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Mais notícia em um só lugar

Municipal retoma as consultas
pré-operatórias de Ginecologia
Mogi News/Arquivo

O Hospital Municipal de Mogi
das Cruzes está retomando, nesta semana, as consultas pré-operatórias para avaliação médica
e solicitações de exames para
agendamento das cirurgias. A
retomada começa pela especialidade de Ginecologia e, somente
nesta semana, cerca de cem mulheres já devem ser atendidas.
Cidades, página 6

Aprendizado

Divulgação/Secop Suzano

Educação de Suzano vai passar
por avaliação diagnóstica

Saúde

Guararema faz
ação contra
carrapato
Cidades, página 3

Ideia é saber se o conteúdo da rede municipal está
sendo assimilado pelos alunos. Cidades, página 3
Mogi

prefeitura de guararema

EMENDA PARLAMENTAR

SESC PROMETE INTEGRAÇÃO
COM A POPULAÇÃO DO SOCORRO
Unidade será inaugurada amanhã; ontem, o espaço
foi aberto para a imprensa regional. Cidades, página 4

Licitação para construção de sanitários
será publicada amanhã. Cidades, página 5

Mogi News/Arquivo

Atendimento inicial será para quem já está na fila de espera
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EDITORIAL

O

Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CONTRACAPA

PPP do lixo

novo modelo de destinação dos
resíduos sólidos é uma das marcas importantes que poderiam ter
sido deixadas pela gestão passada
da Prefeitura de Mogi das Cruzes, mas não
foi concretizada. No ano passado, o Grupo
Mogi News acompanhou a tramitação e processo para a criação de uma Parceria Público-Privada (PPP) em diversas conversas com o
então secretário municipal de Serviços Urbanos, Dirceu Meira, mas, no fim das contas, a
licitação precisou ser adiada para realização
de ajustes no edital e não saiu do papel. Restou à atual gestão mogiana abraçar a causa.
Segundo a Prefeitura, ainda há o interesse de se criar a primeira PPP na cidade. No
meio disso, a possibilidade da instalação de
um aterro sanitário em Mogi foi totalmente
descartada pelo prefeito Caio Cunha (Pode).
Por enquanto, porém, com o fim do contrato
com a CS Brasil – empresa que administrava
a destinação de lixo por anos seguidos – uma
nova empresa assinará contrato emergencial
e manterá o atual trabalho, conduzindo os
resíduos para um aterro no município de
Jambeiro, no Vale do Paraíba. O mesmo es-
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quema será mantido até que todo trâmite
burocrático para a efetivação da PPP – pode
levar anos – seja concluída.
Na Câmara de Mogi a oposição demorou,
mas começou a fazer barulho. No retorno
das sessões ordinárias, na terça-feira passada, após o período de recesso, o vereador
Iduigues Martins (PT), membro da Comissão Especial de Vereadores (CEV) dos Resíduos Sólidos, criticou a demora no diálogo
entre os poderes na questão do contrato do
lixo. Embora não concretizado, o projeto da
gestão passada, quando Marcus Melo (PSDB)
era prefeito, continha propostas interessantes,
que devem ser aproveitadas por Caio Cunha.
Dentre as contrapartidas impostas à empresa
vencedora, podia-se destacar a construção de
mais cinco ecopontos no município, além de
sugestões mais modernas para a destinação
dos resíduos, como a criação de uma Unidade de Recuperação Energética (URE) ou
de um aterro bioenergético.
Todas as possibilidades, porém, serão
estudadas novamente pela gestão de Caio
Cunha. A PPP sairá do papel nos próximos
anos? Esperemos e cobremos.

•••

editor@moginews.com.br
RODRIGO BARONE

EMPREGO
O painel de vagas de emprego do Mogi
Shopping conta com diversas oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho .
Os candidatos devem seguir as orientações de cada vaga para envio dos
currículos. Para informações gerais
do Mogi Shopping, o telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente é o:
11 4798-8800.

BOTEQUIM SUNSET I
O Clube de Campo de Mogi das Cruzes
(CCMC) liberou a venda do 2º lote para
a terceira edição do Botequim Sunset.
A festa, que será realizada no dia 25
de novembro e marca a retomada da
agenda de eventos sociais, já conta
com mais de 200 ingressos comercializados. O agito musical principal
ficará a cargo da banda SupraSumo,
sucesso de público nas outras duas
edições, que trará clássicos do pop,
rock e uma seleção completa de sucessos que marcaram época.

