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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Mogi estuda parceria com Suzano
para coleta e destinação do lixo
Informação foi divulgada pelo prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, durante entrevista com a imprensa regional
Mogi News/Arquivo

Pandemia

Mogi News/Arquivo

Mogi é notificada sobre mulher
infectada com variante Delta

SUZANO

Wanderley Costa/Secop Suzano

Apesar da todo o histórico que a nova cepa carrega, a
moradora pouco sente os sintomas. Cidades, página 6

Conversas estão sendo mantidas com o município vizinho

Segunda dose alcança 79 mil pessoas;
39% dos vacinados. Cidades, página 3

Economia

Museu virtual

INDÚSTRIA
DA REGIÃO
CRIA 459
POSTOS DE
EMPREGO

MUVE
REABRE
HOJE

Para o Ciesp Alto Tietê, dado
mostra que o setor está se recuperando. Cidades, página 3

Evento está marcado para as
15 horas e faz parte da agenda em
comemoração ao aniversário de
461 anos de Mogi das Cruzes. O
espaço havia sido fechado em razão da pandemia de coronavírus.
Cidades, página 4

Caio Cunha revelou que o possível consórcio com Suzano ainda está em estudo, mas mantém
conversas com o prefeito Rodrigo Ashiuchi para tratar da futura
parceria entre os dois municípios.
Cidades, página 5
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EDITORIAL

A

No Alto Tietê, alguns municípios tiveram
a chegada de novas gestões. O caso mais emblemático foi em Mogi das Cruzes, onde, há
poucos meses do pleito, a maioria duvidava
que o então prefeito Marcus Melo (PSDB)
seria derrotado nas urnas pelo atual chefe
do Executivo, Caio Cunha (Podemos). Apesar do pouco tempo no cargo, fica claro que
projetos prometidos, como mudanças na máquina pública; o fomento da conservação de
espaços naturais, como o Parque Municipal
da Serra do Itapeti, o Núcleo Ambiental da
Ilha Marabá e a Escola Ambiental; política
de reciclagem; desenvolvimento sustentável
e econômico; geração de emprego; infraestrutura, dentre outras propostas de governo,
ficam mais distantes de ser alcançadas nos
dois primeiros anos de gestão.
Para o eleitor, daqui a quatro anos, será preciso levar em conta o trabalho dos prefeitos
durante a já superada - esperamos - pandemia e analisar o que foi feito e o que poderia
ter sido realizado mesmo com um início de
governo tão conturbado. Já os gestores terão
o mesmo tempo para correr atrás do prejuízo
e da energia gasta com a Covid-19.

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

Saúde Funcional
Casos de infartos, insuficiência cardíaca, arritmias
vem trazendo uma preocupação aos pacientes infectados pela Covid-19.
Em caso de miocardite, o
sistema imunológico do corpo reage e tenta se livrar da
inflamação ou infecção em
resposta a algum outro ataque. Quando o corpo sofre de
doenças como a artrite reumatoide ou qualquer outra
doença infecciosa, a resposta
da imunidade à inflamação é
anormalmente exagerada. Já
no caso de pericardite, a inflamação está no revestimento dos músculos do coração,
apesar de ser outra localização,
a resposta do sistema imunológico do corpo é semelhante.
A lesão miocárdica, evidenciada por biomarcadores cardíacos elevados, foi reconhe-

cida entre os primeiros casos
de Covid-19, na China. O relatório do Conselho Nacional
de Saúde da China relatou que
quase 12% dos pacientes sem
doença cardiovascular (DCV)
conhecida apresentaram níveis elevados de troponina
ou parada cardíaca durante
a hospitalização
O resultado do exame de
troponina em pessoas saudáveis será negativo, pois a
quantidade de proteínas liberadas no sangue é muito
baixa, sendo pouco ou não
detectada.
Já quando o resultado é
positivo, significa que existe alguma lesão ou alteração
no funcionamento cardíaco,
porém, valores muito altos,
normalmente é um sinal de
infarto, mas valores menores
podem indicar outros pro-

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

CONTRACAPA

Corrida contra o prejuízo
gestão 2021 das prefeituras teve
início da forma mais atribulada
possível. Depois das eleições do
ano passado, havia quem acreditasse que neste ano as administrações dos
municípios pudessem iniciar com foco no
controle da redução da pandemia para, posteriormente, darem sequência aos planos de
governo. Mas as previsões médicas e científicas estavam erradas.
Os gestores não esperavam um agravamento
ainda maior de casos da Covid-19, mas foi o
que ocorreu. Com isso, todo foco dos prefeitos
está limitado - e não poderia ser diferente devido ao quadro atual - à doença. Isso significa
que parte da estrutura de trabalho montada
pelos eleitos teve de ser rapidamente adiada
para, assim, centrar ações na pandemia.
Infelizmente, como em alguns outros países,
as cidades brasileiras não estão preparadas e
nem contam com estrutura para comportar
duas gestões em paralelo, no caso, uma para
as demandas do dia a dia e outra emergencial.
Assim, fica complicado cobrar as promessas
feitas durante a eleição que não estejam relacionadas à área da Saúde.

