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Mogi das Cruzes é a 42ª cidade 
mais inteligente do Brasil

Resultado surgiu de uma pesquisa que levou em conta os municipios brasileiros com mais de 50 mil habitantes

O ranking, elaborado pela Ur-
ban Systems em parceria com a 
Necta, avalia 11 eixos indicati-
vos para o desenvolvimento in-
teligente de uma cidade: ener-
gia, mobilidade, meio ambiente, 
governabilidade, tecnologia e 
inovação, empreendedorismo, 
urbanismo, segurança, educa-
ção, economia e saúde. A com-
posição da nota leva em conta a 
média de cada um dos aspectos. 
A classificação divide as 677 ci-
dades participantes da pesquisa.  
Cidades, página 8

Aprendizado

Ferraz dará 
curso na área 
de pedagogia
Cidades, página 3

Embora a pesquisa aponte apenas Mogi entre as cem mais inteligentes, Suzano e Itaquá são mencionadas em outras categorias

Divulgação/PMMC

Suzano

Vacina da Pfizer tem intervalo  
de aplicação da 2ª dose reduzida

Agora, moradores que precisam da segunda aplicação 
foi diminuída para três semanas. Cidades, página 3
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Proposta é da própria Mesa Di-
retora do Parlamento de Mogi e foi 
elaborado após o Tribunal de Con-
tas do Estado apontar irregularida-
des. Cidades, página 5

Mogi

VEREADORES 
REJEITAM 
REDUÇÃO DE 
SERVIDORES

SÁUDE MENTAL LICITAÇÃO DO LIXO

Itaquá oferece 

tratamento à 

população. p3

Mogi espera 

Justiça para dar 

continuidade. p4

O valor foi destinado por meio 
do Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), que visa a compra de 
insumos produzidos por agriculto-
res familiares. Cidades, página 3

Alimentação

MINISTÉRIO 
REPASSA  
R$ 300 MIL 
PARA SUZANO
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VISITA DISCRETA
A presidente nacional do Podemos, a 
deputada federal por São Paulo Re-
nata Abreu, fez uma discreta mas es-
tratégica visita a cidade de Mogi das 
Cruzes. Em visita ao gabinete do pre-
feito Caio Cunha, Renata tinha como 
objetivo ouvir as demandas do prefei-
to e dos secretários para assuntos li-
gados ao município e ao Alto Tietê, e 
a construção de soluções para a vin-
da de recursos.

FORÇA NO PARTIDO
Para Renata Abreu, Mogi das Cruzes 
é uma cidade prioritária no Alto Tietê, 
e o intuito do comando da legenda é 
aprimorar o “Modo Podemos de Go-
vernar”, com gestões voltadas à qua-
lidade. Com o exemplo da cidade de 
Itapevi, na Grande São Paulo.

PIANISTA NO SHOPPING
O pianista Diego Novaes fará uma 
apresentação especial para celebrar 
a chegada da estação mais colorida do 
ano, no Boulevard do Mogi Shopping, 
das 12h às 14h. Os clientes presen-
tes ganharão uma taça exclusiva da 
campanha Spring Time para brindar 
a primavera (*estoque limitado de ta-
ças). A programação completa ficará 

disponível no site do Mogi Shopping 
(mogishopping.com.br/acontece).

CONTAMINAÇÃO
A prefeitura de Santa Isabel emitiu nota 
informando sobre a contaminação na 
água da Bica dos 13 de maio, imedia-
tamente foram instaladas placas infor-
mativas no local, além da divulgação 
com carro de som, nas redes sociais 
e no site oficial da Prefeitura. Mesmo 
assim, as placas foram alvo de vanda-
lismo, tendo o adesivo danificado, no 
mesmo dia a Prefeitura instalou um 
novo adesivo na placa, porém, nova-
mente o local foi vandalizado, dessa 
vez a placa foi furtada do local.

BALANÇO
A Guarda Ambiental de Itaquaquece-
tuba já realizou o resgate de 67 ani-
mais silvestres desde janeiro deste 
ano, quando foi criada para atuar por 
meio das secretarias de Meio Am-
biente e Segurança Urbana. O resgate 
ocorre por intermédio de denúncias, 
solicitações da população ou patru-
lhamento de rotina. São 7.400 ha de 
Área de Proteção Ambiental (APA) no 
Alto Tietê e, só em Itaquaquecetuba, 
são 848,75 ha, o que torna o apareci-
mento de animais silvestres comum.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Arrecadação

A 
Prefeitura de Mogi começou a pro-
mover o Programa Parcelamento 
Mogiano, iniciativa de regulariza-
ção de impostos e tributos muni-

cipais. Na introdução do programa, a vice-
-prefeita, Priscila Yamagami, explicou que a 
ação possui diferenças em relação às inicia-
tivas realizadas em anos anteriores, devido 
às condições da pandemia do coronavírus 
(Covid-19) e as necessidades que surgiram. 
Segundo Priscila, o viés de retomada das ati-
vidades sem restrições pode representar uma 
oportunidade aos moradores de regularizar 
sua situação fiscal e financeira, ao mesmo 
tempo em que fortalecem as políticas pú-
blicas com a arrecadação.

O prefeito Caio Cunha também apresen-
tou os números atualizados da dívida ativa 
do município. Dentre valores associados a 
pessoas físicas e jurídicas, o montante a re-
ceber pela administração municipal supera 
a marca de R$ 1,162 bilhão, sendo destes  
R$ 69,598 milhões em dívidas com o Serviço 
Municipal de Águas e Esgotos (Semae). Se-
gundo a Pasta de Finanças, o maior núme-
ro de contratos está ligado a dívidas com o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
de pessoas físicas, mas a maior parcela da dí-
vida ainda está ligada ao espólio de empre-
sas que entraram em recuperação judicial, 
ou de famílias em situação de judicialização 
de heranças.

Segundo o secretário de Finanças, o Par-
celamento Mogiano não possui um viés vol-
tado à arrecadação, mas com o intuito de 
ajudar o contribuinte a regularizar sua si-
tuação, facilitando seu crédito e dando aces-
so a outras facilidades. “A possibilidade de 
adesão ao contrato de renegociação sem o 
pagamento de uma entrada e o limite míni-
mo de parcelas para pouco mais de R$ 40 
contribuem para facilitar a regularização do 
processo”, informou.

