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

Obras das vicinais começam nas 
próximas semanas, diz Estado

Intervenções se referem às estradas dos Fernandes, em Suzano, e do Taboão, em Mogi, segundo promessa do governo

MOGI

  Vasques recebe ato contra a cobrança de 
pedágio na Mogi-Dutra. Cidades, página 4

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de São 
Paulo (DER) informou ontem 
que está previsto para começar 
nas próximas semanas as obras 
de recuperação de duas estra-
das vicinais no Alto Tietê: a dos 
Fernandes em Suzano e a do Ta-
boão em Mogi das Cruzes. Am-
bas as rodovias foram beneficia-
das com a Fase 1 do programa 
Novas Vicinais, do governo do 
Estado. Segundo a Pasta estadual, 
os investimentos estão previstos 
para a ordem de R$ 31,8 milhões.  
Cidades, página 5

Crise hídrica

Internações por 
Covid seguem 
em queda
Cidades, página 8

Estrada do Taboão, em Mogi, terá 20 km de extensão recuperados

Emanuel Aquilera 
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Jogos Paralímpicos

Atleta de Suzano vai ser a 
porta-bandeira do Brasil

Evelyn é atleta da bocha e carregará a bandeira na 
cerimônia dos jogos, em Tóquio, hoje. Cidades, página 5
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PAULO SKAF VEM  
A SUZANO HOJE

Sesi

Presidente da Fiesp visitará escola e ainda deve 
assinar convênios com Poá e Ferraz. Cidades, página 3

Mogi News/Arquivo
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GASTANDO ENERGIA
O Mogi Shopping conta com mais 
uma atração infantil para os peque-
nos gastarem energia enquanto os 
pais aproveitam o passeio. O Mun-
do da Diversão é um playground de 
brinquedos infláveis onde as crian-
ças brincam supervisionadas por mo-
nitores treinados. O circuito está na 
Praça de Eventos, perto da Livraria 
Leitura, e pode ser conferido até 3 
de outubro.

PERDA NO JORNALISMO
José Vilemar Damasceno, o popular 
Willy, morreu na manhã de domin-
go passado, após sofrer infarto ful-
minante na sua casa, em Mogi. Jor-
nalista, ele atuava como colunista 
social e conquistou respeito e reco-
nhecimento no Alto Tietê. Willy tam-
bém prestou serviço ao Grupo Mogi 
News. Ele tinha 71 anos. O corpo foi 
velado na manhã de ontem, no Ve-
lório Municipal Cristo Redentor, em 
Mogi. Em seguida, o sepultamento 
foi realizado em Arujá. 

VIDA EM MOGI
Willy nasceu no dia 12 de julho de 
1950, em Quixeramobim, no Ceará.
Chegou a Mogi das Cruzes em 1975, 

atuando como cabeleireiro. Meses 
depois, se tornou colunista social. 
Foram 47 anos na profissão.

GCM E CANTOR
O ganhador do Festival de Novos 
Talentos da rádio Ômega FM é o 
vocalista da banda da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Itaquaquecetu-
ba, Edy Santili. O guarda civil esta-
va concorrendo com a canção “Pra 
Conquistar” por votação popular, 
encerrada na última sexta-feira. O 
músico já participou da fase dois do 
programa Ídolos em 2007 e também 
chegou à final do programa Astros, 
em 2009, ambos na emissora SBT.

CURSO DE FINANÇAS
Em 20 de setembro, a Prefeitura de 
Santa Isabel, por meio da Secreta-
ria Municipal de Turismo e Desen-
volvimento Econômico, realizará o 
Workshop “Aprimore as finanças 
do salão de Beleza & Estética”. A 
aula será presencial, das 9 às 17 ho-
ras, no Salão Nobre da Câmara. A 
inscrição poderá ser feita pelo link 
https://santaisabel.sp.gov.br/por-
tal/links. Para mais informações é 
preciso entrar  em contato pelo te-
lefone 4656-2644.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Há conquistas e muito a conquistar

D
entre os temas mais tratados na 
sociedade e que merecem mudan-
ças culturais e comportamentais, 
a atenção à mulher é, sem dúvida, 

uma das mais visíveis conquistas ao longo 
dos anos. Ainda há muito o que ser feito, 
como uma maior participação na política, 
em cargos de alto escalão em empresas e no 
esporte, mas é indiscutível que a entrada da 
mulher no mercado de trabalho foi avassa-
ladora nas últimas décadas. Por outro lado, 
a problemática da violência ainda é um dos 
casos mais sérios e antigos da sociedade.

O Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH) divulgou o 
balanço de dados sobre a violência contra a 
mulher recebidos pelos canais de denúncia 
do governo federal. Ao todo, em 2020, fo-
ram 105.671 denúncias, tanto do Ligue 180 
(central de atendimento à mulher) e do Dis-
que 100 (Direitos Humanos).

Ação igualmente importante, a Patru-
lha Maria da Penha vem sendo responsável 
por pedidos de medidas protetivas contra 
violência doméstica que, por sinal, caíram 
19,7% nas cinco cidades mais populosas do 

Alto Tietê em 2020, no comparativo com o 
total registrado em 2019. A diferença pode 
representar um aumento da subnotificação 
de casos, fato preocupante. Mogi, Itaquá, 
Suzano, Ferraz e Poá encerraram 2020 com 
1.575 solicitações de medidas protetivas, en-
quanto que em 2019 foram 1.963 pedidos.

Ainda falta muito para se chegar mais 
próximo do ideal. Infelizmente, os núme-
ros ainda saltam aos olhos. Mas, há a visão 
do copo meio cheio, e essa diz respeito às 
conquistas das últimas décadas.

Celebrado no dia 8 de março, o Dia In-
ternacional da Mulher foi organizado em 
1909, em Nova York, em uma jornada de 
manifestação pela igualdade de direitos civis 
e em favor do voto feminino. Desde então, 
houve muitas melhorias, que respingaram 
no Brasil, mesmo que a passos lentos. Mas 
as inúmeras vitórias nessa árdua caminhada 
em batalha por direitos iguais devem ser ce-
lebradas. Basta comparar o momento atual 
com o cenário vivido pela mulher há 50 
anos. Por bem, na contramão de inúmeros 
pensamentos retrógrados em pleno 2021, 
temos motivos para comemorar.

