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Projeto que pode dificultar 
criação do pedágio volta  

a ser discutido na Câmara
Texto que está sendo debatido entre os vereadores foi criado em 2016, na gestão de Bertaiolli

EDUCAÇÃO

  Retorno 100% presencial na rede de Poá  
ocorrerá na segunda-feira. Cidades, página 3

Um levantamento junto às secre-
tarias municipais de Saúde de seis 
cidades do Alto Tietê mostrou que 
pelo menos 69 mil crianças e ado-
lescentes, entre 12 e 17 anos, já re-
ceberam a primeira dose da vacina 
contra o coronavírus (Covid-19). A 
segunda etapa de imunização teve 
início na segunda quinzena de 
agosto, voltada primeiramente aos 
adolescentes com comorbidades, e 
desde o dia 6 de setembro, entrou 
na etapa para crianças de 12 a 15 
anos sem condições preexistentes..  
Cidades, página 8

Ações serão realizadas nos três 
pólos utilizados para a vacinação 
contra o coronavírus em Suzano. 
Cidades, página 3

Reforço

IDOSOS COM 
MAIS DE 85 
SERÃO VÃO 
RECEBER A 
PARTIR  
DE HOJE

COVID-19

Duas mortes 
são registradas 
em 72h. p8

Depois de pronto, este será o qua-
tro espaço utilizado para descarte 
de materiais. Cidades, página 4

Rodoanel

PROCESSO DE 
INSTALAÇÃO 
DE ECOPONTO 
AVANÇA EM 
CEZAR

Expectativa é que votação possa seguir até o final do ano e ser utilizada contra a criação do pedágio

Mariana Acioli
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Contra Covid

Vacinação de menores de 18 
anos avança no Alto Tietê

Em seis cidades, número de vacinados com a 
primeira dose chega a 69 mil. Cidades, página 8
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NBA SCHOOL
O Clube de Campo de Mogi das Cru-
zes (CCMC) lançará hoje o “NBA 
School – CCMC2021”. Trata-se de 
parceria firmada entre o CCMC e o 
NBA Basketball School, que possi-
bilitará ao clube oferecer aos seus 
associados o método de ensino do 
basquete de maior sucesso no mun-
do. O pro-grama tem como objeti-
vo promover o desenvolvimento da 
modalidade com a iniciação espor-
tiva para meninos e meninas dos 6 
aos 18 anos, oferecendo aos alu-
nos uma atividade extracurricular. 

FALTA DE ÁGUA
O Serviço Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) realizará obras de 
melhoria da rede de distribuição de 
água na Estrada do Beija-Flor, hoje, 
das 10 às 15 horas. Para a execu-
ção dos trabalhos, será necessário 
interromper o abastecimento de 
água para a população que mora na 
região. O público atingido será de 
aproximadamente 1,5 mil pessoas. 
Mais informações pelo telefone 115.

INCLUSÃO DIGITAL
Os moradores entre 16 e 24 anos 
de idade, serão contemplados com 

o curso gratuito de inclusão digital. 
A Prefeitura de Santa Isabel, por 
meio de uma parceria da secreta-
ria municipal de Turismo e Desen-
volvimento Econômico com as Ofi-
cinas, Culturais e Artísticas (OCAs), 
oferece cem vagas e os alunos se-
rão divididos em turmas. As aulas 
ocorrerão duas vezes por sema-
na, com material incluso e dura-
ção de três horas, em um período 
de oito meses, no prédio do Centro 
de Apoio Pedagógico (CAP), locali-
zado na rua Vereador Massao Tsut-
sui, 344, Novo Éden.

PROCON
O Procon de Itaquaquecetuba rea-
lizou mais de 100 atendimentos no 
último sábado, data em que o Códi-
go de Defesa do Consumidor com-
pletou 31 anos. A ação faz parte da 
programação dos 461 anos da cida-
de, comemorado no dia 8 deste mês. 

PARTIDO CORRETO
Diferente do que foi informado na 
reportagem sobre a parceria do Co-
rinthians com Itaquaquecetuba, vei-
culada no sábado passado, o prefei-
to Eduardo B oigues é filiado  ao PP 
e não ao PL 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Região em obras

M
ogi das Cruzes segue no aguar-
do de algumas obras importan-
tes a serem entregues. Com o 
avanço da vacinação contra a 

Covid-19 e sinais cada vez mais claros de que 
a pandemia está em declínio, a cidade espe-
ra que, enfim, equipamentos e obras viárias 
importantes tenham andamento e possam 
ser entregues em breve.

A prefeita interina de Mogi, Priscila Yama-
gami (Podemos), assinou o convênio com o 
governo estadual para a revitalização da es-
trada vicinal Taboão do Parateí, em maio. Na 
ocasião, o prefeito Caio Cunha (Podemos) 
etava em Brasília, buscando recursos para a 
cidade. A recuperação da estrada do Taboão 
trará benefícios a moradores e empresas, que 
terão maior facilidade de mobilidade. Com 
previsão de investimento de R$ 18 milhões, 
a revitalização também vai auxiliar direta-
mente a ligação com Santa Isabel.

O governo do Estado também pretende, 
dentro do processo de revitalização de de-
zenas de vicinais em São Paulo, melhorias 
na estrada da Volta Fria, em Mogi; Estrada 
dos Fernandes, em Suzano, na ligação entre 

a cidade de Ribeirão Pires e a região das Sete 
Cruzes, totalizando 32 quilômetros e com 
um investimento de R$ 13,2 milhões. Tam-
bém há a possibilidade de serem incluídas 
nesta terceira fase as obras de pavimentação 
da estrada do Sertãozinho, que liga o distrito 
de Biritiba Ussú ao município de Biritiba Mi-
rim. A Prefeitura também continua buscando 
junto ao Departamento de Estradas e Roda-
gens (DER) a recuperação da estrada Velha 
de Sabaúna, uma importante demanda da 
população. Há outras estradas que merecem 
atenção e que estão na mira das autoridades, 
como as estradas dos Neves e do Furuyama, 
localizadas na região norte de Suzano.

Todas elas são demandas antigas, de dé-
cadas, e que agora parecem que serão aten-
didas, com o planejamento saindo do papel. 
Os benefícios são diversos, como a melhoria 
da trafegabilidade, favorecendo o escoamento 
da safra e, principalmente, o meio ambiente.  
As novas gestões que assumiram as prefeitu-
ras da região no início do ano merecem um 
voto de confiança. Mas, daqui em diante, será 
preciso cobrar os órgãos responsáveis para a 
realização das obras.

Inflação é o nome dado ao 
aumento dos preços de pro-
dutos e serviços. Ela é calcu-
lada pelos índices de preços, 
comumente chamados de ín-
dices de inflação. Esses índi-
ces variam de acordo com o 
comportamento dos preços 
de produtos que fazem par-
te de uma cesta.