Pelo novo programa de parcelamento, o 
pagamento à vista dos débitos com o muni-
cípio possuem desconto de 100% em juros 
e multas por atraso.

Depois da crise hídrica, econômica e da 
Saúde, todas em sequência, a apresentação 
do Refis é uma das maneiras da Prefeitura 
minimizar a queda na arrecadação e da po-
pulação se livrar de parte das dívidas.

O Brasil tem seu ministro 
da Saúde contaminado pela 
Covid-19 em Nova Iorque. 
Nada mais emblemático. Com 
uma comitiva que se nega a 
usar máscaras e a tomar va-
cinas, o governo federal foi 
muito bem retratado nos 
EUA. A valentia e o papelão 
ao hostilizar manifestantes se 
converteram no isolamento e 
quarentena forçada do minis-
tro em razão da contaminação, 
que parece ter sido buscada 
pela absoluta falta de cautela. 

Mesmo no final do ciclo 
da pandemia, com o aumen-
to da imunização, a redução 
da média de vítimas fatais e 
de contaminados, o governo 
federal, em especial o presi-
dente da República insiste 
contra as medidas de saúde 
preventivas, como o distan-
ciamento social, uso de más-

Internacional

ARTIGO
Cedric DArwin

caras e a vacinação. 
Um discurso para seus 

apoiadores mais radicais, po-
lítico, que visa engajamento 
e que não faz sentido. Sem-
pre criticou a China e no dia 
9 a elogiou no encontro dos 
Brics. Parece que agora, além 
da soja e do minério de fer-
ro, a vergonha passou a ser a 
mais nova commodity brasi-
leira a ser exportada. Temos 
inimigos reais e os governos 
federal, estaduais e municipais 
têm problemas reais. 

Arrefecendo a crise sanitá-
ria com o avanço da vacina-
ção e manutenção do uso de 
máscaras em locais fechados 
e próximo de outras pessoas, 
precisamos combater a infla-
ção, que não dá trégua e o 
desemprego que não deixa a 
casa dos 14 milhões de bra-
sileiros. Precisamos retomar 

a economia, reabrir todos os 
serviços públicos, ainda fun-
cionando parcialmente, reto-
mar os serviços bancários em 
seu horário regular e avançar. 
Ainda não podemos aglome-
rar, deixar as máscaras e mui-
to menos a vacina, isso ainda 
será parte de nossa rotina por 
mais alguns meses. 

Continuamos esperando 
por mudanças estruturais no 
sistema tributário e adminis-
trativo, algo que simplifique 
a vida das pessoas. Ou mu-
damos ou mudamos, conti-
nuar como está só irá piorar 
o quadro delicado em que 
já vivemos. Cada um de nós 
deve entregar o seu melhor 
e principalmente no dia das 
eleições. Caso contrário con-
tinuaremos a ser uma piada 
internacional, o que para nós 
continuará a ser um drama.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado 

 cdadv@uol.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CHARGE

ANDRÉ DINIZ

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br 

Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com  

Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br 

Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br 

Gerente Administrativa/Financeira  Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.  
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a 
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade. 

Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997. 
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes



cidadesQuinta-feira, 23 de setembro de 2021 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Ministério repassa verba de 
R$ 300 mil à agricultura

Suzano - O Departamento 
de Agricultura, vinculado 
à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Geração de Emprego, 
recebeu uma verba federal 
de R$ 300 mil para o Ban-
co de Alimentos. O valor 
foi destinado por meio do 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), que visa 
a compra de insumos pro-
duzidos por agricultores 
familiares. Os produtos são 
posteriormente direcionados 
às entidades cadastradas a 
fim de auxiliar na Saúde 
Alimentar de famílias em 
situação de vulnerabilidade.

De acordo com o diretor 
do Departamento de Agri-
cultura, Minoru Harada, 
a verba é proveniente do 
Ministério da Cidadania, 
por meio da Secretaria Es-
pecial do Desenvolvimento 
Social. “Esse é um repasse 
anual que, geralmente, ocorre 
ainda nos primeiros 120 
dias do ano. Agora estamos 
focados em organizar toda 

Alimentos

a documentação solicitada 
pelo programa, estamos 
iniciando os trabalhos nesse 
sentido”, disse.

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Geração de Empregos, 
André Loducca, comemorou 
a conquista. “O trabalho da 
unidade é intenso, sendo 
realizadas as conferências de 
notas de entrega, da quali-
dade, pesagem e repasse dos 
alimentos selecionados às 

entidades cadastradas. Hoje, 
são cerca de 1,5 mil famílias 
beneficiadas por meio de 
14 entidades cadastradas”, 
reforçou.

O “Suzano Contra a Fome” 
é formado por diferentes 
frentes de trabalho, com o 
objetivo de discutir medidas 
de auxílio a famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
sobretudo neste período de 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19). 

Valor é para o Programa de Aquisição de Alimentos

 Irineu Junior/Secop Suzano

Intervalo para vacina da 
Pfizer passa por redução

A partir de agora, vacinado com primeira dose vão receber a segunda em oito semanas

CAMPANHA

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Saúde realiza 
hoje mais uma fase da cam-
panha de imunização contra 
o coronavírus (Covid-19). 
Desta vez, a ação terá como 
foco os que precisam tomar 
a segunda dose da vacina 
com aprazamento até hoje, 
incluindo também os vacinados 
com Pfizer há oito semanas 
ou mais, conforme novas 
determinação do governo 
do Estado. Além disso, os 
idosos maiores de 70 anos 
que já completaram as duas 
doses há seis meses poderão 
tomar a terceira aplicação de 
reforço, que complementa 
imunização.

De acordo com o secre-
tário de Saúde, Pedro Ishi, 
o cronograma foi ampliado 
para atender aos imunizados 
com Pfizer há oito semanas 
ou mais. Até então, o grupo 
deveria aguardar 12 semanas 
para completar a etapa. “O 
aprazamento foi reduzido, a 
fim de que possamos acele-
rar a imunização completa 

desses cidadãos. Essa é uma 
determinação estadual que 
recebemos com otimismo”, 
disse.