O presidente está acuado. 
Cada vez mais tem dificulda-
des de aprovar medidas que 
julga importantes no Congres-
so. Os debates são cada vez 
mais exaltados e ele é acusa-
do de impedir o desenvolvi-
mento da democracia. A base 
de sustentação se desgasta 
com projetos que não solu-
cionam os problemas. O que 
resta à população é escolher 
candidatos da oposição, que 
anunciam diariamente que o 
presidente quer se perpetuar 
no poder e para isso precisa 
de apoio. A oposição denun-
cia que ele pode lançar mão 
das Forças Armadas e impor 
diretrizes que julga melhores 
para o pais. Em outras pala-
vras, um lado acusa o outro 
de esticar a corda.

A crise econômica é uma 
herança que o governo rece-

Nem precisa de tanques

ARTIGO
Heródoto Barbeiro

beu. A população reclama da 
alta do custo de vida medida 
pela inflação. Mas o que mais 
incomoda é a alta do preço 
dos combustíveis. A Petrobras 
não tem condição de aumentar 
a oferta do produto. A expli-
cação é a situação de tensão 
contínua no Oriente Médio. 
O petróleo se tornou uma 
arma poderosa, uma vez que 
a economia mundial se move 
tocada a diesel ou gasolina. 
O Brasil está entre os gran-
des consumidores com uma 
frota imensa de caminhão e 
o transporte de mercadorias 
em cima de pneu. A classe 
média tem acesso ao carro 
particular, às vezes mais de 
um por família, e não abre 
mão do transporte individual.

O presidente não respeita 
a constituição que jurou de-
fender. Ernesto Geisel alega 

que o Brasil corre o risco de 
voltar a ser tomado de assal-
to pela esquerda, travestida 
em partido de oposição. As 
votações estão cada vez mais 
apertadas. Assim determina 
o fechamento do Congresso 
por duas semanas. Ressuscita 
o Ato Institucional n 5, inerte 
desde 1969. Ele divulga um 
conjunto de mudanças que 
a mídia já chama de Pacote 
de Abril. Dois itens incomo-
dam mais para os que que-
rem uma reabertura política. 
As mudanças na constituição 
podem ser feitas com apenas 
maioria simples e um terço do 
Senado passa a ser indicado 
pelas assembleias legislativas 
estaduais e não mais pelo voto 
popular. Com isso o gover-
no espera manter o controle 
do Senado ainda que a mídia 
apelide esses políticos de se-
nadores biônicos.
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Heródoto Barbeiro é jornalista.

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu, no domingo, 24 quilos de 
drogas que estavam enterradas num terreno próximo a um conjunto habitacional. 
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, foram encontrados mais de 
22 quilos de maconha, quase 1,5 quilo de cocaína e pouco mais de 500 gramas de 
crack. A droga estava prensada e embalada para venda. O boletim de ocorrência 
foi registrado pela Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.
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 GCM APREENDE 24 QUILOS DE DROGAS
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Skaf visita Suzano e fará 
convênio com Poá e Ferraz
Suzano - O presidente 

da Fiesp, Ciesp, Sesi-SP e 
Senai-SP, Paulo Skaf, estará 
hoje, na cidade, para visitar 
a escola do Sesi-SP instalada 
no município às 11 horas, 
na avenida. Senador Roberto 
Simonsen, 550. A unidade 
educacional, que recebeu 
investimentos de R$ 32 
milhões e funciona dentro 
do Centro de Atividades Sesi 
Max Feffer, tem 1.840 alunos 
divididos entre Educação 
Infantil, uma novidade na 
escola, Ensinos Fundamental 
e Médio. 

Convênio
Durante a visita haverá 

assinatura do convênio Sesi 
Atleta do Futuro com os mu-
nicípios de Poá e Ferraz de 
Vasconcelos. Serão 300 vagas 
para iniciação e formação 
esportiva, futsal, voleibol, 
basquetebol, handebol e 
karatê no município de Poá. 
E em Ferraz de Vasconcelos 
a parceria prevê 160 vagas 
para a prática do futsal.

Fiesp

O programa Atleta do 
Futuro promove formação 
e cultura esportiva de for-
ma gratuita para crianças e 
jovens de 6 a 17 anos. Em 
todo o estado de São Paulo 
são mais de 150 mil alunos 
beneficiados pelo programa, 
que envolve 219 prefeituras 
conveniadas.

Além de introduzir a prática 
esportiva aos participantes, 

os alunos recebem orientação 
em temas transversais como 
saúde, trabalho, consumo 
consciente, meio ambiente 
e pluralidade cultural, den-
tre outros. Os professores 
trabalham para difundir 
valores como ética, superação, 
autoestima e socialização, 
com o intuito de ajudar o 
aluno a se desenvolver de 
modo pleno.

Itaquá - A Prefeitura está 
disponibilizando 200 vagas 
mensais em cursos online e 
gratuitos por meio de uma 
parceria com o Centro de 
Integração Empresa-Escola 
(Ciee) para qualificar e preparar 
estudantes para o mercado. 

No preparatório para con-
cursos públicos estão inclusas 
disciplinas de matemática, 
língua portuguesa, conheci-
mentos gerais, direito cons-
titucional e administrativo. 
Há também cursos com foco 
na importância do LinkedIn, 
postura e imagem profissional, 
processo seletivo e o futuro 
do mundo do trabalho. Na 
área de informática, estão 
disponíveis cursos de Word, 
PowerPoint, Excel e Acess. 

No campo da orientação 
e informação profissional, os 
temas variam entre superação, 
ética e liderança, como esco-
lher uma profissão, como ser 
um empreendedor, jovens 
em tempos digitais e como 
desvendar o consórcio na 
prática. Em comunicação e 
matemática, conceitos, dicas 

Cidade divulga 200 vagas 

mensais para cursos

Oportunidade

e estratégias são trabalhados, 
além de técnicas de expressão 
verbal, produção de textos, 
gramática prática e cidadania.

Completam os cursos rela-
cionados a empreendedoris-
mo, que buscam incentivar a 
criatividade e observação de 
oportunidades de negócios, 
além de apresentar novas 
possibilidades para habilidades 
criativas e inovadoras com 
foco na geração de renda e 
tendências de mercado. 

Para participar de qualquer 
curso é necessário ter mais de 
14 anos e ser estudante matricu-
lado no ensino médio, técnico 
ou superior. Basta realizar o 
cadastro no site www.ciee.org.
br e o estudante que finalizar. 

“Desde o primeiro dia de gestão, 
estamos lutando para fazer de 
Itaquá uma cidade com mais 
oportunidades de trabalho 
e isso inclui melhorarmos 
a qualificação dos jovens. 
Vamos ajudá-los na formação 
de competências técnicas 
para o mundo corporativo”, 
finalizou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Ferraz - A Prefeitura e a 
subprefeitura de Guaianases 
fecharam uma parceria, ontem, 
para a realização de limpeza 
em córregos na divisa entre 
os dois locais.