BOTEQUIM SUNSET II
O evento tem início previsto para as 18
horas, com abertura especial da banda Sonho a Dois. A entrada dos convidados será realizada pela portaria

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda
faleconosco@daguardalfg.com.br

Saúde Funcional
Vamos entender um pouco
mais sobre promoção e prevenção em saúde. A promoção tem como objetivo educar as pessoas para que elas
façam escolhas saudáveis em
suas vidas, já a prevenção se
concentra em esforços para
reduzir o desenvolvimento e
a gravidade de doenças.
Alguns são os programas
de promoção da saúde e prevenção de doenças. Muito
utilizados principalmente
em comunidades, os programas de promoção da saúde
têm como objetivo envolver
e capacitar indivíduos nessas comunidades a escolher
comportamentos saudáveis e
fazer mudanças que reduzam
o risco de desenvolver doenças crônicas e outras morbidades, fornecendo melhor
qualidade de vida e descen-

tralizando os serviços de saúde e minimizando os custos
da saúde pública.
É possível definir a diferença entre promoção e prevenção: a prevenção de doenças
se concentra em esforços específicos que visam reduzir
o desenvolvimento e a gravidade de doenças crônicas e
outras morbidades.
Bem-estar está relacionado à promoção da saúde e
prevenção de doenças. O
bem-estar é descrito como
as atitudes e decisões ativas
tomadas por um indivíduo
que contribuem para comportamentos e resultados
positivos de saúde.
Os programas de promoção da saúde e prevenção
de doenças frequentemente
abordam os determinantes
sociais da saúde, que influen-

ciam os comportamentos de
risco modificáveis.
Os determinantes sociais da
saúde são as condições econômicas, sociais, culturais e
políticas em que as pessoas
nascem, crescem e vivem
que afetam o estado de saúde.
Os comportamentos de
risco modificáveis incluem,
por exemplo, uso de tabaco,
hábitos alimentares inadequados e falta de atividade
física, que contribuem para
o desenvolvimento de doenças crônicas.
As atividades típicas de promoção da saúde, prevenção
de doenças e programas de
bem-estar incluem: Comunicação, Educação, Política,
sistemas e meio ambiente.

da Rua Duarte de Freitas.
Para quem já é sócio do CCMC, o ingresso individual do Botequim Sunset
pode ser adquirido por R$ 65,00. Para
não sócios, o valor é de R$ 100,00.
Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (11) 4728-5600.

VACINAÇÃO EM POÁ
Poá realiza hoje a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 com horário
estendido na Praça da Bíblia, das 9 às
21 horas. A imunização contra o novo
coronavírus terá alterações a partir
da próxima segunda-feira, e a praça
não será mais utilizada como posto de vacinação. As seis unidades de
Estratégia de Saúde da Família (ESF)
serão inseridas para descentralizar,
ainda mais, a aplicação das vacinas.

CURSOS EM ITAQUÁ
A Secretaria de Políticas para Mulheres de Itaquá abriu inscrições para dois
cursos do programa federal Qualifica
Mulher: marketing digital para mulheres empreendedoras e como arrasar
nas vendas online. Para participar é
necessário morar em Itaquaquecetuba, ter mais de 18 anos e preencher o
formulário de inscrição até a próxima
quinta (11): https://cutt.ly/nR3wqI9.

CHARGE

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta e presidente da Comissão da Saúde
do Lions Clube Mogi das Cruzes
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DIAGNÓSTICO

Informação

Secretaria dá início a nova
avaliação na Educação

Prefeitura amplia
ações para
conscientização
contra carrapato

Iniciativa ocorre de maneira periódica e serve para verificar como está o aprendizado
Suzano - A Secretaria de
Educação deu início a uma
nova avaliação diagnóstica
na rede municipal de ensino.
A medida acontece de forma
periódica e é voltada para
verificar como está o aprendizado dos alunos, possibilitando que, neste momento de
retorno às salas de aula, os
educadores possam adaptar
suas abordagens para atender
às necessidades identificadas.
A iniciativa foi estabelecida como uma estratégia
para fortalecer o ensino e
identificar quais conhecimentos e habilidades foram
assimilados ou não pelas
crianças, em especial durante
este período de atividades
remotas estabelecidas por
causa do coronavírus (Covid-19). As provas abordam
as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, tendo
o conteúdo programático de
cada ano como referencial
para mensurar como está o
andamento do aprendizado.
A avaliação diagnóstica

teve início na Escola Municipal Caic, no Jardim Monte
Cristo, em 27 de outubro,
e deve seguir ao longo das
próximas semanas por todas
as instituições de ensino da
rede municipal, contemplando os mais de 26 mil
alunos matriculados. Para o
5º ano, a prova conta com
conteúdo diferenciado e está
sendo cumprida de modo
totalmente digital, com uso
dos 48 novos chromebooks
adquiridos pela secretaria
em setembro. Com isso, as
crianças realizam a atividade em ambiente virtual e o
resultado já é encaminhado
para os professores.
Segundo o titular da Pasta,
Leandro Bassini, a avaliação
é essencial para garantir o
pleno aprendizado de todas
as crianças da rede, possibilitando que os professores
tenham conhecimento do
que cada aluno assimilou
ou ainda tem dificuldades,
criando um panorama da
realidade das comunidades.

Divulgação/Secop Suzano

Segundo a Prefeitura, medida ajuda a diagnosticar se conteúdos são assimilados

Os resultados levarão gestores
e profissionais da Educação
a refletirem sobre as causas
das dificuldades e os meios
de lidar com as necessidades
encontradas.
“Com base nestes resultados,

podemos estabelecer estratégias
para nortear a atuação dos
educadores, dando ênfase
aos conteúdos que exigem
mais atenção e precisam ser
reforçados, seja por meio de
mais exercícios, de atividades

multidisciplinares ou demais
abordagens pedagógicas. É
uma forma de revisar todo o
processo de aprendizagem e
ajudar nossos estudantes na
construção de conhecimento”,
explicou.

