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100% das aulas presenciais
começam valer nesta segunda 
Decisão do Estado indica que alunos devem voltar às escolas estaduais; na rede municipal, decisão é de cada cidade

PEDÁGIO, NÃO

  Hoje tem protesto em Mogi. Cidades, página 4

Com o recente anúncio do go-
verno do Estado para a retomada 
das aulas presenciais na rede esta-
dual de ensino a partir da próxima 
segunda-feira, o MogiNews/DAT 
ouviu as Secretarias de Educação 
de algumas das cidades do Alto Tie-
tê sobre os procedimentos a serem 
tomados. Mogi informou que o as-
sunto está sendo discutido. “A Pasta 
ressalta que tem como premissas 
a preservação da vida, o direito à 
educação das crianças mogianas e 
o cumprimento rigoroso dos proto-
colos sanitários”, declarou em nota.  
Cidades, página 5

Contra Covid

Imunização 
chega a mais de 
95% na região
Cidades, página 8

Após meses de paralisação das aulas e início dos estudos online, Estado volta com 100% dos estudantes para os bancos escolares

Mogi News/Arquivo
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Vagas

Suzano Mais Emprego oferece 
357 oportunidades de trabalho

Do total de vagas oferecidas, 205 são para trabalhar 
dentro do próprio município  Cidades, página 3
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AÇÃO NA VILA INDUS-

TRIAL
O Lions Clube Mogi das Cruzes pro-

move hoje a campanha Combate à 

Fome, das 8 às 14 horas. A ação será 

realizada na área externa do Super-

mercado Shibata, na avenida Cava-

lheiro Nami Jafet, 343, na Vila Indus-

trial. Serão arrecadados alimentos 

não-perecíveis para doação ao Ins-

tituto Pró+Vida São Sebastião, que 

atende, atualmente,  48 idosos. Para 

mais informações sobre o Pró+Vida, 

e até mesmo para oferecer qualquer 

outro tipo de doação, entre em con-

tato pelo telefone: (11) 4723-7763 

(ramal 107).

CAFÉ SAUDÁVEL
Os feirantes da Feira Agroecológica, 

em parceria com a Secretaria Muni-

cipal de Agricultura promovem hoje 

um café da manhã, aberto ao público, 

em comemoração ao Dia Mundial da 

Alimentação. O evento será realizado 

a partir das 8 horas na Ilha Marabá, 

que fica na rua Delphino Alves Gre-

gório, nº 790, no bairro do Mogilar.

DIA DA ALIMENTAÇÃO
O Dia Mundial da Alimentação foi 

criado com o intuito de desenvolver 

uma reflexão sobre o quadro atual 

da alimentação mundial. A data foi 

escolhida para lembrar a criação da 

Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e Agricultura, em 1945, 

e é trabalhada anualmente com foco 

na importância e benefícios da ali-

mentação saudável. 

MONÓLOGO I
Idealizado em 2020, “Ainda Exis-

tem Auroras” é um monólogo escri-

to por Walmir Pinto e Carla Shinabe 

e inspirado nos poemas de Wolney 

de Assis, ator, diretor e professor de 

teatro, falecido em 2015. Nesse ano, 

o espetáculo compõe a programa-

ção do Festival Mulheres (In) Cena, 

da Secretaria Municipal de Cultura 

de Suzano, que ocorre até hoje, no 

Teatro Armando de Ré.

MONÓLOGO II
A proposta da montagem é situar 

o espectador aos acontecimentos 

do período da ditadura militar, so-

bretudo os anos de 1968 e 1969, e 

traçar um paralelo com os fatos de 

2020 e 2021, buscando como dife-

rencial uma narrativa realista, con-

ceitual e estética.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Reaprendendo a andar

A 
celebração do Dia do Profes-
sor, ocorrida ontem, teve um 
novo significado à luz do mo-
mento histórico que vivencia-

mos. Mais do que “o contexto da pande-
mia”, outros fatores chegam aos debates 
que travamos ora silenciosamente em 
nossa consciência, ora publicamente em 
rodas de amigos, redes sociais ou diante 
da opinião pública.

A figura do professor está historicamen-
te ligada aos pilares da autoridade que é 
exercida em sala de aula, da sabedoria que 
é compartilhada pelo ensinamento e pelo 
exemplo tácito, e pela figura de estabili-
dade que se coloca no ambiente escolar, 
significando em muitos casos a única re-
ferência que crianças vulneráveis de todas 
as idades podem encontrar.

A pandemia do coronavírus (Covid-19) 
foi um mestre dos mais inclementes para a 
nossa civilização nos últimos 20 meses, em 
que mudou pela força da urgência todos 
os paradigmas das relações humanas, do 
comércio, das prioridades tanto de gover-
nos quanto de famílias. Nossas percepções 

sobre o mundo ao nosso redor - e sobre a 
responsabilidade que temos individual e 
coletivamente sobre o bem-estar de todos - 
mudaram sob a mão pesada da pandemia.

Com os números cada vez mais favorá-
veis para o retorno integral às atividades 
que ficaram congeladas em fevereiro de 
2020, vamos reaprender a ser uma socie-
dade integrada presencialmente. E mais do 
que isso, vamos trazer em primeira mão os 
resultados do negacionismo, da negligên-
cia, do charlatanismo e da demagogia que 
permearam todo o período de pandemia e 
suas consequências, marcadas nas seque-
las físicas e emocionais que nos afetaram.

O bom aprendizado é aquele que nos 
acompanha por toda a vida, e que nos 
ajuda a ser pessoas melhores. Desde a re-
gra de três à grafia correta de palavras que 
usamos no dia a dia, bons professores nos 
fazem levar para a vida lições úteis. Que 
nunca mais tenhamos que “repetir de ano” 
nesta lição, tanto pela doença quanto pela 
leniência com a estupidez dos pretensos 
líderes que nos empurraram para a mor-
te e o medo. 

Neste momento o pessi-
mismo está tomando conta 
de grande parte da popula-
ção brasileira, de instituições 
e segmentos sociais. Há por 
trás uma campanha desen-
freada da oposição política 
inconformada com as suas 
perdas. Por outro lado, os 
escândalos envolvendo tan-
tas situações do país como 
corrupção de modo geral, 
insegurança e avanço da cri-
minalidade, estão deixando 
os brasileiros nervosos, pes-
simista e sem ação. 

