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Greve na CPTM afeta quase um 
milhão de usuários na região

Linhas 11-Coral e 12-Safira amanheceram fechadas ontem; hoje, a operação volta ao normal nas linhas do Alto Tietê

EDUCAÇÃO

  Skaf visita Suzano e assina convênios do 
Sesi com Ferraz e Poá. Cidades, página 3

Usuários do transporte sobre 
trilhos do Alto Tietê sofreram, on-
tem, os efeitos da greve dos traba-
lhadores da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos (CPTM), 
que interromperam as atividades 
nas linhas 11-Coral e 12-Safi-
ra, afetando quase 1 milhão de 
pessoas. Hoje a operação volta 
ao normal após acordo do sindi-
cato com a empresa. A reivindi-
cação do sindicato da categoria 
é o reajuste salarial referente aos 
anos de 2020-2021 e 2021-2022.  
Cidades, página 5

Índice apresentado ontem repre-
senta que 81,5% da população re-
cebeu, ao menos, a primeira dose 
da vacina. Cidades, página 3

Imunizados

VACINAÇÃO 
COM 1ª DOSE 
CHEGA A 201 
MIL PESSOAS 
EM SUZANO

Condemat

Alto Tietê vai 
discutir impactos 
da pandemia
Cidades, página 8

MOGI

Iduigues quer 
público de volta 
à Câmara. p5

Trens da região não circularam ontem após decisão da categoria de pleitear reposição salarial

Daniel Carvalho/Mogi News
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Contra o pedágio

Caio Cunha participa de evento 
e diz que Mogi não está à venda

Prefeito e secretários apresentaram os efeitos 
econômicos que a cobrança traria. Cidades, página 4
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VACINAÇÃO ADIANTADA
A Secretaria de Saúde de Suzano 
adiantou na última sexta-feira a se-
gunda dose da vacina contra a Co-
vid-19 para os grupos de homens 
e mulheres com mais de 18 anos 
e comorbidades que receberam a 
primeira dose há quase dois me-
ses. No dia do anúncio, a fila, sem 
surpreender ninguém, foi quase 
nula para os veículos no drive-th-
ru do Parque Municipal Max Feffer, 
no Jardim Imperador. Nos dias se-
guintes a procura aumentou.

BALANÇAS I
O Instituto de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo (Ipem-SP), 
autarquia do Governo, vinculada à 
Secretaria da Justiça, e órgão de-
legado do Inmetro, realizou a veri-
ficação inicial de 100 balanças na 
Elgin, e de duas balanças de pre-
cisão na Bel Balanças, fabricantes 
em Mogi das Cruzes, localizada a 
43 km da capital. Os instrumentos 
foram aprovados. 

BALANÇAS II
Na ocasião, foi feita a verificação 
da conformidade do instrumento 
às características de construção 

descritas na portaria de aprova-
ção de modelo baixada pelo Inme-
tro, e específica para o modelo ins-
pecionado.

CURSO DE QUALIFICAÇÃO
A Secretaria de Cultura e Turismo 
de Ferraz de Vasconcelos está com 
inscrições abertas para o curso de 
qualificação profissional “Técnicas 
Administrativas”. A oportunidade é 
gratuita e tem como objetivo pro-
mover as ações da especialidade 
na prática diária e potencializar o 
desenvolvimento das atividades. O 
início das aulas será no dia 10 de 
setembro e ocorrerá todas as ter-
ças e sextas-feiras das 9 às 12 ho-
ras, na Estação Cidadania e Cultu-
ra, na Cidade Kemel.

BOLSA TRABALHO
A Prefeitura de Guararema aderiu 
ao programa Bolsa Trabalho, lan-
çado pelo Governo do Estado de São 
Paulo, e está com inscrições aber-
tas até a próxima segunda-feira. O 
programa irá ofertar para pessoas 
desempregadas uma bolsa-auxílio 
de R$ 535 para prestação de ser-
viços em órgãos públicos, pelo pe-
ríodo de cinco meses.

•••
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CONTRACAPAEDITORIAL

Reflexos da pandemia

C
omo se não bastasse os reflexos 
no setor da Saúde, a pandemia da 
Covid-19 devastou praticamente 
todos os demais setores. Um dos 

que mais vem sofrendo é o comercial, que 
se manteve instável durante esses quase 18 
meses, com várias restrições, fechamentos e 
a possibilidade de lockdown. As prefeituras 
do Alto Tietê fizeram o possível para minimi-
zar as perdas dos comerciantes, mas medidas 
rígidas, como as citadas acima, precisaram 
ser tomadas, a fim de controlar o contágio 
do coronavírus. 

Reuniões com secretários, vereadores e en-
tidades comerciais traçaram estratégias que 
auxiliaram os comerciantes, como a liberação 
da Zona Azul aos consumidores para faci-
litar o drive-thru, a implantação de bolsões 
de drive-thru nas principais ruas dos centros 
comerciais em Mogi das Cruzes, a facilitação 
do pagamento das taxas municipais, inclusi-
ve tirando juros e multas e a solicitação aos 
órgãos competentes para que funcionários 
que realizam atendimento ao público façam 
para dos grupos de prioridade de vacinação. 
A maioria das medidas é paliativa, mas salva-

ram muitos negócios que estavam prestes a 
fechar, além de, claro, o auxílio emergencial 
que foi disponibilizado para o setor, como 
ocorreu, por exemplo, em Mogi das Cruzes.
Há muitos erros e acertos durante a pande-
mia, seja do poder público ou população. Um 
erro crasso das autoridades foi não conseguir 
um acordo junto às empresas de transpor-
te público para evitar a lotação, o que não 
ocorreu, e passageiros continuam expremi-
dos em trens, ônibus e metrô. Por parte da 
população, o ponto baixo são os cidadãos 
que não vêm colaborando.

Em todos os campos, sempre alguns pre-
cisam fazer o dobro para compensar aqueles 
que não colaboram. Então, o correto é não 
descuidar. Com a vacinação avançada, esta-
mos no caminho certo. Os que não apren-
deram por bem, os fizeram por mal, per-
dendo parentes e amigos, muitos pagaram 
até com a própria vida. Os que desconside-
raram a pandemia e tiveram a sorte de sair 
ileso, aprenderam errado e, possivelmen-
te, pagarão esse preço no futuro, quando a 
vida apresentar alguma outra situação que 
dependa do coletivo

Não me levem a mal: não 
estou me baseando em nin-
guém! Toda mentira é de-
vastadora! Produz descré-
dito, decepção e se insistir 
até, morte. Ela é nociva não 
apenas por causa de sua na-
tureza perversa, mas, devido 
a sua origem maligna; diabó-
lica se assim convier. Muito 
embora a mentira não acabe 
tendo pertinência, manca e 
de pernas curtas que é, ain-
da assim é muito praticada 
e produz males por demais 
sabidos.

A mentira tem como pro-
pósito enganar o outro. Seu 
intento é sonegar a verda-
de ao próximo para usur-
par seus direitos. A mentira 
tem a ver, outrossim, com 
uma informação eivada de 
distorções, para maquiar 
os fatos, usurpar o próxi-

O poder da mentira!

