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

Estado oficializa obras 
nas estradas vicinais de 

Suzano e Mogi das Cruzes
Foram contempladas pelo edital de ontem a da Volta Fria, em Mogi, e a do Furuyama, em Suzano

O governo do Estado oficiali-
zou na tarde de ontem o processo 
de licitação de pavimentação de 
três estradas vicinais no Alto Tie-
tê, compreendendo as cidades de 
Suzano e Mogi das Cruzes. Dentre 
elas, está a recuperação da estrada 
da Volta Fria. A solenidade do pro-
grama Pró-SP ocorreu no Palácio 
dos Bandeirantes, sede do governo 
paulista, e contou com a presença 
de deputados estaduais e federais 
da região, como Estevam Galvão 
de Oliveira (DEM) e o deputa-
do federal Marco Bertaiolli (PSD).  
Cidades, página 5

Oportunidade

Suzano Mais 
Emprego oferece 
49 vagas
Cidades, página 3

A Prefeitura de Mogi lançou an-
teontem o Conselho Participativo 
de Desenvolvimento Econômico. 
O evento ocorreu no auditório do 
prédio-sede da administração mu-
nicipal e contou com a presença de 
representantes da indústria, do co-
mércio, de instituições de ensino e 
de entidades representantes dos di-
ferentes setores. Cidades, página 4

Desenvolvimento 

CONSELHO 
PARTICIPATIVO 
É LANÇADO  

População que mora perto da estrada da Volta Fria aguarda melhorias no local há mais de 20 anos

Mogi News/Arquivo

Coronavírus

Aplicação da segunda é 
oferecida hoje, em Suzano
O trabalho de imunização contra o coronavírus 
(Covid-19) continua em Suzano. Desta vez a 
campanha oferece a segunda dose a todos que 
precisam completar a etapa até o dia 19 de setembro. 
O atendimento ocorre a partir das 8 horas, nos três 
polos de imunização. Cidades, página 3
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Ação irá ocorrer nos três polos de vacinação instalados na cidade

Controle rígido garante 2ª dose

ESTOQUE

Mogi das Cruzes não registrou problemas de falta 
de disponibilidade da segunda dose da vacina 
contra a Covid-19. A campanha continuará sem 
intercorrências no município. Cidades, página 8

COVID-19

FERRAZ 
APLICA  
3ª DOSE
Pessoas com 18 anos 
ou mais e que sejam 
imunossuprimidas 
(pessoas que possuem 
alguma deficiência 
imunológica) podem 
receber reforço da vacina

Cidades, página 3
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ABERTURA DO CASARÃO
Em cerimônia oficial, o prefeito 
de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), 
anunciou a abertura do Casarão 
da Memória Antonio Marques Fi-
gueira para visitação a partir do 
dia 26 de setembro. O espaço cul-
tural celebra a história e trajetó-
ria da cidade com uma série de 
exposições, conteúdos audiovi-
suais, acervos fotográficos, en-
tre outras intervenções que re-
metem aos pilares da construção 
do município.

VACINA CONTRA GRIPE
Dando continuidade na 4ª etapa da 
campanha da Vacinação Influen-
za (H1N1), a população em geral, 
crianças a partir de seis meses, 
gestantes e puérperas com 15 
dias de intervalo para quem re-
cebeu a vacina da Covid-19, po-
derão receber o imunizante. A 
aplicação acontecerá na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) I, locali-
zada na rua Prefeito José Basílio 
Alvarenga, 930, no bairro Brotas.

HOMENAGEM DO ROTARY
A secretária municipal do Verde e 
Meio Ambiente de Mogi, Michele 

de Sá Vieira, será homenageada e 
fará uma apresentação no Rotary 
Clube de Mogi das Cruzes – Dis-
trito 4563, hoje, das 20h às 21h, 
sobre o “Dia Internacional para a 
Preservação da Camada de Ozô-
nio”. A data foi instituída pela As-
sembleia Geral das Nações Uni-
das, em 1994, e é um momento 
de reflexão e tomada de ações 
práticas em nível regional, na-
cional e global para a proteção 
da camada de ozono do planeta.

LIVRO DA VILA HÉLIO
O livro “Vila Helio, da fundação à 
Marbor”, lançado em maio deste 
ano, já com a segunda impres-
são, está disponível para compra 
no Memorial Helio Borenstein. A 
publicação, que conta com deta-
lhes a história da Vila, de Mogi 
e do Grupo Marbor, tem regis-
tros inéditos e, inicialmente, foi 
produzida para ser um presente 
para amigos e parceiros da Mar-
bor, mas, atendendo a pedidos de 
visitantes, passou a ser também 
vendido para quem tiver interesse. 
Ótima oportunidade para conhe-
cer melhor fatos que marcaram o 
crescimento de Mogi das Cruzes.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Turismo 

A 
agência das Nações Unidas, Organi-
zação Mundial do Turismo (OMT), 
aponta o setor como um dos mais 
afetados durante a pandemia do co-

ronavírus. Segundo o órgão, entre janeiro e 
outubro de 2020, foi registrada uma queda 
de 900 milhões no fluxo de viajantes inter-
nacionais ante o mesmo período de 2019.

Assim como o turismo internacional, o de 
lazer também vem sofrendo as consequências 
da Covid-19 há mais de um ano. Profissio-
nais da área já relataram o momento difícil 
e de indefinição ao Mogi News.

No primeiro semestre deste ano, o poder 
público mostrou preocupação com o setor 
turístico e quer colocar em prática uma ação 
que envolve todas as cidades do Alto Tietê. 
Prefeitos e integrantes da Câmara Técnica de 
Turismo do Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
participaram de audiência com o secretário 
de Turismo do Estado, Vinicius Lummertz, 
para discutir ações para a retomada da ati-
vidade turística pós-pandemia na região. A 
criação de uma rota caipira entre os muni-
cípios foi um dos temas discutidos. A ini-

ciativa da nova rota regionalizada partiu dos 
prefeitos de Guararema, Zé Luiz (PL), e de 
Salesópolis, Vanderlon Gomes (PL).

Mas não só Guararema e Salesópolis têm 
rotas turísticas no Alto Tietê, por isso, a ideia 
é que o projeto tenha maior abrangência 
na região. E o secretário estadual Vinicius 
Lummertz promete dar apoio para retomar 
o tempo perdido durante a pandeia, divul-
gando os atrativos naturais e culturais que 
os municípios oferecem.

Para a retomada do Turismo ser ainda 
mais efetiva, tão importante quanto o apoio 
do poder público, é que as autoridades in-
centivem a aliança com a iniciativa privada, 
além da preservação de empresas e empre-
gos, melhoria da estrutura e qualificação de 
destinos, promoções e incentivos para que 
pessoas de cidades próximas da Grande São 
Paulo tenham interesse em conhecer as be-
lezas e a tão importante e relevante parte 
história contida no Alto Tietê.