A operação ocorre conco-
mitantemente ao acolhimento 
dos que precisam tomar a 
segunda dose com apraza-
mento até hoje e os idosos 
maiores de 70 anos que já 
completaram as duas doses 
há seis meses ou mais.

O atendimento se inicia 
às 8 horas e 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 Pal-
meiras (Tv. Crispim Adelino 
Cardoso, 42 - Vila Júlia). Já 
a Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador) 
terá horário ampliado, das 
8 às 19 horas, com sistema 
drive-thru operante no Par-
que Municipal Max Feffer 
somente até as 17 horas. A 
entrada de veículos se dá 

pela avenida Brasil.      
A devida apresentação 

dos documentos necessários 
também acelera o procedi-
mento, fazendo com que a 
conferência de dados ocorra 
de maneira muito mais rápida. 
Para receber a segunda dose, 
basta o munícipe apresentar 
um documento original com 
foto, CPF e o cartão de vaci-
nação adquirido na primeira 
etapa. Os mesmos requisitos 
são necessários para receber 

a terceira dose de reforço, a 
fim de se comprovar as duas 
aplicações anteriores dentro 
do prazo vigente.

Em relação àqueles que 
ainda não se imunizaram 
com a primeira dose, a 
recomendação é para que 
busquem atendimento no 
próximo sábado (25/09), 
quando a Saúde planeja mais 
uma edição do “Dia V” de 
vacinação, também nos três 
polos. “O objetivo será atender 

à livre demanda no sábado, 
para todos os maiores de 12 
anos que ainda não tomaram 
nenhuma dose da vacina e 
para aqueles que precisam 
completar a segunda etapa 
com aprazamento até 2 de 
outubro, além da oferta da 
terceira aplicação de reforço 
às pessoas imunossuprimidas 
que concluíram a segunda 
dose há 28 dias ou mais”, 
explicou.

Ao todo, Suzano contabiliza 
225.353 pessoas vacinadas 
com pelo menos a primeira 
dose. O índice representa 
91,43% do público maior 
de 12 anos, que é estimado 
em 246.463 munícipes. Do 
total de vacinados, 7.563 
receberam a imunização 
em dose única, 119.875 
completaram a segunda etapa 
e 598 receberam a terceira 
aplicação de reforço.

Todas as informações re-
ferentes à imunização são 
diariamente atualizadas nas 
redes sociais.

Antes, intervalo de vacinação era de 12 semanas

Paulo Pavione/Secop Suzano

Itaquá - A busca por tra-
tamento psicológico ainda é 
um tabu, mas fazer terapia 
pode ajudar no processo de 
autoconhecimento e promover, 
entre outras coisas, qualidade 
de vida. Seis unidades realizam 
atendimento psicológico e por 
ocasião do Setembro Amarelo, 
a Prefeitura reforça quais são 
esses locais.

É possível procurar pela 
especialidade no Ambulatório 
de Saúde Mental (avenida 
Emancipação, 125) e no Centro 
de Especialidades (rua MMDC, 
58), ambos no centro, e nas 
UBSs Jardim do Carmo (rua 
Jaú, 26 - Jardim do Carmo), 
Maragogipe (rua Paulistania, 95 

- Maragogipe), Caiuby (estrada 
dos Índios, 1.125 - Caiuby) 
e Odete (rua Visconde de 
Taunay, 270 - Altos de Itaquá).

O agendamento na unidade 
de abrangência, das 7 às 17 
horas. No dia do atendimento 
é necessário levar RG, car-
tão SUS, guia de referência/
contrarreferência (se tiver) 
e filipeta de agendamento. 

“Cuidar da saúde mental é 

Saúde oferece tratamento 

voltado à saúde mental

Setembro Amarelo

muito importante, assim como 
saber que não está sozinho. A 
nossa gestão abraça essa causa 
e estamos com nossas unidades 
à disposição”, disse o prefeito 
Eduardo Boigues. (PP)

Já os atendimentos psi-
quiátricos são destinados aos 
pacientes acima de 16 anos 
e ocorrem no Ambulatório 
de Saúde Mental e nas UBSs 
Jardim do Carmo e Maragogipe 
mediante encaminhamento. 
Ademais, todas as unidades 
básicas e os serviços 24h (CS 
e UPA) acolhem pessoas com 
pensamentos suicidas. Casos 
de emergência psiquiátrica são 
encaminhados ao Hospital 
Santa Marcelina.

Entre agosto e setembro, o 
Ambulatório de Saúde Mental, 
inclusive, foi abastecido com 
26 tipos de medicamentos. “O 
ambulatório está resgatando 
o seu atendimento, dando 
prioridade ao acolhimento 
e entendimento com relação 
às doenças, principalmente 
nesse período pós pandemia”, 
explicou o secretário de Saúde, 
Edson Rodrigues.

Ferraz - A Secretaria de 
Cultura e Turismo, promoverá 
nova turma para o curso li-
vre de “Auxiliar de Creche e 
Berçário”, que acontecerá na 
Estação Cidadania e Cultura, 
na Cidade Kemel, com aula 
prevista para 4 de outubro.

O curso é fomentado em 
parceria com o Instituto Edu-
cação, Cultura e Arte (Ecac). 
Os participantes poderão 
aprender sobre os principais 
cuidados com as crianças, 
rotinas pedagógicas, ques-
tões administrativas de uma 
creche, adaptação e choro 
das crianças e estímulos para 
o desenvolvimento pessoal e 
intelectual dos alunos, dentre 
outros.

Vale salientar que as vagas 
são limitadas e para se inscrever 
basta comparecer na Estação 
Cidadania e Cultura, situada 
na Rua Francisco Sperândio, 
s/n, portando cópia de RG, CPF, 
comprovante de residência e 
duas fotos 3x4. Mais informa-
ções pelo telefone 4678-5708.

Secretaria vai 

promover curso 

de Auxiliar de 

Creche e Berçário

Aprendizado

Suzano - O Hospital Santa 
Maria, intensificando suas 
ações de humanização e aco-
lhimento, promoveu na terça 
e quarta-feira uma série de 
ações envolvendo o Setembro 
Amarelo, mês dedicado à 
prevenção ao suicídio.