ARTIGO
Raul Rodrigues

mo e colocar o retrato do 
mentiroso na moldura da 
integridade. Toda mentira 
é prejudicial, pois não pode 
existir comunicação saudá-
vel, nem relacionamentos 
confiáveis, onde a mentira 
estiver presente. Seus efeitos 
são desastrosos ao destruir 
a confiança: o alicerce das 
relações humanas!

O mentiroso destrói a si 
mesmo antes de atingir o 
próximo. Perde sua credibi-
lidade, seu nome e sua alma 
antes de prejudicar os outros. 
Os mentirosos não entram 
para o rol daqueles que são 
coroados de respeito e dig-
nidade. Os mentirosos são 
abomináveis na terra e não 
herdam os céus. Os menti-
rosos bebem o refluxo per-
verso do seu próprio fluxo 
maligno. Colhem os frutos 

malditos de sua própria in-
sensata semeadura. Bebem 
o veneno que destilam de 
sua língua peçonhenta. Os 
mentirosos tropeçam em sua 
própria língua e cavam ai sua 
própria sepultura.

A mentira afronta a socie-
dade! Vivemos uma sociedade 
corrompida, que lança mão 
da mentira, nos palácios, nas 
redes, na academia, nos tem-
plos, na indústria, no comércio 
e na família. A mentira vem, 
muitas vezes, travestida de 
verdade. Sendo injusta, não 
raro, traja-se com a toga da 
justiça. Sendo perversa, às 
vezes, desfila na passarela da 
honra. A mentira, entretanto, 
é maligna em sua essência e 
devastadora em seus efeitos. 
Não há sociedade ordeira e 
justa onde a mentira se tra-
vista de verdade.
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Escola do Sesi recebe o nome 
de Betty Vaidergorn Feffer
Presidente da Fiesp, Paulo Skaf, esteve ontem na cidade para batizar a nova unidade e visitou as instalações

EDUCAÇÃO

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), participou 
ontem de uma solenidade 
do Serviço Social da Indús-
tria (Sesi) para nomeação 
da unidade suzanense, que 
passa a se chamar Betty Vai-
dergorn Feffer. O espaço é 
conhecido por estimular a 
prática esportiva para Pessoas 
com Deficiência (PCDs) e é 
utilizado por grande parte 
dos paratletas do município 
que estão disputando os Jogos 
Paralímpicos deste ano.

Na ocasião, o presidente 
da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Paulo Skaf, visitou 
as instalações e prestigiou a 
cerimônia. A família Feffer, 
que faz parte da história 
da cidade, também marcou 
presença na cerimônia. O 
chefe do Executivo suzanense 
aproveitou a oportunidade 
para prestar sua homenagem 
a Skaf, que deixará o cargo 
em dezembro após 17 anos à 
frente do órgão. Ele recebeu 
das mãos de Ashiuchi uma 

placa de agradecimento em 
nome da Prefeitura e uma 
camiseta autografada do time 
do Suzano Vôlei, que retomou 
suas atividades.

Os convidados então ca-
minharam pelo colégio e 
conheceram toda a estrutura 
do Sesi Suzano, que conta 
com ambientes de ensino 
e espaços de treino para as 
mais variadas modalidades 

esportivas. O destaque da 
turnê foi a quadra que recebe 
os treinos diários dos atletas 
de vôlei sentado. Os repre-
sentantes do Sesi destacaram 
que as práticas voltadas para 
PCDs são muito valorizadas 
por eles e recebem grande 
estímulo. Por isso, ela foi a 
instituição com mais para-
tletas convocados para os 
Jogos Paralímpicos, trazendo 

diversas medalhas para o 
Brasil ao longo dos anos.

Estiveram presentes na 
ocasião o diretor-adjunto 
de Ações Regionais do Fiesp, 
Juliano Abe; o chefe de Ga-
binete de Suzano, Afrânio 
Evaristo; a prefeita de Poá, 
Marcia Bin; a prefeita de 
Ferraz, Priscila Gambale; e 
os secretários ferrazenses de 
Governo, Jackson Santos, e 
de Esportes, José Batista; 
bem como o secretário de 
Esportes de Poá, Ariel Borges.

O chefe do Executivo suza-
nense destacou a importância 
do Sesi para o município. 

“Estamos muito orgulhosos de 
ver os paratletas suzanenses em 
Tóquio, carregando o nome do 
País e, claro, de nossa querida 
Suzano nos Jogos Paralímpicos. 
A posição onde estão agora 
foi conquistada com muito 
esforço e dedicação aqui nas 
instalações do Sesi e por isso 
somos muito gratos às suas 
ações de inclusão e fomento 
ao esporte. É um trabalho 
admirável”, concluiu.

Paulo Skaf recebe homenagem de Rodrigo Ashiuchi

Irineu Junior/Secop Suzano

A Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos e o Serviço 
Social da Indústria (Sesi) 
firmaram ontem, um 
convênio para atender 
160 crianças e jovens 
por meio do programa 

“Atleta do Futuro”.
“Nossa gestão é marcada 

pelo compromisso social 
e o programa Atleta do 
Futuro tem esse viés de 
atender crianças e jovens 
por meio do esporte. 
É um projeto que tem 
tudo para dar certo em 
Ferraz de Vasconcelos”, 
comentou a prefeita Pris-
cila Gambale (PSD).

Os alunos participarão 
de escolinhas de futsal 
no Ginásio de Esportes 
Paulo José da Silva, o 
Paulão, e no Sesi do 

Ferraz e Poá assinam 
convênio com o Sesi

Jardim Juliana. As inscri-
ções para o projeto serão 
divulgadas em breve pela 
Secretaria Municipal de 
Esportes.

Poá também assinou 
convênio com a entidade. 
Serão cerca de 300 crian-
ças atendidas, por meio 
de cinco modalidades 
esportivas da Secretaria 
Municipal de Cultura, 
Esportes e Turismo.

“Estamos retomando 
as atividades aos pou-
cos, ainda por conta da 
pandemia, mas queremos 
os poaenses praticando 
esportes, seja com o 
objetivo de participar de 
competições ou apenas 
pelos cuidados com a 
saúde”, informou a pre-
feita Marcia Bin (PSDB).

Campanha vacina mais de 
201 mil contra a Covid-19

Suzano - A campanha de 
imunização contra o corona-
vírus (Covid-19) já contabiliza 
201.007 pessoas vacinadas 
com pelo menos a primeira 
dose. O índice representa 
81,5% do público maior de 
12 anos, que é estimado em 
246.463 pessoas. Do total de 
vacinados, 70.848 já comple-
taram a segunda etapa e 7.547 
receberam a imunização em 
dose única. A expectativa é 
que o número cresça ama-
nhã, quando o cronograma 
contempla os adolescentes 
maiores de 12 anos com co-
morbidades e, na sexta-feira, 
tendo como foco a primeira 
dose dos jovens maiores de 
16 anos. Já a segunda dose 
será oferecida nos dois dias.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, as estimativas de público 
têm como base as informa-
ções da Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados 
(Seade) e garante aferições 
próximas do cenário atual. 