Guararema - A ação de
conscientização contra a contaminação por carrapatos está
sendo ampliada. Desde a última
semana, agentes da Prefeitura
estão realizando a entrega
de panfletos informativos
com dicas e recomendações
para evitar o contato com
os carrapatos que, podem
transmitir doenças.
Diversos bairros estão recebendo a visita dos agentes,
principalmente aqueles que
margeiam o rio Paraíba do Sul.
Além disso, placas informativas
foram instaladas em pontos
turísticos, como a Ilha Grande
e o Pau D’Alho. As placas
informam sobre a necessidade
de caminhar nas trilhas de
ambos os parques, sobre a
importância de não ter contato
com as capivaras, hospedeiros dos carrapatos, e outras
importantes recomendações.
A melhor forma de evitar
estas doenças é não ter contato
com o carrapato, no entanto,
caso o carrapato fique colado
na pele, é importante ter muito
cuidado na hora de retirá-lo
para diminuir o risco de infecção. Assim, é recomendado
usar uma pinça para segurar
o carrapato e removê-lo.

Rede municipal

Asfalto danificado

Poluição sonora

Protocolo de atendimento à
saúde mental é padronizado

Vereadores pedem ações
para problemas no Areião

GCM apreende
caixas de som
durante o final
de semana

Suzano - A Secretaria de
Saúde, por meio da Rede
de Atenção Psicossocial
(Raps), oficializou a “Linha de Cuidado de Saúde
Mental” da rede municipal.
O documento é inédito na
cidade e, pela primeira vez
na história, padroniza as
ações dos profissionais do
segmento, sistematizando a
assistência a ser prestada aos
usuários do serviço público.
A medida já foi implantada
e será monitorada pelos
próximos meses.
O protocolo descreve
métodos de atuação diante
das mais variadas situações
e demandas que possam
surgir na trajetória dos pacientes pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). Os itens
a serem seguidos pelos
profissionais da rede envolvem a integração de ações
e atividades de promoção,
prevenção, tratamento e
reabilitação, que já estão
sendo aplicadas em todas
as 24 unidades de Saúde

do município. Com isso,
foi definido um fluxo de
atendimento para otimizar
o acolhimento dos cidadãos
que buscam assistência
psicossocial.
A coordenadora da Raps,
Dulce Ramos, destacou a
importância da publicação
para a melhoria dos serviços
oferecidos à população. “Esta
é a primeira vez que temos
um documento deste tipo
voltado para os profissionais
da rede, que padroniza o
atendimento por toda a
cidade. Com ele, temos
enfim uma referência formal
para fluxos assistenciais e
metodologias de trabalho,
o que nos permite otimizar
o cuidado com o paciente e
suas necessidades, sempre
com abordagem humanizada”, explicou.
Segundo Dulce, com
a apresentação do novo
protocolo aos servidores
realizada no último dia 26, a
pasta dá início neste mês ao
processo de acompanhamento

Suzano - Vereadores volda implantação, para ga- taram a cobrar, na sessão de
rantir que o novo padrão quarta-feira, soluções para
está sendo executado de transtornos enfrentados
forma adequada. Neste por moradores da estrada
monitoramento, que passará do Areião, no Monte Sion,
por todas as 24 unidades devido à atuação da MRS
de Saúde, os profissionais Logística. Eles destacaram
também receberão auxílio que a concessionária do
em eventuais dúvidas.
transporte de carga na linha
O titular da Pasta, Pedro férrea danificada o asfalto da
Ishi, lembrou que esta não via e que o descarregamento
é a primeira padronização de minério de ferro acarreta
de operações realizada na em problemas respiratórios
Saúde. No início deste ano, para quem reside no local.
a gestão pública também
André Marcos de Abreu
oficializou procedimen- (PSC), o Pacola, lembrou que
tos a serem seguidos pela já havia solicitado soluções
enfermagem, por meio do para esses problemas em
Procedimento Operacional maio, quando falou sobre
Padrão (POPs). “Estas me- o assunto na Casa de Leis
didas, inéditas na cidade, e pediu informações à Segarantem mais uniformidade, cretaria de Meio Ambiente.
eficiência e coordenação “O asfalto foi concluído e
para as atividades reali- hoje está completamente
zadas, o que se reflete em danificado pelos mesmos
um melhor atendimento caminhões. Não existe fisao público. Este é mais calização adequada no local.
um importante avanço que Não há residência que não
damos para fortalecer a tenha pessoas com problema
qualidade de Saúde no respiratório ou de alergia”,
município”, concluiu.
afirmou.