Mas, a retomada deve ocorrer de forma 
segura, com planejamento bem feito e tendo 
a clareza de quais atividades não oferecem 
risco à população neste momento.

O leão do dia 7 de setem-
bro virou um gatinho. Parou 
de rugir nos palanques quan-
do percebeu que ninguém 
do poder lhe deu crédito ou 
apoio. A ameaça de greve de 
caminhoneiros, que levaria 
ao fim precoce de seu gover-
no, foi abortada pelo próprio 
presidente. Michel Temer foi 
o apaziguador e escreveu dez 
frases para Jair chamar de suas. 

Depois de dar dois passos 
para frente em sua aventura 
autoritária, isolado, recuou 
um passo, como sempre faz. 
Mas a atual situação econô-
mica tem acuado o presidente, 
quando a verdade se impõe 
não há mentira que prevale-
ça, nem ideologia. A verda-
de é que os brasileiros estão 
cansados de tantos aumen-
tos nos combustíveis, ener-
gia elétrica, alimentos e um 

Gatinho

ARTIGO
Cedric Darwin

certo desabastecimento no 
setor automobilístico, falta 
até carro zero. 

O jantar com a presença 
de Temer e as imitações de 
André Marinho do presiden-
te Jair foram a cereja do bolo 
da desmoralização. Um elite 
econômica e política reunida 
em torno de uma mesa cine-
matográfica e o presidente 
sendo ironizado. A cena é 
emblemática, a elite financeira 
e política despreza Bolsonaro, 
porque ele não tem nenhu-
ma representatividade além 
do próprio cargo que ocupa. 
As pessoas são amigas do car-
go Presidente da República e 
não de Jair. 

O prestígio declinou com 
seu recuo na tentativa auto-
ritária, seguida do recuo na 
greve dos caminhoneiros e 
na publicação da carta onde 
afaga o ministro Alexandre 
de Moraes. Toda a mobiliza-
ção de milhares de pessoas 

deu em absolutamente nada 
e o Xandão, inimigo número 
um do presidente se tornou 
seu amigo.

Passado o momento má-
gico, as pessoas continuam 
indo aos postos de combus-
tíveis, ao supermercado, con-
tinuam recebendo a conta de 
luz, comprando botijões de 
gás e encontram a dura reali-
dade de que o mito contribuiu 
para piorar a vida diária, aí o 
amor acaba.. Sem a melhora 
na economia não haverá dis-
curso ou ideologia que sus-
tente o atual governo, some-

-se a isso 600 mil mortos, o 
encerramento de milhares de 
pequenas empresas e o fecha-
mento de milhões de vagas de 
empregos. A ilusão acabou, 
a vida real se impôs e agora 
temos o início da campanha 
eleitoral de 2022.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado 

cdadv@uol.com.br
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Projeto oferece 49 vagas
Suzano - O projeto Su-

zano Mais Emprego anun-
ciou ontem 49 vagas para 
atuação. São 32 diferentes 
cargos à disposição dos 
cidadãos que desejam uma 
primeira oportunidade ou 
reinserção no mercado de 
trabalho. Mais detalhes 
podem ser encontrados no 
site oficial da prefeitura (bit.
ly/suzano-emprego).

A atualização semanal 
traz oportunidades de várias 
qualificações, áreas, níveis 
de experiência e instrução à 
disposição dos suzanenses. 
Para quem tem ensino mé-
dio completo, por exemplo, 
poderá participar do pro-
cesso seletivo para torneiro 
CNC (1 vaga), vendedor 
(2), motorista carreteiro 
(4), frentista (1), soldador 
(3), auxiliar de logística (1), 
técnico em telecomunicações 
(1), assistente de veterinária 
(1), entre outras.

Já aos que concluíram 
o ensino fundamental, o 
projeto dispõe de oportu-
nidades para auxiliar de 
produção (1), auxiliar de 
lavanderia (2), motorista de 

Emprego

ônibus – com CNH “D” (5), 
costureira (1) e atendente 
de padaria (1).

Para quem tem ensino 
técnico, as vagas são para 
auxiliar de planejamento de 
manutenção (1), eletricista 
(1) e estágio em manutenção 
(1). E quem tem ensino 
superior completo ou está 
cursando Ciências Contá-
beis ou áreas relacionadas, 
o Suzano Mais Emprego 
está com uma oportunidade 
para assistente fiscal.

Além disso, do total, oito 
vagas são destinadas às 
pessoas com deficiência: 
auxiliar de produção (3), 
soldador (1), auxiliar fiscal 
(1), auxiliar administrativo 
(1), operador de empilhadeira 
(1) e oficial de limpeza. Em 
todos os casos, é preferível 
que o interessado more em 
Suzano.

Todas as opções para PCDs 
exigem experiência prévia 
de ao menos seis meses com 
comprovação em carteira 
de trabalho, além de ser 
preferível que o candidato 
resida em Suzano. Para se 
candidatar, o munícipe deve 

enviar currículo por e-mail 
(suzano.vagas@gmail.com), 
além de ter que anexar o 
laudo médico.

“Morar e trabalhar na 
mesma cidade significa mais 
qualidade de vida, uma 
vez que terá menor tempo 
de locomoção e ganhará 
mais tempo para a família. 
Estamos trabalhando muito 
para que o nosso município 
continue recebendo novos 
empreendimentos e assim 
possa contratar mais pes-
soas de Suzano”, explicou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Geração de Emprego, 
André Loducca.

Como fazer
Os cidadãos interessados 

nas vagas, devem encami-
nhar um currículo em “PDF” 
ou “Word” para o e-mail 
suzano.vagas@gmail.com. 
No campo do “Assunto”, 
deve-se colocar a vaga de 
interesse. Todos os deta-
lhes e demais informações 
podem ser encontrados no 
site oficial da Prefeitura de 
Suzano (suzano.sp.gov.br).

Campanha continua para 
aplicação da segunda dose

Desta vez, ação é voltada para aqueles que precisam completar imunização até dia 19

CORONAVÍRUS

Suzano - O trabalho de 
imunização contra o coronaví-
rus (Covid-19) continua hoje. 
Desta vez a campanha oferece 
a segunda dose a todos que 
precisam completar a etapa 
até o dia 19 de setembro. O 
atendimento ocorre  a partir 
das 8 horas, nos três polos de 
imunização na cidade. Para 
receber a aplicação, basta o 
munícipe apresentar o cartão 
de vacinação, o CPF e um 
documento original com foto.

A atividade se estende até as 
17 horas no Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido 
(rua Teruo Nishikawa, 570 
– Jardim Gardênia Azul) e no 
Centro Cultural de Palmeiras 
(travessa Crispim Adelino 
Cardoso, 42 – Vila Júlia). Já o 
Parque Municipal Max Feffer 
(avenida Senador Roberto 
Simonsen, 90 – Jardim Im-
perador) 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.

O secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, destacou 
a importância da segunda 
aplicação. “Essa é mais uma 
oportunidade para que todos 
possam completar a etapa e 
assim garantir a eficácia do 
imunizante. A operação será 
focada naqueles que estão com 
aprazamento para até dia 19 
de setembro. E, claro, todos 
que perderam datas anterio-
res, também poderão buscar 
atendimento. Precisamos do 
compromisso de todos na 
luta contra o coronavírus”, 
afirmou. 

Ontem, a operação reforçou 
a oferta da primeira dose aos 
adolescentes com 12 anos 
ou mais. O levantamento 
parcial da Secretaria Munici-
pal de Saúde apontou 3.192 
aplicações no município, 
sendo 2.419 na primeira 
dose, 749 na segunda e 24 
na terceira, que configura a 
dose de reforço dos idosos 
maiores de 85 anos que já 
haviam completado as duas 
etapas da imunização há pelo 

menos seis meses. No dia 
anterior, outros 661 idosos 
realizaram o procedimento, 
recebendo um novo cartão 
de vacinação.

Ao todo, a campanha de 
imunização contra a Covid-19 

em Suzano contabiliza 222.115 
pessoas vacinadas com pelo 
menos a primeira dose. O 
índice representa 90,1% do 
público maior de 12 anos, que 
é estimado em 246.463 mu-
nícipes. Do total de vacinados, 

7.546 receberam a imunização 
em dose única. Em relação 
à segunda dose, 110.842 
suzanenses já completaram a 
etapa, sendo 51,65% do total 
de munícipes imunizados 
com a primeira dose.

Atividades serão realizadas nos três polos de vacinação distribuídos em Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

Região - A Prefeitura de 
Suzano recebeu nesta semana 
a confirmação dos nomes 
selecionados pelo programa 
estadual “Bolsa Trabalho”. A 
iniciativa garante ocupação, 
qualificação e bolsa-auxílio 
aos desempregados e em 
situação de vulnerabilidade 
social, conforme os requisitos 
do projeto. A administração 
municipal deve entrar em 
contato com todos os cem 
selecionados até hoje. Já amanhã, 
a previsão é de que o grupo 
inicie as atividades.

Em Suzano, o programa 
estadual é coordenado pelo 
secretário municipal de Edu-
cação, Leandro Bassini. “Essa 
convocação acontece desde 
o último dia 14 e deve se 
estender até quinta-feira (hoje). 
Em seguida, vamos promover 
um acolhimento especial e 
dinâmicas com o grupo para 
que possamos conhecer melhor 
as habilidades de cada um e 
encaminhá-los a atividades 
que melhor se adequem”, 
explicou o secretário.

Os contemplados terão 

Selecionados para Bolsa 
Trabalho são chamados

Auxílio

oportunidade de trabalho 
em órgãos públicos por 20 
horas semanais, sendo quatro 
horas em cinco dias, além da 
qualificação profissional virtual 
de 80 horas, por meio da Uni-
versidade Virtual do Estado 
de São Paulo (Univesp). Já a 
bolsa-auxílio é estimada em 
R$ 450, mais uma cesta básica 
no valor de R$ 85, totalizando 
a transferência mensal de 
R$ 535. O programa tem a 
vigência de cinco meses.

Poá
Já os moradores de Poá 

estiveram no Teatro Municipal 
Turíbio Ruiz, comparecem na 
tarde de ontem para assinatura 
e celebração do contrato. A 
Secretaria de Indústria, Co-
mércio, Emprego e Relações 
do Trabalho do município 
de Poá realizou a convocação 
dos contemplados que serão 
destinados às Secretarias de 
Saúde, Educação e Cultura. 
Além disso, a Pasta ficará 
responsável pelo direciona-
mento dos bolsistas para os 
órgãos públicos.

Ferraz - A partir de hoje, as 
pessoas com 18 anos ou mais e 
que sejam imunossuprimidas 
(pessoas que possuem algu-
ma deficiência imunológica) 
podem receber a 3ª dose da 
vacina contra  o coronavírus 
(Covid-19). Neste caso, esse 
reforço deverá ser dado 28 
dias após a última dose do 
esquema básico.

As pessoas devem levar 
documento de identidade 
com foto, carteirinha de va-
cinação e laudo ou receita 
médica que ateste a situação 
de imunossupressão.

As pessoas podem procurar 
um dos oito polos de imuni-
zação disponíveis. São elas as 
seguintes Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs): Jardim Rosana, 
Jardim Bela Vista, Vila Margarida, 
Vila São Paulo, Cidade Kemel, 
Santo Antônio e Jardim Yone. 
Estes com atendimento das 8 
às 15 horas. O “Corujão da 
Vacinação” segue com aten-
dimento das 8 às 20 horas na 
Igreja Nossa Senhora da Paz.

Aplicação da 
terceira dose 
tem início hoje 
para os 18+

Imunossupressores

Região - Na reunião da 
Comissão de Transportes e 
Comunicações da Assembleia 
Legislativa, que recebeu o 
diretor presidente da Artesp, 
Milton Persoli, o deputado 
André do Prado (PL) refor-
çou seu posicionamento 
contra a instalação e uma 
praça de pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88), em 
Mogi das Cruzes, conforme 
prevê no lote de concessão 
denominado Litoral Paulista.  

“Somos totalmente contra 
essa proposta de uma praça 
de pedágios em Mogi das 
Cruzes. Essa é uma deci-
são unânime de todos, da 
sociedade civil e de toda 
classe política do Alto Tietê”, 
comentou o parlamentar.

Persoli disse que a pedido 
do vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), a Artesp 
está fazendo todos os estu-
dos necessários com vistas 
a mobilização contra essa 
medida. “Estamos fazendo 
várias análises para buscar 
uma solução. O governo do 
Estado está sensível a essa 
questão e estamos verificando 
todas as possibilidades para 
subsidiar a melhor decisão”, 
respondeu.

André do Prado 
reforça posição 
contra pedágio 
na Mogi-Dutra

Tarifa
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Conselho Participativo de 
Desenvolvimento é lançado 

Mogi- A Prefeitura lançou 
anteontem o Conselho Parti-
cipativo de Desenvolvimento 
Econômico. O evento aconteceu 
no auditório do prédio-sede 
da administração municipal 
e contou com a presença de 
representantes da indústria, 
do comércio, de instituições 
de ensino e de entidades 
representantes dos diferentes 
setores. O prefeito Caio Cunha 
(Pode) e a vice-prefeita Priscila 
Yamagami participaram do 
lançamento.

