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Câmara critica possível ida da
Delegacia da Mulher para Cezar

Preocupação pela possível mudança veio em forma de moção de apelo ao prefeito Caio Cunha, de autoria de Inez Paz

EDUCAÇÃO

  Escolas municipais já podem receber 
quase todos os estudantes. Cidades, página 4

A Câmara de Vereadores apro-
vou, por unanimidade, uma moção 
de apelo ao prefeito Caio Cunha 
(Pode) para reconsiderar os estu-
dos de uma possível transferência 
da Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM) da região central para o dis-
trito de Cezar de Souza, na região 
leste do município. A moção de 
apelo, de autoria da vereadora Inês 
Paz (Psol), pede que o município 
reconsidere estudos divulgados re-
centemente sobre a possibilidade de 
transferência da DDM para as ins-
talações onde funcionava o Serviço 
Social da Indústria (Sesi). A moção 
contou com o apoio das demais 
integrantes da Frente Parlamentar 
de Defesa dos Direitos da Mulher: 
Malu Fernandes, e Fernanda More-
no, ressaltando a importância de se 
manter a delegacia na região central.  
Cidades, página 5

Guararema, Mogi das Cruzes e 
Suzano estão dando continuidade 
ao calendário de vacinação contra 
a Covid-19. Adolescentes e idosos 
são o público alvo das campanhas. 
Cidades, páginas 3 e 8

Região

VACINAÇÃO 
CONTRA O  
CORONAVÍRUS

POR RECICLÁVEIS

Primeira loja 
de troca de 
produtos será 
inaugurada em 
Ferraz. p3

Unidade está localizada na região central de Mogi das Cruzes e é a única deste tipo no município

Juliana Oliveira/Mogi News
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Suzano

Obras de modernização da 
Santa Casa recebem vistoria

Alterações não estão interferindo no atendimento à 
população de Suzano. Cidades, página 3
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PREVENÇÃO ALIMENTAR
A vereadora Fernanda Moreno (MDB) 
encaminhou às comissões um pro-
jeto de Lei que obriga que restau-
rantes e padarias deixem disponí-
vel à população a composição de 
alimentos para consumo imedia-
to, como salgados, doces e afins. A 
proposta visa garantir que pessoas 
alérgicas a um produto não sejam 
“pegas de surpresa” e convidadas 
para uma visita não-agendada a 
um Pronto-Socorro com um caso 
severo de reação alérgica. Na últi-
ma legislatura, a vereadora tentou 
emplacar a lei, mas a iniciativa foi 
derrubada.

REPÚDIO À VIOLÊNCIA
Duas moções chamaram a aten-
ção na sessão da Câmara de Mogi, 
na semana passada: uma delas foi 
a de repúdio contra um grupo de 
policiais militares de Santo André, 
que agrediu e prendeu, sem justifi-
cativa, um morador da periferia (de 
autoria do vereador Maurino José 
da Silva (Pode), o Policial Maurino. 
Outra moção foi para votos de pe-
sar pela morte de Lola Santos, in-
tegrante do Fórum Mogiano LGB-
TQIA+, que foi encontrada morta 

em seu apartamento na semana 
passada.

SETEMBRO AMARELO
O Dia Mundial de Prevenção ao Sui-
cídio, lembrado amanhã, trata-se 
de uma campanha que visa cons-
cientizar as pessoas sobre o suicí-
dio, bem como evitar o seu acon-
tecimento, durante todo o ano. Ao 
longo deste mês, o tema será abor-
dado nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs), nas Estratégias de Saú-
de da Família (ESF) e no Centro 
de Atenção Psicossocial (Caps) de 
Santa Isabel.

ESCOLA DE TRÂNSITO
Na manhã desta terça-feira passa-
da, foi reinaugurada a Escola Mu-
nicipal de Trânsito de Itaquaquece-
tuba durante a comemoração dos 
461 anos da cidade. Localizada den-
tro do Parque Ecológico Mario do 
Canto, a escola recebeu 12 novas 
bicicletas para as aulas, nova pa-
vimentação, sinalização horizontal 
e vertical, além de equipamentos 
semafóricos com botoeiras sono-
ras para pessoas com deficiência 
visual. A sede, os muros e o gradil 
receberam nova pintura e o mobi-

•••

 editor@moginews.com.br
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Pós-Covid ganha força

P
or mais de uma vez, neste mesmo 
espaço, o Grupo Mogi News tra-
tou sobre a importância do pla-
nejamento antecipado que deve 

ser feito na área da Saúde em todo o país 
para o tratamento pós-Covid-19, já que 
não faltam casos de pacientes curados, 
mas que convivem com sequelas durante 
meses. Desde que o secretário municipal 
de Saúde de Mogi, Zeno Morrone, afastado 
há meses, assumiu o cargo, ele e o prefeito 
Caio Cunha (Pode) apresentaram a estraté-
gia que seria adotada no município para o 
enfrentamento à pandemia do coronavírus. 

Um dos pontos para a realização do 
serviço de acompanhamento pós-Covid 
é a Unica, em Jundiapeba, que fará a re-
cuperação de pacientes que apresentaram 
sequelas após a contaminação. O Núcleo 
de Avaliação Física (NAF), no Mogilar, 
também faz um trabalho de recuperação, 
após a alta do paciente. Ainda não há tem-
po hábil e uma grande amostragem para 
determinar as consequências das sequelas, 
tampouco se são permanentes ou não em 
alguns casos. Muitos pacientes curados 

continuam a sentir cansaço, dor no peito, 
fraqueza muscular, entre outros persisten-
tes sintomas. Isso, certamente, irá deman-
dar mais da rede básica da Saúde e equipe 
de especialistas, fisioterapeutas, enfermei-
ros e médicos.

Em Mogi, as instalações dessas centrais 
funcionam em caráter temporário, até que 
seja concluído o Centro Integrado de As-
sistência à Saúde (Cias), ao lado da Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA) na re-
gião do Rodeio.

Sobre o pré-tratamento, que inclui a 
prevenção (talvez a parte mais importan-
te do tratamento quando o assunto é Co-
vid-19), a Prefeitura de Mogi reativou o 
Disque-Covid, além da ampliar de cinco 
para seis as unidades de referência para o 
primeiro atendimento à doença, evitando 
a contaminação cruzada de outros usuá-
rios da rede municipal.

