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EM 5 MESES

Fiscalização emite
79 multas por infração
às medidas preventivas

Número está

relacionado aos

últimos cinco meses,

quando o decreto

começou a valer

PANDEMIA

Em dias úteis, isolamento social na cidade não chega

a 40%, bem abaixo do esperado. Cidades, página 5

No período destacado, o Depar-
tamento de Fiscalização de Posturas 
contabilizou 79 autuações, sendo 
16 multas por desrespeito à Lei do 
Silêncio. A Secretaria de Segurança 
não informou os dados referentes a 
2020, quando a Pasta já somava os 
autos de infração por aglomerações 
mesmo sem o decreto municipal. 
Sobre o último final de semana, a 
secretaria informou que foram regis-
tradas 186 chamadas junto à Ciemp. 
Cidades, página 8

Em 36 horas

14 mil pessoas 
devem ser 
vacinadas
Cidades, página 5

MILÍCIAS DIGITAIS

Ex-deputado
Roberto Jefferson
é preso. p3

Por abrigar bares e jovens, praça Norival Tavares é um dos pontos de maior atenção da vigilância

Divulgação/PMMC
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Educação

Alunos participam de oficina 
de cerâmica no Casarão do Chá

Oficina faz parte das comemorações pelo aniversário 
do município de Mogi das Cruzes. Cidades, página 8
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Covid-19

Região acumula 
mais de
5,2 mil mortos
Cidades, página 5
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SETORIZAÇÃO
O Serviço Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) finalizou as obras para 
redução de perdas e modernização 
da distribuição de água no Jardim 
Juliana e Vila Horizonte, ambos no 
distrito de Cezar de Souza. Foram 
instaladas válvulas e equipamentos 
para controle de pressão e vazão.

INTERNET NO COCUERA
O Bunkyo e a Associação dos Agri-
cultores de Cocuera viabilizaram a 
instalação de internet para os mo-
radores do bairro do Cocuera. A 
Prefeitura de Mogi acompanhou o 
processo, por meio das Secreta-
rias Municipais de Desenvolvimen-
to e Agricultura. “É uma conquista 
importante aos produtores rurais, 
pois facilita procedimentos como 
emissão de nota fiscal, contato com 
clientes e fornecedores, participa-
ção de eventos e reuniões, além de 
todos os benefícios que a conectivi-
dade traz para a vida dos cidadãos”, 
observou o secretário municipal de 
Agricultura, Felipe Almeida.

PARTICIPAÇÃO
A  Associação dos Agricultores de 
Cocuera teve participação direta no 

trabalho, por meio do presidente Be-
nedito Gifuji e dos diretores Edson 
Tikayuki, Américo Miyasaka e Ânge-
lo Kuno, além de Luciana Rezende, 
Regina Heguri e Luciana Fragoso. 
O Bunkyo também teve atuação na 
conquista, por meio do presidente 
Frank Tuda e dos diretores Atsu-
chi Ikeda e Daniel Aoyagui, assim 
como Júlia Koga, representante da 
Vila Moraes.

APLICATIVO DA UMC
A Universidade de Mogi das Cru-
zes informa que o Aplicativo UMC, 
disponibilizado na plataforma Goo-
gle Store, não faz parte dos canais 
oficiais da instituição e não é reco-
nhecido e nem autorizado pela di-
reção. Ao acessar este aplicativo 
é requisitado ao aluno seu login e 
senha e com essa informação, au-
tomaticamente, o aplicativo arma-
zena os dados e acessa o Portal do 
Aluno Oficial da UMC como se fosse 
o mesmo. A UMC não reconhece e 
nem compactua com essa prática, 
além disso, os dados já fornecidos 
podem ser utilizados de forma in-
devida. Qualquer informação ou dú-
vida entre em contato com a UMC 
pelo número (11) 4798-7265.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

A segunda dose

S
ão praticamente sete meses desde a 
aplicação da primeira vacina contra a 
Covid-19 na região, quando o enfer-
meiro Davi Chaves de Oliveira rece-

beu a sua dose, em 20 de janeiro, em Mogi 
das Cruzes. Hoje, após uma longa jornada de 
mais de 200 dias, as cidades do Alto Tietê se 
aproximam dos 85% de cobertura da popu-
lação adulta com, ao menos, a primeira eta-
pa do imunizante ao abrirem nesta semana 
o atendimento dos jovens com 18 anos. Na 
última quinta-feira, a região recebeu mais 
um lote de vacinas do Estado, desta vez com 
33 mil unidades, destinado a este público.

Com essa remessa, a região ficará próxima 
dos 90%, índice considerado pelos especia-
listas como o mínimo ideal para para inter-
romper a disseminação da doença. Porém, 
trata-se apenas da primeira dose. A segunda, 
aquela que realmente garante a imunização, 
está muito distante de alcançar o estágio dese-
jado pelas autoridades; hoje, beira o patamar 
médio de 30%. A expectativa mais otimista é 
de que, no máximo, em três meses, período 
de carência da segunda dose estipulada pela 
fabricante AstraZeneca, a população adulta 

esteja vacinada por completo.
Mas a hipótese esbarra em alguns empeci-

lhos pouco animadores. Um deles é a aversão 
de uma parte do público em tomar a segun-
da dose em virtude da reação provocada na 
primeira, como dores no corpo, náuseas e 
mal-estar geral. Dificuldades de locomoção, 
desconhecimento e displicência mesmo es-
tão como outro fator negativo. O mais grave, 
porém, reside no grupo de pessoas negacio-
nistas, que rejeita a vacina por descrença na 
ciência e que acaba influenciando outras com 
menor nível de compreensão. É lamentável 
que isso ocorra.

A tarefa mais difícil neste momento, para 
a continuidade da vacinação, é garantir que 
as pessoas tomem a segunda dose contra o 
coronavírus. Campanhas institucionais de-
vem ser realizadas para esclarecer a neces-
sidade de completar a imunização, além de 
manter - e se possível ampliar - as facilida-
des para a aplicação das vacinas, como os 
mutirões que atravessam a madrugada e a 
instalação de drive-thrus. Não há caminho 
seguro para o controle da doença que não 
seja a imunização completa.