Profissionais fizeram uma 
abordagem permitindo o diá-
logo e a troca de experiências 
enquanto ferramentas impor-
tantes para tratar do assunto, 
ainda considerado delicado.

As atividades foram desen-
volvidas no novo anfiteatro, 
planejado com modernos 
equipamentos e acomodações 
enquanto centro de estudos, 
pesquisas, treinamento e difusão 
do conhecimento – caracterís-
ticas da instituição de saúde 
desde a sua inauguração, em 
dezembro de 2015.

Para facilitar a participação, 
restrita dos colaboradores, 
houve disponibilidade de 
vários horários, no período 
compreendido entre 6h30 
e 22 horas, com duração 
de uma hora em cada ciclo. 
Foi criada identidade visual 
específica para ressaltar a 
necessidade de discussão 
sobre o assunto com a meta 
de evitar acontecimentos.

Hospital promove 

ações de 

acolhimento  

para prevenção

Setembro Amarelo
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Mogi Shopping arrecada 
doações para Tucca

Mogi- A campanha social 
Sacola do Bem do Mogi Shop-
ping será, até 30 de outubro, 
um importante ponto de 
arrecadação de doações para a 
Tucca (Associação para Crianças 
e Adolescentes com Câncer). 
A entidade está precisando 
de roupas e calçados novos 
ou em bom estado (tamanho 
infantil e adulto), que podem 
ser um novo começo para 
quem precisa.

Com cerca de 2 metros 
de altura, a estrutura está 
posicionada perto das lojas 
Pandora e Track & Field e fica 
disponível durante o horário 
de funcionamento do centro 
de compras e entretenimen-
to, todos os dias, das 10 às 
22 horas. Para doar grandes 
volumes, os clientes podem 
entrar em contato com o 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC) e conhecer a 
melhor forma para entregar 
os itens.

O trabalho realizado pela 
Tucca é reconhecido pelos 
clientes do Mogi Shopping, 

Sacola do Bem

que já contribuíram com a 
associação em outras edições da 
Sacola do Bem, na campanha 
Oficina Mágica de Natal e no 
McDia Feliz.

O Mogi Shopping está lo-
calizado na Avenida Narciso 
Yague Guimarães, 1.001. O 
telefone do SAC para infor-
mações é o 4798-8800.

A Sacola do Bem é um dos 
projetos sociais realizados pelo 
Mogi Shopping. O projeto, 
que existe desde 2014, já 
arrecadou mais de 28 mil itens 

que foram encaminhados para 
diversos parceiros

Sobre a Tucca
A Tucca é uma associação 

sem fins lucrativos e não 
governamental que oferece 
tratamento multidisciplinar 
e gratuito para crianças e 
adolescentes carentes com 
câncer em parceria com o 
Hospital Santa Marcelina.

Desde 1998, atendeu mais 
de 3.500 famílias, subindo de 
50% a 80% a taxa de cura.

Campanha social fica disponível até 30 de outubro

Prefeitura aguarda notificação 
de processo de licitação do lixo
Vara da Fazenda Pública deu 30 dias ao município para elaborar edital para empresa que fará a coleta da cidade

SERVIÇO PÚBLICO

Mogi - A Prefeitura informou 
nesta semana que aguarda a 
notificação da Justiça sobre a 
decisão da Vara da Fazenda 
Pública do Município pela 
elaboração do processo de 
licitação para nova empresa 
responsável pela coleta do 
lixo residencial e limpeza 
urbana.

A decisão do juiz Bruno 
Miano, da Vara da Fazenda 
Pública, foi emitida na última 
sexta-feira, que estabelece 
que o município tem até 30 
dias para dar andamento ao 
processo licitatório de defi-
nição de uma nova empresa 
para os serviços de limpeza 
e coleta de lixo, sob pena de 
uma multa diária de R$5 mil.

Segundo a administração 
municipal, ainda não foi feita 
a notificação da decisão da 
Justiça, no entanto informou 
que o processo de elabora-
ção do edital já vem sendo 
realizado pela Prefeitura. 

“A licitação pública para a 

coleta de lixo já vem sendo 
elaborada há mais de dois 
meses, conforme anunciado 
no começo do mês de agosto, 
em estrito cumprimento à 
legislação vigente”, informou 
o município.

A Prefeitura também res-
saltou em nota que o pro-
cesso licitatório está dentro 
dos termos do novo Marco 
Regulatório do Saneamento 
Básico, promulgado pelo 
governo federal no primeiro 

semestre deste ano.
A Ação Pública de Violação 

de Princípio Administrativo 
foi movida por um morador 
da cidade. No despacho do 
juiz da Vara da Fazenda Pú-
blica de Mogi das Cruzes, foi 

citada a situação do serviço 
funerário na cidade, alegando 
que o município está a violar 
o princípio da eficiência na 
gestão pública.

O contrato emergencial da 
empresa Peralta Ambiental foi 

assinado no início de agosto, 
por meio de carta-convite a 
empresas após a confirmação 
da empresa que atuava na 
coleta de lixo do município, 
a CS Brasil, não estar apta a 
fazer uma nova renovação 
do contrato emergencial 
que originalmente havia 
sido assinado em 2015 e 
que passou por sucessivas 
prorrogações.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes na época 
da mudança de empresas, o 
contrato emergencial com 
a Peralta Ambiental possui 
duração de seis meses e conta 
com aporte de até R$6,7 
milhões por mês, mediante 
pesagem de materiais.

André Diniz

Caso não cumpra com determinação judicial, Prefeitura de Mogi deverá pagar R$ 5 mil de multa diária

Daniel Carvalho/Mogi News

Campanha Compre no Comércio 
Local entra na reta final

Mogi - O Dia das Crian-
ças marca a última etapa 
da campanha Compre no 
Comércio Local da Associa-
ção Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC). Até o final 
da ação, a entidade sorteará 
R$ 18 mil em vales-compras. 
O último sorteio ocorre no 
dia 14 de outubro.

A campanha que teve 
início no Dia das Mães é 
promovida pela Associação 
Comercial para estimular e 
fortalecer o comércio mogia-
no, que tem mostrado uma 
recuperação gradual desde 
que as medidas restritivas 
do Plano São Paulo foram 
flexibilizadas e posterior-
mente, suspensas.