Os verdadeiros patriotas, 
honestos e probos que pa-
gam pontualmente todos 
os tributos, estão assusta-
dos e, se pudessem, sone-
gariam tudo, pois, não se 
conseguem vislumbrar, neste 
momento, o crescimento da 
nação e altos investimentos 

Otimismo acima de tudo

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

nas principais áreas. 
A ganância de grupos polí-

ticos é grande, e não é somen-
te daqueles que compõem a 
base do governo, mas den-
tro da oposição e de várias 
instituições. O pessimismo 
é tão contagiante quanto o 
otimismo. Apesar de tudo, 
não se pode perder a espe-
rança nem o otimismo, em-
bora em alguns momentos 
da vontade de abandonar 
tudo e, se fosse possível ir 
embora para outros países. 

O Brasil, com 8,511 mi-
lhões quilômetros quadra-
dos, terra rica que tudo 
produz, com mais espécies 
de animais e aves do que o 
continente africano, a maior 
reserva de água potável do 
mundo, grandes reservas 
florestais mesmo com o 
desmatamento irresponsá-

vel, além de tantas outras 
riquezas do setor mineral 
e produção agrícola, im-
planta neste momento o 
descrédito. 

A ganância, o materia-
lismo cego e os desejos, 
sem limites, por acumular 
dinheiro e mais dinheiro, 
leva pessoas e instituições 
aos erros e domínios, utili-
zando fraudes, roubos, fur-
tos, atos de corrupção ativa 
e passiva, destruindo a so-
ciedade que poderia estar 
entre as principais nações 
do mundo. Os pessimistas 
exalam veneno. Brasileiros 
não abaixem as suas cabeças 
e eliminem os medos. Acre-
ditem que” se Deus é por 
nós quem será contra nós”?

Olavo Arruda Câmara é advogado, pro-

fessor, mestre e doutor e Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Projeto divulga 357 vagas  
de trabalho nesta semana
Suzano - A Prefeitura di-

vulgou a atualização semanal 
de seu banco de vagas. A 
iniciativa, conduzida pela 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego, por 
meio do  Suzano Mais Em-
prego, está disponibilizando 
no portal bit.ly/suzano-

-emprego um total de 357 
novas oportunidades. Destas, 
205 ocupações apresentam 
área de atuação delimitada 
ao município de Suzano.

Entre as vagas na cidade, 
é possível se candidatar aos 
cargos de conferente (30), 
auxiliar de produção (30), 
eletricista de manutenção 
(10), mecânico de manu-
tenção (10), motorista de 
ônibus (5), eletricista (1), 
encarregado de produção 
(1), pedreiro (1), cozinheiro 
industrial (1) e muito mais.

Quanto aos níveis de 
exigência, há oportunida-
des para quem concluiu o 
ensino fundamental, como 
costureiro (20), técnico 

205 no município

em desentupimento (2) e 
controlador de pragas (3), 
ao passo que cidadãos que 
cursaram o nível superior 
tem como possibilidade 
candidatar-se às vagas de 
analista fiscal (2), veteri-
nário (3) e estagiário em 
jornalismo (2). 

Além destas, o projeto reser-
va oportunidades exclusivas 
para Pessoas com Deficiência 
(PCD), promovendo a inclu-
são no mercado de trabalho. 

São 18 vagas próprias para 
este público: assistente de 
TI (1), auxiliar de produção 
(3), soldador (8), auxiliar 
de recursos humanos (1), 
auxiliar administrativo (1) 
e manutenção mecânica (4). 
Para concorrer aos cargos, os 
interessados devem anexar 
um laudo médico compro-
batório junto do currículo 
em PDF ou Word para o 
endereço suzano.vagas@
gmail.com.

Candidatos devem se cadastras às vagas via internet

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Procura por vacinas deve ser 
alta, aponta secretário de saúde
Iniciativa da multivacinação pretende atualizar as cadernetas de vacinação da população de até 15 anos de idade

‘DIA V’

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde promove 
hoje mais uma megaope-
ração contra o coronavírus 
(Covid-19), com a oferta da 
primeira dose da vacina a 
todos os maiores de 12 anos, 
da segunda dose conforme 
aprazamento e da terceira 
aplicação de reforço para as 
pessoas imunossuprimidas, 
profissionais da saúde atuantes 
e idosos maiores de 60 anos 
que receberam a segunda 
dose há seis meses ou mais. 
O atendimento acontece nos 
24 postos de saúde, das 8 às 
17 horas, durante o “Dia V” da 
campanha de multivacinação.

O objetivo é aproveitar 
a mobilização do público 
durante a ação especial de 
multivacinação, que tem como 
foco regularizar as cadernetas 
de crianças e adolescentes até 
15 anos, e reforçar a impor-
tância da imunização contra 
a Covid-19. De acordo com o 
secretário municipal de Saúde, 
Pedro Ishi, a expectativa é de 
uma procura alta pela vacina.

“O ‘Dia V’ será a oportunidade 
de abrir as salas de vacinação 
para a comunidade e garantir 
orientação e acesso aos imuni-
zantes necessários, conforme 
a avaliação de cada caderneta. 
Entre as vacinas disponíveis, 
está a da Covid-19, que tem 
uma procura alta nos postos 
de Saúde, sobretudo para a 
segunda dose. O sábado é 
um dia estratégico em que a 
maioria das pessoas consegue 
se programar para participar 
do atendimento e completar 
a segunda etapa”, comentou. 

Suzano já alcançou 95,46% 
da população acima de 12 anos 
com pelo menos a primeira 
dose da vacina, contemplan-
do 233.690 pessoas. Deste 
índice, 157.812 (64,4%) já 
estão completamente imuni-
zadas, contando aqueles que 
completaram a segunda etapa 
e aqueles que receberam o 
imunizante em dose única. 
Quanto à terceira aplicação 
de reforço, 4.653 (1,9%) 
pessoas foram atendidas. 

A previsão é de que a maior 

procura neste sábado esteja 
concentrada na segunda dose 
contra a Covid-19. Para com-
pletar a etapa, basta o cidadão 
comparecer ao posto de saúde 
mais próximo e apresentar o 
cartão de vacinação adquirido 

na primeira aplicação, além do 
documento original com foto.