O vereador Márcio Alexandre de Souza (PL), o Márcio
Malt, informou que pediu à
Itaquá - A Guarda Civil
empresa Tora Logística e à Municipal (GCM) realizou a
Secretaria de Planejamento operação Paz e Tranquilidade
Urbano documentos sobre Sonora entre a última sextao impacto. “Eles começaram -feira e domingo em diversos
a operar com minério de bairros, com integração da
ferro. Fizeram a mudança Secretaria de Meio Ambiente e
e não apresentaram a do- do Departamento de Posturas.
cumentação de estudo de
Houve a apreensão de três
impacto de vizinhança”, caixas acústicas que causavam
disse.
poluição sonora, recolhimento dos equipamentos
Criação de comissão e aplicação de multas. As
Gerice Lione (PL) disse apreensões ocorreram nos
que já fez solicitações de bairros Vila Japão, Jardim
informações sobre o assunto Gonçalves e Jardim Miraí.
e se colocou à disposição Durante a operação noturna
para contribuir com os mo- no bairro Village, a GCM
radores. Já Denis Claudio recuperou uma motocicleta
da Silva (DEM) completou furtada.
que fez requerimento soliSegundo a Secretaria de
citando informações sobre Segurança Urbana, desde
a pavimentação da estrada janeiro, 103 caixas acústicas
do Areião. O vereador Jaime e paredões de som foram
Siunte (PSDB) sugeriu que apreendidos e os agentes
seja criada uma comissão aplicaram R$ 18 mil em mulde vereadores para acom- tas. “É gratificante ver que o
panhar o assunto e fazer trabalho iniciado permanece
com que leis existentes firme na cidade”, disse o presejam aplicadas.
feito Eduardo Boigues (PP).
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CULTURA E LAZER

Sesc abre amanhã e promete
integração com comunidade
Informação foi passada ontem à tarde pelo diretor-geral do Sesc, Danilo Miranda, durante entrevista à
André Diniz

O diretor-geral do Serviço
Social do Comércio do Estado
de São Paulo (Sesc-SP), Danilo
Miranda, prometeu ampla
integração e valorização entre
a entidade e os artistas locais
para a nova unidade temporária
que será inaugurada amanhã.
A declaração foi feita na apresentação da nova unidade,
ocorrida na tarde de ontem
para a imprensa regional.
No início da entrevista, a
gerente da unidade Denise
Mariano reforçou que o Sesc
vem buscando parcerias com
a Prefeitura, por meio das
secretarias municipais de
Esporte e de Cultura para a
elaboração de programações
em conjunto, com o intuito
de beneficiar para além dos
mais de 7 mil pessoas que já
estão matriculadas.
Por videoconferência, o
diretor afirmou que a vinda
do Sesc é um antigo sonho
da entidade, que foi intermediado pelo ex-presidente

do Sindicato do Comércio
Varejista de Mogi das Cruzes
e Região (Sincomercio), Airton Nogueira. “Nossa meta
é a valorização do local e o
intercâmbio cultural com
os produtores de conteúdo
locais”, apontou.
Sobre a repercussão da nova
unidade na comunidade, Miranda declarou que a entidade
dedica-se à educação permanente, com uma abordagem
mais informal para abordar
temas como cultura, artes,
entretenimento, educação
socioambiental, entre outros.
Sobre os serviços que serão
oferecidos exclusivamente
aos filiados do Sesc e para a
comunidade em geral, o diretor
explicou que o acolhimento é
aberto, salvo exceções dedicadas apenas aos filiados, como
o serviço odontológico que
será oferecido na conclusão
das futuras etapas da unidade.
“Pretendemos trazer para Mogi
das Cruzes, futuramente, serviços
como de implante dentário,
que hoje são oferecidos nas

André Diniz

- Ver e Imaginar na Arte Contemporânea”, sob a curadoria
de Cauê Alves e Pedro Nery.
A mostra é a primeira das
parcerias entre a entidade e
o Museu de Arte Moderna
de São Paulo (MAM), com
35 obras do seu acervo, com
artistas como Adriana Varejão,
Antonio Dias, Ernesto Neto,
José Damasceno, Nuno Ramos,
entre outros.

Agendamento
Para a utilização do espaço
e a visitação para a exposição
“Ausente Manifesto”, a gerência
esclarece que deverá ser realizado o agendamento prévio
pelo aplicativo “Credencial Sesc
Unidade do Sesc em Mogi das Cruzes será inaugurado neste sábado, às 14 horas
SP”, ou no site www.sescsp.
org.br/mogidascruzes, com o
principais unidades instaladas desde fevereiro deste ano. O centro de educação ambiental, intuito de seguir os protocolos
na capital e na Grande São espaço, que na primeira etapa sala de ginástica multifuncional, sanitários para combate à
Paulo”, explicou.
contará com 2 mil m² de área além de quadras poliesportivas, pandemia do coronavírus
O novo espaço, localizado construída em um terreno de piscina e pista de caminhada (Covid-19).
O Sesc está localizado na
no bairro do Socorro, na re- 27,2 mil m², oferecerá opções para a população, mediante
rua Rogério Tacola, nº 118.
gião central da cidade, vem culturais e de lazer, com praça agendamento prévio.
recebendo intervenções desde de convivência e espaços para
Para a inauguração da O horário de funcionamento
meados do ano passado e passou atividades infantis, tecnologias unidade, o Sesc oferecerá a é de terça a sexta-feira, das 9
por um processo acelerado e artes, salas de uso múltiplo, exposição “Ausente Manifesto às 18 horas.

