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

Secretário confirma abertura 
do HC para o começo do ano

Informação foi passada pelo deputado Estevam Galvão após conversa com chefe da Saúde estadual, Jean Gorinchteyn

ITAQUÁ

  Descarte irregular de lixo é flagrado no 
bairro Jardim do Carmo. Cidades, página 3

Em audiência com o deputado Este-
vam Galvão, o secretário Jean Gorinch-
teyn confirmou abertura do Hospital 
das Clínicas no início de 2022. Cha-
mamento público para a contratação 
de pessoal deve ocorrer em outubro.  
Cidades, página 3

Covid-19

Ocupação de leitos segue 
abaixo dos 20% na região

Cidades do Alto Tietê ainda continuam recebendo 
pacientes com coronavírus, no entanto, a quantidade 
de internado está baixa. Cidades, página 6

Unidade localizada em Suzano está sob responsabilidade do Hospital das Clínicas, mas passará a ser gerida pela Secretaria da Saúde

Mogi News/Arquivo
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FEIRA DE ARTESANATO
A Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos, por iniciativa da Secretaria 
de Cultura e Turismo, em parceria 
com a “Cia dos Artesãos”, celebra 
a chegada do tempo primaveril com 
um evento diferenciado: a “Prima-
vera Artesanal”. A ação ocorrerá 
nos dias 24 e 25 de setembro, das 
12 às 20 horas, na Praça Afonso 
Carlos Fernandes, popularmente 
conhecida como “Praça do Sam-
ba”. A Feira de Artesanato Perma-
nente que acontece quinzenalmen-
te no espaço abre as portas para a 
Primavera, com criações temáti-
cas e peças diferenciadas com co-
res marcantes e alegres.

PALESTRA
A Prefeitura de Suzano e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) estão 
com inscrições abertas para mais 
uma capacitação virtual. Desta vez, 
o tema é “Os clientes e a LGPD: Aqui 
mora o perigo!” e vai tratar sobre 
as nuances da Lei Geral de Prote-
ção de Dados Pessoais – LGPD (Lei 
Federal nº 13.709/2018). O encon-
tro on-line e gratuito será na pró-
xima terça-feira (28/09), das 19h30 

às 21h30, por meio da plataforma 
Zoom. Os interessados podem se 
inscrever pelo link bit.ly/SebraeL-
GPD_Suzano até o dia 24 de se-
tembro.

VELÓRIO EM JUNDIAPEBA
O vereador de Mogi das Cruzes, 
Clodoaldo de Moraes (PL), apre-
sentou à Câmara Municipal a Indi-
cação 1879/2021, sobre o estudo de 
implantação de velório no distrito 
de Jundiapeba. O bairro registrou 
um crescimento populacional sig-
nificativo nos últimos anos e mes-
mo assim não dispõe desse servi-
ço público.

AUTOESTIMA FEMININA
O 1° Circuito de Autoestima Femi-
nina do Conselho Empresarial Fe-
minino (Consef) da Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes (ACMC) 
reuniu, nesta semana, expositoras 
e oficinas em evento gratuito pro-
movido no auditório da ACMC. O 
circuito é uma possibilidade para 
adquirir produtos e serviços de em-
preendedoras mogianas, além de 
conhecer alguns dos negócios co-
mandados por mulheres na cidade 
e participar de oficinas especiais.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Luta contra pedágio continua

S
erá preciso canalizar muita força e 
criar muitas iniciativas para evitar a 
construção do pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88). A cada manifes-

to, movimento e reclamação de autoridades 
ou sociedade civil ligadas a Mogi das Cruzes, 
a Agência de Transportes do Estado de São 
Paulo (Artesp) rebate com tranquilidade, 
insistindo que as obras que serão realizadas 
em área urbana do município como contra-
partida à instalação do pedágio trará bene-
fícios para a cidade e demais do Alto Tietê.

As obras incluem duplicações, pavimen-
tações, construção de faixas, implantação 
de viadutos, passarelas, adequação de pon-
tos de ônibus, novos pontos de iluminação 
pública, entre outras. Mas, Mogi não quer 
essas obras como troca do pedágio. Pelo con-
trário, muito se discute sobre o isolamen-
to que a cobrança aos veículos causará na 
cidade e como essas intervenções em áreas 
urbanas transformará Mogi em um ponto 
de passagem.

Os argumentos usados pela Artesp são os 
mesmos desde quando se aventou a possi-
bilidade da construção da praça de pedágio 

na Mogi-Dutra. A Agência de Transportes do 
Estado relembra que a decisão, em audiên-
cias públicas, contou com ampla participa-
ção de vários entes da sociedade, incluindo 
lideranças políticas e a própria comunidade. 
Na verdade, a Artesp reuniu as contribuições 
que lhe interessou, mas impôs o pedágio. 
Por fim, insiste, há quase dois anos, que o 
diálogo seguirá sendo elemento fundamental 
para a implantação do projeto, que, segun-
do ela, levará desenvolvimento e oportuni-
dades para a região.