“Nesta semana, sobretudo na 

Pandemia

sexta-feira, daremos um passo 
importante com a vacinação 
dos jovens de 16 e 17 anos 
sem nenhuma condição de 
saúde preexistente. Na quinta, 
o dia será dos adolescentes 
com comorbidades, que tende 
a ser um grupo reduzido”, 
explicou.

As operações dos dois dias 
serão descentralizadas, 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 se-
gunda dose, até 29 de agosto, 
também estará disponível em 
ambas as datas. Para concluir 
a etapa basta o cidadão apre-
sentar documento com foto, 
CPF e o cartão de vacinação 
adquirido na primeira aplicação.

Público mais jovem já está sendo vacinado

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Itaquá - Foram abertas, 
ontem, as inscrições do pro-
grama Bolsa Trabalho, que tem 
como objetivo proporcionar 
ocupação, qualificação profis-
sional e renda aos cidadãos.

Para participar é necessário 
ter acima de 18 anos, estar 
desempregado, não receber 
o seguro desemprego ou 
qualquer outro benefício 
social, além de ter renda per 
capita menor que meio salário.

Os beneficiados receberão 
R$ 535 por mês, além de 
curso de qualificação online 
nas opções: auxiliar de con-
trole de produção e estoque, 
gestão administrativa, gestão 
de pessoas, organização de 
eventos, rotina de serviços 
administrativos, secretariado 
ou recepção, além de seguro 
contra acidentes.

As inscrições devem ser 
feitas pelo www.bolsadopovo.
sp.gov.br ou diretamente 
na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
(rua Dom Thomaz Frey, 89 - 
centro), de segunda a sexta, 
das 9 às 17 horas. 

Os interessados precisam 
levar RG, CPF, Carteira de 
Trabalho e comprovante de 
endereço. Após a inscrição, 
o Governo do Estado fará 
uma avaliação criteriosa para 
verificar se o candidato será 
ou não aprovado para a vaga. 
O prazo para as inscrições 
termina na segunda-feira.

Em contrapartida, os 
favorecidos farão serviços 
administrativos ou de ze-
ladoria em órgãos públicos 
municipais, por quatro horas 
diárias, cinco dias por semana, 
pelo período de cinco meses. 
A convocação está prevista 
para acontecer entre 31 de 
agosto e 5 de setembro.

“Logo que ficamos sabendo 
da possibilidade, nos mobili-
zamos para garantir a inclusão 
de Itaquaquecetuba nesse 
importante programa estadual 
de valorização de mão de obra 
local. Queremos ajudar nossa 
população desempregada a 
ter renda, qualificação e uma 
oportunidade de trabalho”, 
finalizou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Bolsa Trabalho aceita 
inscrições até segunda

Oportunidade

Guararema - A cidade re-
cebeu ontem o mutirão de 
melhorias técnicas da EDP 
que beneficiou cerca de 2,4 
mil clientes, entre residências, 
comércios e indústrias. Foram 
feitos serviços nos bairros 
Itapema e Itaoca.

Os serviços foram mapeados 
por meio de inspeções detalha-
das e as equipes atuaram em 
várias frentes de trabalho, com 
serviços de podas de árvores 
com risco de contato com a 
rede elétrica, instalação de 
equipamentos (espaçadores) 
para maior proteção do siste-
ma ao impacto de vegetação 
e substituição preventiva de 
cruzetas e outros componentes.

Vale destacar que os trabalhos 
do mutirão serão realizados 
em regime “linha viva”, ou 
seja, não houve a necessidade 
do desligamento da energia. 
Os serviços de poda da EDP 
seguem regras técnicas e de 
meio ambiente para assegurar 
a harmonia da vegetação com 
a rede de energia.

Mutirão da 
EDP beneficia 
2,4 mil clientes 
em dois bairros

Energia
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‘Mogi não está à venda’, diz Caio 
Cunha em ato contra pedágio
Em evento realizado no Theatro Vasques, prefeito convocou a população a lutar contra a cobrança na rodovia

MOGI-DUTRA

Mogi - Em seu discur-
so mais contundente até o 
momento, o prefeito Caio 
Cunha (Pode) afirmou que 
de Mogi das Cruzes “não está 
à venda” por investimentos 
em troca da instalação da 
praça de pedágios na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88), e que 
mantém o compromisso de 
lutar contra a intenção do 
governo do Estado durante 
seu exercício como chefe do 
poder Executivo. A afirmação 
foi feita ontem, durante o ato 

“Mogi Não Quer Pedágio”, 
realizado no Theatro Vasques, 
na região central da cidade.

O evento reuniu membros 
dos poderes Executivo e Le-
gislativo, representantes de 
entidades como o Sindicato 
Rural de Mogi das Cruzes, 
o Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio), a 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
o movimento Pedágio Não, 
além de outras lideranças 
da sociedade civil.

Caio Cunha ressaltou que 
todos os esforços feitos pela 
comunidade e pela Prefeitura 
foram em resposta às ações 
tomadas pelo governo do 
Estado, e que mantém sua 
posição em impedir a implan-
tação. “Fiz uma declaração 
em um dos primeiros protes-
tos contra o novo edital da 
Artesp (Agência Reguladora 
de Transportes do Estado 
de São Paulo), e mantenho 
a minha posição: enquanto 
eu for prefeito de Mogi das 
Cruzes, farei de tudo para 
que este pedágio não seja 
instalado. Se for preciso, 

vamos para a rua”, afirmou.
O chefe do Executivo 

também comentou sobre 
uma conversa entre ele e o 
vice-governador do Estado, 
Rodrigo Garcia (PSDB), que 
teria ocorrido no Palácio 
dos Bandeirantes, sede do 
governo paulista. Nas pala-
vras do prefeito, a instalação 
da praça de pedágio estaria 
atrelada a investimentos de 
mais de R$300 milhões em 
obras de infraestrutura na 
cidade. “Mogi das Cruzes não 
está à venda. As pessoas que 
vivem de fato nessa cidade 
não podem ser subjugadas de 
uma decisão de uma esfera 
superior que não pensa no 
caos gerado por um pedágio 
para sustentar uma obra no 
litoral”, argumentou.

Ao final, Caio Cunha pediu 
que todos os setores da so-
ciedade e a população como 
um todo tomem uma posição 

direta contra o pedágio. “Peço 
a cada um que se coloque 
contra este projeto, contra a 
injustiça social que irá gerar 
e contra o prejuízo que irá 
causar à nossa indústria, ao 
nosso comércio, aos nossos 
empregos”, concluiu.

PESQUISA 
O ato “Mogi Não Vai Ter 

Pedágio” também mostrou 
o resultado de uma pesquisa 
promovida pelo Instituto 
Inteligência em Pesquisa e 
Consultoria (Ipec), fornecido 
pela Associação Gestora do 
Distrito do Taboão (Agestab), 
Agência de Fomento Empre-
sarial (AGFE) e Sincomércio.

