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Diretor-presidente:

RESPEITE A QUARENTENA

Sidney Antonio de Moraes

Servidores do Semae

DOAÇÃO É
ENTREGUE AO
FUNDO SOCIAL
O Serviço Municipal de Águas
e Esgotos (Semae) entregou, na
manhã de ontem, uma doação de
99 cobertores e 94 pares de meia
para o Inverno Solidário 2021, do
Fundo Social. O material foi arrecadado após campanha interna
realizada pela autarquia para estimular a doação pelos servidores –
que na entrega foram representados pela diretora do Departamento
Administrativo, Fabiana Mota, e
pelo funcionário Jonatan Ferreira.
Cidades, página 5

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Mogi passa de
200 mil doses

Cidade atingiu ontem, de acordo com a Secretaria de Saúde, 202.286 moradores vacinados
A barreira de 200 mil pessoas
vacinadas com a primeira dose
ou dose única da vacina contra
a Covid-19, em Mogi das Cruzes,

foi ultrapassada. De acordo com
o site da Prefeitura, 193.032 pessoas receberam a primeira dose da
AstraZeneca, CoronaVac ou Pfizer

e 9.254 foram imunizadas com
a dose única da Janssen. O total
de 202.286 moradores vacinados
equivale a 44,8% da população.
Emanuel Aquilera

30 A 34 ANOS

CHEGA NOVO
LOTE DA
CORONAVAC
O Consórcio dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat)
informou ontem a chegada
de um novo lote de vacinas
na região. No total, são
201.240 doses, sendo 24.373
para complementar as
vacinas para pessoas de 35
e 36 anos, e 176.867 para a
abertura de um novo público,
de 30 a 34 anos.

Cidades, página 5

Praça Osvaldo Cruz

Divulgação/PMMC

Funcionários do comércio
têm último dia para testagem

CULTURA

‘Mogi Contra a Covid’ encerra hoje atuação no centro;
próxima semana é a vez dos bairros. Cidades, página 3

Teatro Vasques retoma as atividades amanhã com
um concerto da Orquestra Sinfônica. Cidades, página 3

Felipe Claro/Arquivo

Vacinação pelo sistema drive thru, no Pró-Hiper, evita filas e facilita a presença da população

Com a segunda dose, são 62.035
moradores vacinados, o correspondente a 13,7% dos habitantes.
Cidades, página 3
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EDITORIAL

A

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

CONTRACAPA

Pós-Covid-19

redução de novos casos da Covid-19, resultado da campanha
de vacinação, obriga os hospitais a
iniciar o planejamento pós-pandemia, quando as unidades de Saúde poderão
retomar o atendimento paralisado por conta
do foco atual.
Em todos os municípios, há quase dois
anos o trabalho é voltado quase que exclusivamente ao combate ao coronavírus, mas
agora algumas unidades já começaram a
retomar as cirurgias eletivas, como a Santa
Casa de Suzano, por exemplo, com a Ortopedia. A fila para procedimento cirúrgico
por conta da catarata também é alta no país
e as unidades devem tratar a especialidade
como uma das prioridades na hora de retomar as cirurgias eletivas.
Este trabalho de retomada, porém, não alcançará tão cedo o patamar de atendimento
em comparação ao período pré-pandemia,
já que a realização de cirurgias não urgentes
será dividida com o tratamento pós-Covid, ou
seja, de pessoas que ficaram e ainda sentirão
sequelas da doença. E serão milhares delas.
Na semana passada, o Centro de Recu-
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peração Pós-Covid-19, implantado há cerca de três meses pela Prefeitura de Mogi das
Cruzes, já está servindo de referência para
outros gestores municipais em busca de
experiências exitosas no enfrentamento da
pandemia. O secretário municipal de Saúde
de Guarulhos, Ricardo Rui Rodrigues Rosa,
acompanhado de sua equipe técnica, esteve
no município para conhecer detalhes do novo
serviço mogiano. Este intercâmbio é importante e deve ser feito também pelos prefeitos
do Alto Tietê. Buscar ações que funcionam
em cidades com perfil semelhante pode ser
um bom corta-caminho nessa longa estrada
que ainda o país terá de enfrentar.
Na região, municípios como Mogi das
Cruzes e Suzano já comunicaram aos jornais Mogi News e Dat sobre o planejamento
pós-Covid nos hospitais; outras, no entanto,
ainda vivem uma incógnita sobre o procedimento futuro.
A Covid-19 é uma doença complexa e imprevisível que pode deixar sequelas de curto
ou médio prazo e que precisam ser acompanhadas e tratadas por uma equipe multiprofissional. E prefeituras e Estado sabem disso.

