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

Aumento de representantes em 
sindicatos de Mogi é aprovado

Em sessão ocorrida ontem, na Câmara, vereadores aprovaram a elevação de um para três representes dos servidores

SUZANO

  Exposição do ex-prefeito Firmino José 
da Costa é aberta no Paço. Opinião, página 2

A Câmara aprovou ontem o pro-
jeto de emenda à Lei Orgânica que 
aumenta o número de representantes 
licenciados para atuar nas funções 
sindicais de um para três. A proposta 
de emenda, de autoria do prefeito 
Caio Cunha (Pode), segue o Termo 
de Acordo Coletivo nº 01, assina-
do junto aos Sindicato dos Traba-
lhadores da Administração Pública 
de Mogi das Cruzes e Guararema 
(Sintap). Para dirigente, mudança é 
bem-vinda, mas ainda está defasa-
da em relação a outros municípios.   
Cidades, página 5

Poá

Guido Guida é 
transformado 
em PA 24 horas
Cidades, página 3
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OCUPAÇÃO SEGUE 
BAIXA NA REGIÃO

Leitos Covid Rede municipal

Há unidades de saúde do Alto Tietê que sequer 
registram um paciente internado. Cidades, página 8

prefeitura de guararema

382 moradores recebem tratamento

PÓS-COVID

Iniciativa ocorre desde março do ano passado para 
ajudar na recuperação de pacientes. Cidades, página 8

Dois alunos da categoria sub-13 foram selecionados para treinar no time 
de basquete de Mogi. No total, foram quatro alunos participaram da seletiva.  
Cidades, página 4

ALUNOS SÃO SELECIONADOS 
PELO MOGI BASQUETE

Projeto foi apresentado por professor de Mogi das Cruzes
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VISITAS
o Hospital Santa Maria de Suzano 
desenvolveu um planejamento es-
tratégico para garantir o retorno 
das visitas. A exceção ficará para 
as alas de internação e Unidade de 
Terapia intensiva (UTI) destinadas a 
pacientes com Covid – estes setores 
permanecerão seguindo as orien-
tações das autoridades de saúde

ESPAÇO ARTESÃO
A Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos, por iniciativa da Secretaria 
de Cultura e Turismo, inaugurou 
no último final de semana o Proje-
to “Espaço do Artesão” na Feira Li-
vre. A ação consiste na valorização 
do trabalho dos artesãos locais. O 
bairro Gianetti serviu de palco para 
o lançamento do projeto, no qual 
os moradores aprovaram a ideia e 
muitos acabaram divulgando fotos 
da ação pelas redes sociais. Des-
ta forma, nos próximos dias outras 
Feiras Livres receberão a presença 
dos artesãos locais.

INICIAÇÃO ESPORTIVA
Os alunos do 1º ao 3º ano do ensino 
fundamental da EM Dom Paulo Ro-
lim Loureiro, em Pindorama, parti-

ciparam, na segunda-feira, de uma 
aula experimental de badminton na 
Associação Rural de Pindorama. A 
prática é resultado de uma parce-
ria entre as secretarias de Educa-
ção e Esporte, a partir de uma ofi-
cina sobre a modalidade esportiva 
realizada pelas Pastas.

THE VOICE KIDS
O Mogi Shopping apresenta hoje, no 
espaço Boulevard, um show espe-
cial de Gaby Novaes, ex-The Voice 
Kids (time Brown), das 18h às 21h. 
Na companhia do pai, Gaby vai mos-
trar ao público o som do instrumen-
to ukulele e um repertório especial.

PAGAMENTO DIGITAL
Atualmente, 65% dos pagamentos 
das faturas de energia da EDP já 
são realizados por meio de canais 
digitais, como o débito automáti-
co, internet banking, Pix e PicPay. 
A digitalização do pagamento tem 
se tornado cada vez mais presente 
e se consolidado como uma forma 
de prevenção do contágio pela Co-
vid-19, já que o cliente tem a opção 
de pagar suas contas de forma prá-
tica, no conforto de sua casa, sem 
se expor em filas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

As lutas de Mogi

D
ois editais estaduais de concessão 
que ganharam grande projeção no 
ano passado ficaram para 2021, 
contrariando estimativas iniciais de 

que seriam divulgados até o final de 2020. 
Enquanto o edital da concessão das estações 
de trem da Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) é esperado por atender 
uma antiga demanda da população, a con-
cessão das rodovias Mogi-Bertioga (SP-98) e 
Mogi-Dutra (SP-88) - e outras rodovias que 
dão acesso ao litoral paulista - é aguardada 
para que se tenha certeza da exclusão da 
praça de pedágio do km 45 da Mogi-Dutra.

Quanto à CPTM, são aguardadas as re-
formas e ampliações das estações Estudan-
tes, Mogi das Cruzes e Jundiapeba, da Li-
nha 11-Coral. A companhia já autorizou o 
início do procedimento licitatório para que 
o edital seja produzido. O edital da CPTM 
ocorreu em março, mas sem propostas de 
empresas para realizarem as reformas. Além 
disso, a concessão da estação Braz Cubas não 
está incluída no edital, mas é possível que 
os estudos feitos para as outras três estações 
também sejam utilizados neste novo proces-

so de concessão, cujo edital segue sem data 
de publicação. Se o processo da reforma das 
três estações sofrerá atraso indeterminado, é 
possível imaginar que as melhorias na Braz 
Cubas deverão levar ainda mais tempo. Além 
disso, um dos objetivos é utilizar o espaço 
das estações para fins comerciais. O que não 
será concebível é melhorar a atuação do co-
mércio sem as obras necessárias para o con-
forto e segurança dos passageiros. É preciso 
ficar de olho.

Sobre o pedágio, em setembro de 2020, 
após diversas manifestações contrárias à ins-
talação do posto de cobrança, o Conselho 
Gestor de Parcerias Público-Privadas do Es-
tado de São Paulo aprovou a publicação do 
edital de concessão do lote de rodovias do 
litoral. O avanço foi, novamente, recebido 
com indignação pela população, que voltou a 
se organizar para barrar a proposta. A Artesp 
confirmou que o edital ficará para este ano.

Temos aí, duas propostas para Mogi das 
Cruzes que merecem atenção. A primeira, 
das estações, a cidade aguarda ansiosamen-
te, ao contrário da segunda, a qual Mogi 
quer distância.

Por onde andam os livros? 
Em que caminhos se aventuram 
e em que mãos foram parar? 
Envelheceram! Ou percebe-
ram que eram privilégios de 
poucos, de tão poucos, que 
resolveram se esconder por 
vergonha de nunca serem o 
que desejavam ser? Ou vira-
ram pesadelo ao ver o amor 
transformar-se em dinheiro, 
compaixão em exploração, 
visão em desilusão? E aque-
les livros que desde menino 
nos fortaleceram na prepara-
ção para a vida, crendo que 
um dia, com a colaboração 
deles, tudo mudaria?

