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Homicídios caem pela metade
Durante o mês de julho foram 12 assassinatos cometidos, ao passo que no mês passado foram seis homicídios no total

TRÂNSITO

  Obras no Pontilhão devem durar 15 dias 
em Ferraz de Vasconcelos. Cidades, página 3

 Um levantamento feito pela repor-
tagem com os dados divulgados pela 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública (SSP) na manhã de ontem 
apontaram uma queda no número 
de crimes violentos cometidos no 
Alto Tietê no mês de agosto, em re-
lação aos números de julho. Um dos 
principais indicadores é o número 
de homicídios - enquanto que em 
toda a região foram apontados 12 
assassinatos em julho, seis homicí-
dios dolosos foram apontados em 
agosto, representando uma queda 
regional de 50%. Ferraz foi a única 
que manteve a média de um homi-
cídio por mês, enquanto que Suzano 
e Itaquá tiveram as maiores quedas.  
Cidades, página 8

Mogi vem se destacando no seg-
mento, com o parque industrial e co-
mércio mais desenvolvidos da região, 
o que favorece consideravelmente 
o turismo de negócios, responsável 
por movimentar boa parte da rede 
hoteleira. Cidades, página 5

Mogi

MUNICÍPIO 
DESTACA  
SEU LADO 
TURÍSTICO

Na quinta-feira

Show de Nando 
Reis vai ser 
transmitido
Cidades, página 5

NESTE ANO

Poá estuda  
a criação  
de Refis. p3

Dados foram liberados ontem pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
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Mogi

Parcelamento do ISS pode ser 
realizado em até 36 vezes

Adesão do contribuintes ao programa pode ser feito 
via online ou presencialmente. Cidades, página 4
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SUPERENDIVIDAMENTO
A equipe do Procon da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes participou , na se-
mana passada, de uma capacitação 
sobre a Lei Federal nº 14.181/2021, 
conhecida como a Lei do Superen-
dividamento. A legislação possibi-
litará que cidadãos nessa situação 
possam ter acesso novamente ao 
mercado de consumo, asseguran-
do a aquisição de bens e serviços 
essenciais. A lei entrou em vigor 
em julho e resultou na alteração 
do Código de Defesa do Consumi-
dor em agosto, permitindo que os 
superendividados renegociem suas 
dívidas com os credores. 

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
Com a lei, os credores deverão re-
negociar as dívidas, correndo o ris-
co de que elas fiquem suspensas 
se não houver a renegociação e os 
consumidores assumirão o compro-
misso de não contrair mais dúvidas. 
No momento, o Procon da Prefeitu-
ra de Mogi das Cruzes está fazendo 
o encaminhamento para o Núcleo 
de Superendividamento do Pro-
con-SP. O atendimento do Procon 
de Mogi das Cruzes pode ser feito 
pelo e-mail atendimento.procon@

pmmc.com.br ou presencialmen-
te mediante agendamento pelo site 
da Prefeitura de Mogi das Cruzes 
no link  http://agendamentopac.
pmmc.com.br/ Mais informações 
pelo telefone 4798-5090.

CAMINHADA
Neste final de mês, simbólico do 
combate ao suicídio, o Setembro 
Amarelo, a Prefeitura de Arujá rea-
liza amanhã a Caminhada pela Men-
te. A ação terá início na Escola Es-
tadual Professor Geraldo Barbosa 
de Almeida, localizada na Estrada 
dos Fernandes, 2.332, às 9 horas. 
A Secretaria Municipal de Saúde, 
responsável pela ação, convida toda 
a população para participar.

VENDA ILEGAL
A Guarda Civil Municipal (GCM) de 
Itaquaquecetuba flagrou a venda 
ilegal de passagens de transpor-
te, na última sexta-feira, após de-
núncia. Foram encontrados seis 
cartões do modelo passe munici-
pal e R$ 146,40 provenientes de 
estelionato nas tarifas clandesti-
nas. A equipe deteve um maior e 
outro menor de idade, que assu-
miram o crime.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Doação de alimentos

O 
boom de doações de alimentos 
no momento em que a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
oficializou a pandemia do novo-

coronavírus, em março do ano passado, não 
durou muito e, dois meses depois, o volume 
arrecadado já começou a desacelerar. As difi-
culdades que atingiram a maioria da popula-
ção foram um dos principais motivos para a 
queda nas doações.

Neste ano, o volume de doações não acom-
panha o avanço da doença, tampouco os efeitos 
econômicos. A situação lógica: ou a doença é 
controlada rapidamente ou os problemas so-
ciais e de miséria, incluindo a fome, irão au-
mentar. O benefício pago pelo governo fede-
ral é cada vez menor e comtempla, cada vez 
mais, menos pessoas.

A filantropia no Brasil não é cultural, o que 
piora a situação de famílias em situação vul-
nerável no atual cenário. Segundo um levan-
tamento feito recentemente pela Fundação de 
Ajuda para Caridades, comparando as doações 
feitas em 126 países, o Brasil ficou em 74° lugar.

O primeiro lugar geral do ranking é ocupa-
do pelos EUA, seguido de Myanmar e Nova 

Zelândia. A China é o país com a pior coloca-
ção. Na contramão, não é de hoje que a po-
pulação em situação de rua vem crescendo 
no país. Circulando pelas ruas das cidades do 
Alto Tietê é possível perceber. Na pandemia, 
a situação piorou e as filas nos restaurantes 
populares Bom Prato, do governo do Esta-
do, vêm aumentando. Em Mogi das Cruzes, 
a força-tarefa do projeto Mogi Contra Fome 
oferece alimentos para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. Os kits entregues 
são fruto de doações recebidas, em especial 
de supermercados da cidade. 

A situação também não é fácil. Para que as 
entregas possam ter continuidade, a Prefeitura 
solicita um reforço nas doações. Outras ações 
nas cidades são realizadas, como o Drive-Thru 
Solidário, que funciona de forma associada 
aos pontos de vacinação. Mas, tudo isso de-
pende das doações, por isso, é válido refletir 
bem sobre a situação de muitas pessoas neste 
momento de pandemia.

O Brasil já viveu, em um passado recen-
te, momentos piores em relação à fome. Não 
podemos conviver novamente com pessoas 
brigando por comida.

Bolsonaro completou mil 
dias na Presidência do nosso 
país. Nesse período, seu go-
verno enfrentou cem crises, 
produzindo uma média de 
três por mês, conforme le-
vantamento feito pelo jornal 
O Globo. Mais da metade des-
ses mil dias coincidiram com 
a pandemia do coronavírus.

O Brasil é uma república 
presidencialista, onde o presi-
dente é eleito pelo voto direto. 
Ele é, ao mesmo tempo, chefe 
de governo e chefe de Esta-
do. Como chefe de governo, 
o presidente é responsável por 
inúmeras ações, como gerir 
a administração federal, criar 
políticas públicas e programas 
governamentais, sugerir leis, 
dentre outras atividades. Já na 
condição de chefe de Estado, 
ele 1[é o representante máxi-
mo do país perante o mundo.