Mostrando preocupação com as conse-
quências da doença, mesmo após a pande-
mia, algumas prefeituras começam a trilhar 
um caminho importante, no qual ainda há 
muito a se percorrer.

Nossa bandeira nunca será 
vermelha. Pois além de ser 
vermelha ainda há risco de 
faltar energia elétrica. Com a 
bandeira vermelha ou super 
vermelha a conta de energia 
elétrica é apenas mais uma 
vilã da inflação. 

Com expectativa de che-
gar aos 9% ao ano o fantas-
ma da inflação voltou. Ela 
corrói o poder de consumo, 
principalmente do assalaria-
do de baixa renda. O salário 
nunca recompõe a inflação 
e em recessão econômica o 
só fato de ter um salário já é 
uma grande coisa. Com a ban-
deira vermelha 2 a conta de 
energia recebeu um reajuste 
de 50%, qual salário recebe 
reajuste igual. A gasolina já 
passou de R$ 7 o litro. O eta-
nol que no início do ano não 
chegava a R$ 3 hoje beira os 

Vermelha

ARTIGO
Cedric Darwin

R$ 5 o litro. Diesel também 
se aproxima desse valor. Por 
muito menos a Dilma já es-
tava fora do governo. 

O que comemorar no dia 7 
de setembro? Inflação, com-
bustível caro, energia cara, ca-
lote de precatórios, ausência 
de reformas estruturais? Não 
há o que ser comemorado, vi-
vemos um dos piores quadros 
dos últimos anos no Brasil. 

Para não enfrentar os pro-
blemas reais que afetam to-
dos de forma indiscriminada 
o presidente da República cria 
inimigos e afirma que não 
deixam ele governar. Que o 
STF é o inimigo do Brasil e 
que dois ministros da Corte 
querem impor sua vontade 
pessoal aos rumos da nação, 
quando o que importa ao 
brasileiro médio é quanto se 
gasta no mercado, nas con-
tas básicas de consumo e no 
posto de combustível. 

Os grupos empresariais e os 

bancos já revelaram sua insa-
tisfação com a falta de rumo 
e com o confronto gratuito 
do executivo com o poder 
Judiciário. Querem um go-
verno que trabalhe e não que 
fique criticando ministros da 
Suprema Corte. Decisão judi-
cial não se comenta, se recorre 
ou se cumpre, não existe ter-
ceira via. O Judiciário é um 
poder da República como o 
é o Executivo e o Legislativo. 

Convocar manifestações 
em favor do governo é repe-
tir o erro de Fernando Collor 
que pediu que todos saíssem 
de verde e amarelo e o povo 
saiu de preto pedindo seu 
impeachment. Um bom go-
verno é como um bom juiz, 
não aparece, não incomoda e 
não atrapalha. E não é o que 
assistimos no Brasil hoje, a 
nossa bandeira é vermelha 2.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Saúde atualiza cronograma e 
vacinação contra Covid retorna
Além da segunda dose, Prefeitura vai começar a aplicar a primeira dose para os moradores com 13 anos

VOLTA HOJE

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde atualizou 
ontem o cronograma de va-
cinação contra o coronavírus 
(Covid-19). O atendimento 
nesta semana deve ocorrer 
entre hoje e sábado, com a 
oferta da segunda dose para 
cidadãos que precisam com-
pletar a etapa, e da primeira 
dose para os adolescentes de 
13 anos ou mais. A ação será 
nos três polos, das 8 às 17 ho-
ras, com horário ampliado na 
quinta e sexta-feira na Arena 
Suzano. Na próxima semana 
a operação deve contemplar 
a dose de reforço dos idosos 
maiores de 85 anos e a pri-
meira aplicação dos jovens 
de 12 anos.

O cronograma desta semana 
se inicia com atendimento 
hoje e amanhã exclusivamente 
voltado às pessoas que pre-
cisam completar a segunda 
dose com aprazamento até 12 
de setembro. A ação deverá 
ocorrer de maneira descen-
tralizada, das 8 às 17 horas, 
no Centro de Artes e Esportes 

Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo Ni-
shikawa, 570 – Jardim Gardênia 
Azul) e no Centro Cultural de 
Palmeiras (Tv. Crispim Ade-
lino Cardoso, 42 - Vila Júlia). 
Já a Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador) terá 
horário estendido, até as 19 
horas no ginásio, e sistema 
drive-thru operante até as 17 
horas. Para completar a etapa, 
basta apresentar o cartão, o 
CPF e um documento original 
com foto.   

No sábado, o dia será dedi-
cado à aplicação da primeira 
dose nos adolescentes com 13 
anos ou mais. O atendimento 
seguirá o modelo das opera-
ções anteriores, novamente 
descentralizada nos três polos, 
das 8 às 17 horas, mas sem 
horário ampliado na Arena 
Suzano. 

A partir da próxima semana 
a operação começa uma nova 
fase, contemplando a dose de 
reforço dos idosos maiores 
de 85 anos na terça-feira e a 

primeira aplicação dos ado-
lescentes de 12 anos ou mais 
na quarta-feira. 

Vale lembrar que o adoles-
cente precisa da autorização 
do responsável legal, que 
deverá acompanhar o jovem 

ou assinar o Termo de Assen-
timento Livre e Esclarecido. O 
documento, disponível para 
acesso em www.suzano.sp.gov.
br, será obrigatório para os 
adolescentes desacompanhados. 
A exigência faz parte da 20ª 

atualização do Documento 
Técnico da Campanha de 
Vacinação contra a Covid-19 
do governo do Estado, sendo 
um item indispensável para 
o atendimento do público 
menor de 18 anos.

Todos os demais docu-
mentos para a primeira dose 
em Suzano também serão 
exigidos. Entre eles estão RG, 
CPF, comprovante de endereço 
de Suzano e a filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode 
ser acessada no link bit.ly/
FichaCovidSuzano. O pré-

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

De acordo com o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL), o traba-
lho visa garantir celeridade na 
imunização com pelo menos 
a primeira dose. “Nosso foco 
é proteger a população, por 
isso damos prosseguimento 
à vacinação dos adolescentes, 
alcançando os jovens de 13 
anos nesta semana para em 
seguida também aqueles com 
12. Logo, partimos para as 
fases seguintes, com foco total 
no atendimento à segunda 
dose e em breve iniciando a 
terceira aplicação, conforme 
novas orientações”, detalhou.