Se a opinião dos mogianos fosse tão im-
portante, bastaria aceitar o “não, obrigado” 
da população, entendendo todos os argu-
mentos contrários para o andamento do 
projeto. Como isso não vai ocorrer, é hora 
de mostrar força. O deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) quer agendar uma reunião 
diretamente com o governador João Doria 
(PSDB), o mais rápido possível, para tentar 
desarticular o movimento da Artesp. Já o 
movimento Pedágio Não, após realizar car-
reata no domingo passado, também quer se 
encontrar com o governador. Dificilmente 
um “não” é tão afirmativo quanto neste caso. 

Mesmo compondo 15% da 
população mundial, pessoas 
com deficiência ainda são con-
sideradas uma minoria, isso 
porque apesar de serem mais 
de 1 bilhão, ainda há muito 
preconceito e intolerância a 
esse grupo.

A recente Lei No 13.146, de 
6 de julho de 2015, conheci-
da como Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, assim con-
ceitua a expressão “pessoa 
com deficiência”:

“Considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem 
impedimento de longo pra-
zo de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação ple-
na e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com 
as demais pessoas”.

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

Desse ponto de vista, a 
participação da Classificação 
Internacional da Funcionali-
dade, Incapacidade e Saúde 
(CIF) é essencial, sendo incor-
porada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), a CIF 
constitui um instrumento de 
abordagem e de orientação 
em todo o mundo. 

Atualmente as políticas pú-
blicas através dos seus conse-
lhos (municipais, estaduais e 
federais), poderes legislativos, 
judiciários e executivos vem 
fortalecendo o debate sobre 
esse público que por muitos 
anos na história ficaram es-
quecidos e muitas das vezes 
desprezados, sabemos que 
ainda temos muito para evo-
luir, mas já é possível enxer-
gar caminhos e meios para 
uma construção de novas 
políticas, quem sabe através 

de uma participação maior 
da sociedade nos conselhos 
municipais da pessoa com 
deficiência com pessoas que 
de fato possam contribuir e 
apontar aos poderes legislativos 
e executivos as necessidades 
para uma melhor qualidade 
de vida, acessibilidade, opor-
tunidades, empregabilidade, 
saúde digna, esportes adap-
tados entre outras formas de 
melhorias para pessoas com 
deficiência.

Recentemente ficou claro 
que a condição não se trata 
de uma patologia que o in-
divíduo carrega, mas de um 
obstáculo do ambiente que a 
sociedade deve remover, tan-
to física quanto socialmente, 
afinal todos somos pessoas 
e é isso que deve ser o mais 
importante aos gestores. 

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiotera-

peuta e presidente da Comissão de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes
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A Academia Marangoni, localizada em Mogi das Cruzes, conquistou dez medalhas 
no Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu, disputado no último final de semana em 
Osasco. Dos 13 atletas que disputaram o torneio em quatro categorias de peso, 
foram conquistadas cinco medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze. A 
equipe agora se prepara para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, no Rio de 
Janeiro. Segundo Rafael Marangoni, proprietário e treinador da equipe, os atletas 
estão motivados a voltar às competições depois do período de interrupção pela 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

 MOGIANOS CONQUISTAM MEDALHAS NO BRASILEIRO
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Saúde confirma que 90% 
da população está vacinada
Poá - A Secretaria Muni-

cipal de Saúde, por meio do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde, divulgou ontem, 
que a cidade já imunizou 
com a primeira dose da 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19), 90% da popu-
lação. Mais da metade dos 
habitantes (58%) já estão 
com o esquema vacinal 
completo. O levantamento 
foi realizado com base nos 
dados da Fundação Seade, 
que contabiliza no muni-
cípio 116.289 habitantes.

“São excelentes números 
que comprovam o dinamis-
mo da campanha em Poá 
e o empenho e dedicação 
de todos os envolvidos na 
imunização”, afirmou a se-
cretária de Saúde, Claudia 
Cristina de Deus.

De acordo com o dire-
tor do Departamento de 
Vigilância em saúde, Leo-
nardo Barbosa Garcia, os 
números relacionados à 2ª 
dose ficam ainda melhores 
quando somados à dose 

Contra coronavírus

única. “Se consideramos a 
dose única como esquema 
vacinal completo, já que 
não necessita da 2ª dose, 
podemos afirmar que 61% 
da nossa população geral já 
está completamente imu-
nizada contra a Covid-19”, 
ressaltou. Atualmente, o 
município de Poá já apli-
cou 146.929 doses, sendo 
86.832 da 1ª dose, 56.811 
da 2ª dose, 2.948 de dose 
única e 338 da 3ª dose.

A vacinação em Poá é 
realizada de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 16 
horas, na Praça da Bíblia 
(rua Vicente Guida, s/n, 
Centro), e nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). 
O Reino da Garotada, que 
fica na rua São Francisco, 
168, Biritiba, é utilizado 
como local de vacinação 
às sextas-feiras, com drive-

-thru para os idosos, das 9 
às 16 horas.