Mil dias

ARTIGO
Afonso Pola

Em qualquer situação, o 
desempenho do governo é 
fundamental para melho-
rar as condições de vida do 
povo. Mas é justamente em 
um momento de crise profun-
da como o que vivemos hoje, 
que as ações de um governo 
são ainda mais importantes.

Infelizmente, a forma como 
esse governo tem conduzido 
o país no contexto da pande-
mia, tem se mostrado desas-
trosa. No campo da Saúde, 
além da postura claramente 
negacionista em relação aos 
riscos produzidos pelo con-
taminação com o corona-
vírus, o incentivo para que 
as pessoas não seguissem as 
orientações e determinações 
dos especialistas, a insisten-
te defesa do uso de medica-
mentos sem eficácia e a falta 
de empenho na aquisição de 
vacinas deram o tom da atua-
ção do governo.

No campo da economia 

não foi diferente. Com um 
desemprego recorde, aumen-
to intenso da informalidade, 
queda da renda dos trabalha-
dores e inflação em alta, não 
vimos medidas econômicas 
consistentes para o enfren-
tamento dessa desoladora 
conjuntura.

O presidente que já ha-
via sugerido que as pessoas 
fizessem cocô dia sim, dia 
não como forma de comba-
ter a poluição, agora, diante 
de uma grave crise energética 
considerada a maior dos últi-
mos 91 anos, o máximo que 
ele consegue propor é que a 
população “apague uma luz 
em casa, evite elevadores e 
tome banhos frios”. 

Esse é o mesmo presiden-
te que declarou recentemente 
que a Covid só encurtou vidas 
de vítimas em algumas sema-
nas. O Brasil não merecia isso.

Afonso Pola é sociólogo e professor

 afonsopola@uol.com.br
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Prefeitura estuda criação 
do Refis para este ano
Poá - Com o objetivo de 

proporcionar mais facilidades 
aos contribuintes que se 
encontram com dívidas junto 
à administração municipal, 
a prefeita poaense Marcia 
Bin (PSDB) determinou aos 
departamentos competentes 
a realização de estudo para 
implantar o Programa de 
Recuperação Fiscal 2021 
(Refis). A iniciativa tem 
como finalidade o parce-
lamento dos débitos junto 
à Prefeitura.

De acordo com a chefe 
do poder Executivo, em 
razão da pandemia de 
coronavírus (Covid-19), 
muitos cidadãos perderam 
o emprego ou tiveram que 
encerrar as atividades da sua 
empresa ou comércio, além 
de problemas financeiros.

Atenta a esta situação, 
realizou o pedido para 
viabilizar o programa ainda 
este ano. “Acredito ser uma 
forma de ajudar as pessoas 
que possuem dívida ativa 
com a municipalidade. O 

Débitos abertos

estudo é para verificar a 
possibilidade de implantar 
o Refis 2021, sem ferir a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, destacou.

Apesar de ainda estar na 
fase de estudo, o programa 
deve prever opções de pa-
gamento para a quitação da 
dívida ativa, que poderá ser 
feita à vista ou parcelada, 
com reduções nas multas 
e nos juros que podem 
chegar a 100%. “Assim que 

finalizarmos os estudos, 
uma minuta de Projeto de 
Lei será elaborada para ser 
enviada à Câmara Muni-
cipal, onde será avaliada, 
discutida e votada pelos 
vereadores. Solicitei máxima 
urgência aos departamentos 
competentes, pois tenho 
a intenção de colocar o 
programa à disposição da 
população já no próximo 
mês de novembro”, finalizou 
Marcia Bin.

Lei será elaborada para Prefeitura e enviada à Câmara

Flávio Aquino/Comunicação de Poá

Vacinação contra Covid-19 
é ampliada para as UBS
Atendimento vai ocorrer nesta quinta e sexta-feira, entre as 8 e 15 horas nos postos da cidade

PANDEMIA

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Saúde anunciou 
ontem a ampliação da cam-
panha de vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19) para 
os 24 postos de Saúde do 
município. O atendimento 
será nesta quinta e sexta-feira, 
das 8 às 15 horas, contem-
plando a primeira dose dos 
munícipes maiores de 12 
anos; a segunda aplicação 
do público que aguarda 
aprazamento para até 2 de 
outubro e dos cidadãos va-
cinados com Pfizer há oito 
semanas ou mais; e a dose de 
reforço dos idosos maiores 
de 60 anos que completaram 
a segunda aplicação há seis 
meses ou mais e das pessoas 
imunossuprimidas que to-
maram a segunda dose há 
28 dias ou mais. 

Essa nova etapa da cam-
panha descentralizada ocorre 
em um momento em que o 
município apresenta mais 
de 92,4% da população 
imunizada com a primeira 
dose, contabilizando 227.796 

pessoas maiores de 12 anos 
vacinadas contra a Covid-19. 
Deste total, 7.561 receberam 
o imunizante em dose única, 
133.313 já completaram a 
segunda dose e 1.389 rece-
beram a aplicação de reforço.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, a expectativa é de que a 
demanda seja diluída, uma 
vez que grande parte da po-
pulação já foi contemplada 
com a imunização. “Estamos 

com praticamente todo o 
público jovem e adulto, maior 
de 12 anos, vacinado. São 
92% da população vacinada, 
sendo que desses cerca de 8% 
faltante ainda compreende 
profissionais que se vacinaram 
no município onde trabalham. 
É preciso considerar essas 
e outras situações. Portan-
to, temos uma boa taxa de 
adesão e nosso foco agora se 
concentra na segunda dose 
e na terceira aplicação de 

reforço”, explicou.
O atendimento ampliado 

para as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e Unidades de 
Saúde da Família (USFs), 
contemplando todos os 24 
postos da cidade, nesta se-
mana será durante a quinta 
e sexta-feira, das 8 às 15 
horas. A lista completa de 
endereços pode ser conferida 
no site oficial da Prefeitura de 
Suzano (www.suzano.sp.gov.
br), na página “Cronograma 
de Vacinação (Covid-19)”.

Os requisitos de atendi-
mento seguem os mesmos, 
de acordo com a dose con-
templada. Para receber a 
primeira aplicação, o munícipe 
deve ter mais de 12 anos de 
idade e apresentar RG, CPF, 
comprovante de endereço 
de Suzano e a filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br), do governo do Estado, 

também é necessário.
No caso dos adolescentes 

ainda é necessária a autori-
zação do responsável legal, 
que deverá acompanhar o 
jovem ou assinar o Termo 
de Assentimento Livre e 
Esclarecido. O documento, 
disponível para acesso em 
www.suzano.sp.gov.br, será 
obrigatório para os menores 
de idade desacompanhados. 
Para a segunda dose basta 
apresentar CPF, documento 
original com foto e o cartão 
de vacinação.  

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. No caso 
das pessoas imunossupri-
midas, também será exigido 
relatório médico ou receita 
de uso contínuo.