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra,
Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

blemas, como por exemplo,
batimento cardíaco muito
acelerado, pressão arterial elevada nos pulmões, embolia
do pulmão, Insuficiência cardíaca congestiva, inflamação
do músculo do coração, traumas causados por acidentes,
doença renal crônica.
Infelizmente, não existe
nenhuma proteção específica para evitar os problemas
cardíacos decorrentes do Covid-19 e de nenhuma outra
virose. A rapidez da cura ajuda
muito a diminuir o risco das
complicações, mas o processo
é muito individual e requer
repouso. Um dos fatores de
risco para a miocardite é justamente o retorno ao esporte após uma virose, sem que
tenha havido a recuperação
completa.

•••

editor@moginews.com.br
RODRIGO BARONE

EM NOVO ENDEREÇO
Durante 36 anos, Miguel Carlos de
Oliveira e sua equipe atenderam
seus milhares de clientes no famoso salão Soft Hair, na rua Doutor
Correa, que faziam questão de um
bom corte de cabelo e uma bela tintura. Com a pandemia vieram muitos desafios e infelizmente o espaço tão conhecido fechou as portas.
Mas, claro que Miguel não desistiu de sua expertise e agora atende
em novo local, com horário agendado pelo telefone 11961899271.
O Grupo Mogi News deseja sorte
ao amigo!

COWORKING
O Mogi Shopping conta com um ambiente compartilhado de trabalho, o
chamado Coworking, que, em parceria com o Polo Digital, dedica semanalmente uma estação de trabalho fixa a uma startup cadastrada.
A agenda possibilita que empreendedores de diferentes segmentos,
além de compartilhar o ambiente
compartilhem possibilidades de
novos negócios em uma estrutura com Wi-Fi, pontos de energia,
mesa de reunião, ilhas de trabalho, perto de cafeterias, restau-

rantes, lanchonetes e sanitários.
Os interessados podem conferir a
programação das startups no site
do Mogi Shopping (mogishopping.
com.br/noticias).

CIRURGIA INÉDITA
O Hospital Santa Maria de Suzano
realizou mais um procedimento
inédito no município. Trata-se da
retirada de metade da próstata de
um paciente de 70 anos de idade
que sofre de hiperplasia prostática benigna (HPB) mediante a utilização do método Green Light, a
mais nova descoberta da medicina para este tratamento.

CURSO DE CONFEITARIA
O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) está com
inscrições abertas para um curso
gratuito voltado para confeitaria. A
iniciativa é promovida por meio de
parceria com o Sebrae e o Senac.
No total, são 36 vagas para aulas
presenciais. A capacitação “Bolos
e Tortas” tem carga horária de 44
horas e acontecerá de 6 a 17 de dezembro, das 8 horas ao meio-dia.
Inscrições devem ser feita por meio
do link bit.ly/saspe-bolos-e-tortas.

CHARGE

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta e presidente da Comissão de Saúde
do Lions Clube Mogi das Cruzes.
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CAMPANHA

Segunda dose da vacina contra
Covid-19 chega a 79 mil pessoas
Este número representa que 39,1% da população está com a imunização completa; só ontem foram 4.238 doses
Suzanno - As equipes da
Secretaria Municipal de Saúde O local de maior
atenderam a 4.238 pessoas
com a segunda aplicação da movimentação
vacina contra o coronavírus nesta quinta(Covid-19) ontem. Ao todo,
a cidade contabiliza 79.077 feira foi o
pessoas com a imunização Parque Max
completa, sendo 39,1% do Feffer
total de contemplados com
a primeira dose. A operação
segue hoje, também focada dose e 4.238 com a segunda.
nos cidadãos que precisam
“Além dos adolescentes,
da segunda aplicação até estamos focados na oferta
5 de setembro, conforme da segunda dose, já que
data estipulada no cartão de grande parte da população
vacinação. O atendimento adulta cumpriu a primeira
terá início às 8 horas nos etapa. Ao longo dos últimos
três polos de referência.
meses, nos dedicamos a
O local de maior movi- oferecer o melhor atendimentação nesta quinta-feira mento possível a todos. Hoje
foi o Parque Max Feffer, com não é diferente. Seguimos
4.355 pessoas acolhidas na empenhados na vacinação e
Arena Suzano e 1.086 no dando continuidade a tantos
sistema drive-thru. Já na outros serviços em Saúde,
região norte, 825 suzanenses sempre prezando pelo bembuscaram a imunização, en- -estar e pela qualidade de
quanto em Palmeiras foram vida da população”, disse
1.185. O dia registrou 7.441 o secretário municipal de
atendimentos no município, Saúde, Pedro Ishi.
sendo 3.213 com a primeira
Hoje o atendimento

Wanderley Costa/Secop Suzano

Campanha segue hoje na cidade, ainda focando na segunda dose à população

ocorrerá de maneira descentralizada, das 8 às 17
horas, no Centro de Artes
e Esportes Unificado (CEU)
Alberto de Souza Candido

(rua Teruo Nishikawa, 570 –
Jardim Gardênia Azul) e no
Centro Cultural Palmeiras
(travessa Crispim Adelino
Cardoso, 42 – Vila Júlia). Já

o Parque Max Feffer (avenida
Senador Roberto Simonsen,
90 – Jardim Imperador) terá
horário estendido até as 19
horas na Arena Suzano e

sistema drive-thru operante
até as 17 horas.
Para receber a segunda
dose, o morador deverá apresentar o cartão de vacinação
adquirido na primeira etapa,
o CPF e um documento
original com foto. Todas
as informações referentes à
imunização são diariamente
atualizadas nas redes sociais
da Prefeitura de Suzano, no
Facebook (www.facebook.
com/prefsuzano) e no Instagram (www.instagram.com/
prefeituradesuzano). Em
caso de dúvida, o telefone
da Vigilância Epidemiológica
é 4745-2035.
Ao todo, a campanha de
imunização contra a Covid-19 em Suzano contabiliza
209.699 pessoas vacinadas
com pelo menos a primeira
dose. O índice representa
85% do público maior de
12 anos, que é estimado
em 246.463 munícipes. Do
total de vacinados, 7.545
receberam a imunização
em dose única.