Essa cesta de produtos é 
definida pela Pesquisa de Or-
çamentos Familiares ( POF), 
do IBGE e que tem como um 
dos objetivos, verificar o que a 
população consome e quanto 
do rendimento familiar é gasto 
em cada produto: arroz, feijão, 
passagem de ônibus, material 
escolar, médico, cinema, entre 
outros. No passado, o Brasil 
já enfrentou longos períodos 
com taxas elevadas de inflação. 
Inclusive, convivemos com a 
chamada hiperinflação, pro-

Inflações

ARTIGO
Afonso Pola

blema crônico que foi sana-
do, em grande medida, pelo 
Plano Real.

Desde 1999, o Brasil ado-
ta o regime de metas para a 
inflação. Por esse sistema, o 
Banco Central atua para que a 
inflação efetiva esteja em linha 
com uma meta pré-estabele-
cida. A meta para a inflação 
é anunciada publicamente e 
funciona como uma âncora 
para as expectativas dos agen-
tes sobre a inflação futura.

Em nosso país, a meta para 
a inflação é definida pelo 
Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN). Para esse ano a 
meta definida é de 3,75%, 
com um intervalo de tole-
rância de 1,5% para cima 
ou para baixo. Ou seja, entre 
2,25% e 5,25%.

No entanto, os brasileiros 
já estão convivendo com uma 
inflação acumulada de 9,68% 
em 12 meses. E não é porque 
a economia esteja aquecida. 

Pelo contrário, a inflação está 
alta, os juros estão subindo e 
a previsão de crescimento do 
PIB diminuindo. É um cená-
rio muito ruim para um país 
que tem elevado número de 
desempregados.

Para além dessa inflação 
clássica, surgiu em nossas vi-
das a tal da “inflação oculta”. 
Determinadas marcas estão 
diminuindo o tamanho ou 
peso de seus produtos, mas 
mantendo os preços inalte-
rados. Mesmo se o rótulo da 
embalagem informar o peso 
correto, o que anula a ilegali-
dade da prática, a manutenção 
do preço indica que estamos 
pagando o mesmo valor por 
menos produto. Esses são os 
famosos “cidadãos de bem”. 

Em muitos casos, nem 
sempre esse aviso é claro. É o 
que denunciam os órgãos de 
defesa do consumidor.

Afonso Pola é sociólogo e professor.

 afonsopola@uol.com.br
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A Prefeitura de Suzano ampliou nesta semana as operações de fiscalização de 
comércios pela cidade. O objetivo é verificar a exigência e uso do “passaporte 
da vacina” em estabelecimentos como bares e baladas. Ao longo da semana, os 
agentes municipais também realizarão diversas ações em pontos estratégicos 
para orientar a população sobre a importância de portar o documento.O Setor 
de Fiscalização de Posturas, em conjunto com a Vigilância Sanitária e a Guarda 
Civil Municipal (GCM), já iniciou as vistorias em casas noturnas e espaços onde 
o documento é obrigatório, orientando os comerciantes sobre a nova medida e 
verificando se o “passaporte da vacina” está sendo exigido
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Reforço da vacinação começa 
hoje para idosos acima dos 85
Durante esta semana, outros grupos, como os adolescentes, também poderão se vacinar contra o coronavírus

PANDEMIA

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde promove 
hoje a aplicação da dose de 
reforço contra o coronavírus 
(Covid-19). O atendimento 
será destinado aos idosos 
maiores de 85 anos que 
já completaram a segunda 
dose da imunização há seis 
meses ou mais. A aplicação 
de reforço ocorre nos três 
polos de vacinação, das 8 
às 17 horas, com a oferta do 
sistema drive-thru na Arena 
Suzano. Para receber a dose 
é necessário apresentar CPF, 
documento original com 
foto e o cartão de vacinação 
com registro das duas doses 
anteriores.

A operação ocorre mediante 
orientações repassadas pelo 
governo do Estado e visa 
acentuar a imunização entre 
os idosos, como forma de 
garantir ainda mais prote-
ção ao público-alvo da ação. 

“Mantemos nosso foco na 
principal missão: salvar vidas 
e garantir a proteção dos su-
zanenses diante da Covid-19, 

para que assim possamos 
aos poucos retomar nosso 
cotidiano de maneira segura. 
Prezamos pelo bem-estar 
de nossos idosos e faremos 
o possível para que todos 
tenham direito a uma velhice 
saudável e tranquila, longe 
de qualquer aflição”, disse o 
titular da Pasta, Pedro Ishi.

O atendimento ocorre de 
maneira descentralizada, das 
8 às 17 horas, no Centro de 
Artes e Esportes Unificado 
(CEU) Alberto de Souza Can-
dido (rua Teruo Nishikawa, 
570 – Jardim Gardênia Azul), 
no Centro Cultural de Pal-
meiras (Tv. Crispim Adelino 
Cardoso, 42 - Vila Júlia) e 
na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), com 
sistema drive-thru operante 
neste último polo. A entrada 
de veículos se dá pela Ave-
nida Brasil. 

Para amanhã, o cronograma 
segue com a contemplação 
da primeira dose dos ado-
lescentes com 12 anos ou 

mais, sendo mais uma opor-
tunidade para todos aqueles 
que ainda não se vacinaram 
contra a Covid-19, já que a 
operação foi antecipada na 
tarde do último sábado. Já 
na quinta-feira, a Prefeitura 

prioriza o atendimento aos 
que precisam da segunda dose, 
conforme aprazamento até 19 
de setembro. O atendimento 
dos dois dias será nos mes-
mos horários e locais, com 
ampliação do acolhimento 

na Arena Suzano, que deve 
manter os portões do ginásio 
aberto até as 19 horas.

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.

Todos os demais documentos 
de praxe 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 e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br), do governo do Estado, 
também é necessário.

Todas as informações re-
ferentes à imunização são 
diariamente atualizadas nas 
redes sociais da municipa-
lidade, no Facebook (www.
facebook.com/prefsuzano) e 
no Instagram (www.instagram.
com/prefeituradesuzano). Em 
caso de dúvidas, o telefone 
da Vigilância Epidemiológica 
é 4745-2035.

Vacinação para idosos acima dos 85 anos vai ocorrer nos três polos de vacinação

Irineu Junior/Secop Suzano

Arujá - A Associação dos 
Floricultores da Região da 
Via Dutra (Aflord) anunciou 
que fará a sua tradicional 
feira de exposição e venda 
de flores nos dias 25 e 26 
de setembro, e 02 e 03 de 
outubro, como lançamento 
do “Parque Aflord Arujá”.

Embora o evento tenha 
sofrido algumas mudanças 
para se adequar aos pro-
tocolos sanitários contra o 
coronavírus (Covid-19), os 
visitantes poderão apreciar as 
flores produzidas na região e 
também comprá-las a preços 
especiais, diretamente dos 
produtores.

Como de costume, haverá 
a Praça de Alimentação, com 
espaço mais amplo para consumo 
a fim de evitar aglomerações. 
O público também poderá 
visitar estandes e comprar 
importados, alimentos orientais, 
utensílios domésticos, brin-
quedos, vestuários e calçados, 
entre outros produtos. Em 
respeito às regras sanitárias, 
não haverá shows.