Ação será para moradores de com mais de 12 anos

Wanderley Costa/Secop Suzano

Região - Representantes 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
participaram no domingo do 
encerramento das comemora-
ções da Semana do Rio Tietê 
em Salesópolis, município 
que abriga a nascente do 
rio. O secretário de Estado 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Marcos Penido, 
também esteve presente.

Na ocasião, o município 
recebeu a 18ª edição do Projeto 
Tietê Esperança Aparecida, 
com recepção à imagem 
peregrina, seguida de missa 
no Santuário Diocesano de 
São José e benção às águas 
das nascentes do Rio Tietê.

O prefeito Vanderlon Go-
mes (PL), que representou a 
direção do Condemat, falou 
sobre a importância do evento. 

“É um privilégio para a nossa 
região ser berço do rio Tietê 
e atuar na preservação dos 
mananciais. Esta ação sim-
bólica dá mais visibilidade 
para a causa e este trabalho 
de conscientização deve ser 

Secretário participa de 
Semana do Rio Tietê

Nascente

permanente, buscando a união 
de toda a sociedade”, disse.

O secretário Marcos Penido 
destacou a importância do 
rio Tietê, que passa pelos 
municípios de Biritiba Mirim, 
Mogi das Cruzes, Suzano e  
Itaquaquecetuba.

“O governo do Estado tem 
como projeto prioritário a 
preservação das riquezas 
naturais. Estamos buscando 
todas ações, por meio do 
saneamento básico, para 
que possamos manter corpos 
hídricos em condições, reali-
zando um esforço”, ressaltou.

O secretário adiantou 
que o ICMS Ecológico, que 
teve a sua regulamentação 
publicada na última sexta-

-feira, será um importante 
instrumento para apoiar as 
ações do Estado e  municípios 
na preservação ambiental.

“Estamos avaliando os 
impactos que o ICMS Eco-
lógico terá em cada região 
do Estado e o Alto Tietê 
será uma das primeiras a 
ser analisada”, destacou  
Penido.

Ferraz - A Prefeitura, por 
iniciativa das secretarias de 
Serviços Urbanos e Trans-
portes e Mobilidade Urbana, 
iniciou ontem a revitalização 
do “Pontilhão” que liga os 
bairros Vila Romanópolis com 
Tanquinho. A previsão de 
término da obra é de 15 dias.

Durante a semana, o local 
será interditado das 7 às 17 
horas e aos sábados, das 7 ho-
ras ao meio-dia. Vale salientar 
que câmeras de segurança 
foram instaladas no local e 
já encontram-se funcionando 
interligadas com a Guarda Civil 
Municipal (GCM). O secretário 
de Serviços Urbanos, Nicolas 
David, destacou algumas ações 
que serão executadas no local. 

“O ‘Pontilhão’ clamava por 
uma reforma. Há décadas este 
espaço estava sem revitaliza-
ção. A população sofria com 
escuridão, buracos, descarte 
irregular de lixo e entulhos, 
paredes sujas e pichadas, falta 
de segurança e pouca ou ne-
nhuma sinalização”, destacou

Obras no 
‘Pontilhão’ 
devem durar  
15 dias

Começou ontem

Itaquá - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) apreendeu 
dinheiro e munição no bairro 
Jardim Odete, no último do-
mingo, após o atendimento de 
uma ocorrência de violência 
doméstica. Durante essa 
ocorrência, o namorado da 
vítima denunciou que na casa 
da mulher havia dinheiro e 
munição. Na vistoria foram 
encontradas munições de 
calibre 380, um carregador 
municiado e uma mala com 
dinheiro. 

O proprietário foi deti-
do. Ele portava uma pistola 
380 municiada. Ao todo, as 
apreensões contabilizaram 
uma pistola da marca Taurus 
380, dois carregadores de 
pistola 380, 36 munições, 
R$ 27,5 mil e dois módulos 
automotivos.

A ação foi comandada 
pelo inspetor Neto. Ele ex-
plicou que a população está 
confiante com o trabalho 
desenvolvido. “Prontamente 
ajudamos e orientamos sobre 
a violência doméstica e, com 
seriedade, fomos até o imóvel 
da denúncia e constatamos 
as irregularidades”. O caso 
foi registrado na Delegacia 
Central de Itaquá.

Homem é preso 
com duas armas 
no bairro  
Jardim Odete

GCM
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Parcelamento do ISS 
pode ser em 36 vezes
Expectativa é de que R$ 54 milhões sejam arrecadados  pelo município

ANO DE 2016

Mogi - Os secretários mu-
nicipais de Finanças, Ricardo 
Abílio, e de Planejamento e 
Urbanismo, Cláudio de Fa-
ria Rodrigues, esclareceram 
dúvidas, na manhã de ontem, 
sobre a cobrança de ISS de 
Construção Civil aos imóveis 
que tiveram ampliação de 
construção detectada na atua-
lização cadastral feita em 2016. 
As notificações começarão a 
ser enviadas nesta semana e 
os dois secretários explicaram 
as ações adotadas pela Prefei-
tura para tornar a cobrança 
mais justa e para diminuir o 
peso sobre o orçamento dos 
mogianos neste período de 
dificuldades financeiras pelo 
qual o país passa.

“Como se passaram cinco 
anos desde a atualização e estes 
valores não foram cobrados, 
a lei obriga a Prefeitura a 
fazer esta cobrança agora em 
2021. Caso não seja feita, ela 
não poderá ocorrer depois, 
o que configuraria renúncia 
de receita e representaria 
improbidade administrativa. 
Para evitar que o contribuinte 
mogiano seja penalizado, a 
administração fez uma revisão 
no banco de dados e também 
propôs e a Câmara Municipal 
aprovou uma ampliação do 
parcelamento, que poderá ser 
de até 36 meses”, explicou o 
secretário Abílio.

O parcelamento original 

poderia ser feito em até 10 
vezes. Com a medida ado-
tada pela Prefeitura, o valor 
poderá ser dividido em até 36 
meses. Para fazer a consulta 
dos valores, simulações e 
o parcelamento, os interes-
sados podem acessar o site 
regularizaiss.mogidascruzes.
sp.gov.br.

Outra medida adotada  
foi a verificação na base de 
dados para que a cobrança 
seja a mais justa possível. 
Com isso, evita-se a cobrança 
indevida, o que representou 
uma diminuição de até 50% 
no valor para alguns contri-
buintes. “Este trabalho foi 

feito de forma minuciosa 
durante o ano para que a 
cobrança seja feita de forma 
mais justa. Com este trabalho, 
evita-se, por exemplo, que 
uma casinha de cachorro seja 
confundida com um telhado 
ou com uma garagem, o que 
pode acontecer quando vista 
apenas a foto aérea”, pontuou 
Abílio.