O mundo está em pro-
fundas mudanças. A era de 
aquário chegou e grandes 
transformações nos esperam. 
Há um impacto em todas as 
áreas. Como sustentar o pla-
neta terra e oito bilhões de ha-
bitantes? Para sustentar este 
planeta com recursos, seriam 
necessários três planetas ou 
mais. Alguns países controla-
ram a natalidade, mas outros 
ainda não. O mundo preci-
sa de recursos para a fome, 
saúde e elevação social dos 
povos. O impacto da tecno-
logia está acontecendo em 
todos os setores.

A pandemia nos trouxe e 
vem trazendo transformações 
e o mundo terá de se reinven-
tar a todo instante e em todos 
os segmentos. Passe os olhos 
no passado e analise o que 
ocorre na atualidade. Com-
preenda o que está em anda-

Nova era e transformações

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

mento: veículos elétricos que 
farão desaparecer o combus-
tível líquido, a energia solar 
já é uma realidade, reuniões 
virtuais, face time para co-
municações, WhatsApp, ro-
bôs para consultas médicas e 
realização de cirurgias.

Na advocacia, os proces-
sos eletrônicos se tornaram 
realidades e os processos físi-
cos desaparecerão em pouco 
tempo. Já existe robô advo-
gado o que permitirá rapidez 
nos processos. Trabalho em 
home office em muitas em-
presas é outra realidade que 
vem acontecendo em muitas 
atividades.

Entretanto as questões so-
ciais ainda continuam, pois 
há fome em muitos países 
e ninguém se alimenta com 
tecnologia ou eletronicamente. 
O estreitamento das relações 
aumenta a cada dia com a uti-

lização do WhatsApp (mui-
tos grupos dizendo bom dia).

Assim, se o contato físico se 
distancia entre os humanos, 
deve acreditar que todos es-
tão se comunicando mental 
e espiritualmente, pois tem-
po e espaço não existem, é 
uma mera ilusão da mente 
objetiva. O lado ruim é o 
distanciamento, mas o lado 
bom é a velocidade. Eis aí um 
mundo novo. Imagine o que 
nos espera nas próximas dé-
cadas. Desenvolva-se, então, 
mental e espiritualmente, e 
dê a sua contribuição para a 
nova era. Não deixe as trevas 
te dominar, seja um ser de luz. 
A humanidade necessita de 
mentes sublimes, nobres e 
com consciência elevada que 
possam produzir criatividade 
e ajudar na elevação de cada 
ser humano.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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Ministério Público do Rio pede prisão preventiva de Flordelis

O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu ontem a prisão preventiva da ex-deputada federal Flordelis. Ela foi denunciada em abril 
do ano passado pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, mas nunca chegou a ser presa em razão da 
imunidade parlamentar. Com a cassação do mandato aprovada nesta semana pelo plenário da Câmara dos Deputados, a Promotoria 
fluminense decidiu pleitear a preventiva. Entre os argumentos usados pelo MP estão uma suposta tentativa de embaraçar as 
investigações e a “gravidade da conduta criminosa”. Ela foi apontada na denúncia como a mentora intelectual do crime. (E.C.)

Esportes

Com seis campeões olímpicos 
nos Jogos de Tóquio-2020, 
o técnico Tite convocou 
ontem a seleção brasileira 
para a rodada tripla das 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022, que será no 
Catar, contra Chile, Argentina 
e Peru. Os laterais Daniel 
Alves e Guilherme Arana, o 
volante Bruno Guimarães, o 
meia Claudinho e os atacantes 
Richarlison e Matheus Cunha 
foram chamados agora para 
o time principal. A novidade 
é o atacante Raphinha, do 
Leeds United, da Inglaterra.

Esta será a primeira vez que 
o grupo da seleção brasileira 

Tite convoca seleção principal com 6 campeões olímpicos
Eliminatórias da Copa

Paulo. Três dias depois, o 
adversário será o Peru, pela 
10ª rodada, a primeira do 
returno, na Arena Pernam-
buco, no Recife.

Em outubro, o Brasil terá 
pela frente Venezuela e Co-
lômbia, como visitante, e o 
Uruguai, como mandante 
(provavelmente na Arena 
Amazônia, em Manaus). A 
seleção brasileira lidera as 
Eliminatórias com seis vitó-
rias em seis jogos e 100% de 
aproveitamento. Argentina, 
Equador e os uruguaios 
completam a zona de clas-
sificação direta à Copa do 
Mundo, enquanto que os 

Campeonato Brasileiro, na 
partida de volta das quartas 
de final da Copa do Brasil e, 
possivelmente, também no 
duelo de ida das semifinais. 
Mas a CBF buscará soluções 
para readequar o calendário 
e não prejudicar esses times.

O primeiro desafio da 
equipe comandada por Tite 
nesta Data Fifa será no dia 2 
de setembro, pela 9ª rodada, 
contra o Chile, em Santiago. 
Na sequência, o Brasil jogará 
duas vezes com mandante. 
No dia 6, pela 6ª rodada - 
uma das adiadas de março 

-, a rival será a Argentina, na 
Neo Química Arena, em São 

principal se reunirá depois 
do vice-campeonato da Copa 
América, no mês passado 
- derrota na final para a Ar-
gentina por 1 a 0, no estádio 
do Maracanã.

Além de Daniel Alves, 
do São Paulo e de volta à 
seleção principal aos 38 
anos, outros quatro jogadores 
atuam em clubes do Brasil - 
casos de Guilherme Arana, 
do Atlético-MG, do goleiro 
Weverton, do Palmeiras, do 
meia Éverton Ribeiro e do 
atacante Gabriel, ambos 
do Flamengo. Inicialmente, 
esses atletas desfalcarão suas 
equipes na 19ª rodada do 

colombianos, que figuram 
na 5ª posição, disputariam 
neste momento a repescagem.