Além da 1ª aplicação, Poá vacinou 58% com 2ª dose

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Secretário confirma abertura 
do HC para o começo do ano

Com esse atendimento, a unidade vai deixar de ser administrada pelo HC de São Paulo e passará à secretária

À POPULAÇÃO

Suzano - Em audiência 
com o deputado Estevam 
Galvão (DEM), o secretário de 
Estado dea Saúde, Jeancarlo 
Gorinchteyn, confirmou a 
abertura do Hospital das 
Clínicas (HC) para atender a 
população de Suzano e Alto 
Tietê no início do próximo 
ano. Segundo o secretá-
rio, a unidade passará a ser 
gerenciada pela Secretaria 
Estadual da Saúde – hoje 
sob administração do HC.

Já no próximo mês deverá 
ser aberto o chamamento 
público para a contratação de 
pessoal e equipamentos para 
funcionamento do hospital e 
do Centro de Diagnóstico por 
Imagem, anexo ao complexo.

“Sei da sua luta antiga e 
intenso trabalho pela cons-
trução e funcionamento do 
hospital. A unidade será aberta 
para atender a população 
de Suzano e região, segura-
mente no início do próximo 
ano”, disse o secretário, que 
segue em tratativas constan-
tes com o deputado para o 

funcionamento do hospital.
As informações reforçam 

as declarações prestadas no 
último mês pelo vice-gover-
nador do Estado, Rodrigo 
Garcia (PSDB), ao deputado 
Estevam. “Ele garantiu que o 
HC abrirá suas portas para 
atender a população e que 
já estão tomando todas as 
medidas necessárias para 
isso, incluindo a contratação 
de pessoal, mobiliário e 
equipamentos. Teremos o 
esperado Hospital Público 
Estadual na nossa cidade”, 
reforçou o parlamentar. 

São mais de 10 anos de 
luta do Estevam pela cons-
trução do HC suzanense, 
resultando na inauguração 
da unidade em abril de 2018, 
pelo então governador Ge-
raldo Alckmin. “O hospital 
foi entregue, mas a princípio 
recebeu os pacientes interna-
dos no Auxiliar de Suzano, 
que passou por reformas. 
Depois veio a pandemia e 
o HC passou a atender com 
exclusividade os pacientes da 

região com Covid, inclusive 
com leitos UTI. Agora, com 
o abrandamento da pande-
mia, é necessário que o HC 
de Suzano cumpra a função 

para ao qual foi construído, 
que é atender a população 
da cidade e da região nos 
casos hospitalares de média 
e alta complexidade. Temos 

urgência nisso”, relembrou 
o deputado. 

Hospital  
O local oferece estrutura 

para 120 leitos de internação 
e Hospital Dia, duas salas 
cirúrgicas, salas de coleta 
de exames e consultórios, 
equipados com aparelhos de 
ponta, garantindo conforto 
e segurança para pacientes, 
familiares e funcionários.

Já o Centro de Diagnóstico 
por Imagem oferecerá para a 
população equipamento de 
raio-x, com capacidade para 
realizar até 1.020 exames por 
mês, além de tomografia (320 
exames/mês), mamografia 
(320 exames/mês).

Estado irá realizar contratação de pessoal, mobília e equipamentos para hospital

Governo do Estado de São Paulo

Suzano - A campanha de 
vacinação contra o coronavírus 
(Covid-19) tem prossegui-
mento hoje. O atendimento 
dá continuidade à operação 
iniciada ontem, que garantiu 
mais 4.039 aplicações. A 
ação descentralizada nos 
três polos de vacinação 
estará focada no público 
que aguarda a segunda dose 
com aprazamento para até 
24 de setembro, incluindo 
também os munícipes va-
cinados com Pfizer há oito 
semanas ou mais, conforme 
determinação do Estado.

O cronograma desta semana 
já assegurou atendimento 
a 4.039 suzanenses. Deste 
número, 3.328 concluíram 
a segunda etapa e 448 rece-
beram a terceira aplicação 
de reforço, sendo uma re-
comendação para os idosos 
maiores de 70 anos que 
tomaram a segunda dose há 
seis meses ou mais. Outros 
263 tomaram a primeira 
dose. O polo central, na 
Arena Suzano, registrou o 
maior público do dia com 
2.660 atendimentos, sendo 
550 no sistema drive-thru. 

Imunização segue hoje

Mais campanha

Na região norte, outros 
833 buscaram acolhimento, 
enquanto 546 cidadãos 
compareceram ao polo de 
referência no distrito de 
Palmeiras.

Hoje o atendimento se 
inicia às 8 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 Palmeiras 
(Tv. Crispim Adelino Cardoso, 
42 – Vila Júlia). Já a Arena 
Suzano (avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90 – Jar-
dim Imperador) terá horário 
ampliado, das 8 às 19 horas, 
com sistema drive-thru ope-
rante no Parque Max Feffer 
somente até as 17 horas. 

O secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, destacou 
que as equipes estão a pos-
tos para orientar o público. 