O levantamento ouviu 
406 homens e mulheres 
de diversas faixas etárias 
e níveis educacionais. O 
resultado, mostrou que 85% 
dos entrevistados são contra 
o pedágio da Mogi-Dutra; 

9% são favoráveis à praça de 
cobrança e 6% não souberam 
ou não quiseram opinar, a 
margem de erro de 5% para 
mais ou para menos

No levantamento enco-
mendado pelas entidades, 
quatro em cada cinco mo-
gianos entrevistados estão 
informados do assunto, e 
75% acreditam que a vin-
da da praça poderá trazer 
problemas para a população.

Um dos pontos apresenta-
dos pela pesquisa é o apoio 
da população a políticos que 
apoiam a vinda do pedágio 
nas próximas eleições. “O 
levantamento mostra que 
80% dos mogianos que 
foram perguntados dizem 
que não votarão em um 
candidato a governador ou 
vice-governador que apoia 
este pedágio”, finalizou o 
prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha.

Andre Diniz

Evento apontou possíveis problemas que a cobrança irá acarretar à população

Gabriel Bispo/PMMC

Estudantes poderão 
acompanhar as 
disputas praticadas 
por atletas dos 
Jogos de Tóquio

Mogi - Goalball, vôlei 
sentado e bocha são algumas 
das modalidades esportivas 
paraolímpicas que os alunos 
da rede municipal de ensino 
irão conhecer e praticar nas 
oficinas remotas, oferecidas 
pela Secretaria Municipal de 
Educação desde anteontem. 
Com o início dos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio on-
tem, os estudantes poderão 
acompanhar de perto as 
disputas, conhecendo mais 

Esportes paralímpicos são temas de oficinas remotas
Rede municipal

pelas oficinas esportivas 
do período integral. No 
período das Olimpíadas, 
também realizadas em Tó-
quio, foram 95 vídeos com 
as diferentes modalidades 
da competição. 

A programação das oficinas 
esportivas remotas segui-
rá até outubro com jogos, 
brincadeiras e danças pelo 
mundo. Todo o conteúdo 
estará disponível no canal 
do Youtube da Secretaria 

em goalball, vôlei sentado, 
bocha, basquete em cadeira 
de rodas, futebol de cinco, 
salto em distância, halte-
rofilismo, parabadminton 
e futebol de 7.  

Este novo grupo de ofi-
cinas dá continuidade ao 
projeto das oficinas es-
portivas, desenvolvido em 
parceria pelo Departamento 
Pedagógico da Secretaria de 
Educação e a empresa JR 
Multiservice, responsável 

sobre os esportes praticados 
por atletas com deficiência 
de diversos países.

A programação das oficinas 
tem duração prevista para 
três semanas e os vídeos serão 
disponibilizados no canal 
do YouTube da Secretaria 
Municipal de Educação, 
sendo que parte também 
será exibida por meio do 
canal da TV Câmara (canal 
digital 3.2). As modalidades 
oferecidas serão basquete 

de Educação. 
O Brasil é destaque nas 

Paralímpíadas e tem fica-
do entre os dez primei-
ros colocados no quadro 
de medalhas nas últimas 

três edições dos jogos. Em 
Mogi das Cruzes, a bocha 
paralímpica trouxe várias 
medalhas para cidade. O 
atleta paraolímpico Dirceu 
Pinto, falecido em 2020, 
conquistou quatro medalhas 
de ouro e uma de prata 
nas Paralimpíadas. Nesta 
edição dos jogos, Maciel 
Santos, morador de Mogi 
e campeão de bocha nas 
Paralímpiadas de 2012, em 
Londres, estará na disputa.

O encontro “Mogi Não 
Vai Ter Pedágio”, realizado 
ontem no Theatro Vas-
ques em Mogi das Cruzes, 
também apresentou à 
população os trabalhos 
conjuntos do poder pú-
blico e dos movimentos 
da sociedade civil contra 
o projeto de concessão 
para a iniciativa privada, 
bem como esclarecer os 
impactos do projeto no 
desenvolvimento econômico, 
na mobilidade urbana e 
em outros aspectos do 
dia a dia da cidade, que 
superam os R$ 240 milhões.

Tal etapa contou com a 
participação da secretária 
de Transportes Cristiane 
Ayres, da Procuradora-Geral 
do Município Dalciane 
Felizardo, e do secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Gabriel Bastianelli.

A titular da Pasta de 
Transportes, em sua 
apresentação, mostrou 
as intervenções propostas 
pelo projeto da Agência 
Reguladora de Transportes 
do Estado de São Paulo 
(Artesp) e o seu impacto 
na malha viária, inviabili-
zando diversas vias como 
o corredor Leste-Oeste da 
avenida das Orquídeas, 
o Anel Viário e em di-
versos bairros. Cristiane 

Secretários indicam 
impacto de até  
R$ 246 milhões aos 
ano com cobrança

também demonstrou que, 
sem o trecho de 8 km da 
Mogi-Dutra no edital, a 
arrecadação do pacote 

“Litoral Paulista” cai em 
mais de 30%, inviabili-
zando o projeto, por isso 
a insistência do governo 
estadual.

A procuradora jurídica 
Dalciani Felizardo fez 
uma retrospectiva das 
ações tomadas junto à 
Vara da Fazenda Pública 
do município e Tribunal 
de Contas do Estado, exe-
cutadas dois dias úteis 
após a publicação do edi-
tal. Segundo Dalciani, a 
Procuradoria-Geral do 
Município está aguardan-
do as próximas ações da 
Artesp para republicação 
do edital, mas que já conta 
com uma força-tarefa para 
analisar o cenário e tomar 
as providências cabíveis.

Bastianelli, por sua vez, 
apresentou o impacto para 
a economia da cidade. 
Nas contas da Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, a cidade pode ter 
uma fuga de investimentos 
anual de R$ 246 milhões 
ao ano, somando o impacto 
na geração de emprego 
e renda, arrecadação de 
tributos e custos no sistema 
logístico da cidade. (A.D.)
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Educação desenvolve ações de 
acolhimento socioemocional 

Mogi- A Secretaria de Educação 
está desenvolvendo ações de 
acolhimento emocional para 
atender profissionais, pais e 
responsáveis e alunos neste 
processo gradual de retomada 
das atividades presenciais. 
A jornada de acolhimento 
emocional, realizada pelo 
professor José Henrique Porto, 
e o projeto “Todos cuidando 
de todos” são algumas das 
iniciativas, que estão promo-
vendo um processo de escuta 
das escolas sobre os impactos 
da pandemia da Covid-19 
e acolhendo a todos neste 
retorno das unidades escolares. 

“Estamos passando por tem-
pos desafiadores e a questão 
socioemocional foi uma das 
que mais sofreram impacto. 
Este trabalho é fundamental 
neste momento de retomada 
gradual das atividades. Nin-
guém aprende ou trabalha se 
estiver em sofrimento”, disse o 
secretário de Educação, André 
Stábile. A rede municipal é 
responsável por 211 unidades 
escolares, que atendem mais 

Rede municipal de ensino

de 47 mil alunos.
O professor José Henrique 

Porto tem desenvolvido uma 
jornada de acolhimento so-
cioemocional com as unidades 
escolares, que tem sido feita 
de forma online ou presencial 
de acordo com o pedido da 
escola. “Esse resgate do senso 
de propósito do educador, 
que é servir a sociedade por 
intermédio da infância, é 
fundamental no atual cenário. 
Afinal para cumprirmos nossa 
missão precisamos de coragem, 
que é o coração que age, o 
que vai nos tornar capazes 
de enfrentar a pandemia e 
fazer as escolas novamente 
voltarem a pulsar”, explicou.