Ao todo, cerca de 27 mil 
notificações serão encami-
nhadas aos contribuintes, o 
que corresponde a cerca de 
R$ 54 milhões. Desde o início 
do processo, cerca de 13 mil 
de imóveis já regularizaram 
suas situações.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes alerta aos contribuin-
tes que ampliaram ou que 
desejem alterar seus imóveis 
a regularizar a situação junto 
à Secretaria Municipal de 
Planejamento e Urbanismo.

“É importante reforçar que 
as pessoas que forem cons-
truir ou ampliar seus imóveis 
procurem a Prefeitura. Quem 
já fez a intervenção, também 
deve buscar a regularização, 
evitando cobranças no futuro 
ou problemas que podem in-
viabilizar a comercialização do 
imóvel ou a transferência por 
herança”, reforçou o secretário 
Cláudio de Faria Rodrigues.

André Diniz

Secretários esclarecem dúvidas durante esta segunda-feira sobre parcelamento

Felipe Rufino/PMMC

Suzano - O prefeito Rodri-
go Ashiuchi (PL), anunciou 
ontem o início de mais uma 
parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), que 
vai oferecer 750 bolsas de 
estudos para os servidores 
da Secretaria Municipal de 
Educação, sendo cem vagas 
no curso de MBA em Gestão 
Escolar e 650 no curso de 
aperfeiçoamento “Trilha de 
Aprendizagem para Gestores 
Escolares”.

A proposta, que faz parte 
do programa de formação 
continuada da secretaria, foi 
apresentada durante cerimônia 
com a participação virtual do 
diretor do Centro de Desen-
volvimento da Gestão Pública 
e Políticas Educacionais da 

Parceria oferece 750 bolsa para servidores da Educação
Formação

um curso que oferecesse essa 
capacitação especializada 
e muito necessária para a 
gestão escolar”, detalhou.

Ao todo, foram cerca de 

uma trajetória de quatro anos 
de várias formações, princi-
palmente para os docentes, 
sendo que os diretores e su-
pervisores ainda não tinham 

FGV, José Henrique Paim; 
do secretário municipal de 
Educação, Leandro Bassini; 
e dos colaboradores contem-
plados com a ação.

Na oportunidade, o titu-
lar da pasta explicou que a 
iniciativa tem o objetivo de 
oferecer aos profissionais da 
Educação uma formação que 
promova conhecimentos 
teóricos, ferramentas de 
gestão e práticas cotidianas. 
O MBA em Gestão Escolar é 
voltado a assistentes técnicos 
de área, supervisores de en-
sino, diretores e professores 
responsáveis por unidades 
escolares e coordenadores 
pedagógicos.

“O anúncio de hoje é im-
portante porque faz parte de 

dois anos de negociação com 
a entidade até o fechamento 
deste grande pacote que 
contempla oportunidades 
no MBA e no curso de aper-
feiçoamento, alcançando 
servidores que são peças 
fundamentais para o êxito 
na gestão escolar. “A ideia 
é compreender a gestão e 
trabalhar liderança. Além 
dos diretores e supervisores, 
teremos o curso de aperfei-
çoamento para diferentes 
trabalhadores que já têm 
ensino superior completo, 
como professores e auxiliares 
administrativos das unidades, 
por exemplo”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
destacou que o investimento 
total na iniciativa é de R$ 1 

milhão, sendo um índice 
negociado uma vez que o 
valor real poderia chegar a 
R$ 8 milhões, com bolsas 
de MBA avaliadas em até R$ 
40 mil e bolsas no curso de 
aperfeiçoamento que chegam a 
R$ 6 mil. “As equipes técnicas 
das escolas são elementos 
poderosos de transformação. 
Enquanto investimento pú-
blico, vamos pedir para que 
os contemplados apliquem 
nas unidades o projeto final 
desta formação. Queremos 
que os servidores devolvam 
esse valor em prestação de 
serviços para o município. A 
contrapartida é uma educação 
cada dia mais qualificada, 
apostando no futuro das 
nossas crianças”, celebrou.

Bolsas serão ofertadas em parceria com a FGV

Irineu Junior/Secop Suzano

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) vistoriou no 
último sábado as obras de 
pavimentação do Jardim Ama-
zonas, no distrito de Palmeiras. 
A ação teve início em junho 
e segue em andamento, com 
previsão de término para o 
primeiro semestre de 2022. 
Por meio da iniciativa, três 
ruas que antes eram de terra 
agora recebem a instalação 
de bloquetes intertravados.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo esteve acompanha-
do do secretário municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos, Samuel Oliveira, 
e do assessor da Unidade 
de Planejamento Estratégico 
(Upae), Rodolfo de Matteo. 
A expectativa é que, nesta 
semana, os trabalhos se-
jam concluídos na avenida 
Sebastião de Lima Franco, 
que estará livre para uso do 
público. Já as ruas Central 
e Benedito de Lima Franco 
seguem com intervenções ao 
longo dos próximos meses.

Estes dois endereços rece-
bem drenagem e instalação 
de guias e sarjetas em vários 
pontos. O atual processo 
antecede o assentamento dos 
bloquetes intertravados. Em 
determinado trecho, a rua 
Benedita de Lima Franco 
também receberá a colocação 
de novas aduelas para garantir 
o livre fluxo d’água no córrego 
local. Este ponto receberá 
pavimento de concreto. A 
iniciativa compreende apro-
ximadamente 809 metros de 
vias do bairro.

Os trabalhos no local são 
realizados pela Cerqueira 
Torres Construções, Terra-
plenagem e Pavimentação, 

com um investimento de 
R$ 1.766.189,38. A obra é 
mais uma das medidas da 
administração municipal para 
promover melhorias à região 
de Palmeiras, com ações de 
revitalização viária, zelado-
ria e manutenções diversas. 
Atualmente, outros bairros do 
distrito também passam por 
serviços semelhantes, como 
o Jardim Brasil e o Parque 
Palmeiras.

“A instalação dos bloquetes 
vem junto com melhorias 
na infraestrutura, troca de 
iluminação, sinalização, zela-
doria geral, drenagem, entre 
outros. Estamos executando 
um conjunto de ações para 
levar melhores condições de 
vida a todos, tanto do Jardim 
Amazonas como do bairro 
vizinho, a Vila Real Santista. 
São trabalhos constantes para 
o benefício da população”, 
afirmou Oliveira.

Por sua vez, Ashiuchi des-
tacou a importância da obra 
para os moradores e para 
o distrito de Palmeiras em 
si, pois representa grande 
avanço na infraestrutura e 
traz mais oportunidades de 
desenvolvimento. “Os tra-
balhos seguem progredindo 
e estamos empenhados em 
entregar as melhorias o mais 
rápido possível, pois sabemos 
como isso beneficiará toda 
a população da região. São 
anos de espera dos moradores. 
Muito em breve, pedestres e 
motoristas poderão contar 
com ruas devidamente pavi-
mentadas, que vão garantir 
mais qualidade de vida e 
melhores condições de mo-
bilidade e tráfego no distrito 
de Palmeiras”, concluiu.