“A administração tem como 
conceito o diálogo e a participa-
ção da sociedade nas decisões e 
nos assuntos importantes para 
o município. Com o Conselho 
Participativo de Desenvolvi-
mento Econômico, temos a 
intenção de desenvolver um 
projeto de desenvolvimento 
que torne Mogi das Cruzes 
uma referência de ambiente de 
negócios favorável à inovação, 
ao empreendedorismo e à 
empregabilidade”, afirmou 
o prefeito Caio Cunha.

O Conselho Participativo 

Desenvolvimento

tem como objetivo a cons-
trução de um novo plano de 
desenvolvimento em Mogi das 
Cruzes. Para isso, será utilizado 
o modelo da “Hélice Tripla da 
Inovação”, em que a conexão 
entre as instituições de ensino, 
que trazem pesquisa, ciência 
e conhecimento, as empresas, 
como setor produtivo que 
agregam produtos e serviços, 
e o governo, como regulação, 
fomento e provedor de po-
líticas públicas, consolida a 
força motriz desta construção.

“A intenção é conectar a 

demanda das empresas, em 
seus variados segmentos, com 
as instituições de ensino, for-
madoras de mão de obra e 
provedoras de pesquisa e 
desenvolvimento, tendo a 
Prefeitura, enquanto executivo, 
como aglutinadora e facilita-
dora deste processo”, explicou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

A proposta do Conselho 
Participativo é que sejam 
realizadas reuniões bimestrais 
do novo órgão.

Cunha destacou o conceito de diálogo e a participação da sociedade

Divulgação/PMMC

Mogi das Cruzes é destaque 
em Congresso Brasileiro
Mogi - A cidade destaque 

ontem no KM Brasil 2021 – 
16º Congresso Brasileiro de 
Gestão do Conhecimento, 
que está sendo realizado de 
forma virtual. O secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Gabriel 
Bastianelli, e o coordenador 
do Polo Digital de Mogi das 
Cruzes, Rodrigo Garzi, par-
ticiparam do painel “Gestão 
do Conhecimento aplicada no 
Ecossistema de Startups para 
ajudar no desenvolvimento 
econômico”.

O Congresso Brasileiro de 
Gestão do Conhecimento é 
considerado o maior evento 
da América Latina sobre o 
tema. Durante o encontro, 
que tem a duração de três 
dias, os participantes têm 
acesso aos melhores casos 
de gestão de conhecimento, 
trabalhos científicos e painéis 
de discussão sobre o assunto.

“A participação de Mogi 
das Cruzes em um evento 
nacional do porte do KM Brasil 
é uma mostra do trabalho 

Gestão do Conhecimento

bem-sucedido que vem sendo 
realizado no município em 
termos de inovação, que é 
uma diretriz prioritária da 
administração. Durante o painel, 
mostramos a experiência na 
formação do ecossistema de 
startups como apoio para o 
desenvolvimento econômico 
da cidade”, afirmou Bastianelli.

O painel que teve a partici-
pação dos mogianos também 
contou com a presença da 
gerente de inovação na Renolit 
na Alemanha, Carol Porto Frodl, 
e do diretor de marketing da 
Sociedade Brasileira de Gestão 
do Conhecimento, Marcelo 
Oliveira, que coordenou o 
debate.

Encoad
O secretário também parti-

cipou do Encontro de Conhe-
cimento em Administração 
(Encoad 2021), realizado 
pelo Conselho Regional de 
Administração de São Pau-
lo. Bastianelli apresentou a 
palestra “Como a pandemia 
mudou os hábitos de consumo 

da população: um estudo 
de caso”.

Durante o evento, ele apre-
sentou as ações desenvolvidas 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes para o enfrentamento 
dos efeitos da pandemia e 
como os cenários sanitário e 
econômico impactaram em 
mudança no mercado consu-
midor. Assim, a experiência 
de Mogi das Cruzes poderá 
servir como exemplo para 
outros municípios.

Entre as principais ações 
desenvolvidas pelo municí-
pio está a criação do Auxílio 
Empresarial Mogiano, voltado 
a apoiar pequenos negócios 
impactados pela pandemia para 
a manutenção de empregos e 
a atividade econômica, e do 
Auxílio Emergencial Mogiano, 
que beneficiou cerca de 32 
mil famílias.

O diálogo constante entre 
a Prefeitura e as entidades 
representantes dos diversos 
setores da economia também 
é uma marca do trabalho de-
senvolvido a partir de janeiro.

Câmara quer ouvir secretário 
sobre retorno dos estudantes
Vereadores estão com dúvidas sobre os protocolos que serão adotados no retorno presencial dos alunos

LEGISLATIVO

Mogi - A Câmara de Ve-
readores aprovou na tarde 
de ontem um requerimen-
to verbal convidando o 
secretário Municipal de 
Educação, André Stabile, 
para prestar esclarecimentos 
junto aos parlamentares 
sobre o andamento assuntos 
relacionados à Pasta.

O requerimento verbal 
foi elaborado pela verea-
dora Inês Paz (Psol) que, 
durante a etapa do pequeno 
expediente, voltada para 
as falas dos parlamentares, 
justificou o convite. Segundo 
a vereadora, uma reunião 
da integrante do Legislativo 
mogiano com profissionais 
da Educação suscitou dú-
vidas sobre alguns pontos 
nos protocolos sanitários 
para a volta às aulas na 
rede municipal, que tiveram 
início na última semana.

“Fomos procurados para 
fazer uma conversa na Câmara 
Municipal sobre problemas 

que estão sendo apontados, 
e sabemos que é importante 
o retorno às aulas, mas não 
pode ser feito a qualquer 
custo, arriscando a saúde 
dos profissionais. Ouvimos 
temas desde a falta de álcool 
líquido 70ºgL, usado na 
higienização, até mesmo 
sobre a troca da carne na 
merenda por outras opções”, 
apontou a vereadora.

Segundo o requerimento, 
o encontro para o sanea-
mento de dúvidas entre 
os vereadores e o chefe da 
pasta de Educação deverá 
acontecer na próxima sexta-

-feira, no período da tarde.
O requerimento verbal 

contou com o apoio de 
todos os grupos políticos 
da Câmara mogiana, e 
recebeu elogios do líder 
do governo na Casa, verea-
dor Marcos Furlan (DEM). 

“Esta ação demonstra a 
transparência e o diálogo 
que estão abertos entre 
os poderes para o fim de 
toda e qualquer dúvida 

sobre o andamento das 
políticas públicas no nosso 
município, e conta com 
o nosso apoio”, afirmou.

Ordem do Dia
Os vereadores aprovaram 

na Ordem do Dia quatro 
projetos de Lei em tramitação 

na Casa.
Dentre eles está o que 

autoriza crédito adicio-
nal de R$ 238 mil para a 

Secretaria de Planejamento 
Urbano, voltado para a 
revitalização de espaços 
públicos nos bairros em 
parceria com a comuni-
dade. Os recursos provém 
do excesso de arrecadação 
do município para além do 
esperado no ano passado, 
além de anulação parcial 
de dotações orçamentárias 
na atual gestão.