Se recuperados: proposta 
de rica saga? Sim, livros, de 
uma nova saga, de um novo 
mundo, em lugares tão próxi-
mos de nós, imagináveis, de 
infinita beleza, onde não haja 
ódio, traição, miséria nem 

Livro dos amigos: amigo!

ARTIGO
Raul Rodrigues

dor? Onde estão? Esmaga-
dos pela liberdade ilusória de 
uma vida materialista, plena 
de títulos e status? Em bus-
ca de um sucesso passageiro 
num mundo de simulações?

De crianças, escravos dos 
impulsos, para adultos, es-
cravos dos hábitos: o único 
meio de liberdade é recriar, 
pelo livro, a esperança de an-
tes e voltar a sonhar. E quan-
do, libertos da escravidão dos 
hábitos, o livro como resumo 
de uma vida, da Vila Hélio 
até a Marbor, rimos, canta-
mos sem parar, alegria impar! 
Melhor quando se percebe 
que o livro reflexo de um 
mundo vivido nos devolve 
aquele alento, suporte de 
construção, para novos hábi-
tos. É só voltar a recriar e, na 
continuidade, entrar em um 
novo labirinto: o reencontro, 

a ponto de se perceber que 
nem tudo foi ilusão!

O livro, reflexo do cons-
truído, é alento, desejo da 
Alma, eterno alimento! Nele, 
nos livramos das linearida-
des do dia-a-dia, quebra de 
algemas, cria-se asas, e voa-

-se para bem perto de tudo 
que é afável, sublime e jus-
to. Adentramos o mundo 
da imaginação e dele pode-
mos retirar com toda pom-
pa o vivido no mundo real. 
Ao término desse livro, de 
consciência tranquila, nos 
perceberemos serenos, ínte-
gros de alma limpa, prontos 
para lutar e transformar em 
realidade o sonho que sem-
pre foi a mensagem de todos 
os livros.

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário
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O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), ao lado do secretário municipal de 
Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto (PDT), participou na manhã de ontem da 
abertura da exposição “Prefeito Firmino José da Costa: 102 anos de história”. 
A mostra ficará no térreo do Paço Municipal, que leva o nome do ex-chefe do 
Executivo, ao longo do mês de setembro. O homenageado esteve à frente do 
Executivo nos períodos de 1961-1965, 1973-1977 e 1983-1987.
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 EXPOSIÇÃO DE EX-PREFEITO:
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UBS do Tabamarajoara 
recebe vistoria do prefeito

Suzano - O prefeito de 
Rodrigo Ashiuchi (PL) par-
ticipou no último final de 
semana de uma vistoria na 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Tabamarajoara, 
onde estão sendo feitos os 
preparativos para novas obras 
de ampliação. A partir da 
próxima semana, a unidade 
receberá melhorias em sua 
estrutura, incluindo novos 
cômodos e fachada. Mesmo 
com a iniciativa, o atendi-
mento ao público segue 
acontecendo normalmente.

Ao lado do secretário mu-
nicipal de Saúde, Pedro Ishi, 
e do diretor de Manutenção 
e Serviços Urbanos, Ari San-
tos, o chefe do Executivo 
acompanhou de perto o 
andamento dos trabalhos 
no local, que fica na rua 
Sebastiam Rosel Garcia, 40. 
Durante os próximos três 
meses, a UBS deverá rece-
ber nova área de recepção, 
outra sala de atendimento 
para acolher os pacientes, 
estacionamento e fachada 

Instalações

renovada.
Ishi destacou que a popu-

lação continuará tendo acesso 
aos serviços públicos durante 
a ampliação. Isto porque os 
agentes municipais construí-
ram uma entrada alternativa 
na lateral da unidade para 
facilitar a movimentação do 
público durante o período. 

“Esta UBS é uma referência na 
região, pois contempla várias 
comunidades próximas com 
assistência médica gratuita e 
acessível. A ampliação vem 
para modernizar o espaço e 
fortalecer o atendimento, o 
que irá melhorar inclusive 
o embarque e desembarque 
de ambulâncias”, explicou.

A medida é de responsa-
bilidade da construtora MRV, 
por meio de ação de mitigação 
de impacto de vizinhança 
em razão da implantação 
de outros empreendimen-
tos particulares. Com isso, 
representa custo zero para 
a Prefeitura. A previsão é 
de que os trabalhos sejam 
concluídos até o fim do ano.

Ashiuchi agradeceu ao 
titular da pasta de Manu-
tenção e Serviços Urbanos, 
Samuel Oliveira, e a todos 
os servidores envolvidos 
no trabalho. Segundo ele, o 
reconhecimento é essencial, 
pois as equipes municipais 
vêm se dedicando de do-
mingo a domingo para levar 
melhorias à população. 

“A UBS do Tabamarajoara 
receberá agora uma grande 
ampliação, inclusive aprovei-
tando o espaço para promover 
outras atividades ligadas aos 
esportes e a educação. Nossa 
meta é torná-la um complexo 
de saúde multiuso. Além deste 
trabalho na região do Raffo, 
estamos construindo outras 
duas novas UBSs, uma no 
Jardim Dona Benta e outra 
no Jardim Monte Cristo, e 
ainda a Clínica da Família. 
Suzano segue avançando e 
continuamos empenhados 
em entregar uma cidade 
cada vez melhor para to-
dos”, concluiu o chefe do 
Executivo.

Começa hoje vacinação de 
moradores com 12 anos
Para amanhã é esperado a vacinação daqueles que esperam a segunda dose da imunização

PANDEMIA

Suzano - A Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, dá 
continuidade à campa-
nha de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19). 
Desta vez, os jovens de 12 
anos ou mais podem ser 
imunizados com a primeira 
dose, com atendimento nos 
três polos, contemplando a 
malha central, o distrito de 
Palmeiras e a região norte.

Para participar, o adolescente 
vai precisar da autorização 
do responsável legal, que 
deverá acompanhá-lo ou 
assinar o Termo de Assen-
timento Livre e Esclarecido, 
que está disponível no site 
www.suzano.sp.gov.br. 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.

Já os demais documentos, 
como RG, CPF, comprovante 

de endereço de Suzano e 
filipeta oficial (bit.ly/Ficha-
CovidSuzano) devidamente 
preenchida com letra legível, 
também serão solicitados. O 
pré-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br) é imprescindível.