•••

editor@moginews.com.br
RODRIGO BARONE

DOAÇÃO DE SANGUE
O vereador Maurinho do Despachante (PSDB) tenta, por meio de uma
indicação ao prefeito Caio Cunha
(Pode), engajar a população na doação de sangue. Uma dessas iniciativas seria a isenção da cobrança
da Zona Azul nas vagas próximas
ao Banco de Sangue da Santa Casa
aos doadores. Entre o período de
recepção, entrevistas, testes preliminares e a doação, o intervalo de
tempo pode ser de até duas horas.

SEGURANÇA REGIONAL I
A direção do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto
Tietê (Condemat) se reuniu com o
secretário de Estado de Segurança
Pública, general João Camilo Pires
Campos, para solicitar apoio aos
municípios. O grupo pediu também
a atualização do acervo de endereços do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e do Centro de
Operações de Bombeiros (Cobom).

SEGURANÇA REGIONAL II
De acordo com a prefeita Priscila
Gambale (PSD), de Ferraz de Vasconcelos, são demandas importantes que vão auxiliar os municípios
no combate à violência e crimina-

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

Saúde Funcional
A palavra fitoterapia é derivada do grego “therapeia”
(tratamento) e “phyton” (vegetal). É um campo que visa
estudar as plantas como forma medicinal para a cura de
doenças em diferentes formas
de apresentação farmacêutica. Essa esfera estimula e
promove o desenvolvimento comunitário, a solidariedade, a participação social
na prevenção de agravos e
promoção à saúde.
A utilização das plantas
medicinais é uma forma de
tratamento antiga e de conhecimento popular. Em
1978, ocorreu um marco
importante para a fitoterapia: a Declaração de Alma-Ata. Nela, aprovou-se o uso
das plantas medicinais com
finalidade profilática, curativa e paliativa.

Em 2006, foi criado o Programa Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos
tendo como objetivo “garantir à população brasileira o
acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e
fitoterápicos, promovendo
o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da
indústria nacional” (Badke et
al, 2012). É definido como
fitoterápico todo medicamento elaborado a partir das
folhas medicinais que contêm matérias-primas ativas
de origem vegetal.
A produção de fitoterápicos exibe a melhor relação
custo-benefício comparando
com os produtos artificiais,
pois apresenta baixo efeito
colateral além de apresentar
menor custo para sua produ-

ção. A vegetação brasileira é
uma das mais abundantes do
mundo e o país conta com
a maior diversidade biológica do planeta (Benini et al,
2010). Em 2012, foram oferecidos pela rede pública 12
medicamentos fitoterápicos
em 14 Estados brasileiros.
Sancionado, por meio do
Decreto 5.813, de 22 de junho de 2006, pelo governo
federal, a Política Nacional
de Plantas Medicinal e Fitoterápico, a qual se estabelece
em parte essencial das políticas públicas de saúde, meio
ambiente, desenvolvimento
econômico e social como um
dos elementos fundamentais
de transversalidade na implementação de ações capazes de
promover melhorias na qualidade de vida da população
(Ministério da Saúde, 2016).

lidade. “A tecnologia é uma aliada
para a segurança pública. Com o
Estado e municípios atuando com
sinergia, os resultados serão muito melhores, garantindo maior agilidade no atendimento às ocorrências e, consequentemente, mais
segurança para a população”, disse.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
O processo de construção do orçamento participativo da Secretaria
de Educação de Mogi das Cruzes
teve mais uma etapa. As escolas
municipais e creches subvencionadas apresentaram as demandas
e sonhos levantados pelas equipes
para a Supervisão de Ensino e a
gestão da Pasta.

INÉDITO
Este processo inédito de escuta dos
profissionais faz parte da elaboração coletiva dos documentos referentes ao Orçamento da Secretaria
Municipal de Educação e do Plano
Municipal de Educação. O processo contará com a participação do
Conselho Municipal de Educação.
A rede municipal de ensino conta
com 211 unidades e é responsável
pelo atendimento de mais de 47
mil alunos.