Economia

Adeus, cigarro

Orientação

Indústria apresenta saldo
positivo de 459 vagas

Acolhimento a usuários
de tabaco é ampliado

Programa de
Planejamento
Familiar retorna
para as UBS

Região - A indústria apresentou um saldo positivo
de 459 empregos em julho.
O número é referente aos
municípios que compõem
o Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp)
Regional Alto Tietê. De janeiro
a julho deste ano, a região teve
um saldo positivo de 3.724
postos de trabalho, o que
mostra a recuperação.
O resultado reflete o cenário
econômico que demonstrou
percentuais positivos em comparação com o mesmo período
do ano passado. Um deles é o
Produto Interno Bruto (PIB),
que no segundo trimestre de
2020 apresentou uma queda
de 9,2%, mas, neste ano, teve
uma projeção de crescimento
de 0,5%.
Para a Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), o PIB fechará
o ano em 5,7%. A entidade
estima ainda, um crescimento
de quase 10% da produção
da indústria neste ano e um
aumento de 16,2% das vendas

da indústria paulista em 2021.
A indústria de transformação
da área de abrangência do
Ciesp Alto Tietê, que conta com
as cidades de Biritiba Mirim,
Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi
das Cruzes, Poá, Salesópolis
e Suzano, é responsável por
empregar, atualmente, 69.414
trabalhadores. A análise do
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged)
mostra que o aumento das vagas
é liderado pelos segmentos de

alimentos, couro e calçados,
vestuário, além de máquinas
e equipamentos.
“O primeiro semestre foi
difícil, mas sofremos menos
que no mesmo período de
2020. Esperamos que neste
segundo semestre a produção e o faturamento cresçam,
motivados especialmente pela
vacinação, recomposição de
estoques e um cenário global
favorável”, analisou o diretor
regional do Ciesp Alto Tietê,
José Francisco Caseiro.
Divulgação

De janeiro a julho foram 3.724 empregos criados

Suzano - A Secretaria encontros, os agentes terão
de Saúde anunciou nesta contato com as vivências de
semana que o projeto-piloto cada paciente e os auxiliarão a
de acolhimento aos cidadãos lidar com os desafios ligados
usuários de tabaco será am- à dependência do tabaco,
pliado novamente, desta vez possibilitando alternativas
para a Unidade Básica de metodológicas de interrupSaúde (UBS) Alzira Pereira ção ou redução do uso, com
Mayer, no Jardim Alterópolis. acompanhamento terapêutico
A UBS de Palmeiras, pioneira constante e disponibilização
no segmento, também prevê de medicamentos, de acordo
abertura de nova turma para com a necessidade.
outubro.
Além destes dois pontos, as
Nomeada como “Viver UBSs Prefeito Alberto Nunes
#SemFiltro – Grupo de Cui- Martins – CSII, no centro,
dado à Pessoa Usuária de e Professor José Olímpio
Tabaco”, a iniciativa deu Neto, no Jardim Casa Braninício aos atendimentos ca, também participam do
na região norte na última projeto-piloto.
terça-feira. Por meio dos
O projeto piloto conta
grupos de apoio, os pacientes com o apoio da Secretaria de
recebem acompanhamento Estado da Saúde, responsável
multidisciplinar e contínuo pelo programa em São Paulo.
para lutar contra o vício.
“Nossa meta é fornecer todo
Já a UBS de Palmeiras, que o suporte necessário para
atualmente contempla uma que as pessoas que desejam
turma de dez pessoas com o vencer o vício alcancem seu
projeto-piloto, pretende abrir objetivo, tendo acesso a
novo grupo em outubro, com uma vida mais saudável. A
base na procura pelo servi- conscientização e o cuidaço. O secretário Pedro Ishi, do são muito importantes”,
destacou que, ao longo dos concluiu o secretário.

Ferraz - O programa de
Planejamento Familiar retorna,
a partir deste mês, todas as
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) com as atividades em
grupo. O objetivo é orientar a
população sobre os métodos
contraceptivos e oferecer os
devidos encaminhamentos.
O coordenador da Secretaria de Saúde, Romero Lima,
explicou que o serviço não
parou durante a pandemia
de coronavírus (Covid-19),
mas que houve uma redução
no número de pacientes
atendidos, pois os encontros
em grupos foram suspensos
para evitar as aglomerações.
Ele esclareceu, ainda, que
o objetivo do Planejamento
Familiar é oferecer uma
ampla orientação sobre o
aparelho reprodutor feminino e masculino, além de
informar sobre os métodos
contraceptivos disponíveis
para que as pessoas possam,
de maneira consciente, escolher qual a melhor opção.
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AÇÕES SOCIAIS