Também foram aprova-
dos os projetos de lei que 
declaram como de utilidade 
pública a Associação Mogiana 
Cultural e Esportiva Ichiban, 
de autoria da vereadora 
Maria Luiza Fernandes 
(REP), a Malu Fernandes; 
e a Associação Kyokushin 
Oyama, de autoria do ve-
reador Marcos Furlan.

A Câmara também apro-
vou o projeto que institui 
o diploma “Doadora de 
Leite Humano”, de autoria 
do vereador Edson Santos 
(PSD), com o intuito de 
estimular a doação de leite 
materno. 

Andre Diniz

Requerimento para convocar o secretário foi aprovado na sessão de ontem à tarde

Diego Barbieri/CMMC
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Estado confirma melhorias 
nas vicinais de Mogi e Suzano
Estradas da Volta Fria, em Mogi, e dos Neves e Furuyama, em Suzano, foram contempladas no edital do Estado

INFRAESTRUTURA

Região - O governo do 
Estado oficializou na tarde 
de ontem o processo de 
licitação de pavimentação 
de três estradas vicinais no 
Alto Tietê, compreendendo 
as cidades de Suzano e Mogi 
das Cruzes. Dentre elas, está 
a recuperação da estrada da 
Volta Fria.

A solenidade do programa 
“Pró-SP” ocorreu no Palácio 
dos Bandeirantes, sede do 
governo paulista, e contou 
com a presença de depu-
tados estaduais e federais 
da região, como Estevam 
Galvão de Oliveira (DEM) 
e o deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD).

O edital de licitação 
285/2021-CO inclui, além 
da estrada da Volta Fria que 
liga os municípios de Mogi 
das Cruzes e Suzano, as es-
tradas dos Neves e Furuyama, 
na cidade de Suzano. Pelo 
edital, a estrada da Volta 
Fria e do Furuyama estarão 

em um mesmo pacote, com 
investimentos na ordem de 
R$ 18,4 milhões e mais de 
12 quilômetros de extensão. 
A estrada dos Neves será um 
trecho à parte com 2,9km 
de comprimento e investi-
mentos de R$ 4,26 milhões.

A expectativa é de que o 
processo de licitação para a 
escolha das empresas que 
ficarão responsáveis pelas 
obras seja concluído em 
até 90 dias.

A demanda pela recupe-
ração do trecho vem sendo 
requisitada pelos morado-
res dos bairros no trecho, 
principalmente no distrito 
de Jundiapeba, há mais 
de duas década. Dentre 
os pontos mais criticados 
pelos moradores, está a 
conservação de uma ponte 
sobre um curso d’água, feita 
com madeira e que é usada 
por carros, motos e ônibus 
escolares.

Em maio deste ano, a 
vice-prefeita de Mogi das 
Cruzes, Priscila Yamagami 

Kehler (Pode), compareceu 
a um evento no Palácio dos 
Bandeirantes que confirmou 
a inclusão da estrada vicinal 
nos planos de revitalização 
do governo do Estado, com 
promessa de reforma ainda no 

primeiro semestre deste ano.
O presidente do Legis-

lativo mogiano, vereador 
Otto Rezende (PSD), sau-
dou o ex-prefeito e atual 
deputado Marco Bertaiolli 
e outros gestores públicos 

pelos esforços em prol da 
estrada vicinal, ao longo das 
décadas. “Obrigado a todos 
os políticos que lutaram. 
Estamos criando agora um 
complexo viário amplo na 
região, viabilizando um novo 

polo industrial”, celebrou.
O vereador Milton Lins 

da Silva (PSD), o Bigêmeos, 
também agradeceu os esforços 
realizados pelo ex-prefeito 
Bertaiolli à estrada vicinal. 

“Não é apenas uma via que 
vai ser melhorada, estamos 
falando de um novo ciclo de 
desenvolvimento para a região. 

“Sabemos que no ano que 
vem vai ‘chover’ candidatos 
querendo apadrinhar nossa 
cidade, tratando-a como se 
fosse abandonada. Vamos 
continuar defendendo nossa 
cidade, a ‘mogianidade’ é co-
nhecer, vivenciar e defender 
nosso município”, apontou.

“Essas obras se somarão 
ao que já está sendo feito no 
município e são de extrema 
importância para a mobili-
dade e o desenvolvimento 
de Suzano. Vale destacar 
que outras estradas vicinais 
da cidade também já foram 
confirmadas para receber novo 
recapeamento”, explicou o 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL).

André Diniz

População que mora perto da estrada da Volta Fria aguarda melhorias há 20 anos

Mogi News/Arquivo

Mogi- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, fez, na 
manhã de ontem, o anúncio 
oficial do início dos processos 
de tombamento da Serra do 
Itapeti, Cemitério São Salvador 
e estação ferroviária de Cezar 
de Souza. Após a realização 
dos estudos necessários, ha-
vendo aprovação por parte 
do Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural, Artístico 
e Paisagístico de Mogi das 
Cruzes (Comphap), os três 
bens passarão a integrar de 
forma oficial o patrimô-
nio histórico e paisagístico 
da cidade e a demolição e/
ou destruição de qualquer 
um deles estará legalmente 
proibida. 

O pedido oficial para o 
início dos processos partiu 
da Diretoria de Fomento e 
Patrimônio, da Secretaria 
Municipal de Cultura, após 
um trabalho de campo e 
mapeamento feito pela equi-
pe da Pasta. A partir dessa 

Tombamentos da Serra do Itapeti, Cemitério 

São Salvador e Estação de Cezar têm início

Cultura

Maria Fumaça até Sabaúna 
e Luís Carlos. 

Já o Cemitério São Salvador 
tem 150 anos de história - 
foi criado em 7 de março 
de 1871 e reúne uma série 
de construções importantes 
no âmbito histórico, como 
jazigos, capela e artes tu-
mulares. “Vamos apontar 
jazigos e áreas importantes 
dentro do cemitério, para a 
salvaguarda da nossa história 
e também as referências 
artísticas que existem ali”, 
explicou Glauco.

Sobre a Serra do Itapeti, 
foram apresentadas ferramentas 
previamente existentes de 
preservação do local, como 
o decreto 63.781 de 2018, 
que criou a Área de Proteção 
Ambiental (APA) Serra do 
Itapeti em uma extensão de 
5.138,94 hectares. A ideia é 
que o processo de tombamento 
venha como um instrumento 
complementar de preservação 
da serra, de forma alinhada 
aos dispositivos protetivos 
já existentes. 

de buscar apoio das univer-
sidades e entidades ao longo 
do processo. “Agora temos 
profissionais qualificados para 
desenvolver esse trabalho e 
vamos nos empenhar para 
que isso sirva como um la-
boratório para futuras ações 
em prol da preservação do 
patrimônio”, enfatizou.