CHARGE

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é
fisioterapeuta e presidente da Comissão
da Saúde Lions Clube Mogi das Cruzes.
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CONTRA A COVID

De acordo a Secretaria de Saúde de Mogi, total de 202.286 moradores vacinados equivale a 44,8% da população

Mais de 200 mil já receberam
a 1ª dose ou única na cidade
Emanuel Aquilera

Thamires Marcelino

A barreira de 200 mil
pessoas vacinadas com a
primeira dose ou dose única
da vacina contra o coronavírus
(Covid-19), em Mogi das
Cruzes, foi ultrapassada. De
acordo com o site da Prefeitura, atualizado às 9 horas de
ontem, eram 193.032 pessoas
que receberam a primeira
dose das vacinas CoronaVac,
AstraZeneca ou Pfizer.
Já em relação às doses únicas
do imunizante da Janssen, que
começou a ser utilizado no
mês passado no Brasil, foram
9.254 moradores de Mogi
que garantiram a proteção
completa. Na soma dos dois
grupos, o total é de 202.286,
ou o equivalente a 44,8% da
população da cidade.
Ainda segundo a Secretaria
de Saúde de Mogi, além dos
moradores vacinados com
a Janssen, outros 52.781
receberam a segunda dose,
completando a imunização,
o que dá a soma de 62.035

“No Brasil, a Janssen e o
Ministério da Saúde assinaram
um acordo de compra para
fornecer milhões de doses
de sua vacina de dose única
ao país. Neste momento, o
fornecimento é exclusivo
para o governo federal, por
meio do Programa Nacional
de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19”,
apontou a própria empresa.
É por este motivo que nenhuma empresa privada ou
pessoa física está autorizada a
comercializar este imunizante.

Outras cidades

Drive thru montado no Pró-Hiper é responsável pelo maior volume da vacinação

pessoas, ou 13,7% da população.
A vacina da Janssen contra
a Covid-19 foi autorizada
pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa),
por meio de uma Autorização
para Uso Emergencial (AUE),

para a prevenção do vírus
em indivíduos a partir de
18 anos de idade.
O uso emergencial deste
produto é autorizado apenas
durante a declaração de que
existem circunstâncias que

justifiquem a Autorização do
Uso Emergencial da vacina
para o enfrentamento dessa
emergência de saúde pública de importância nacional
decorrente do surto do novo
coronavírus.

Em Suzano, pouco mais da
metade da população recebeu
a aplicação da primeira dose
da vacina até a tarde de anteontem. A adesão de 53,7%
corresponde a um total de
118.379 doses. Outros 2.248
suzanenses tomaram a dose
única da Jansen, 1,02% da
população adulta da cidade
(220.330 habitantes).
Por sua vez, 2.874 pessoas foram vacinadas com

a dose única no município
de Poá, sendo 2,5% de toda
a população, outras 50.820
receberam a primeira dose
de outros fabricantes. Neste
caso, o número corresponde a
44% dos habitantes gerais da
cidade, segundo a Secretaria
Municipal de Saúde.
Em Ferraz de Vasconcelos,
a Secretaria da Saúde apontou
que até anteontem 66.729
pessoas estavam em processo
de imunização contra a Covid-19, ou seja, tomaram a
primeira dose da vacina.
Outros 1.570 ferrazenses já estão completamente
imunizados, pois receberam
a dose única da Janssen. Considerando a população de
169 mil pessoas, a cidade
atingiu a marca dos 40,6%
de vacinados com a 1ª dose
e dose única.
Por outro lado, em Itaquaquecetuba, 33% se vacinaram
com a primeira dose contra a
doença, um total de 125.165
e 1% com a dose única da
Janssen, 33.803 pessoas.

Orquestra Sinfônica

Caravana Mogi Contra a Covid

Concerto celebra retomada
das atividades no Vasques

Testagem de comerciantes
termina hoje no centro

A Orquestra Sinfônica
de Mogi das Cruzes fará
amanhã um concerto especial no Theatro Vasques.
A apresentação, que terá
início às 20 horas, servirá
como comemoração pela
retomada das atividades
no tão tradicional espaço
de cultura da cidade. Os
protocolos sanitários serão
seguidos e os ingressos serão
trocados por doações, que
serão destinadas a pessoas
em necessidade.
Ao longo do espetáculo,
subirão ao palco a Camerata
de Cordas, o Quarteto de
Cordas e o Quinteto de Metais,
todos integrantes do projeto
Orquestra Sinfônica de Mogi
das Cruzes. A apresentação
terá ainda as participações das
cantoras Henriette Fraissat,
Erica Battani e também de
Márcio Pial, com intervenções
cômicas, e Michael Meyson,
com declamação de poema.
A direção artística será do
maestro Lélis Gerson.
Os ingressos serão trocados