De acordo com o secre-
tário de Saúde, Pedro Ishi, 
a expectativa é contemplar 
os adolescentes de 12 e 13 
anos, além dos demais jovens 
que ainda não tomaram a 

primeira dose do imunizante 
Pfizer/BioNTech. Para tan-
to, as operações ocorrem 
de maneira descentraliza-
da, das 8 às 17 horas, no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 
Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul) e no Cen-
tro Cultural de Palmeiras 
(travessa Crispim Adelino 
Cardoso, 42 – Vila Júlia). 
Já o Parque Municipal Max 

Feffer (avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90 – 
Jardim Imperador) terá 
atendimento até as 19 horas 
na Arena Suzano e até as 
17 horas no sistema drive-
-thru – este último com 
entrada pela avenida Brasil. 

“A autorização do res-
ponsável legal é um item 
indispensável para a va-
cinação do público me-
nor de 18 anos, conforme 
orientações do governo do 
Estado. Pedimos para que 
todos tenham atenção a esse 
detalhe, assim como para a 
filipeta e todos os demais 
documentos, a fim de que 
o atendimento ocorra de 
maneira rápida e segura, 
sem aglomerações”, afirmou.

Já para amanhã, Suzano 
segue com os três polos 
abertos para quem precisa 
concluir o ciclo de imu-
nização. Serão atendidos 
os suzanenses com prazo 
para receber a segunda 
dose até 19 de setembro. 
Basta apresentar o cartão 

de vacinação, o CPF e um 
documento original com foto.

Balanço
Nesta terça-feira a Secre-

taria Municipal de Saúde 
deu início à aplicação da 
dose de reforço. O aten-
dimento contemplou 661 
idosos com mais de 85 
anos que tiveram o ciclo 
de imunização finalizado 
há seis meses.

Do total, 90 pessoas 
passaram pela Arena Su-
zano, 470 no drive-thru 
do Parque Municipal Max 
Feffer, 61 no CEU Gardênia 
e 60 no Centro Cultural de 
Palmeiras.  

Todas as informações 
referentes à imunização são 
diariamente atualizadas nas 
redes sociais da prefeitura, 
no Facebook (www.facebook.
com/prefsuzano) e no Insta-
gram (www.instagram.com/
prefeituradesuzano). Em 
caso de dúvida, o telefone 
da Vigilância Epidemiológica 
é 4745-2035.

Vacinação ocorre nos três polos da cidade

Irineu Junior/Secop Suzano

Ferraz - A dependência 
em álcool e drogas é uma 
problemática em toda a 
sociedade, mas o assunto se 
torna mais delicado quando 
envolve o público feminino. 
Em Ferraz de Vasconcelos, a 
percepção sobre essa peculia-
ridade fez com que o Centro 
de Atenção Psicossocial em 
Álcool e Drogas (Caps-AD) 
criasse um grupo específico 
para elas intitulado “De 
mulher para mulher” que, 
atualmente, atende cerca de 
30 pessoas. O atendimento 
é aberto a todas com mais 
de 18 anos e moradoras 
da cidade.

O tratamento oferecido 
pelo Caps-AD é totalmente 
gratuito. Diariamente um 
profissional fica de plantão 
para atender prontamente 
quem procurar o serviço. O 
acompanhamento é de, no 
mínimo, seis meses e feito por 
uma equipe multidisciplinar 
composta por enfermeiros, 
médico, psicólogo, psiquiatra 
e assistente social.

A coordenadora do projeto, 

Saúde oferece tratamento 

contra vício às mulheres

Álcool e drogas

Márcia Eleodério, explica que 
com o grupo de mulheres 
são abordadas as questões de 
gênero, sexualidade, saúde 
física e mental e também 
as violências. “O álcool é 
o primeiro acesso ao vício, 
pois é fácil e culturalmente 
aceito. As principais causas 
são as pressões do dia dia, 
a violência familiar e a in-
fluência do parceiro”, disse.

Tanto Márcia quanto a 
enfermeira Simone do Car-
mo Dias Lima relatam que 
sentiram muita inibição do 
público feminino quando 
o tratamento era feito em 
grupo com a presença de 
homens. “São motivações 
diferentes e elas não se sen-
tiam bem para falar sobre si”, 
descreveu Simone.

Para participar do tra-
tamento não é preciso de 
nenhum encaminhamento, 
basta procurar o Caps-AD 
que está localizado na rua 
Lutécia, 80, no Jardim Dayse. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4679-4624.

Itaquá - A Guarda Ambiental 
esteva em patrulhamento no 
último domingo, no Jardim 
Maria Rosa II, com o intuito 
de inibir e flagrar crimes 
ambientais, e ouviu barulhos 
em áreas de mata.

A equipe flagrou dois boli-
vianos que cortavam árvores e 
tentaram fugir com a chegada 
dos guardas. O homem fla-
grado com a motosserra ficou 
detido no distrito policial e 
o outro foi liberado, sendo 
testemunha do crime. O auto 
de infração foi aplicado em 
1.000 Unidade Fiscal do Es-
tado de São Paulo (UFESPs).

De acordo com o secretário 
adjunto de Meio Ambiente, 
Siclanei Castaldi, ações como 
essa têm o objetivo de desma-
tar determinadas áreas para 
invadir. “Há muitas pessoas 
que vêm de outras cidades 
e acabam invadindo áreas 
rurais. Essas ações trazem 
problemas sérios para toda 
a cidade. É um cuidado que 
devemos ter”.

Guarda flagra 
crime ambiental 
no Jardim  
Maria Rosa II

No domingo

Poá - Após iniciar as tratativas 
no final de julho, a Secretaria 
de Saúde concluiu os trâmites 
de transformação do Hospital 
Municipal Guido Guida para 
Pronto Atendimento 24 Horas 
(PA) junto ao governo do Es-
tado, por meio da Secretaria 
de Saúde. A iniciativa teve 
como objetivo reduzir os 
custos gerados pelo hospital 
e, consequentemente, manter 
o atendimento à população.

De acordo com a secretária 
Claudia Cristina de Deus, os 
problemas financeiros e de 
Recursos Humanos (RH) são 
os principais problemas que 
dificultam a manutenção do 
Guido Guida. “A prefeita Marcia 
Bin (PSDB) tem trabalhado 
para sanar as dívidas e equi-
librar a saúde econômica da 
cidade, seja por redução dos 
vencimentos dos servidores 
municipais e subsídios dos 
secretários, vice-prefeito e 
prefeita, revisão de contratos, 
devolução de prédios locados, 
entre outros. Em relação ao 
hospital, diversas reuniões 
e estudos foram realizados 
e optamos pela alteração e, 
hoje, o Guido Guida já atua 
como Pronto Atendimento 
24 Horas”, afirmou.