As expectativas da en-
tidade são positivas para 
os próximos meses, espe-
cialmente, com a chegada 
das festas de fim de ano, 
o que resulta ainda, na 
geração de novos empre-
gos, já que as datas geram 
contratações temporárias. 
Em julho, de acordo com 

ACMC

o Cadastro de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
o comércio teve um saldo 
positivo de 106 empregos. 
No período foram admitidas 
722 pessoas e demitidas 
outras 616.  

“O comércio tem apre-
sentado bons índices e isto 
mostra o início da recu-
peração econômica. Com 
a ampliação da vacinação 
contra a Covid-19, temos 

uma maior circulação de 
pessoas, condição essencial 
para o funcionamento do 
varejo. Notamos que com a 
pandemia, muitas pessoas 
passaram a adquirir suas 
compras nos bairros perto 
de casa ou do trabalho. 
Com a campanha Compre 
no Comércio Local esta 
tendência foi fortalecida”, 
destacou a presidente da 
ACMC, Fádua Sleiman.

Último sorteio deve ocorrer no dia 14 de outubro

Mariana Acioli

A licitação pública 

para a coleta de 

lixo já vem sendo 

elaborada há mais 

de dois meses
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Câmara rejeita projeto de lei que 
reduz número de comissionados
Propositura foi elaborada pela Mesa Diretiva da Casa de Leis após ter contas anuais analisadas pelo TCE

SESSÃO

Mogi - A maioria da Câ-
mara de Vereadores rejei-
tou na sessão de ontem o 
projeto de Lei, de autoria 
da Mesa Diretiva da Casa, 
que estabelecia a redução 
do número de servidores 
em comissão nos gabinetes.

A proposta foi apresentada 
em maio e tinha como base 
os relatórios do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) de 
São Paulo sobre o Parlamento 
mogiano, que desde o ano de 
2013 vem julgando irregulares 
as contas apresentadas pela 
Casa de Leis, tendo um dos 
itens o número de servidores 
comissionados. Os cargos 
que seriam extintos são os 
de “Assessor para Assuntos 
Político-Administrativos”, 
com salário de R$4.509,85.

“Na visão dos conselhei-
ros do Tribunal de Contas, 
o número de servidores 
comissionados dos setores 
administrativos da Câmara 
somam-se ao número de 

servidores comissionados 
que compõem os gabinetes 
dos senhores vereadores, os 
denominados assessores de 
vereadores”, consta na jus-
tificativa do projeto de Lei 
encaminhado às comissões.

A matéria, que esteve na 
Ordem do Dia, não teve 
discussões no plenário e 
foi rejeitada pela maioria 
dos vereadores presentes 
à sessão.

Na mesma sessão, os ve-
readores também aprovaram 
o projeto de resolução de 
autoria da Mesa Diretora que 
volta a autorizar a presença 
do público nas galerias do 
Plenário do Legislativo. A 
proposta também passa a 
revogar a possibilidade dos 
legisladores participarem por 
meio de videoconferência às 
sessões, devendo comparecer 
para as sessões ordinárias e 
outros trabalhos.

O texto aprovado também 
ressalta que a obrigatoriedade 
do uso de máscaras, uso de 
higienizante individual e as 

demais medidas recomendadas 
pelas autoridades sanitárias 
deverão ser mantidas pelos 
visitantes, com o intuito de 
manter o enfrentamento à 

pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

A Câmara de Mogi tam-
bém aprovou o projeto que 
autoriza o poder Executivo 

a receber uma área para o 
Serviço Municipal de Águas e 
Esgoto (Semae) e a alteração 
da lei municipal que trata 
da composição do Conselho 

Municipal de Segurança 
Alimentar (Consea), ambos 
de autoria do prefeito Caio 
Cunha (Pode).

Moções e requerimentos
A Câmara aprovou dois 

requerimentos, sendo um de 
congratulação pelos 20 anos 
da Loja Maçônica “Primeiro 
de Setembro”, sediada no 
município, e votos de pesar 
pelo falecimento da volun-
tária da Festa do Divino de 
Mogi das Cruzes, Fátima 
Aparecida Almeida da Silva, 
a “Tia Fátima”, que faleceu 
aos 65 anos na manhã de 
ontem.

Os vereadores também 
aprovaram uma moção de 
apelo à Prefeitura para a 
melhoria das condições de 
trabalho dos servidores pú-
blicos do transporte escolar, 
em especial em sua área 
de descanso que carece de 
investimentos, segundo o 
autor da proposta, vereador 
Milton Lins da Silva (PSD), 
o Bigêmeos.

André Diniz

Vereadores também discutiram o retorno do público nas galerias da Casa de Leis

Diego Barbieri/CMMC

Mogi - Com o objetivo de 
capacitar profissionais sobre 
infecções nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI), a Global 
Med, empresa especializada 
em gestão e terceirização 
de mão de obra em saúde, 
promoveu no sábado passa-
do uma palestra para tratar 
sobre o tema com médicos, 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e fisioterapeutas 
do Hospital Arnaldo Pezzuti 
Cavalcanti, localizado em 
Mogi das Cruzes.

A capacitação foi ministrada 
pelo coordenador da UTI do 
Instituto Emílio Ribas, José 
Eduardo Gomes Vasconcelos. 
Ele apresentou dados da 
unidade, que é referência 
nacional em infectologia, 
na pandemia do coronaví-
rus (Covid-19), além das 
medidas adotadas para o 
enfrentamento de bactérias, 
algumas delas multiresistentes 
que voltaram a parecer em 
ambientes hospitalares nos 
últimos meses.

Vasconcelos destacou suas 
experiências no instituto, o 

papel dos medicamentos para 
o tratamento das infecções e 
também a importância dos 
protocolos e cuidados dentro 
das UTIs para a redução dos 
ricos de doenças. “Todos nós 
sabemos da importância da 
higienização das mãos, por 
exemplo, mas até os me-
lhores profissionais podem 
relaxar e se esquecer em 
algum momento, podem não 
respeitar algum protocolo e 
isso significa risco para eles 
mesmos e para os pacientes, 
por isso a necessidade da 
educação médica continuada”, 
explicou.

O coordenador da UTI do 
Instituto Emílio Ribas falou 
também sobre as ações de 
sucesso adotadas na unidade. 