“Será um evento adaptado 

Exposição de flores 
inicia a partir do dia 25

Aflord

aos protocolos sanitários 
da Covid-19, mas nem por 
isso, menos especial do que 
as demais edições. Para nós, 
essa retomada marca o res-
gate das nossas tradições 
e receitas, pois o evento é 
um dos grandes alicerces 
econômicos da Associação”, 
explica o presidente da Aflord, 
Julio Taikan.

Ingressos
Para efeito de protocolo 

sanitários, solicitamos aos 
visitantes que deem preferência 
para a aquisição de ingressos 
online, disponível pelo link 
appticket.com.br/parquea-
flordaruja, sendo que não 
haverá pontos para compra 
antecipada de ingressos.

A venda antecipada é 
totalmente on-line, mais 
informações sobre valores de 
ingressos e horários estão no 
site www.aflord.com.br e/ou 
pelos telefones 4655-3006 e 
4655-4227.

A Aflord está localizada 
na Estrada do PL, Km 45, 
Jaguari, em Arujá.

Ferraz - A primeira edição 
do Pedal Solidário, realizado 
no domingo 12, reuniu 420 
participantes e arrecadou 
quase uma tonelada de ali-
mentos não perecíveis que 
foram repassados para o 
Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS) local. O passeio 
ciclístico percorreu 15 km 
por 22 bairros da cidade. A 
largada e a chegada ocorreram 
na Rua D. João VI, 200, ao 
lado da Praça da Amizade, 
no Jardim Ferrazense.

Segundo o principal articu-
lador do evento, o vereador 
Claudio Ramos Moreira (PT), 
a ideia inicial seria atrair a 
presença de 300 pessoas e, 
ao mesmo tempo, angariar 
600 quilos de alimentos, 
porém, essa expectativa foi 
facilmente superada. Por isso, 
ele aproveita para agradecer 
a todos os participantes e 
patrocinadores, assim como 
à comissão organizadora do 
1º Pedal Solidário de Ferraz 
de Vasconcelos.

Pedal Solidário 
arrecada quase 
uma tonelada 
de alimentos

420 pessoas

Poá - A Secretaria de Edu-
cação iniciou ontem a ação de 
acolhimento de alunos, pais 
ou responsáveis nas unida-
des municipais. A iniciativa 
faz parte do cronograma de 
retorno das aulas presenciais 
que terá início na próxima 
segunda-feira, para cerca de 
14,5 mil alunos.

Durante toda a semana, 
este acolhimento será feito 
presencialmente nas escolas, 
bem como de forma virtual, 
com o objetivo de realizar 
um contato prévio com os 
responsáveis. “Queremos ter 
esse contato com os pais e/ou 
responsáveis para informar 
sobre os nossos procedimentos 
e orientá-los também sobre 
os protocolos necessários na 
proteção de seus filhos como, 
por exemplo, a importância 
do uso de máscaras e outros 
itens de proteção”, ressaltou 
a secretária de Educação, Si-
mone Lacerda.

Segundo a responsável pela 
Pasta, o retorno das aulas 
presenciai, neste primeiro 
momento será feito de forma 

Retorno presencial 100% 

será na segunda-feira

Cronograma

híbrida. “Vamos intercalar as 
turmas, ou seja, os alunos que 
tiveram aulas presenciais em 
uma semana permanecerão 
em casa na semana seguinte 
para aulas remotas”, ressaltou 
Simone.

A Secretaria de Educação 
tem realizado diversas reuniões 
com os profissionais da rede 
a fim de prepará-los para o 
retorno das aulas presenciais. 

“Já fizemos reuniões com os 
diretores dos estabelecimentos 
de ensino municipal e palestras 
online com os professores da 
rede. É bom frisar que retar-
damos o máximo possível o 
retorno das aulas presenciais 
para que todos os profissionais 
da Educação voltassem com 
a imunização completa, ou 
seja, com as 1ª e 2ª doses da 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19), além dos alunos, 
que até os 12 anos, já terão 
tomado a 1ª dose também”, 
destacou a responsável.

O objetivo da Secretaria 
Municipal de Educação é 
promover o retorno das aulas 
presencias de forma gradativa.

Itaquá - Setenta e sete pessoas 
participaram da Campanha de 
Doação de Sangue, realizada 
na última sexta-feira. A ação 
fez parte da programação de 
aniversário da cidade e foi 
promovida pela Secretaria 
de Saúde em parceria com o 
Hemocentro São Lucas.

Ao longo do dia, o Giná-
sio Municipal de Esportes 
Sumiyoshi Nakaharada, na 
Vila Japão, recebeu autorida-
des e moradores que foram 
acompanhar ou doar sangue

A rede municipal não tem 
banco de sangue e é a primeira 
vez que a prefeitura realiza a 
campanha. O Hemocentro São 
Lucas faz a distribuição para 
bancos de sangue de hospitais 
conveniados, incluindo da rede 
SUS, na Grande São Paulo.

“Uma pessoa pode doar 
500 ml de sangue e salvar 
até quatro vidas. Queremos 
promover mais ações como 
esta. A adesão da população 
foi bem positiva”, disse o 
prefeito Eduardo Boigues (PP). 

Campanha 
de doação de 
sangue ocorre 
em ginásio

Saúde
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Deputado apresenta emenda 
para defender municípios

Região - O deputado estadual 
Rodrigo Gambale (PSL) apre-
sentou uma emenda ao projeto 
de Lei Estadual 582/2021 que 
prevê alterações na legislação 
que classifica os Municípios 
Turísticos do Estado de São 
Paulo.

Neste rol estão Mogi das 
Cruzes, Guararema e Poá, 
que podem perder verbas 
significativas com a retirada 
deste título.

Mogi das Cruzes integra o 
Cinturão Verde de São Paulo 
e é conhecida como cen-
tro produtor de flores, com 
um grande destaque para as 
orquídeas.

Poá é conhecida por pos-
suir uma das melhores águas 
radioativas do país, eficiente 
na cura de doenças gastroin-
testinais, hepáticas e das vias 
urinárias, além de ser indicada 
na cura de males reumáticos 
e doenças de pele; atraindo 
diversos turistas para saborear 
a pura água mineral com um 
ph de 7,4. Cabe ressaltar que 
Poá enfrenta uma fase difícil, 

Interesse turístico

setembro será o primeiro 
mês em que a arrecadação da 
Prefeitura não contará com os 
R$ 15 milhões provenientes 
do recolhimento do Imposto 
Sobre Serviço (ISS) de um 
banco que estava instalado 
na cidade.

Guararema é conhecida como 
“A Cidade das Orquídeas”, o 
município conta com ilhas 
naturais repletas de peixes 
e uma variada concentração 
de espécies de mata nativa. 
A cidade é cortada pelo rio 
Paraíba do Sul e rodeada de 

montanhas próxima a capital.
Diante de todas essas cir-

cunstâncias, Rodrigo Gambale 
tem buscado formas para que 
estes municípios não sejam 
prejudicados.

“Cabe ressaltar que os mu-
nicípios têm sua popularidade 
em alta com o turismo, por 
esse motivo estou lutando 
para que Poá, Guararema e 
Mogi das Cruzes não sejam 
prejudicadas”, comentou.

