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Alto Tietê prepara vacinação 
de crianças contra a Covid-19
Municípios devem utilizar a estrutura já disponível nas UBSs para dar início à imunização infantil contra o coronavírus

 A nova campanha de vacinação 
anunciada pelo governo do Estado, 
anteontem, contra o coronavírus 
(Covid-19), com foco nas crianças 
a partir de 5 anos, começou a mo-
vimentar as secretarias de Saúde de 
algumas das cidades do Alto Tietê. 
Segundo o Palácio dos Bandeiran-
tes, a meta é imunizar 4,3 milhões 
de crianças entre 5 e 11 anos, com 
850 mil crianças como prioridades 
por comorbidades. O Estado planeja 
utilizar 5,2 mil postos de vacinação, 
incluindo as estruturas de escolas 
estaduais, com meta de vacinar 
até 250 mil crianças diariamente. 
A Prefeitura de Mogi, por exemplo, 
estuda manter o modelo atual de 
imunização, com utilização dos 
postos que já realizam a campanha.  
Cidades, página 4

DE POÁ

Marcia Bin quer 
reveter situação 
financeira. p6

Em todo o Estado de São Paulo, 4,3 milhões de crianças, entre 5 e 11 anos, devem ser vacinadas

Pedro Chavedar/PMMC
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UNIÃO MOGI E USAC ENTRAM EM CAMPO HOJE
Copa São Paulo

União Mogi e Usac entram em capo hoje buscando resultados melhores do que os 
da primeira partida disputada na terça-feira, quando ambos os times empataram 
seus jogos. Enquanto o União encara o São Raimundo (RR), no Nogueirão, às 
17h15, o Usac mede forças contra o Concórdia (SC), no Suzanão, às 11 horas.

Pedro Chavedar/PMMC

CELEBRAÇÃO

Festa do 
Divino retoma 
eventos. p6

Medida para que os usuários dos 
ônibus de Suzano pudessem usar 
o bilhete foi possível após negocia-
ção entre a Prefeitura e a empresa. 
Cidades, página 3

Suzano

UTILIZAÇÃO 
DO CARTÃO 
BOM É  
PRORROGADA 
ATÉ O DIA 30
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PROCESSO SELETIVO
As inscrições para o processo seleti-
vo do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) foram prorro-
gadas até o dia 21 deste mês. Para 
a agência, que funciona nas depen-
dências da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Itaquaquecetu-
ba, estão sendo disponibilizadas 297 
vagas para agentes recenseadores e 
29 para agentes censitários.

PREPARAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação 
de Suzano realizou um curso de pre-
paração para os novos professores da 
rede pública de ensino na manhã de 
ontem. A aula reuniu cerca de 70 pro-
fissionais recém-contratados no Com-
plexo Educacional e Cultural Miram-
bava para a exposição de conceitos, 
troca de experiências e aconselha-
mentos para o trabalho com os alunos.

GRIPE H3N2
Devido ao surto de gripe H3N2 a rede 
básica de saúde de Ferraz de Vascon-
celos passou a adotar algumas estra-
tégias para oferecer o melhor aten-
dimento possível à população. Entre 
elas, a criação de dois gripários e a 
ampliação do horário de atendimento 

e outras duas unidades. No entanto, 
todas as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) estão preparadas para aco-
lher os pacientes com sintomas de 
gripe. Diariamente, são 610 vagas 
espalhadas entre os 13 equipamen-
tos de saúde.

CATA-TRANQUEIRA
Seis bairros de Mogi das Cruzes se-
rão atendidos amanhã pelas opera-
ções Cata-Tranqueira e Cata-Pneus. 
As equipes percorrerão o Jardim Ar-
mênia, Vila Oliveira, Jardim São Jorge, 
Estância dos Reis, Socorro e Jardim 
Santa Helena. Os moradores desses 
locais devem deixar móveis, objetos e 
também pneus que não tenham mais 
serventia na frente de suas casas na 
noite anterior ou antes das 7 horas 
do próprio sábado.