“A Covid-19 é uma infeção 
por vírus, que atinge mais 
focalmente, mas pode ter 
situações de meningoencefalite 
e infecções gastrointestinais, 
ou seja, ela abriu margem 
para infecções secundárias 
e nós tivemos que entender 
esse cenário de forma rápida 
e enfrentar esses desafios 

Emílio Ribas dá palestra 
sobre infecções

Global Med

Mogi - O Polo Digital com-
pleta no próximo domingo 
quatro anos de existência 
e para comemorar a data a 
Prefeitura organizou uma 
programação especial no 
local. Os destaques ficam 
para ações que aproximam a 
administração municipal das 
startups que estão incubadas 
na estrutura e a Expo da 
Inovação, que será realizada 
amanhã e apresentará projetos 
voltados à tecnologia.

Ontem, secretários muni-
cipais da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes participaram de 
uma mentoria com repre-
sentantes das startups que 
participam do Programa de 
Incubação do Polo Digital e 
com iniciativas convidadas. 
Durante as conversas, os 
secretários conheceram as 
iniciativas que estão sendo 
desenvolvidas e, no pro-
cesso de mentoria, deram 
orientações que ajudarão 
no aprimoramento dos pro-
dutos e serviços que estão 
sendo feitos.

“Esta é a primeira vez na 

história que todos os secre-
tários municipais sentaram 
com as startups. Esta troca 
de experiências é muito enri-
quecedora para os empreen-
dedores que estão incubados 
e, também, vem ao encontro 
das premissas da administra-
ção, ao buscar na inovação 
soluções para questões da 
cidade e aproximar Poder 
Público e startups”, destacou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli, 

O ciclo deste ano do Pro-
grama de Incubação do Polo 
Digital é voltado para soluções 
que atendam aos desafios da 
gestão de políticas públicas 
em diferentes Pastas, nos 
modelos de negócios volta-
dos a GovTechs e Cidades 
Inteligentes.

Amanhã, a partir das 10h, 
será realizada a cerimônia de 
comemoração do aniversário 
de quatro anos do Polo Digital. 
. O evento terá a participação 
de autoridades e entidades 
convidadas.

Polo Digital tem 
programação especial

Aniversário
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SBT, 21H00

Chiquititas
Teca diz para Pata que Cris saiu toda arrumada. Pata fi ca preocupada, pois a 

amiga foi se encontrar com um desconhecido, o que pode ser muito perigoso. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Roberta distrai Lobão para que Nat e Duca possam fugir. Duca pressiona 

Nat e pede que ela deixe Lobão, mas a lutadora afi rma que precisa antes 

disputar o campeonato..

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Samuel e Pilar se tratam com formalidade. Guebo e seus amigos conseguem 

escapar de Borges sem serem reconhecidos. Tonico, Nélio e Nino inventam 

um falso depoimento de Pedro. Bernardinho confessa que fugiu da Marinha.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Expedito descobre pelas câmeras do aeroporto que Sandra Helena saiu com 

uma mala do guarda-volumes. Dom se emociona com o relato de Madalena 

sobre sua infância. Antônia dá voz de prisão para Sandra Helena.

GLOBO, 21H00

Império
Josué acredita que José Alfredo tenha que mudar de esconderijo. Cora ouve 

Cristina falando com o pai. Silviano desconfi a de Téo, e Maria Marta marca um 

encontro com o blogueiro. Xana suspeita de que Lorraine esteja escondendo 

algo. Érika vai atrás de Robertão no aeroporto. Bruna ouve uma ligação entre 

Danielle e Maurílio. José Pedro sente ciúmes de Leonardo.

RECORD, 21H

Gênesis
José fi nalmente fi ca sozinho com Asenate. Judá sente o impacto das palavras 

de Muriel. Sheshi afoga as mágoas na bebida.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

Cidade
mineira
que atrai

esotéricos

Rendeira, 
bordadeira,
ceramista
ou tecelã

Lago, em
francês

Insistir
com

teimosia

Sugestão 
útil

Nociva

Tortilha de
milho em
formato

triangular

Estatal que
explora a
camada do

pré-sal

(?) Lobo, 
compositor
brasileiro

A madrinha,
em relação
aos pais

do afilhado 

"Desenvol-
vimento",
em BNDES

As narrati-
vas com
conteúdo

crível

Grito que 
comemora
uma série
de dribles

Fluido que
umedece o
alimento
na boca

(?) Monu-
mental, 

avenida de
Brasília

Número de
cores do
arco-íris

(?) Rodri-
gues, can-
tor falecido
em 2014

Título de
soberano
da antiga

Pérsia

Vladimir
Putin

Amostra (?), meio
de divulgação de

produtos

Pleonas-
mos

Conceito
freudiano

Apresentadora do
programa "Amor &

Sexo", na Globo
A 6ª nota musical

(?) salarial: limite de
vencimentos para

funcionários públicos
determinado por leiFavoritos;

preferidos

Removedor
de esmalte

Molho de
longo co-
zimento à
base de
carne

(?) France, 
companhia

aérea
Laçada
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(abrev.)

Poeta co-
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Emmily
Pinheiro,

atleta 
Aquele que
tem defici-
ência de 

hemoglobi-
na (Med.)
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de "rijo"

Cintura de
calças

Babás;
pajens
Cheiro

agradável

Mike
Tyson, ex-
pugilista
dos EUA

Variedade
de laranja

menos
ácida

Sufixo de "febril"
(Gram.)

"Se (?) Rua Fosse Mi-
nha", cantiga popular

Utensílio
de origem

russa
presente

em mesas
de chás 
de bufês

Moluscos
bivalves 

geralmen-
te comes-

tíveis

Listagem
Doença evi-
tada com

vacina

O canudo,
por dentro

GREF
PREDILETOS
RAGUARTESÃ

ACETONANOO
SIDICALAT

CISMARNACHO

DANUDEM
EPCOMADRE

ANEMICOLOD
TTALIA

VEROSSIMEIS
ROLAMASL

RUBEOLASETE

SRDIJAIR
SAMOVARXA
OSTRASCOS

3/air — lac. 4/ragu. 5/nacho. 7/samovar.