O projeto está tramitando na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo em caráter de urgência.

Gambale: Mogi, Guararema e Poá podem perder verbas

Divulgação

Capacitação contínua 
fortalece trabalho da GCM

Mogi- Agentes da Guar-
da Civil Municipal (GCM) 
participam nesta semana de 
duas ações de treinamento e 
capacitação, em parceria com 
entidades de segurança pública. 
O trabalho faz parte das ações 
da Prefeitura para a evolução 
contínua da corporação no 
município. 

Ontem, oito agentes iniciaram 
treinamentos práticos e teóricos 
em uma parceria com a GCM 
de Guarulhos. A capacitação 
terá duração de cerca de um 
mês. Neste trabalho, quatro 
guardas municipais partici-
parão de treinamento sobre 
Rondas Ostensivas. Os outros 
quatro terão uma capacitação 
sobre inspetoria, que abrange 
temas como gestão de pessoas, 
gestão de materiais, liderança, 
entre outros. 

Já durante o final de semana, 
12 agentes da Guarda Municipal 
participarão de treinamento 

“Estágio de Operações Policiais”, 
com professores da Academia 
de Polícia Civil, na sede do 
Garra/Dope, em São Paulo. As 

Segurança pública

atividades abordarão as técni-
cas operacionais do trabalho 
policial e serão realizados no 
próximo sábado e domin-
go. Entre os temas tratados 
estarão patrulhamento com 
viaturas, patrulhamento a pé, 
abordagem de pessoas e uso 
de armamentos.

Além do trabalho neste final 
de semana, uma nova turma 
está prevista para ser realizada 
no próximo mês, com mais 12 
agentes da Guarda Municipal 

de Mogi das Cruzes.
“A Prefeitura busca oferecer 

aos guardas municipais apren-
dizado constante e atualização 
profissional, o que se reflete 
em um atendimento cada vez 
melhor para a nossa população. 
Com os treinamentos desta 
semana, pretendemos formar 
agentes multiplicadores de 
conhecimento, para constante 
evolução da nossa GCM”, ex-
plicou o secretário municipal 
de Segurança, André Ikari.

GCMs participarão de treinamento sobre Rondas Ostensivas

Ney Sarmento/PMMC

Processo para instalação de 
ecoponto avança no distrito
Será o quarto equipamento em Mogi – ao lado dos ecopontos do Jd. Armênia, do Parque Olímpico e de Jundiapeba

CESAR DE SOUZA

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal do Verde e Meio 
Ambiente está adotando todas 
as medidas necessárias para 
a instalação de um ecoponto 
em Cezar de Souza. Será 
o quarto equipamento do 
tipo em Mogi das Cruzes 

– ao lado dos ecopontos do 
Jardim Armênia, do Parque 
Olímpico e de Jundiapeba. 
A medida atende às diretri-
zes do Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resí-
duos Sólidos de Mogi das 
Cruzes, estabelecido pela Lei 
Complementar n° 103/13, 
que prevê a implantação de 
novos ecopontos visando o 
atendimento crescente da 
demanda da população.

No dia 13 de agosto, a de-
liberação n° 130, da Câmara 
Técnica do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê 
(CBH-AT), indicou o projeto 
para financiamento com 
recursos do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (Fehi-
dro). Antes, o projeto básico 
e o termo de referência do 

ecoponto – que é a descrição 
técnica de sua função – já 
haviam sido submetidos à 
avaliação dos membros da 
Câmara Técnica, conforme 
deliberação nº 117, de 10 

de fevereiro de 2021. O 
investimento no ecoponto 
será de R$ 500 mil. 

Para a instalação do equi-
pamento, a secretaria sele-
cionou uma área localizada 

em uma das principais vias 
do bairro, a avenida Ricieri 
José Marcatto, no cruzamento 
com as avenida Capitão Ar-
cílio Rizzi e Álvaro Ferreira. 
O local escolhido tem alta 

densidade populacional e 
fica localizado a cerca de 
um quilômetro da Área de 
Proteção Ambiental (APA) da 
Várzea do Rio Tietê – uma 
exigência da legislação. Além 

disso, o ponto era um local 
onde ocorriam descartes 
irregulares de lixo. Com o 
ecoponto, os moradores terão 
um espaço preparado para 
garantir a destinação correta 
aos materiais inservíveis.

A área prevista para im-
plantação do ecoponto é de 
propriedade da Companhia 
de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano (CDHU), 
do governo do Estado, e 
possui 4,7 mil metros qua-
drados. Ela está inserida no 
empreendimento Conjunto 
Habitacional Mogi das Cruzes 
e já existe permissão para 
uso da Prefeitura para que 
seja implantado um Posto de 
Atendimento para Serviços 
Municipais.

A Secretaria Municipal de 
Planejamento e Urbanismo 
elaborou o projeto básico do 
ecoponto, que tem como 
objetivo facilitar a entrada e 
o descarte de materiais por 
parte dos cidadãos, com 
baias e pátio para manobra 
de veículos.

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo de Mogi das Cruzes elaborou o projeto básico do ecoponto

Divulgação/PMMC
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Projeto Roteiro do Patrimônio 
tem 1ª edição no domingo

Mogi- A primeira edição 
do Roteiro do Patrimônio, 
um projeto que compreende 
uma caminhada pelo Centro 
Histórico da cidade ocorrerá 
no próximo domingo no 
período da manhã, partindo 
do marco zero, na Praça Co-
ronel Almeida e englobando 
visitas ao Museu Mogiano e 
ao Museu Virtual da Educação 
(Muve). O trajeto ocorrerá 
entre 9 horas e 11h30 e 
os interessados devem se 
inscrever previamente, por 
meio de formulário online.

Inscreva-se
O Roteiro do Patrimônio é 

mais uma ação de educação 
patrimonial, que vem na 
esteira do projeto Noites 
de Mistério - este, contudo, 
compreende uma caminhada 
noturna, sempre guiada por 
um historiador, que passa 
em frente prédios e pontos 
emblemáticos do Centro 
Histórico da cidade, reunindo 
contos e lendas que fazem 
parte da história de Mogi 

Cultura

das Cruzes. 
O projeto acontecerá uma 

vez ao mês. “Estamos com 
várias ações de educação 
patrimonial, com o obje-
tivo de levar ao mogiano 
mais conhecimento sobre 
a história, a memória e a 
identidade da cidade. Esta é 
mais uma delas e a proposta 
é promover uma caminhada 
no período da manhã, para 
apresentar aos cidadãos dois 
dos museus que temos na 

cidade”, destacou o diretor 
de Fomento e Patrimônio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, Glauco Ricciele.  

O Museu Mogiano fica no 
Casarão do Carmo, na rua 
José Bonifácio, 516 - Centro 
Histórico. Já o Muve fica na 
rua Coronel Souza Franco, 
917, também no Centro 
Histórico. Mais informações 
sobre o projeto podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-6910. 