SOU, o banco de voluntários
do Fundo Social, é lançado
Objetivo é aproximar as pessoas que querem fazer o bem e as instituições e projetos sociais dentro do município
Mogi- Foi lançado oficialmente ontem, o SOU,
o banco de voluntários do
Fundo Social de Mogi das
Cruzes. O SOU funcionará
por meio de um cadastro
https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/pagina/fundo-social/
sou-voluntario, que ficará
sempre disponível no site da
Prefeitura e no qual podem
se inscrever todas as pessoas
interessadas em participar
de ações de voluntariado. A
partir do cadastro, o Fundo
Social passará a convidar os
inscritos para ações sociais
diversas.
“O objetivo é fazer a aproximação entre quem quer
fazer o bem e as instituições,
projetos e ações sociais. A
mão de obra voluntária é
sempre muito bem-vinda e
o que buscamos com o SOU
é organizar essa demanda,
possibilitando àqueles que
assim desejam atuar em ações
sociais e estimulando, ao
mesmo tempo, a manutenção de projetos da cidade”,
destacou a presidente do

Divulgação/PMMC

A partir do preenchimento dessas informações, a equipe do Fundo Social terá uma relação de voluntários

Fundo Social de Mogi das
Cruzes, Simone Margenet
Cunha.
No formulário, a pessoa
deve preencher dados pessoais básicos, informações

de contato e já pode indicar
suas habilidades, bem como
o tipo de público com o
qual tem mais afinidade,
além dos dias e horários que
têm disponíveis. Também

é questionado se a pessoa
já desenvolveu outros trabalhos voluntários e quais
são suas motivações para
atuar nesse segmento.
A partir do preenchimento

Novas turmas

Cultura e Turismo

Educadores Ambientais
tem inscrições abertas

Museu Virtual da Educação
(Muve) será reaberto hoje

Mogi- As inscrições para
a primeira turma do Curso
de Formação de Educadores
Ambientais Locais, realizado
pela Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente, se
encerraram na segunda-feira
passada, mas os interessados
em participar das próximas
turmas ainda podem se inscrever. As aulas iníciaram
ontem, na Escola Ambiental,
em Jundiapeba.
O curso é inédito e oferecerá
capacitação prática e teórica
gratuita para os mogianos. A
primeira turma é voltada para
os moradores de Jundiapeba,
Chácara Santo Ângelo, Conjunto
Santo Ângelo, Santo Ângelo,
Parque das Varinhas, Jardim
Nove de Julho e Parque São
Martinho. Serão 25 participantes e a formação ocorrerá
até o dia 14 de outubro. Um
edital traz todas as informações
do curso.
As inscrições para a primeira turma podem ser feitas pessoalmente na sede
da Secretaria Municipal do

Mogi- Hoje, às 15 horas,
será realizada a solenidade de
reabertura do Museu Virtual
da Educação (Muve), uma
parceria entre as secretarias
municipais de Educação e
Cultura e Turismo. O evento
faz parte da agenda em comemoração ao aniversário
de 461 anos de Mogi das
Cruzes. Fechado devido à
pandemia da Covid-19, o
equipamento, situado na rua
Coronel Souza Franco, no
Centro Histórico da cidade,
receberá visitas mediante
agendamento, seguindo rigorosamente os protocolos
sanitários.
O Muve é um museu tecnológico, que tem como
objetivo propagar de forma
interativa a história de Mogi
das Cruzes. Ele é dotado de
recursos de última geração,
por meio dos quais o público tem a oportunidade
de conhecer a trajetória da
cidade, a partir de temas como
desenvolvimento, meio ambiente, manifestações culturais,

Verde e Meio Ambiente (rua
Braz Cubas, 470), por meio
dos telefones 4798-5962 ou
4798-5959, ou ainda pelo
e-mail svma@pmmc.com.
br. 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 emitidos
pela Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente.
Haverá outras duas turmas.
A segunda turma será voltada
aos moradores Barroso, Pedra
Branca, Pindorama, Quatinga,
Taiaçupeba, Taquarussu e Vargem Grande, com inscrições
até 25 de outubro, e formação
a partir do dia 27 de outubro. Já a terceira turma será
direcionada aos moradores
de Biritiba Ussu, Boa Vista,
Capela, Capixinga, Cocuera,
Manoel Ferreira, Porteira Preta
e Vila Moraes. As inscrições
poderão ser feitas até 10 de
janeiro de 2022.

história e personalidades.
Ele transmite, portanto,
informações sobre o passado, presente e futuro de
Mogi das Cruzes, destacando
também os atrativos turísticos da cidade. O casarão
onde o Muve foi instalado
passou por um processo
de restauro, a partir de um
convênio firmado entre a
Administração Municipal e
o Fundo Estadual de Defesa
dos Interesses Difusos (FID)
da Secretaria de Estado da
Justiça e Cidadania.
O Muve foi inaugurado
em junho do ano passado, porém, em função da
pandemia, não foi possível
receber o público. Agora, ele
passará a atender pequenos
grupos e os interessados
em visitá-lo poderão fazer
agendamentos, a partir da
próxima quarta-feira, das
9 às 16 horas, por meio do
telefone 4798-6900.
Os alunos da rede municipal também passarão a
frequentar o espaço.