Esses mesmos requisitos 
são válidos para quem deve 
tomar a terceira aplicação de 
reforço, conforme aprazamento 
mínimo de 28 dias desde a 

segunda dose para as pessoas 
imunossuprimidas e seis 
meses para os idosos maiores 
de 60 anos e profissionais da 
Saúde atuantes. 

No caso das pessoas imu-
nossuprimidas, ainda é preciso 

apresentar relatório médico 
ou receita de uso contínuo, 
assim como os profissionais 
de saúde devem apresentar 
comprovante de vínculo em-
pregatício em equipamentos 
de saúde. 

Já para tomar a primeira 
dose, o adolescente maior de 
12 anos deve 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.

Os menores de idade tam-
bém precisam da autorização 
do responsável legal, que 
deverá acompanhar o jovem 
ou assinar o Termo de Assen-
timento Livre e Esclarecido. 
O documento, disponível 
para acesso em www.suzano.
sp.gov.br, será obrigatório 
para os menores de idade 
desacompanhados. 

Todos os 24 postos de saúde irão abrir hoje, das 8 às 17 horas, para a campanha

Wanderley Costa/Secop Suzano 

Poá - Por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio, Em-
prego e Relações do Trabalho, a 
Prefeitura iniciou a convocação 
dos moradores para entrega 
de documentos e assinatura 
do termo de adesão para 
formação da nova Frente de 
Trabalho Municipal. A adesão 
ao Programa de Combate ao 
Desemprego e Incentivo à 
Qualificação Profissional será 
realizada entre os dias 18 e 
22 de outubro, no Núcleo 
de Atendimento a População 
(NAP).

Os convocados participaram 
de todo o processo, que foi 
iniciado no último dia 23 de 
agosto, com a abertura de cem 
vagas com bolsa-auxílio no valor 
mensal de R$ 802,85 e cesta 
básica no valor de até R$ 150 
para trabalhadores desempre-
gados do município. “Estamos 
na fase final para formação 
da Frente de Trabalho com 
a convocação dos inscritos 
para assinatura do termo. 
Na próxima segunda-feira, 
também estará disponível 
no site da Prefeitura (www.

Frente de Trabalho faz 

convocação de moradores

Nesta segunda

prefeituradepoa.sp.gov.br) a 
consulta dos aprovados no 
programa”, enfatizou o res-
ponsável pela Pasta, Alcides 
Leme da Silva Júnior.

 De acordo com o secretário, 
a prefeita Marcia Bin (PSDB) 
havia solicitado celeridade no 
andamento do processo, por 
entender a necessidade e im-
portância de colocar a Frente 
de Trabalho para atender as 
demandas do município o 
quanto antes. “Com os bolsistas 
atuando pela cidade, muitas 
demandas serão atendidas de 
forma mais rápida e precisa, ou 
seja, conseguiremos solucionar 
diversos problemas e auxiliar 
na renda dos munícipes que 
se encontram desempregados 
no momento”, disse.

Os convocados devem 
comparecer ao NAP, a partir 
desta segunda-feira, confor-
me agendamento feito via 
contato telefônico, munidos 
dos documentos solicitados e 
assinar a adesão ao Programa 
de Combate ao Desemprego 
e Incentivo à Qualificação 
Profissional.

Ferraz - O Programa de 
Incentivo à Regularização 
Fiscal (Refis) 2021 da Prefeitura 
foi prorrogado. O prazo final 
para solicitar acordo para as 
dívidas municipais termina 
em 7 de dezembro. Cerca de 
5 mil pessoas já conseguiram 
negociar os débitos.

O cidadão poderá fazer um 
simulado dos seus débitos na 
Prefeitura ou em casa pelo 
computador, tablet e celular. 
Para aqueles que optarem 
pelo pagamento à vista, o 
desconto será de 100% na 
multa e juros. Outra opção 
é parcelar o débito em até 
12 vezes, mas dessa forma, o 
benefício será de 85%. Para 
o parcelamento em 24 vezes, 
o percentual é de 70%. No 
pagamento em 36 vezes, o 
desconto é de 55%.

Quem está inadimplente 
com o Refis de 2019 também 
poderá renegociar a dívida. 
Informações podem ser obtidas 
nos seguintes telefones:: 4674-
7831, 4674-7848 e 4674-7826.

Refis é estendido 

para até o dia 

7 de dezembro 

deste ano

Dívidas



cidades Sábado, 16 de outubro de 20214 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

‘Pedágio Não’ prepara 
novo protesto para hoje
Iniciativa do grupo está marcada para ocorrer às 10 horas, no km 40 da rodovia Mogi-Dutra

O PEDÁGIO EM MOGI

Mogi - O movimento 
Pedágio Não, composto por 
integrantes da comunidade 
mogiana realizará hoje um 
novo protesto contra os pla-
nos do governo do Estado 
de instalar uma praça de 
pedágio na rodovia Mogi-

-Dutra (SP-88).
O protesto, chamado “Não 

seremos palhaços do governo”, 
acontecerá a partir das 10 
horas da manhã, na altura do 
km 40 da rodovia, nas ime-
diações da empresa Exacton. 
A manifestação contará com 
a concentração da população 
que pretende ocupar uma das 
faixas da estrada para chamar 
a atenção da comunidade 
sobre as novas tentativas do 
Palácio dos Bandeirantes em 
ressuscitar o projeto.

Segundo Paulo Bocuzzi, 
organizador do movimen-
to, novos desdobramentos 
ocorreram desde o início de 
agosto, quando o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-SP) 

suspendeu o edital por notar 
irregularidades no proces-
so licitatório capitaneado 
pela Agência Reguladora 
de Transportes do Estado 
de São Paulo (Artesp), cujo 
projeto interferia diretamente 

na malha urbana de Mogi.
“Esta é uma manifestação 

estratégica, devido às in-
formações de um possível 
intento do vice-governador 
(Rodrigo Garcia - PSDB) em 
reapresentar o projeto de 

concessão do pacote litoral 
paulista, mas com a supressão 
do trecho urbano e da praça 
de cobrança na Mogi-Dutra”, 
informou Bocuzzi.