O diretor de Fomento e 
Patrimônio da Secretaria de 
Cultura, Glauco Ricciele, apre-
sentou informações históricas 
e técnicas referentes aos três 
locais. A estação ferroviária de 
Cezar de Souza, por exemplo, 
é do ano de 1921, portanto 
está completando cem anos 
e faz parte da história da fer-
rovia na cidade, fundamental 
para o desenvolvimento do 
município. Além disso, foi 
a partir dela que o distrito 
como um todo cresceu. 

A proposta é preservar o 
prédio e trabalhar em torno de 
um restauro de sua estrutura, 
o que futuramente também 
servirá para o outro projeto, 
que visa retomar o trajeto da 

primeira etapa, será montado 
um grupo de trabalho, que 
terá como incumbência a 
elaboração de estudos e de 
um relatório, que incluirão 
as demarcações exatas das 
áreas a serem tombadas e, 
depois de finalizados, serão 
submetidos à aprovação do 
Comphap. 

“É com muito orgulho que 
anunciamos o início desse 
trabalho, que certamente será 
árduo, porém muito impor-
tante para a preservação da 
nossa serra e de outros locais 
históricos da nossa cidade. 
Agora partimos para uma 
segunda fase um pouco mais 
burocrática, porém faremos 
com bastante empenho, para 
termos sucesso”, destacou a 
secretária-adjunta de Cultura, 
Lúcia Gonçalves. 

O presidente do Comphap, 
Selmo Roberto dos Santos, 
destacou a importância da 
retomada de uma Diretoria 
de Patrimônio dentro da 
Secretaria de Cultura e falou 
também sobre a necessidade 

Região - Mogi das Cruzes 
e Guararema realizaram uma 
atualização no mapeamento 
das áreas protegidas com 
base na legislação municipal 
vigente em 2021. Represen-
tantes dos dois municípios se 
reuniram na anteontem, de 
forma remota, e apresentaram 
a atualização desse mapea-
mento. Técnicos da Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente participaram do 
encontro.

A medida é uma decor-
rência do 1º Panorama das 
Áreas Protegidas do Alto 
Tietê, que foi realizado pelo 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) em 
2020. Foram mapeadas 60 
áreas protegidas, que somam 
187,7 mil hectares e permeiam 
as cidades de Arujá, Biritiba 
Mirim, Guararema, Guaru-
lhos, Itaquaquecetuba, Mogi 
das Cruzes, Poá, Salesópolis, 
Santa Branca, Santa Isabel e 
Suzano. 

Entre essas áreas mapeadas, 
51 estão condicionadas a 

legislações municipais (três 
em Arujá, oito em Guara-
rema, cinco em Guarulhos, 
33 em Mogi das Cruzes e 
duas em Suzano). Sob a 
tutela estadual estão outras 
oito, que cortam 10 cidades 
(Arujá, Biritiba, Guararema, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá, Salesó-
polis, Santa Isabel e Suzano) 
e uma última é regida por 
legislação federal e abrange 
quatro municípios (Arujá, 
Guarulhos, Santa Isabel e 
Santa Branca).

Trabalhos como esse são 
fundamentais no diagnóstico 
de tomada de decisões na 
defesa, debate e atuação na 
área ambiental. Nas áreas 
protegidas estão parques, 
florestas, corredores ecológicos, 
estações ecológicas e as Áreas 
de Proteção Ambiental (APAs) 
dos Rios Tietê e Paraíba do 
Sul. O levantamento mostrou 
que os municípios de Biritiba 
Mirim, Salesópolis, Santa 
Isabel e Mogi das Cruzes 
possuem as maiores extensões 
territoriais sob proteção.

Mogi e Guararema 
atualizam mapeamento 

Areas protegidas
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SBT, 21H00

Chiquititas
Pata briga com Mili devido ao vídeo que Marian fez dela com Duda. Tobias 

e Maria Cecília voltam para casa. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael comemora a gravidez de Dandara. Karina visita o apartamento de Gael 

e Bete ouve quando a menina confessa sentir saudades do pai.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Dolores se arrepende te ter mentido para a irmã. Pilar confronta Samuel, e 

Tonico comemora a discussão entre os dois. Eudoro estranha o comportamento 

de Dolores. Germana e Licurgo denunciam Quinzinho e Clemência para 

Borges. Pilar não acredita nas explicações de Samuel e os dois terminam 

o relacionamento.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Malagueta beija Maria Pia. Luiza pede que Pedrinho lhe relate o dia do acidente 

de Mirella. Isabel revela a Eric que está  sendo procurada pela polí cia. Eric se 

preocupa ao saber que Luiza e Antô nia estã o atrá s da ex-babá  de Bebeth e 

dá  dinheiro para Isabel se afastar da cidade.

GLOBO, 21H00

Império
Cristina deixa Genebra. Carmem conta para Orville sobre os planos de Helena. 

Ismael e Lorraine sugerem que Naná se case com Antônio para adotar Luciano. 

Marta assusta Téo. Helena dá um ultimato em Orville. Magnólia e Severo se 

convidam para jantar na casa de Cláudio e Beatriz. José Alfredo vai para a 

casa de Maria Ísis. Reginaldo retorna à casa de Jurema.

RECORD, 21H

Gênesis
Sheshi tenta salvar um ente querido. Judá deixa o acampamento. No palácio, 

o empenho de José chama atenção.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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(?) do san-
gue, defi-
ciência do
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(?) assí-
duos: os 
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do jornal 
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rio: assume
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Ação com
as mãos

que revela
ansiedade

Desenrolar
negativo

de
protestos

Distribui
tarefas

entre su-
bordinados

Posta em
estado de
atenção 

(por alguém)
Produto

usado na
lavagem

de roupas

"(?)
Mundo",
periódico 
da Espanha

Moeda que
circulava no
reinado de
D. João VI

Primeira
consoante 
do alfabeto

Que exce-
dem as ex-
pectativas

(fem.)

Mar de
(?), lago
da Ásia
Central

Oferece;
doa
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o dia pela

noite
Pássaro 
de cor
negro-
azulado

Divisões 
geológicas
da Terra

Cuidado,
em inglês

Apelido da 
Portuguesa

(fut.)
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com
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galhada

Aline Dias,
atriz de 

"Malhação"
(TV)

Temporão;
precoce
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de Deus
Censura
em fotos
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a quem é
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expressão
"Eureka!"

(?) Smith, 
cantor inglês
Soar como
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Material
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Outra vez!

Nem, 
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que
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mercado
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(sigla)
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aditiva 
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em inglês
Instrumento
de cordas

"Dormi na (?)", sucesso
de Bruno e Marrone
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O assunto
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2/el. 3/nor — old — pet. 4/care.