Guido Guida já 
funciona com 
atendimento  
24 horas

Hospital
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Alunos são selecionados 
pelo Mogi Basquete

Mogi- A paixão pelo bas-
quete levou o professor de 
Educação Física da rede mu-
nicipal de ensino, Anderson 
Borges Vellozo, a desenvolver 
um projeto voluntário sobre 
a modalidade no Cempre 
Oswaldo Regino Ornellas, 
em Jundiapeba. No final de 
agosto, a iniciativa comemorou 
uma grande realização com 
a entrada de dois alunos na 
categoria sub-13 do Mogi 
Basquete.

De quatro alunos que par-
ticiparam da seletiva, foram 
selecionados Victor Monteiro 
Inocêncio e Alexsander Juliano 
de Oliveira Fonseca, ex-alunos 
do Cempre, onde o professor 
leciona. Os treinamentos na 
equipe principal já começa-
ram. “Ele está participando 
há duas semanas e está gos-
tando bastante. O professor 
Anderson tá sempre muito 
presente”, contou Jenifer de 
Oliveira Monteiro Inocêncio, 
mãe do Victor.

A inspiração para o projeto 
Coro Basket, realizado de 

Projeto voluntário

forma voluntária, surgiu em 
2017 quando o professor 
e sua esposa começaram a 
acompanhar a equipe mo-
giana. “Criamos um vínculo 
muito forte com o basquete 
da cidade, tanto que logo 
em seguida nos tornamos 
sócio-torcedores e de lá para 
cá essa paixão só aumenta”, 
contou Vellozo. O Cempre 
atende mais de 600 alunos e 
faz parte do Programa Escola 
de Tempo Integral. 

Em 2018, o professor ainda 
não lecionava aulas de basquete 

na escola, mas inscreveu os 
alunos no campeonato mu-
nicipal interescolar, realizado 
naquele ano. Somente três 
escolas se inscreveram para 
participar da modalidade. “Ob-
servei na competição que eram 
alunos que não praticavam a 
modalidade e não sabiam que 
existia um time profissional na 
cidade, referência nacional no 
basquete no Brasil”, contou. 
No ano seguinte, em conversa 
com a gestão da unidade, o 
basquete foi incluído nas 
oficinas esportivas .

Quatro alunos da rede municipal foram selecionados

Divulgação/PMMC

Alfabetização e novas 
tecnologias é tema de Fórum

Região - O 2º Fórum Inter-
nacional de Educação, que o 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) promove durante 
todo o mês de setembro com 
o debate de questões relacio-
nadas à educação nos tempos 
de pandemia nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, dis-
cute nesta semana os avanços 
e retrocessos nas políticas de 
alfabetização.

A terceira sessão virtual do 
fórum vai ao ar amanhã, às 19 
horas, com as participações 
das professoras Telma Ferraz 
Leal, pós-doutora em Educação 
e professora da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) 
e Lilian Bacich, doutora em 
Psicologia da Educação e di-
retora da Tríade Educacional, 
que entre outras abordagens 
falarão sobre limites e possibi-
lidades das novas tecnologias 
aplicadas aos anos iniciais do 
ensino fundamental.

Idealizado para auxiliar 
no processo formativo dos 
docentes das redes públicas 

Educação

dos municípios do Conde-
mat, o Fórum de Educação 
do Alto Tietê envolve mais 
de seis mil profissionais e as 
sessões são abertas ao público 
https://www.youtube.com/c/
forumeducacaoaltotiete.

Na semana passada, a se-
gunda sessão do fórum foi 
dedicada a discutir a for-
mação de professores e as 
políticas de avaliação para a 
aprendizagem. A professora 
Paula Louzano, diretora da 
Faculdade de Educação da 
Universidade Diego Portales, 
de Santiago do Chile, e doutora 
em política educacional pela 
Universidade de Harvard, falou 
sobre a prática da profissão 
do docente.

“A ideia da prática da docên-
cia se divide em três campos 
fundamentais: o conhecimento 
sobre os seus alunos e o de-
senvolvimento em diferentes 
contextos, o ensino e o con-
teúdo. Juntando os campos, 
o docente coloca em prática 
a sua base de conhecimento, 
tomando decisões no espaço 

escolar”, destacou.
A sessão contou ainda com 

a participação do professor 
Chico Soares, doutor em Es-
tatística pela Universidade 
do Wisconsin e pesquisador 
da relação entre a atuação 
das escolas de ensino básico 
com os indicadores de desi-
gualdades educacionais, que 
contextualizou o conceito de 
avaliação formativa.

“A avaliação formativa é um 
diagnóstico, onde o professor 
decide o que quer verificar 
coletivamente, cria as tarefas 
e deve olhar a resposta dos 
estudantes com uma visão de 
como cada um pode melhorar, 
para então fazer o feedback”, 
detalhou.

O evento é uma iniciativa 
das secretarias de educação 
dos municípios que integram 
o Condemat e conta com 
apoio da Unesco, Undime, 
Itaú Social, Fundação San-
tillana e Oficina Municipal e 
com a organização executiva 
pelo Instituto Brasileiro de 
Sociologia Aplicada (IBSA).

EDP comemora a marca de 

2 milhões de clientes atendidos
Companhia celebra Dia do Cliente oferecendo condições diferenciadas para regularização de dívidas e cashback

FEIRÃO DE NEGOCIAÇÃO

Região - A EDP, distribuidora 
de energia elétrica está em 
dupla comemoração. Hoje, 
Dia do Cliente, a Companhia 
celebra o marco de 2 milhões 
de clientes atendidos em sua 
área de atuação e, para refor-
çar a comemoração, foram 
planejadas ações que reforçam 
o propósito da Companhia. 
Até o dia 30 de setembro 
será realizado o Feirão de 
negociação de débitos com 
condições especiais, além do 
início do projeto Eficiência 
Solidária, que vai substituir 
60 mil lâmpadas de consu-
midores residenciais, em 
cinco cidades, por LED, e 
uma ação piloto com foco 
em ampliar o volume de 
famílias cadastradas na Tarifa 
Social de Energia Elétrica.

Até do dia 30 de setembro, 
os clientes com contas atrasa-
das terão facilidades especiais 
com o Feirão de Negociação 
da EDP, além da redução na 
entrada. Excepcionalmente 
durante todo o período da 
ação, aqueles consumidores 
que já possuem débitos de 

Projeto Eficiência Solidária substituirá 60 mil lâmpadas de maior consumo por LED

parcelamentos de negociações 
anteriores também encontra-
rão vantagens para o acerto e 
renegociação de suas contas. 
As regras do Feirão incluem 
os clientes residenciais, rurais, 
comerciais e industriais.

Além das condições es-
peciais de negociação, no 
período do Feirão o cliente 
que efetuar o pagamento 
da entrada até a data do 
vencimento, terá cashback 
de 10%, limitado a R$ 10, 
lançado na próxima conta 
de energia. 