A manifestação tem como 
intuito principal chamar 

mais uma vez a atenção da 
população e das autoridades 
estaduais e nacionais sobre os 
possíveis impactos no desen-
volvimento econômico e na 
circulação de bens e pessoas 
com a concessão do trecho. 

“Esta manifestação tem essa 
conotação estratégica para 
demonstrar que a população 
continua engajada e atenta 
aos próximos passos do 
governo”, concluiu.

As manifestações, que 
vêm acontecendo desde 
2019, tiveram um novo ci-
clo desde maio deste ano, 
com o anúncio da Artesp 
do processo licitatório do 
pacote litotral paulista com 
as rodovias Mogi-Dutra e 
Mogi-Bertioga (SP-98). Desde 
então, tanto o Pedágio Não 
quanto lideranças políticas 
realizaram protestos e car-
reatas na entrada da cidade 
na Mogi-Dutra, além de um 
evento conjunto no Theatro 
Vasques no dia 24 de agosto 
com a participação do prefeito 
Caio Cunha (Pode).

André Diniz

Desta vez, o tema da manifestação será “Não seremos palhaços do governo”

Mogi News/Arquivo

Mogi- A música de Freddie 
Mercury traz a inspiração para 
o espetáculo que a Escola de 
Dança Fernanda Moretti leva 
ao palco do Theatro Vasques 
neste domingo, 17 de outubro, 
às 19 horas. “O espetáculo 
tem que continuar!” Este é o 
chamado para as coreografias 
que foram criadas a partir dos 
sentimentos das bailarinas e 
bailarinos durante a pandemia 
da Covid-19.

Todas as regras de segurança 
e distanciamento serão toma-
das e poucos lugares serão 
ocupados na plateia: apenas 
90 dentre os 300 disponíveis. 

“Deste modo, será uma opor-
tunidade de se assistir ao vivo 
quem nunca parou de dançar 
em nenhum momento desde 
o início do isolamento trazido 
pela pandemia”, salientou 
a arte-educadora Fernanda 
Moretti, que está à frente da 
produção.

A grande expectativa é a 
estreia dos meninos do projeto 
Transversal, “O Masculino e 
a Dança”, financiado pela Lei 
de Incentivo à Cultura (LIC) 
de Mogi e com o patrocínio 
das empresas Vamos e Rinnai. 

Espetáculo terá apresentação única
Theatro Vasques

fisioterapeuta Ingrid Caterine, 
que realizou avaliação física 
esportiva completa com a 
turma no início do semestre. 
Recebem, também, uma cesta 
básica ao final de cada mês”, 
detalhou Fernanda.

Espetáculo 
Às 19h deste domingo (17), 

as bailarinas e estagiárias da 
Escola de Dança Fernanda 
Moretti sobem ao palco com 
coreografias de Cleiton Costa 
em jazz e balé clássico, com 
remontagens de balés de reper-
tório premiadas nos festivais 
de Campos do Jordão e Alto 
Tietê. “Tanto os meninos que 
entraram no Projeto Trans-
versal, em 2019, quanto os 
que entraram agora dançam 
juntos. A coreografia The 
Show Must Go On foi mon-
tada para a mostra virtual de 
dança “Panorama Dança Mogi” 
e tem sua estreia ao vivo para 
o público. O espetáculo será 
breve e informal, mas intenso 
e carregado da emoção deste 
modesto retorno às atividades 
presenciais depois de um ano 
e meio”, ressaltou a produtora 
artística.

Segundo ela, os alunos 
do Transversal estão com 
aulas intensas de dança mo-
derna, técnica Lester Horton 
com o professor e coreógrafo 
Cleiton Costa, que também 
assina a direção de todo es-
petáculo. “Eles também têm 
atendimento semanal com a 
psicóloga e bailarina Carla 
Gonçalves, em dinâmicas de 
grupo, e aulas de pilates para 
bailarinos com a bailarina e 

A iniciativa é para formar em 
balé clássico e contemporâ-
neo meninos entre 07 e 17 
anos. “A participação deles 
no espetáculo vem com a 
inspiração da música Amarelo, 
de Emicida. São sonoridades 
que ilustram este momento 
tão inédito que toda humani-
dade está passando, mas que 
ao som poético de Emicida 
traz a realidade brasileira ao 
palco”, contextualizou.

Alunos  trazem ao palco  reflexão sobre a pandemia

Foto: Renato Nomura

Mogi- O auditório do Ca-
sarão do Carmo receberá 
hoje, às 9 horas, a palestra 

“Antropoceno no Ensino de 
Ciências da Natureza para 
a Educação Básica”, com a 
professora doutora Rosely 
Aparecida Liguori Imbernon. 
A atividade é gratuita e aberta 
a todos os interessados e as 
inscrições podem ser feitas 
por meio de formulário online.

A palestra vai discutir o 
tempo geológico no contex-
to da evolução do Sistema 
Terra (o planeta e a vida e 
suas interações), métodos de 
datação e atividades práticas 
para compreender os métodos 
radiométricos e a utilização 
de fóssil-índice, compreender 
a proposta do Antropoceno e 
discutir a inserção da temática 
a partir de uma abordagem 
de Ensino, Ciência, Tecno-
logia, Sociedade e Ambiente 
(CTSA), que está vinculada à 
educação científica e ambiental 
do cidadão.

A Professora Doutora Rosely 
Aparecida Liguori Imbernon 
é graduada em Engenharia 

Química pela Universidade 
de Mogi das Cruzes (1986), 
fez mestrado e doutorado em 
Geociências (Geoquímica e 
Geotectônica-1993 e 1998) 
pela Universidade de São 
Paulo (1998) e livre docência 
em Ensino de Geociências 
pela Universidade de São 
Paulo (2012).

É Professora Associada 
MS-5.3 da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades - 
EACH da Universidade de 
São Paulo. Áreas de Pesquisa 
em Geociências, com ênfase 
em Geoquímica (geoquímica 
ambiental) e Educação Am-
biental, (educação científica e 
ensino de geociências).

Após a palestra, acontecerá 
uma visita à Expo Arqueologia, 
que ocupa o espaço cultural 
desde o dia 1º de setembro, 
é composta por cerca de 90 
itens e tem como propósito 
promover a educação patri-
monial e divulgar a cultura 
arqueológica do município.