A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) e o subprefeito Thiago 
de Della Volpi estiveram na 
manhã desta segunda visi-
tando alguns locais que serão 
beneficiados pela parceria 
para definir as ações.

“Nossa ideia é realizar o 
desassoreamento, limpar o 
entorno e cuidar efetivamente 
dos córregos nas divisas 
entre Ferraz e Guaianases 
para que não ocorra mais 
alagamentos”, comentou a 
chefe do Executivo.

Durante a visita foi encon-
trado muito lixo nas margens 
dos córregos, o que contribui 
para os constantes alagamentos 
durante as épocas chuvosas 
do ano. “É importante que a 
população também colabore 
não jogando lixo nas margens”, 
alertou a prefeita.

Ferraz e 

Guaianases se 

unem por limpeza 

de córregos

Enchentes

Dirigente estará na escola do Sesi em Suzano

Vitoria Mikaelli

Prefeitura divulga 
novo calendário
Jovens maiores de 12, com comorbidades, vão ser vacinados a partir 
desta quinta-feira; na sexta será a vez dos adolescente com 16 e 17 anos

VACINA CONTRA COVID

Suzano - A Prefeitura 
atualizou ontem o crono-
grama de vacinação contra 
o coronavíirus (Covid-19). 
Nesta semana, o atendimento 
será na quinta e na sexta-

-feira, sendo o primeiro dia 
destinado aos adolescentes 
maiores de 12 anos com 
comorbidades e o segundo 
aos jovens de 16 e 17 anos 
sem nenhuma condição 
preexistente. O público que 
precisa completar a segunda 
dose até 29 de agosto, tam-
bém poderá buscar um dos 
três polos de imunização.

Para receber a dose na 
quinta-feira, os adolescentes 
maiores de 12 anos com 
comorbidades deverão apre-
sentar laudo médico ou receita 
médica com resultados de 
exames recentes (original e 
cópia), além do Termo de 
Assentimento para vacina-
ção e dos documentos de 
praxe para a primeira dose: 
RG, CPF, comprovante de 

endereço de Suzano e uma 
filipeta oficial preenchida. 
A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/
FichaCovidSuzano. O pré-

-cadastro no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br), do 
governo do Estado, também 
é necessário.

Já na sexta-feira, o foco 
da primeira dose será os 
jovens de 16 e 17 anos, 
bastando apresentar RG, CPF, 

comprovante de endereço 
de Suzano e a filipeta oficial 
(bit.ly/FichaCovidSuzano), 
além do pré-cadastro no 

“Vacina Já” (www.vacinaja.
sp.gov.br). 

As operações dos dois 
dias serão descentraliza-
das, das 8 às 17 horas, no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido e no Centro 
Cultural de Palmeiras. A 

Arena Suzano terá horário 
estendido até as 19 horas no 
ginásio e sistema drive-thru 
até as 17 horas.

O atendimento ao público 
que precisa completar a 
segunda dose, com apra-
zamento até 29 de agosto, 
também estará disponível 
nos dois dias seguintes.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 
Pedro Ishi, a importância da 
segunda aplicação precisa ser 
sempre reforçada. “Pedimos 
atenção redobrada na data 
estipulada no cartão de 
vacinação. O cronograma 
de atendimento em Suzano 
é bastante dinâmico, com 
novas atualizações sempre no 
início da semana”, explicou. 

O quadro com datas e 
orientações sobre a vaci-
nação na cidade pode ser 
acessado pelo link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.br.

Vacinação vai ocorrer nos trÊs polos do município

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Suzano - A Prefeitura de, 
por meio da Secretaria de 
Administração, lançou ontem 
o programa de governo digital 
e gestão sem papel, que visa a 
automatização de processos, 
com otimização de recursos 
e certificação digital do mu-
nicípio. O objetivo é reduzir 
burocracias e ganhar tempo, 
além de garantir mais transpa-
rência, agilidade e economia 
de até R$ 1,3 milhão ao ano.

O plano foi apresentado 
pela chefe da pasta, Cintia 
Renata Lira, e pela diretora 
da empresa Sonner, Larissa 
Tavares, especializada em sis-
temas integrados para a gestão 
pública. Na oportunidade, 
as duas destacaram avanços 
importantes conquistados nos 
últimos quatro anos. Entre eles, 
está a integração de sistemas 
empregados na Ouvidoria Geral 
do Município, na Educação, na 
Saúde, na gestão de tributos 
e na transparência ativa da 
cidade, como na publicação 
dos atos oficiais e outros me-
canismos totalmente digitais 
que podem ser acessados no 
Portal do Cidadão, por meio 
do site www.suzano.sp.gov.br. 

De acordo com a secretária, 
a iniciativa traz benefícios 
incontáveis. “Queremos cada 
vez mais dar visibilidade às 

informações, em todas as 
áreas e serviços da Prefeitura”, 
afirmou Cintia.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) parabenizou o empenho 
da pasta e destacou a impor-
tância do programa a longo 
prazo. “De certa forma, isso 
nos impulsiona a pensar em 
novas possibilidades e, mais 
uma vez, sair na frente com 
uma proposta de governan-
ça digital que deve oferecer 
mais de 50% de redução nos 
prazos de encerramento de 
processos, geração automática 
de documentos eletrônicos e 
agilidade nos serviços”.

Os próximos passos contem-
plam uma avaliação sistêmica, 
com mapeamento de processos 
e fluxos para o entendimento 
dos gargalos na operação. Em 
seguida, será efetuada a ins-
titucionalização da estratégia 
para regulamentar o processo 
de governança digital. Por 
fim, a fase seguinte envolverá 
a implantação dos fluxos 
definidos e a aquisição de 
certificados A3, para a completa 
digitalização dos processos, 
garantindo a economia de 6 
milhões de cópias e R$ 1,3 
milhão ao ano, com processos 
mais ágeis e transparentes. A 
previsão é de que as etapas 
sejam superadas até fevereiro.

Projeto busca evitar uso 
de papel na Prefeitura

Governança
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Curso Badminton na 
Escola reúne professores

Mogi- A prática do bad-
minton na escola foi tema 
de um curso realizado nesta 
terça-feira passada na sede 
da Associação Rural de Pin-
dorama, para professores de 
Educação Física das secretarias 
municipais de Educação e 
Esporte e Lazer, resultado 
de uma parceria entre as 
Pastas e Associação Rural de 
Pindorama. A modalidade tem 
ganhado destaque na cidade 
e já é praticada no bairro.