Os comerciantes e funcionários do comércio de Mogi
das Cruzes têm até hoje para
fazer a testagem gratuita na
Caravana Mogi Contra a
Covid, na praça Oswaldo
Cruz, das 8 às 17 horas. Este
público conta com um espaço
específico para a testagem e
os interessados devem buscar
as entidades representativas do setor – Associação
Comercial, Sincomercio e
Sincomerciarios – para fazer
o cadastramento.
A carreta também atende
o público em geral, com
testagem rápida e gratuita.
As senhas para as pessoas
que desejam fazer o teste
são distribuídas às 8 e às
13 horas. Os interessados
devem comparecer munidos
de comprovante de endereço
em Mogi, RG ou documento
com foto e Cartão SUS.
O trabalho na região central foi iniciado no dia 5
de julho. Até aqui, foram
realizados 2.167 testes para
a população em geral, com

por dois pacotes de absorventes, que serão destinados
à campanha Tia Chica, do
Fundo Social de Mogi da
Cruzes. As trocas já podem
ser feitas no Centro Cultural
de Mogi das Cruzes ou no
Theatro Vasques.
A campanha Tia Chica
visa combater a pobreza
menstrual e os alarmantes

Ingressos devem
ser trocados por
dois pacotes de
absorventes para a
campanha Tia Chica
índices de falta de acesso
a produtos para a higiene
básica durante o período
menstrual no Brasil – segundo pesquisas, um em
cada quatro brasileiros que
menstruam não conseguem
adquirir absorventes. Tudo
será entregue a pessoas em
situação de vulnerabilidade, a
partir das instituições sociais

cadastradas junto ao Fundo
Social de Mogi das Cruzes.
O repertório será composto por música brasileira,
assinada por compositores
nacionais, como Edmundo
Villani-Côrtes - Cinco Miniaturas, Serenata de Alberto
Nepomuceno, Trenzinho
Caipira – Heitor Villa-Lobos,
dentre outras.
O Theatro Vasques obedecerá às medidas de contenção da contaminação pela
Covid-19 e vai operar com
capacidade máxima de 90
pessoas, incluindo a equipe
técnica, músicos e plateia,
além de seguir adotando
o distanciamento entre as
poltronas e o uso obrigatório
de máscaras e álcool em gel.
O Centro Cultural de Mogi
das Cruzes fica na praça
Monsenhor Roque Pinto de
Barros, 360, no centro. Já o
Theatro Vasques fica na rua
Dr. Corrêa, 515, também na
área central. Mais informações
pelo telefone/WhatsApp
4798-6900.

Divulgação/PMMC

Caravana está na praça Osvaldo Cruz, na área central

112 resultados positivos,
todos encaminhados para a
Central de Monitoramento
da Covid. Antes da região
central, a ação havia sido
desenvolvida em Jundiapeba, entre os dias 22 e 30
de junho. No total, foram
aplicados 2,3 mil testes, com
8% dos resultados positivos.
Após o centro, a ação será
levada para outras regiões da
cidade. Em Cezar Souza, o
trabalho será do dia 19 a 23

de julho, em Braz Cubas a
ação será desenvolvida entre
26 e 30 julho, enquanto na
rua Thuller o período será
de 2 a 6 de agosto.
O exame realizado é do
tipo Teste Rápido Antígeno, que realiza a detecção
qualitativa de antígenos de
Sars-CoV-2 em amostras de
swab coletadas da nasofaringe e/ou orofaringe (nariz
ou boca) e resultado em 20
minutos.
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Unidos por um
inverno mais
solidário!
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A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de
preferência cobertores novos, usados em bom
estado, higienizados e embalados, para aquecer com
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade.

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br
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INVERNO SOLIDÁRIO

Doações ainda podem ser feitas no Fundo Social, que fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi

Servidores do Semae doam
cobertores para o Fundo Social
O Serviço Municipal de
Águas e Esgotos (Semae) entregou, na manhã de ontem,
uma doação de 99 cobertores
e 94 pares de meia para o
Inverno Solidário 2021, do
Fundo Social. O material foi
arrecadado após campanha
interna realizada pela autarquia
para estimular a doação pelos
servidores – que na entrega
foram representados pela
diretora do Departamento
Administrativo, Fabiana Mota,
e pelo funcionário Jonatan
Ferreira.
Neste ano, em função da
pandemia causada pela Covid-19 e buscando afastar
riscos de contaminação, o
Fundo Social trabalha na
arrecadação de cobertores que
serão entregues a famílias em
situação de vulnerabilidade, a
partir das instituições sociais
cadastradas.
As doações para a campanha podem ser feitas no
próprio Fundo Social, que
fica no primeiro andar do
prédio-sede da Prefeitura de

Divulgação/PMMC

Mogi das Cruzes localizado
na avenida Vereador Narciso
Yague Guimarães, 277 no
Centro Cívico. O pedido é
para que os cobertores sejam
entregues embalados, também
visando à segurança de todos.
Quem tiver arrecadações
volumosas e precisar de auxílio com recolhimento pode
entrar em contato com o
Fundo Social por meio do
telefone 4798-5143, número
que também está disponível
para esclarecimento de dúvidas a respeito do processo de
arrecadação e doação.