Caminhada promoverá visitação ao Museu e ao Muve

Guilherme Berti/PMMC

Câmara espera encerrar saga 
do projeto de EIV neste ano
Projeto seguiu entre idas e vindas desde 2016; texto pode ajudar município a dificultar vinda do pedágio na SP-88

LEGISLATIVO

Mogi - A Mesa Diretora 
da Câmara de Vereadores 
informou ontem que es-
pera votar o projeto de Lei 
135/2016, que estabelece 
as normas para o Estudo 
de Impacto de Vizinhança 
(EIV) no município. A ma-
téria, que segue em “limbo 
legislativo” há mais de cinco 
anos, pode ser colocado em 
votação neste ano.

O projeto de Lei, de auto-
ria do então prefeito e atual 
deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) em 2016, 
estabelece as normas para 
criação do EIV e o Relatório 
de Impacto de Vizinhança 
(RIV). No entanto, desde 
então, a matéria teve pro-
blemas para avançar nas 
comissões temáticas da Casa, 
devido a entraves de ordem 
técnica.

No início do ano, o projeto 
de Lei voltou às discussões na 
cidade, como uma manobra 
a ser adotada pelo município 

para adiar o processo de 
instalação da praça de pedá-
gio na rodovia Mogi-Dutra 
(SP-88), no trecho próximo 
ao condomínio Aruã.

No início de agosto, a 
Mesa Diretiva da Câmara 
enviou um ofício ao Conse-
lho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado de 
São Paulo (Crea-SP) pedindo 
colaboração para a criação 
de um parecer técnico sobre 
a propositura elaborada há 
cinco anos.

Segundo a Câmara de 
Mogi, o parecer do Crea foi 
recebido na última semana 

pela Casa e foi anexado ao 
projeto de Lei, que se en-
contra disponível na página 
do Legislativo na Internt 
(www.cmmc.com.br). “Ele 
será remetido à Comissão 

Permanente de Finanças e 
Orçamento, pois não havia 
recebido parecer de tal co-
missão quando terminou a 
última legislatura. O presidente 
da Câmara, vereador Otto 

Rezende (PSD), pretende 
colocar em votação ainda 
neste ano”, concluiu em nota.

No final de agosto, o Crea-
-SP encaminhou de volta 
ao Legislativo mogiano um 

parecer técnico sobre o projeto 
de lei, contendo algumas 
sugestões para correção de 
artigos e parágrafos, à luz do 
contexto da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
Entretanto, destacou que o 
projeto não interfere com 
outras leis aprovadas no 
município na sequência, 
como a Lei de Ordenamento 
do Uso e Ocupação do Solo, 
a Lei do Parcelamento do 
Solo Urbano, o Código de 
Obras e Edificações e o 
Plano Diretor.

“Já foi definido na apro-
vação do Plano Diretor que 
o Estudo de Impacto de 
Vizinhança seria regulamen-
tado em uma lei específica. 
Com isso, entende-se que 
as leis aprovadas neste pe-
ríodo não confrontam com 
o projeto de Lei”, concluí-
ram Joni Matos Ingheglu, 
diretor administrativo do 
Conselho, e Arthur Alberto 
Azevedo Ribeiro Neto, chefe 
da Unidade de Gestão de 
Inspetoria (UGI). 

André Diniz

Projeto voltou à discussão em janeiro, com a nova legislatura do Parlamento

Divulgação/CMMC

Mogi- A Secretaria de Cul-
tura e Turismo abre mais uma 
consulta pública, por meio da 
ferramenta Fórum Virtual, que 
tem como intuito escolher o 
nome do patrono ou patronesse 
para o Salão de Artes deste ano. 
As sugestões podem ser envia-
das, por meio de formulário 
online, https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdxV3PLpy-

-S81COLMPoneETXe1_OrGynkh-
46lqHsDrG8t525Q/viewform 
, até o próximo domingo.

Cada participante pode 
sugerir até três nomes. Os(as) 
homenageados(as) são artistas 
plásticos(as) que tenham sido 
mogianos(as) ou então tenham 
residido na cidade. É importante 
que ela ou ele tenham deixado 
sua marca e contribuído para 
as artes plásticas e a cultura 
do município.

Além de sugerir três nomes, 
os participantes devem preen-
cher alguns dados pessoais 
básicos. Trata-se de homenagem 
póstuma, destinada a pessoas 
já falecidas. 

Fórum Virtual 
visa escolher 
patrono ou 
patronesse

Salão de Artes

Matéria teve 
problemas 
para avançar 
nas comissões 
temáticas da Casa
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL  DE NOTIFICAÇÃO Nº 10,  DE 9 DE SETEMBRO  DE 2021
Exumações no Cemitério Municipal da Saudade – Rua Cap. Joaquim de Mello Freire, nº 900, Vila Vitória, Mogi das Cruzes – SP
  O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Governo, nos termos constantes nos autos do 
Processo nº 24.048/21 e, faz saber aos interessados que, decorrido o tempo legal de inumação que é de 3 (três) anos para adulto e 
de 2 (dois) anos para criança menores de seis anos,  conforme artigos 82 e 90,  da Lei nº 7.619, de 27 de outubro de 2020, proceder-
-se-á à exumação de restos mortais existentes nas sepulturas provisórias, localizadas nas quadras do Cemitério da Saudade, a seguir 
especificadas, fornecidas pela Prefeitura mediante concessão provisória. Assim sendo, ficam Notificados e Convocados os familiares/
responsáveis abaixo indicados para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, comparecer na referida 
Necrópole, a fim de receber orientação adequada a respeito das medidas legais a serem adotadas, sem o que, independente de outra 
notificação ou convocação, o Poder Público providenciará a exumação e transferência dos restos mortais para o respectivo ossuário 
geral, caso a família não compareça no prazo. Às sepulturas provisórias que tiverem alguma benfeitoria e/ou adornos, seus familiares/
responsáveis deverão proceder à sua remoção no prazo de 5 (cinco) dias úteis, antes da data de exumação, sendo que a partir desta 
data, os funcionários do Cemitério procederão a limpeza no local, não se responsabilizando por eventuais danos causados na mesma. 
Para que não aleguem desconhecimento a respeito do assunto em questão, é este Edital publicado na imprensa e afixado no Quadro 
de Editais da Prefeitura Municipal na Avenida Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, nesta cidade. 
 