“Estamos com funcionários 
nos três polo. Vale destacar 
que todas informações sobre 
o cronograma de vacinação 
estão no site da Prefeitura”, 
reforçou.

Itaquá - O secretário de 
Segurança Urbana, Anderson 
Caldeira, realizou ronda de 
monitoramento em pontos 
viciados de descarte irregular 
de lixo e fez um flagrante no 
bairro Jardim do Carmo. A 
ação aconteceu com uma 
viatura descaracterizada e 
depois a Guarda Ambiental 
foi chamada.

Os agentes aplicaram o 
auto de infração por descarte 
de entulhos e o caminhão 
utilizado para a realização do 
crime ambiental foi apreen-
dido. O infrator recebeu 
uma multa no valor de R$ 
4.363,50. 

“Estávamos monitorando 
os pontos denunciados e nos 
deparamos com um caminhão 
sendo descarregado. Esse 
era um cenário comum no 
começo do ano, mas graças 
ao trabalho contínuo de 
nossos policiais municipais, 
esse quadro está mudando”, 
disse Caldeira. Denúncias 
podem ser feitas pelo 153.

Secretário 
flagra descarte 
irregular no 
Jardim do Carmo

Lixo

“Teremos 
o esperado 
Hospital Público 
Estadual na 
nossa cidade”
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Programação cultural estará na 
Virada SP Online já amanhã
A partir do meio-dia e até o início do domingo, será possível conferir apresentações de artistas e grupos locais

PARCERIA

Mogi - A cidade é parceira 
do governo do Estado de São 
Paulo na Virada SP Online 
e a programação cultural 
da cidade estará presente 
amanhã na já consagrada 
maratona de música, artes 
cênicas e cultura urbana. 
A partir do meio-dia e até 
o início da madrugada do 
domingo, será possível 
conferir gratuitamente e 
de forma 100% online as 
apresentações de artistas e 
grupos locais, pela plata-
forma #CulturaEmCasa ou 
então pelo aplicativo com 
o mesmo nome, disponível 
para download nas lojas 
Apple Store e Google Play.

O município de Mogi 
das Cruzes foi selecionado 
a partir de chamada pública 
do programa #Juntospela-
Cultura, realizada neste ano. 
Diferentes linguagens artísticas 
compõem as atrações locais, 
como Rio New York in Two, 
com os multiinstrumentista 
Sebastião da Silva (Barbosa) 
e com o baterista Ramon; 

o espetáculo infantil Can-
tando Minha Terra, com o 
grupo Terra de Almofadas; 
a batalha de rimas mais 
antiga do Alto Tietê – a 
Arena MCs, o espetáculo 
musical Samba-Revolução, 
com o grupo Dona da Rua 
e a performance Os Zomi 
+ Forte Del Mundo, com 
as palhaças da Companhia 
Mina de Riso, Lúcia Diniz 
e Nahome Andere.

“É muito importante para 
Mogi estar presente na Virada 
SP Online, pela representa-
tividade que o evento tem 
no Estado de São Paulo 
e no Brasil. Mas também 
porque a cidade está num 
momento de redescoberta 
e a programação desse ano 
espelha a diversidade do 
povo mogiano”, afirmou 
Kelen Chacon, secretária 
municipal de Cultura e 
Turismo de Mogi das Cruzes.

Na programação do dia, há 
ainda shows, como do rapper 
Rael, da cantora Adriana 
Moreira e do compositor 

Gabriel Moura. Outro des-
taque é o quadro especial 
Rolando Prosa, capitaneado 
por Rolando Boldrin.

A Virada SP Online é uma 
iniciativa da Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo, em 
parceria com a Organização 
Social Amigos da Arte e 
faz parte do programa de 
fomento e difusão cultural 

#JuntospelaCultura.
“A Virada SP é uma inicia-

tiva de ampliação do acesso 
à cultura e de formação 
de público que valoriza a 
diversidade e a qualidade”, 

afirmou o secretário de 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo, 
Sérgio Sá Leitão. “O ob-
jetivo é ressaltar o papel 
estratégico das expressões 
artísticas para a promo-
ção do desenvolvimento 
humano e econômico de 
todas as regiões do Estado”, 
complementou.

“A excelência cultural 
do evento é moldada e 
protagonizada por artistas 
locais e pelo fundamental 
incentivo promovido pelas 
gestões municipais. Com a 
transmissão online, total-
mente gratuita, via plata-
forma de streaming e pelo 
aplicativo #CulturaEmCasa, 
amplia-se a difusão desta 
riqueza artística das cidades 
paulistas para o restante do 
país”, ressaltou Danielle 
Nigromonte, diretora-geral 
da Amigos da Arte.

Mais informações po-
dem ser obtidas por meio 
do site e redes sociais do 
#CulturaEmCasa.

Município foi selecionado a partir de chamada pública do programa #JuntospelaCultura

Divulgação/PMMC

Mogi- A Orquestra Sinfônica 
de Mogi das Cruzes fará hoje 
mais uma apresentação pela 
programação especial em 
comemoração ao aniversário 
de 461 anos de Mogi das 
Cruzes. Será um concerto 
no Theatro Vasques, que 
vai reunir grandes composi-
ções da música clássica. Os 
interessados devem trocar 
os ingressos por alimentos 
não perecíveis, diretamente 
no Centro Cultural de Mogi 
das Cruzes.