Prefeito vistoria obras 
de pavimentação

Palmiertas
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Show com Nando Reis será 
transmitido na quinta-feira

Mogi- O cantor e compositor 
paulistano Nando Reis e seu 
filho Sebastião Reis se apresen-
tam no #EmCasaComSesc, na 
próxima quinta-feira, às 19h. 
O show, transmitido direta-
mente da futura unidade do 
Sesc Mogi das Cruzes, é uma 
realização do Sesc São Paulo, 
com apoio da Prefeitura de 
Mogi e integra a programação 
em homenagem ao aniversário 
de 461 anos da cidade.

Nando Reis apresenta o 
show “Voz e Violão”, em que 
resgata os seus maiores suces-
sos, tocando ao lado de seu 
filho, o instrumentista Sebas-
tião Reis. Eles apresentam as 
músicas mais conhecidas do 
repertório de Nando, como 

“All Star”, “Relicário”, e “Luz 
dos Olhos”, e também “Espera 
a Primavera”, sucesso mais 
recente do ex-Titã.

No ar desde abril de 2020, 
a programação Música #Em-
CasaComSesc apresenta shows 
diversificados, mesclando 
artistas e grupos consagrados 
no cenário brasileiro com os 

Futuro Sesc Mogi

novos talentos, sempre com 
transmissões no Instagram 
Sesc Ao Vivo e no YouTube 
Sesc São Paulo.

As apresentações estão 
ocorrendo diretamente das 
unidades do Sesc São Paulo, 
ainda sem presença de público 
no local e seguindo todos 
os protocolos de segurança 
de prevenção à Covid-19. 
Tudo em conformidade com 
as medidas estipuladas pelo 
Plano São PAulo. 

A série #EmCasaComSesc teve 
início em abril de 2020, com 
um conjunto de transmissões 
ao vivo das linguagens artísticas 
de Música, Teatro e Dança, 
espetáculos para Crianças e 
atividades do Esporte - que 
somaram 13,5 milhões de 
visualizações, até dezembro 
do ano passado, no total de 
434 espetáculos. Para conferir 
ou revisitar o acervo completo 
disponível, acesse: youtube.
com/sescsp.

Apresentação será lado do filho Sebastião Reis

Divulgação/PMMC

No Dia Mundial do Turismo, 
cidade destaca seus atributos
Município vem se destacando no segmento, com o parque industrial e comércio mais desenvolvidos da região

ECONOMIA

Mogi- O Dia Mundial do 
Turismo foi celebrado ontem. 
Mogi das Cruzes vem se 
destacando no segmento, 
com o parque industrial e 
comércio mais desenvolvidos 
da região, o que favorece 
consideravelmente o turismo 
de negócios, responsável por 
movimentar boa parte da 
rede hoteleira local. A proxi-
midade com a maior cidade 
do hemisfério sul e maior 
polo de turismo emissivo do 
Brasil, São Paulo, somada à 
história, recursos naturais e 
diversidade econômica fazem 
de Mogi das Cruzes uma 
cidade de potencial turístico 
também nos segmentos de 
lazer, cultura, ecoturismo e 
turismo rural.

Com um clima subtropi-
cal e mais de 65% de área 
de preservação ambiental, 
Mogi vem se destacando nas 
atividades de ecoturismo e 
turismo de aventura, como 
visto nos parques da cidade 
e na Pedreira de Sabaúna, 
por exemplo.

A agricultura de Mogi 
ganha destaque no Estado e 
país pela grande diversidade 
e qualidade. Além de frutas, 
como caqui e nêspera, a 
cidade é a maior produtora 
de orquídeas e cogumelos 
comestíveis. Desta forma, o 
turismo rural tem força na 
cidade e está representado 
por cerca de 20 atrativos de 
turismo rural que exploram 
as práticas de “colha e pa-
gue”, “day use” e oferecem 
alimentação e hospedagem.

A cidade destaca-se também 
em rotas intermunicipais, como 
o Caminho do Sal e Rota da 
Luz. O Caminho do Sal é uma 
rota ecoturística que conecta 
as cidades de Santo André, 
São Bernardo do Campo e 
Mogi das Cruzes, localizadas 
na região metropolitana de 
São Paulo. A soma de todo 
o percurso resulta em cerca 
de 50 quilômetros de muita 
aventura e belas paisagens 
em meio à Mata Atlântica. 
Composto principalmente por 
estradas de terra e cascalho, 

o caminho permite a prática 
de mountain bike, ciclotu-
rismo, caminhadas de longa 
distância, corrida rústica ou 
de montanha e cavalgada.

Já a Rota da Luz tem como 
proposta ser uma jornada de 

fé, reflexão, contemplação 
e meditação. Seu trajeto foi 
concebido para garantir o 
bem-estar e a segurança dos 
peregrinos, que antes reali-
zavam suas caminhadas até 
Aparecida pelo acostamento 

da Rodovia Presidente Dutra 
(Rodovia de grande movimen-
tação ao qual os caminhantes 
se submetiam a risco de 
acidentes).

O Centro Histórico de 
Mogi possui um complexo 
histórico e arquitetônico 
do século XVII, as Igrejas 
do Carmo, além de museus 
espalhados pelo município 
repletos de conhecimentos 
históricos e artísticos, como 
o Museu Mogiano, Museu 
Virtual da Educação e Pina-
coteca de Mogi das Cruzes. 
Riquezas e variedade cultural 
não faltam na cidade, estes 
enriquecidos por eventos 
tradicionais, como a Festa 
do Divino Espírito Santo 
mais antiga do Brasil, os 
festivais Furusato Matsuri 
eAkimatsuri, que celebram 
a cultura japonesa, entre 
outros.

Mogi das Cruzes tornou-se 
Município de Interesse Turís-
tico do Estado de São Paulo 
em 2017, o que qualifica a 
cidade para receber recursos 

do Departamento de Apoio 
às Estâncias e Municípios de 
Interesse Turístico - Dadetur, 
cujo objetivo é promover o  
desenvolvimento de progra-
mas de melhoria e preserva-
ção ambiental, urbanização, 
serviços e equipamentos 
turísticos.

Anualmente, a Coorde-
nadoria de Turismo pode 
captar até R$ 600 mil para 
investimento em projetos 
de infraestrutura. Até o mo-
mento, já foram captados R$ 
1.375.701,98 para reformas 
de atrativos turísticos pú-
blicos, tais como a Estação 
Ferroviária de Sabaúna e os 
museus municipais. Também 
estão em fase de construção 
as pistas de pumptrack dos 
Parques Leon Feffer e Boty-
raCamorim Gatti.

Neste ano, a Coordena-
doria de Turismo inscreveu 
um projeto de sinalização 
turística, que contemplará 
28 trilhas para caminhada 
e cicloturismo em diversos 
distritos da cidade.