A cada novo dia 
devemos encarar a 
vida com a alegria 
das descobertas e a 
curiosidade diante da 
vida que tínhamos 
quando éramos 
crianças. É preciso 
saber e se conformar 
que nada voltará a ser 
como era antes, que 
tudo passa e muda, 
algumas vezes para 
muito melhor. Basta 
estarmos abertos ao 
novo.

Cada amanhecer 

MOMENTO
especial

VIVA O NOVO DIA!

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

NAIR MIEKO S. KAMIYAMA

EDNA MAURI DA SILVA

MARCIA MIYUKI OMORI

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 

desejos sejam alcançados. Feliz aniversário!

“ É pra frente que se anda, é pra 
cima que se olha e é lutando que 
se conquista.”

 cultura@jornaldat.com.br

é uma nova 
oportunidade que 
temos de construir 
coisas novas, novas 
histórias, novas 
memórias e novos 
motivos para sorrir. 
Mas para receber o 
novo, é preciso olhar 
para frente.

Todo dia é dia de 
recomeçar, é dia de 
ser feliz. 
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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUISIVAMENTE ÀS ME/EPP 

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretária de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 016-2/21 - PROCESSO Nº 5.234/2021 E AP. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE 51 (CINQUENTA E UM) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 
PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INSTALADOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 06 
de outubro 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 22 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer - SMEL 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 009/21 - PROCESSO Nº 20.515/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REVITALIZAÇÃO E 
OVERSEEDING DO GRAMADO NATURAL PROFISSIONAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA – NOGUEIRÃO, COM 
DIMENSÕES DE 68 M X 105 M DE COMPRIMENTO E ÁREAS AO REDOR DE 3.596,05 
M², TOTALIZANDO A ÁREA DE 10.736,05 M², COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
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 14 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 22 de setembro de 2021.
EWERTON KOMATSUBARA - Secretário Municipal de Esporte e Lazer__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 127/2021 - PROCESSO Nº 18.970 /2021 e AP
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTO DE HIGIENE 
PESSOAL E VESTUÁRIO 
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 06 
de outubro 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 22 de setembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Gestão Pública, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 098/2021 - PROCESSO Nº 17.398/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 
E DE EXPEDIENTE.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09 horas do dia 07 de 
outubro 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 22 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Secretário Adjunto de Gestão Pública

DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública__________________________________________________________________________
AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/21 - PROCESSO Nº 17.667/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADOS EM 
ESCOLAS E PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres 
exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria 
Municipal de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas: TETO CONSTRUTORA 
S/A., MARTINS CONSTRUÇÕES IRELI., FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA 
EIRELI., para a fase seguinte do certame. Decidiu ainda, INABILITAR as empresas: ANTES E 
DEPOIS INSTALAÇÕES E REFORMAS LTDA., por não atender aos subitens “2.5.5”, “2.5.6”, 
“2.5.8”, 2.5.15” e YALAH CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., por não atender aos 
subitens “2.5.4.3” e “2.5.5” do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação do Aviso de Habilitação/Inabilitação na imprensa, para a interposição de eventuais 
recursos, em não havendo, fica estabelecido conforme subitem “3.3” do Edital, o dia 01 de 
outubro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, para abertura dos envelopes nº 2 – PROPOSTA, 
na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 22 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

COMUNICADO
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 MUNÍCIPIO DE MOGI DAS CRUZES”
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Especial de Julgamento – 
CEJ, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face de recurso administrativo 
interposto por empresa participante do certame, fica suspensa “sine die” o presente Credenciamento. 
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com 
suas alterações, para impugnação de recurso e autorizado vistas e extração de cópias dos autos às 
partes interessadas, observadas as formalidades legais e regulamentares.

Mogi das Cruzes, em 22 de setembro de 2021
VIVIANE ARMINDO PRADO MIRANDA - Presidente da Comissão __________________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/21 - PROCESSO Nº 17.081/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 
POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M. FLORISA FAUSTINO PINTO, E.M. PROFA. 
LOURDES MARIA PRADO AGUIAR, EMESP JOVITA FRANCO AROUCHE, CCII PROFA. 
DIONE ROCHA ROMANOS, E.M. PROF. RODOLPHO MELMANN, CEIM HORÁCIA DE LIMA 
BARBOSA, E.M. PRIMO VILLAR PROFESSOR, E.M. WILMA DE ALMEIDA RODRIGUES E 
CEIM IGNÊZ MARIA DE MORAES PETTENÁ).
EMPRESA VENCEDORA: TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 1.455.337,14 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, 
trezentos e trinta e sete reais e quatorze centavos).

Mogi das Cruzes, em 22 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Feira Noturna terá Festival de Flores e Plantas Ornamentais

Mogi- A Secretaria Municipal de Agricultura realizará amanhã, a partir das 17 horas,  

um Festival de Flores e Plantas Ornamentais durante a tradicional Feira Noturna 

do Mercado do Produtor Minor Harada, no bairro do Mogilar. O evento faz parte das 

atividades em comemoração pelo 461º Aniversário da Cidade. A iniciativa tem como 

principal objetivo fortalecer a cadeia produtiva do município.

Mogi mantém vagas abertas 
para agendamento online
Mogi- A Secretaria Mu-

nicipal de Saúde continua 
orientando os moradoress em 
busca de primeira, segunda 
ou terceira dose da vacina 
contra a Covid-19 para que 
fiquem atentos às atualizações 
no www.cliquevacina.com.br . 

Até a tarde de ontem, ainda 
restavam vagas de agendamento 
para aplicação da primeira dose 
Pfizer para adolescentes de 12 
a 17 anos; e primeira, segunda 
e terceira doses do imunizante 
CoronaVac/Butantan/Sinovac

A segunda dose do imunizante 
CoronaVac/Butantan/Sinovac 

está destinada, neste momento, 
para quem tomou a primeira 
até o dia 3 de setembro. Já a 
terceira dose é válida para 
idosos de 80 anos ou mais 
imunizados com a segunda 
dose até o dia 24 de março. 
Neste caso, é preciso respeitar 
o prazo de seis meses para 
aplicação da dose de reforço. 

