
à disposição da provedoria 

para devida divulgação de 
informações.

Entrega de planilhas
Outro ponto nas relações 

entre a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes e a entidade foi a 
confirmação ontem da entrega 
das planilhas de custos de 

operação do Pronto-Socorro 
da Santa Casa, que funciona 
em parceria com o município 
por meio de convênio.

O contrato, assinado em 
2019, previa repasses de mais 
de R$ 900 mil por mês para 
a instituição filantrópica, e 
recebeu um acréscimo para 

aproximadamente R$ 1,2 
milhão por mês. No entanto, 
para a repactuação do con-
vênio que foi prorrogado no 
início do ano e que vence no 
dia 28 de dezembro, a Santa 
Casa pede R$ 3,6 milhões, 
alegando aumento nos custos 
de matérias-primas, medi-
camentos e manutenção da 
folha de pagamento.

Segundo o Executivo, uma 
nova reunião está marcada 
para a próxima segunda-

-feira, quando uma comissão 
conjunta com representantes 
da Prefeitura e da entidade 
provedora irão debater os 
detalhes necessários para a 
renovação do convênio para a 
utilização do Pronto-Socorro.

O PS é a única unidade de 
atendimento de urgência e 
emergência em funcionamento 
no município, desde o fecha-
mento do PS do Hospital das 
Clínicas Luzia de Pinho Melo, 
que é de responsabilidade 
do Estado. O fechamento 
ocorreu em dezembro do ano 
passado, passando a serem 
admitidos apenas casos de 
urgência como acidentes e 
traumas com risco de morte 
ao paciente.

Andre Diniz

Estimativa é de que aproximadamente 500 pessoas aguardam na fila para intervenções cirúrgicas ortopédicas

Mogi News/Arquivo

Mogi- Os grupos de trabalho de 
recuperação de aprendizagem 
e acolhimento emocional do 
Gabinete de Articulação para 
o Enfrentamento da Pandemia 
na Educação (Gaepe Mogi) 
apresentaram suas ações e 
propostas na reunião realizada 
na  segunda-feira passada. A 
questão da busca ativa e o 
retorno 100% das unidades 
escolares também estiveram 
na pauta do grupo.

O secretário adjunto de 
Educação Caio Callegari 

Grupos de trabalho apresentam ações em reunião
Gaepe Mogi

representante do Sindicato 
dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública de Mogi das 
Cruzes e Guararema - Sintap, 
já usuária da plataforma, 
afirmou a importância de 
se fazer uso das tecnologias 
para deixar mais prático o 
monitoramento e fazer a 
política sair do papel.

O grupo de trabalho de 
recuperação e aprendizagem 
destacou as formações do 
Mathema e Porthema, que 
estão sendo oferecidas aos 

retomada foram tomadas 
com base nas condições 
epidemiológicas da cidade e 
nos resultados das avaliações 
dos alunos sobre nível de 
alfabetização.

Sobre a busca ativa, a Secre-
taria de Educação iniciou na 
semana passada um sistema 
digital de monitoramento 
da frequência dos alunos, 
no qual o próprio professor 
indica quais alunos não estão 
comparecendo. Professora 
Milena Andere, professora e 

destacou a qualidade do tra-
balho das escolas na efetivação 
do retorno presencial para 
100% dos alunos, com altos 
níveis de segurança sanitária. 

“As equipes escolares têm sido 
extremamente bem-sucedidas 
na preparação de cada pas-
so da retomada presencial, 
preservando os protocolos 
essenciais e ampliando as 
oportunidades dos alunos. 
Agradecemos os esforços 
de cada um nesse processo 
coletivo.”.  As medidas de 

professores pela Secretaria 
de Educação e a participação 
no 2º Fórum Internacional 
de Educação, realizado entre 
setembro e outubro e que 
reuniu educadores da região 
do Alto Tietê.

As ações planejadas pelo 
Gaepe Mogi também envolvem 
a priorização curricular a partir 
dos dados da sondagem, a 
dedicação das reuniões de 
Organização do Trabalho 
Escolar (OTE) e Hora de 
Atividade Pedagógica (HAP) 
para estratégias de recupera-
ção  e a oferta de atividades 
de recuperação durante as 
férias escolares.