O Casarão do Carmo, fica 
na rua José Bonifácio, 516, 
no Centro. 

Palestra gratuita de 
geociência será realizada

Casarão do Carmo

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Educação irá 
oferecer a partir da próxima 
segunda-feira o Plantão de 
Atendimento Psicoeducacio-
nal pontual com psicólogas 
educacionais do DOP/Pró-

-Escolar. O serviço será 
online e atenderá alunos, 
famílias e profissionais da 
rede municipal de ensino. 
A iniciativa visa ampliar 
e intensificar as ações de 
acolhimento socioemocional 
desenvolvidas pela Pasta.

O atendimento será pon-
tual para acolhimento e 
escuta, buscando amenizar 
os efeitos da pandemia no 
retorno gradual das ativida-
des presenciais das unida-
des escolares, diferindo-se, 
portanto, de psicoterapia 
clínica. A equipe de psicó-
logas atenderá de segunda 
a sábado de forma remota.

Os teleatendimentos serão 
realizados por meio de vi-
deochamada pelo WhatsApp 
ou Google Meet. Para o 
agendamento, é necessário 
entrar em contato pelo tele-
fone 4723-4620, de segunda 
a quinta-feira das 12 às 18 
horas e às sextas-feiras das 
11 às 17 horas.

Educação 
oferecerá 
Plantão de 
Atendimento

Psicoeducacional
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Alto Tietê se prepara para o 
retorno das aulas presenciais
Volta de 100% das aulas presenciais está marcada para ocorrer a partir desta segunda-feira, segundo o Estado

EDUCAÇÃO

Com o recente anúncio 
do governo do Estado para 
a retomada das aulas pre-
senciais na rede estadual de 
ensino a partir da próxima 
segunda-feira, o MogiNews/
DAT ouviu as Secretarias 
de Educação de algumas 
das cidades do Alto Tietê 
sobre os procedimentos a 
serem tomados nas escolas 
municipiais. 

Mogi das Cruzes informou 
que o assunto está sendo 
discutido no âmbito no 
Gabinete de Articulação 
para o Enfrentamento da 
Pandemia (Gaepe). “A Pas-
ta ressalta que tem como 
premissas a preservação da 
vida, o direito à educação 
das crianças mogianas e 
o cumprimento rigoroso 
dos protocolos sanitários”, 
declarou em nota.

Segundo a Prefeitura, as 
unidades da rede municipal 
adequadas ao protocolo 
sanitário estão autorizadas 

a funcionar com até 100% 
da capacidade, desde que 
respeitando espaço mínimo 
de 1 metro entre carteiras.

A Pasta da Educação de 
Itaquaquecetuba informou 
que a rede municipal opera 
com 35% da capacidade, 
respeitando o distanciamento 
de 1,5m e alternância de 
horários de entrada e saída, 
além de obrigatórios o uso 
de máscaras e álcool em gel. 

A Prefeitura de Guararema 
informou que, enquanto as 
escolas particulares seguem 
os protocolos do Estado, as 
escolas municipais seguem 
procedimentos locais como 
a aferição diária de tempe-
ratura, uso de máscara, dis-
tanciamento social e outros. 

“Atualmente, cerca de 80% 
dos alunos em idade esco-
lar obrigatória frequentam 
presencialmente as aulas, 
e temos capacidade para 
atendimento de 100% da 
demanda”.

Sobre a ocupação completa, 
a Secretaria de Educação do 

município informou que 
“o decreto que homologa a 
deliberação do Conselho 
Municipal de Educação 
está em vigência e prevê a 
oferta de aulas presenciais 
para todos os alunos da 
rede municipal em idade 
obrigatória, sendo opção dos 
pais e responsáveis a escolha 
da frequência presencial ou 
remota”, concluiu em nota. 

Ferraz de Vasconcelos 
enviou nota informando 

que “atualmente o municí-
pio conta a modalidade de 
ensino híbrida, com aulas 
presenciais e remotas em 
todas as unidades. As aulas 
presenciais ocorrem 3 vezes 
por semana, com capacidade 
de 35%. Desde o retorno 
das aulas, as escolas parti-
culares possuem autonomia 
para realizarem seu próprio 

cronograma escolar”.
Questionada sobre a vol-

ta em período integral, a 
administração municipal 
informou que as escolas que 
comportam um metro de 
distância retornarão 100% 
do atendimento presencial, 
e que a deliberação foi feita 
pela Secretaria de Educa-
ção em consonância com 
o Conselho Municipal de 
Educação e, nas próximas 
semanas, iniciará um pe-
ríodo de transição para que 
todas as unidades escolares 
possam retomar 100% do 
atendimento presencial. 

 Em Poá, as escolas seguem 
com ocupação de 35% e 
distanciamento de um metro 
entre os estudantes e uso 
obrigatório de máscara e 
álcool gel. De acordo com 
a Secretaria de Educação 
de Poá, nas redes munici-
pais, deverá ser observada 
a regra de cada conselho e 

as mesmas têm autonomia 
de decisão de acordo com 
sua realidade. “A pasta está 
em estudos sobre a volta 
100% presencial para que 
o retorno ocorra da forma 
mais segura possível para 
todos. Ainda não há uma 
previsão”, registrou. 

Suzano informou que 
mantém a retomada das 
atividades presenciais nas 
74 escolas da rede municipal 
ainda de forma gradativa, 
e que a capacidade está 
limitada entre 50% e 75%, 
dependendo da situação 
de cada unidade, desde 
o G2 da educação infan-
til até o 5º ano do ensino 
fundamental. “Em razão 
disso, o sistema continua 
sendo híbrido (com parte 
das aulas à distância, pela 
internet) e, por enquanto, 
não há previsão de quando 
ocorrerá o retorno 100% 
presencial”.

André Diniz

Volta às aulas irá respeitar os protocolos santiários

Divulgação/Wikipédia

Mogi- O Dia “V” da Cam-
panha de Multivacinação 
acontece hoje, das 8 às 17 
horas, em todos os Postos 
de Saúde e unidades da Es-
tratégia Saúde da Família de 
Mogi das Cruzes. O objetivo 
é atualizar a situação vacinal 
de crianças e adolescentes 
menores de 15 anos.