Cada quilo de alimento 
não perecível doado dará 
direito a um ingresso. As 
trocas estão ocorrendo das 
9 horas às 16h45. Tudo 
o que for arrecadado será 
entregue ao Fundo Social de 
Mogi das Cruzes, que fará a 
distribuição às instituições 
sociais cadastradas, atendendo 
assim pessoas em situação 
de vulnerabilidade.  

Estão no repertório o “Entre 
Ato nº3 de Rosamunde”, de 
Schubert e “Concerto para 
Oboé em C Maior k.314”, 
bem como a “Sinfonia nº 

40”, assinadas por Mozart.  
Trata-se, portanto, de mais 
uma oportunidade para que 
os mogianos conheçam a qua-
lidade técnica dos musicistas 
que integram a Orquestra 
Sinfônica da cidade.

A apresentação será feita 
por 40 musicistas da Or-
questra e terá como regente 
convidado Fábio Zanon, que 
é diretor artístico do Festival 
Internacional de Campos do 
Jordão, reconhecido como 
o maior evento de música 
clássica da América Latina. 

“O professor Fábio Zanon 
é um músico conhecido 
internacionalmente, que 
está contribuindo muito 
com a formação dos nossos 
músicos”, acrescentou o 
maestro.

O Centro Cultural de Mogi 
das Cruzes, onde está ocor-
rendo a troca de ingressos, fica 
na Praça Monsenhor Roque 
Pinto de Barros, 360, no 
Centro. Já o Theatro Vasques, 
onde será a apresentação, 
fica na rua Dr. Corrêa, 515, 
também no Centro.

Ingressos podem ser 
trocados ainda hoje

Orquestra Sinfônica

O Lions Clube Mogi das 
Cruzes, presidido por Nádia 
Borba Montes, promove a “Ca-
minhada Inclusiva no Parque 
da Cidade”, amanhã, a das 8 ao 
meio dia. A iniciativa celebra 
datas comemoradas no dia 
21 de setembro, como o Dia 
Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência e o Dia da 
Árvore. Na oportunidade, 
haverá plantio de 50 mudas 
de árvores. 

A “Caminhada Inclusiva” 
tem o apoio da Secretaria de 
Esportes e Lazer e da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes. A ação 
seguirá todo o protocolo de 
higiene e segurança do combate 
ao coronavírus (Covid-19).  

Vão participar da caminhada 
120 inscritos com deficiências 
intelectuais e múltiplas (com 
acompanhante). Eles ganharão 
camisetas alusivas ao evento e 
lanche. Apesar das inscrições 
estarem encerradas, o evento 
é aberto para a população em 
geral, que poderá se benefi-
ciar de uma série de ações 
relacionadas à areada Saúde, 
como avaliação dos sinais 

vitais com orientação e dicas, 
haverá aferição de pressão 
arterial, frequência cardíaca, 
saturação e ausculta pulmonar, 
além de dicas da área.

“Estas ações de inclusão 
são importantes para que as 
nossas crianças e os adultos 
retornem às suas rotinas e 
também interajam com a 
sociedade. Encontramos uma 
estratégia de celebrar também 
o “Setembro Verde”, o mês 
da vida e do meio ambiente 
e o Dia Nacional de Luta 
Da pessoa com deficiência”, 
disse Nádia.

Nesta ação, também serão 
arrecadados armação de óculos 
(doação para o Lions Clube 
Mogi das Cruzes) e absor-
ventes higiênicos, que serão 
revertidos para a campanha 
Tia Chica, do Fundo Social 
de Solidariedade de Mogi das 
Cruzes. No próximo ano,, o 
Lions Clube Mogi irá completar 
60 anos de fundação.

O Parque da Cidade está 
localizado na rua Jardelina 
de Almeida Lopes, 451, no 
Parque Santana.

Lions Clube promove 
Caminhada Inclusiva 

Mogi
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Participa Mogi terá oficinas 
regionais em três bairros
Iniciativa é a plataforma de participação popular criada para oferecer à população um espaço de debates

BRAZ CUBAS, JUNDIAPEBA E BIRITIBA USSU

Mogi- Três oficinas 
regionais do Programa 
Participa Mogi serão rea-
lizadas amanhã, dando 
continuidade ao trabalho 
que já vem ocorrendo há 
dois finais de semana. Das 
10 ao meio-dia, os mora-
dores do distrito de Braz 
Cubas estão convidados a 
participar da reunião, que 
será realizada na Escola 
Municipal Vanda Cons-
tantino da Costa. Também 
amanhã, só que das 13 às 
15 horas, será a vez de 
Jundiapeba, com a oficina 
marcada para o Cempre 
Lourdes Lopes Romero 
Iannuzzi. Completando o 
dia, a reunião de Biritiba 
Ussu ocorrerá das 16 às 18 
horas, na Paróquia Santa 
Cruz (rua Maestro João 
Manoel do Nascimento, s/
nº). As oficinas regionais 
estão sendo presenciais.