Cidade tem potencial em lazer, cultura e ecoturismo

Divulgação/PMMC

Mogi- Apesar do números 
de casos e mortes em queda 
e o avanço da imunização, 
com a retomada do comércio, 
escolas, serviços e outras 
atividades econômicas, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
está reforçando os cuidados 
que precisam ser mantidos 
na rotina. Na escola, traba-
lho e até mesmo em casa, 
o distanciamento social e 
o uso máscara continuam 
sendo os principais aliados 
no combate à Covid-19. 

Estudos já comprovaram 
a eficácia da máscara, mas o 
detalhamento do uso pode 
ajudar na avaliação do risco 
para cada situação do coti-
diano. “A volta às aulas e a 
retomada da economia tem 
gerado muitas dúvidas na 
população, então estamos 
replicando algumas informações 
importantes sobre cuidados 
que devem ser adotados na 
rotina de todos”, explicou 
a enfermeira Juliana Meira, 
que atua no Departamento 
de Rede Básica da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Saúde orienta sobre 

cuidados e uso de máscara

Prevenção

Entre os materiais mais 
utilizados para divulgação 
da máscara é um estudo da 
Universidade de Oxford, no 
Reino Unido, e o Instituto 
de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT, na sigla em 
inglês), nos Estados Unidos, 
que criou uma tabela que 
considera fatores como o 
uso de máscaras, tempo de 
contato com outras pessoas, 
ventilação do local, quanti-
dade de pessoas e até o que 
elas estão fazendo — falando, 
cantando, gritando.

O objetivo é incentivar 
a manutenção do uso de 
máscara, principalmente em 
espaços públicos e eventos 
coletivos, adaptando a rotina 
aos cuidados pessoais.

Mogi- A Prefeitura e o 
escritório regional Alto Tietê 
do Sebrae-SP realizam nas 
próximas amanhã quinta-

-feira uma edição da capa-
citação “Aprenda a vender 
para o Governo”, voltado 
a Microempreendedores 
Individuais (MEI), Micro 
e Pequenas Empresas que 
se interessem em fornecer 
produtos e serviços para o 
Poder Público. A participa-
ção é gratuita e as inscrições 
estão abertas pela internet, 
no endereço bit.ly/3Ad7PII.

As atividades acontecerão 
das 19 às 21 horas, pela de 
forma online. O participante 
terá a oportunidade de enten-
der a dinâmica de compras 
públicas e estratégias de 
gestão para ter sucesso nas 
negociações com os diferentes 
níveis de Governo.

Mais informações sobre a 
capacitação “Aprenda a vender 
para o Governo” podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4723-4510 – opção 04.

Parceria oferece 
curso sobre 
vendas para o 
Poder Público

Prefeitura e Sebrae

Objetivo é incentivar 
o uso de máscara, 
principalmente em 
espaços públicos e 
eventos coletivos
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carmen, Marian, Cintia e Matilde vão até o orfanato para buscar o tesouro. 

Eduarda vê Paçoca fugir de algo.

GLOBO, 17H55

Malhação
Pedro provoca Cobra, que afi rma que ele e Karina são apenas amigos. 

Preocupado com o amigo, João pede ajuda a Gael. .

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Teresa repreende a decisão de Pedro e culpa Luísa. Pierre tenta beijar Isabel. 

Zayla descobre que Tonico se casará com Dolores e conta para Samuel. 

Tonico destrata Dolores. Lupita revela a Batista seus planos para fazer Lota 

desistir de morar na cidade.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Cristóvão conta a Madalena que Sabine deu o quiosque para Dílson. Madalena 

avisa a Dílson que, se ele não devolver o quiosque, terá que sair de sua casa. 

Douglas se surpreende quando Raquel diz que ele é pai de Gabriel. Malagueta 

pede ajuda a Maria Pia para incriminar Cíntia no roubo ao Carioca Palace. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo foge ao ouvir Antoninho falando com Maria Marta, que implora 

para ver o ex-marido. Maurílio persegue José Alfredo. Cristina afi rma para 

Elivaldo que o pai conseguirá resgatar seu dinheiro. Maria Marta fl agra Maurílio 

com sua arma. Lorraine tenta encontrar o cheque que Ismael escondeu. Érika 

guarda o álbum com as fotos de Maria Marta e Silviano. Severo se preocupa 

com os avisos do gerente do banco.

RECORD, 21H

Gênesis
Shetep ampara o faraó. Anos depois, Neferíades observa José na piscina 

do palácio.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 12

ADMAA
LIBERDADES
IMANTADOS

ASITENENTE
TNÃÇSADI

AUTOMATICO
IMOTAÃRAD
DESPREPARADA

NEEODEI
TRAQUINAGEM
ORITUP

FELSEELAR
VIRILIDADE
OVOTRRON
TRESPODERES

NOELSOSIA

(?) nupcial:
rito de aca-
salamento

de aves

Condição
da leoa

que atuava
em circos

Magne-
tizado 

(o metal)

Lance do
jogo de
bilhar e 
de golfe

Placa-(?),
compo-
nente do

micro

Juntei; 
acres-
centei

Condições
para se
atingir

certos fins

Peça do
mostrador
da bússo-

la (pl.)

Os verbos
como

"viver" e
"cantar"

Enrique
Egas,

arquiteto
espanhol

Poema
lírico de
origem
grega

Formato
do palito
de dentes

O táxi 
sem pas-
sageiros

(?)-shirt:
camiseta

(ing.)

Ver, em
inglês

"(?) 
Clarín",
jornal

argentino

Teófilo
Ottoni,
político

brasileiro

(?) 
Howard,
cineasta
dos EUA

Executivo,
Legisla-
tivo e

Judiciário

Situação que irrita
certas celebridades

(?) Diego de La Vega:
o Zorro (Cin.)

O Planeta
Vermelho

Nesse
momento

Assim, em
espanhol

Micros-
cópicos
Bahia
(sigla)

Maneira
petulante
de agir

Duas obri-
gações

cívicas do
homem

brasileiro

Piloto (?),
recurso de

aviões

Que não 
se mexe
(fem.)

A aluna
que irá
sair-se
mal nas
provas

Ação
própria de
crianças 

irrequietas
Vogal do
vocativo

Ponce de (?): desco-
briu a Flórida (EUA)

A pessoa considerada
"cópia" de outra

Secreção
hepática

Capacida-
de poten-
cializada

pela
catuaba
(pop.)

Intento do
vigarista

(?) Escovi-
nha, per-
sonagem

do "Recru-
ta Zero"

(HQ)

Página
(abrev.)
Gostei

muito de

"Urbano",
em IPTU

"Nosso
(?)", clás-

sico da
Literatura
espírita

brasileira

3/así — ron — see. 4/león. 5/imota. 10/virilidade. 17/assédio da imprensa.

A vida é o nosso 
bem mais precioso, 
é tão forte e capaz 
de mudar o mundo. 
Mas ao mesmo tempo 
é tão frágil, e capaz 
de terminar em um 
segundo. 

Todos os momentos 
em nossas vidas são 
mágicos, e cabe a 
cada um de nós torná-
los mais marcantes. 