‘Minuto Natureza’

Mulheres na Arte

Nova edição da revista traz Mostra virtual conta com
curiosidades sobre formigas atividades online gratuitas
Mogi - A revista digital
“Minuto Natureza - Escola
Ambiental vai à sua casa”,
elaborada pela Escola Ambiental e pelo Departamento
Pedagógico da Secretaria
Municipal de Educação,
destaca em sua sétima edição
“O fantástico Mundo das
Formigas”. A publicação,
divulgada na última semana,
traz curiosidades, dicas
de sites e atividades para
a família.
Além das informações
sobre a vida e a organização
destes pequenos insetos, a
bióloga Maria Santina de
Castro Morini, especialista
em formigas e professora
da Universidade de Mogi
das Cruzes (UMC) no curso
de graduação em Ciências
Biológicas, responde às
perguntas feitas por estudantes da rede municipal
de ensino.
Em cada edição, a revista
“Minuto Natureza” traz informações que despertam a
curiosidade, o encantamento

Os temas são
pautados nos
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
(ODSs) da ONU

e experiências com o mundo natural, por meio de
informações científicas e
sugestões de atividades
das seções “Para fazer em
família’’, “Para saber mais”
e “Curiosidades”.
Os temas são pautados
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs)
da ONU. A sétima edição
traz o ODS 15 - Vida Terrestre (Proteger, recuperar e
promover o uso sustentável
dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater

a desertificação, deter e
reverter a degradação da
Terra e deter a perda de
biodiversidade).

Educativa
A publicação é uma proposta educativa que tem
por objetivos aproximar os
educadores, os estudantes
e seus familiares da fauna
e flora do município de
Mogi das Cruzes; fortalecer
vínculos com a natureza;
contribuir para a conservação das nossas belezas e
riquezas naturais; e tornar
o tempo em casa com a
família ainda mais especial.
Todas as edições estão
disponíveis no portal da
Secretaria Municipal de
Educação (Nº 1 – Aves do
Meu Redor, Nº 2 – Alimentando-se como os animais,
Nº 3 – As abelhas e o nosso
jardim, Nº 4 – O segredo
das borboletas, Nº 5 – Rio
Tietê: Nosso aquário natural
e Nº 6 – O incrível mundo
das árvores).

Mogi- Começou no dia
20 de outubro a Mostra
Virtual de Mulheres na
Arte com atividades online
e gratuitas. A programação
conta com um ciclo de
estudos de três encontros com temas variados
que abordam a produção
artística de mulheres em
diversos momentos da história, relacionando-os com
seus contexto sociais. Os
encontros tiveram inscrições
gratuitas e estão acontecendo
via Google Meet.
A mostra também conta
com um diálogo aberto ao
público geral, que abordará
o tema Sexualidade e Gênero no Audiovisual com
a participação da artista
mogiana Bianca Rego, a
ser realizado hoje, às 17
horas. Bianca é realizadora
audiovisual e tem curtas
metragens que receberam
prêmios internacionais,
e atualmente está numa
especialização em Lisboa.
Para participar da atividade

Divulgação

Bianca Rego realiza diálogo aberto hoje, às 17 horas

basta acompanhar o Instagram Mulheres na Arte”, o “La@ateliecriativoitinerante, boratório de Artes Visuais”
onde o link do encontro na Comunidade Menino
será disponibilizado.
Chorão em Campinas-SP,
O projeto é idealizado “O Olhar e Possíveis Nare realizado pelas artistas rativas”, entre outros.
mogianas Beatriz Ataidio
Projeto financiado pela
e Mariana da Matta, por Prefeitura de Mogi das Cruzes,
meio do Ateliê Criativo por meio do Programa de
Itinerante, projeto no qual Fomento à Arte e Cultura
realizam oficinas de artes de Mogi das Cruzes - Profac.
visuais e projetos culturais Lei nº 7222/16. Projeto
como a “Mostra Virtual de aprovado nº 2021.002.30.
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ISS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Moradores receberão Edital para sanitários
será publicado amanhã
atendimento amanhã
Estação Braz Cubas

Serviço será para moradores do Jardim Margarida e Residencial Novo Horizonte,
Mogi- A Prefeitura dará
sequência, amanhã, ao atendimento itinerante sobre o
ISS da Construção Civil para
esclarecimento de dúvidas,
solicitação de segunda via
e apresentação de pedidos
de revisão, entre outros.
Desta vez, o serviço será
para moradores do Jardim
Margarida e Residencial
Novo Horizonte, na Escola
Municipal Professora Sônia
Brasil de Siqueira Andreucci
(Rua Fátima, 62 – Jardim
Margarida), das 9 às 14
horas.
O serviço itinerante é
realizado exclusivamente
aos sábados para estender o
atendimento a quem trabalha
durante a semana. As vagas
são limitadas a 300 pessoas
por dia, com distribuição
de senhas.
O secretário municipal de
Finanças de Mogi das Cruzes,
Ricardo Abílio, lembrou que
a Prefeitura vem adotando
medidas para reduzir o
impacto da cobrança do
tributo aos proprietários