No próximo dia 29, a 
comissão técnica da seleção 
começa a se apresentar em 
São Paulo. Por lá, a delegação 
ficará hospedada e nos dois 
dias seguintes, já com os 
jogadores se apresentando, a 
equipe fará dois treinamen-
tos no CT do Corinthians. 
Já na quarta-feira, dia 1º, 
a atividade está marcada 
para as 10h30. Às 16 horas, 
o Brasil viaja para o Chile, 
onde enfrentará os donos da 
casa no dia seguinte, às 21 
horas (horário local). (E.C.)

Os convocados
Goleiros - Alisson (Liverpool-ING), 
Ederson (Manchester City-ING) e 
Weverton (Palmeiras);
Laterais - Alex Sandro (Juventus-
-ITA), Danilo (Juventus-ITA), Daniel 
Alves (São Paulo) e Guilherme Ara-
na (Atlético-MG);
Zagueiros - Marquinhos (PSG-FRA), 
Thiago Silva (Chelsea-ING), Eder Mi-
litão (Real Madrid-ESP) e Lucas Ve-
ríssimo (Benfica-POR);
Meio-campistas - Casemiro (Real 
Madrid-ESP), Fred (Manchester Uni-
ted-ING), Lucas Paquetá (Lyon-FRA), 
Claudinho (Zenit-RUS), Bruno Guima-
rães (Lyon-FRA), Everton Ribeiro (Fla-
mengo) e Fabinho (Liverpool-ING);
Atacantes - Neymar (PSG-FRA), Ga-
briel Jesus (Manchester City-ING), 
Richarlison (Everton-ING), Matheus 
Cunha (Hertha Berlin-ALE), Rober-
to Firmino (Liverpool-ING), Gabriel 
(Flamengo) e Raphinha (Leeds Uni-
ted-ING).

Ex-deputado Roberto Jefferson
é preso pela Polícia Federal

PF ainda realizou buscas na residência do político para apreender armas, munições e aparelhos eletrônicos

MILÍCIAS DIGITAIS

A Polícia Federal (PF) pren-
deu na manhã de ontem o 
ex-deputado e presidente 
nacional do PTB, Roberto 
Jefferson. O mandado é de 
prisão preventiva, no qual 
não há prazo estipulado para 
acabar e a autorização partiu do 
ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Além da prisão, a PF 
ainda faz buscas na casa do 
ex-deputado, para apreender 
armas, munições e aparelhos 
eletrônicos. Jefferson é aliado 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).

O ex-deputado foi preso 
no âmbito da investigação 
sobre suposta organização 
criminosa, “de forte atuação 
digital, com a nítida finalidade 
de atentar contra a Demo-
cracia e o Estado de Direito” 

- o chamado inquérito das 
milícias digitais, aberto em 
julho. Alexandre de Moraes 
fundamentou a ordem de 
custódia na “garantia da lei e 
da ordem’ e na ‘conveniência 
da instrução criminal”.

O ministro do STF conside-
rou que foi “inequivocamente 
demonstrados nos autos os 

Jefferson se manifesta “contra as instituições democráticas”, aponta relator

fortes indícios de materialidade 
e autoria” dos crimes de calúnia, 
difamação, injúria, incitação 
ao crime, apologia ao crime ou 
criminoso, associação crimi-
nosa, denunciação caluniosa, 
além de delitos previstos na 
Lei de Segurança Nacional e 
no Código Eleitoral.

De acordo com o relator 
do inquérito das milícias 
digitais, Roberto Jefferson se 
manifesta “contra as institui-
ções democráticas, proferindo 

diversas ameaças, em especial 
o Supremo Tribunal Fede-
ral”. Moraes registrou que o 
presidente do PTB “pediu o 
fechamento do STF, a cassação 
imediata de todos os ministros 
para acabar com a indepen-
dência do Poder Judiciário, 
incitando a violência física 
contra os ministros, porque 
não concorda com os seus 
posicionamentos”.

“A reiteração dessas condutas, 
por parte de Roberto Jefferson 

Monteiro Francisco, revela-se 
gravíssima, pois atentatória 
ao Estado Democrático de 
Direito e às suas Instituições 
republicanas. A Constituição 
Federal não permite a pro-
pagação de ideias contrárias 
à ordem constitucional e ao 
Estado Democrático, nem 
tampouco a realização de 
manifestações nas redes sociais 
visando ao rompimento do 
Estado de Direito”, registrou 
Moraes em sua decisão.

Estadão Conteúdo
Valter Campanato/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) divulgou 
nota afirmando que enviou 
ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) manifestação 
contra a medida cautelar. A 
Procuradoria indicou que 
a decisão “atinge pessoa 
sem prerrogativa de foro 
junto aos tribunais supe-
riores” e apontou que seu 
entendimento é o de que a 

“prisão representaria uma 
censura prévia à liberdade 
de expressão”.

A nota do órgão che-
fiado por Augusto Aras, 
criticado e pressionado 
por seus pares em razão 
do alinhamento com o 
Palácio do Planalto, re-
gistrou ainda: “A PGR não 
contribuirá para ampliar o 
clima de polarização que, 
atualmente, atinge o país, 
independentemente, de 
onde partam e de quem 
gere os fatos ou narrativas 
que alimentam os conflitos”.

Procuradoria-Geral 
é contra a prisão

A prisão de Roberto 
Jefferson foi determinada 
pelo ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, no âmbito 
do inquérito das milícias 
digitais, aberto em julho 
em um desdobramento 
da investigação sobre os 
atos antidemocráticos. 
O magistrado atendeu 
um pedido da Polícia 
Federal que alegou “um 
agravamento da atuação 
incisiva” do presidente 
do PTB, “que passou a 
reiterar divulgações de 
ofensas de variadas formas 
mesmo tempo em que 
incita pretensos seguidores 
a agirem ilicitamente, em 
violação às regras do Estado 
Democrático de Direito”.