DECLARANTE FALECIDO QUADRA LOTE DATA DE FALECIMENTO

Luzia Eugenia Moraes Pedro de Moraes 1 24 27/09/2018

Dulcineia Anastacio Olindo Polidoro Leite 13 02-A 29/09/2018

Alexandra Felix dos Santos Maria Amelia dos Santos 15 22 03/09/2018

Irenilda do Nasc. Gonçalves Paulo Joaquim Ricardo 15 49 07/09/2018

Neli Odosia E. Santos Carlos dos Santos 15 50 12/09/2018

Ednei dos Santos Souza Silvane Peixinhodos Santos 15 53 15/09/2018

Iara R. Campos Jairo Campos 15 64 03/09/2018

Edgar Donizeti Moraes Orlando de Siqueira Moraes 16 26 19/09/2018

Catia Mariano Pinto Benedito Mariano Pinto 16 32 14/09/2018

Paulo de Souza Pedro de Sousa 16 44 07/09/2018

Daniela Salvador Mariano Luiza Alves de Souza 16 49 18/09/2018

Juliana Candida Salvador Juliana Candida Salvador 16 50 08/09/2018

Paulo da Silva Danilo Silva dos Reis 16 62 03/09/2018

Rosemir Inacio Victor Hugo Santiago de Moraes 16 67 20/09/2018

Karola Oliveira Maia de Moura Silvana Moreira França 16 70 06/09/2018

Ana Claudia Bertotti Vandir Alves Nogueira 17 13 16/09/2018

Adalberto Oliveira Jr. Adalberto Oliveira 17 72 07/09/2018

Luiz Claudio de Souza Lourival Gonçalves de Souza 19 25 13/09/2018

Catia Regina S. Sousa Antonio de Sousa 20 78 07/09/2018

Vinicius Emanuel F. Oliveira Sonia Regina Ferrari 20 80 14/09/2018

Vaneide B. de Araujo Vagner Batista de Araujo 21 81 06/09/2018

Lilian Henrique da Luz Fabio Henrique da Luz 102 11 22/09/2018

Fagner Rodrigues S. Gusmão Valter Freire de Gusmão 102 26 23/09/2018

Luzinete A. L. Librelon Maria Alves Leite 102 76 14/06/2018

Leonildo de Faria Joaquim Pinto de Faria 103 4 12/09/2018

Maria Helena S. Miranda Maria de Lourdes Silva 103 197 15/09/2018

Lucineide Alves de Lima Dioclecio Alves de Lima 104 202 04/09/2018

Davi de Lima Arruda Severino Francisco de Arruda 109 23 06/09/2018

Osvanildo Santana Jose Mariano Santana 109 28 15/09/2018

Marcio Henrique Martins Rosileia Divina Martins 109 34 21/09/2018

Kennedy Aydan M. Martins Ariane Aparecida Domingos Barbosa 109 46 08/09/2018

Filipe Ariel M. Domatis Aroldo Lopes de Oliveira 109 48 09/09/2018

Osvaldo Alves Moreira Amauri Alves Moreira 109 53 26/09/2018

Irene Arantes Antonia da Silva Arantes 109 109 02/09/2018

Eliane Sayuri Kobayashi Marcio Akio Suzuki 109 111 04/09/2018

Francisco B. Machado Carlos Alberto de Souza 109 129 08/09/2018

Renata Bortolotte Regina Sandra Bortolotte Alves 109 167 18/09/2018

Laerte Guiem Fonsin Rosa Rodrigues Fonsin 109 176 09/09/2018

Wagner Miranda Manoel Eunice da Conceição Mirando Manoel 109 218 01/09/2018

Diva Raimundo de Paula Leandro Goncalves de Paula 109 219 29/09/2018

Cleber Paixão Miranda Alexandrina Santos da Paixão 109 239 05/09/2018

Claudineia Aparecida de Moura Terezinha Justo de Moura 109 241 03/09/2018

Aparecida T. Ribeiro Almeida Jose Francisco de Oliveira Diogo 109 246 10/09/2018

Teotimo Gomes Jose Benedito da Rocha 109 249 02/09/2018

Alessandro A. Silva Jose Albino da Silva 109 288 16/09/2018

Leila Belino de Carvalho A. Pereira João Policarpo dos Santos Filho 110 13 16/09/2018

Josias Amaral dos Santos Edite Cruz do Amaral dos Santos 110 56 01/09/2018

Josefa Nasc. P. Martins Maria Jose do Nascimento 110 144 09/09/2018

Lucimeire Leite Monteiro Jose Praxedes Monteiro 112 96 02/09/2018

Marcia Barreto Alves Raymundo Alves 112 114 19/09/2018

Rodrigo Romano dos Santos Marta dos Santos 112 180 08/09/2018

Pedro Felix lima Jr. Pedro Felix de Lima 113 14 22/09/2018

DECLARANTE FALECIDO QUADRA LOTE DATA DE FALECIMENTO

Sonia Maria Cordeiro Sadako Matsuyoshi Ezequiel 113 44 14/09/2018

Vanderlei G. Cavalcante Jr. Vanderlei Goes Cavacalte 113 46 04/09/2018

Claudia Omezaki Real Catarina Toba Umezaki 113 85 08/09/2018

Jonilo Cassiano da Silva Nasc. João Candido da Silva Filho 113 87 26/09/2018

Daniel Basilio de Oliveira Leonor da Silva Monção 113 91 13/09/2018

Cosmo de Paulo Mendes Odete Mendes 113 100 07/09/2018

Carla Cristina Alexandre Francisca Maria de Aquino 113 113 29/09/2018

Danilo Rodrigues da Silva de Morais Divino Pinto de Moraes 113 117 01/09/2018

Fernando Monteiro Iorio Walter Alberto Iorio 113 126 15/09/2018

Manoel Costa de Oliveira Celina Josefa de Araujo 113 176 20/09/2018

Marli Cruz Francisco Joselir Francisco 115 55 18/09/2018

Evair Vitorino João Vitorino 115 157 10/09/2018

Daniele de Oliveira Moraes Danilo de Oliveira Moraes 116 1 01/09/2018

Davi Oliveira Pedro Maurina Souza de Oliveira 116 92 25/09/2018

Valmir de Lima Osvaldina Lima Dutra 116 113 12/09/2018

Andre Paulo Demeter da Silva Paulo Roberto de Oliviera 117 100 22/09/2018

Maria Rejane da Silva Orlando Filgueiras da Silva 117 202 08/09/2018

Pedro Caetano de Castro Jhon Dervelin de Campos 118 3 01/09/2018

Jose Soares S. Filho Marinalva Eunice de Lira Silva 118 49 05/09/2018

Gardenia da Silva Santos Aurea Pereira Passos dos Santos 118 146 07/09/2018

Zailton P. Jesus Norma Lucia Almeida de Souza 118 153 02/09/2018

Joaquim Evangelista da Silva Geraldo Jose Gomes 118 186 08/09/2018

Lucelia S. Borges Mario Pereira Silva 119 26 04/09/2018

Rodrigo Ap. R. Brito Miriam Ribeiro de Brito Araujo 119 50 04/09/2018

Viviane Ferreira da Costa e Silva Aparecido Alves Pereira 119 70 03/09/2018

Irani L. Horn Maria Joana dos Santos 119 94 27/09/2018

Adilson dos Santos Raul Valdemir Francisco Raul 119 146 08/09/2018

Ezequias Bertolino Pereira Cicera Maria da Conceição 119 155 10/09/2018

Severino Waldecir da Silva Jackson Severino Nascimento da Silva 120 152 20/09/2018