De acordo com a Prefeitura, nova fase retorna hoje e segue até este sábado

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) esteve ontem 
na Santa Casa de Misericórdia 
para acompanhar o anda-
mento das obras da unidade. 
O local atualmente recebe a 
substituição da estrutura do 
telhado e deve ser beneficia-
do com outras melhorias ao 
longo dos próximos meses. A 
medida está sendo realizada 
de forma a não comprometer 
o atendimento dos pacientes.

Entre o ponto facultativo 
de 6 de setembro e o Dia da 
Independência do Brasil, uma 
equipe de 20 colaboradores 
atuou no local dando con-
tinuidade à modernização. 
Com o auxílio de um guin-
daste, foram fixadas novas 
alças de suporte metálico e 
houve mudanças estruturais 
do novo telhado. 

Com previsão de conclusão 
em seis meses, a obra contem-
pla uma área de 900 metros 
quadrados e é executada 
pela Fort Service Company 
e Construtora Eireli, empre-
sa vencedora do processo 

Rodrigo Ashiuchi vistoria obras  
de modernização da Santa Casa

Saúde

uma estrutura completamente 
nova, o que nos permitirá 
levar muito mais conforto 
e segurança aos pacientes e 
trabalhadores da Santa Casa. 
A obra está prevista para 
acontecer em quatro etapas, 
portanto com a conclusão 
da parte superior o restante 
da instalação também deverá 
receber melhorias”, disse.

Ashiuchi destacou a im-
portância da Santa Casa da 
Misericórdia no atendimento 
de toda a população. “A me-
dida garante a modernização 
do espaço e ainda promo-
ve melhores condições de 
acolhimento dos cidadãos. 
Esta obra faz parte de uma 
série de melhorias que vêm 
sendo implementadas nas 
estruturas de saúde da ci-
dade para fortalecer o setor 
e, com isso, levar a melhor 
assistência médica possível 
aos suzanenses. Ainda há 
muito o que ser feito e se-
guimos empenhados para 
construir uma Suzano cada 
dia melhor”, concluiu.

de Planejamento Estratégico 
(Upae), Rodolfo de Matteo, do 
gerente operacional da Santa 
Casa, José Carlos Coreia, do 
responsável pela construtora, 
Valter Rodrigues de Oliveira, 
e do engenheiro da Fort, 
Oswaldo de Matteo.

Ishi ressaltou os impactos 
positivos que a revitalização trará. 

“Com esta reforma, teremos 

licitatório. O investimento 
total é avaliado em R$ 878 
mil, com recursos próprios da 
unidade, vindos de repasses 
dos governos federal, estadual 
e municipal.

Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo vistoriou o andamento 
da ação ao lado do secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, do assessor da Unidade 

Hospital recebe verba das três esferas de governo

Paulo Pavione/Secop Suzano

Ferraz - As secretarias 
do Meio Ambiente, Verde 
e Proteção Animal e Assis-
tência Social, em parceria 
com o projeto Beija-Flor e 
o Recicla Cidade da ONG 
Espaço Urbano, vão inaugurar 
amanhã a primeira loja de 
troca de recicláveis. A ação 
é financiada pela Tetra Pak 
e tem como objetivo incen-
tivar a educação ambiental 
e implantar uma moeda 
social na cidade. O evento de 
lançamento será às 9 horas 
no Parque Nosso Recanto, 
na rua Lourenço Paganucci, 
local onde está instalada a 
Eco loja Beija-Flor.

Nesse projeto será im-
plantada uma “moeda social” 
para a troca dos recicláveis 
por produtos. Estarão dispo-
níveis produtos de limpeza, 
alimentos, brinquedos e 
utensílios domésticos. Dessa 
forma, o projeto irá mostrar 
que o material tem seu valor 
e irá incentivar a educação 
ambiental.

Primeira loja 
de troca de 
produtos será 
inaugurada

Recicláveis

Guararema - A Secretaria 
Municipal de Saúde iniciou 
ontem a aplicação da 3ª dose 
da vacina contra o coronavírus 
(Covid-19) em idosos com 
85 anos ou mais, acamados, 
residentes em casas de repouso 
e que receberam a segunda 
dose do imunizante há mais 
de 180 dias.

Para este público, não é 
necessário a realização do 
cadastro, basta atender aos 
requisitos e comparecer na 
Central de Vacinação do Co-
ronavírus com o comprovante 
de vacinação e documento de 
identificação. Para dar início 
na vacinação desta faixa etária, 
Guararema recebeu um novo 
lote de 290.

“Em paralelo à aplicação 
da segunda dose, estamos 
iniciando hoje a vacinação 
com a 3ª dose da vacina 
em idosos com o objetivo 
de aumentar a proteção dos 
grupos mais vulneráveis”, 
explicou a secretária de Saúde, 
Adriana Martins.

Terceira dose 
começa a ser 
aplicada em 
idosos 85+

Vacinação
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Segunda Coroa do Divino 
ocorre no próximo sábado

Mogi - Os festeiros e capitães 
de mastro acertam os últimos 
detalhes para a 2ª Coroa do 
Divino, que ocorrerá no pró-
ximo sábado, às 15 horas, na 
Associação Pró-Divino, com a 
presença do padre Paulo João 
Paulo da Silva e a participação 
de um grupo de rezadeiras.

Ricardo Lima da Costa e 
Denise Rezende da Silva e 
capitães de mastro Eduardo 
Ferreira Rego e Milena da 
Costa Freire Rego esperavam 
já promover esta coroa com o 
tradicional chá-bingo, mas a 
preocupação com a variante 
Delta do coronavírus, também 
identificada na cidade, ainda 
sem apresentar grandes riscos, 
freou os planos dos festeiros 
e capitães de mastro.