Seja feliz e 
faça alguém feliz 
também! Estamos 
todos em busca de 

MOMENTO
especial

UMA VIDA FELIZ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

TAMIRIS KONISHI

Parabéns por esse dia tão especial, muita alegria, paz e 

harmonia. Que todos os seus desejos se realizem, pois 

você merece. Feliz aniversário!

“ Ninguém, além de você, está no 
controle da sua felicidade.”

 cultura@jornaldat.com.br

amor, amizade, paz, 
esperança, afeto, 
sonhos, etc... 

Não importa, o que 
vale mesmo é sermos 
felizes!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, através do Diretor Geral, 
comunica que, no aviso de retificação de homologação do Pregão 035/2021, publicado em 
21 de agosto de 2021, houve erro no valor total divulgado para a licitante GILSON GOMES 
LIMA, e onde se lia o valor global de R$ 60.746,95, leia-se R$ 58.476,80 (cinquenta e oito 
mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos). Mogi das Cruzes, 24 de setembro 

de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021 - PROCESSO Nº: 200.731/2021

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manutenção em geral. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para 
download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas se-
rão recebidas até às 14h00min do dia 13 de outubro de 2021, exclusivamente em am-
biente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 27 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 - PROCESSO Nº: 201.111/2021

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manutenção corretiva na bomba 
submersível.  

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para 
download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas se-
rão recebidas até às 08h00min do dia 13 de outubro de 2021, exclusivamente em am-
biente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 27 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021 - PROCESSO Nº: 201.138/2021

OBJETO: Aquisição de bomba centrífuga submersível para o tanque de homogeneiza-
ção de lodo da ETA Leste.  

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para 
download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas se-
rão recebidas até às 08h00min do dia 14 de outubro de 2021, exclusivamente em am-
biente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 27 

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

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 – PROCESSO Nº 200.043/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES, ALARME DE INCÊNDIO, LUMINÁ-

RIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO
EMPRESA VENCEDORA: FREDERICO CARVALHO MAZOLINI CIA. LTDA., no valor glo-
bal de R$ 126.921,77. Mogi das Cruzes, em 27 de setembro de 2021. ERIC WELSON DE 

ANDRADE - Presidente da CMPL.

João da Silva
João Batista de Paula

Teresa de Jesus Correa
Sebastião Pereira da Silva
Joel Emygdio de Moraes
Mirtes Santos Teodoro

Aparecida Moraes Gimenez
Maria Aparecida de França

Julia Salturato Mancio

Daniela Lemos Gonçalves
Halim Zugaib

Marcia Angelica Alabarce Mayer
Valter Cardoso

Maria Aparecida da Silva
Antonio Carlos de Macedo
Marisa de Souza de Barros

Maria de Sousa Nunes
Jose Amilton de Jesus

Jose de Mello
João Francisco de Oliveira

Amanda Adriana Lorde
Altair Jesus de Souza
Benedita Rosa Pereira

Elu Abadio da Silva
João Rodrigues dos Santos

Dalva Lemes dos Santos Jaen
Benedito Cantarino de França

Shizuko Hosokawa Takao

FALECIMENTOS

23 DE SETEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

26 DE SETEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

24 DE SETEMBRO DE 2021

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021 – PROCESSO Nº 10.521/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA 
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, COM 360 ESTAGIÁRIOS.
EMPRESA VENCEDORA: UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA.
VALOR GLOBAL: R$ 44.409,60 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e sessenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 23 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 LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - 
SMO torna público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 006/21 - PROCESSO Nº 23.638/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLÍNICA 
TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA, SITUADA NA AV. PEDRO ROMERO S/ Nº, LOT. 
FAZENDA RODEIO, NESTE MUNICÍPIO.
FONTE CONTÁBIL: TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS – SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
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 04 de novembro 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 27 de setembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057-2/2021 – PROCESSO Nº 12.539/2021

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO 
DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, 
MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, COM PREVISÃO DE 330 (TREZENTOS 
E TRINTA) CARTÕES POR MÊS, TOTALIZANDO 3.960 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E 
SESSENTA ) CARTÕES POR ANO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA POLÍTICA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFÍCIO 
EVENTUAL, “CARTÃO BENEFÍCIO EVENTUAL”, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UM CRÉDITO DE R$ 150,00 (CENTO E 
CINQUENTA REAIS) POR UNIDADE DE CARTÃO.
EMPRESA VENCEDORA: BIQ BENEFICIOS LTDA. 
VALOR GLOBAL: R$ 563.983,20 (quinhentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e 
três reais e vinte centavos), cuja taxa de administração é de -5,05% (cinco inteiros e cinco 
centésimos negativos por cento).

Mogi das Cruzes, em 15 de setembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 – PROCESSO Nº 15.648/2021 E APENSOS

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E DE 
FISIOTERAPIA.
EMPRESAS VENCEDORAS: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A e H M LINCK.
VALOR GLOBAL: R$ 392.580,00 (trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta reais).

Mogi das Cruzes, em 20 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021 – PROCESSO Nº 19.680/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO SARS-CoV2 (IgM e IgG).
EMPRESAS VENCEDORAS: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVICOS EIRELI e WAMA 
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).

Mogi das Cruzes, em 21 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO Nº 26.658/2020 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ACONDICIONAMENTOS E 
EMBALAGENS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS.
EMPRESA VENCEDORA: ABLPLAST INDUSTRIA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 30.498,30 (trinta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

Mogi das Cruzes, em 20 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

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 104-2/2021 - PROCESSO Nº 12.786/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE 
ENFERMAGEM (AGULHAS) – Ordem Judicial
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 13 
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 27 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital de Notificação nº 019, de 27 de Setembro de 2021.

Comunica os contribuintes mobiliários/imobiliários do Município de Mogi das Cruzes 
do lançamento da Notificação ISS-Construção Civil 2021 (ISS Sobre Obras). 

A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, 
nos termos do artigo 2º da Lei Complementar nº. 63, de 27 de novembro de 2009, 
comunica que os contribuintes mobiliários serão notificados dos lançamentos da 
Notificação ISS-Construção Civil 2021 (ISS Sobre Obras), por meio da entrega das 
respectivas notificações, enviadas através da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos para os endereços constantes nos assentamentos do cadastro imobiliário 
municipal, cujo vencimento será distribuído conforme o quadro a seguir:

Tipo de Tributo
Data da Postagem

(Coluna I)
Vencimento da Parcela 
Única e da 1º Parcela

(Coluna II)

ISS-Construção Civil 2021 
(ISS Sobre Obras) 27/09/2021 27/10/2021

Tratam-se de débitos relativos aos lançamentos do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre a mão de obra aplicada na construção 
civil, em relação às diferenças de área construída nos imóveis, apuradas pelo 
levantamento aerofotogramétrico realizado no exercício de 2016 pela Administração 
Tributária Municipal, em cumprimento ao disposto no Código Tributário Municipal – 
Lei nº. 1.961/1970, nas Lei Complementares nºs. 26/2003 e 157/2021 e Decretos 
nºs. 6.929/2006, 13.879/2013 e 17.824/2018.  