O objetivo da atividade, 
realizada na sede da Associa-
ção, é fomentar a prática do 
esporte nas escolas, por meio 
da parceria entre as secreta-
rias de Educação e Esporte. 

“Buscamos fomentar o esporte 
e fortalecer a parceria com 
a Secretaria de Esporte e as 
instituições da cidade para 
incentivar a prática esportiva 
em nossas escolas”, disse Ana 
Maria Tertuliano Américo, 
professora da Secretaria de 
Educação.

Treze professores participa-
ram do curso Badminton na 

Pindorama

Escola - nível I, ministrado 
pelo professor José Carlos 
Barros de Sousa. “Trabalhamos 
a inicialização da biomecânica 
para que eles possam levar a 
prática da modalidade para 
as crianças”, disse o professor, 
que é técnico e ensina o esporte 
em Mogi das Cruzes, Arujá 
e Suzano. Sousa é árbitro da 
Federação de Badminton do 
Estado de São Paulo (Febasp) 
e coach internacional nível 
1 da Federação Mundial de 

Badminton (BWF). 
O badminton moderno 

teve origem na Inglaterra no 
século XIX, sendo um esporte 
olímpico desde 1972. No 
Brasil é praticado de forma 
competitiva desde 1984. É 
jogado em uma quadra com a 
raquete e a peteca. No curso, 
os professores conheceram e 
praticaram os fundamentos 
e jogadas, como também 
a forma lúdica com que o 
esporte pode ser aplicado 

Professores de Educação Física participaram do curso

Divulgação/PMMC

Vasques recebe hoje evento 
contra instalação do pedágio

“Mogi Não Quer Pedágio” ocorre com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil

TARIFA

Mogi - O Theatro Vasques 
recebe hoje o evento “Mogi 
Não Quer Pedágio”, organi-
zado pela Prefeitura.

O evento contará com a 
presença de representantes do 
poder público e da sociedade 
civil contra a iniciativa do 
Palácio dos Bandeirantes, por 
meio de um edital da Agência 
Reguladora de Transportes do 
Estado de São Paulo (Artesp), 
de implantar uma praça de 
pedágio na rodovia Mogi-

-Dutra (SP-88) no trecho 
de Mogi.

A expectativa é de que a 
administração municipal venha 
a apresentar o andamento das 
ações no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJ) 
e no Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE) 
contra a Artesp. O evento 
também deve apresentar 
explicações técnicas sobre 
o impacto da proposta de 
cobrança de pedágio para a 
cidade, com foco nas áreas 

de mobilidade urbana, de-
senvolvimento econômico e 
planejamento urbano.

A reportagem também 
apurou que o evento poderá 
apresentar uma pesquisa de 
opinião realizada por entidades 
da sociedade civil mogiana, 
sobre a opinião do público 
do projeto de pedágio.

Nas últimas semanas, o 
município conseguiu avanços 
em sua luta contra a instala-
ção da praça de pedágio. Por 
meio de uma ação no TCE, 
a administração municipal 
conseguiu a suspensão do 
edital, por apontar erros na 
elaboração do objeto, que 
incluía trechos no perímetro 

urbano como parte do pacote 
a ser entregue à iniciativa 
privada.

A Prefeitura também entrou 
com uma ação na Justiça 
apontando inconstitucionali-
dade no processo licitatório, 

que estaria interferindo na 
independência entre as es-
feras estadual e municipal. 
A Justiça de Mogi chegou a 
conceder uma liminar no mês 
de junho, que foi derrubada 
na instância estadual.

Os debates sobre o intento 
do governo estadual de instalar 
uma praça de pedágio na 
Mogi-Dutra ocorrem há mais 
de dois anos, com as primei-
ras tentativas de audiência 
pública. Desde então, um 

grupo de moradores formou 
o movimento “Pedágio Não”, 
que organizou a comunidade 
em atos e demonstrações, 
como carreatas e protestos 
na rodovia.

A situação passou a entrar 
em um novo patamar na 
primeira quinzena de maio, 
quando a direção geral da 
Artesp anunciou a elaboração 
do novo Edital Internacional 
002/2021, com o intuito de 
instalar praças de pedágio 
na Mogi-Dutra e na rodovia 
Mogi-Bertioga (SP-98), como 
parte do pacote “Litoral Pau-
lista”. Segundo a entidade 
na ocasião, o processo de 
escolha seria encerrado até 
o final deste ano.

Desde então, a Prefeitura 
articula com prefeitos de 
outras cidades, deputados 
federais e estaduais contra o 
pedágio, chegando a realizar 
atos contra a vinda daco-
brança.  No mês de junho, 
mais de 1,2 mil motoristas 
realizaram uma carreata 
contra o pedágio.

André Diniz

Expectativa é que haja um novo andamento do processo na Justiça estadual

Mogi News/Arquivo

Evento também 
deve apresentar 
explicações 
técnicas sobre 
o impacto da 
proposta

Pesquisadores desenvolvem 
projeto para ecopontos 

Pesquisadores da Univer-
sidade de Mogi das Cruzes 
(UMC), em parceria com a 
Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente, começaram a de-
senvolver um projeto voltado 
aos ecopontos da cidade. 
Denominado “Sustentabi-
lidade Urbana e Cidadania: 
Ecopontos e Práticas de 
Descartes”, o estudo tem 
como objetivo conhecer os 
hábitos e as dificuldades 
dos usuários dos ecopontos 
para indicar melhorias no 
processo e formular políticas 
ambientais adequadas para o 
pleno exercício da cidadania.

A professora e pesquisa-
dora da UMC, Maria Santina 
Morini, uma das profissionais 
da universidade envolvidas 
no projeto, explicou que 
a sustentabilidade urbana 
depende das boas práticas 
de cidadania. “Os ecopontos 
constituem uma etapa fun-
damental para o processo de 
reciclagem e destino correto 
de materiais de diversas 
naturezas, que podem ser 

UMC

reaproveitados. Desta for-
ma, estamos colocando em 
prática ações que visam à 
conservação ambiental ao 
utilizar o que descartarmos, 
sem precisar buscar outras 
fontes de matéria prima e 
gerar mais resíduos”, destacou.

O levantamento ainda irá 
ajudar a levantar o que a 
comunidade entende como 
mecanismos adequados de 
destino dos resíduos. “A equi-
pe aplicará um questionário 
devidamente aprovado pelo 
Comitê de Pesquisa com 
perguntas relativas ao tipo 
de descarte e a importância 
do ecoponto para o usuário”, 
esclareceu a professora.