“Divino Espírito Santo, fazei 
de mim um instrumento de 
vossa paz” é o lema da festi-
vidade religiosa e folclórica 
que ocorrerá de 26 de maio 
a 6 de junho. A transmissão 
online da Coroa do Divino será 
feita por meio do Facebook (/
FestadoDivinodeMogidasCruzes).

Festividade

“Nós tínhamos a expectativa 
de que aumentaríamos o 
público, por causa do avanço 
do Plano SP, mas infelizmente 
ainda por questões de segu-
rança não será possível. Os 
devotos podem vir, não haverá 
inscrição, mas vamos seguir 
todos os protocolos sanitários 
de segurança, como manter 
o distanciamento social, o 
uso de máscara e utilização 
de álcool em gel”, destacou 
a festeira Denise.

As coroas ocorrem uma vez 
por mês, sempre no segundo 
sábado. Desta forma, a próxima 
Coroa, a terceira de uma série 
de 9, está prevista para ser 
realizada no dia 9 de outubro.

O devoto deve acompa-
nhar o site e as redes sociais 
da Festa do Divino para se 
informar sobre o andamento 
da festividade que começam 
a ser retomadas de maneira 
presencial e que serão mantidas 
da maneira online. 

Reza será aberta a um grupo restrito de devotos

Divulgação

Participantes do aulão podem  
doar pacotes de absorventes 
Mogi- O Fundo Social e a 

Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer selaram uma parceria, 
que tem por objetivo associar 
os benefícios promovidos pela 
prática de exercícios físicos com 
o ato de fazer o bem àqueles 
que mais precisam. Quem 
tiver interesse em participar 
das aulas de ritmos e de step 
que estão na programação do 
aniversário da cidade poderão 
contribuir para a campanha 
Tia Chica.

Serão três edições do aulão 
ao longo de setembro, sendo o 
primeiro agendado para hoje, 
no Parque Centenário, entre 
8h30 e 9h30, o segundo para 
o dia 16 de setembro, das 8 
às 10 horas, no Complexo 
Esportivo Professor Hugo 
Ramos e o terceiro e último 
para o dia 23 de setembro, 
das 8h30 às 9h30, no Parque 
da Cidade. Os interessados 
devem se inscrever por meio 
de formulário online.

O objetivo da parceria é 
promover os benefícios da 
prática de exercícios físicos 

Campanha Tia Chica

entre homens e mulheres, 
bem como fomentar o bem-

-estar e a auto-estima, em 
alusão também à campanha 
Setembro Amarelo, de combate 
ao suicídio.  

A todos que têm interesse 
em participar dos aulões do 
Esporte, a Prefeitura pede 
para que contribuam e levem 
consigo no dia da atividade 
um pacote de absorventes, que 
será destinado à campanha.

Lançada em abril deste ano, 
a campanha Tia Chica visa 
garantir a pessoas em situação 
de vulnerabilidade o acesso a 
produtos de higiene menstrual. 
A ação nasce de uma realida-
de pouco divulgada, porém 
com números alarmantes: 
segundo organizações não 
governamentais e empresas 
do setor, cerca de 23% de 
pessoas que menstruam no 
país não têm condições de 
adquirir absorventes todos 
os meses.

Para além da questão fi-
nanceira, a falta de acesso a 
produtos de higiene menstrual 

gera consequências como 
baixa frequência escolar ou 
no trabalho, aumento no 
risco de infecções pelo uso 
de produtos improvisados e 
inadequados, constrangimento, 
o que pode também levar à 
sobrecarga mental, além da 
transfobia.

As doações de absorventes 
são recebidas de forma per-
manente na sede do Fundo 
Social (1º andar no prédio-sede 
da Prefeitura) e também são 
feitas arrecadações pontuais, 
a partir de parcerias, como é 
o caso dessa com a Secretaria 
de Esporte e Lazer.

Mais informações sobre 
a campanha Tia Chica po-
dem ser obtidas por meio 
do telefone 4798-5143 ou 
e-mail fundosocial@pmmc.
com.br. Já quem busca mais 
informações sobre os aulões 
esportivos de setembro po-
dem entrar em contato com a 
Secretaria de Esporte e Lazer, 
por meio telefone 4798-5005. 
A programação disponível no 
site da Prefeitura.

Alto Tietê retorna com aulas 
presenciais de forma gradual
Cidades já começaram a receber quase a totalidade dos estudantes, o manter o sistema hibrido de aprendizado

EDUCAÇÃO

Região - O Grupo Mo-
giNews/DAT apurou junto 
às secretarias de Educação 
de seis cidades do Alto 
Tietê quais os planos e o 
andamento do processo de 
retomada das aulas presen-
ciais nas redes municipais de 
ensino durante a pandemia 
de coronavírus (Covid-19).

A Secretaria de Educa-
ção de Mogi das Cruzes 
confirmou que autorizou o 
retorno das aulas presenciais 
com capacidade completa 
das aulas nas 210 unida-
des escolares, sendo 110 
escolas municipais e cem 
creches subvencionadas, 
atendendo diretamente 47,6 
mil alunos. O anúncio foi 
feito na semana passada, 
onde foram confirmados 
protocolos sanitários nas 
escolas, como o distancia-
mento de alunos e medidas 
de higienização.

A Pasta informou que 15 
das 210 unidades passam 

por obras de adequação e 
continuarão em ensino à 
distância, e que o retorno 
presencial ainda é opcional. 

“No entanto, a Secretaria de 
Educação destaca a impor-
tância do retorno dos alunos 
às atividades presenciais para 
a superação dos desafios 
trazidos pela pandemia, 
assegurando os direitos à 
educação e a aprendizagem 
dos alunos”, informou. O 
retorno começou ontem.

70% retornaram
A Prefeitura de Suzano 

informou que 70% do es-
tudantes a partir de 3 anos 
já retornaram para as aulas 
presenciais, e que 99% das 
escolas do município estão 
adaptadas para as aulas no 
contexto da pandemia, com 
diálogos constantes com o 
comitê gestor de cada uni-
dade e pelo contato entre 
a Pasta da Educação e os 
supervisores das escolas. 