É fundamental que todas 
as crianças, de zero a 14 anos, 
11 meses e 29 dias, compare-
çam a uma unidade de saúde 
para que os profissionais de 
saúde possam avaliar se há 
doses que necessitam ser 
aplicadas. 

É obrigatória a apresentação 
da carteirinha de vacinação. 
Quem perdeu a caderneta 
deve procurar a unidade de 
saúde para que seja verificada 
a possibilidade de emissão 
da segunda via. Neste caso, 
é preciso levar cópia do 
documento da criança na 
unidade em que a criança 
foi vacinada. Se vacinado 
em outros municípios e não 
tiver como se deslocar até o 
local onde a criança recebeu 

as doses, procurar qualquer 
unidade municipal, para 
que seja tentada uma 2ª via.

“Precisamos ampliar os 
índices de cobertura vacinal 
para diminuir a incidência de 
doenças”, explicou a chefe 
da Vigilância Epidemiológica, 
Lilian Peres Mendes. Com o 
retorno das aulas presenciais, 
aumentam os riscos de con-
tágio por diversas doenças 
que podem ser evitadas com 
a vacinação.

De segunda a sexta-feira, 
a aplicação das doses em 
atraso está sendo feita em 
todas das Unidades Básicas 
e unidades da Estratégia 
Saúde da Família, das 8 às 
16 horas.

Dia V da Multivacinação 
ocorre em todas as UBSs

Campanha

Como maior polo de ações 
sociais do Alto Tietê e um 
dos principais apoiadores 
da causa animal da região, o 
Mogi Shopping atendeu no-
vamente o pedido do Grupo 
Fera e, juntos, vão realizar hoje 
mais um evento de adoção 
de cachorros e gatos. Será o 
primeiro grande evento da 
ONG com animais adultos, 
depois do período de restri-
ções. Filhotes também estarão 
disponíveis para serem levados 
para um novo lar.

A adoção será mediante 
entrevista e os interessados 
deverão apresentar RG, CPF, 
comprovante de endereço e 
informar telefone para acom-
panhamento da adaptação do 
animal na nova casa. “Todos os 
filhotes com cerca de quatro 
meses já estão castrados. Para 
os filhotes com menor tempo 
de vida, a ONG vai entregar 
um vale-castração. Os animais 
também vão vacinados e ver-
mifugados”, explicou Fernanda 
Moreno, do Grupo Fera.

Evento de adoção 

de cachorros e 

gatos ocorre no 

Mogi Shopping

Hoje

Objetivo é atualizar 
a situação vacinal 
de crianças e 
adolescentes 
menores de 15 anos
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Haydee discute com Flávio por ter vendido o colar que seria de Nicole.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador,

ustina alerta Samuel, e Luísa se preocupa com a vida do amigo. Pedro 

anuncia que Isabel escolherá seu esposo. Tonico ironiza Pedro. Batista e 

Lupita comemoram o sucesso do plano contra Lota. Isabel e Leopoldina 

conhecem Gastão e Augusto. Pilar recebe alta do hospital e todos comemoram.

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Malagueta conclui que o fi lho de Mônica também é seu fi lho. Luiza afi rma 

a Pedrinho que vai se separar de Eric, e Bebeth ouve. Usando um disfarce, 

Mônica liberta Timóteo da cadeia. Domênico encontra fotos de Pedrinho 

com Athaíde e Timóteo.

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo enfrenta Maria Marta. Maria Ísis tenta acalmar José Alfredo. 

Vicente se encontra com Cristina e Maria Clara fi ca incomodada. O médico 

conversa com Cristina e Elivaldo sobre Cora. Magnólia aceita um convite para 

um evento benefi cente. Felipe observa Enrico. Noely ajuda Magnólia a fazer 

compras. Josué observa o movimento na casa de Silviano. Josué questiona 

Lorraine sobre a visita que ela fez a Silviano.

RECORD, 21H

Gênesis

Reprise dos melhores momentos aos sábados

Por vezes pensamos 
que nosso esforço 
está sendo em vão. 
Todos os dias uma 
nova batalha e os 
resultados tardando 
em chegar. Parece 
que nada dá certo por 
muito que lutemos e 
o coração começa nos 
dizendo que chegou o 
momento de desistir, 
mas você não pode 
escutar essa voz que 
lhe está roubando a 
esperança.

Seja paciente, pois 

MOMENTO
especial

NUNCA PERCA A ESPERANÇA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

AMARILDO FLORES

HARUE SUEHARA

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

harmonia. Que todos os seus desejos se realizem, pois 

você merece. Feliz aniversário!

“ A vida não precisa ser perfeita para 
ser maravilhosa.”

 cultura@jornaldat.com.br

alguns caminhos 
são mais longos 
que aquilo que 
imaginamos, mas 
acabam por nos 
conduzir ao destino 
que pretendemos. 
Acredite que essa fase 
negativa brevemente 
chegará ao fim e que 
poderá finalmente 
sentir o resultado da 
sua persistência.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - 

SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044-2/2021 - PROCESSO Nº 200.731/2021

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manutenção geral em máqui-

nas para perfuração de redes em carga e aquisição de peças de reposição para 

máquina perfuratriz de redes de água em carga.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 

para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As pro-

postas serão recebidas até às 08h00min do dia 03 de novembro de 2021, exclusi-

vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

Mogi das Cruzes, 15 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICOS Nº 066/2021 - PROCESSO Nº 13.382/2021 e AP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS 
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal Transporte, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que foi suspensa “sine die”, para análise de 
impugnação do edital e revisão das especificações, a sessão para abertura de propostas, em 
ambiente eletrônico, cuja data estava marcada para o dia 19 de outubro de 2021, às 09:00 horas.