Além dos profissionais, os 
encontros também oferecem 
orientações para os docentes 
no acolhimento às famílias e 
alunos. “Buscamos que o grupo 
se una e estreite as relações, 
mas, acima de tudo, sensibilize 
as crianças para mostrar que 
este retorno às aulas, apesar 
do inverno é uma primavera. 
A escola tem que voltar a ter 

vida e são as crianças que 
conferem isto ao ambiente 
escolar”, disse Porto. 

Mais de 10 escolas já parti-
ciparam dos encontros. Para 
Erika Masuda, coordenadora 
do CEIM Profª Eliane Hiratsu-
ka – CEI O Bom Samaritano, 
no Jardim Camila, o encontro 
já traz reflexos na equipe. 

“Foi muito gratificante para 
equipe. A gente conseguiu 
ter um olhar mais humano 
em relação ao outro e com as 
crianças também, para que elas 
possam explorar os espaços e 
ser protagonistas”, disse. 

Projeto
O setor de Psicologia Educa-

cional do Pró-Escolar elaborou 
o projeto “Todos cuidando de 
todos” para atender a comu-
nidade escolar, oferecendo 
práticas por meio de técnicas 
de reflexão escrita, dialogada 
e/ou lúdica para elaboração 
dos sentimentos e dos pen-
samentos, com estudos ba-
seados na Psicologia Escolar 
na Perspectiva Crítica

Iduigues pede a volta do 
público à Casa de Leis

Mogi - O vereador Iduigues 
Martins (PT) pediu, ontem, 
o apoio dos colegas para o 
ofício de sua autoria que pede 
à Mesa Diretiva que autorize a 
volta do público às galerias. A 
fala foi feita ao final da sessão 
de ontem.

Iduigues lembrou da atual 
etapa do Plano São Paulo de 
Retomada das Atividades na 
Pandemia da Covid-19, que 
há aproximadamente um 
ano e cinco meses limitou 
a circulação de pessoas em 
diversos locais, inclusive no 
acompanhamento presencial 
às sessões. “O Plano São Pau-
lo já abriu tudo, com bares, 
restaurantes, cinemas, teatros, 
lojas - a única coisa que falta 
hoje é a volta da população às 
galerias da Câmara”, ressaltou 
o vereador.

O petista reforçou que a 
volta do público seria feita 
com a total observância às 
medidas de higiene e isolamento 
social. “Não estamos falando 
em retomar com capacidade 
total, mas mantendo o espaço 

Câmara de Vereadores

de uma cadeira, com o uso de 
máscaras e de álcool em gel. 
Não queremos aglomerações, 
queremos que o povo volte 
para a Casa do Povo”, concluiu.

Indicações 
Quatro indicações ganharam 

destaque na sessão de ontem.
A vereadora Inês Paz (Psol) 

pediu à Prefeitura o remaneja-
mento de postes de luz na rua 
José Gallucci, no distrito de 
Jundiapeba; o vereador Mauro 

Yokoyama (PL), o Mauro do 
Salão, pediu a criação de uma 
creche infantil no distrito do 
Cocuera; o vereador Eduardo 
Ota (Pode) apresentou um 
anteprojeto de Lei que visa 
conceder benefícios fiscais 
aos proprietários de carros 
elétricos, e o vereador Edson 
Alexandre (MDB), o Edinho 
do Salão, requisitou um re-
dutor de velocidade na rua 
Francelino Rodrigues, na Vila 
São Sebastião.

Vereador pediu apoio dos demais parlamentares

Fotos: Divulgação/CMMC

Greve nas linhas 11 e 12 afeta 
quase um milhão de usuários
Estações das linhas Coral e Safira, que atendem o Alto Tietê, amanheceram fechadas; Linha 13 também parou

MOBILIDADE URBANA

Região - Usuários do 
transporte sobre trilhos do 
Alto Tietê sofreram, ontem, 
os efeitos da greve dos tra-
balhadores da Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM), que inter-
romperam as atividades nas 
linhas 11-Coral e 12-Safira, 
afetando quase 1 milhão 
de pessoas. Além das duas 
linhas que servem à região, 
os ferroviários também para-
lisaram a Linha 13-Jade. Hoje 
a operação volta ao normal 
após acordo do sindicato 
com a empresa.

A paralisação teve início 
à meia-noite de terça-feira, 
com a interrupção na Linha 
11-Coral (entre Guaianases e 
Estudantes), Linha 12-Safira 
(de Brás a Calmon Viana) e 
Linha 13-Jade (de Engenheiro 
Goulart a Aeroporto-Guarulhos).

A reivindicação do sindi-
cato da categoria é o reajuste 
salarial referente aos anos 
de 2020-2021 e 2021-2022. 

Segundo reportado à imprensa, 
a adesão foi de 100% dos 
funcionários nas três linhas 
de trens metropolitanos.

A CPTM informou em 
nota que, mesmo com a 
greve dos ferroviários nas 
três linhas, houve operação 
parcial com circulação de 
trens no horário de pico 
da tarde na Linha 11-Coral 
no trecho entre Guaianases 
e Luz, e na Linha 12-Safira 
no trecho entre Brás e Itaim 
Paulista.

“Os trechos entre Guaianses 
e Estudantes na Linha Coral, 
e entre Itaim e Calmon Viana 
continuam paralisados. Nestes 
dois trechos foi acionado 

o sistema Paese (Plano de 
Atendimento entre Empresas 
em Situação de Emergência) 
para minimizar o impacto 

para a população. Na linha 
13-Jade, a adesão à greve 
continua total”, informou 
ontem a companhia.

A CPTM informou que o 
movimento de greve con-
trariou ontem uma decisão 
da Justiça do Trabalho que 

determinou a manutenção 
de 70% dos ferroviários no 
horário de pico e de metade 
nos demais horários, sob 
pena de multa de R$ 100 
mil diários ao sindicato da 
categoria.

A Linha 11-Coral atende 
cerca de 686,5 mil passa-
geiros por dia, ligando o 
diversas cidades da zona 
leste da Grande São Paulo, 
é alinha com maior número 
de passageiros do sistema, 
sendo complementada pela 
Linha 12-Safira que atende 
286,6 mil usuários por dia. 
A Linha 13-Jade, que pro-
move a nova ligação com 
o Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, recebe 15,5 
mil pessoas diariamente, 
em média.

Em 15 de julho, as linhas 
7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esme-
ralda e 10-Turquesa, também 
foram paralisadas em razão 
de greve dos trabalhadores. 
Nesta ocasião, as linhas que 
servem à região não foram 
afetadas.