“Para quem preferir o ensino 
remoto, as propostas são a 

utilização da conectividade 
sem consumo de dados 
pelo Centro de Mídias, em 
parceria com o governo do 
Estado, e a entrega de ma-
terial impresso construído 
pelo professor”, explicou.

Na cidade de Poá, a Prefei-
tura informou que 14,5 mil 
alunos retornarão às aulas 
no dia 20 de setembro, de 
forma híbrida e gradativa 
com 35% dos alunos ma-
triculados nas 13 creches, 

11 escolas de educação in-
fantil e 22 escolas de ensino 
fundamental nos ciclos I 
e II, com preparativos de 
acordo com a necessidade 
de cada local. 

Sobre a fiscalização, a 
Secretaria de Educação 
informou que conta com 
um canal direto com cada 
unidade escolar, tanto por 
telefone quanto em visitas 
presenciais. “Orientamos os 
gestores de cada unidade para 

que façam o acolhimento 
aos responsáveis pelos es-
tudantes na semana de 13 
a 17 de setembro para que 
as melhores decisões sejam 
tomadas, respeitando as 
necessidades de cada um”, 
apontou.

A Secretaria de Educação 
de Ferraz de Vasconcelos 
informa que, desde o dia 26 
de abril, aulas presenciais 
já foram retomadas nas 
34 creches, 10 escolas de 
ensino infantil e 19 escolas 
fundamentais, atendendo 
20,4 mil alunos, com todas 
as unidades atendendo aos 
protocolos sanitários. “O 
Conselho Municipal de Edu-
cação tem acompanhado as 
ações da secretaria, visitando 
e fiscalizando as unidades. 
A população pode entrar 
em contato com a pasta da 
Educação e a ouvidoria da 
Prefeitura. Será necessário 
apresentar ao gestor escolar a 
documentação pertinente da 
comorbidade do estudante, e 
o diretor fará as orientações 

cabíveis”, informou.
Já em Itaquaquecetuba as 

aulas presenciais voltaram 
apenas para as turmas de 
Ensino de Jovens e Adultos 
(EJA) e Ensino Fundamental, 
com 35% da capacidade, e 
que no dia 13 de setembro 
será a retomada das turmas 
pré-escolares, sem definição 
para as creches municipais. 

“Os pais ou responsáveis 
podem optar que seus filhos 
continuem apenas com o 
ensino remoto”, informa a 
administração municipal.

Na cidade de Guararema, 
76,2% dos alunos participa-
ram das aulas presenciais, 
com 2,9 mil crianças em 
20 unidades escolares, que 
teriam sido adequadas ainda 
na primeira quinzena de 
janeiro. Os protocolos são 
conferidos por equipes da 
Secretaria de Educação. “O 
retorno às aulas presenciais 
é realizado mediante autori-
zação - caso não autorizem, 
as aulas são feitas na moda-
lidade remota”, informou.

Andre Diniz

Medidas só valem para alunos das redes municipais

Divulgação/PMMC
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Possível ida da DDM para Cezar 
recebe críticas por vereadores
Projeto faz parte de utilização do imóvel onde antes funcionava o Sesi; moção de apelo é] de autoria de Inez Paz

CÂMARA

Mogi - A Câmara de 
Vereadores aprovou, por 
unanimidade, uma mo-
ção de apelo ao prefeito 
Caio Cunha (Pode) para 
reconsiderar os estudos de 
uma possível transferência 
da Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) da região 
central para o distrito de 
Cezar de Souza, na região 
leste do município.

A moção de apelo, de 
autoria da vereadora Inês 
Paz (Psol), pede que o mu-
nicípio reconsidere estudos 
divulgados recentemente 
sobre a possibilidade de 
transferência da DDM e de 
outras delegacias do mu-
nicípio para as instalações 
onde funcionava o Serviço 
Social da Indústria (Sesi), no 
distrito de Cezar de Souza.

A autora do pedido reiterou 
que, ao tomar conhecimento 
do assunto, chegou a entrar 
em contato diretamente com 
o poder Executivo para mais 

esclarecimentos, e lembrou  
que o gabinete do prefeito 
chegou a encaminhar um 
projeto para a Casa de Leis 
pedindo a instalação de uma 
unidade do programa Crescer, 
voltado para qualificação 
técnica, no mesmo local.

A moção contou com o 
apoio das demais integrantes 
da Frente Parlamentar de 
Defesa dos Direitos da Mulher 
na Câmara, vereadoras Maria 
Luiza Fernandes (REP), a 
Malu Fernandes, e Fernanda 
Moreno (MDB), ressaltando a 
importância de se manter um 
equipamento de segurança 
na região central, acessível 
para as mulheres e com as 
medidas adequadas para o 
atendimento às mulheres 
vítimas de violência.

Vereadores de outros partidos 
e grupos dentro da Câmara 
também declararam apoio, 
como o caso dos vereadores 
José Luiz Furtado (PSDB), 
o Zé Luiz, que destacou a 
necessidade de uma DDM 
com funcionamento em 

tempo integral.
A Câmara também apro-

vou um requerimento de 
aplausos ao atleta Maciel de 
Souza Santos pela conquista 
da medalha de bronze nas 
Paralimpíadas de Tóquio, na 

modalidade Bocha Adapta-
da Individual na categoria 
PC-2. O requerimento foi 
elaborado pelo vereador 
Marcos Furlan (DEM), líder 
do governo no Legislativo, 
e assinada por todos os 

demais membros da Casa.

Projetos 
A Câmara de Mogi das 

Cruzes aprovou três projetos 
de Lei, sendo um de autoria 
do vereador José Francimário 

Vieira de Macedo (PL), o 
Farofa, e dois do vereador 
Edson Santos (PSD) que 
declaram como utilidade 
pública a Associação Ma-
dre Teresa de Jesus e duas 
iniciativas da Associação 
Beneficente Lar da Criança 
Santana.

A Mesa Diretiva da Casa 
de Leis encaminhou para 
avaliação dois projetos de 
Lei: um de autoria do prefeito 
Caio Cunha para a reorgani-
zação administrativa para a 
fusão de pastas existentes e 
a criação de duas novas se-
cretarias, e o texto de autoria 
da vereadora Inês Paz que 
pede a proibição de cobrança 
de estacionamento rotativo 
nos arredores de unidades 
hospitalares do município.