JANEIRO ROXO
Durante o mês de janeiro, as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) de Guarare-
ma promovem o Janeiro Roxo, ação 
de conscientização sobre a hanse-
níase. Até dia 31, informações sobre 
a doença serão divulgadas nas unida-
des e pelas redes sociais da Prefei-
tura de Guararema e debates sobre 
o tema serão realizados.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Água para todos
A 

situação do abastecimento de água 
na região, de acordo com avaliação 
da Companhia de Abastecimento 
do Estado de São Paulo (Sabesp), 

parece estar normalizada e não há risco de 
falta de água neste momento. Porém, os nú-
meros divulgados ontem pela apuração da 
reportagem do Mogi News/Dat, com base 
nas informações do Portal dos Mananciais 
para as represas do Sistema Produtor Alto 
Tietê (Spat), indicam um cenário um pou-
co diferente.

O principal indício é a queda média de 
23,55% no volume de água constatada no 
comparativo entre o início de 2021 e de 
2022 dos cinco reservatórios da região – 
Ponte Nova, Biritiba, Jundiaí, Taiaçupeba 
e Paraitinga. Mesmo que três deles tenham 
apresentado aumento no nível do armaze-
namento, a situação da barragem de Ponte 
Nova, situada em Salesópolis, é delicada.

Em janeiro do ano passado, ela apresen-
tava um volume de 253,16 hm³ (hectôme-
tro cúbico, que corresponde a 1 milhão de 
metros cúbicos), o equivalente a 76,86% 
de sua capacidade. Um ano depois, perdeu 

quase a metade da água, chegando a 137,56 
hm³ - uma queda de 45,67%. Consideran-
do que é o maior reservatório daqueles que 
compõem o Spat, os índices exigem, no mí-
nimo, cautela.

A seu favor, o monitoramento da Sabesp 
tem mostrado nas últimas semanas um vo-
lume maior de chuvas e uma leve alta no ar-
mazenamento. Como a intensidade das chu-
vas deve ser mantida até março, a situação 
tende a se normalizar. Esta é a expectativa 
do órgão estadual. A instabilidade do volu-
me de água ainda depende de uma série de 
fatores concomitantes, que vão do controle 
de vazão do rio Tietê, até para se evitar ris-
cos de enchentes na capital, até o uso cons-
ciente do produto pela população.

Nesse sentido, as ações desenvolvidas pelas 
prefeituras da região e pela Câmara Técnica de 
Meio Ambiente do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto Tietê (Conde-
mat) têm contribuído bastante. Campanhas 
que incentivem o uso racional de água são o 
ponto de partida. O que falta é a população 
realmente colaborar evitando desperdícios e 
consumindo apenas o necessário.

A palavra fitoterapia é de-
rivada do grego “therapeia”: 
tratamento e “phyton”: ve-
getal. É um campo que visa 
estudar as plantas como for-
ma medicinal para a cura de 
doenças. Essa esfera estimula 
e promove o desenvolvimen-
to comunitário, a solidarie-
dade, a participação social 
na prevenção de agravos e 
promoção à saúde.

Em 1978, ocorreu um 
marco importante para a fi-
toterapia: a Declaração de 
Alma-Ata. Nela, aprovou-se 
o uso das plantas medicinais 
com finalidade profilática, 
curativa e paliativa. Desde 
então, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) passou 
a reconhecer, oficialmente, o 
seu uso e manifestou a sua 
posição a respeito da necessi-
dade de valorizar e difundir, 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

mundialmente, os conheci-
mentos sobre a utilização das 
plantas medicinais.

Em 2006, foi criado o Pro-
grama Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos 
tendo como objetivo: “ga-
rantir à população brasileira 
o acesso seguro e o uso ra-
cional de plantas medicinais 
e fitoterápicos, promovendo 
o uso sustentável da biodi-
versidade, o desenvolvimen-
to da cadeia produtiva e da 
indústria nacional. 