A secretária municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
Michele de Sá Vieira, explicou 
que o objetivo da parceria 
é melhorar continuamente 
os ecopontos do municí-
pio – que funcionam no 
Parque Olímpico, no Jardim 
Armênia e em Jundiapeba: 
“Nosso objetivo é oferecer 
aos cidadãos um serviço 
cada vez mais eficiente. Para 
isso, fechamos essa parceria 
com a UMC e teremos pes-
quisadores em contato com 
as práticas diárias nas três 
unidades. O trabalho nos 
ajudará a formatar ações 
concretas para aprimorar 
o funcionamento dos eco-
pontos”, afirmou.

As atividades começaram 
este mês nos ecopontos do 
Jardim Armênia, Parque 
Olímpico e Jundiapeba. Estes 
espaços atendem apenas 
pessoas físicas, com limite de 
um metro cúbico por pessoa 
por dia – as empresas são 
responsáveis pela destinação 
de seus resíduos.

Estudo tem como 
objetivo indicar 
melhorias e formular 
políticas ambientais 
adequadas
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Prefeitura faz autuações por 
desrespeito à pandemia

Mogi- A Prefeitura, por 
meio do Departamento de 
Fiscalização de Posturas, 
registrou 19 autuações, no 
fim de semana, por infrações 
contra a lei do silêncio, 
pancadão, desrespeito à 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), uso de narguilé 
e de fogos de artifício. As 
ações partiram de denúncias 
feitas à Central Integrada 
de Emergências Públicas 
(Ciemp).

O desrespeito à lei do 
silêncio foi constatado nos 
bairros Mogilar, Jardim Uni-
verso, Parque das Varinhas, 
Parque Santana, Jundiapeba, 
Vila Nova Aparecida, Jardim 
Santa Tereza, Vila Industrial, 
Jardim Planalto e Parque 
São Martinho.

Os pancadões foram fla-
grados no Jardim Camila, 
Vila Oliveira, Parque Monte 
Líbano e Jundiapeba, e as 
infrações relacionadas às 
normas de enfretamen-
to à pandemia ocorreram 
no Centro e também em 

Fim de semana

Jundiapeba.
Por fim, as equipes da 

Prefeitura constataram uso 
de narguilé em Braz Cubas 
e de fogos de artifício no 
Jardim Náutico.

Segunda Prefeitura a ajuda 
da população é fundamental 
para o sucesso das ações 
do departamento de Fis-
calização de Posturas. 

Denúncias podem ser 
feitas por meio do telefone 

153, da Ciemp, que funciona 
24 horas por dia, sete dias 
por semana.

Infrações contra a lei do silêncio também foram registradas

Divulgação

Atleta da bocha vai carregar a 
bandeira do Brasil em Tóquio
Suzanense foi escolhida pela delegação brasileira para ser a porta-bandeira na cerimonia que ocorre hoje

JOGOS PARALÍMPICOS

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) e o secretário 
de Esportes e Lazer, Arnaldo 
Marin Junior, desejaram 
felicidades à Evelyn Oliveira, 
jogadora paralímpica de 
bocha que recebe a honra 
de ser a porta-bandeira da 
delegação brasileira nos Jo-
gos Paralímpicos de Tóquio, 
hoje. A atleta é moradora de 
Suzano e realiza seus treinos 
nas instalações do Sesi.

Evelyn tem 33 anos e 
mora em Suzano desde a 
adolescência. Quando crian-
ça, foi diagnosticada com 
Atrofia Muscular Espinhal, 
uma doença rara e genética 
que debilita os movimentos 
do corpo, descobrindo-se 
paratleta aos 22 anos, jus-
tamente quando entrou em 
contato com a bocha pela 
primeira vez em ao assistir 
um treinamento enquanto 
convidada.

Traçando um caminho 
com várias conquistas e no-
toriedade no meio da prática 
esportiva, ela classificou-se 

para seus primeiros Jogos 
Paralímpicos no ano de 2016, 
quando o evento foi realizado 
na cidade do Rio de Janeiro.

Logo em sua estreia, a 
atleta atingiu o ponto mais 
alto do pódio na categoria 
de duplas mistas BC3, fato 
que rendeu ao país a primeira 
medalha de ouro da história 
da modalidade. Esse feito deu 
à jogadora a oportunidade 
de ser a porta-bandeira da 
delegação brasileira na ceri-
mônia de abertura dos jogos. 
A ocasião rendeu elogios e 
congratulações por parte 
de autoridades suzanenses.

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer comentou 
sobre a grande responsabi-
lidade que a atual campeã 
olímpica tem ao portar a 
bandeira brasileira na ceri-
mônia de abertura dos jogos. 

“Para qualquer profissional, 
estar em um grande evento 
significa colocar seu nome 
na história do esporte nacio-
nal. No caso de Evelyn, ela 
não apenas participa de sua 

segunda Paralimpíada, como 
carrega o favoritismo de uma 
medalhista de ouro inédita, 
tanto é que levará a bandeira 
do país na cerimônia. Este 
definitivamente é um dos 
grandes orgulhos da história 

do esporte suzanense, assim 
como todos os atletas que 
representarão nossa nação nas 
próximas semanas”, contou 
Marin Junior.

Ashiuchi esteve com Evelyn 
e outros atletas dias antes de 

embarcarem para o Japão. O 
chefe do Executivo parabe-
nizou a honraria recebida 
pela jogadora de bocha e 
ressaltou a importância de 
promover a acessibilidade 
e fornecer meios aos atletas 

paralímpicos. “Ser agraciada 
com a oportunidade de levar 
a bandeira do nosso país 
representa todo o reconhe-
cimento que uma medalhista 
paralímpica de ouro merece 
ter em sua carreira. Tive o 
prazer de conhecê-la antes 
da delegação brasileira viajar 
para Tóquio e posso dizer 
que por toda a história vivida 
pela nossa atleta, a cerimônia 
será mais do que especial 
para todos nós”, afirmou 
o prefeito.

11 atletas
Além de Evelyn, a cidade 

tem 11 representantes no 
evento: os atletas Daniel 
Yoshizawa, Fabrício Pinto, 
Leandro da Silva, Renato 
Leite, Wellington Platini e o 
técnico Célio Mediato, todos 
na categoria masculina do 
vôlei sentado; e as jogado-
ras Edwarda Dias, Nathalie 
Filomena, Laiana Rodrigues, 
Gizele Costa Dias e Ana Luisa 
Soares, integrando a equipe 
feminina da modalidade.