Em caso de não recebimento ou extravio da NOTIFICAÇÃO em até 10 (dez) dias 
das datas de postagens constantes do quadro acima (ver coluna I), o contribuinte 
poderá obter as   informações de débitos e as guias de pagamento, sem ônus, até 
a data prevista para vencimento da parcela única ou da 1º parcela (ver coluna II), 
nos Postos de Atendimento ao Cidadão – PAC ou via internet, acessando o site  
www.mogidascruzes.sp.gov.br. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

feira passada 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 Secretaria Muni-
cipal de Saúde abriu ontem 
novas vagas de agendamento, 
às 16 horas, para segunda 
dose do imunizante Pfizer 
destinada para dois grupos: 
pessoas que receberam pri-
meira dose da Pfizer até o 
dia 5 de agosto; e pessoas 
que receberam primeira 
dose da AstraZeneca até 
o dia 8 de julho. Neste 
caso, o governo do Estado 
de São Paulo autorizou a 
mudança para garantia 
de atendimento diante do 
desabastecimento da marca. 

Os agendamentos de-
vem ser feitos por meio 
do link www.cliquevacina.
com.br , onde também é 
possível consultar outras 
datas e aprazamento de 
doses disponíveis. Além 
disso, novas liberações 
podem ocorrer a qualquer 
momento, dependendo do 
remanejamento das doses 
ou chegada de novas grades. 

Fique atento ao site ofi-
cial ou consulte o Sistema 
Único de Saúde (SIS) por 

meio do telefone 160 no 
horário especial: das 16 
às 22 horas.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) soma 131.745 
pessoas que foram infecta-
das pela Covid-19 desde 
o início da pandemia do 
coronavírus.

De acordo com dados 
das vigilâncias epidemioló-
gicas das prefeituras, desde 
sexta-feira passada, a região 
acumulou mais 15 novos 
óbitos, totalizando 5.423 
vítimas fatais da doença.

As 15 vítimas fatais eram 
residentes nos municípios 
de Arujá, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes e Suzano.

Saúde abre novos 
agendamentos online

Vacinação

Governo do 
Estado autorizou 
a mudança para 
garantia de 
atendimento

Região - A taxa de ocupa-
ção de leitos Covid-19 nos 
unidades de saúde do Alto 
Tietê voltou a apresentar 
baixa, com três das cidade.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Itaquaquecetuba, 
apenas um dos 19 leitos de 
Enfermaria está ocupado, com 
taxa de 5%, e sem pacientes 
no setor de alta complexidade. 
Na semana passada, a cidade 
estava com 10% de ocupação 
nos leitos de Enfermaria, e 
sem pacientes no setor de 
emergência.

Em nota, as secretarias 
municipais de Suzano, Poá e 
Guararema informaram que 
não contam com pacientes 
internados por coronavírus  
em seus equipamentos de 
saúde. Suzano possui 31 
leitos de Enfermaria e semi-

-intensivo no Pronto-Socorro 
(PS) Adulto Municipal e dois 
leitos de UTI na Santa Casa 
de Misericórdia; o Hospital 
Municipal Dr. Guido Guida 
oferece dois leitos de enfer-
maria e dois de emergência; 
a cidade de Guararema tem 

à disposição 19 leitos.
A Secretaria de Saúde de 

Mogi das Cruzes informou, 
que a ocupação de leitos  está 
em 41% no setor de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
com 48 das 116 vagas nos 
hospitais municipais com 
pacientes de Covid-19, e 
22 das 123 vagas nas alas 
de Enfermaria (18%). Na 
comparação com as taxas 
de ocupação com o total de 
leitos, a cidade mantém os 
números da semana passada, 
segundo a página da Prefei-
tura na internet: 15% para 
leitos de UTI, e 6,2% para 
leitos de enfermaria.

Estaduais e Retaguarda
A Secretaria de Estado da 

Saúde informou no início da 
noite de ontem que a taxa 
de ocupação de leitos na 
Grande São Paulo é de 39,1% 
para leitos de UTI e 29,1% 
para leitos de enfermaria. 
No último levantamento, 
os leitos de UTI estavam 
em 38,3% e 30,7% para 
Enfermaria. (A.D.)

Ocupação de leitos 
Covid voltam a cair

Coronavírus

Homicídios têm queda de 50% 
em relação ao mês passado
Números da violência na região foram divulgados ontem à tarde pela Secretaria de Estado da Segurança 

AGOSTO E JULHO

Região - Um levantamento 
feito pela reportagem com os 
dados divulgados pela Secre-
taria de Estado da Segurança 
Pública (SSP) na manhã de 
ontem apontaram uma queda 
no número de crimes violentos 
cometidos no Alto Tietê no 
mês de agosto, em relação 
aos números de julho.

Um dos principais indica-
dores é o número de homicí-
dios - enquanto que em toda 
a região foram apontados 
12 assassinatos em julho, 
seis homicídios dolosos fo-
ram apontados em agosto, 
representando uma queda 
regional de 50%. Ferraz de 
Vasconcelos foi a única que 
manteve a média de um 

Enquanto em julho foram 12 assassinatos cometidos, em agosto foram seis na região

homicídio por mês, enquanto 
que Suzano (de cinco para 
um) e Itaquaquecetuba (de 
cinco para nenhum) tiveram 
as maiores quedas. Mogi 
das Cruzes, que não havia 
contabilizado homicídios 
em julho, teve três casos 
em agosto.

Outro indicador dos crimes 
violentos na região é o número 
de estupros - incluindo casos 
contra menores de idade - 
que no mês de julho teve 33 
ocorrências, enquanto que em 
agosto foram registrados 24 
casos, uma redução de 27%. 
A queda mais chamativa foi 
na cidade de Itaquaquecetuba, 
que caiu de nove para quatro 
casos registrados.

Em julho, as dez cidades 
da região contabilizaram 

756 casos de roubo, entre 
veículos, pessoas, cargas e 
outras modalidades. No mês 

seguinte, foram 782 casos, 
um aumento de 3,43% - as 
cidades de Biritiba Mirim 

com um caso, Ferraz de Vas-
concelos (de 113 para 114), 
Guararema (de dois para três), 

Itaquaquecetuba (266 para 
276), Santa Isabel (de dois 
para cinco) e Suzano (150 
para 179) puxaram a alta; 
Arujá, Poá, Mogi das Cruzes 
e Salesópolis tiveram queda.

Atividade policial 
Segundo a SSP, a atividade 

policial apresentou aumento 
na maioria das cidades da 
região em agosto, no com-
parativo ao mês anterior. Um 
dos indicadores é o número 
de ocorrências de tráfico de 
drogas, que teve 86 casos 
em julho e em agosto, como 
destaque nas cidades de Aru-
já, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba e Mogi das 
Cruzes que tiveram maior 
atividade.

André Diniz
Mariana Acioli