Já foram realizadas ofi-
cinas regionais no Centro, 
Quatinga e Sabaúna (11 de 
setembro) e Cezar de Souza, 
Cocuera e Taiaçupeba (18 
de setembro). No dia 2 
de outubro, ocorrerão as 
reuniões do Taboão (das 
10 ao meio dia, na Escola 
Municipal Professora Wilma 
de Almeida Rodrigues), 
Alto do Parateí / Chácara 
Guanabara (das 13 às 15 
horas, na Escola Municipal 
Cenira Araújo Pereira) e 
no Jardim Piatã (das 16 às 
18 horas, na Escola Muni-
cipal Professora Cleonice 
Feliciano).

Espaço de debates
O Participa Mogi é a 

plataforma permanente de 
participação popular criada 
pela Prefeitura de Mogi 
das Cruzes para oferecer 
à população um espaço de 
debates, troca de ideias 
e diálogo, estimulando 

a presença dos cidadãos 
no desenvolvimento do 
município. As oficinas re-
gionais ocorrerão em todos 
os distritos do município. 

Oficinas temáticas
A Prefeitura de Mogi 

das Cruzes traçou duas 
estratégias para o Participa 
Mogi. Durante a semana, 

acontecem as reuniões com 
temas específicos, na Escola 
de Empreendedorismo 
localizada na rua Senador 
Dantas, 326- no Centro . 

Já aos finais de semana, 
as oficinas ocorrem nos 
distritos. O objetivo é 
proporcionar um amplo 
leque de oportunidades 

para que as pessoas par-
ticipem e opinem sobre o 
futuro do município.

Nesta semana, as ofici-
nas temáticas abordaram 
os assuntos “Saneamento 
Ambiental” (segunda-feira 
passada), “Mobilidade Ur-
bana” (terça-feira passada) 
e “Redução da Pobreza” 
(quarta-feira passada). On-
tem, o tema foi “Saúde” e 
a oficina fez o debate de 
formas de aprimorar os 
procedimentos da área, 
uma das prioridades da 
população mogiana. Já 
hoje, também das 18h30 às 
20h30, o tema será “Mogi 
Acolhedora”, das 18h30 às 
20h30, com o objetivo de 
desenvolver uma cidade 
mais inclusiva, por meio 
de fortalecimento de vín-
culos familiares. Para mais 
informações acesse: https://
participa.mogidascruzes.
sp.gov.br/#/

Mogi- A Secretaria de 
Educação de Mogi das Cru-
zes fará duas lives sobre 
assuntos que estão em pauta 
no momento. A primeira 

Lives destacarão 
assuntos 
em pauta na 
Educação

Gaepe Mogi ocorrerá hoje, das 10h30 às 
11h30, e a segunda será no 
dia 1º de outubro. Ambos 
os eventos serão transmiti-
dos por meio do canal do 
Youtube da Pasta. 

Na primeira live, o secre-
tário de Educação André 
Stábile conversará com 
Alessandra Gotti, presidente-
-executiva do Instituto Ar-
ticule, instituição parceira 
do Gabinete de Articulação 
para o Enfrentamento da 

Pandemia na Educação 
(Gaepe Mogi).

No bate-papo, será abor-
dado o trabalho realizado por 
meio do Gaepe na cidade, 
com foco em sua organi-
zação, sua estrutura e nos 
próximos passos do grupo 
no período pós-pandemia. 
O encontro ficará gravado 
no canal e ficará disponí-
vel para aqueles que não 
puderem acompanhar o 
encontro. 

“Criamos mais um espaço 
de diálogo com a população 

de Mogi das Cruzes para que 
todos saibam o que estamos 
fazendo e possam participar 
deste pacto municipal que 
estamos construindo para 
oferecer uma educação de 
excelência para as crianças 
mogianas”, disse o secretário 
de Educação, André Stábile. 

Mogi das Cruzes foi a 
primeira cidade no Brasil 
a ter um Gaepe, instituído 
pela Administração Muni-
cipal em parceria com o 

Instituto Articule, o Comitê 
Técnico da Educação do 
Instituto Rui Barbosa e a 
Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon). Participam 
do Gabinete de Articulação 
para o Enfrentamento da 
Pandemia na Educação 
representantes dos poderes 
Executivo, Legislativo, Ju-
diciário, além de conselhos 
municipais e organizações 
da sociedade civil.

Con�ra a programação completa. Acesse o site ou 

aponte a câmera do seu celular para o QR code.

www.bit.ly/redescubra-mogi

 No aniversário de 461 anos 
de Mogi, viva a nossa cidade!