No portal EDP Online, 
www.edponline.com.br ou 
pelo aplicativo EDP Online, 
disponível para todas as 
plataformas de smartphone 
ou tablets, o cliente pode 
negociar e optar pela forma 
mais conveniente para quitar 
os débitos em aberto, além 
de tirar as dúvidas quanto 
ao cashback. Basta ter em 
mãos o número de instalação 
e o CPF do titular da fatura. 

Para facilitar ainda mais a 
comunicação com o cliente, 
a empresa disponibiliza um 

contato via Whatsapp, por 
meio do número (11) 93465-
2888 para a consulta de dé-
bitos e solicitação de código 
de barras para pagamento. 
Além disso, a EDP dispõe do 
Canal de Atendimento por 
telefone no 0800 721 0123.

O cliente optar por pagar o 

parcelamento usando cartão de 
crédito pela primeira vez no 
aplicativo do PicPay, também 
terá direito a um cashback, 
de acordo com as regras da 
carteira, ficando armazenado 
no aplicativo e podendo ser 
utilizado para transferências 
e outros pagamentos.

Eficiência Solidária
A EDP fará a substituição 

de 60 mil lâmpadas de maior 
consumo (incandescentes, 
halógenas ou fluorescentes 
compactas) por LED para os 
clientes residenciais das cidades 
de Santa Branca, Guararema, 
Lorena, Pindamonhangaba 

e São José dos Campos. Até 
25 de setembro o posto de 
troca “Led Truck” ficará 
estacionado Praça Walde-
mar Salgado, 50 - Centro, 
em Santa Branca, disponi-
bilizando 3 mil lâmpadas. 
Posteriormente, seguirá para 
as demais cidades. 

Para participar, o cliente 
deve residir na cidade onde 
o Led Truck estiver esta-
cionado e dirigir-se até o 
posto de troca, munido da 
última fatura de energia, do 
documento de identidade, 
além de estar com as contas 
de luz em dia. No local, po-
derá ser entregue até cinco 
lâmpadas incandescentes, 
halógenas ou fluorescentes 
compactas para receber a 
mesma quantidade de LED. 
O Programa segue todos os 
protocolos sanitários contra 
o contágio por Covid-19.

Caso o cliente esteja ins-
crito para receber a fatura 
de energia por e-mail ou 
realizar o cadastro no ato da 
troca, ganhará uma lâmpada 
bônus. 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Primeiros grupos de 
trabalho iniciam atividades

Mogi- Os grupos de tra-
balho sobre Acolhimento e 
Recuperação de Aprendizagem 
foram apresentados anteon-
tem na reunião mensal do 
Gabinete de Articulação para 
o Enfrentamento da Pandemia 
na Educação (Gaepe Mogi). 
Outros dois pontos abordados 
no encontro foram a consulta 
pública, que deverá ser feita às 
famílias sobre o retorno gradual 
das atividades presenciais nas 
escolas e a recém-lançada 
página do Gaepe Mogi no 
portal da Secretaria Municipal 
de Educação.

O grupo de Acolhimento foi 
o primeiro a se apresentar. O 
objetivo do grupo é elaborar um 
planejamento com propostas 
de ações para o acolhimento 
socioemocional dos estudantes, 
professores e familiares. Em 
seu planejamento, o grupo 
estabeleceu quatro tópicos 
principais: pesquisa socioe-
mocional, monitoramento, 
parcerias com universidades e 
outras instituições e o direcio-
namento do atendimento para 

GAEPE Mogi

grupos de alunos, professores 
e familiares. No momento, 
este trabalho de acolhimento 
na rede municipal de ensino 
tem sido feito por profissionais 
do Pró-Escolar e o professor 
José Henrique Porto.

O segundo grupo a se 
apresentar na reunião tem 
como tema a Recuperação 
da Aprendizagem. Foi pon-
derada a necessidade de uma 
pesquisa mais qualitativa da 
aprendizagem, considerando 

que os resultados obtidos 
estão no contexto do ensi-
no remoto o que pode ser 
enviesado pela participação 
ou não dos responsáveis. O 
grupo também apontou a 
necessidade de uma análise 
das práticas pedagógicas e 
a elaboração de um plano 
estratégico para uma efetiva 
recuperação.

A reunião também contou 
com a apresentação da página 
do Gaepe Mogi.

Grupos foram apresentados anteontem na reunião mensal

Divulgação/PMMC

Aumento de representantes em 
sindicatos é aprovado em Mogi
Atualmente, os sindicatos de servidores municipais possuem um representante, agora poderão ter até três

LEGISLATIVO

Mogi - A Câmara aprovou 
ontem o projeto de emenda 
à Lei Orgânica que aumenta 
o número de representantes 
licenciados para atuar nas 
funções sindicais de um 
para três.

A proposta de emenda, 
de autoria do prefeito Caio 
Cunha (Pode), segue o Termo 
de Acordo Coletivo nº 01, 
assinado junto aos Sindicato 
dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública de Mogi 
das Cruzes e Guararema 
(Sintap). A propositura muda 
o parágrafo quinto do artigo 
17, incluindo o texto: “Fica 
assegurado o afastamento de 
até três servidores eleitos para 
ocupar cargo em sindicato de 
categoria, das suas funções, 
durante o tempo em que 
durar o mandato, fazendo 
jus aos seus vencimentos e 
vantagens”.

Segundo Benedito Francisco 
Souza Filho, presidente do 
Sintap, o aumento de um para 

três servidores contribui para 
o trabalho da entidade, mas 
ainda está defasado em rela-
ção a outras cidades. “Outras 
cidades possuem mais vagas 
para esta função, como em 
Suzano que conta com 11 
servidores, Itaquaquecetuba 
com nove, ou Guarulhos com 
23. Nosso número ideal de 
servidores é seis, para cobrir 
todo o quadro da cidade, mas 
três já é um avanço”, apontou.

Nas expectativas do Sin-
tap, os representantes que 
poderão ser apontados para 
o afastamento para exercício 
das funções sindicais deverão 
ser das pastas de Serviços 
Urbanos, de Educação e do 
Serviço Municipal de Águas e 
Esgotos do município (Semae). 
A cidade de Mogi das Cruzes 
conta, segundo o Portal da 
Transparência do município, 
com 5.675 servidores públicos 
municipais da ativa.

Durante o Pequeno Expediente, 
a vereadora Inês Paz (Psol) 
elogiou o projeto de Emenda 
e reforçou a necessidade de 

trabalho dos sindicatos dentro 
do funcionalismo. “Em um 
contexto nacional em que 
os direitos dos servidores 
públicos perdem direitos 
continuamente, é preciso 
que as categorias estejam 

unidas para preservar seus 
direitos”, apontou.