Divulgação

Ação ocorrerá na Rua Fátima, 62 noJardim Margarida

de imóveis que tiveram
ampliação de construção
detectada na atualização
cadastral de 2016.
Na semana passada, a
Câmara de Mogi das Cruzes
aprovou o projeto de Lei
Complementar de autoria do
prefeito Caio Cunha (Pode)
que melhora as condições
para pagamento do ISS da
Construção Civil.
Os principais pontos são
o cancelamento da cobrança

Educadores Ambientais

para famílias que recebem
até dois salários mínimos
por mês; aumento do prazo
de parcelamento para até
72 vezes, sem juros; parcelas a partir de R$ 37,50;
retirada da multa de 10%
sobre o valor da cobrança;
ampliação, para até 20
de dezembro, do prazo
para pedidos de revisão e
isenção de eventuais taxas
relacionadas a pedidos de
revisão do tributo.

Com a aprovação do projeto na Câmara, os próximos
passos são o envio, para a
Prefeitura, do documento
com a redação final do
texto aprovado (que inclui
emendas), para sanção e
publicação da lei e posterior
decreto de regulamentação
que definirá as regras para
acesso aos benefícios da nova
legislação – procedimentos
que serão informados com
transparência aos cidadãos.
Mais informações sobre a cobrança de ISS de
Construção Civil para os
imóveis referentes à atualização cadastral de 2016
podem ser obtidas no site
regularizaiss.mogidascruzes.
sp.gov.br ou WhatsApp
99801-8127.
Já para os contribuintes que necessitarem de
atendimento presencial
em alguma unidade do
Pronto Atendimento ao
Cidadão (PAC) podem fazer
o agendamento pelo site
agendamentopac.pmmc.
com.br.

Campeonato de Kyokushin

Atletas conquistam
Segunda turma inicia
formação em Taiaçupeba 4 ouros e 1 prata
Mogi- A segunda turma
do Curso de Educadores Ambientais Locais, promovido
pela Prefeitura de Mogi das
Cruzes, por meio da Secretaria Municipal do Verde e
Meio Ambiente, foi montada
e já iniciou sua formação. A
secretária Michele de Sá Vieira,
a diretora Suely Kusano e a
educadora ambiental Carla
Panzeri reuniram-se com a
turma no dia 29, na Sociedade
Ambiental de Taiaçupeba (SAT).
Os inscritos têm mais de 16
anos e moram nos bairros
Barroso, Pedra Branca, Pindorama, Quatinga, Taiaçupeba,
Taquarussu e Vargem Grande.
Michele destacou os resultados positivos da iniciativa:
“Nossa primeira turma foi um
sucesso e a formação terá
continuidade, ocorrendo ao
longo de dois meses. Será um
processo rico e voltado para
a proteção e recuperação de
mananciais de Mogi das Cruzes.
O objetivo é desenvolvermos
políticas públicas ambientais
estratégicas voltadas para a

resolução das questões que
Os mogianos Leandro OniOutro representante da
surgirem ao longo da formação”, shi e Marina Issa, alunos da Furlan Academia premiado foi
explicou. A reunião também Furlan Academia, sagraram- o atleta Lucas Duque, com o
contou com representantes -se campeões brasileiros de vice-campeonato na categoria
de vereadores e da empresa karate kyokushin 2021.De kata avançado (formas).
Kimberly-Clark.
forma inusitada Marina Issa,
Com a retomada das atividade 14 anos, conquistou dois des esportivas, o campeonato
O curso oferece capacitação
títulos nas categorias kumite reuniu atletas de todo o Brasil,
prática e teórica gratuita, em
quatro módulos. A formação (luta) infanto-juvenil (13 e 14 no Rio Grande do Sul, em
da segunda turma será na SAT anos) e juvenil (15 a 17 anos), outubro.
Para o sensei, Marcos Fure teve início no dia 27 de ou- categoria que disputou no
tubro. Os próximos módulos
intuito de adquirir experiência. lan, a conquista dos atletas
ocorrerão nos dias 10 e 24 de
Leandro Onishi, de 12 anos, mogianos reforça a tradição
novembro e 8 de dezembro, conquistou a 1ª colocação do município ”Apesar de
sempre das 14 às 17 horas. nas categorias kumite (luta) tantas dificuldades, nossos
Aqueles que tiverem pelo
infanto-juvenil – 12 anos e atletas mantiveram o foco.
menos 80% de participação kata (formas) infantil avançado. Um exemplo de superação”..
nas quatro etapas de formaDivulgação
ção receberão certificado. O
curso inclui ainda uma visita
ao Parque Natural Municipal
Francisco Affonso de Mello,
como atividade de formação.
Nos períodos entre as formações presenciais, os participantes
realizam atividades em suas
comunidades para divulgar
a formação e a importância
da participação de todos na
construção da sustentabilidade
socioambiental.
Campeonato reuniu atletas de todo o Brasil , no RS