Mercedes dos Santos Jose Firmino dos Santos 122 11 04/09/2018

Debora Oliveira Santos Manoel Israel de Olvieira 122 12 27/09/2018

Michelle dos Santos Benjamin Timoteo de Oliveira 122 49 03/09/2018

Renato Vieira dos Santos Raimundo Vieira dos Santos 122 70 01/09/2018

Joana Darc Moreira P. N. Oliveira Jose Neres de Oliveira 122 85 10/09/2018

Andreia Ap. Patt. Roberto Ivete Aparecida Patt 122 172 19/09/2018

Maria Fatima dos Santos Novais Edna Regina Machado dos Santos 122 198 18/09/2018

Jose Helio de Oliveira Bianca Bernardes de Oliveira 123 30 27/09/2018

Luana Da Silva Gomes Magalhaes Erick Walisson da Silva Gomes Magalhães 123 78 02/09/2018

Eliseu Elias Maria Aparecida Elias 124 2 09/09/2018

Quiteria Ap. Goes Reginaldo Teodoro Pereira 124 22 08/09/2018

Fabio B. Silva Rosineide Andrade Souza 124 106 06/09/2018

Ednei da Silva Edlene Pereira da Silva 125 11 28/09/2018

Carlos Antonio G. Nasc. Nat. De Maria Elizangela Santos Nasc. 26 N 252 04/09/2018

Sergio dos Reis Marcos Carvalho dos Reis 26-N 125 06/09/2018

Jose Clerton Delfino de Araujo Nat. De Rebeca Alves dos Santos 26-N 144 02/09/2018

Jaime dos Santos Mendes Filho Bruna Carla Rodrigues Mendes 26-N 148 18/09/2018

Ricardo Andre Alves Thyerri da Silva Martins Colechini 26-N 178 13/09/2018

Julio Davi Oliveira Lusanira Antunes da Silva D-14 37 27/09/2018

Viviane Taveira Leite Harordi Estefanes Taveira dos Santos D-14 42 29/09/2018

Catia Alves P. Coutinho Tiago Cadengue de Melo D-15 67 30/09/2018

Andre Amorim Costa Delyomar Rodrigues Costa E-01 24 26/09/2018

Margarida de Fatima de Paula Maria do Carmo Silva E-01 64 28/09/2018

Adriana Rodrigues dos Santos Andrade Irene Rodrigues dos Santos E-01 69 30/09/2018

Jorge Luiz Oliveira Jose Luiz Pereira E-05 33 11/09/2018

Luciana Aparecida Ferreira Moura Roberto Moura Pereira E-08 11 19/09/2018

Sueli Faria Vilas Claudemir Farias Vila E-08 39 27/09/2018

Luis Leonel Izabel Serrano E-08 47 17/09/2018

Lilia Luiz Lourenço Rosa Luiz de Oliveira Lourenço E-14 32 15/09/2018

Antonio Chagas dos Santos Junior Jozefa da Silva Santos E-18 33 30/09/2018

João C. Melo Raul de Melo E-22 51 25/09/2018

Mauro Sergio de Brito Marcelina da Silva Brito L 170 12/09/2018

SECRETARIA DE GOVERNO, em 9 de setembro de 2021, 461º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.
Francisco Cardoso de Camargo Filho

Secretário de Governo
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COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145-2/2021 - PROCESSO Nº 26.330/2021 E APENSO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que foi suspensa “sine die”, para análise das 
especificações do edital, a sessão para abertura de propostas, em ambiente eletrônico, cuja 
data estava marcada para o dia 14 de setembro de 2021, às 14 horas.

Mogi das Cruzes, em 13 de setembro de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2021 - PROCESSO Nº 6.337/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCETAS METÁLICAS 
E FITAS COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA.
EMPRESAS VENCEDORAS: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 1.478.250,00 (hum milhão, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e 
cinquenta reais).

Mogi das Cruzes, em 13 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio das Secretárias de Transporte e de Saúde, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 122/2021 - PROCESSO Nº 20.980/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, 
ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DO TIPO MARMITEX, KITs LANCHES E SERVIÇOS DE BUFFET
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09 horas do dia 28 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 13 de setembro de 2021.
CRISTIANE AYRES CONTRI -  Secretária de Transportes
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/20 - PROCESSO Nº 24.591/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES (AVENIDA ANCHIETA, RUA PROFESSORA ANA MARIA 
BERNARDES E RUA TENENTE MANOEL ALVES DOS ANJOS).
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sra. Secretária Municipal de Obras, comunica 
que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições do art. 49 da Lei 
Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
024/20. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, para 
interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 10 de setembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 002/21 - PROCESSO Nº 10.471/21.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE GESTÃO GLOBAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA (IP) DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), INCLUINDO: OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFORMAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que após análise da 
Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Finanças, foi dado PROVIMENTO 
PARCIAL ao recurso administrativo apresentado pelo CONSÓRCIO MOGI DAS CRUZES 
ILUMINAÇÃO (DATACITY SERVIÇOS LTDA/JNR ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL 
E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI), retificando a decisão anteriormente proferida, 
INABILITANDO a empresa LUZ FORTE – ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI para a fase 
seguinte do certame, mantendo-se a decisão anteriormente proferida quanto à HABILITAÇÃO 
das demais empresas participantes. Fica estabelecido o dia 15 de setembro de 2021, às 16 
horas, para abertura dos envelopes nº 2 - PROPOSTA, na sala de reuniões da Comissão 
Municipal Permanente de Licitação – CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º 
andar (Edifício – Sede da Municipalidade).

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE AGRICULTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/21 – PROCESSO Nº 22.800/21

OBJETO: OUTORGA DE LICENÇA PARA PROVER 41 (QUARENTA E UMA) VAGAS PARA 
O COMÉRCIO EVENTUAL DE FLORES, VELAS E ALIMENTOS, A SER REALIZADO 
NOS DIAS 31 DE OUTUBRO, 1 E 2 DE NOVEMBRO DE 2021, NAS PROXIMIDADES DO 
CEMITÉRIO SÃO SALVADOR, DA SAUDADE E DE SABAÚNA, NESTE MUNICÍPIO, , 
através de Permissão de Uso a Título Precário Eventual.

O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que após trâmites realizados nos termos 
do parágrafo 2º do artigo 45 da lei federal nº 8.666/93 com suas alterações, decidiu, após 
análise de documentação, pela homologação final dos participantes do certame, a saber: 
CEMITÉRIO SÃO SALVADOR: para vagas de Flores – Rosa Tomie Fujimoto Vatanabe; Flora 
Imanishi Flores & Plantas; Imanishi Flowers & Plants; José Yokota; Adriana Glauci Laudino; 
Flora Komatsu Comércio de Plantas; Ricardo Yuji Ansai; Lúcia Sizuka; Alexndre Hiromi 
Suguieda, Etsuko ansai; Edson Yoshinori Imanisse; Edna Hayumii Murakami. Para vaga 
de Pastéis – Kátia Masako Sato. Para vaga de Caldo de Cana – Newton Yoshiaki Otsuka. 
CEMITÉRIO DA SAUDADE: para vagas de Flores – Luciana Inoue Ooki e Rafael Domingos 
da Silva. Para Vagas de Pastéis – Albeneide Maria Alves. CEMITÉRIO DE SABAÚNA: Deu-
se por deserta. Para as demais vagas não houve interessados.