Representantes de Suzano estiveram na Prefeitura antes de embarcar ao Japão

Irineu Junior/Secop Suzano

Inscrições abertas para Curso 
de Formação de Educadores

Mogi- A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
de Mogi das Cruzes abriu as 
inscrições para o Curso de 
Formação de Educadores 
Ambientais Locais, uma ini-
ciativa inédita que vai oferecer 
capacitação prática e teórica 
gratuita para os mogianos. A 
primeira turma é voltada para 
os moradores de Jundiapeba, 
Chácara Santo Ângelo, Con-
junto Santo Ângelo, Santo 
Ângelo, Parque das Varinhas, 
Jardim Nove de Julho e Par-
que São Martinho. Serão 25 
participantes e a formação 
ocorrerá entre os dias 2 de 
setembro e 14 de outubro. 
Um edital publicado no site 
da Prefeitura traz todas as 
informações do curso.

“A sustentabilidade é um dos 
pilares da gestão do prefeito 
Caio Cunha (Pode) e da vice 
Priscila Yamagami Kähler. 
Além disso, o curso também 
estimula a participação direta 
da população na busca de 
soluções para a comunidade 
Vamos formar uma rede de 

Meio Ambiente

educadores ambientais espalhados 
por toda a cidade, conscientes 
da necessidade de vivermos 
de forma ambientalmente 
correta e em harmonia com a 
natureza. Teremos inicialmente 
três turmas, mas o curso será 
contínuo e atenderá outras 
regiões”, explicou a secretária 
do Verde e Meio Ambiente, 
Michele de Sá Vieira.

As inscrições para a primeira 
turma podem ser feitas pes-
soalmente na sede da Pasta 
localizada na rua Braz Cubas, 
470, por meio dos telefones 
4798-5962 ou 4798-5959, 
ou ainda pelo e-mail svma@
pmmc.com.br, até o dia 30 
de agosto. Os participantes 
deverão comprovar residência 
nos bairros atendidos e ter 
mais de 16 anos. Aqueles que 
comprovarem pelo menos 80% 
de participação nas quatro 
etapas de formação do curso 
receberão certificados.

Haverá ainda outras duas 
turmas nesta etapa inicial do 
curso. A segunda turma será 
voltada aos moradores Barroso, 

Pedra Branca, Pindorama, 
Quatinga, Taiaçupeba, Taqua-
russu e Vargem Grande, com 
inscrições de 19 de agosto a 
25 de outubro, e formação a 
partir do dia 27 de outubro. 
Já a terceira turma será dire-
cionada aos moradores de 
Biritiba Ussu, Boa Vista, Capela, 
Capixinga, Cocuera, Manoel 
Ferreira, Porteira Preta e Vila 
Moraes. As inscrições poderão 
ser feitas entre 19 de agosto a 
10 de janeiro de 2022, com 
as aulas tendo início no dia 
12 de janeiro do ano que vem.

Cada turma terá cinco mó-
dulos de formação, sendo 
um deles dedicado a uma 
visita ao Parque Municipal. 
Eles ocorrerão entre 14 e 17 
horas e, nos períodos entre 
as formações presenciais, de-
nominados de períodos entre 
módulos, os participantes 
realizarão atividades junto à 
sua comunidade no sentido 
de divulgar a formação e a 
importância da participação 
de todos na construção da 
sustentabilidade socioambiental.

Autuações da noite de sexta-
feira (20/08) a domingo 
(22/08):

Infrações à lei do silêncio: 11

Pancadão: 4

Desrespeito à pandemia: 2

Uso de narguilé: 1

Uso de fogos de artifício: 1

Total: 19
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SBT, 21H00

Chiquititas

A apresentação da peça continua e acontece a cena do beijo entre os 

personagens de Tobias e Érica. Enquanto isso, Maria Cecília chora dentro 

do táxi que a leva para o aeroporto.

GLOBO, 17H55

Malhação

Nat revela a Duca o esquema ilegal de Heideguer e Lobão para lucrar com 

os lutadores. Jade teme o plano de Cobra contra Bianca. 

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Luiza fi ca atônita ao descobrir em uma matéria de jornal que se tornou 

suspeita de roubar o hotel. Jú lio fi ca tenso ao saber por Antô nia que todos 

os garç ons terã o que depor novamente. 

GLOBO, 21H00

Império 

Maria Marta discute com Cora. José Alfredo exige que Josué o leve para ver 

Maria Ísis. Xênia pede que Pietro a indique para ocupar o lugar de destaque 

na escola de samba. Maria Marta comenta com Maria Ísis que acredita que 

José Alfredo esteja vivo.

RECORD, 21H

Gênesis

Bila tenta seduzir Rúben e Diná é infl uenciada por Lúcifer

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 37

Emudece
Casa

rústica de
regiões

serranas

Processo
de transfor-
mação das 
borboletas

Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

Cão brin-
calhão de

origem
alemã

O esporte
mais

popular 
no Brasil

Hortaliça
de boa du-
rabilidade

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes

Sentimen-
to de so-
freguidão

Diz-se de
indivíduo

lento

(?) Waters,
um dos fun-
dadores do
Pink Floyd

Cavalo de
pelagem
marrom

Giulia (?),
atriz de
"Boogie

Oogie"  (2014) 

"Os fins
justificam

os (?)"
(dito)

Amigos e (?): os con-
vidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca

Sufixo de
"hidroxila"

Parte 
do boi

Sal do (?),
tempero
rosado

(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Botão de
rádios

Divisões de
presídios
Telúrio

(simbolo)

Distúrbio 
psiquiátri-

co que
pode cau-
sar acú-
mulo de
dívidas e

depressão

Et cetera
(red.)

Mestre do
Gênio (Lit.)

Abaixo de
Banho

oriental 
de spas

Teorias

O par do 
condiciona-
dor capilar

Aplauso,
em inglês

Picape 
ou sedã

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito

Sem (?) 
nem beira:
na miséria
A 5ª letra

Fonte do
caviar

Capa de
confrarias

Arma de 
arremesso
Como se 

encontram
os mem-
bros de
debates 

televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Meta de
projetos

Tatuagem
do Popeye

Tony Ra-
mos, ator
Resina de

colares

Estado do
carimbó

Instrumento de
percussãoNome (?):

Francisco, para Jor-
ge Mario Bergoglio
(Catol.)