Mogi - A Estação Braz
Cubas, da Linha 11-Coral,
terá, enfim, sanitários. As
obras serão possíveis graças
à emenda parlamentar de R$
600 mil enviada pelo deputado estadual Marcos Damasio
(PL) à Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM)
para tirar o projeto do papel.
De acordo com o presidente
da companhia, Pedro Moro, o
edital de licitação da obra será
publicado no Diário Oficial
de amanhã. Uma iniciativa inédita, pois a empresa
nunca havia recebido uma
emenda parlamentar. “Foi
novidade para nós também
todo o processo até chegar à

autorização para a obra. Se não
fosse o trabalho do deputado
não conseguiríamos fazer”,
disse Moro.
O anúncio da licitação foi
feito na tarde de ontem pelo
presidente ao deputado. A
boa notícia foi compartilhada
também com os vereadores
Farofa (PL) e Mauro do Salão
(PL), e com Expedito Tobias,
ex-assessor e morador da cidade
que apresentou o pedido, que
se tornou uma das bandeiras
do parlamentar.
“É uma grande satisfação
colaborar com este processo
e ver esta demanda se tornar
realidade depois de muita
articulação”, afirmou Damasio.
Divulgação

Ação será possível por meio de emenda de Damasio
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Romu da GCM recupera veículo roubado no distrito de Braz Cubas
A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes recuperou, na noite desta quinta-feira
(04/11), um veículo que havia sido roubado pouco antes no distrito de Braz Cubas. O
automóvel foi localizado pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) no viaduto
Professor Argeu Batalha e, após elaboração do boletim de ocorrência, devolvido ao
proprietário.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br
Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015

GINECOLOGIA

Hospital Municipal de Mogi
retoma consultas e exames

Retomada será pela especialidade e, somente nesta semana, cerca de 100 mulheres já devem ser atendidas

Mogi - O Hospital Municipal está retomando nesta
semana as consultas pré-operatórias para avaliação
médica e solicitações de
exames para agendamento
das cirurgias. A retomada
começa pela especialidade
de Ginecologia e, somente
nesta semana, cerca de
100 mulheres já devem ser
atendidas.
Da mesma forma como
ocorreu na Unidade Clínica
Ambulatorial (Única), em
Jundiapeba, que retomou
os procedimentos cirúrgicos
de baixa complexidade no
mês passado, o atendimento
do Hospital Municipal será
direcionado exclusivamente
para pacientes que já aguardavam na fila de espera e/ou
estavam sendo chamados
antes da pandemia.

Atendimento será
direcionado para
pacientes que já
aguardavam na fila
de espera

“Vamos começar pela Ginecologia porque é nossa
maior demanda atual, com
a realização de cirurgias
diversas como histerectomia,
períneo, cisto de ovário,
entre outras”, explicou o
secretário municipal de
Saúde, Zeno Morrone Junior.
O Hospital Municipal foi
inaugurado em 2014 com

69 leitos de internação e
10 leitos na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI),
entre outros espaços e estruturas. O Centro Cirúrgico
foi preparado para realizar
procedimentos de pequeno
e médio porte e, desta forma, dar suporte à rede de
atendimento cirúrgico pelo
sistema público da cidade.
No início da pandemia
da Covid-19, tornou-se
referência para o coronavírus, mas agora, diante
da queda no número de
casos e internações, está
retomando suas atividades
originais. Para isso, todos os
setores foram reformados e
revitalizados, como UTI e
Centro Cirúrgico, mantendo
apenas um andar exclusivo
para internação e cuidados
relacionados à Covid-19.

Agendamento online

PMMC/Divuulgação

Serão realizadas cirurgias diversas como histerectomia, períneo, cisto de ovário

Em todas as UBS

Saúde prossegue vacinação Campanha de Multivacinação
contra a Covid-19 hoje
prossegue até 30 deste mês
Mogi- A Secretaria Municipal
de Saúde mantém algumas
vagas para agendamento online para imunização contra
a Covid-19 por meio do site
www.cliquevacina.com.br e
deve abrir novos horários
de acordo com a demanda
e chegada de novas doses.
Hoje, os postos e drives
estarão vacinando diversos
grupos que efetuaram seus
agendamentos com antecedência, para primeira, segunda e
terceira doses contra a doença.
Quem tiver alguma dúvida
ou não tiver acesso à internet
pode ligar no telefone 160,
das 16 às 22 horas.
Até o momento, 318.916
adultos receberam a primeira
dose ou dose única, o que
corresponde a 95%; e 287.114
receberam as duas doses ou
dose única, o que equivale a
85%. Entre os jovens, o índice
de cobertura com primeira
dose está em 95%, num total
de 33.812 mogianos de 12 a
17 anos imunizados.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Postos e drives estarão vacinando diversos grupos

Prefeitura deve
abrir novos horários
de acordo com a
demanda e chegada
de novas doses

A Secretaria de Saúde de
Mogi das Cruzes tem percebido
que muitos mogianos estão
deixando de tomar a segunda

dose contra a Covid-19, fundamental para completar o
ciclo vacinal

Mortes
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) registrou nas
últimas 24 horas 12 óbitos
por Covid-19. As vítimas fatais
residiam em Itaquaquecetuba,
Mogi das Cruzes e Suzano.