A produção de fitoterápi-
cos exibe a melhor relação 
custo-benefício comparando 
com os produtos artificiais, 
pois apresenta baixo efeito 
colateral, além de apresentar 
menor custo para sua produ-
ção. A vegetação brasileira é 
uma das mais abundantes do 
mundo e o país conta com a 

maior diversidade biológica 
do planeta. Em 2012, foram 
oferecidos pela rede pública 
12 medicamentos fitoterápicos 
em 14 estados brasileiros. Os 
custos são financiados pela 
União e distribuídos entre os 
estados e municípios, sendo 
regulamentados pela Anvisa.

Sancionado, por meio do 
Decreto nº 5.813, de 22 de 
junho de 2006, pelo governo 
federal, a Política Nacional 
de Plantas Medicinal e Fito-
terápico, a qual se estabelece 
em parte essencial das políti-
cas públicas de saúde, meio 
ambiente, desenvolvimento 
econômico e social como um 
dos elementos fundamentais 
de transversalidade na imple-
mentação de ações capazes 
de promover melhorias na 
vida da população.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Romu se reúne para definir 
policiamento para este ano

Poá - O comando da Ronda 
Ostensiva Municipal (Romu), 
grupamento operacional es-
pecializado da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Poá, se 
reuniu na tarde de ontem, 
no Centro de Segurança 
Integrada (CSI), para discutir 
as estratégias de policiamento 
para 2022, além de fazer um 
balanço das ações referentes 
ao último ano.

De acordo com o coman-
dante da Guarda Municipal, 
Alexandre Guarnieri, o objetivo 
é otimizar as ações da Romu 
que, em 2021, se tornaram 
ainda mais efetivos em prol 
da cidade. “A Ronda Osten-
siva Municipal tem dentre as 
suas atribuições, coordenar e 
planejar atividades operacio-
nais de proteção no âmbito 
municipal, além de treinar, 
operacionalizar e instruir de 
forma continuada e atualizada 
com foco na manutenção 
do patrulhamento tático 
especializado, priorizando 
a segurança e o bem-estar 
do cidadão”, afirmou.

Segurança

Além de discutir ações para 
o policiamento municipal, 
identificação de pontos com 
maior recorrência de crimes 
e estratégias preventivas, 
a reunião também serviu 
para debater o planejamento 
interno já que, neste mês 
de janeiro, a GCM terá um 
aumento de efetivo de 25 
novos agentes, conforme 
foi anunciado pela chefe do 
Executivo Municipal, Marcia 
Bin, no último dia 29 de 

dezembro. “Desde o início 
de 2021, a prefeita Marcia 
tem nos dado total apoio 
para desenvolver as ações de 
segurança que têm surtido 
ótimos resultados. Atualmente, 
a cidade já conta com câmeras 
de monitoramento em fun-
cionamento e, nos próximos 
dias, serão 65 câmeras em 
pontos estratégicos e, ainda 
neste mês, teremos este au-
mento do efetivo”, destacou  
Guarnieri.

Encontro ocorreu no Centro de Segurança da cidade

Ronaldo Andrade/Secom Poá

Utilização do cartão BOM é 
prorrogada até 30 de janeiro
Medida é valida somente para a utilização dos ônibus municipais; a partir do dia 31, cartão não será mais aceito

TRANSPORTE PÚBLICO

Suzano - O prefeito Ro-
drigo Ashiuchi (PL), ao lado 
do secretário municipal de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana, Claudinei Galo, 
anunciou ontem a conquista 
da prorrogação da utilização 
do cartão BOM na cidade. O 
bilhete poderá ser utilizado 
até 30 de janeiro nas linhas 
municipais, após uma série de 
solicitações das autoridades 
às empresas responsáveis.

A medida foi necessária 
após a empresa Autopass, 
responsável pela gestão do 
cartão BOM, encerrar con-
vênios com os municípios 
do Estado de São Paulo, 
afetando os usuários do 
transporte público municipal 
de Suzano.