Quem está à procura da 
segunda dose de AstraZe-
neca deve aguardar novas 
aberturas. O mesmo ocorre 
para o imunizante Pfizer, já 
que Mogi das Cruzes aguarda 
envio de doses e orientações 

do governo do Estado sobre 
redução do intervalo entre 
a primeira e segunda doses. 

Mortes
Nas últimas 24 horas a 

região do Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
registrou uma vítima fatal no 
município de Poá. Já o total de 
casos confirmados da doença é 
131.333, sendo que 112.162, 
pessoas que foram infectadas, 
já estão recuperadas, e 5.397 
faleceram em decorrência da 
doença.

Vacina contra a Covid-19

Academia de artes marciais 
conquistas dez medalhas
Mogi - Uma academia de 

artes marciais conquistou 
dez medalhas, sendo cinco 
medalhas de ouro, no Cam-
peonato Paulista de Jiu-Jitsu 
disputado no último final de 
semana na cidade de Osasco, 
na Grande São Paulo.

O torneio foi organizado 
pela Federação Paulista de 
Jiu-Jitsu (FPJJ) e foi realizado 
no Ginásio Municipal José 
Liberati, na cidade de Osasco. 
Os atletas da Academia Ma-
rangoni, localizada na região 
central da cidade, competiram 
nas categorias Pena, Pluma, 
Médio e Meio-Pesado.

A delegação de treze atletas 
voltou com dez medalhas, 
sendo cinco de ouro (Rafael 
Marangoni-Meio Pesado, 
Breno Kanda-Médio, Jú-
lia Alcântara-Pena, Murilo 
Dertonio-Meio Pesado e Luna 
Hime-Pluma), três medalhas 
de prata (Beatriz Ribeiro-

-Médio, Joshua Lima-Pena e 
Herbert Yairo-Meio Pesado), 
e duas medalhas de bronze 
(Karen Danielle-Pena e Luiz 

Esporte

Henrique-Médio).
Segundo Rafael Marango-

ni, professor e proprietário 
da academia, a equipe irá 
participar em duas semanas 
do Campeonato Brasileiro, 
organizado pela Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu, no Rio 
de Janeiro, e está apresentando 
bons resultados mediante 
o treinamento realizado ao 
longo do ano. “Os alunos 
vinham treinando forte, fo-
cados neste tão aguardado 
campeonato, que havia sido 
suspenso desde o início da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19). Estou muito feliz 
e satisfeito com o resultado 
de nossos alunos - isto mos-
tra o comprometimento do 
grupo no dia-a-dia”, afirmou 
Marangoni.

A Academia Marangoni 
fica na rua José Alves dos 
Anjos, nº 140 - próximo à 
estação Mogi das Cruzes da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). O 
horário de funcionamento é 
de segunda a sábado, com 

aulas exclusivas para mulhe-
res e crianças, divididas por 
classes e níveis de aprendiza-
do. Mais informações estão 
disponíveis pelo telefone (11) 
3374-2005. (A.D.)

Mogi figura como um dos cem 
municípios mais inteligentes
Ranking de consultoria avalia modernização e conectividade de 677 municípios; Suzano e Itaquá são citadas

DESENVOLVIMENTO 

Mogi - No início do mês, 
uma consultoria nacional 
publicou o ranking das cem 
cidades mais inteligentes 
e conectadas do país. O 

“Ranking Connected Smart 
Cities” colocou a cidade de 
Mogi das Cruzes como uma 
das 50 mais modernas, com 
menções a outras cidades 
do Alto Tietê.

O ranking, elaborado 
pela Urban Systems em 
parceria com a Necta, avalia 
11 eixos indicativos para o 
desenvolvimento inteligente 
de uma cidade: energia, 
mobilidade, meio ambiente, 
governabilidade, tecnologia 
e inovação, empreendedoris-
mo, urbanismo, segurança, 

Mogi aparece na 42º colocação na pesquisa nacional

educação, economia e saúde. 
A composição da nota leva 
em conta a média de cada 
um dos aspectos. A classifi-
cação divide as 677 cidades 
participantes da pesquisa em 
três categorias: de 50 mil a 
100 mil habitantes; de 100 
mil a 500 mil habitantes e 
cidades com mais de 500 
mil habitantes.

A cidade de Mogi das 
Cruzes está no 42º lugar 
do ranking nacional de 
cidades mais inteligentes, 
com 32,144 pontos, sendo 
a 18ª na categoria de mu-
nicípios com até 500 mil 
moradores.

Na avaliação em separado 
dos eixos, Mogi das Cruzes 
ganha destaque em cinco 
categorias no levantamento 

nacional: Mobilidade Urbana 
(35º lugar), Tecnologia e 
Inovação (48º), Urbanismo 
(83º), Educação (30º) e 
Economia (45º).

O Ranking Connected 
Smart Cities também re-
conheceu outras cidades 
do Alto Tietê, embora não 
tenham figurado no ranking 
nacional. Um exemplo é 
a cidade de Suzano, que 
possui destaque na categoria 
Urbanismo (38ª posição, 
superando Mogi das Cru-
zes), Empreendedorismo 
(95º lugar) e Economia 
(99ª colocação). Na clas-
sificação final, Suzano fez 
29,682 pontos na média 
das competências.

A cidade de Itaquaquece-
tuba também teve méritos na 

avaliação deste ano, com a 
melhor posição do Alto Tietê 
em mobilidade urbana (23º 

lugar) e Segurança (49º), e 
26,877 pontos. A cidade de 
Poá foi a melhor colocada 

da região em Meio Ambiente 
(65º do país), bem como 
em Mobilidade Urbana (54º 
lugar), com uma média de 
27,641 pontos.

Uma das surpresas do 
levantamento é a cidade de 
Santa Isabel, que mesmo 
fora do ranking das cem 
melhores cidades na faixa 
de até 100 mil habitantes, 
registrou a 25ª colocação 
nacional na categoria Em-
preendedorismo. O levan-
tamento apurou que houve 
um crescimento de 200% 
nas empresas de tecnolo-
gia, 60% nas empresas de 
economia criativa e 17,54% 
no número de microem-
preendedores individuais 
(MEIs) em relação à última 
apuração.

André Diniz
Emanuel Aquilera

Equipe irá 
participar em 
duas semanas 
do Campeonato 
Brasileiro