dessas informações, a equipe
do Fundo Social terá uma
relação de voluntários, que
passarão a ser chamados para
ações sociais, dependendo
da característica da ação e

do perfil do voluntário. O
convite será feito após um
cruzamento de dados, de
modo que a habilidade ou
vocação do voluntário seja
condizente com a ação a ser
realizada.
As ações podem ser iniciativas do próprio Fundo
Social de Mogi das Cruzes
ou então partir de instituições sociais locais. Antes da
atuação efetiva, os voluntários são chamados para
reuniões de preparação e
capacitação.
A equipe do Fundo Social de Mogi das Cruzes
vem entrando em contato
com as pessoas previamente
cadastradas, para verificar
se elas têm interesse em
continuar ofertando mão
de obra voluntária. Quem
se manifesta positivamente
tem os dados atualizados
e poderá ser convidado
em breve.
Mais informações sobre o
SOU podem ser obtidas por
meio do telefone do Fundo
Social, que é o 4798-5143.
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SERVIÇO PÚBLICO

Consórcio com Suzano para a
destinação do lixo é estudada
Informação foi passada no começo da semana pelo prefeito Caio Cunha durante conversa com jornalistas
“Não será um planejamento
que começará do zero, mas
Mogi - A reunião entre o precisaremos de mais tempo”,
prefeito Caio Cunha (Pode) condicionou Cunha.
e a imprensa local na manhã
Sobre o período de transide segunda-feira registrou o ção entre empresas, o chefe
posicionamento do poder do Executivo lembrou que
Executivo sobre os contratos ocorreram alguns problemas
do lixo e dos serviços fune- na mudança das empresas,
rários. Entre as novidades mas que já foram superados.
divulgadas pelo prefeito está “Tivemos que, inclusive, auxium possível consórcio para liar na elaboração de alguns
a coleta e tratamento de lixo itinerários, atravessamos a
com Suzano.
noite ajudando na composição
O prefeito recapitulou o das rotas”, pontuou.
Questionado sobre ter cocenário da concessão do lixo e
reforçou que a antiga proposta nhecimento do projeto de PPP
de Parceira Público-Privada apresentado pela Prefeitura de
(PPP) apresentava termos Suzano, na semana passada,
desfavoráveis ao município, Caio Cunha afirmou que
como a instalação de um aterro vem tendo diálogos com o
sanitário. “Nos debruçamos prefeito Rodrigo Ashiuchi
sobre a proposta da PPP, que (PL) sobre estudos para um
levou mais de um ano e meio possível consórcio no futuro.
para ficar pronta, e tentamos
resolver essa situação”, lembrou. Serviços funerários
Caio Cunha relembrou aos
O prefeito também comenjornalistas sobre a escolha das tou sobre o andamento dos
empresas para a criação do contratos emergenciais para os
contrato emergencial, onde serviços funerários. O contrato
afirmou que teve que “su- no atendimento aos serviços
bir a régua” para a escolha funerários também foi palco
das empresas. “Queríamos de polêmicas no primeiro
garantir que uma empresa semestre, com a mudança
competente e idônea pudesse de empresas ocorrida em
estar à altura do desafio que é meados de junho e a decisão
a nossa cidade. No primeiro da Justiça pela manutenção
momento não havia ofertas, das empresas.
onde as empresas estavam
O prefeito informou que já
hesitantes em participar do está em elaboração um novo
processo, mas depois que a edital, e que pretende chamar
primeira proposta foi enviada, até quatro empresas para a
as outras seguiram”, lembrou. atuação na cidade. “EstudaPerguntado sobre o processo mos colocar uma no distrito
de criação de uma nova PPP, de Jundiapeba, e também
Caio Cunha afirmou que será estudamos a criação de um
necessário tempo para a elabo- crematório. Mogi possui as
ração de um plano adequado condições e a demanda para
para o tamanho da cidade, mas um equipamento destes”,
que já está sendo elaborado. concluiu.
André Diniz

No aniversário de 461 anos
de Mogi, viva a nossa cidade!
Confira a programação completa. Acesse o site ou
aponte a câmera do seu celular para o QR code.

www.bit.ly/redescubra-mogi

Botujuru

Escola promove encontro online com Trupe do Riso
Mogi- O sábado passado
foi diferente para os mais
de 200 alunos de educação
infantil e ensino fundamental
da Escola Municipal Profª
Ana Maria Barbosa Garcia, no
Botujuru, que participaram
de um encontro online com
a Trupe do Riso. A unidade
elaborou uma programação
para pais, aluno e profissionais para promover a
integração e um momento
de descontração neste processo de retomada gradual

das atividades presenciais.
Neste mês de setembro
serão realizados mais dois
encontros, um para a família
e outro com o tema saúde
mental. “Nossa proposta foi
proporcionar um momento
de acolhimento. A equipe da
Trupe do Riso nos procurou
e propôs fazer um projeto
piloto de forma voluntária,
que seria levado para outras
escolas”, contou a diretora
da unidade escolar, Alana
Aparecida Pereira Rodrigues