“Estou acompanhando de 
perto todo o processo de 
encerramento das atividades 
do cartão BOM em Suzano 
e demais cidades do Estado. 
Mesmo a gestão do bilhete não 
sendo de responsabilidade 
da prefeitura, fomos atrás 
dos responsáveis justamente 

para ajudar os trabalhadores, 
que estão sendo prejudicados 
com essa situação”, informou 
o chefe do Executivo.

Foi, então, que Ashiuchi e 
Galo solicitaram a prorrogação 
do cartão BOM, conquis-
tando um novo prazo para 
30 de janeiro, permitindo o 
uso do mesmo nos ônibus 
de linha municipal e no 
transporte complementar. 

“A prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Trans-
portes, tem acompanhado 
todo o processo. Inclusive, 
enviamos ofícios e pedidos 
de informações quanto aos 

créditos que estão nos car-
tões dos usuários, buscando 
saber se serão transferidos 
e para onde serão enviados. 
Até o momento, não tivemos 
retorno”, contou o secretário.

O titular da Pasta ainda 

reforçou que a decisão de 
encerrar o convênio do car-
tão BOM com a cidade de 
Suzano e demais cidades 
do Estado foi feita de forma 
unilateral pelo governo do 
Estado. “Suzano não tem 

responsabilidade sobre a 
gerência dos cartões BOM 
e TOP. Esses bilhetes são 
administrados pelo Estado 
e, portanto, somente ele que 
permite onde poderão ser 
utilizados”, afirmou Galo.

O secretário também ex-
plicou que tem solicitado 
futuros convênios, princi-
palmente com o novo cartão 
TOP. “Nosso interesse é de 
continuar com a parceria, 
até porque sabemos que 
apenas um cartão facilita 
a vida dos usuários. Ainda 
aguardamos respostas”, disse, 
ao lembrar que, a partir de 
31 de janeiro, o transporte 
público municipal passa a 
aceitar exclusivamente o 
cartão ONPAG, da Radial 
Transporte.

Por fim, Ashiuchi destacou 
o trabalho realizado em apoio 
aos usuários do transporte 
público. “A prefeitura tem 
feito sua parte para ajudar os 
trabalhadores. E para quem 
precisa de mais esclarecimentos, 
nossa Secretaria Municipal 
de Transportes (rua José 
Corrêa Gonçalves, 152 - Vila 
São Jorge) está à disposição 
para realizar o atendimento. 
Seguimos atuando de forma 
a defender os interesses dos 
suzanenses”, finalizou.

Ação será colocada em prática após negociação com a empresa responsável

 Irineu Junior/Secop Suzano

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Governo, por 
meio da Operação Cata-Treco, 
realiza no próximo domingo 
um trabalho especial na 
malha central, recolhendo 
inservíveis nas principais vias 
e em suas travessas. A ação 
também vai contemplar 17 
bairros pelos próximos sete 
dias úteis. Mais informações 
podem ser acessadas pelo site 
oficial da prefeitura (suzano.
sp.gov.br).

Já no próximo dia 9, a ação 
fará sua primeira ação especial 
no centro. Na oportunidade, 
os funcionários utilizarão 
dois caminhões para circular 
pelas ruas Benjamin Constant, 
General Francisco Glicério e 
Nove de Julho, bem como 
nas avenidas Armando Salles 
de Oliveira e Antônio Mar-
ques Figueira, além de suas 
travessas e adjacências, das 8 
às 17 horas. O atendimento 
ocorrerá em ciclos de 15 dias 
ao longo do ano.