Passar ao
longo de
Deus, em

latim

FCAM
CACHALOTE

HIMALAIAETC
DIALSOBAMO

ALIEOXAMPU

ADAMFUTEBOL
PERCORRERRS

DEOOSAFÃ
BESTAESCOPO

PORASLESO
RTCNROGER

CARAACARAC
GAMOVABOM

TAMBORCLAP
PAPALEIRA

PARAMEIOS

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

Chegará um 
momento em que 
perceberemos que 
quando damos a mão 
não prendemos o 
coração. Que quem 
fica hoje pode partir 
amanhã e que o 
nosso rumo está em 
constante mudança. 
Deixaremos de confiar 
tanto em promessas, 
pois elas não são 
garantias de nada, 
mas aprenderemos 
a fazer prevalecer as 
convicções que temos 

MOMENTO
especial

APRENDER O QUE A VIDA NOS RESERVA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

 Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES:  IONE SUEMI KONISHI DE ALMEIDA

EUNICE AKEMI AMANO OISHI

CARMEN DEIA BRAVIN

AMELIA MARCONDES

Parabéns pelo seu dia! Desejo que você seja muito feliz e 

que nunca deixe que nenhuma nuvem esconda o sol que 

brilha no seu coração.

“ Seja gentil com a sua mente e o 
seu coração.”

 cultura@jornaldat.com.br

sobre as pessoas à 
nossa volta. 

Acabaremos por 
aceitar as perdas e 
a ingratidão, mas 
daremos mais valor 
à lealdade e àqueles 
que permanecem 
em qualquer 
circunstância. No final 
saberemos que tudo 
faz parte da essência 
do ser humano.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES -SEMAE
AVISO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2021 - PROCESSO Nº 200.043/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES, ALARME DE INCEN-

DIO, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. 
A Comissão Municipal Permanente de Licitação-CMPL torna público, para conheci-
mento dos interessados, que analisou detalhadamente os documentos apresentados 
para a Tomada de Preços nº 001/2021 e decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas: 
CONSTRUTORA CALAFATE LTDA, AÇÃO CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS DE REFORMAS 
EIRELI, FREDERICO CARVALHO MAZOLINI CIA LTDA e ELECTRA SERVIÇOS DE IN-
FRAESTRUTURA URBANA LTDA, para a fase seguinte do certame. Fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, para a interposição de 
eventuais recursos, vistas e extração de cópias dos autos. Mogi das Cruzes, em 23 de 

agosto de 2021 -  ERIC WELSON DE ANDRADE- Presidente da CMPL.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO
O SEMAE, por intermédio do Diretor Geral, RETIFICA os avisos de licitação dos 
pregões 032-3/2021 e 045/2021, publicados em 21 de agosto de 2021, que consta-
vam o cargo do sr. JOÃO JORGE DA COSTA. como Diretor Geral Adjunto. O aviso 
correto fica: “JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral”. Mogi das Cruzes 23 de 

agosto de 2021.

AVISO DE SUSPENSÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 201.245/2021

OBJETO: Contratação de empresa para implantação do sistema público de esgo-
tamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas, distrito de 

Jundiapeba.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, por intermédio do Sr. Diretor 
Geral, comunica que devido à necessidade de alterações no edital, fica SUSPENSO 
‘sine die’ o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta Comercial”, 
bem como a abertura do envelope “Documentação” da licitação em referência, que 
estavam previstos para ocorrer em 08 de setembro de 2021, até às 09h30min e 
10h00min, respectivamente.Mogi das Cruzes,23 de agosto de 2021. JOÃO JORGE 

DA COSTA – Diretor Geral. 

Antonio Hormisdas Dias da Silva
Maria Filha da Conceição Silva
Amadeu Espirito Santo Martins

Antonio Andrioti
Natimorto Bernardo Paulo dos Santos

Bruna Winkler de Souza
Jose Augusto de Sene

Nilva Conceição da Silva
Sebastião Gomes

Luiz David Santos Reis

Israel Barbosa
Edevaldo Silqueira

Jefferson Cordeiro Correia
Elza Jungers Mello

Heloides Fernandes Gimenez Tavares
Ubirian da Silva

Elaine Cristina de Carvalho

Valdir Salvador
Daniel Rosario da Costa

Ana Beatriz Machado da Silva
Luiz Roberto Batista

Lucio Antonio de Assis
Raimunda Maria Alves Abranches
Antonia de Aurinete Moreira Pedro

Izabel Rovaris de Melo
Jose Elias de Jesus 

FALECIMENTOS

19 DE AGOSTO DE 2021

FALECIMENTOS

21 DE AGOSTO DE 2021

FALECIMENTOS

20 DE AGOSTO DE 2021
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AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédia da Secretária Municipal de Serviços Urbanos, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 111/2021 - PROCESSO Nº 19.668/2021 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, 
FLUIDOS E ADITIVOS.
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 09 
de setembro 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 23 de agosto de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos __________________________________________________________________________

COMUNICADO E AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO
PREGÃO Nº 093/2021 - PROCESSO Nº 18.064/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE 
DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA E 
CONTROLE DE ATENDIMENTOS DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS, NO MODELO 
SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) – SOFTWARE COMO SERVIÇO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio de seu Pregoeiro, comunica, para 
conhecimento das empresas participantes, que a Procuradoria Geral do Município entendeu 
que no momento não há dúvida jurídica concreta e ser dirimida e que a empresa INPRINT 
COMÉRCIO VAREJISTA E LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA deverá encerrar sua prova 
de conceito para a análise completa da Equipe de Apoio, no prazo máximo de 1 dia útil. Fica 
designada para às 09 horas do dia 31 de agosto de 2021 a retomada da sessão de prova de 
conceito. A empresa deverá iniciar sua prova a partir do subitem 4.11.28. 

Mogi das Cruzes, em 23 de agosto de 2021.
LUCCAS MAGALHÃES DE FREITAS CUSTODIO DA SILVA - Pregoeiro__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 117/2021 - PROCESSO Nº 20.507/2021 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS
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 09 
de setembro 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 23 de agosto de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

COMUNICADO
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 em face de recurso 
administrativo interposto por empresa participante do certame, fica suspensa “sine die” a abertura 
dos envelopes nº 02 – PROPOSTA, cuja data estava marcada para o dia 24 de agosto de 2021, 
às 15 horas. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal 
nº 8.666/93, com suas alterações, para impugnação de recurso e autorizado vistas e extração de 
cópias dos autos às partes interessadas, observadas as formalidades legais e regulamentares.

Mogi das Cruzes, em 23 de agosto de 2021
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Vacinação contra a gripe em Poá

A campanha de vacinação contra a gripe no município de Poá ultrapassou a marca 
de 33 mil pessoas imunizadas. Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, a 
imunização contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B segue sendo realizada nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Vila Jaú e da Vila Santa Helena. A vacinação 
contra a gripe é aplicada de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.