Durante a votação, foi 
apresentada uma emenda 
à propositura sugerindo a 
aplicação da paridade de 
gêneros entre os representantes. 

Moções
Antes do início da etapa 

do expediente, às 15 horas, 
a Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes recebeu 
o atleta paralímpico Ma-
ciel Santos, medalha de 

bronze na Bocha Individual 
nos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio, ocorridos no mês 
passado. Maciel, que foi 
homenageado pela Casa 
em uma moção de aplausos 
assinada por todos os 23 
parlamentares.

A Câmara também rendeu 
homenagens a outras pes-
soas e instituições ligadas à 
cultura, esportes e religião 
na sessão de ontem: o União 
Futebol Clube, que comple-
tou na semana passada 108 
anos de fundação; a Igreja 
Batista no Brasil que neste 
ano completa seu 150º ani-
versário de fundação e que 
possui uma sede em Mogi; 
aos produtores do filme 
documentário “Serráqueos”, 
que estreou no aniversário 
da cidade no início do mês 
e ao professor de Educação 
Física Diego Collettes por sua 
participação como treinador 
da equipe de Goalball nas 
Paralimpíadas de Tóquio e 
a conquista da medalha de 
ouro, inédita para o Brasil.

Andre Diniz

Nova norma foi aprovada ontem, durante sessão na Câmara de Vereadores

Diego Barbieri/CMMC

O Mercado Municipal de 
Mogi das Cruzes passará a 
receber a partir de hoje o 
MercARTE, uma parceria entre 
as secretarias municipais de 
Cultura e Agricultura, que 
vai se concretizar por meio 
de um trabalho de grafite e 
também uma exposição de 
artes plásticas. O objetivo é 
requalificar o prédio, que é 
histórico e emblemático. A 
atividade celebra os 56 anos 
do espaço no atual endereço.

A grafitagem foi feita por 
Bozer Cruz, que assina outras 
obras em espaços municipais. 
O trabalho foi feito na rampa 
que dá acesso ao segundo piso 
e também em três pilastras 
do espaço público. Já na área 
central do centro comercial 
serão instalados fios de aço, 
que vão sustentar quadros 
e fotografias de artistas mo-
gianos. Será, portanto, uma 
exposição suspensa. A mostra 
contará com obras de arte, 
todas selecionadas a partir 
da Lei Aldir Blanc.  

Mercadão receberá 
MercARTE e 
comemora 56 
anos

Atual endereço
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SBT, 21H00

Chiquititas
Na cadeia, Miguel consegue abrir um buraco maior na parede. Miguel consegue 

render um dos policiais e com a roupa dele foge da cadeia.

GLOBO, 17H55

Malhação
Dandara confi dencia a Mari que acredita que esteja grávida de Gael. Gael 

descobre que Wallace e Karina estão inscritos no campeonato Warriors sem 

a sua aprovação.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Samuel e Luísa tentam despistar Pilar. Tonico explica a Nélio seu plano para 

atrapalhar Pilar. Todos se preparam para a cerimônia de posse dos deputados. 

Pilar discute com Samuel. Dolores admira a irmandade das princesas. 

GLOBO, 19H15

Pega Pega 
Madalena fi ca arrasada quando Sabine lhe oferece dinheiro para se afastar 

de Dom. Antô nia deduz que Isabel está  lhe evitando. Malagueta guarda a 

mala com o dinheiro roubado em um armá rio de uma academia de giná stica. 

GLOBO, 21H00

Império
Jesuína faz um telefonema e avisa sobre a visita do Comendador. Xana não 

gosta do futuro pai adotivo de Luciano. Xana se surpreende com Aline. Helena 

pede para encontrar Érika. Orville tem um mau pressentimento sobre o leilão. 

José Alfredo avisa a Maria Ísis que se esconderá em sua casa. Maria Clara 

desdenha os desenhos de Amanda. 

RECORD, 21H

Gênesis
José sofre com a lembrança dos irmãos. Amarilis se incomoda com Kamesha. 

Zilpa aconselha Israel e ele autoriza Judá a seguir um novo caminho. José 

e Asenate se encontram.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 54

Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

Viver é um desafio 
diário. A vida não 
nos dá trégua, não 
importa o momento 
pelo qual estamos 
passando, o mundo 
não vai parar para 
esperar que nós 
recuperemos o fôlego.

O trem continua 
andando e nós 
não podemos ficar 
para trás, ainda 
que em muitos 
momentos apenas 
tenhamos a vontade 
de contemplar a 

MOMENTO
especial

O TREM DA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

CATARINA DE FREITAS DE FARIA

MARIA DA GRAÇA H. HAMERMULER

OSMAR PARO

Hoje é seu aniversário, um dia mais que especial. Que 

Deus possa realizar tudo que você deseja. Parabéns!

“ Viver não é esperar a 
tempestade passar. É aprender a 
dançar na chuva.”

 cultura@jornaldat.com.br

paisagem.
É verdade que em 

alguns momentos 
precisamos recuar. 
A nossa saída é 
aprender a ouvir o 
coração. Em alguns 
momentos é preciso 
fazer silêncio para 
saber que passo dar, 
em qual estação do 
trem descer e como 
continuar a viagem.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 - PROCESSO Nº: 200.972/2021
OBJETO: Aquisição de válvula de retenção da EEAT-20.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 28 de setembro de 2021, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 14 de setembro de 2021.JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral. 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021 - PROCESSO Nº 200.793/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de registro gaveta em alumínio e bronze.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 01, 02, 03 e 05:FORTHY TUBOS E CONEXÕES 
EIRELLI- EPP. no valor global de R$ 27.475,00. Lote 04: DOCOL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA no valor global de R$ 123.200,00. Mogi das Cruzes, em 13 de 

setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
AVISO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2/2021 - PROCESSO Nº 200.360/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA DE CABINES PRIMÁRIAS DE MÉDIA TENSÃO.
A Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que analisou detalhadamente os documentos apresentados 
para a Tomada de Preços nº 002-2/2021 e decidiu pela HABILITAÇÃO da empresa 
FACILITES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM EIRELI.e pela INABILITAÇÃO 
da empresa MANUTESP MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EIRELI., para a fase seguin-
te do certame. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
deste Aviso, para a interposição de eventuais recursos, vistas e extração de cópias dos 
autos. Em não havendo, fica estabelecido odia 24 de setembro de 2021, às 11h00, 
para a abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA, na sala de licitações do edifício 
- sede da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, sito à Av. Ver. Narciso Yague Gui-
marães n° 277 – Centro Cívico. Mogi das Cruzes, em 14 de setembro de 2021.ERIC 

WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL.