Alexandre de Moraes 
registrou que a Procuradoria-

-Geral da República foi 
intimada a se manifestar 
sobre o caso, em 24 ho-
ras, mas deixou o prazo 
transcorrer “em branco”.
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Prefeitura lança pesquisa 
sobre ambiente de trabalho

Com o objetivo de implantar 
uma nova cultura organizacional 
e inovar a relação com seus 
servidores, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, em parceria com a 
conceituada consultoria Great 
Place to Work (Um Excelente 
Lugar para Trabalhar, em tra-
dução livre), lança na próxima 
segunda-feira a pesquisa “Voz 
do Servidor”, uma iniciativa 
inédita para ouvir os funcio-
nários visando à valorização 
dos colaboradores e melhoria 
das condições de trabalho 
e, consequentemente, dos 
serviços públicos prestados.

O trabalho, coordenado 
pela Secretaria de Gestão Pú-
blica, será aplicado por meio 
de questionário que poderá 
ser respondido por todos 
os servidores da Prefeitura, 
de forma online – a partir 
do dia 9, os colaboradores 
receberão um link e instruções 
individuais para participar da 
pesquisa, que terminará em 
23 de agosto. Pela pesquisa, 
os colaboradores avaliarão o 
ambiente de trabalho mais 

Servidores

próximo (de sua unidade) e 
da secretaria da qual fazem 
parte.

“Desde quando traçamos 
nosso plano de governo, um 
dos principais objetivos sempre 
foi criar um ambiente saudá-
vel para todos os servidores 
públicos e, a partir disso, 
melhorarmos o que precisa ser 
melhorado. Queremos criar 
uma nova cultura de relacio-
namento entre a Prefeitura e 
seus colaboradores”, afirmou 
o prefeito Caio Cunha (Pode).

“É fundamental olhar com 
carinho e atenção para aqueles 
que cuidam da cidade, para 
despertar assim o senso de 
propósito que faz com que 
caminhemos todos na mesma 
direção”, destacou a vice-prefeita 
Priscila Yamagami Kähler. 

“O mogiano será sempre o 
centro do nosso trabalho”, 
completou Priscila.

Cada servidor terá a opor-
tunidade de apontar as dificul-
dades e desafios enfrentados, 
mas também indicar as po-
tencialidades e os caminhos 

para uma solução coletiva e 
participativa.

A Great Place to Work garante 
o sigilo e a confidencialidade 
da pesquisa, que será 100% 
digital. A Prefeitura não terá 
acesso às respostas do servidor, 
individualmente, mas apenas 
a uma avaliação geral do 
ambiente de trabalho de cada 
secretaria ou departamento. 
Haverá uma tabulação dos 
resultados entregues por se-
cretaria, sem a identificação 
de pessoas.

A proposta é que o resultado 
da pesquisa ajude a Prefeitura 
a obter um diagnóstico corpo-
rativo, pelo qual identifique as 
principais necessidades que, 
na visão dos servidore A partir 
do diagnóstico, a Secretaria de 
Gestão Pública, por meio da 
Coordenadoria de Gestão de 
Recursos Humanos, produzirá 
um plano de ação para colocar 
em prática as sugestões, após 
cuidadoso estudo técnico e 
conforme a necessidade, a 
viabilidade das propostas e 
disponibilidade de recursos.

Condemat promove Fórum
Internacional de Educação

Evento reunirá, por meio de videoconferências, mais de 7 mil profissionais das redes públicas

2ª EDIÇÃO

O Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) promove, no 
mês de setembro, o 2º Fórum 
Internacional de Educação 
dos Municípios do Alto Tietê. 
Com o tema ‘Anos iniciais do 
ensino fundamental: desafios 
e perspectivas em tempos de 
pandemia’, o Fórum vai reunir, 
através de videoconferências, 
mais de sete mil profissio-
nais das redes públicas de 
ensino dos 12 municípios 
que integram o consórcio: 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá, Sale-
sópolis, Santa Branca, Santa 
Isabel e Suzano. O evento 
contará com a participação 
de palestrantes de atuação 
nacional e internacional, e 
tem o apoio da Organização 
das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), União Nacional 
dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime), Itaú 
Social e de outras instituições 

renomadas de apoio à educação.
Serão cinco sessões trans-

mitidas pela internet, nos dias 
02, 09, 16, 23 e 30 do mês 
de setembro, das 18 às 21 
horas. As palestras e debates 
discutirão as consequências 
da paralisação das atividades 

escolares presenciais, do iso-
lamento social de crianças e 
professores e, principalmente, 
os cuidados necessários para 
a preservação da saúde e dos 
direitos educacionais dos 
alunos, dos profissionais e 
de suas famílias. 

As inscrições são exclusivas 
para os profissionais dos anos 
iniciais do ensino fundamental 
dos municípios participantes 
do evento. Por ser uma ativi-
dade de formação profissio-
nal, os participantes inscritos, 
que acompanharem todas as 

cinco sessões e realizarem as 
atividades complementares, 
receberão certificados. As 
sessões do Fórum poderão 
ser acompanhadas por edu-
cadores de todo Brasil em 
transmissão aberta em tempo 
real via YouTube no canal 
Fórum Educação Alto Tietê.

“Depois da grande experiência 
e bagagem adquirida com o 
1º Fórum de Educação do 
Alto Tietê, esta será mais uma 
oportunidade de intercâmbio 
de experiências e projetos 
educacionais regionais, nacio-
nais e internacionais, além de 
promover e incentivar a qua-
lidade da gestão da educação 
pública municipal, coroando 
as iniciativas e todo o trabalho 
desenvolvido pela Câmara 
Técnica de Educação”, disse 
o presidente do Condemat e 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL).

A programação das palestras 
e debates com especialistas está 
disponível no portal do evento 
www.forumeducacaoaltotiete.
com.br.