Mogi das Cruzes, em 15 de outubro de 2021
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária de Transportes__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 - PROCESSO Nº 13.732/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES 
DE AROS E CÂMARAS DE AR.
EMPRESA VENCEDORA: AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA; CP COMERCIAL S/A e PATRICIA 
CRISTINA DE ABREU.
VALOR GLOBAL: R$ 462.418,80 (quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e dezoito reais 
e oitenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 13 de outubro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 002/21 - PROCESSO Nº 10.471/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE GESTÃO GLOBAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA (IP) DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), INCLUINDO: OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFORMAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face de 
recursos administrativos interpostos por empresas participantes do certame, fica suspensa 
“sine die” a presente Concorrência. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos 
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, para impugnação de recursos 
e autorizado vistas e extração de cópias dos autos às partes interessadas, observadas as 
formalidades legais e regulamentares.

Mogi das Cruzes, em 15 de outubro de 2021
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL __________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/20 - PROCESSO Nº 14.076/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AUDITORIA EXTERNA – PROGRAMA +MOGI ECOTIETÊ - NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face da 
interposição de recurso administrativo, fica suspensa “sine die” a abertura dos envelopes nº 2 
– PROPOSTA, cuja data estava marcada para o dia 15 de outubro de 2021, às 10 horas. Fica 
aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, 
com suas alterações, para impugnação de recurso e autorizado vistas e extração de cópias 
dos autos às partes interessadas, observadas as formalidades legais e regulamentares. 

MOGI DAS CRUZES, em 14 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021 – PROCESSO Nº 19.675/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E DE ACONDICIONAMENTO.
EMPRESAS VENCEDORAS: LUCIPHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA; MARCHESE 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS – EIRELI; PARILIMP COMÉRCIO DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI e PERFYL TECH QUÍMICA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 67.598,00 (sessenta e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais)

Mogi das Cruzes, em 08 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/21 - PROCESSO Nº 18.390/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1.322 (UM MIL E TREZENTOS E 
VINTE E DOIS) JAZIGOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE NA RUA CAP. JOAQUIM DE MELLO 
FREIRE, 900 – VL VITÓRIA, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do 
Aviso de Habilitação e Inabilitação, publicado no dia 15.10.2021 nos meios de comunicações 
oficiais e que analisou detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope, 
considerando os pareceres exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal 
de Obras e da Secretaria Municipal de Finança. Decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas: 
DEMAX – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. e FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA 
LTDA., para a fase seguinte do certame. Decidiu ainda, INABILITAR as empresas: MULTIVALE 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA., por não atender o subitem “2.5.1” e por atender 
parcialmente o subitem “2.5.5”; OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., 
por não atender o subitem “2.5.1” e ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 
LTDA., por não atender ao subitem “2.5.5” do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da publicação do Aviso de Habilitação/Inabilitação na imprensa, para a interposição 
de eventuais recursos, em não havendo, fica estabelecido conforme subitem “3.3” do Edital, o 
dia 26 de outubro de 2021, às 10 horas, para abertura dos envelopes nº 2 – PROPOSTA, na 
sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso 
Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 15 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/21 - PROCESSO Nº 17.081/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 
POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M. FLORISA FAUSTINO PINTO, E.M. PROFA. 
LOURDES MARIA PRADO AGUIAR, EMESP JOVITA FRANCO AROUCHE, CCII PROFA. 
DIONE ROCHA ROMANOS, E.M. PROF. RODOLPHO MELMANN, CEIM HORÁCIA DE LIMA 
BARBOSA, E.M. PRIMO VILLAR PROFESSOR, E.M. WILMA DE ALMEIDA RODRIGUES E 
CEIM IGNÊZ MARIA DE MORAES PETTENÁ).
EMPRESA VENCEDORA: TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 1.476.414,07 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, quatrocentos 
e quatorze reais e sete centavos).

Secretaria Municipal de Obras, em 15 de outubro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 
37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do seguinte 
ato administrativo:

LEI COMPLEMENTAR Nº 159, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 - Retira a obrigatoriedade 
de atualização da Planta Genérica de Valores no exercício de 2021, a qual poderia ensejar 
aumento no Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, conferindo nova redação ao artigo 
12 da Lei Complementar nº 4, de 17 de dezembro de 2001, e revogando o artigo 6º da Lei 
Complementar nº 133, de 26 de dezembro de 2017, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 14 de outubro de 2021. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de 
Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, 
nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 37, caput, e 
inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública  o procedimento licitatório:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 42.315/2019
Objeto: 
 Procedimento Licitatório, Concorrência Pública n.º 10/2020, visando à contratação 
de empresa ou consórcio, na forma de Parceria Público Privada – PPP, para prestação de 
serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos no município de Mogi das Cruzes, 
desde a sua coleta até seu processamento, tratamento e destinação final, pelo período de 30 
(trinta) anos.
 O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos, comunica que CONHEÇE do recurso interposto pelo consórcio PROMULTI, 
ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE LTDA e CS BRASIL TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS, em 10 de agosto de 2021, e o acolhe 
parcialmente, a fim de RECONSIDERAR, nos termos do artigo 109, § 4º da Lei Federal 
n.º 8.666/1993, a decisão de revogação da Concorrência Pública n.º 10-2/2020 (fls. 1738), 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 03/08/2021, ficando referido ato 
anulado, para todos os efeitos.
 No tocante às razões recursais protocoladas de forma complementar, aos 21 dias de 
setembro de 2021, sua análise fica prejudicada, em razão da presente decisão, considerando 
que a continuidade do presente procedimento oportunizará em momento posterior, as 
impugnações e recursos previstos na legislação de regência, haja vista a reanálise das 
readequações e atualizações que forem entendidas como pertinentes.
 Publique-se no Diário Oficial, com a consequente intimação dos recorrentes por 
carta, com aviso de recebimento, ficando-lhe franqueada vistas aos autos de forma integral, 
observadas as cautelas e procedimentos administrativos de praxe.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Liga da Nutrição oferece serviços e dicas nutricionais no Mercadão

A Liga da Nutrição da  Universidade Braz Cubas (UBC)  irá realizar  hoje a avaliação 
nutricional por IMC (índice de massa corpórea) e pela circunferência abdominal no 
Mercado Municipal de Mogi das Cruzes. A ação será realizada das 8 às 16 horas. Na 
oportunidade, também serão fornecidas informações com a distribuição de folhetos 
com dicas sobre alimentação saudável para as pessoas atendidas.