Na questão do acolhimento 
emocional, o grupo respon-
sável apresentou o trabalho 
do Plantão de Atendimento 
Psicoeducacional pontual, 
realizado por psicólogas 
educacionais do DOP/Pró-

-Escolar da Secretaria de 
Educação. O serviço, ofe-
recido de forma online, é 

destinado aos estudantes, 
famílias e profissionais da 
rede municipal de ensino.

A pauta também contou 
com a discussão sobre uma 
nota técnica, que recomenda à 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
a determinação da vacinação 
compulsória contra a Covid-19 
para os servidores públicos 
municipais, dentre eles os 
educadores, para o retorno 
às atividades, reafirmando 
a medida como política de 
saúde pública.

Mogi - O Programa de Parcela-

mento Mogiano (PPM) termina-

rá no dia 20 de dezembro des-

te ano, diferentemente do que 

foi publicado ontem no título da 

matéria na página 8, afirmando 

que a oportunidade para quitar 

dívidas com até 100% de des-

conto em juros e multa termi-

naria no dia 23 de dezembro.

CORREÇÃO
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Planejamento e Urbanismo 
inicia processo de revisão
Prefeitura levará informações à sociedade, detalhará o processo e colherá sugestões e opiniões

LEI DE USO DO SOLO

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Planejamento e 
Urbanismo está realizando 
um processo de revisão da 
Lei de Ordenamento do 
Uso e Ocupação do Solo de 
Mogi das Cruzes (Louos). 
Instituída pela Lei Municipal 
nº 7.200, de 31 de agosto 
de 2016, a lei é um dos 
principais instrumentos de 
planejamento territorial da 
cidade, reunindo as regras 
do zoneamento e a definição 
dos parâmetros de uso e de 
ocupação do solo.

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que a revisão da 
lei está prevista no novo 
Plano Diretor de Mogi das 
Cruzes, aprovado pela Lei 
Complementar nº 150, de 
26 de dezembro de 2019. 
“Fizemos a revisão do Pla-
no Diretor e o artigo 242 
determina que a legislação 
urbanística municipal deverá 
ser revista e alterada para 
ajuste e adequação aos seus 
dispositivos legais, assegu-
rada a ampla participação 
popular na discussão dos 
temas abordados”, explicou.

Ele lembra que, atualmente, 
o processo está concentrado 
na coleta de sugestões da 
população. Os trabalhos 
seguem um cronograma 
de reuniões, consultas e 
audiências públicas que 
acontecerão durante todo o 
período de revisão do docu-
mento. Nelas, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes levará 
informações à sociedade, 
detalhará o andamento do 
processo e colherá sugestões 
e opiniões dos munícipes 
sobre a Louos.

Etapas
A primeira etapa, que 

está em andamento, incluiu 
inicialmente reuniões com 
órgãos da Administração 
Municipal (realizadas entre 
fevereiro e junho deste ano) 
e reuniões setoriais, que 
estão ocorrendo. Atualmen-
te, em novembro, também 
acontece a etapa de coleta 
se sugestões para a revisão 
da legislação. Uma página 
no site da Prefeitura ex-
plica todos os detalhes do 
processo. 

Claudio Rodrigues lem-
brou que, após a conclusão 
da primeira fase, com a 
apresentação das sugestões 

pelos mogianos, a segunda 
etapa será dedicada à ava-
liação das condições atuais 
de ocupação do território 

e identificação de conver-
gências e divergências. A 
terceira fase prevê o ali-
nhamento dos conceitos e 

estratégias centrais para a 
nova legislação, enquanto a 
quarta etapa será dedicada 
à construção da minuta do 

projeto de lei.
“É importante lembrar que 

o projeto será construído a 
partir da participação das 
pessoas, em um processo 
democrático e que bus-
ca justamente incluir as 
demandas da sociedade. 
Assim que a proposta estiver 
elaborada, ela será encami-
nhada ao Poder Legislativo, 
onde será analisada pelos 
vereadores e estará aberta 
para receber novas contri-
buições. Queremos uma 
legislação renovada, que seja 
resultado da participação 
social e que reflita o que 
os mogianos querem para 
o seu município”, finalizou 
o secretário.

Lei é um dos principais instrumentos de planejamento territorial do município

Divulgação/PMMC

Mogi - A Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cruzes 
promove amanhã a 3ª Pizza 
Solidária, em sua sede, no 
Jardim Betânia. Em razão de 
algumas restrições impostas 
pela pandemia do  coronavírus 
(Covid-19), o evento ainda 
não será presencial. Quem 
adquirir a pizza deve fazer a 
retirada na quadra de esportes 
da instituição, local onde o 
alimento será preparado pela 
equipe de Cláudio Anzai e 
voluntários.