Silva. As apresentações foram
divididas entre as turmas
de educação infantil e a de
ensino fundamental.
O encontro proporcionou
a interação entre pais e alunos. “Meu filho gostou das
dinâmicas delas e dos truques
que faziam menção ao que
estava na mão das crianças,
citando o nome delas. Foi
bem legal porque a criança
ouvia o nome sendo citado e
o brinquedo que estava em
suas mãos”, contou o pai do

aluno Abner Alves da Silva,
Osmar Alves da Silva.
A Trupe do Riso nasceu
em 2013, como um pequeno
grupo de amigos. Em 2018,
oficiliazaram o trabalho e
fundaram a ONG Trupe do
Riso, que conta atualmente
com uma equipe artística,
que leva sorrisos e alegrias a
hospitais, casas de repouso,
creches e outros lugares.
Além dos palhaços, a ONG
conta com uma equipe de
psicólogos e voluntários. Esta

Divulgação/PMMC

Neste mês serão realizados mais dois encontros
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Agenda estimula ações de sustentabilidade da administração
A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente vem realizando Agenda Ambiental
na Administração Pública (A3P), um programa que está em fase de implementação
na Prefeitura de Mogi das Cruzes. O objetivo é promover a conscientização ambiental
e a mudança na cultura do uso da energia elétrica, da água, do papel, do combustível,
dos recursos naturais, estimulando a sustentabilidade no dia-a-dia.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br
Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015

CORONAVÍRUS

Prefeitura recebe notificação do
primeiro caso da variante Delta
Teste positivo para Covid-19 foi detectado numa bateria de exames pré-operatórios realizados em 24 de agosto
Mariana Acioli

Mogi- A Prefeitura recebeu
ontem a confirmação do
primeiro caso da variante
delta da Covid-19 no município. A paciente é uma
mulher de 58 anos que
está cumprindo isolamento
domiciliar praticamente sem
sintomas e sem qualquer
outro contato.
Ela mora sozinha e não
relatou qualquer viagem
nas últimas semanas. O
teste positivo para Covid-19
foi detectado numa bateria
de exames pré-operatórios
realizados em 24 de agosto
para uma cirurgia eletiva a
qual será submetida.
A análise é feita de forma
aleatória pelo Centro de
Vigilância Epidemiológica (CVE) do governo do
Estado que, ao identificar

A análise é feita
de forma aleatória
pelo Centro
de Vigilância
Epidemiológica

Paciente é uma mulher que está cumprindo isolamento, quase sem sintomas

novas variantes, informa o
município de origem para

o monitoramento.
O primeiro caso de Mogi

das Cruzes foi identificado na sublinhagem Delta

AY.4. De acordo com as
orientações técnicas, os
procedimentos e cuidados
são os mesmos para outras
variantes da Covid-19, ou
seja, indica-se a testagem
de eventuais comunicantes
com sintomas, além da
manutenção do uso de
máscara, distanciamento
social e higienização das
mãos corretamente.
A Secretaria Municipal
de Saúde segue com toda

a rotina de monitoramento,
orientação e acesso aos
mogianos que precisam de
tratamento ou internação.
O Hospital Municipal de
Mogi das Cruzes segue com
atendimento exclusivo e
um total de 176 leitos (100
enfermaria e 76 de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI)
e ocupação média de 24%.
Há, ainda, a Central de
Monitoramento e os atendimentos Pré e Pós-Covid
no município, iniciativas
municipais que ampliam
e facilitam o acesso dos
mogianos que precisam
de cuidados. Quem tiver
algum sintoma da Covid-19
ou contato com alguém
infectado pode obter orientações por meio do telefone
4798-7383.

Rede municipal

Segundas doses

Saúde abre agendamentos Quatro cidades estão com
online hoje para vacinação leitos Covid desocupados
Divulgação/PMMC

Mogi- A Secretaria Municipal
de Saúde abre novas vagas de
agendamento para segunda
dose hoje, às 16 horas: imunizantes AstraZeneca/Fiocruz
e Pfizer para quem tomou a
primeira dose até o dia 16 de
junho e CoronaVac/Butantan/
Sinovac para quem tomou a
primeira até 9 de agosto. Os
interessados devem acessar
o www.cliquevacina.com.
br e escolher as opções de
datas e horários.
O município aguarda envio
de novas grades para abertura
das próximas vagas no sistema.
Os mogianos devem ficar
atentos às publicações no
site oficial ou buscar novas
atualizações que são efetuadas
com doses remanescentes.
Para receber a dose, é
preciso ter efetuado o agendamento online e comparecer munido de documento
pessoal, comprovante de
endereço e comprovante de
agendamento, além do CPF
ou Cartão SUS. Também é
obrigatória apresentação do

Imunizantes são para vacinados até o dia 16/06 e 09/08

Mogi aguarda
diretrizes do Estado,
além do envio de
doses, sobre a
aplicação da 3ªdose

comprovante da primeira dose.

Terceira dose
Mogi das Cruzes aguarda

diretrizes oficiais do governo
do Estado, além do envio de
doses, sobre a aplicação da
terceira dose. Inicialmente,
a dose extra será destinada
para idosos (pessoas com
60 anos ou mais) e imunossuprimidos (pacientes
em tratamento oncológico,
hemodiálise, transplantados
e imunossuprimidos em uso
contínuo de medicamentos. A
terceira dose deve ser aplicada
seis meses após a segunda.