Desafios e as perspectivas da pandemia do Ensino Fundamental serão tema do Fórum

Divulgação/PMMC

Pais e responsáveis por 
alunos da rede municipal 
de ensino podem responder 
até a próxima quarta-feira 
a pesquisa de Avaliação 
Nutricional, realizada pela 
Secretaria de Educação, por 
meio do Departamento de 
Alimentação Escolar (DAE). 
As respostas podem ser en-
viadas pelo aplicativo ou 
pelo site do Educa+Mogi 
(www.se-pmmc.com.br/
educamaismogi/app/). 

No espaço dedicado à 
avaliação no aplicativo, os 
pais e responsáveis irão in-
formar o peso e a altura do 
aluno, se ele pratica ou não 
atividade física e se possui 
restrição alimentar ou al-
guma patologia alimentar, 
como intolerância à lactose, 
diabetes, entre outras. Após 
o preenchimento, é enviado 
um recado com as respostas 
enviadas.

As informações coletadas 
na pesquisa irão traçar um 
perfil nutricional dos alunos. 
Os dados serão analisados 
pelo Departamento de Ali-
mentação Escolar, inclusive 
por região da cidade, para 
a elaboração de projetos de 
educação nutricional. 

Avaliação 
nutricional pode 
ser respondida 
até quarta-feira

Pesquisa

Audiências discutirão 
planejamento financeiro

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes realiza na próxima 
semana, de forma online e 
presencial, audiências públicas 
para discutir o planejamento 
orçamentário da cidade. Na 
próxima segunda-feira, o 
assunto será o Plano Plu-
rianual (PPA), com o tema 

“O que estamos planejando 
para os próximos 4 anos?”. 
Na terça, será sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), e o tema “Para onde 
vai nosso dinheiro em 2022?”. 
Para participar, é necessário 
fazer a inscrição prévia na 
plataforma do Participa Mogi 
(https://participa.mogidascru-
zes.sp.gov.br/#/audiencias).

A audiência será no Cen-
tro Municipal de Formação 
Pedagógica (Cemforpe). Para 
contribuir presencialmente, 
o acesso será limitado a 
250 pessoas, por medidas 
de segurança sanitária e é 
necessária a inscrição prévia 
pela plataforma do participa.
mogidascrizes.sp.gov.br. Os 
demais interessados poderão 

Online e presencial

acompanhar virtualmente 
pelo canal do YouTube.

O planejamento finan-
ceiro e orçamentário segue 
as regras estabelecidas em 

lei. O primeiro passo é o 
Plano Plurianual (PPA), que 
é uma ferramenta pela qual 
o município faz um planeja-
mento de como irá investir 
os recursos públicos nos 
próximos quatro anos.

Com base no PPA, o mu-
nicípio elabora, anualmente, 
a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), que estabelece 
parâmetros para cumprimento 
do que está no PPA – para 
o período de um ano.

Planejamento segue regras estabelecidas por lei

Divulgação/PMMC

Para participar, é 
necessário fazer 
a inscrição prévia 
na plataforma da 
Prefeitura de Mogi
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Alto Tietê acumula mais de 
5,2 mil mortes por Covid-19

Mogi das Cruzes, Guararema, Itaquaquecetuba e Suzano registraram falecimentos ontem por coronavírus

PANDEMIA

Guararema, Itaquaque-
cetuba, Mogi das Cruzes e 
Suzano foram as cidades que 
registraram, ontem, mortes 
por coronavírus (Covid-19), 
segundo informou o Con-
sórcio de Desenvolvimentos 
dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat). Suzano 
foi a que registrou o maior 
número de vítima fatais da 
doença, sete no total, em 
seguida aparece Guararema, 
com quatro óbitos; Mogi 
com dois e Itaquá com um 
caso fatal. 

Com a atualização de ví-
timas fatais por coronavírus, 
a região acumula, desde 
março do ano passado, 5.203 
falecimentos provocados 
pela doença. Mogi registrou, 
até ontem, 1.606 óbitos, 
enquanto Suzano possui 
926 mortes confirmadas 
e Itaquá, 969. Por sua vez, 
as outras duas cidades que 
fazem parte do grupo das 
cinco mais populosas da 
região, o G5, Poá e Ferraz 
de Vasconcelos, registram 
380 e 492 falecimentos por 
Covid-19, respectivamen-
te. Em relação aos casos 
confirmados da doença, o 
Condemat informou que 
123.551 contaminações foram 

confirmadas pela Covid, 
deste total, 14.494 ainda 
estão com o vírus ativo. 

O Estado de São Paulo re-
gistrou, ontem, 8.785 pessoas 
internadas por Covid-19. A 
última vez que SP esteve com 
menos de 9 mil hospitaliza-
dos pela doença havia sido 
no dia 23 de novembro de 
2020, 263 dias atrás. 

Entre o total de internações 
informados ontem, 4.351 são 
em enfermarias e 4.434 em 
leitos de Terapia Intensiva. 
Além disso, pela primeira vez 
no ano a taxa de ocupação 
dos leitos de Covid-19 em 
todo o território está abaixo 
de 45%, sendo de 44,7% 
no estado e de 42,3% na 
Grande São Paulo. 

As quedas, segundo o go-
verno do Estado, são reflexo 
do avanço da campanha 
de vacinação contra e das 
estratégias de prevenção e 
enfrentamento da doença. 

O balanço acumulado da 
pandemia totaliza 4.156.563 
casos, sendo que 3.847.002 
pessoas tiveram a doença 
e já estão recuperadas, in-
cluindo 433.868 que foram 
internadas e receberam alta 
hospitalar. Houve 142.199 
mortes pela doença.

Cerca de 14 mil pessoas estão com vírus ativo

Mogi News/Arquivo

O índice de distanciamen-
to social, necessário para 
ajudar a conter a pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
continua com as mesmas 
variações se comparados os 
três meses antes do início 
da vacinação, do ano an-
terior, com os últimos três 
meses deste ano. Em Mogi 
das Cruzes, o cronograma 
de imunização contra o 
vírus começou em fevereiro 
deste ano e neste momento 

Isolamento social não chega a 40%
Em dias úteis

índices de distanciamento 
social mais documentados 
pelo Simi foram os 39% e 
44%, em janeiro os índi-
ces foram os mesmos. Já 
nos últimos três meses, os 
números mais registrados 
foram 37% e 47%, com os 
maiores índices aos domingos.