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO

CREDENCIAMENTO Nº 001-2/21 - PROCESSO Nº 29.239/20
OBJETO: “CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA 
A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DOS MUNÍCIPES, TRIADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE 
BUCAL DO MUNÍPIO DE MOGI DAS CRUZES”
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Especial de Julgamento, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou detalhadamente os 
documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres exarados pelos 
órgãos competentes da Secretaria Municipal de Saúde, decidiu HABILITAR a empresa: 
LABORATÓRIO CENTRAL – EMERSON TOMAZ DA COSTA., para o Credenciamento 
supra citado. Decidiu, ainda, INABILITAR a empresa: O.D. LABORATÓRIO DE PRÓTESE 
DENTÁRIA LTDA., por não atender ao solicitado pelos subitens “7.1.2” e “8.1.2” do Edital. 
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos termos do 
artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações para a interposição de eventuais 
recursos. Finalmente, resolveu a Comissão Especial de Julgamento, autorizar vistas e 
extração de cópias dos autos.

Mogi das Cruzes, em 14 de setembro de 2021.
VIVIANE ARMINDO PRADO MIRANDA - Presidente da Comissão__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 - PROCESSO Nº 16.857/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE ENFERMAGEM.
EMPRESAS VENCEDORAS: NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E 
HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA; MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI; ALFALAGOS LTDA; COMERCIAL 3 ALBE LTDA; 
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
VALOR GLOBAL: R$ 3.473.925,20 (três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos 
e vinte e cinco reais e vinte centavos).

Mogi das Cruzes, em 10 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODÓI - Secretária Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 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.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, comunica 
aos interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada no dia 14 de setembro de 
2021, onde se lê: (hum milhão, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais), leia-
se: (hum milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais).

Mogi das Cruzes, em 14 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, torna 
público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária qualificação, 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “CONCORRÊNCIA RP”:
EDITAL Nº 005/21 - PROCESSO Nº 22.500/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EM DIVERSOS PRÓPRIOS 
NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), VISANDO ATENDER AS 
SECRETARIAS, COORDENADORIAS E AUTARQUIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTAS” serão recebidos no Departamento de 
Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-
Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 18 de outubro de 2021. A abertura dos 
envelopes “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontram-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 14 de setembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 023/2021 - PROCESSO Nº 7.200/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIVERSOS (DIETA ESPECIAL).
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 023/2021. 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 03 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - SMO 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas e PREVIAMENTE inscritas em 
Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º 
(TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 006/21 - PROCESSO Nº 18.390/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1.322 (UM MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS) 
JAZIGOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE NA RUA CAP. JOAQUIM DE MELLO FREIRE, 900 – VL 
VITÓRIA, NESTE MUNICÍPIO.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 01 de outubro de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 14 de setembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital Nº 016, de 15 de setembro de 2021.
Oficio nº. 097/2021
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do disposto nos artigos 31 e 104, II, 
IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do Município, torna público, que se encontra publicada por 
afixação do Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na Avenida Vereador Narciso Yague 
Guimarães, 277 - Centro Cívico, nesta cidade, para conhecimento dos interessados, a relação 
contendo 8 ( oito ) Termos de Início de  Fiscalização que foram abertos pelo Departamento de 
Fiscalização de ISS/ICMS para verificação e lançamento do ISSQN – Declarados e Pendentes 
dos prestadores e tomadores de serviços, no período de 2016 a 2021 nos termos do artigo 75 
da Lei Municipal Nº 1.961, de 07 de dezembro de 1970 (CTM), para que sejam notificados/
intimados do início da execução do procedimento fiscal definido pela respectiva Ordem de 
Fiscalização, nos termos do Título II do Código Tributário Municipal - CTM c/c Artigo 52 e 
Capitulo X da Lei Complementar Municipal nº 26/2003.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE AGRICULTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/21 – PROCESSO Nº 22.798/21

OBJETO: OUTORGA DE LICENÇA PARA PROVER 6 (SEIS) VAGAS PARA 
COMERCIALIZAR:
PRODUTOS AGROECOLÓGICOS, EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICO, ORGÂNICOS, 
LANCHES E SALGADOS E FLORES, PLANTAS ORNAMENTAIS, INSUMOS E 
ACESSÓRIOS, A SER REALIZADO QUINZENALMENTE, AOS SÁBADOS, NA FEIRA 
TEMÁTICA ILHA MARABÁ, através de Permissão de Uso a Título Precário.

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: para 
vagas de Produtos agrícolas innatura e processados – Fulvio Rogério Ruiz Gomes e Sonia 
Maria Bulio Pardinho. As demais vagas deram-se por desertas.

Mogi das Cruzes, em 14 de setembro de 2021
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário Municipal de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES



Whatsapp: 96858-3924

Somente para Redação e Fotografi a

e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br

Publicidade: 4735.8020

Serviço ao assinante: 4735.8015 

Quarta-feira, 15 de setembro de 20218 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Tintas naturais

Cenoura, beterraba e espinafre foram alguns dos elementos usados por alunos das 
turmas de Infantil II e III do Ceim Maria José Alves de Souza (CEIC Dó-Ré-Mi I) na 
oficina “Tintas naturais – Cores e sentidos”, promovida pela Escola Ambiental de 
Mogi das Cruzes da Secretaria de Educação, anteontem. A atividade faz parte da 
programação de vivências com a natureza em comemoração dos 461 anos de Mogi.

382 moradores recebem 
tratamento pós-covid-19
Iniciativa começou a ser utilizada na cidade em março do ano passado no município

RECUPERADOS

Mogi - A Secretaria de 
Saúde informou no início 
desta semana o balanço do 
atendimento pós-internação 
de pessoas que tiveram o 
coronavírus (Covid-19) e 
que estiveram internadas 
em hospitais do município. 
O atendimento faz parte das 
estratégias da administração 
municipal no combate à 
pandemia, que teve início 
em março do ano passado.

O atendimento pós-in-
ternação começou em abril 
deste ano, e o serviço vem 
funcionando em caráter 
temporário na Unica do 
distrito de Jundiapeba, na 
região oeste da cidade. Se-
gundo a Prefeitura, o local 
oferece endocrinologistas, 
cardiologistas, pneumo-
logistas, nutricionistas e 
outras especialidades que 
auxiliam na recuperação 
dos pacientes, sem a ne-
cessidade de fila de espera.

No balanço da Pasta 

Diversos profissionais da medicina participam da recuperação pós-coronavírus

municipal da Saúde, 382 
pacientes foram atendidos, 
sendo 833 encaminha-
mentos feitos para espe-
cialidades médicas, 378 
encaminhamentos para 
equipes multiprofissionais 

e 950 exames solicitados. 
“Na alta, o paciente é en-
caminhado ao Núcleo de 
Avaliação Física (NAF) para 
total recuperação física e 
fortalecimento da massa 
muscular”, informou.