Doações
O Fundo Social de Mogi
das Cruzes, em parceria com
a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria
Municipal de Agricultura, está
iniciando uma mobilização,
que pede a colaboração da
comunidade e de empresas
mogianas, para possibilitar
uma nova frente de geração
de emprego e renda na cidade, voltada para pessoas em

Doação de 99 cobertores e 94 pares de meia será entregue a famílias vulneráveis

situação de vulnerabilidade.
O pedido é para que todos
colaborem com doações, que
serão utilizadas em reformas
de três boxes do Mercado
Municipal, onde a ação já
começa a ser desenvolvida.
Os boxes foram cedidos à
Assistência Social pela Secretaria

Pandemia

Municipal de Agricultura,
que identificou espaços ociosos, onde o projeto poderia
ser alocado. A ideia é que
o local passe a abrigar um
ciclo de cursos e oficinas
para pessoas em situação de
vulnerabilidade, por meio do
programa Acessuas/Conduz

e que também comercialize
os itens provenientes dessa
atividade. A primeira turma
será composta por pessoas em
situação de rua, que receberão
uma oficina de artesanato e
confeccionarão itens que levem
a marca de Mogi das Cruzes.
As reformas no espaço já

tiveram início e estão sendo
feitas em forma de mutirão. A
Secretaria de Serviços Urbanos
também auxilia nos trabalhos,
porém a proposta é envolver
toda a comunidade, para que
o local possa se tornar uma
referência de itens e lembranças
produzidas artesanalmente,
que remetam e valorizem a
cidade.
“A ideia é que o local seja
utilizado por grupos de geração
de trabalho e renda e o primeiro curso será voltado para a
população em situação de rua.
Será um curso de artesanato,
para a confecção de produtos
que tenham a marca de Mogi,
dentro da perspectiva da economia solidária. Assim, quem
visitar o Mercadão poderá
passar nesses boxes e levar
uma lembrança da cidade”,
detalhou a coordenadora do
programa Acessuas/Conduz,
Vera Suzart.
Para obter mais detalhes
sobre a ação e o que pode ser
doado o telefone para contato
é o 4798-5143.

Coronavírus

Região registra 22 óbitos Municípios recebem vacinas
por Covid-19 em 24 horas para pessoas com 30 anos+
da pandemia da Covid-19
chegou ontem a 4.905. As
22 vítimas fatais registradas
residiam nos municípios de
Arujá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Mogi das
Cruzes, Poá e Suzano.
O Estado de São Paulo

A atualização dos dados
da pandemia na região do
Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto
Tietê (Condemat) apontou
o registro de 22 óbitos nas
últimas 24 horas. O número
total de óbitos desde o início

registrou também ontem
3.908.279 casos de Covid-19
durante toda a pandemia e
133.901 óbitos.
A taxa de ocupação dos
leitos de UTI no estado é
de 64,2% e na Grande São
Paulo é de 59,6%.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.905

Santa Isabel

234

Itaquaquecetuba

914

Poá

356

Ferraz

Guararema

98

304

Arujá

Salesópolis

1.531

52

443
105

Suzano
Mogi das Cruzes

868
Biritiba Mirim
Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

A região do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat)
recebe hoje um novo lote
com imunizante CoronaVac
para pessoas a partir de 30
anos. No total são 201.240
doses, sendo 24.373 para
complementar as vacinas
para pessoas de 35 e 36 anos,
e 176.867 para abertura de
um novo público, de 30 a
34 anos.
Com a chegada deste novo
lote, a região alcança a marca
de 2.017.942 vacinas recebidas,
entre primeira e segunda dose
e dose única.
Em Mogi das Cruzes, a
Secretaria de Saúde abrirá
hoje às 8 horas, as vagas para
agendamento de 1ª dose para
pessoas com 35 anos ou mais.
O imunizante será a CoronaVac/
Butantan. O agendamento
online deve ser feito por meio
do site www.cliquevacina.
com.br. Amanhã, a partir das
8 horas, serão abertos dois
agendamentos. As pessoas
com 33 anos ou mais poderão