Por fim, antes da vacinação, 
o município de Poá o Simi 
registrou uma média de 36% 
a 40% de distanciamento 
social, passando para 35% 
e 42% em grande parte dos 
dias nos últimos três meses.

39% e 42%.
Em Suzano, por exemplo, 

em outubro, novembro e 
dezembro do ano passado, 
os índices de distanciamento 
social mais documentados 
pelo Simi foram de 39% e 
45%, em janeiro os índi-
ces foram os mesmos. Já 
nos últimos três meses, os 
números mais registrados 
foram 39% e 40%.

Em Itaquaquecetuba e 
Ferraz de Vasconcelos, em 
outubro, novembro e de-
zembro do ano passado, os 

a cidade já tem vacinado 
pessoas com idades acima 
dos 18 anos.

Durante os três últimos 
meses, o Sistema de Mo-
nitoramento Inteligente 
(Simi) registrou uma média 
de distanciamento social de 
36% a 39% em grande parte 
dos dias úteis, sendo que 
aos domingos os índices 
ultrapassaram os 40%. Nos 
três últimos meses antes da 
vacinação, o distanciamento 
social não foi diferente, os 
índices estiveram entre os 

Thamires Marcelino

Mogi das Cruzes preten-
de aplicar 14 mil doses de 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19) até as 21 horas 
de hoje. O trabalho será rea-
lizado nas unidades de saúde, 
drives e principalmente no 
Pró-Hiper, no bairro do Mo-
gilar, por onde devem passar 
9 mil pessoas em 36 horas, 
inclusive nos períodos da 
noite e madrugada. 

“A adesão está sendo muito boa, 
tanto é que os agendamentos 

se esgotam rapidamente, e 
assim estamos conseguindo 
vacinar um excelente número 
de pessoas e acompanhar o 
cronograma do Governo do 
Estado”, avaliou a secretária 
municipal de Saúde, Andréia 
Godoi. Nas primeiras quatro 
horas de atendimento, mais de 
500 pessoas foram imunizadas.

Cerca de 200 pessoas de-
vem se revezar nas 36 horas 
de atendimento, incluindo 
equipes técnicas de vacinação.

14 mil pessoas devem 
ser vacinadas em 36h

Mutirão de vacinação



Sábado, 14 de agosto de 20216 portalnews.com.br MOGI NEWS



Sábado, 14 de agosto de 2021 7portalnews.com.brMOGI NEWS

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA VIRTUAL REALIZADA A DISTANCIA 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO 
PAPE, PAPELÃO E CORTIÇA DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POÁ E FERRAZ DE VAS-
CONCELOS, inscrito no CNPJ sob N°52.567.195/0001-50, com sede na Rua Francisco 
Franco, n° 375, Centro, na cidade de Mogi das Cruzes-SP, devidamente representado 
por seu Presidente, convoca todos os trabalhadores da categoria a participarem da 
assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 20 de agosto de 2021 (sexta-
-feira), das 09 às 18:00 horas.  A Assembleia será realizada à distância: por meio de 
cédula eletrônica no aplicativo WhatsApp do sindicato, número (11) 94786 1795, 
sendo o período de votação e a data de realização os acima indicados , para discus-
são e deliberação da seguinte ordem do dia: a) leitura da ata anterior; b) apresentação, 
discussão e votação da pauta de reivindicações que será encaminhada ao Sindicato 
representativo da categoria econômica, para alteração das cláusulas normativas com 
vigência 2021/2022; c) autorização para a direção do Sindicato profissional realizar as 
negociações e celebrar os respectivos Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho, 
bem como ajuizar o competente dissídio Coletivo de Trabalho perante o E. Tribunal 
do Trabalho se necessário for; d) Discussão e Fixação da Contribuição assistencial, 
confederativa ou negocial, garantindo-se aos não sócios o direito de oposição a ser 
manifestado pessoalmente e por escrito (em três vias), de próprio punho, perante o 
respectivo Sindicato no prazo de 20) dias a contar da realização desta assembleia; e) 
autorização para que a Federação participe da Campanha Salarial; f) autorização para 
que a direção sindical delibere sobre o exercício do direito de greve; g) outros assuntos 
do interesse da categoria. E para que este edital chegue ao conhecimento de todos os 
interessados, determino a sua publicação em jornal de circulação na base territorial 
bem como no site do sindicato www.papeleirosdemogi.com.br, que será afixado na 
sede e subsede da entidade. Mogi das Cruzes, 13 de agosto de 2021. Marcio de Paula 

PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 110/2021 - PROCESSO Nº 19.680/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO SARS-COVS (IgM Me igG)
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 9:00 horas do dia 27 
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 13 de agosto de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 023/20 - PROCESSO Nº 27.461/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL YONEJI 
NAKAMURA (TRECHO 1 e TRECHO 2), DISTRITO DO TABOÃO, NESTE MUNICÍPIO.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sra. Secretária Municipal de Obras, 
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 
CONCORRÊNCIA Nº 023/20. 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 12 de agosto de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
 EDITAL Nº 120/2021 - PROCESSO Nº 17.402/2021 e apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS
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 30 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 13 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 083-2/2021 - 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 14:00 horas do dia 27 
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 13 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 002/21 - PROCESSO Nº 10.471/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE GESTÃO GLOBAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA (IP) DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), INCLUINDO: OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFORMAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres 
exarados pelas Secretarias Municipal de Obras e de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das 
licitantes: CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A; CONSÓRCIO MOGI DAS 
CRUZES ILUMINAÇÃO (DATACITY SERVIÇOS LTDA/JNR ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO 
CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI); CONSÓRCIO MOGI ILUMINADA (LEGACY TECH 
LTDA/REAL ENERGY LTDA); CONSÓRCIO MOGI IP (FORTNORT DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL E URBANO EIRELI/SEVEN ENGENHARIA E CONSULTORIA ELÉTRICA 
EIRELI/RH ENGENHARIA LTDA); CONSÓRCIO ILUMINA MOGI DAS CRUZES (TRAJETO 
ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI/START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA); 
CONSÓRCIO ILUMITECH – 2N (ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA/2N ENGENHARIA 
LTDA); EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO; LUZ FORTE – ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI; RM EMPREENDIMENTOS EIRELI; SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA; 
SERRANA ENGENHARIA LTDA; TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA; TERWAN SOLUÇOES 
EM ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA e WT TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA, 
para a fase seguinte do certame. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas 
alterações e estabelecido conforme subitem “7.1.13” do Edital, o dia 24 de agosto de 2021, às 
15 horas, para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA, na sala de reuniões da Comissão 
Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º 
andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 13 de agosto de 2021
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 110/2021 - PROCESSO Nº 19.680/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO SARS-COVS (IgM Me igG)
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 9:00 horas do dia 27 
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 13 de agosto de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 023/20 - PROCESSO Nº 27.461/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL YONEJI 
NAKAMURA (TRECHO 1 e TRECHO 2), DISTRITO DO TABOÃO, NESTE MUNICÍPIO.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sra. Secretária Municipal de Obras, 
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 
CONCORRÊNCIA Nº 023/20. 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 12 de agosto de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
 EDITAL Nº 120/2021 - PROCESSO Nº 17.402/2021 e apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS
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 30 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 13 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 083-2/2021 - 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 14:00 horas do dia 27 
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 13 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 002/21 - PROCESSO Nº 10.471/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE GESTÃO GLOBAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA (IP) DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), INCLUINDO: OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFORMAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres 
exarados pelas Secretarias Municipal de Obras e de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das 
licitantes: CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A; CONSÓRCIO MOGI DAS 
CRUZES ILUMINAÇÃO (DATACITY SERVIÇOS LTDA/JNR ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO 
CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI); CONSÓRCIO MOGI ILUMINADA (LEGACY TECH 
LTDA/REAL ENERGY LTDA); CONSÓRCIO MOGI IP (FORTNORT DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL E URBANO EIRELI/SEVEN ENGENHARIA E CONSULTORIA ELÉTRICA 
EIRELI/RH ENGENHARIA LTDA); CONSÓRCIO ILUMINA MOGI DAS CRUZES (TRAJETO 
ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI/START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA); 
CONSÓRCIO ILUMITECH – 2N (ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA/2N ENGENHARIA 
LTDA); EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO; LUZ FORTE – ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI; RM EMPREENDIMENTOS EIRELI; SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA; 
SERRANA ENGENHARIA LTDA; TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA; TERWAN SOLUÇOES 
EM ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA e WT TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA, 
para a fase seguinte do certame. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas 
alterações e estabelecido conforme subitem “7.1.13” do Edital, o dia 24 de agosto de 2021, às 
15 horas, para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA, na sala de reuniões da Comissão 
Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º 
andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 13 de agosto de 2021
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Semae recebe terceiro filtro da ETA Centro reformado

O Semae recebeu na quinta-feira o terceiro de seis filtros da Estação de Tratamento 
de Água (ETA) Centro que estão sendo reformados para proporcionar mais eficiência 
ao processo de produção e distribuição de água. O investimento é de R$ 550 mil para 
reforma dos seis filtros. Concluídos, eles passarão de 120 para 180 litros de água por 
segundo – volume equivalente à capacidade de tratamento da ETA Leste, no Socorro.

Semae finaliza obras no
JD. Juliana e Vila Horizonte

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) fi-
nalizou as obras para redução 
de perdas e modernização 
da distribuição de água no 
Jardim Juliana e Vila Ho-
rizonte, ambos no distrito 
de Cezar de Souza. Nesses 
bairros, a autarquia instalou 
válvulas e equipamentos para 
controle de pressão e vazão; 
interligou novas redes de 
abastecimento; dividiu zonas 
de pressão, o que facilita a 
distribuição de água e fez 
testes de estanqueidade e 
telemetria (comunicação sem 
fio) de dados para o Centro 
de Controle Operacional 
do Semae.

A autarquia também detec-
tou vazamentos não-visíveis 
e localizou (com o uso de 
equipamento de detecção de 
massa metálica) válvulas de 
manobra que estavam enter-
radas e foram reintegradas ao 
sistema, entre outras ações. 
As intervenções incluíram 
o uso de um software de 
modelagem hidráulica para 

Modernização do abastecimento

simular a operação do siste-
ma de distribuição de água 

– programa que possibilita 
estudar e prever soluções 
para eventuais problemas 
na rede.

Nos dois bairros, também 
foram instalados hidrantes 
ampliar a disponibilidade de 
água em eventuais emergên-
cias públicas, como ações do 
Corpo de Bombeiros.

Esses investimentos in-
tegram a setorização do 
abastecimento da região 
leste da cidade, que é a 
divisão de uma grande área 
de distribuição em sistemas 
menores para aperfeiçoar o 
fornecimento de água e o 
gerenciamento de pressão, 
agilizar manutenções e di-
minuir perdas.

Com distritos de medi-
ção menores fica mais fácil 
identificar vazamentos para 
direcionamento mais rápido 
das equipes de manutenção. 
Além disso, com mais contro-
ladores de pressão, é possível 
manter o abastecimento com 

menos riscos de rompimentos 
nas tubulações.

Os bairros beneficiados 
pela setorização leste são os 
atendidos pela Estação de 
Tratamento de Água (ETA) 
do Socorro, e vão de Sabaú-
na à Vila Oroxó, passando 
por Botujuru, todo distrito 
de Cezar de Souza, Jardim 
Maricá, Ponte Grande, Jardim 
Aracy e Itapety, ao longo 
da margem direita do rio 
Tietê. O investimento total 
previsto é de R$ 10 milhões, 
incluindo os materiais.