A vida é uma 
jornada cheia 
de surpresas. É 
preciso coragem, 
perseverança, amor e 
muita generosidade 
para achar as boas 
surpresas, pois a vida 
às vezes as esconde 
muito bem.

Quem passa pela 
vida sem buscar 
essas surpresas, 
nunca viveu de 
verdade. A vida é essa 
busca constante por 
coisas inesperadas 

MOMENTO
especial

ACEITE AS SURPRESAS DA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

HILDA TELLES MARTINS LOPES

Que este dia de festa e comemoração seja repleto de di-

versão e alegria, assim como todos os dias que virão. Feliz 

aniversário!

“ Se é para ter crise, que seja 
de riso.”

 cultura@jornaldat.com.br

e surpreendentes 
que nós presenteiam 
com felicidade. Por 
isso, entregue-se à 
vida, aproveite as 
oportunidades que a 
vida te oferece. 

Não tenha medo, 
acredite no seus 
sentimentos e faça 
aquilo que manda o 
seu coração. 
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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 Nº 7.705, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a 
celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Governo, e esta pelo Fundo Social de São Paulo - FUSSP, tendo por objeto a 
conjugação de esforços para implantação e manutenção da Praça da Cidadania no 
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 14 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

EDITAL
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP

Coordenadoria de Habitação – Departamento de Regularização Fundiária
Endereço: Rua Francisco Franco, 133, centro, sala 15, 1º Andar – Mogi das Cruzes/SP

 FAZ SABER, a  Maria de Souza (proprietária do imóvel registrado na matrícula 
28.669 2º ORI); João Batista Barbosa ou Maria José de Oliveira Barbosa (proprietários 
do imóvel registrado na matrícula 20.468 - 2º ORI); SPF Colchões LTDA (proprietário do 
imóvel registrado na matrícula 19.746- 2º ORI); Clemente de Campos ou Terezinha Alves 
de Campos (proprietários do imóvel registrado na matrícula 28.463- 2º ORI); Airton de Souza 
Gomes ou Sonia Aparecida Cucick Gomes (proprietários do imóvel registrado na matrícula 
19.534- 2º ORI); Alexandre Emílio Ribeiro ou Terezinha Soares Ribeiro (proprietários do 
imóvel registrado na matrícula 18.205- 2ºORI); Julio Edward Assis ou Lourenza Borges 
Sene Assis (proprietários do imóvel registrado na matrícula 25.711- 2º ORI); Paulo Sérgio 
Coutinho de Oliveira (proprietário do imóvel registrado na matrícula 96.043- 2º ORI); 
Damínia Sivali Pinto (proprietária do imóvel registrado na matrícula 27.366 2º ORI); Wagner 
Barboza de Matos (proprietário do imóvel registrado na matrícula 68.273- 2º ORI); João 
Augusto Figueiredo Neto (proprietário do imóvel registrado na matrícula 27.709- 2º ORI); 
Wellington José dos Santos (proprietário do imóvel registrado na matrícula 31.062 2º ORI); 
Inácio Cassol ( proprietário do imóvel registrado na matrícula 24.311- 2º ORI); Edivaldo 
de Souza Costa ou Penha Rita de Souza (proprietários do imóvel registrado na matrícula 
17.524 -2º ORI); Maria Graça Gomes (proprietária do imóvel registrado na matrícula 26.371- 
2º ORI); Avelina Maria de Sant’anna (proprietária do imóvel registrado na matrícula 25.158- 
2º ORI); Eliane dos Santos Jardim (proprietária do imóvel registrado na matrícula 66.724- 
2º ORI); que FICAM NOTIFICADOS o(a)(s) eventual(is) interessado(a)(s) proprietário(s), 
confrontante(s), etc) a se manifestar(em) no  PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA promovido pelo MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por seu representante 
legal referente a área de domínio privado situada no local denominado Vila Natal, Município 
de Mogi das Cruzes, denominada nos autos do Processo nº 18.026/2019 como “VILA NATAL 
II”, que resumidamente pode ser identificada como uma área de 19.488,13 m2 e perímetro de 
2.035,783 m com coordenadas de referência LAT: 23º 31’ 54,8111” S LONG: 46º 10’ 38,1170” 
W, localizada entre as vias a Rua Coronel Cardoso Siqueira, Rua Professora Norma Nunes de 
Moraes Munhoz, Rua José de Moura Resende, Rua Ver. Jacyro Faury,  Rua Francisco Lima 
Cabral e Loteamento Vila Ressaca.
 Na qualidade de proprietário(a)(s) ou sucessor (es), confrontante(s) 
e eventual(is) interessado(a)(s), lhe(s) é(são) facultada(s) a(s) manifestação(ões), nos 
seguintes termos: a) O procedimento é fundado no  art. 31, § 1º e § 5º incisos I e II, da Lei 
Federal nº 13.465, de 11.07.2017; b) O prazo para a manifestação, se houver interesse, 
é de 30 (trinta) dias, contados a partir desta publicação (prazo improrrogável), podendo 
aquele(a)(s) que discordar(em) dos trabalhos técnicos, impugnar(em) fundamentadamente, 
no prazo legal acima mencionado; c) A aludida impugnação deverá ser apresentada a este 
departamento; d) A falta de impugnação resultará na presunção legal de anuência do(a)(s) 
interessado(a)(s) ao prosseguimento do procedimento de regularização fundiária em questão.

Alexandre Galeote Ruiz
Diretor de Regularização Fundiária

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 071/2021 - PROCESSO Nº 13.388/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA FÍSICA (PENEIRAÇÃO, ASPIRAÇÃO, ESCOVAÇÃO, LIMPEZA DE 
BORDAS E PRÉ-FILTRO) E EQUILÍBRIO QUÍMICO (CORREÇÃO DE PH, ALCALINIDADE 
TOTAL, DUREZA CÁLCICA, DESINFECÇÃO E OXIDAÇÃO) DA ÁGUA DE PISCINA DE 
CONCRETO AZULEJADO, AQUECIDA E DE USO COLETIVO,NA EMESP “JOVITA FRANCO 
AROUCHE NESTE MUNICÍPIIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14 horas do dia 29 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 15 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 139/2021 - PROCESSO Nº 22.644/2021
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PAPÉIS GRÁFICOS (PAPEL CARTÃO)
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 16:00 horas do dia 30 
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 15 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE  - Secretário Municipal de Educação___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Transporte, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 119/2021 - PROCESSO Nº /2021
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, 
VERTICAL E SEMAFÓRICA
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 9:00 horas do dia 30 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 15 de setembro de 2021.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária de Transportes___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 095/2021 - PROCESSO Nº 17.755/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE OVO DE CODORNA 
COZIDO, DESCASCADO E REFRIGERADO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 30 
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 15 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 130/2021 - PROCESSO Nº 19.675/2021 e apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E DE 
ACONDICIONAMENTO 
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 15:30 horas do dia 29 
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 15 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Municipal de Educação, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 123/2021 - PROCESSO Nº 20.685/2021 E APENSOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS/VAN, 
VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHONETE E CAMINHÃO COM BAÚ.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 
horas do dia 29 de setembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para 
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 15 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2021 – PROCESSO Nº 19.946/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PDTIC PARA O DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DRTI DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MOGI DAS CRUZES - PMMC, PARA O PERÍODO 2021 A 2025.
EMPRESA VENCEDORA: TIER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDES LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais).