Primeira live 
ocorrerá hoje, das 
10h30 às 11h30, e a 
segunda será no dia 
1º de outubro

Das 10 ao meio-
dia, os moradores 
do distrito de 
Braz Cubas estão 
convidados a 
participar da 
reunião, que será 
realizada na Escola 
Municipal Vanda 
Constantino da 
Costa
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Semana do Trânsito tem verificação de itens de segurança de veículos

A programação da Semana Nacional do Trânsito tem uma ação especial amanhã, 
a “Vistoria Veicular: Segurança Viária, a responsabilidade é de todos”. A atividade 
acontecerá das 9 às 13 horas, na avenida Cívica, e reunirá prestação de serviços 
gratuitos à população e conscientização, em uma parceria entre a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes e revendedoras de veículos.

Mogi adota esquema especial 
para aplicação de terceira dose
Pessoas desse grupo, a partir dos 18 anos, precisam obter a autorização para receberem o reforço da vacina

IMUNOSSUPRIMIDOS

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde preparou 
um esquema especial para 
agendamento da tercei-
ra dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas 
com imunossupressão. O 
objetivo é evitar espera na 
unidade para conferência 
de documentos e garantia 
de atendimento correto e 
prioritário.

Diferente dos idosos, que 
podem efetuar o agenda-
mento online ou por meio 
do telefone 160, os imu-
nossuprimidos a partir dos 
18 anos precisam obter 
autorização para vacinação 
por e-mail roberta.sms@
pmmc.com.br ou whatsapp 
97370-4749.

Ao efetuar contato, o 
solicitante deve explicar 
o caso e enviar receita ou 
laudo médico e demais 
documentações que com-
provem o diagnóstico, além 
de uma cópia da caderneta 
de vacinação da Covid-19. 
A avaliação é feita por um 
profissional médico, que 

Objetivo é evitar espera para conferência de documentos e garantia de atendimento

autoriza o agendamento ou 
atendimento pelo PSF de 
referência. O paciente será 
comunicado e convocado 
em seguida.  

Em Mogi das Cruzes, os 
imunizantes disponíveis no 
momento serão CoronaVac 
ou Pfizer.

A terceira dose ou dose de 
reforço contra a Covid-19 
pode ser aplicada em pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão a partir do 28º dia 
de conclusão do esquema 
vacinal (duas doses ou dose 
única). Neste grupo estão 
incluídos pacientes com 
imunodeficiência primária 
grave, pacientes oncoló-
gicos em quimioterapia e 
transplantados, entre outras 
condições.

Mogi das Cruzes pro-
move amanhã, das 9 às 15 
horas, uma ação especial de 
repescagem para aplicação 
da segunda dose contra a 
Covid-19 em mogianos 
faltantes. Não será neces-
sário realizar agendamento 
prévio, bastando comparecer 

às unidades relacionadas 
abaixo munido de docu-
mento pessoal com foto, 
comprovante de endereço 
e comprovante da primeira 
dose.

Para receber atendimento 
em livre demanda amanhã, 

os mogianos precisam estar 
em atraso com a segunda 
dose. Serão atendidas pessoas 
vacinadas com primeira 
dose de CoronaVac/Butan-
tan/Sinovac há mais de 28 
dias (receberão a D2 com 
CoronaVac); vacinadas com 

a 1ª dose de Pfizer há mais 
de 12 semanas (receberão a 
D2 com Pfizer); vacinados 
com a 1ª dose de AstraZe-
neca há mais de 12 semanas 
(neste momento, devido à 
indisponibilidade, o governo 
do Estado liberou estoque 

do imunizante Pfizer para 
segunda dose em atraso). 

Não serão atendidas pessoas 
que ainda não completaram 
os prazos descritos acima. 

Novo lote
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebeu on-
tem o 60º lote de vacinas 
contra a Covid-19. Ao todo 
são 187. 595 imunizantes 
distribuídos entre primeira 
e segunda dose, além de 
doses de reforço para idosos.

Mortes
A atualização dos dados 

da pandemia na região dos 
municípios do Condemat 
aponta o registro de quatro 
óbitos por Covid-19 nas 
últimas 24 horas. Ontem, 
o número total de óbitos 
desde o início da pandemia 
chegou a 5.400. As quatro 
vítimas fatais registradas 
residiam nos municípios 
de Mogi das Cruzes, Poá 
e Suzano.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Escolas municipais 
participam de pesquisa

Mogi- Escolas munici-
pais de Mogi das Cruzes 
estão participando de uma 
pesquisa inédita no campo 
da Educação envolvendo 
as relações étnico-raciais e 
equidade racial na rede pú-
blica. Diretores, professores 
e coordenadores que atuam 
com turmas do ensino fun-
damental poderão responder 
ao formulário online até o dia 
30 de setembro.  A pesquisa 
constitui estudo do Programa 
de Mestrado em Educação 
da Universidade Cidade de 
São Paulo e está sendo feita 
por Vanize Niederauer com 
coordenação do professor 
Alexsandro Santos.

O levantamento se des-
dobrará em uma importante 

devolutiva pedagógica para 
a rede de Mogi das Cruzes 
visando ao fortalecimento 
das políticas educacionais 
orientadas para a equidade. 