Mogi das Cruzes, em 13 de setembro de 2021.
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário Municipal de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 
37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do seguinte 
ato administrativo:

LEI COMPLEMENTAR Nº 158, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - Confere nova redação ao 
artigo 100 da Lei Complementar nº 82, de 7 de janeiro de 2011, que institui o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 13 de setembro de 2021. Acesso público pelo 
site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de 
Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS
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Vicinais de Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), conquistou melhorias para três estradas 
vicinais da cidade: do Furuyama, das Neves e Matsuzaki. As vias passarão por 
recapeamento em 8,4 quilômetros de extensão, com prazo de conclusão de até dez 
meses a partir da emissão da ordem de serviço. As informações foram confirmadas 
ontem pelo governo estadual.

Mais de 69 mil adolescentes e 
crianças receberam 1ª aplicação
No total, seis cidades do Alto Tietê revelaram os números de jovens vacinados com a primeira dose contra Covid

ABAIXO DOS 18

Região - Um levantamento 
do grupo MogiNews/DAT junto 
às secretarias municipais de 
Saúde de diversas cidades do 
Alto Tietê mostrou que pelo 
menos 69 mil crianças e ado-
lescentes, entre 12 e 17 anos, 
já receberam a primeira dose 
da vacina contra o coronavírus 
(Covid-19).

A segunda etapa de imuni-
zação teve início na segunda 
quinzena de agosto, voltada 
primeiramente aos adolescentes 
com comorbidades, e desde 
o dia 6 de setembro, entrou 
na etapa para crianças de 
12 a 15 anos sem condições 
preexistentes.

Segundo o levantamento, 
Mogi das Cruzes é a que teve 
o maior número de vacinados 
com, até o momento, 20.776 

Mogi registrou o maior número de jovens vacinados

crianças e adolescentes de 
12 a 17 anos imunizados. 
Este número representa um 
quinto do público-alvo da 
campanha, no total 180.140 
pessoas receberam as duas 
doses da vacina, além de 
10.055 pessoas com a dose 
única para a doença.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos explicou que, até 
o ontem, 13.481 crianças e 
adolescentes haviam sido 
vacinados, o que representa 
65,9% da população na faixa 
etária. “Na cidade, 55.215 
pessoas receberam as duas 
doses, e 130.827 receberam 
a primeira dose ou a dose 
única”, informou em nota.

A Secretaria de Saúde de 
Itaquaquecetuba informou 
por nota que 13.159 crianças 
e adolescentes foram protegi-
das contra a Covid-19, sendo 

54,79% da população-alvo. 
“Até o momento, 96.690 
pessoas receberam as duas 
doses contra o vírus e 9.632 
receberam a dose única da 
Janssen”, declarou.

A Saúde de Suzano apontou 
que, até o meio-dia de ontem, 
foram contabilizados 10.041 
adolescentes de 12 a 17 anos 
na cidade, mas que os números 
ainda estão sendo atualizados 
pela pasta antes de serem 
enviados à plataforma “Vaci-
Vida”, do governo do Estado. 

“Considerando que Suzano tem 
30.345 adolescentes com base 
nos números da Fundação 
Seade, a cobertura vacinal 
está em 33,1%”, explicou. A 
Cidade das Flores já vacinou 
104.289 pessoas com as duas 
doses da vacina e 7.546 com 
a dose única.

Guararema informou que, 

até ontem, 1.470 crianças entre 
12 e 17 anos foram vacinadas, 
no entanto não consta com os 
dados proporcionais atualizados 
da faixa etária. Desde o início 
da campanha de imunização 
contra a Covid-19, 15.176 

pessoas receberam as duas 
doses da vacina ou receberam 
o imunizante de uso único.

A Prefeitura de Poá emitiu 
uma nota informando que o 
departamento de Vigilância 
em Saúde está realizando um 

levantamento sobre todos os 
dados referentes à vacinação 
por faixas etárias e que serão 
disponibilizados. No entanto, 
até o fechamento da matéria, 
não foram encaminhados 
os dados. A pasta realizou, 
no último final de semana, 
o “Dia D da Vacina” na Pra-
ça da Bíblia, destinado para 
crianças a partir de 12 anos 
sem comorbidades, para as 
outras faixas etárias que ainda 
não receberam a segunda 
dose, e a dose de reforço para 
pessoas com mais de 85 anos. 
A cidade imunizou com duas 
doses 46.035 pessoas, além 
de conferir dose única para 
2.948 pessoas.

Procurada pela reportagem, 
Arujá informou que aguarda 
resposta da Secretaria de Saúde 
para divulgar os dados de 
vacinados.

André Diniz
Irineu Junior/Secop Suzano

Saúde abre agendamentos 
online para vacinação 

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Saúde libera novos 
agendamentos no www.cli-
quevacina.com.br  hoje, às 
16 horas, para 2ª dose dos 
imunizantes Pfizer contra a 
Covid-19 (para quem tomou 
a primeira até 26/6) e Astra-
Zeneca (para quem tomou a 
primeira dose até 23/6). 

Neste caso, por conta da 
escassez de AstraZeneca, o 
governo do Estado de São 
Paulo liberou estoque de Pfizer 
para 2ª dose de mogianos 
vacinados com AstraZeneca 
que estejam com o prazo 
vencido. O informe técnico 
prevê atendimento às pessoas 
que estão completando 12 
semanas entre os dias 1º e 
15 de setembro. 

Amanhã, às 16 horas, serão 
liberados agendamentos de 
segunda dose do imunizante 
CoronaVac/Butantan/Sinovac 
para quem tomou a 1ª dose até 
o dia 27 de agosto e 1ª dose 
para crianças e adolescentes 

Covid-19

de 12 a 17 anos (Pfizer). 
Os municípios do Alto Tietê 

receberam ontem um novo 
lote de Pfizer para completar 
o esquema vacinal contra a 
Covid-19. São 28.326 imu-
nizantes que serão utilizados 
como segunda dose para 
pessoas de 50 a 59 anos.

Com a chegada da nova 
remessa, a região contabiliza 
3.865.654 doses recebidas.

Terceira Dose
Os idosos com 85 anos ou 

mais que já completaram seis 
meses da aplicação da segunda 
dose estão sendo contatados 
pelo SIS para agendamento da 
terceira dose. Até a próxima 
quinta-feira, as ligações ocor-
rem no período das 16 às 22 
horas e, em caso de dúvida o 
é o telefone 160. 

Municípios receberam ontem um novo lote de Pfizer

Dois óbitos por Covid são 
confirmados em 72 horas

Região - O Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) contabiliza dois 
óbitos por Covid-19 nas 
últimas 72 horas. As vítimas 

residiam nos municípios 
de Ferraz de Vasconcelos e 
Mogi das Cruzes.

Com as novas vítimas, o 
número de mortos em de-
corrência da doença passa a 

ser 5.357. Ainda de acordo 
com a atualização dos dados 
de ontem, 129.155 pessoas 
foram infectadas na região, 
sendo que 109.768 estão 
recuperadas.

Pandemia

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 5.357
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