Também foram apresentados 
dois projetos de Resolução para 
a prorrogação dos trabalhos 
de duas Comissões Especiais 
de Vereadores (CEV), sendo 
um deles dedicada para 
discutir a destinação dos 
resíduos sólidos na cidade. 

Andre Diniz

Delegacia de Defesa da Mulher é a única especializada em Mogi das Cruzes

Divulgação

Estudantes participam de 
oficina na Escola Ambiental

Mogi- A Escola Ambiental da 
Secretaria de Educação recebeu, 
ontem, o primeiro grupo de 
alunos após a suspensão das 
atividades presenciais devido 
à pandemia da Covid-19. 
Alunos do 4º ano do ensino 
fundamental do Cempre Prof. 
José Limongi Sobrinho, no 
Botujuru, participaram da 
oficina “O que os chás nos 
contam”. A atividade faz parte 
da programação em comemo-
ração ao aniversário de Mogi 
das Cruzes.

Os estudantes conheceram 
a história do chá, desde a sua 
origem na China, até os dias 
atuais, reconhecido pelos 
seus diferentes sabores e sua 
história. A oficina é um convite 
à sensorialidade e à memória 
afetiva relacionada ao tato, ao 
olfato, à visão e ao paladar em 
diferentes ervas aromáticas. 

“Achei bem legal aprender assim 
em um espaço livre. Não sabia 
que o chá tinha essa origem. 
Foi bem interessante”, disse 
Samuel Portugal dos Santos, 
de 10 anos. 

“O que os chás nos contam”

A oficina foi ministrada 
pelas professoras Angélica 
Lucas Bezerra, Cintia Oliveira 
e Alessandra Aparecida Ma-
chado, que integram a equipe 
do Departamento Pedagógico 
da Pasta. Além dos chás, os 
alunos visitaram os ambientes 
da Escola Ambiental, como 
o viveiro de mudas e o la-
boratório. Foram formadas 
três turmas e a programação 
contou com a história dos 
chás, identificação das ervas e 
colheita, a produção de sachê 

personalizado e degustação. 
As próximas oficinas serão 

“Cores e sentidos, tintas natu-
rais”, que será realizada na 
próxima segunda-feira, das 
10 ao meio dia e “Natureza 
da  nossa cidade”, no dia 
29 de setembro, das 13 às 
15 horas. Inaugurada em 
2006, a Escola Ambiental 
é um centro de educação 
que desenvolve ações com o 
objetivo de difundir valores 
e atitudes na perspectiva da 
sustentabilidade

Oficina foi ministrada por três professoras da Pasta 

Divulgação/PMMC

Oficinas temáticas do 
Participa Mogi tem início

Mogi - Iniciaram ontem as 
oficinas temáticas do Programa 
Participa Mogi, a plataforma 
permanente de participação 
popular criada pela Prefeitura 
de Mogi das Cruzes para 
oferecer à população um 
espaço de debate, troca de 
ideias e diálogo, estimulando 
a presença dos cidadãos no 
desenvolvimento do município. 

As oficinas serão realizadas 
das 18h30 às 20h30, na Es-
cola de Empreendedorismo 
(rua Senador Dantas, 326 
– Centro), e a participação é 
gratuita. A participação pode 
ser presencial ou online. Para 
se inscrever, acesse https://
participa.mogidascruzes.sp.gov.
br/#/encontros. As vagas são 
limitadas.

Ontem, o tema da oficina 
será “Educa Mogi” e o debate 
abordará o ensino em Mogi 
das Cruzes, incluindo alunos 
e professores. Hoje, será a vez 
da oficina “Primeiros Passos”, 
que abordará a formatação 
da política municipal pela 
primeira infância, para crianças 

Escola de Empreendedorismo

de 0 a 6 anos. Já amanhã, a 
oficina terá o tema “Mogi 
Eficiente”, que discutirá a 
implementação uma gestão 
estratégica de custos e receitas, 
na busca de eficiência.

As oficinas ocorrerão du-
rante todo o mês de setembro, 
com vários temas, entre eles 
aprimoramento da gestão 
pública, habitação, infraestru-
tura, saneamento, mobilidade 
urbana, redução da pobreza, 
saúde, cultura, esporte, se-
gurança, emprego e renda. 
O programa realizará um 
debate permanente sobre os 
destinos de Mogi das Cruzes, 
sempre buscando a partici-
pação efetiva da população.

Lançado no dia 4 de agosto, 
o Participa Mogi é um pro-
cesso de institucionalização 
de uma política pública de 
participação social elaborada 
pela atual gestão, que possui 
entre seus pilares o diálogo e a 
participação com a população. 
Inicialmente, a plataforma 
foi utilizada na construção 
coletiva do Plano Plurianual 

como um espaço livre de 
contribuição do munícipe, 
para a apresentação de ideias, 
sugestões, projetos e também 
para a inscrição nos encontros, 
realizados em formato onli-
ne, que discutiram o Plano 
Plurianual (PPA) e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO).

As reuniões ocorreram 
no dia 16 de agosto, sobre 
o PPA, com o tema “O que 
estamos planejando para os 
próximos 4 anos?”, e no dia 17 
de agosto, LDO, com o tema 

“Para onde vai nosso dinheiro 
em 2022?”. Na experiência 
pioneira do PPA, houve 332 
contribuições. Além disso, os 
mogianos que compareceram 
ao Cemforpe também foram 
ouvidos e puderam apresen-
tar demandas e sugestões. A 
coleta de informações para 
o PPA foi encerrada e atual-
mente a plataforma está com 
contribuições abertas para a 
construção da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) até o dia 
12 de outubro.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Cintia vai até a escola e diz para Vivi que surgiu um desfi le internacional e 

que ela pode levar a garota.

GLOBO, 17H55

Malhação
Mesmo amarrada, Karina adormece com o carinho de Pedro. Wallace se 

desculpa com Bárbara e garante à amiga que não deixará Sol ofendê-la..