O objetivo central é compi-
lar, sistematizar e analisar as 
percepções, crenças, ações e 
conhecimentos dos diferentes 

profissionais que compõem 
a rede pública municipal 
de Mogi das Cruzes sobre 
o tema e sugerir possíveis 
recomendações de promoção 
da qualidade das políticas 
educacionais neste campo. 

As escolas que alcançarem, 
no mínimo, 70% de respostas 
aos questionários receberão 
um kit com 3 livros sobre a 
educação das relações raciais. 
Além disso, as 5 escolas com 
maior percentual de respos-
tas terão a oportunidade de 
contar com a presença remota 
dos pesquisadores em uma 
reunião da Organização do 
Trabalho Escolar (OTE), em 
dia e horário a combinar, para 
dialogar sobre a temática da 
pesquisa.

Relações étnico-raciais e equidade racial

Diretores, 
professores e 
coordenadores 
poderão responder 
ao formulário online

Ocupação de leitos Covid 
segue abaixo dos 20%

Região -  A ocupação de leitos 
por coronavírus (Covid-19) 
nos hospitais municipais da 
região oscilou em duas das 
cinco cidades. O aumento na 
taxa de ocupação aconteceu 
principalmente em Mogi das 
Cruzes e Suzano.

A Secretaria de Saúde de 
Mogi revelou que 48 dos 320 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) contam com 
pacientes - uma taxa de 15%. 
Há cerca de uma semana, a 
taxa estava em 14,7%, com 
47 vagas.

Já entre os leitos de Enfer-
maria, 60 de 962 vagas estão 
ocupadas (6,2%). No dia 14 de 
setembro, eram 38 pacientes.

Suzano informou que cinco 
dos 31 leitos de Enfermaria 
e semi-intensiva no Pronto-

-Socorro (PS) Municipal es-
tão ocupados, em uma taxa 
de 16,1%, e que nenhuma 
das duas vagas de UTI para 
gestantes na Santa Casa de 
Misericórdia está sendo usada. 
Em 14 de setembro, a cidade 
não contava com internados.

Em queda, a Prefeitura de 
Poá informou que os dois 
leitos de Enfermaria e os 
dois leitos de emergência 
no Hospital Municipal Dr. 
Guido Guida estão livres, e 
que cinco pacientes seguem 
cadastrados na fila de espera 
da Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde 
(Cross). Em relação à última 

apuração, o município tinha 
dois pacientes na Enfermaria.

Guararema também infor-
mou que nenhum paciente 
por Covid-19 está em leitos 
de enfermaria. No último 
levantamento, a cidade tinha 
dois pacientes internados.

A Secretaria de Estado infor-
mou que o Hospital Regional 
de Ferraz de Vasconcelos 
possui um dos 26 leitos de 
UTI ocupados (3,85%), sendo 
que na última semana eram 
sete pacientes. Já no setor de 
enfermaria, três das 26 vagas 
estão ocupadas (11,54%), 
sendo que antes eram quatro 
doentes internados. Até o 
fechamento da reportagem, 
Itaquaquecetuba não encami-
nhou os dados de ocupação. 

Internações

André Diniz
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AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Gabinete do Prefeito, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 149/2021 - PROCESSO Nº 23.998/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (QUANDO 
NECESSÁRIO) DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS, DE FORMA 
PARCELADA, PARA DIVERSOS DESTINOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES 
DESSA ADMINISTRAÇÃO.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos 
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 horas, do dia 08 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).

Mogi das Cruzes, em 23 de setembro de 2021.
LUCAS NOBREGA PORTO - Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - SMO 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas e PREVIAMENTE inscritas em 
Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º 
(TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 012/21 - PROCESSO Nº 20.657/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DE PAULA VALEZINI 
(TRECHO ENTRE A RUA ROCCHINA LAVECCHER GARCEZ E AV. RICIERI BERTAIOLLI 
JUNIOR), PARQUE DAS VARINHAS, NESTE MUNICÍPIO.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTAS” 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 14 horas e 30 minutos do dia 14 de outubro de 2021. 
A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 15 horas. 
O edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (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 23 de setembro de 2021.
LEILA ALCÃNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E  LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 141/2021 - PROCESSO Nº 20.497/2021 E APENSOS 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICO.
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 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 23 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde ___________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2/21 - PROCESSO Nº 2.293/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ETA CENTRO - REFORMA 
DOS FILTROS E INSTALAÇÃO DA LINHA DE AR PARA RETROLAVAGEM, RUA OTTO UNGER Nº 
450 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 2.533.955,27 (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, novecentos e 
cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Mogi das Cruzes, em 23 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021 – PROCESSO Nº 20.507/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS.
EMPRESA VENCEDORA:  AIALA EVENTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 12.999,48 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e 
oito centavos).

Mogi das Cruzes, em 22 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

CONFIRA O PASSO A PASSO
DO DESCARTE CORRETO DA 

SUA MÁSCARA

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1 Dobre sua máscara 2

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado
Lave suas mãos

Coloque em
um saco de

plástico
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