André Diniz

Região - As secretarias
de Saúde de quatro cidades
do Alto Tietê, dentre seis
consultadas, não tiveram,
até ontem, pacientes internados com o coronavírus
(Covid-19) nas Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs)
e enfermarias. No levantamento, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano
não apontaram ocupação
de leitos.
A Prefeitura de Guararema,
por meio de nota, informou que a cidade está há
mais de uma semana sem
internações por Covid-19
na Santa Casa, unidade
que atende aos casos. Poá
informou que os dois leitos
de Enfermaria e dois leitos
de emergência no Hospital
Municipal Dr. Guido Guida seguem livres, e que a
cidade não possui nenhum
paciente cadastrado na fila
de espera da Central de
Regulação de Oferta de

Serviços de Saúde (Cross).
Por sua vez, Suzano também confirmou que nenhum
dos leitos ofertados para
Covid-19 no Pronto-Socorro
(PS) Adulto Municipal e na
parceria com a iniciativa
privada para leitos de (UTI)
estão com pacientes. No
Hospital Auxiliar de Suzano, sob responsabilidade
estadual, seis dos 20 leitos
de Enfermaria possuem
pacientes, uma ocupação
de 31,2%.
Em nota, a Prefeitura de
Itaquaquecetuba informou
que não constam pacientes
com o novo coronavírus ou
com a suspeita da doença
na sua rede municipal. O
Hospital Santa Marcelina,
de gestão estadual, possui
um dos dez leitos de UTI
(10%) e um dos dez leitos de Enfermaria (10%)
ocupados.
Mogi das Cruzes informou
que 41 leitos públicos de
UTI de um total de 320
disponíveis em hospitais

públicos e privados estão
ocupados, o que representa
12,8% da taxa de ocupação;
entre os leitos de Enfermaria,
32 dos 962 da oferta em todo
o município representam
uma taxa de 3,32%.

Guararema,
Itaquaquecetuba,
Poá e Suzano
não apontaram
ocupação de leitos

No Hospital Regional
de Ferraz de Vasconcelos,
segundo a Secretaria de
Estado da Saúde, sete dos
26 leitos de UTI contam com
pacientes, o que representa
ocupação de 26,92%. Na
Enfermaria, cinco pacientes
de 26 vagas estão internados,
o que representa 19,2%.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 057/2021 - PROCESSO Nº 201.193/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de válvula borboleta biexcêntrica.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: INTERCON BRASIL LTDA ME no valor global
de R$ 34.500,00. Mogi das Cruzes, 02 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA
COSTA- Diretor Geral.
COMUNICADO - CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2021 – PROCESSO Nº 200.726/2021
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE, por intermédio do
SenhorDiretor Geral, comunica que o prazo para recebimento dos envelopes lacrados
será até o dia 08 de setembro de 2021, tendo em vista que no dia 06 de setembro
(anteriormente informado) não haverá expediente na repartição conforme definido
pelo Decreto Municipal 19.867/2021 em virtude do feriado de 07 de setembro. Ficam mantidas as demais disposições do edital em referência. Mogi das Cruzes, 02 de
setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA -Diretor Geral - SEMAE

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MOGI DAS CRUZES,
SUZANO, GUARAREMA, BIRITIBA MIRIM E
SALESÓPOLIS - FILIADO À FORÇA SINDICAL.
_____________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados todos os trabalhadores pertencentes a
categoria profissional, setor de transportes do comércio constante no Artigo 511, em
seu parágrafo 3º, do Decreto Lei nº5.452, de 1º de Maio de 1943, condutores de
veículos rodoviários (motoristas) e anexos (inclusive ajudantes e carregadores,
arrumadores de carga, operadores de empilhadeiras, mecânicos, funileiros, pintores),
eletricista, borracheiros, abastecedores, abrangidas pelo Grupo 2 Condutores de
Veículos Rodoviários do plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Terrestres, nos setores do comércio; entregadores de mercadorias
urbano e rural;representados por este sindicato na base territorial de Mogi das
Cruzes, Suzano, Salesópolis, Biritiba Mirim e Guararema, associados ou não para
participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede do
sindicato, na Av. Gov. Adhemar de Barros, nº 413 - Vila Rubens - Mogi das Cruzes,
no dia 08 de setembro de 2021, sendo a primeira convocação às 10:00 horas e ás
11:00 em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, a fim
de deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 1) Abertura da Campanha Salarial ano
2.021, com a apresentação, discussão, aprovação ou não da pauta de reivindicações;
2) Outorga de poderes a diretoria do sindicato para celebrar aConvenção coletiva de
trabalho e se necessário for, instaurar dissídio coletivo perante o Tribunal Regional
do Trabalho da 2º região; 3) Fixar o valor da Taxa Negocial, referente aos custos da
campanha salarial, para ser descontado de todos os trabalhadores associados ou
não, fica aberto o prazo de 10 (dez) dias após a assembléia para impugnar o
desconto da contribuição, o que deverá ser feito na sede do sindicato.
Mogi das Cruzes, 03 de Setembro de 2021