A novidade para esta edição 
fica por conta dos sabores 
doces (brigadeiro e banana 
caramelizada). Já as salgadas 
são: calabresa, mussarela, fran-
go com catupiry, portuguesa, 
halumi e telúrica.

Os pedidos devem ser feitos 
com antecedência por meio 
do telefone 9 9946-8940 
(WhatsApp - Regiane Cris-
tine). O pagamento pode 
ser efetuado no dia ou via 
PIX (apae@apaemc.org.br). 
A retirada será na quadra da 
Apae mogiana, das 18 às 21 
horas. O valor arrecadado 
será empregado para suprir as 
despesas na área de Recursos 
Humanos.

A expectativa da organização 
era vender 350 pizzas. Até às 
17 horas de ontem tinham 
sido vendidas 170. 

“A Pizza Solidária foi criada 
exatamente num momento 
em que precisávamos anga-
riar fundos para manter as 
despesas da instituição, em 
meio a uma pandemia. A 
parceria com o Cláudio Anzai, 
uma pessoa solidária, deu 
tão certo que, para o ano de 
2022, a nossa expectativa é 
de que ela seja realizada num 
intervalo menor, a cada dois 
ou três meses. Quem sabe 
poderemos até vir a realizá-la 
de forma presencial”, disse a 
assistente de eventos, Regiane 
Cristine, que atua também no 
administrativo da Apae.

Outra novidade é que a 
cantora Henriette Fraissat, 
acompanhada de um grupo 
de músicos, fará uma apre-
sentação especial para quem 
estiver na quadra, enquanto 
espera a entrega da pizza. 

Para esta edição, o evento 
terá a participação de 34 vo-
luntários e 11 funcionários.

A instituição possui o site 
www.apamc.org.br e as redes 
sociais Facebook por meio do 
link www.facebook.com/apae.
mogidascruzes e Instagram 
@apaemogidascruzes como 
fontes de informações oficiais. 
O telefone para contato é o 
4728-4999.

Apae promove 
amanhã 3ª 
Pizza Solidária 
no Jd. Betânia

Doces e salgadas

A PREFEITURA VAI TE AJUDAR A RESOLVER ESTE PROBLEMA

Solicite a revisão até o
dia 20 de dezembro e peça
o cancelamento caso:

sua renda seja de até dois
salários mínimos (R$2.200)
ou renda de R$250 por pessoa

sua construção seja
anterior a 20162016

E tem mais: preparamos um pacote de soluções para te ajudar

72x
PARCELAS
A PARTIR

DE R$ 37,50
RETIRAMOS

A MULTA
Estendemos a possibilidade de 36 para 72 

vezes. Muito mais prazo para você 
conseguir se planejar.

Diminuímos muito a parcela mínima. Para 
regularizar seu débito de um jeito que cabe 

no seu bolso!

Cancelamos a multa de 10% a mais sobre o 
valor devido. Mais uma forma de aliviar 

para você!

Se você já fez um acordo, peça o reparcelamento e aproveite as novas condições!

Vamos até você para resolver este problema! 

Acompanhe nas redes sociais o calendário da 

Prefeitura nos bairros para atender quem 

está com cobranças do ISS

PREFEITURA
NO BAIRRO

Procure o PAC ou

obtenha mais informações

pelo whatsapp 

(11) 99801-8127

SUA DÍVIDA DE
ISS PODE SER
CANCELADA!
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Madre Superiora deixa que Fabiana e Cecília levem Verônica para conhecerem 

Fátima e ver se elas possam morar juntas.

GLOBO, 17H55

Malhação
Lobão orienta Luiz a visitar a clínica psiquiátrica e descobrir se Nat está viva. 

Cobra pede a Quitéria que siga as instruções de Edgard. 

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Caxias alerta Pedro sobre sua falta de treinamento militar e pede ajuda a 

Luísa para demovê-lo da ideia. Tonico se alista ao exército. Samuel confronta 

Zayla. O plano de Pilar e Dolores dá certo, e Tonico desiste de obrigar Nélio 

a ingressar na guerra.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Neném abraça as fi lhas para tentar se acalmar e implora que Osvaldo consiga 

um time para ele jogar. Guilherme vai ao encontro de Tigrão. Paula convence 

os diretores a se empenharem com ela para recuperar a empresa. Celina 

questiona Rose sobre seus sentimentos. 