E para atender os bairros, 
a Pasta disponibiliza, até 15 
de janeiro, duas equipes para 

Cata-Treco fará serviço 
especial neste domingo

Limpeza

acolher a demanda de 17 
bairros. O primeiro caminhão, 
por exemplo, circula nos 
bairros Vila Amorim, Vila 
Nova Amorim, Vila Feliz, 
Vila Mazza, Vila Urupês, 
Jardim Santa Lucia, Jardim 
Residencial Suzano, Jar-
dim Cacique, Jardim Luela, 
Jardim Colorado, Jardim 
Novo Colorado e Jardim 
Aeródromo Internacional. 
Já o segundo visita a região 
norte, contemplando os 
bairros Cidade Miguel Ba-
dra, Jaguari, Planalto, Sesc e 
Chácara Miguel Badra.

Quem deseja indicar uma 
localidade para ser con-
templada com o serviço, é 
possível participar de uma 
consulta pública promovida 
pela administração municipal. 
A população pode colaborar 
com a construção de futuros 
itinerários por meio do formu-
lário no link bit.ly/CTnoBairro, 
bastando preenchê-lo com 
dados pessoais, como nome 
e telefone, e indicar o bairro 
ou localidade que requer a 
visita dos caminhões.

Itaquá - Na próxima segunda 
e terça-feira, o projeto Terrão 
Corinthians Itaquá estará com 
inscrições abertas para jovens 
e adolescentes nascidos entre 
2005 e 2013 que sonham em 
se tornar um atleta profissional 
de futebol.

Para se inscrever e participar 
da avaliação é necessário ir até o 
Ginásio de Esportes Sumiyoshi 
Nakaharada, que fica na rua 
Santa Rita de Cássia, 173, no 
bairro Vila Japão, com cópia 
do RG e CPF do participante 
e do responsável, junto com 
o comprovante de residência, 
das 8h30 às 11h30.

A equipe organizadora 
distribuirá 52 senhas por 
ordem de chegada para cada 
categoria. No dia 10, será a 
vez das categorias sub-11, para 
nascidos em 2011, 2012 e 
2013, e sub-13, para nascidos 
em 2009 e 2010. Já no dia 11, 
será as categorias sub-15, para 
nascidos em 2007 e 2008, e 
sub-17, para nascidos em 
2005 e 2006.

Inscrições 
para o Terrão 
Corinthians 
começam 2ª

Futebol

“Estou 
acompanhando 
de perto todo 
o processo de 
encerramento 
das atividades 
do cartão BOM”
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Região se prepara para vacinar 
crianças contra o coronavírus
Municípios devem utilizar as mesmas estruturas já disponíveis na imunização para iniciar a vacinação infantil

DE 5 A 11 ANOS

Alto Tietê - A nova campanha 
de vacinação anunciada pelo 
governo do Estado, anteon-
tem, contra o coronavírus 
(Covid-19), com foco nas 
crianças a partir de 5 anos, 
começou a movimentar 
as secretarias de Saúde de 
algumas das cidades do 
Alto Tietê.

Segundo o Palácio dos 
Bandeirantes, a meta é imu-
nizar 4,3 milhões de crianças 
entre 5 e 11 anos, com 850 
mil crianças como priori-
dades por comorbidades. 
O Estado planeja utilizar 
5,2 mil postos de vacinação, 
incluindo as estruturas 
de escolas estaduais, com 
meta de vacinar até 250 
mil crianças diariamente.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes comunicou que 
estuda manter o modelo 
atual de imunização, com 

Crianças com comorbidades terão prioridade

utilização dos postos que 
já realizam a campanha na 
cidade, juntamente com o 
Pró-Hiper - no entanto, não 
serão atendidas nos carros, 
mas na fila a pé. “Isso porque 
para a vacinação das crianças 
é preciso fazer uma série 
de anotações e a logística 
ficará melhor organizada”, 
explicou a Prefeitura.

Segundo a Pasta local da 
Saúde, na próxima semana 
deve começar a capacitação 
das equipes que farão a 
imunização, e a previsão é 
de que as doses cheguem na 
segunda quinzena deste mês, 
com data a ser confirmada. 

“É certo que o recebimento 
ocorrerá de forma parcelada 
e a vacinação deste público, 
que é de cerca de 44 mil 
crianças, ocorrerá de forma 
gradativa”, concluiu em nota.