FELIX SERRANO DE BARROS
PRESIDENTE

FALECIMENTOS
29 DE AGOSTO DE 2021
Manoel Batista da Silva
Eliete Rosana Lombardeiro
Miyoko Saito
Natimorto Guilherme Vitoriano Diniz
João Luis Cabral
Iracema Rodrigues Quiziri
Luzinete Inacia da Silva de Sena
Vladimir Gonçalves
Mario Pereira
Paulo Antonio de Godoy
Cirso Patrocinio
Mioko Sebata
FALECIMENTOS
30 DE AGOSTO DE 2021
Eustaquio Flavio
Fabio Rodrigues
Flora Melo de França
Geraldo de Lima Fernandes
Eliseu Donizeti dos Santos
Jose Monteiro Lemes
Milton Aleixo da Silva
Mauricio Takeshi Uehara
João Fusco
Kimiyo Fukui de Aquino
Angela Maria Martins
FALECIMENTOS
31 DE AGOSTO DE 2021
Isabella Camargo Marinho
Antonio dos Santos
Maria Aparecida Jacob Tancredo
Maria Veronica da Chaga Yamauchi
Francisco Helio de Figueiredo
Alcionete Francisca de Sepúlvida Sousa dos
Santos
Antonio Carlos Miranda
Olimpio Carreiro da Silva Filho
Leandro Jose de Freitas
AI Mameda
Ivaldo Emilio de Farias
Jose Benedito dos Santos
Jose Wolnei Dos Santos
Elcio Cavalcante de Sousa
Sergio Luis Cotrim Martins
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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 intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 102/2021 - PROCESSO Nº12.958/2021 e AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI’S (JALECOS, CALÇADOS, CAMISETAS,
LUVAS, BOTAS DE SEGURANÇA E AFINS).
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 9 horas do dia 21 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 02 de setembro de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 104/2021 - PROCESSO Nº 12.786/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE
ENFERMAGEM (AGULHAS)
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 20
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 02 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Serviços Urbanos,
torna público, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 082/2021 - PROCESSO Nº 16.710/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,
HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E ENGRAXAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA
FROTA MUNICIPAL.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos
na Sala de Licitações, (1º andar – edifício sede da Prefeitura), às 14 horas do dia 21 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 02 de setembro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária de Serviços Urbanos
__________________________________________________________________________
AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretária Municipal de Serviços Urbanos,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 073-2/2021 - PROCESSO Nº 14.984/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS/
ORIGINAIS (ABNT/NBR-15296) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA
MUNICIPALIDADE, COMPOSTA POR LINHA LEVE, MÉDIA, PESADA E MOTOCICLETAS
DAS MARCAS: FIAT, VOLKSWAGEN, AGRALE, MARCOPOLO, MITSUBISHI, VOLARE,
NEOBUS, MERCEDES BENZ, GENERAL MOTORS/CHEVROLET, FORD, FIAT IVECO,
RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, HYUNDAI, KIA, YAMAHA E HONDA.
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 16
horas do dia 21 de setembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacoes).
Mogi das Cruzes, em 02 de setembro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2020 – PROCESSO Nº 25.228/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA DO PRÓPRIO
MUNICIPAL DENOMINADO CASEM (CENTRO DE APOIO A SERVIÇOS MUNICIPAIS),
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
EMPRESA VENCEDORA: PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVIÇOS.
VALOR GLOBAL: R$ 154.980,00 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais).
Mogi das Cruzes, em 30 de agosto de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário de Gestão Pública
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 108/2021 - PROCESSO Nº 15.972/2021 e AP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E
MOÍDO, AÇÚCAR REFINADO E FILTRO DE PAPEL.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 9 horas do dia 22 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 02 de setembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 094/2021 - PROCESSO Nº 12.112/2021 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E LABORATORIAL
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 15:00 horas do dia 20
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 02 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/21 - PROCESSO Nº 17.081/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M. FLORISA FAUSTINO PINTO, E.M. PROFA.
LOURDES MARIA PRADO AGUIAR, EMESP JOVITA FRANCO AROUCHE, CCII PROFA.
DIONE ROCHA ROMANOS, E.M. PROF. RODOLPHO MELMANN, CEIM HORÁCIA DE LIMA
BARBOSA, E.M. PRIMO VILLAR PROFESSOR, E.M. WILMA DE ALMEIDA RODRIGUES E
CEIM IGNÊZ MARIA DE MORAES PETTENÁ).
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 das Secretarias Municipais de Obras e de Finanças,
decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, OBRA
NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e TRÓPICO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA EIRELI, para a fase seguinte do certame. Fica aberto o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da publicação do Aviso de Habilitação na imprensa, para a interposição de
eventuais recursos. Em não havendo, fica estabelecido conforme subitem “3.3” do Edital o dia
15 de setembro de 2021, às 15 horas, para abertura dos envelopes nº 02 – “PROPOSTA”, na
sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso
Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).
Mogi das Cruzes, em 02 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL
__________________________________________________________________________
PUBLICAÇÃO DE PARTICIPANTES
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001-2/21 – PROCESSO Nº 29.239/2020
OBJETO: “CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA
A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA ATENDER A
DEMANDA DOS MUNÍCIPES, TRIADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE
BUCAL DO MUNÍPIO DE MOGI DAS CRUZES”
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde SMS, torna público, para conhecimento e atendimento ao subitem 4.3 do Edital, informando as
empresas participantes do Credenciamento 001-2/21 Processo 29.239/20.
1 – O. D. LABORATORIOS DE PROTESES DENTÁRIA LTDA.,
2 – EMERSON THOMAZ DA COSTA-EPP.
Mogi das Cruzes, em 31 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde
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