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Malagueta aconselha Agnaldo a usar os documentos falsos e fugir de 

carro. Timó teo combina com Canivete uma forma de entrar na casa de Elza 

e Prazeres. Ao ver que está  sendo seguido pela polí cia, Agnaldo atira os 

dó lares pela janela.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Beto pede a Adriana que contrate Apolo como piloto, apostando que o 

mecânico se corromperá com a fama. Ela se recusa a ajudá-lo. Jéssica segue 

o carro de Felipe, que está com Carmela e se irrita. Rebeca demonstra receio 

de perder a obra do Grand Bazzar.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta e Cristina pressionam Maurílio. José Pedro dispensa a ajuda de 

Cora. Danielle fala de Amanda para Cora. Felipe ameaça Cláudio e Beatriz 

se preocupa com o marido. Maria Marta aceita o dinheiro de Maurílio e 

Cristina se irrita. Ismael reclama de Maurílio para Maria Clara. Merival vai à 

delegacia para ajudar Cláudio.

RECORD, 21H

Gênesis
Sheshi é ovacionado depois de encarar uma verdadeira fera , mas um ataque 

surpreende a todos.

Uma das decisões 
mais corajosas que 
podemos tomar na 
vida é de sermos 
felizes! Muitas vezes, 
é dos piores finais 
que vêm os melhores 
recomeços.

Por maior que 
seja a tempestade, 
o sol sempre volta 
a brilhar! Deixe que 
todos os seus medos 
saiam de dentro do 
seu coração, assim 
você terá mais espaço 
para viver os seus 

MOMENTO
especial

ÂNIMO SEJA FORTE!

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 
EDSON KONISHI
MARCIA DOMINGUES DA SILVA JULIÃO

Um aniversário é sempre um recomeço. Comece com o pé 
direito e seus sonhos se realizarão! Felicidades.

“ Dê o seu melhor todos os dias, 
mesmo que isso aparente não ter 
retorno nenhum.”

 cultura@jornaldat.com.br

sonhos.
Seja sempre forte 

e resistente, não se 
renda. E lembre-se: 
lute sempre pelo 
que quer, valorize 
ao máximo o que 
possui, conserve o que 
você tem de melhor, 
esqueça tudo aquilo 
que lhe magoa, e 
aproveite a vida e o 
que ela tem de bom!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - 
SEMAE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 032-3/2021 - PROCESSO Nº 200.547/2021
OBJETO: Aquisição de laje de concreto pré-moldada

EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: CONREAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE-
RIAIS E SERVICOS GERAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME no valor global de 
R$ 80.000,00.Mogi das Cruzes, 08 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA- 

Diretor Geral.

 Aparecido Raimundo de Oliveira
Francisco Souza Junior

Oswaldo Ribeiro da Silva Filho
Kendi Arie

Maria Aparecida Arantes Coppola
Nelson Campos Ferreira

Claudio Donizeti de Moraes
Benedita Rodrigues

Natal Bizerra da Costa
Severina Pereira de Lira

Santa Luzia da Silva
Benedita Aparecida Ribeiro
Geraldo de Souza Almeida

Rosalina Clementino Den Julio
Alice Pereira de Souza

FALECIMENTOS

5 DE SETEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

6 DE SETEMBRO DE 2021

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
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 124/2021 - PROCESSO Nº 21.140/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE INTERNAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PARA TRATAMENTO 
DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA (SEXO FEMININO) DE CARÁTER INVOLUNTÁRIO E 
COMPULSÓRIO E INTERNAÇÃO DE ADULTOS PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS 
MENTAIS RESISTENTES A TRATAMENTO AMBULATORIAL (SEXO MASCULINO) DE 
CARÁTER INVOLUNTÁRIO E COMPULSÓRIO
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 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 08 de setembro de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 190/2019 - PROCESSO Nº 48.110/19 E APENSOS

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS NO “CEIM 
RICHER ROMANOI NETO” E “PRÉDIO MUNICIPAL (ANTIGO SESI VILA INDUSTRIAL)” 
E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO PRÉDIO MUNICIPAL 
(ANTIGO SESI VILA INDUSTRIAL). 
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sr. Secretário Municipal de Educação, 
comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições 
do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade 
PREGÃO Nº 190/2019. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 31 de agosto de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

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

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 ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 089/2021 - PROCESSO Nº 16.185/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
RECARGAS EM CILINDROS DE OXIGÊNIO E ACETILENO (GASES INDUSTRIAIS), PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14 horas do dia 24 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 08 de setembro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 131/2021 - PROCESSO Nº 17.962/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
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 horas do dia 23 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 08 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Serviços Urbanos, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 116/2021 - PROCESSO Nº 17.753/2021 E APENSO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND 
COMUM E EMULSÃO ASFÁLTICA
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos na 
Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 10:30 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).

Mogi das Cruzes, em 08 de setembro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Serviços Urbanos, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 106/2021 - PROCESSO Nº 16.709/2021 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TUBOS PEAD 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 16:00 horas do dia 23 
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 08 de setembro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

AVISO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2/21 - PROCESSO Nº 2.293/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO 
DA ETA CENTRO - REFORMA DOS FILTROS E INSTALAÇÃO DA LINHA DE AR PARA 
RETROLAVAGEM, RUA OTTO UNGER Nº 450 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.
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: PETRANOVA SANEAMENTO E 
CONSTRUÇÕES LTDA e TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA, 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 17 de setembro de 2021, às 
9 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 08 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2021 – PROCESSO Nº 16.189/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SUBSTITUIÇÃO DE AREIA EM TANQUE/PLAYGROUND EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
(REMOÇÃO DA AREIA ANTIGA E PREENCHIMENTO COM AREIA NOVA ESPECIAL).
EMPRESA VENCEDORA: FOX CONSTRUTORA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 197.993,50 (cento e noventa e sete mil, novecentos e noventa e três 
reais e cinquenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 25 de agosto de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação __________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 – PROCESSO Nº 13.386/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) 
ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA MARCA OTIS (EM HELIANA MAFRA MACHADO), NO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
EMPRESA VENCEDORA: VIKS ELEVADORES LTDA 
VALOR GLOBAL: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)

Mogi das Cruzes, em 25 de agosto de 2021.
ANDRE DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação __________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021 – PROCESSO Nº 13.370/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM E OFICINA.
EMPRESA VENCEDORA: DELTA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E 
FERRAMENTAS EIRELI. 
VALOR GLOBAL: R$ 7.404,00 (sete mil, quatrocentos e quatro reais).