Divulgação

No total são 201.240 doses do imunizante CoronaVac

fazer o agendamento da 1ª
dose da CoronaVac/Butantan. Também será aberto o
agendamento da 2ª dose para
pessoas vacinadas até o dia 29
de junho, com o imunizante
CoronaVac/Butantan.
Para quem for receber a
complementação do imunizante,
o cidadão deve apresentar, no
local agendado, documento
pessoal com foto, comprovante
de endereço e comprovante
da primeira dose.
Mogi está seguindo o

cronograma de imunização
por faixas etárias divulgado
pelo governo do Estado, com
vagas disponibilizadas de
acordo com os quantitativos de
doses enviadas ao município.
Mogi das Cruzes já aplicou
255.067 doses da vacina contra
a Covid-19, das quais 193.032
primeiras doses, 52.781 segundas doses e 9.254 doses únicas.
Ontem, os leitos ocupados
estavam em 47% (enfermaria)
e em 52% Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).
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Iniciativa será possível graças a uma parceria entre o sindicato da categoria e a administração municipal

Bancários de Suzano serão
vacinados hoje, na Arena
André Diniz

A Prefeitura de Suzano, por
meio da Secretaria Municipal
de Saúde, realiza hoje, na
Arena Suzano, a vacinação de
trabalhadores do setor bancário que atuam no município.
A ação é uma parceria entre
a administração municipal
e o Sindicato dos Bancários
de Mogi das Cruzes e região.
A ação acontece na Arena
Suzano, que fica dentro do
parque municipal Max Feffer,
localizado na avenida Senador
Roberto Simonsen, 90, no
Jardim Imperador, das 8 às
19 horas.
A campanha de imunização é voltada para homens
e mulheres que ainda não
receberam a primeira dose
ou a dose única no Plano
Nacional e no Plano Estadual
de Imunização pela faixa
etária. Segundo o sindicato,
cerca de 150 bancários estão
cadastrados e autorizados a
receber o agente imunizante.
Para receber a dose, os

interessados deverão apresentar
documento de identidade
com foto ou identificação
da instituição bancária na
qual trabalham. Desta forma,
estarão autorizados a receber
a vacina.
Segundo o presidente
do sindicato dos bancários,
Clayton Teixeira Pereira, as
negociações começaram no
início do ano, em que diversas
cidades da região receberam
o pedido da entidade. “Nas
últimas semanas o prefeito
de Suzano (Rodrigo Ashiuchi - PL) entrou em contato
conosco, e informou que
poderíamos ter esse dia com
foco nos bancários. Esta é
a primeira cidade do Alto
Tietê e uma das primeiras
do Estado a ter os bancários
como público-alvo, e esta é
uma conquista para toda a
comunidade”, informou.
Segundo a Prefeitura de
Suzano, o município já realizou
jornadas semelhantes com
outras categorias profissionais
definidas como público-alvo:

Maurício Sordilli/Secop Suzano

totalizando aproximadamente
154 mil doses aplicadas.

35 anos

Durante vacinação de ontem, 3.139 pessoas foram imunizadas com a primeira dose

profissionais da Saúde, da
Educação, motoristas do
Transporte Público, taxistas,
trabalhadores da limpeza
urbana e integrantes de cooperativas de reciclagem.
Questionada pela reportagem

sobre novas iniciativas semelhantes com outras categorias
profissionais, a pasta da Saúde
de Suzano informou que dependerá da disponibilidade de
vacinas, ou do envio de doses
destinadas especificamente

para tais grupos.
O município de Suzano
informou que aplicou 120.234
munícipes com a primeira
dose, 2.248 com a dose única
da vacina Janssen e 31.955
receberam as duas doses,

A campanha de vacinação
em Suzano contempla, ainda hoje, os cidadãos de 35
anos ou mais. O trabalho dá
continuidade à operação de
ontem, que beneficiou 4.603
suzanenses. O atendimento
segue descentralizado, disponível nos três polos de
imunização, das 8 às 17 horas,
com horário estendido até as
19 horas na Arena Suzano,
que também deverá oferecer
o sistema drive-thru até as
17 horas.
A ação de ontem resultou em
3.139 aplicações na primeira
dose e 1.464 na segunda. Só
no polo Arena, 2.943 pessoas
receberam atendimento, sendo
1.045 por meio do sistema
drive-thru. Na região norte,
outros 871 moradores foram
contemplados, enquanto na
região de Palmeiras mais
789 acolhimentos foram
registrados.