Mogi - A Vila Rubens 
receberá hoje um mutirão, 
que vai compreender serviços 

Vila Rubens recebe hoje 
mutirão de limpeza pública

Capinação, roçada e raspagem

de capinação, roçada e ras-
pagem. Os trabalhos serão 
executados por uma equipe 

composta por 60 funcionários. 
A partir das 7 horas, eles 
percorrerão uma extensão de 
14,2 quilômetros no bairro, 
limpando vias e espaços 
públicos.  

Serão contemplados pelos 
trabalhos trechos dos principais 
corredores viários do bairro, 
como avenida Governador 
Adhemar de Barros (da Ba-
sílio Batalha até a rua José 
Tenório de Aquino), a rua 
Basílio Batalha (da Adhe-
mar de Barros até a avenida 
Fernando Costa), a avenida 
Fernando Costa (da Basílio 
Batalha até a rua Joaquim 
João Frederico Mulheise) e 
também a avenida Francisco 
Ferreira Lopes Ferreira Lopes 
( de seu início até a rua José 
Tenório de Aquino).                      

Cata-Tranqueira
O Mogi Moderno e a Vila 

Rei serão atendidos hoje pelas 
operações Cata-Tranqueira e 
Cata-Pneus. Os moradores 
desses locais devem deixar 
móveis, objetos e também 
pneus que não tenham mais 
serventia na frente de suas 
casas antes das 7 horas de 
hoje.

95% estão vacinados na região
Números apurados pela reportagem levam em conta a aplicação em primeira dose contra o coronavírus

VACINAÇÃO 

Na semana em que o Brasil 
chegou à marca de 100 milhões 
de doses contra o coronavírus 
(Covid-19) aplicadas, o Mo-
giNews/DAT apurou junto às 
cidades mais populosas do Alto 
Tietê sobre seu desempenho 
e principais faixas etárias 
cobertas pelo programa de 
imunização.

Mogi das Cruzes informou 
que chegou nesta semana 
à marca de 601.131 doses 
aplicadas, sendo 336,7 mil 
em primeira dose, 249,5 mil 
em segunda dose, 10.074 em 
dose única da Janssen e 4.727 
pessoas receberam a terceira 
dose de reforço.

Segundo a Prefeitura, en-
tre adultos vacinados com a 
primeira dose e dose única, 

a cobertura chegou a 94%, 
sendo a faixa dos idosos com 
maior cobertura, chegando 
a 100%. “Entre adultos com 
segunda dose e única, o índice 
de cobertura está em 77%. 
Entre adolescentes de 12 a 
17 anos com a primeira dose, 
o índice é de 87%”, afirmou.

A Prefeitura de Poá informou 
que chegou à marca de 90,2 
mil pessoas com pelo menos 
uma dose da vacina, e 63.505 
pessoas com as duas doses 
da vacina contra a Covid-19. 
Com a dose única da Janssen, 
o total é de 2.948, e 3.031 já 
receberam o reforço da do 
imunizante.

“A faixa etária que conta 
com uma maior cobertura de 
vacinação contra a Covid-19 no 
município são os idosos acima 
de 70 anos, com cerca de 95% 

do público-alvo com as duas 
doses da vacina”, informou. 

A Secretaria de Saúde de 
Suzano informou por nota que 
233,6 mil pessoas receberam 
a primeira dose e a dose única 
da vacina, correspondendo 
a 95,46% do público-alvo. 
Para a dose de reforço, 4.653 
pessoas tiveram acesso ao 
imunizante, ou 1,9% do total.

“A faixa etária que apresenta 
o maior volume de vacinados 
com ao menos uma dose é a 
de 20 a 24 anos, com 24.380 
pessoas, ou 95,51% do público 
para estas idades. Já a faixa 
etária que apresenta a maior 
taxa de cobertura vacinal com 
ao menos uma dose é a de 
35 a 39 anos, com 101,6%. 
Deste total, 60,35% também 
já recebeu a segunda dose”, 
apontou em nota.

A Prefeitura de Santa Isabel 
declarou, por meio da Secre-
taria de Saúde, que 44,2 mil 
pessoas receberam a primeira 
dose, e 32,2 mil receberam as 
duas doses da vacina. Para a 
dose única da Janssen foram 
1.152 moradores, e 1.370 ti-
veram a dose única. “A maior 
cobertura está na faixa etária 
com mais de 60 anos, sendo 
de 97,4%”, concluiu em nota.

Em Itaquaquecetuba, o 
número de vacinados com a 
primeira dose e a dose única 
da Janssen chega a 280,1 mil, 
e 169,5 mil receberam as 
duas doses, além de 3.246 
com a dose de reforço. “A 
faixa etária que conta com a 
maior cobertura é a de 55 a 
59 anos, com 108,86% com 
duas doses”, informou. 

Na cidade de Ferraz de 

Vasconcelos, os dados mais 
recentes da vacinação apontam 
que 135,8 mil receberam a 
primeira dose, enquanto que 
91.169 pessoas tiveram a se-
gunda dose, além de 3.061 com 
a dose de reforço. “Segundo a 
Vigilância em Saúde, o público 
geral dos 12 aos 59 anos é em 
maior quantidade, enquanto 
que os idosos totalizam 21.054 
pessoas. Em seguida, são as 
pessoas com comorbidades, 
com 12.192 doses aplicadas”, 
concluiu em nota.

Dia V
O Dia “V” da Campanha 

de Multivacinação acontece 
hoje em Mogi, das 8 às 17 
horas, em todos os postos de 
saúde e unidades da Estraté-
gia Saúde da Família. Já nos 
drives, o trabalho continua 

com aplicação de primeira, 
segunda e terceira dose contra 
Covid-19. 

A campanha tem como 
objetivo atualizar a situação 
vacinal de crianças e adoles-
centes menores de 15 anos. É 
fundamental que todos nesta 
faixa etária - de zero a 14 anos, 
11 meses e 29 dias - compareçam 
a uma unidade de saúde para 
que os profissionais de saúde 
possam avaliar a caderneta de 
vacinação.

“É muito importante que 
os pais ou responsáveis apro-
veitem essa oportunidade de 
atendimento no sábado para 
que nenhuma criança fique 
com doses do calendário 
vacinal em atraso”, explica a 
enfermeira Lilian Peres Mendes, 
chefe da Divisão de Vigilância 
Epidemiológica.

André Diniz