Mogi das Cruzes, em 25 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 – PROCESSO Nº 14.983/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO SARS-CoV2.
EMPRESA VENCEDORA: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVICOS EIRELI; WAMA 
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 113.925,00 (cento e treze mil, novecentos e vinte e cinco reais).

Mogi das Cruzes, em 25 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Escola de Governo e Gestão comemora sete anos com programação 

A Escola de Governo e Gestão da Prefeitura de Mogi das Cruzes preparou uma 
programação especial para comemorar seus sete anos de existência. As atividades, 
realizadas de acordo com os protocolos sanitários, serão amanhã e no dia 20. Serão 
abordados temas, como cooperação, meditação e comunicação. Os servidores 
poderão fazer sua inscrição por meio do site https://bit.ly/programaçãoegg.

Contato para aplicação da 
3ª dose da vacina tem início
Atendimento será iniciado pelos idosos com 85 anos+ que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 6 meses

COVID-19

Mogi - A Prefeitura recebeu 
a primeira remessa de vacina 
contra a Covid-19 destinada 
à aplicação da terceira dose. 
O atendimento será iniciado 
pelos idosos com 85 anos ou 
mais que tenham recebido 
a segunda dose há pelo me-
nos 6 meses. Na sequência, 
conforme envio de novas 
doses, o reforço atenderá 
pessoas a partir de 60 anos e 
imunossuprimidos, conforme 
anunciado pelo governo do 
Estado.

Os atendentes do SIS 160 
iniciaram ontem os contatos 
com idosos de 85 anos ou 
mais por meio dos telefones 
registrados nos cadastros. 
O objetivo é confirmar o 
agendamento para aplicação 
da terceira dose. “Fizemos 
a busca dessas pessoas no 
sistema VaciVida e já estamos 
ligando para que esse público 
não precise se preocupar em 
entrar no site para efetuar 
agendamento online”, expli-
cou a enfermeira Lilian Peres 
Mendes, chefe da Vigilância 
Epidemiológica Municipal. 

A aplicação da terceira 

Na sequência, o reforço atenderá pessoas a partir de 60 anos e imunossuprimidos

dose da vacina contra a 
Covid-19 é fundamental 
para controlar a pandemia 
no país e manter em queda 
os números de mortes e de 
novos casos da doença. O 
objetivo é melhorar a resposta 
imunológica e o alcance da 
proteção contra as diferentes 
cepas do vírus em públicos 
mais vulneráveis. 

O município iniciou ontem 
uma ação de busca ativa às 
pessoas que residem na Zona 
Rural da cidade e ainda não 
tomaram a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. O 
trabalho começou pela Estra-
da da Moralogia e Chácara 
Santo Ângelo e deve percorrer 
outros pontos como Varinhas, 

Pindorama, Barroso, Parque 
São Martinho, Conjunto 
Jéfferson da Silva e Aroeiras.

Outras duas equipes saíram 
para domicílios de idosos 
faltantes na segunda dose. 
A vacinação itinerante faz 
parte da comemoração pelo 

461º Aniversário de Mogi das 
Cruzes. “O primeiro dia se 
mostrou muito produtivo, 
com uma ótima adesão das 
pessoas à imunização em 
locais mais distantes da área 
central”, afirmou a secretária 
municipal de Saúde, Andréia 

Godoi. 
Somente na Chácara Santo 

Ângelo já foram aplicadas 
100 doses e a equipe deverá 
retornar hoje para comple-
mentar a imunização. Na 
Moralogia, o atendimen-
to contou com apoio do 

comércio local. No Bar do 
Toco, por exemplo, foram 
cedidos espaço e acesso à 
internet para os profissionais 
vacinadores. 

Estas ações visam ampliar 
a cobertura da população 
que reside em locais mais 
distantes e que, muitas vezes, 
não têm condições para ir 
até uma unidade de saú-
de. A proposta é percorrer 
durante todo o mês de se-
tembro comunidades rurais, 
observando a demanda de 
cada local. O trabalho está 
sendo realizado por equipes 
que já atuam nos drives de 
vacinação e possuem expe-
riência desde o cadastro até 
aplicação da dose.

Agendamento 
Hoje, às 16 horas, serão 

abertas vagas de agendamento 
online no www.cliquevacina.
com.br para aplicação de 
segundas doses: do imuni-
zante CoronaVac/Butantan/
Sinovac para quem tomou 
a primeira até o dia 14 de 
agosto e para quem tomou a 
Pfizer até o dia 19 de junho. 

Divulgação/PMMC

Atendentes iniciaram 
os contatos por meio 
dos cadastros com o 
objetivo de confirmar 
o agendamento

Região - Os municípios 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
registraram dez óbitos por 
coronavírus (Covid-19) de 
sábado até ontem. As mortes 
ocorreram nos municípios 
de Biritiba Mirim, Itaqua-
quecetuba, Mogi das Cruzes, 
Poá e Suzano.

A região contabiliza 5.346 

Região registra 10 óbitos desde sábado
Pandemia

infectadas pela doença, sendo 
que 108.457 se recuperaram.

Em Mogi das Cruzes, a taxa 
de ocupação dos leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) em Mogi ontem era 
de 15,0% e de enfermaria 
era de 3,3%. O município 
registrou ontem 37.211 casos 
positivos Covid-19 durante 
toda a pandemia e 1.629 
óbitos.

doença; Itaquaquecetuba 
também confirmou um óbito 
por coronavírus neste pe-
ríodo; em Mogi das Cruzes 
foram registradas quatro 
mortes; Poá teve três óbitos 
em decorrência da Covid-19 
e Suzano uma morte pela 
doença.

Ainda de acordo com a 
atualização do Condemat, 
128.243 pessoas já foram 

vítimas fatais desde o início 
da pandemia da Covid-19. 

Em Biritiba Mirim foi 
registrada uma morte pela 

Mortes ocorreram 
nos municípios 
de Biritiba Mirim, 
Itaquaquecetuba, 
Mogi, Poá e Suzano