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Maria Fernanda conta a Bárbara que tem um fi lho. Lara alerta Mateus para a 

situação contábil da sapataria. Elenice convida Alípio para se hospedar em 

sua casa. Bárbara aceita a oferta de Elenice para cuidar da venda de seu 

imóvel. Santiago libera recursos para Christian/Renato realizar seu projeto 

de capacitação pessoal. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Noé visita a cidade de Enoque e se assusta com o hábito das pessoas. 

Noé recebe a missão de construir a arca. Cam não resiste às tentações. As 

aves seguem para as montanhas. Noé vai em busca do fi lho. Os animais 

seguem para a arca.

A vida está 
constantemente 
nos desafiando, 
proporcionando 
problemas para 
resolver, soluções 
escondidas para 
encontrar, obstáculos 
e provas de fogo. 
Precisamos ser fortes 
todos os dias.

Aconteça o que 
acontecer, só há 
uma saída: lutar. 
É preciso erguer a 
cabeça e seguir em 

MOMENTO
especial

A MOTIVAÇÃO CERTA PARA VENCER

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

SILVANIA APARECIDA RUIZ

Que sua vida seja repleta de emoções, alegrias e conquis-

tas. Feliz aniversário!

“ Esse sorriso lindo que você tem 
no rosto merece ser visto por mais 
pessoas. Não reserve ele só para 
ocasiões especiais!”

 cultura@jornaldat.com.br

frente contra todas 
as adversidades. 
Acreditar que é 
possível e só parar na 
meta.
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021 - PROCESSO Nº 201.772/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para administração, gerencia-
mento e fornecimento de cartão magnético, com chip ou aproximação, munido 

de senha de acesso, para aquisição de vale refeição.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. 
As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 08 de dezembro de 2021, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.

com.br/. Mogi das Cruzes, 24 de novembro de 2021. 
JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

Ilda Augusta Campos
Geraldo Aparecido Paulo

Antonia dos Santos Pereira
Paulino Antonio Rodrigues

Anesia Pinto de Souza do Prado

Antonio Elias Miguel Seman Andari
Jose Luiz de Souza

Paulo Faberge
Claudionor Francisco Gomes

Jose Silva Monteiro
Paulo Alves de Azevedo

Lazara Rodrigues de Azevedo
Claudio Magre Mendes

João Lopes da Silva Neto
Maria do Carmo Dias Reynaldo

Joaquim Rato Filho
Jose Natal Aparecida 

Vitor Hugo Guimaraes Rocha
Ana Sebastiana Silva

Renan Andre dos Santos
Cristovam de Lima

Maria da Gloria Barbosa

João Batista dos Santos
Luzia dos Santos da Rosa

Manoel Belo Do Nascimento
Tokio Okaze

Marcilio Gonçalves Pereira Junior
Isaias de Souza Rodrigues

Mauricio Jose Gomes
Claudio Cantero
Lodival de Souza
Elison Nogueira

João Roberto Monteiro
Edna Domingos de Oliveira

Julia Cardoso de Faria

FALECIMENTOS

18 DE NOVEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

19 DE NOVEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

20 DE NOVEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

22 DE NOVEMBRO DE 2021

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021 - PROCESSO Nº 12.786/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE 
ENFERMAGEM, (AGULHAS) PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Saúde, 
comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições 
do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 104/2021. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 08 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/2021 – PROCESSO Nº 25.754/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO.
EMPRESAS VENCEDORAS: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA; LC 
COMERCIAL EIRELI e LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 3.054,45 (três mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco 
centavos).

Mogi das Cruzes, em 18 de novembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021 – PROCESSO Nº 20.184/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIVERSOS - ESTOCÁVEIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, 
comunica aos interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada no D.O.E. dia 24 
de novembro de 2021, faltou constar as empresas vencedoras CHARBEL PARTICIPAÇÕES 
EIRELI e JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI. Assim, fica retificada a 
homologação para constar os seguintes vencedores: C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM 
LTDA, W&C ALIMENTOS EIRELI, LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PILAR ALIMENTOS EIRELI; CHARBEL PARTICIPAÇÕES 
EIRELI e JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.