Vicinais têm obras prometidas 
para as próximas semanas
Estrada dos Fernandes em Suzano e a do Taboão em Mogi receberão mais de R$ 31 milhões em investimentos

MOBILIDADE URBANA

O Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Estado de São Paulo (DER), 
vinculado à Secretaria de 
Estado dos Transportes, 
informou ontem que está 
previsto para começar nas 
próximas semanas as obras 
de recuperação de duas 
estradas vicinais no Alto 
Tietê: a dos Fernandes em 
Suzano e a do Taboão em 
Mogi das Cruzes.

Ambas as rodovias foram 
beneficiadas com a Fase 1 
do programa Novas Vici-
nais, do governo do Estado. 
Segundo a Pasta estadual, 
os investimentos estão 
previstos para a ordem de 
R$ 31,8 milhões.

“Os editais foram publi-
cados em março e estão, 
portanto, na fase final do 
processo de licitação. O 
início das obras está previsto 
para as próximas semanas, 
com duração de 12 meses”, 
informou o Estado em nota.

A expectativa é de ambos 

Estrada dos Fernandes, entre Suzano e Ribeirão Pires receberá melhorias em 12 km

os trechos recebam o mes-
mo tipo de intervenção: 
recuperação da camada 
asfáltica, implantação de 
sistemas de drenagem, me-
lhorias na sinalização com 
placas e faixas de rolagem, 
entre outras ações. A estra-
da do Taboão passará por 
revitalização em um total 
de 20 km, enquanto que 
a dos Fernandes receberá 
melhorias numa faixa de 
12 km entre os municípios 
de Suzano e Ribeirão Pires.

Questionada pela re-
portagem, a Prefeitura de 
Mogi informou que mantém 
constante contato com o 
DER sobre a recuperação 

das estradas vicinais na 
cidade. “Sobre a recupera-
ção da estrada do Taboão, 
a administração tem a in-
formação de que a licitação 
foi finalizada e o processo 
se encontra na fase de as-
sinatura do contrato com 

a vencedora do certame”, 
comunicou.

A Prefeitura de Suzano 
informou que está acom-
panhando o andamento 
do projeto e das obras, 
por meio da Unidade de 
Planejamento e Assuntos 

e Estratégicos (Upae), vin-
culada ao gabinete da ad-
ministração municipal e 
responsável pelo andamento 
das obras no município. “A 
informação mais recente 
do governo estadual é de 
que o processo licitatório 

está em tramitação para 
abertura e está prestes a 
ser publicado”, confirmou 
a Municipalidade.

Mais rodovias
Outras cidades do Alto 

Tietê também serão bene-
ficiadas com a Fase 3 do 
programa Novas Vicinais, 
anunciado no final de junho 
deste ano em ato realizado 
no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo do Estado.

O pacote da terceira fase 
beneficiará as seguintes vias: 
a estrada dos Índios, entre 
Arujá e Itaquaquecetuba (6 
km); estrada do Rio Acima, 
entre Biritiba-Mirim e Mogi 
das Cruzes (4,3 km); estrada 
Hércules Campagnoli, que 
liga Guararema até o limite 
com Santa Branca (4,8 km); 
estrada do Campo Limpo em 
Itaquaquecetuba (3,8 km) e 
estrada do Pinheirinho, entre 
Itaquaquecetuba e Suzano 
(11 Km). O investimento 
somado nas reformas de 
todas as estradas será de 
R$ 31,3 milhões.

Andre Diniz
Emanuel Aquilera

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Saúde abriu novo 
agendamento online (www.
cliquevacina.com.br), ontem 
para primeiras doses de adul-
tos com 18 anos ou mais e 
também para segundas doses 
dos imunizantes CoronaVac/
Butantan/Sinovac (para quem 
tomou a primeira até 30/7) 
e AstraZeneca/Fiocruz (para 
quem tomou a primeira até 
11/06).

 Os interessados podem 
consultar o sistema a qualquer 
momento porque é possível 
conseguir vagas.

Novos grupos devem ser 
liberados durante a semana. 
Até o momento, Mogi das Cru-
zes já aplicou 419.090 doses 
da vacina contra a Covid-19, 
das quais 293.590 primeiras 

doses e 9.996 doses únicas, 
atingindo 90% da população 
adulta.

O agendamento online 
foi criado no início de abril 
para evitar filas presenciais 
e longos períodos de espera 
na vacinação. Por isso, Pasta 
orienta os mogianos a chega-
rem com apenas 10 minutos 
de antecedência para evitar 
aglomerações. 

Mortes
Os municípios da região 

do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) registraram 
seis óbitos em decorrência 
do coronavírus nas últimas 
72 horas. O total de mortes 
desde o início da pandemia 
é de 5.268.

Saúde mantém vagas 
disponíveis no sistema

Agendamento

O levantamento das prefei-
turas do Alto Tietê mostrou, 
ontem, que a taxa de ocupação 
de leitos contra o coronavírus 
(Covid-19) segue em queda, 
marcando novos índices vistos 
apenas no início da pandemia, 
em março do ano passado.

A Secretaria de Saúde de 
Poá informou que o Hospital 
Dr. Guido Guida não conta 
com pacientes internados 
nos setores de Enfermaria e 
de Emergência, e que apenas 
um paciente está cadastrado 
na fila de espera da Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (Cross). 

O mesmo cenário pode ser 
observado em Suzano, onde 
nenhuma das vagas ofertadas 
pela Secretaria da Saúde está 
sendo utilizada. 

Mogi das Cruzes, que pas-
sou a divulgar diariamente a 

taxa de ocupação unificada 
dos leitos públicos e privados 
para Covid-19, apontou que 
a cidade possui 41 dos 962 
leitos disponíveis para Co-
vid-19 sendo ocupados, o que 
representa 4,3% da taxa de 
ocupação total. Para os leitos 
de UTI, 54 das 320 vagas 
estão ocupadas, equivalente 
a 16,9% do total. 

A cidade de Itaquaquecetuba, 
por sua vez, mantém o número 
de pacientes internados de 11 
dos 35 leitos de Enfermaria 
ocupados, aproximadamente 
31%; desde a última semana, 
a administração municipal 
não registra pacientes em 
leitos de emergência. 

Guararema declarou que 
conta com apenas um paciente 
no setor de Enfermaria, o que 
representa 5% da ocupação 
(de 20 leitos no total). (A.D.)

Ocupação segue caindo

Internações por Covid-19

Ambas as 
rodovias foram 
benefi ciadas 
com a Fase 1 
do programa 
Novas Vicinais