Mogi- A Campanha de
Multivacinação foi prorrogada. Crianças e adolescentes
menores de 15 anos têm até
o dia 30 de novembro para
atualizarem a carteirinha
de vacinação.
Até anteontem, 6.933
crianças e adolescentes
compareceram às unidades
de saúde, das quais 4.813
receberam pelo menos um
dos mais de 20 imunizantes
que fazem parte do Programa
Nacional de Imunização
(PNI), ou seja, 70% das
crianças precisavam da
atualização. Do total de
vacinados, 2.098 são menores de 1 ano; 1.117 têm
entre 1 e 4 anos; e 1.598
de 5 a 14 anos.
Pais e responsáveis podem
procurar as Unidades Básicas
de Saúde (UBSs), de segunda
a sexta-feira, para que seus
filhos sejam vacinados. O
horário da Campanha de
Multivacinação é das 8 às
16 horas.

Saiba mais
Vacinas disponíveis:
• BCG (contra formas graves da tuberculose)
• Hepatite B
• Pentavalente (contra: Difteria, Tétano, Coqueluche, Hemófilo B e Hepatite B)
• Rotavírus
• Poliomielite Inativada (contra paralisia infantil)
• Poliomielite atenuada oral (contra paralisia infantil)
• Pneumocócica 10 valente (contra doenças graves causadas pelo Pneumococo, incluindo meningite)
• Meningocócica C (contra doenças graves causadas pelo
Meningococo C -meningite, menigococcemia)
• Meningocócica ACWY (contra doenças graves causadas pelo Meningococo A, C W e Y - meningite, menigococcemia)
• HPV (contra Papiloma vírus humano)
• SCR - sarampo, caxumba e rubéola
• Febre Amarela
• DTP (contra Difteria, Tétano e Coqueluche)
• dT - dupla adulto (Difteria e Tétano)
• dTPa (contra Difteria, Tétano e Coqueluche) - disponível
para adolescentes gestantes
• Varicela
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO Nº 002-2/2021 - PROCESSO Nº 200.726/2021
OBJETO: SELEÇÃO DE ESCO – EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO
DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COM OBJETIVO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA – PEE, REGULADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA – ANEEL, NAS INSTALAÇÕES EM GERAL DO SEMAE – SERVIÇO
MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES. EMPRESA VENCEDORA: ENERGIA ASSESSORIA EM SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., com pontuação
total de 15 (quinze) pontos. Mogi das Cruzes, em 04 de novembro de 2021 – JOÃO
JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

FALECIMENTOS
3 DE NOVEMBRO DE 2021
Natanael Jose dos Santos
Asako Yamamoto
Airton Fernando de Araujo
Francisca Antonilde de Souza Lima
Esmeralda da Conceição Marangoni
Luzia das Graças Amorim da Silva
Maria de Lourdes da Fonseca
Antonio Carlos Luiz Junior

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Segurança Pública,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 163/2021 - PROCESSO Nº 24.078/21
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA ESPINGARDA CALIBRE 12 MODELO 12/70
ANTI-MOTIM (MÉDIA DISTÂNCIA).
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14 horas do dia 19 de
novembro 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 04 de novembro de 2021.
ANDRÉ IKARI - Secretário Municipal de Segurança Pública
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 155/2021 - PROCESSO Nº 23.804/2021 e ap.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 horas, do dia 19 de
novembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).
Mogi das Cruzes, em 04 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA AS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, torna público
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 153/2021 - PROCESSO Nº 23.989/2021 E APENSO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
ENFERMAGEM.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09 horas do dia 18 de
novembro 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 04 de novembro de 2021.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde
__________________________________________________________________________
COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/21 - PROCESSO Nº 22.867/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO CEIM JOÃO GUALBERTO MAFRA MACHADO,
LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS GARCIA, 540, JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
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 05 de novembro 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 04 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

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 160, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021 - Institui o pacote de
benefícios fiscais relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN nas
situações em que especifica, pela concessão de remissão parcial, anistia, parcelamento e
critérios referentes a recursos e pedidos de revisão, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 3 de novembro 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

Edital Nº 020, de 05 de novembro de 2021.
Oficio nº. 113/2021
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do disposto nos
artigos 31 e 104, II, IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do Município, torna público,
que se encontra publicada por afixação do Quadro de Editais da Prefeitura Municipal,
na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - Centro Cívico, nesta cidade,
para conhecimento dos interessados, que os contribuintes do Imposto sobre Serviço
de Qualquer Natureza - ISSQN, cujos Autos de Infração, relativos aos lançamentos
dos exercícios de 2016 a 2021, não foram entregues em virtude de os mesmos não
se encontrarem em local certo e sabido, ficam NOTIFICADOS, na forma do artigo 21,
parágrafo único do Código Tributário Municipal - CTM, a comparecerem à Secretaria
Municipal de Finanças, Divisão de Fiscalização de ISS/ICMS, no prazo de 30 (trinta)
dias da data da publicação, de conformidade com o Artigo 35 da Lei Complementar
Municipal Nº 026/2003 e combinado com os Artigos 93 e 94 do Decreto Municipal
Nº 17.824/2018, para regularizar sua situação tributária. O não atendimento desta
convocação no prazo mencionado implicará nas sanções previstas na legislação
em vigor.
SECRETARIA DE FINANÇAS
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