Andre Diniz

Trens não circularam ontem durante a maior parte do dia nas linhas da região

Daniel Carvalho/Mogi News

A reivindicação 
do sindicato da 
categoria é o 
reajuste salarial
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AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - SMO 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas e PREVIAMENTE inscritas em 
Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º 
(TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 008/21 - PROCESSO Nº 20.660/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA RUA JOSÉ D CARLO, 
(TRECHO: ENTRE A RUA ANTONIO MORETTI E RUA CAPITÃO JOAQUIM DE MELLO 
FREIRE) VILA LAVÍNIA, NESTE MUNICÍPIO.
FONTE CONTÁBIL: CONVÊNIO: 1056/2019 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO/
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 
MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas do dia 15 de setembro de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 24 de setembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 - PROCESSO Nº 9.160/2021 E APENSO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS E BOBINA DE PAPEL 
TIPO TERMOSCRIPT.
EMPRESAS VENCEDORAS: BRIO INFORMATICA LTDA; SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 35.301,20 (trinta e cinco mil, trezentos e um reais e vinte centavos).

Mogi das Cruzes, em 19 de agosto de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Adjunto de Gestão Pública

FLAVIA NASSER GOULART - Secretária de Gestão Pública                                                   __________________________________________________________________________
AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/21 - PROCESSO Nº 17.085/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL, SITUADA 
A RUA CEL. SOUZA FRANCO, Nº 440, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
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 pelos órgãos competentes da Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
e Secretaria de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO da empresa: DLP CONSTRUTORA 
EIRELI., para a fase seguinte do certame. Decidiu ainda INABILITAR a empresa: SPALLA 
ENGENHARIA EIRELI., por não atender ao subitem “2.5.1” do Edital. Fica aberto o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do Aviso de Habilitação/Inabilitação na imprensa, 
para a interposição de eventuais recursos, em não havendo, fica estabelecido conforme 
subitem “3.3” do Edital, o dia 03 de setembro de 2021, às 09 horass, para abertura dos 
envelopes nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS, 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 23 de agosto de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Gestão Pública, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 125/2021 - PROCESSO Nº 19.946/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PDTIC PARA O DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DRTI DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MOGI DAS CRUZES - PMMC, PARA O PERÍODO 2021 A 2025.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 
horas do dia 13 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).

Mogi das Cruzes, em 24 de agosto de 2021.
FLAVIA NASSER GOULART - Secretária Municipal de Gestão Pública__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - SMO 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas e PREVIAMENTE inscritas em 
Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º 
(TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 011/21 - PROCESSO Nº 17.667/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADOS EM 
ESCOLAS E PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.
FONTE CONTÁBIL: Transferências Federais, Educação Fundeb e Recursos Próprios
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas do dia 14 de setembro de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 24 de agosto de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021 – PROCESSO Nº 12.790/2020 E APENSOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALARES 
E LABORATORIAIS.
EMPRESA VENCEDORA: CIRÚRGICA OURO VERDE - COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICOS – EIRELI; DEBORA SILVA COSTA ROUPAS PROFISSIONAIS; INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA; KLM EIRELI; LIDER DISTRIBUIDORA 
DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA; MIAMIMED PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA; P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS 
LTDA; VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 70.538,73 (setenta mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).

Mogi das Cruzes, em 18 de agosto de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2021 – PROCESSO Nº 27.578/2020 E APENSOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (ESTANTE E AQUIVO DE 
AÇO, CADEIRA GIRATÓRIA, CAMA BELICHE, CADEIRA EMPILHÁVEL, MESA TIPO 
MONOBLOCO E AFINS).
EMPRESA VENCEDORA: EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 31.899,50 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta 
centavos).

Mogi das Cruzes, em 18 de agosto de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 07/21

SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM OCUPAR 15 VAGAS PARA O FESTIVAL DAS FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Agricultura, torna público que receberá propostas visando a seleção de interessados 
em prover 15 (quinze) vagas para comercializar no Festival de Flores e Plantas 
Ornamentais. Os envelopes dos interessados contendo a “DOCUMENTAÇÃO”, 
serão recebidos na Secretaria de Agricultura, localizada no Mercado Municipal do 
Produtor “Minor Harada”, Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, nº 550 – Mogilar, 
Mogi das Cruzes – SP, até as 08h:30 do dia 10 de setembro de 2021. A abertura dos 
envelopes será realizada nesta mesma data às 10h. O Edital na íntegra poderá ser 
acessado no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, www.pmmc.com.br

Mogi das Cruzes, 23 de agosto de 2021.
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

D.F. nº SETOR QUADRA UNID SUB LOTEAM / COORDENADAS PROPRIETÁRIO ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

14059 25 001. 011. JARDIM AEROPORTO 3 ANTÔNIO GOMES MARTINS RUA HENRIQUE DUMONT Nº 225 – VILA GOMES CARDIM – SÃO PAULO.

- APRESENTAR E/OU REQUERER JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, O PROJETO APROVADO, REFERENTE A REMOÇÃO DE TERRA (TERRAPLENAGEM) QUE VEM OCORRENDO NO IMÓVEL SITO A RUA DOUTOR

- MIGUEL VIEIRA FERREIRA - JARDIM AEROPORTO 3, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 32 DA LEI MUNICIPAL Nº 6562/2011 E SUAS ALTERAÇÕES - NO PRAZO CORRESPONDENTE DE 05 (CINCO) DIAS.

- DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO Nº

 OBS: O não atendimento do Documento de Fiscalização (Intimações supracitadas), com seu respectivo prazo para vencimento, acarretará em MULTA.

Secretaria de Planejamento e Urbanismo – Divisão de Fiscalização de Obras Particulares

PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

CONFIRA O PASSO A PASSO
DO DESCARTE CORRETO DA 

SUA MÁSCARA

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1 Dobre sua máscara 2

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado
Lave suas mãos

Coloque em
um saco de

plástico
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001-2/2021 - 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. 

Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos na 
Divisão de Suprimentos e Compras do SEMAE, localizada na Secretaria Municipal de 
Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guima-
rães, nº 277 - 1º andar, até às 09h30min do dia 24 de setembro de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 10h00. O texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para 
download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. JOÃO JOR-

GE DA COSTA – Diretor Geral

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 053/2021 - PROCESSO Nº 200.997/2021

OBJETO: Registro de preços para manutenção de bomba submersível ABS/Sulzer

EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: ESA – Eletrotécnica Santo Amaro LTDA no valor 
global de R$ 1.199.000,00. Mogi das Cruzes, 24 de agosto de 2021. JOÃO JORGE 

DA COSTA – Diretor Geral.