Atualmente, os serviços 
seguem em andamento no 
Jardim Maricá e avenida 
Lothar Waldemar Hoehne 
na Via Perimetral, onde está 
em implantação uma nova 
tubulação entre a Ponte 
Grande e o Jardim Maricá 

– uma obra importante para 
aumentar a disponibilidade 
de água e controle da pressão 
para aquela região da cidade, 
que inclui bairros como Bella 
Cittá, Jardim Aracy, Itapety 
e Vila Oroxó.

Estudantes participam 
de oficina de cerâmica

Das mãos delicadas de 
alunos do 2º ao 5º ano do 
ensino fundamental da EM 
Fujitaro Nagao, no bairro 
do Nagao, estão surgindo 
lindas peças feitas na Oficina 
de Modelagem e Queima, 
ministrada pela Associação 
Casarão do Chá, resultado 
de uma parceria entre as 
secretarias municipais de 
Cultura e Educação. Sete 
alunos dos 2º e 3º anos ini-
ciaram na terça-feira passada 
a produção de um prato. A 
oficina faz parte das come-
morações pelo aniversário 
de Mogi das Cruzes.

Ao todo são 14 alunos na 
oficina, que foi dividida em 
dois momentos. Os alunos 
irão produzir um prato e um 
copo. A atividade começou no 
dia 6 de agosto com o início 
da produção do prato por 
sete alunos dos 4º e 5º anos. 
Ontem, este primeiro grupo 
retornou para produzir o copo, 
que também será produzido 
pelos alunos dos 2º e 3º anos 
na próxima terça-feira. O 

Casarão do Chá

processo de queima e pintura 
será feito pelas professoras 
da Associação.

No final de setembro, após 
a última etapa de produção 
das peças, os pratos e copos 
produzidos serão utilizados 
pelos próprios alunos em 
um dia de degustação de 
um prato elaborado por um 
chef convidado. “A intenção 
é de que os alunos tenham 
essa experiência da produção 
de uma peça de qualidade, 

feita manualmente, que pode 
ser usada no cotidiano. Na 
degustação vai ser escolhi-
do um chef para fazer um 
prato diferente do dia a dia 
das crianças. Este momento 
fará diferença na formação 
do adulto, ficará marcado 
na memória deles”, contou 
Miha Nakatani, diretora da 
Associação do Casarão do 
Chá, que também ministra 
a oficina com a professora 
Rachel Alves.

Ação faz parte das comemorações pelo aniversário de Mogi

Divulgação/PMMC

Desobediência às medidas de
restrição provoca 79 autuações

Departamento de Fiscalização de Posturas registrou as ocorrências por desrespeito às limitações sanitárias

EM CINCO MESES

O Departamento de Fis-
calização de Posturas de 
Mogi das Cruzes registrou o 
total de 79 autuações por 
desrespeito às medidas de 
prevenção da Covid-19 nos 
últimos cinco meses. O nú-
mero está relacionado apenas 
ao período que considera 
março deste ano em diante, 
pois foi a partir daquele mês 
que o decreto municipal de 
restrições começou a valer. 
Duas destas multas ocorreram 
no final de semana passado.

Apesar de solicitado, a 
Secretaria Municipal de 
Segurança não informou 
os dados referentes ao ano 
passado, quando a Pasta já 
somava os autos de infração 

por aglomerações mesmo 
sem o decreto municipal. 
Ainda sobre o último final de 
semana, a secretaria informou 
que foram registradas 186 
chamadas junto à Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp).

No período destacado, o 
departamento contabilizou 
79 autuações, 16 multas por 
desrespeito à Lei do Silêncio, 
uma por realização de pan-
cadão, duas por queimadas 
e duas por desrespeito à 
pandemia. Os autos de in-
fração pela Lei do Silêncio 
ocorreram no Mogilar, Jardim 
Santos Dumont, Chácara 
dos Baianos, Jundiapeba, 
Jardim Planalto, Conjunto 
Santo Ângelo, Parque San-
tana, Vila Lavínia, Jardim 

Universo, Jardim Aeroporto 
III e Centro.

O pancadão aconteceu 
na Chácara dos Baianos; as 
queimadas, no bairro Nova 
Estância e no Rodeio; e as 

multas por desrespeito à 
pandemia foram registradas 
no Socorro e Jardim Planalto.

A realização de pancadões, 
grandes reuniões ou festas nas 
quais muitas pessoas estejam 

presentes é contra as normas 
estabelecidas para se evitar 
a disseminação da Covid-19, 
pois o distanciamento social é 
uma das maneiras mais eficazes 
para se conter a circulação do 
vírus. Ele se prolifera com 
mais facilidade pelo ar.

O contato com superfícies 
contaminadas é outra forma 
sujeita a transmissão da Co-
vid-19, já que o novo coro-
navírus consegue permanecer 
infectante por até três dias em 
algumas superfícies, como no 
plástico e papelão. Por este 
motivo, inclusive, criou-se o 
costume de higienizar todas 
as embalagens das compras 
ao chegar em casa.

Suzano
Com 380 inspeções realizadas 

desde o início deste ano, a 
Vigilância Sanitária de Suzano 
já emitiu 85 autos de infração 
em razão do descumprimento 
das medidas sanitárias para 
conter a Covid-19 e das 
determinações do Plano 
São Paulo. As ocorrências 
foram registradas com maior 
frequência na região central 
da cidade.

Em contrapartida, a Vigi-
lância Sanitária do município 
apontou que, das 752 inspe-
ções em 2020, no período 
entre março e dezembro, o 
resultado foi de quatro autos 
de infração emitidos também 
por descumprimento das 
medidas de prevenção ao 
vírus. No último final de 
semana, nenhuma ocorrência 
foi registrada na cidade.

Thamires Marcelino

Casos ocorrem principalmente no período noturno
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