Mogi das Cruzes, em 13 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Secretário Adjunto de Gestão Pública 

DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Rua Cruzeiro do Sul começa a receber trabalhos de recapeamento

Mogi- As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos deram início 

anteontem aos trabalhos de recapeamento asfáltico na rua Cruzeiro do Sul. A via 

será contemplada pela troca da capa asfáltica em toda a sua extensão, de 680 metros 

lineares, entre a avenida Capitão Manoel Rudge e a rua Coronel Cardoso de Siqueira. 

A previsão é que as obras lá se estendam por cerca de sete dias úteis.

Mogi - A Prefeitura não 
registrou problemas de falta 
de disponibilidade da segun-
da dose da vacina contra a 
Covid-19, até o momento, 
independentemente do fa-
bricante, ao contrário do que 
tem sido verificado em outros 
municípios e Estados. Com a 
chegada de novas grades ao 
longo da semana, a vacinação 
continuará sem intercorrências.

Entre os motivos apontados 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde estão o rígido controle 
do estoque e a logística de dis-
tribuição dos três imunizantes 
que demandam segunda dose 

(CoronaVac, AstraZeneca e 
Pfizer), trabalho realizado pelo 
Departamento de Vigilância em 
Saúde e por todas as Unidades 
Básicas de Saúde.

A Pasta libera novas vagas 
de agendamento hoje, às 16 
horas, para segundas doses 
de Astrazeneca/Fiocruz para 
quem tomou a primeira dose 
até o dia 26 de junho. Os 
interessados devem acessar: 
www.cliquevacina.com.br .

O agendamento da dose de 
reforço para idosos com 85 anos 
ou mais que já completaram 
seis meses da aplicação da 
segunda dose prossegue. 

Controle rígido de estoque 

garante segunda dose

Covid-19

Beneficiários do Bolsa Trabalho 
devem se apresentar à Prefeitura
Selecionados para o programa precisam assinar um termo de adesão em uma unidade do Mogi Conecta

OPORTUNIDADE

Mogi - Os cem aprovados 
para participação no pro-
grama Bolsa Trabalho em 
Mogi das Cruzes deverão 
apresentar os documentos 
e assinar o termo de adesão 
hoje e amanhã, em uma das 
unidades do programa Mogi 
Conecta, nos Terminais Es-
tudantes e Central. A lista 
foi divulgada nesta semana 
pelo governo do Estado e 
também está à disposição 
para consulta no site da 
Prefeitura.

Lançado em agosto, o 
programa Bolsa Trabalho vai 
oferecer bolsas no valor de 
R$ 535 por mês aos partici-
pantes, que trabalharão em 
órgãos públicos municipais 
e estaduais, com carga horá-
ria de quatro horas diárias. 

Projeto vai pagar bolsa de R$ 535 por mês

Serão cinco dias por semana, 
sendo um dia destinado à 
realização de um curso de 
qualificação profissional. 
O programa tem duração 
de 5 meses. 

Em Mogi das Cruzes, os 
beneficiados deverão com-
parecer a um dos postos do 
programa Mogi Conecta le-
vando os originais da carteira 
de identidade, CPF, carteira 
de trabalho física ou digital 
e uma cópia simples de um 
comprovante de residência. 
Não é necessário agendamento, 
no entanto, é importante 
que o interessado confira 
se foi selecionado antes de 
se dirigir às unidades.

Além da consulta da lista 
dos aprovados pelo site da 
Prefeitura, o governo do 

Estado também está envian-
do a comunicação para os 
contatos dos selecionados.

“O programa Bolsa Trabalho 

é uma iniciativa que trará 
benefícios para as pessoas 
que estão desempregadas 
neste momento de crise 

sanitária e econômica. Elas 
terão acesso a uma renda e 
a possibilidade da realização 
de cursos. Ao mesmo tem-
po, também traz benefícios 
para a cidade, já que estes 
trabalhadores atuarão em 
diversas secretarias muni-
cipais, realizando serviços 
que trazem impacto positivo 
para a população”, afirmou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

Ele lembrou que o processo 
de seleção dos beneficiados 
foi feito exclusivamente pelo 
Governo do Estado, com 
base em critérios estabele-
cidos e sem a participação 
da Prefeitura. Em Mogi das 
Cruzes, 1.691 pessoas se 
inscreveram para participar 

do  programa Bolsa Traba-
lho. As inscrições foram 
realizadas até o dia 3 de 
setembro.

Para participar, os in-
teressados deveriam estar 
desempregados e não serem 
beneficiários do seguro-

-desemprego ou qualquer 
outro programa assistencial 
equivalente. Além disso, 
era preciso ter residência 
por dois anos no estado 
de São Paulo e apenas um 
beneficiário por núcleo fa-
miliar poderia se candidatar. 
Os critérios para a seleção, 
de acordo com o Governo 
do Estado, foram mulheres 
arrimo de família, maiores 
encargos familiares, maior 
tempo de desemprego e 
maior idade. 

Mogi News/Arquivo

Suzano - O presidente 
da Câmara, Leandro Alves 
de Faria (PL), o Leandrinho, 
solicitará novamente à Secre-
taria de Assistência e Desen-
volvimento Social a relação 
de pessoas beneficiadas no 
município com a entrega de 
cestas básicas durante a pan-
demia do novo coronavírus. 
O pedido já havia sido feito 
em reunião realizada na Casa 
de Leis em maio com o chefe 
da pasta, Geraldo Garippo, e 
será reforçado a pedido do 
vereador Denis Claudio da 
Silva (DEM).

Denis relatou, ontem, que 

tem recebido informações de 
que, desde que a entrega foi 
descentralizada para os Centros 
de Referência de Assistência 
Social (Cras), os moradores 
têm tido dificuldades para 
obter os alimentos. Ele relatou 
o caso de um morador do 
Jardim Quaresmeira, que ao 
procurar o Cras da Casa Branca 
teve agendada uma visita em 
sua residência somente para 
novembro. “É inadmissível 
que a pessoa em situação de 
vulnerabilidade social tenha 
um agendamento feito somente 
para novembro”, destacou o 
parlamentar.

Câmara quer relação de 

beneficiários de auxílio

Cesta Básica