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Caixas e equivalentes de caixa 2.131.616,30 4.637.095,49 Obrigações Sociais 3.151.507,86 2.994.630,87

Outros Créditos 76.935.000,74 7.965.284,69 Obrigações Fiscais 264.286,50 70.538,20 31/12/2020 31/12/2019

Outros Débitos 75.592.438,52 1.020.888,88

79.066.617,04 12.602.380,18 79.008.232,88 4.086.057,95 Resultado do -64.828,42 9.997.102,65

Ajustes Exercícios (8.417.511,77) (2.250.085,76)

Depreciação 8.451,25 12.985,22

Imobilizado Líquido 313.975,87 (8.473.888,94) 7.760.002,11

313.975,87

-68.969.716,05 2.112.548,95

156.876,99 1.470.249,99

Imobilizado Líquido 357.280,93 67.707,18 Patrimônio Social 785.754,48 837.012,52 193.748,30 -4.535,71

Resultado do Exercício (64.828,42) 9.997.102,65 74.885.525,51 (10.694.734,85)

357.280,93 67.707,18 Ajustes Exercícios Anteriores (619.236,84) (2.250.085,76)

Total do Patrimônio Líquido 101.689,22 8.584.029,41 (2.207.454,19) 643.530,49

79.423.897,97 12.670.087,36 Total do Passivo + Patrimônio Líquido 79.423.897,97 12.670.087,36

(298.025,00) (22.669,84)

(2.505.479,19) 620.860,65

31/12/2020 31/12/2019 Descrição Patrimônio Social Resultado do
Exercício

Ajustes Exerc. Anteriores Total do Patrimônio
Líquido

(2.505.479,19) 620.860,65

Receitas sem fins lucrativos 4.637.095,49 4.016.234,84

Atividades de Saúde 41.991.359,02 19.096.341,49 Saldos em 31/12/2018 72.133,28 764.879,14 0,00 837.012,52 2.131.616,30 4.637.095,49

Atividades de Assitencia Social 0,00 1.883.102,16

Atividades de Educação 26.043.572,56 35.495.012,77 Incorporação do Resultado do Ex. Anterior 764.879,14 (764.879,14) (2.250.085,76) (2.250.085,76)

Receitas Ordinárias 180.961,66 32.985,57 Resultado do Exercício - 9.997.102,65 9.997.102,65

68.215.893,24 56.507.441,99
Custos e Despesas com Projetos e Programas Saldos em 31/12/2019 837.012,42 9.997.102,65 (2.250.085,76) 8.584.029,41

Atividades com Assistencia Social 0,00 (1.577.840,43) Incorporação do Resultado do Ex. Anterior 9.997.102,65 (9.997.102,65) 0,00

Atividades com Educação (26.052.229,16) (29.230.599,08) Resultado do Exercício - (64.828,42) (64.828,42)

Ajuste Exercícios Anteriores (10.048.360,69) 0,00 1.630.848,92 (8.417.511,77)

(68.035.293,24) (45.127.119,16)

Despesas Administrativas (245.428,42) (1.383.220,18) 785.754,38 (64.828,42) (619.236,84) 101.689,22

-

(64.828,42) 9.997.102,65

Não Circulante Patrimônio Líquido
(Acréscimo) Redução Outros Créditos

Acréscimo (Redução) Obrigações Sociais

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 e 2019 (em Reais)
UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU CNPJ: 06.254.154/0001-96

ATIVO PASSIVO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  em 31/12/2020 e 2019 (em Reais)
UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU              CNPJ: 06.254.154/0001-96

Circulante Circulante

Total do Ativo Circulante

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Total do Passivo Circulante

Não Circulante

Total do Ativo Não Circulante

Acréscimo (Redução) Obrigações Fiscais

Total do Ativo Não Circulante
Acréscimo (Redução) Outros Débitos

Total do Ativo
Fluxo de caixa das atividades investimentos
(Acréscimo) Redução do Imobilizado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis                                                                                                                                                               -                       -

Demonstrações do Resultado do Exercício findo Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício

em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais) em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU

Aum/Dim líq. caixa e equiv. caixa

Caixa e equiv.caixa início período

Caixa e equiv.caixa final período

(=) Superávit bruto
Luiz Carlos de Jesus Ferreira Presidente

C.P.F. 291.646.428-01

CNPJ: 06.254.154/0001-96 CNPJ: 06.254.154/0001-96

Katia Valeria Ayres Prado Contadora
C.R.C. 1SP176879/O3

Despesas Operacionais

Saldos em 31/12/2020

(=) Resultado do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Atividades com Saúde (41.983.064,08) (14.318.679,65)

CRC PJ 2SP036019/O-1

SERGIO BUGELLI SUTTO

CONTADOR CRC 1SP216187/O-8

NOTAS EXPLECATIVAS 1.CONTEXTO OPERACIONAL A UNISAU é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, encontra-se sediada na Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02-Sala 01-Vila São Jorge, CEP: 08675-170, Suzano/SP, inscrita no  CNPJ/MF sob  o  nº  06.254.154/0001-96,  e  está  em  
conformidade  com  a  Constituição  Federal,  com  o  Novo  Código  civil,  lei  nº  10.406/02  com  a  lei  nº  9.637/98  –  Lei  das  Organizações  Sociais  –  Os  e  com  a  Lei  8.666/93,  Lei  de  Licitações  e  Contratos Administrativos. Criada com a finalidade de implantar, implementar serviços nas areas da Educação, Cultura, Esporte, 
Saúde, Assistência Social, meio ambiente, entre outros. A UNISAU tem como visão garantir a excelência na gestão de contratos com o Poder Público e oferecer tratamento humanizado com base na valorização do indivíduo e da vida. Além disso, executamos projetos e programas com as melhores equipes, práticas gerenciais adequando
sempre o trabalho as necessidades dos clientes, parceiros públicos, com vista à humanização, a ética aos aspectos ambientais e aos compromissos sociais. 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS As Demonstrações Financeiras examinadas foram elaboradas em conformidade com a Legislação Brasileira em vigor, de acordo com as 
normas e princípios de contabilidade normalmente aceitos. 2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, 
são denominados como prática contábeis adotadas no Brasil. 2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Caixa e Equivalentes de Caixa b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos d) Apuração do resultado do exercício e) Patrimônio Líquido a) Caixa e Equivalentes de 
Caixa Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos
rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor. b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes Ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os ativos e passivos são classificados como circulantes 
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra no próximo ano. c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas  demonstrações financeiras  de 2020  não transacionou  operação de longo prazo (ou relevantes  de curto prazo) que se qualificassem a serem 
ajustadas. d) Apuração do resultado do exercício As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. e) Patrimônio Líquido O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e
incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária.

Parecer Auditoria Independente
Examinamos as demonstrações contabeis consolidadas da União pela Beneficiencia Comunitaria e Saude - UNISAU, que compreendem o balanço patromonial em 31.12.2020 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimonio liquido e dos fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 

o resumo das principais politicas contabeis. Em Nossa opinião, as demonstrações contabeis consolidadas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da UNIÃO PELA BENEFICIENCIA COMUNITARIA E SAUDE - UNISAU, em 31.12.2020, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercicio findo nessa data de acordo com as praticas contabeis adotada no Brasil.

São Paulo, 23 de Julho de 2021

TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE SS- EPP

APTO VENDE-SE
Vila Oliveira, Apt Iluminatto

210m2 de muita beleza e conforto, um por andar.