Segundo a administração 
municipal, o serviço pós-

-internação para pacientes 
com Covid-19 será realizado 
em caráter permanente nas 
futuras instalações do Centro 
Integrado de Assistência à 

Saúde (Cias), localizado 
ao lado da Unidade de 
Pronto Atendimento do 
Rodeio (UPA). A previsão 
é de que as obras no local 
sejam encerradas até o final 
deste ano, com início das 
operações em 2022, após 
a aquisição de mobiliário 
e demais adequações.

Sobre a retomada das 
atividades na Única de 
Jundiapeba e no NAF loca-
lizado no centro da cidade, 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que “os 
setores responsáveis já es-
tão preparando mudanças 
para a retomada segura dos 
atendimentos originais”.

Desde o início da pande-
mia, a cidade de Mogi das 
Cruzes registrou 37.513 
casos positivos da Covid-19. 
Destes, 34.513 foram cura-
dos e 1.487 casos seguem 
ativos, segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde. 1.487 
pessoas perderam a vida 
para a doença desde março 
de 2020. 

André Diniz
Mariana Acioli

Ocupação de leitos Covid continua baixa
Região - O governo do 

Estado de São Paulo infor-
mou ontem que o Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo passou a atender casos 
de outras doenças, deixando 
de ser uma das unidades de 
referência contra o corona-
vírus (Covid-19) na região.

“O redirecionamento de 
leitos faz parte da rotina de 
trabalho dos gestores dos 
serviços de saúde. Toda 
medida é baseada em mo-
nitoramento do cenário 
e planejamento da rede”, 
informou o Estado.

Na atualização da ocu-
pação dos leitos, a região 
mantém o viés de baixa 
ocupação, com oscilação 
positiva e negativa.

Mogi das Cruzes informou  
que, até o início da noite de 
ontem, 47 vagas na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 

Internações

de um total de 320 dispo-
níveis estavam ocupadas, 
o que equivale a 14,7% da 
oferta. No entanto, o número 
de vagas em Enfermaria 
passou de 32 para 38 de 
962, representando 4% de 
ocupação.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano revelou que não conta 
com pacientes internados 
com Covid-19 no Pronto-

-Socorro (PS) Municipal, 
diferentemente da última 
semana, que contava com 
uma pessoa.

A cidade de Itaquaquecetuba 
declarou que apenas um dos 
oito leitos de emergência está 
com paciente, equivalente 
a 12% da capacidade. O 
setor de Enfermaria está 
sem pacientes.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, o Hospital 
Santa Marcelina de Itaquá 

registrou três dos dez leitos 
de UTI com ocupação, ou 
30% das vagas, e dois dos 
dez leitos de enfermaria 
(20%). 

Outra cidade que também 
teve aumento em relação 
à semana anterior foi Poá, 
que possui dois pacientes 
na Enfermaria ocupando 
as duas vagas do Hospital 
Municipal Dr. Guido Guida, 

mas sem pacientes na emer-
gência. “Atualmente, temos 
seis pacientes cadastrados 
na Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde 

- Cross - que aguardam na 
fila de espera”, informou.

Na cidade de Ferraz de 
Vasconcelos, o Hospital Re-
gional do município opera 
com 26,92% da capacidade, 
com sete dos 26 leitos ocu-
pados, segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde, sendo 
que na semana passada pos-
suía dez internados. Para os 
leitos de enfermaria, a taxa 
é de 15,38% com quatro 
de 26 leitos, sendo que na 
semana passada eram cinco 
internados.

A prefeitura de Guararema 
reportou que dois dos 11 
leitos no setor de enfermaria 
da rede municipal de Saú-
de estão ocupados, o que 

equivale a 18% dos leitos.

Retaguarda
O Hospital Dr. Arnaldo 

Pezzuti Cavalcanti, localizado 
no distrito de Jundiapeba, 
apresentou 19 dos 30 leitos 
de UTI disponíveis ocupados 
(65,62%), e 10 dos 30 leitos 
de enfermaria (33,33%). A 
unidade apresentou leve 
queda em relação à última 
semana, quando marcou 
67,86% para leitos de UTI 
e 46,67% para enfermaria, 
segundo a pasta estadual 
da Saúde.

Já o Hospital Auxiliar 
de Suzano, subordinado 
ao Hospital das Clínicas 
de São Paulo, registrou 14 
dos 20 leitos, com uma taxa 
de ocupação de 69,23%. 
No final da última semana, 
ele contava com taxa de 
ocupação de 42,86%. (A.D.)

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Saúde libera novos 
agendamentos por meio do 
site www.cliquevacina.com.
br hoje, às 16 horas, para 2ª 
dose do imunizante contra 
a Covid-19 da CoronaVac/
Butantan/Sinovac para quem 
tomou a primeira dose até o 
dia 27 de agosto e primeira 
dose de Pfizer para crianças e 
adolescentes de 12 a 17 anos.

Amanhã, às 16 horas, serão 
liberadas segundas doses de 
AstraZeneca/Fiocruz para 
quem tomou a primeira 
até 26/6.

O agendamento dos idosos 
com 85 anos ou mais que já 
completaram seis meses da 
aplicação da segunda dose, 
independente de qual tipo 
de vacina recebeu, continua 
pelo Sistema Integrado de 
Saúde (SIS). As ligações 
ocorrem principalmente após 
às 16 horas e, em caso de 
dúvida, o próprio munícipe 
também pode ligar para o 
telefone 160. 

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) contabilizou mais 
sete óbitos por Covid-19 nas 
últimas 24 horas. As vítimas 
fatais eram residentes nos 
municípios de Biritiba Mirim, 
Mogi das Cruzes e Suzano.

Com as novas vítimas, o 
número de mortos em de-
corrência da doença passa 
a ser 5.363.

Desde o início da pande-
mia do coronavírus, 110.147 
moradores da região do 
Condemat, que testaram 
positivo para a Covid-19, se 
recuperaram. A atualização 
dos dados, de ontem mostra 
ainda que 129.379 pessoas 
contraíram a doença na região.

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI em Mogi ontem 
era de 15% e enfermaria 3,3%.

Estado
O Estado de São Paulo 

registrou ontem 4.301.525 
casos de Covid-19 durante 
toda a pandemia e 147.444 
óbitos. Entre o total de casos, 
4.096.627 milhões tiveram a 
doença e já estão recuperados, 
sendo que 445.684 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar.

Saúde 
abre novos 
agendamentos 
online

Vacinação

A Secretaria 
de Saúde de 
Suzano revelou 
que não conta 
com pacientes 
internados com 
Covid-19