Assistência Social

Região não foi prejudicada

Greve dos ferroviários afeta Pré-conferências começam
na próxima segunda-feira
ao menos 4 linhas em SP
Mariana Acioli/Arquivo

Thamires Marcelino

A greve dos ferroviários,
iniciada à meia noite de ontem, afetou ao menos quatro
linhas. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM) afirmou que na Linha
9-Esmeralda, por exemplo,
a adesão à greve foi geral,
em contrariedade à decisão
da Justiça do Trabalho, que
exigiu a manutenção de 80%
dos trabalhadores no horário
de pico e de 60% nos demais
horários, sob pena de multa
de R$ 100 mil diários.
As centrais sindicais começaram a mobilização para
propor uma greve em protesto à Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 32, de
2020, também conhecida como
PEC da Reforma Administrativa, na semana passada. Os
grevistas atrelam a Reforma
Trabalhista às “rachadinhas”,
corrupção e precarização dos
serviços públicos.
Apesar de a CPTM não
ter informado se a greve

A Secretaria Municipal
de Assistência Social e o
Conselho Municipal da Assistência Social (Comas) vão
realizar, entre os dias 19 e
30 de julho, uma série de
encontros preparatórios para
a 12ª Conferência Municipal
de Assistência Social, que
terá como tema Assistência
Social: Direito do Povo e
Dever do Estado, com financiamento público, para
enfrentar as desigualdades
e garantir proteção social.
Estações na região tiveram movimento normal
Serão realizadas cinco pré-conferências, divididas por
atingiu os municípios do Alto
Desde as 4 horas de ontem, eixos temáticos e realizadas
Tietê e as cidades também os trens circulam parcialmente em formato virtual.
não terem informações, as nas Linhas 7-Rubi, entre
Os encontros são orgaLinhas 11-Coral, 12-Safira e a estação Palmeiras-Barra nizados por uma comissão,
13-Jade estavam funcionando Funda e a estação Caieiras, e composta por representantes
normalmente por volta das 8-Diamante, entre a estação do Comas e também de
15 horas de ontem.
Palmeiras-Barra Funda e a serviços e programas socioasA empresa explicou que estação Barueri.
sistenciais. Frente ao grande
ampliou a circulação de trens
Os intervalos médios foram desafio de realização de um
na Linha 10-Turquesa, entre de dez minutos nas duas processo conferencial em um
as estações Santo André e linhas. A conexão com o período de pandemia, foi
Tamanduateí, com intervalos Metrô na Linha 3-Vermelha necessário realizar alterações
médios de 25 minutos entre na Estação Palmeiras-Barra no formato dos encontros
as composições.
Funda foi garantida.
para uma plataforma virtual,