R$: 1.270.000,00

3 suites, 4 ap de ar condicionado, sala e varan-
da gourmet integrados, adega, coz. completa, 
dep. empregada, escritório, arm. embustidos 
em todos os comodos, 4 vagas na garagem, 

alto padrão... tenho fotos

Urgente 
Tel: 9 5051-4850 ou  4796-1656

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR
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Inscrições para Educação Infantil

A Secretaria de Educação de Suzano inicia hoje o processo de inscrições antecipadas 

para a Educação Infantil. O objetivo é identificar a demanda de novos alunos 

ingressantes na rede por meio da análise de intenção de matrícula das crianças de 

zero a cinco anos de idade para o ano letivo de 2022. Os interessados devem acessar a 

plataforma on-line www.sme.suzano.sp.gov.br até o dia 26 de setembro.

Prefeituras debatem os efeitos 
da pandemia em todo Alto Tietê

Segunda edição do evento contará com participação de importantes nomes da educação do Brasil e do exterior

FÓRUM INTERNACIONAL

Região- Tem início na 
próxima semana, no dia 
2 de setembro, a segunda 
edição do Fórum Interna-
cional de Educação dos 
Municípios do Alto Tietê, 
um evento totalmente online 
voltado especialmente aos 
educadores da região, mas 
aberto a todo o público. 
O Fórum é uma iniciativa 
das secretarias municipais 
de Educação das cidades 
que integram o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), e que no ano 
passado alcançou a expres-
siva marca de mais de 22 
mil pessoas em todo Brasil.

Tendo como foco os 
anos iniciais do ensino 
fundamental e os desafios 
e perspectivas impostos 
pelos tempos de pandemia 
da Covid-19, o Fórum traz 
uma oportunidade de alta 
relevância aos 7.500 pro-
fissionais de educação do 
ensino fundamental das 
redes públicas municipais, 
que atendem diariamente 
cerca de 155 mil crianças 

Iniciativa tem como foco os anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal

somente nessa faixa escolar. 
Esses profissionais já foram 
previamente inscritos pelas 
secretarias e, por sua par-
ticipação, poderão receber 
certificados.

Em cinco encontros que 
ocorrerão durante todo o 
mês de setembro, o evento 
contará com a participação 
de importantes nomes da 
educação do Brasil e do 
exterior. Serão cinco sessões 
online, sempre às quintas-

-feiras das 18 às 21 horas.
As palestras e debates 

discutirão as consequências 
da paralisação das atividades 
escolares, do isolamento social 
de crianças e professores, 
mas também os cuidados 
para a saúde e a garantia 

dos direitos educacionais 
de alunos, profissionais e 
das famílias na retomada 
das atividades.

Na sessão de abertura, em 
2 de setembro, as palestras 
serão conferidas pela profes-
sora Fernanda Leopoldina 
Parente Viana, doutora em 

psicologia da educação pela 
Universidade do Minho, 
que fará sua participação 
diretamente de Portugal, e 
pela professora Magda Soa-
res, doutora em educação 
pela UFMG, detentora de 
um prêmio Jabuti com um 
trabalho sobre alfabetização 

infantil. Além dos pales-
trantes, também estarão 
ativamente presentes nos 
debates os secretários de 
Educação e professores dos 
12 municípios organizadores.

O Fórum tem o apoio da 
Unesco, Undime, Itaú Social, 
Fundação Santillana, Fundação 

SM e Oficina Municipal, a 
maior parte delas, entidades 
que apoiam o projeto já 
desde sua primeira edição, 
e a organização executiva 
pelo Instituto Brasileiro de 
Sociologia Aplicada (IBSA).

Espaço virtual
Um espaço virtual es-

pecialmente criado para o 
Fórum publica as experiências 
dos educadores da região e 
uma seleção atualizada de 
documentos e materiais de 
apoio relativos aos impactos 
da pandemia do coronaví-
rus sobre a educação das 
crianças. Nele se encontram 
também todas as informa-
ções sobre o evento como a 
programação, as biografias 
de seus palestrantes e da-
dos estatísticos detalhados 
sobre diversos aspectos dos 
municípios da região.

As sessões poderão ser 
acompanhadas por educa-
dores de todo Brasil e do 
exterior em transmissão 
aberta em tempo real via 
YouTube no canal Fórum 
Educação Alto Tietê.

Divulgação/PMMC

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde abre novos 
agendamentos online pelo www.
cliquevacina.com.br . Hoje, 
às 16 horas, serão liberadas 
vagas para adolescentes de 12 
a 17 anos com comorbidades, 
deficiências graves e gestantes 
e puérperas; amanhã, também 
às 16 horas, será a vez dos 
jovens de 16 e 17 anos sem 
comorbidades.

Os agendamentos online 
disponibilizam vagas para 
aplicação das doses até o 
próximo sábado nas unidades 
de saúde, no período da tarde 
ou horário estendido. Para 
receber a dose, o adolescente 
precisa ter efetuado o agenda-
mento online e comparecer 
no local e horário escolhidos 
portando documento pessoal, 

Saúde abre novos agendamentos
Vacinação contra a Covid-19

à segunda dose para pessoas 
que têm entre 30 e 39 anos, e 
que possuem comorbidades 
e/ou recebem Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

Mortes
As cidades do Alto Tietê 

registraram ontem 13 mor-
tes causadas por Covid-19 
informou o Condemat. Com 
essa atualização, a região che-
gou ontem à marca de 5.281 
óbitos. As vítimas fatais eram 
residentes nos municípios de 
Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi 
das Cruzes e Suzano. 

A Secretaria de Saúde de 
Ferraz de Vasconcelos não 
recebeu nenhuma notificação 
de morte em decorrência 
do coronavírus nos últimos 
12 dias.

porque é possível conseguir 
vagas. Pelo SIS 160 é possível 
obter orientações para realizar 
os agendamentos.

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 422.269 doses 
da vacina contra a Covid-19, 
das quais 295.101 primeiras 
doses e 10.003 doses únicas, 
atingindo 90% da popula-
ção adulta estimada para o 
município. Já a imunização 
completa, com primeira e 
segunda doses ou dose única, 
atingiu, até o momento, 37% 
da população. 

A região do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) recebe 
nesta semana um novo lote 
de vacinas contra a Covid-19. 
Ao todo são 76.730 doses 
de AstraZeneca destinadas 

comprovante de endereço e 
comprovante de agendamento, 
além do CPF ou cartão SUS.

Caso vá para a vacinação 
sozinho, o menor de 18 anos 
precisa levar o termo de consen-
timento preenchido e assinado 
pelos pais ou responsáveis. O 
documento está disponível no 
https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/pagina/secretaria-de-

-saude/vacinacao-de-jovens-
-de-12-a-17-anos . A mesma 
página também mostra a lista 
completa das comorbidades. 

Há, ainda, vagas em aberto 
para quem precisar completar 
a imunização com a segunda 
dose dos imunizantes Co-
ronaVac/Butantan/Sinovac 
e AstraZeneca/Fiocruz. Os 
interessados podem consultar 
o sistema a qualquer momento 

Encontros serão 
realizados durante 
o mês de setembro, 
nos dias 2, 9, 16, 23 
e 30