Mogi das Cruzes, em 24 de novembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Mogianos precisam complementar a vacinação contra a Covid-19

Mogi tem cerca de 30 mil pessoas com a segunda dose em atraso e mais de 14 mil 
pessoas que já podem receber a terceira dose ou dose de reforço contra a Covid-19. Há 
vagas disponíveis, basta que o morador realize o agendamento online por meio do link 
www.cliquevacina.com.br . A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) registrou quatro óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Estado inicia trabalhos de

reforma na estrada do Taboão
Previsão de investimento nesta etapa do programa é de R$ 18,5 milhões para um trecho de 20 quilômetros

INFRAESTRUTURA

Mogi - A Prefeitura informou 
ontem que a estrada do 
Taboão começou a receber 
os serviços de recuperação 
em toda a sua extensão, 
previstos pelo programa 
Novas Estradas Vicinais, 
do governo do Estado de 
São Paulo, por meio do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER).

O processo de recuperação, 
prometido para até o final 
deste mês pela Secretaria 
de Estado de Logística e 
Transportes, foi definido 
em seus últimos detalhes na 
última segunda-feira, em uma 
reunião entre representantes 
do município e do órgão es-
tadual. Segundo a Prefeitura, 
a empresa responsável pelas 
obras iniciou as medições 
necessárias e serviços pre-
paratórios de limpeza.

Além da estrada do Taboão, 
também é aguardado o início 
do processo de recuperação 
da estrada dos Fernandes, que 
liga as cidades de Suzano e 

Primeira fase da recuperação prevê medições e serviços preparatórios de limpeza

Ribeirão Pires, pelo distrito 
das Sete Cruzes.

As duas ligações foram 
contempladas no segundo 
pacote de melhorias do 
programa Novas Vicinais, do 
governo estadual, que tem 
como objetivo aumentar a 
segurança e facilitar a logís-
tica de produtos e serviços 
em rodovias municipais e 
intermunicipais.

Segundo a Pasta estadual, 
que também é responsável 
pelo DER-SP, as obras de 
melhoria - recuperação do 
asfalto, sistemas de drena-
gem, placas e sinalização 
de solo - serão iniciadas até 
o final deste mês, embora 
a previsão anterior era de 
que teriam início hoje. As 
rodovias foram declaradas 
como beneficiárias no pri-
meiro trimestre deste ano.

Nos planos do governo 
estadual, serão R$ 31,7 mi-
lhões em investimentos nesta 
etapa do programa, sendo
R$ 18,5 milhões no trecho 
de 20 quilômetros da estra-
da do Taboão do Parateí, e

R$ 13,2 milhões na estrada 
dos Fernandes, com 12,8 
quilômetros de extensão.

Além dessas duas ligações, 
o Alto Tietê vai receber me-
lhorias pelo Novas Vicinais 
em mais três trechos: a estrada 
da Volta Fria, que liga as 

cidades de Suzano e Mogi 
das Cruzes, em trecho de 
11,5 quilômetros; a estrada 
do Sertãozinho, que liga 
a SP-98 a Biritiba Mirim/ 
Mogi das Cruzes, com 12,7 
quilômetros, e a estrada das 
Neves e Matsuzaki, entre a 

estrada dos Fernandes com 
a estrada do Viaduto, em 
Suzano, com 2,9 quilômetros 
de extensão.

Agestab comenta
Segundo a Agência Gestora 

do Distrito Industrial do 

Taboão (Agestab), as obras 
na rodovia são necessárias 
e fazem parte da pauta de 
reivindicações da entidade, 
podendo oferecer maior 
segurança a motoristas e 
pedestres, beneficiando as 
empresas instaladas na re-
gião. “O distrito tem um 
grande potencial de geração 
de empregos e arrecadação 
de impostos, porém precisa 
receber os devidos investi-
mentos em infraestrutura”, 
destacou a entidade por 
meio de nota.

No entanto, a Agestab 
teceu críticas quanto à pa-
ralisação do processo de 
pavimentação e urbanização 
das estradas municipais 
Yoneji Nakamura e Mauro 
Auricchio, que foi suspenso 
pelo questionamento de 
uma das concorrentes - a 
companhia vencedora de-
veria ter sido anunciada no 
início do mês. “Haverá um 
atraso significativo no início 
dos trabalhos, previstos até 
então para janeiro de 2022”, 
concluiu a agência.

Andre Diniz
Mogi News/Arquivo