de modo a cumprir com as outras políticas públicas que
recomendações sanitárias. mantenham interface com a
Com isso, foi preciso ajustar Assistência Social.
também as regras para insSerão cinco eixos de debate,
crição e participação, que sendo um para cada préserá de até 60 usuários por -conferência: A participação
pré-conferência.
social não-contributiva e o
Na presente etapa, podem princípio da equidade como
participar todos os sujeitos paradigma para a gestão dos
envolvidos na política de direitos socioassistenciais no
assistência social e pessoas inte- enfrentamento das desigualdaressadas nas questões relativas des (eixo 1); Financiamento e
a essa política, previamente orçamento como instrumento
inscritos, obedecendo o limite para uma gestão de comprode participação, a exemplo de missos e corresponsabilidades
gestor da Assistência Social, dos entes federativos para a
trabalhadores da Assistência garantia dos direitos socioasSocial, representantes de en- sistenciais (eixo 2); Controle
tidades de Assistência Social, social: o lugar da sociedade
usuários e representantes de civil no Suas e a importância
organizações de usuários, da participação dos usuários
representantes de conselhos (eixo 3); Gestão e acesso às
setoriais (saúde, educação, etc.) seguranças socioassistenciais
e de defesa de direitos (criança e a articulação entre serviços,
e adolescente, idoso, pessoa benefícios e transferência
com deficiência, mulher, etc.), de renda como garantias de
representantes das universi- direitos socioassistenciais
dades, do poder Legislativo e proteção social (eixo 4) e
federal, estadual e municipal, Atuação do Suas em Situações
do Judiciário e Ministério de Calamidade Pública e
Público e trabalhadores de Emergências (eixo 5).
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 077/2021 - PROCESSO Nº 12.778/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (incluindo
medicamentos para atendimentos de Ordens Judiciais).
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 03
de agosto 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 15 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde
___________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM LOTES DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPPS
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 063/2021 - PROCESSO Nº 12.111/2021 E APENSOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 03
de agosto 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 15 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde
___________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 100/2021 - PROCESSO Nº 27.578/2020 E AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (ESTANTE E AQUIVO DE
AÇO, CADEIRA GIRATÓRIA, CAMA BELICHE, CADEIRA EMPILHÁVEL, MESA TIPO
MONOBLOCO 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 horas do dia 02 de
agosto 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 14 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde
___________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 083/2021 - PROCESSO Nº 16.188/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECOLHIMENTO,
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
INFECTANTES E/OU POTENCIALMENTE INFECTANTES DOS GRUPOS A e E, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL VIGENTE, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 15:00 horas do dia 02
de agosto 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 15 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde
___________________________________________________________________
JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/21 - PROCESSO Nº 9.043/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE DE DADOS PARA
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
EMPRESA VENCEDORA: NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 857.266,53 (oitocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e
seis reais e cinquenta e três centavos).
Mogi das Cruzes, em 15 de julho de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL
___________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 - PROCESSO Nº 7.218/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E
DE EXPEDIENTE.
EMPRESA VENCEDORA: DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA
EIRELI; FJS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI; RVN
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 50.215,60 (cinquenta mil, duzentos e quinze reais e sessenta centavos).
Mogi das Cruzes, em 13 de julho de 2021.
CAIO DE OLIVEIRA CALLEGARI - Secretário Adjunto de Educação
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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 dos
seguintes atos administrativos:
LEI Nº 7.679, DE 14 DE JULHO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor do Serviço Municipal de Águas e Esgotos SEMAE, crédito adicional especial no valor de R$ 882.281,26 (oitocentos e oitenta e dois mil,
duzentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), destinado exclusivamente à execução
do empreendimento cadastrado no Sistema de Informações do FEHIDRO - SINFEHIDRO sob
o código 2020-AT_COB-111, denominado Execução de Obra de Coletor Tronco de Esgoto
em Setor Oeste do Município de Mogi das Cruzes - “Coletor Tronco de Esgotos Parque da
Cidade”, a ser coberto com recursos financeiros oriundos do Contrato FEHIDRO nº 057/2021,
celebrado entre o Banco do Brasil S/A, na qualidade de Agente Financeiro do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos - FEHIDRO, e o Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, e dá
outras providências.
LEI Nº 7.680, DE 14 DE JULHO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor do Serviço Municipal de Águas e Esgotos SEMAE, crédito adicional especial no valor de R$ 15.102.392,93 (quinze milhões, cento e dois
mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), destinado exclusivamente
à execução do empreendimento cadastrado no Sistema de Informações do FEHIDRO SINFEHIDRO sob o código 2020-AT_COB-130, denominado Obras para Implantação do
Sistema Público de Esgotamento Sanitário no Núcleo Urbano Isolado do Parque das Varinhas,
Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, na APRM-ATC, a ser coberto com recursos
financeiros oriundos do Contrato FEHIDRO nº 113/2021, celebrado entre o Banco do Brasil
S/A, na qualidade de Agente Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO,
e o Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, e dá outras providências.
LEI Nº 7.681, DE 14 DE JULHO DE 2021 - Dispõe sobre a oficialização e denominação do
Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira - Tuta, a funcionar na Avenida
Professor Ismael Alves dos Santos (CADLOG nº 13.441-7), Vila Mogilar, neste Município,
vinculado à Secretaria de Esportes e Lazer, e dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicadas no
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 14 de julho de 2021. Acesso público pelo site
www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: Os atos acima se encontram publicados, em seu inteiro teor, por afixação no
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.
sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
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FALECIMENTOS
11 DE JULHO DE 2021
Adriana Cunha Carneiro Albino
Maria Aparecida dos Santos
Lucio Monteiro dos Reis
Manoel Tony Marcos dos Santos
Fernando Aparecido Cardoso Araujo
Nilza Nunes da Rocha
Evandro Aparecido Polegato Scaranelli
Adhemar Rosa
Fumiko Fujita
FALECIMENTOS
13 DE JULHO DE 2021
Simone Alves Rosa de Almeida
Joana Dark Ramalho Cerqueira
Romilda Grego Siqueira
Jair de Lima Franco Melo
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