Nas estatísticas da Prefeitura 
de Mogi, 49,3 mil jovens 
de 12 a 19 anos receberam 

a primeira dose, e 40,3 mil 
receberam a segunda dose.

Em nota, a Prefeitura de 
Suzano informou que as 
deliberações da nova etapa 
de campanha serão tomadas 
até hoje em reunião entre 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, de Educação e o 
Comitê de Enfrentamento 
ao Coronavírus da cidade, e 

que as informações sobre o 
encontro serão divulgadas à 
população. A cidade espera 
vacinar 25.230 crianças a 
partir de cinco anos, com 
base nas estatísticas da 
Fundação Seade, e já foram 
vacinadas 46 mil pessoas de 
12 a 17 anos com a primeira 
dose contra a Covid-19.

A Prefeitura de Guararema 

informou que ainda não 
recebeu orientações da 
Secretaria de Estado da 
Saúde para a vacinação 
em crianças, e ressaltou 
que segue o Plano Estadual 
de Imunização (PEI). A 
estimativa do município 
é de que 3,2 mil crian-
ças até 11 anos recebam a 
primeira dose. Até ontem, 
2.582 jovens entre 12 e 17 
anos receberam ao menos 
uma dose.

A Secretaria de Saúde de 
Itaquaquecetuba informou 
que depende da programação 
estadual, “sobretudo em 
cima do informe técnico 
que nos direciona e que, até 
o momento, ainda não foi 
liberado”. O município não 
informou as expectativas de 
público-alvo para a nova 
etapa e quantos adolescentes 
já foram protegidos com o 
agente imunizante.

A Prefeitura de Santa 

Isabel informou por nota 
que pretende abrir polos de 
vacinação para a Covid-19 
em crianças em parceria com 
a Secretaria de Educação 
do município, adotando 
o programa de vacinação 
do Estado, que inclui o 
uso de escolas públicas. 

“Nossa estimativa é de 5.233 
crianças, e até o momento 
4.620 jovens receberam a 
primeira dose e 3.594 as 
duas”, concluiu.

A Secretaria de Saúde de 
Poá informou que ainda não 
recebeu do Estado o informe 
técnico com as orientações 
sobre a vacinação, e que irá 
avaliar a melhor maneira 
de realizar a aplicação da 
vacina no público. “Até 
o momento, realizamos 
10.076 aplicações da 1ª 
dose e 7.339 da 2ª dose 
em adolescentes de 12 anos 
a 17 anos 11 meses e 29 
dias”, informou em nota.

André Diniz
Pedro Chavedar/PMMC
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MatériaVivis. Ihicaeque et 
fachuius, confest

Furto de cabos de energia 
interrompe atendimento

Mogi- A Unidade Básica 
de Saúde da Vila Jundiaí 
foi vítima de um furto de 
cabos de energia durante a 
madruga de ontem. Com isso, 
o atendimento à população 
na unidade está suspenso e 
deverá ser retomado hoje. 
Um homem foi preso em 
flagrante.

A Secretaria Municipal de 
Saúde está remarcando os 
atendimentos agendados e 
orientando os pacientes. É 
importante que as pessoas 
fiquem atentas aos horários, 
uma vez que a retomada 
do atendimento depende 
da realização de perícia 
que será feita pela Polícia 
Civil e da manutenção no 
sistema elétrico da unidade.

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) foi acionada pelo 
sistema de alarme da UBS 
da Vila Jundiaí às 3h57 
de ontem. A viatura de 
patrulhamento do setor foi 
encaminhada para o local 
para fazer a verificação da 
ocorrência e flagrou um 
homem furtando os fios 

UBS da Vila Jundiaí

da caixa de energia externa. 
Ao avistar a viatura, ele 

tentou se esconder, mas 
foi detido pelos guardas 
municipais, que deram 
voz de prisão a ele. Em sua 
mochila, foram encontrados 
cabos já cortados, além 
de uma faca e um alicate, 
que estavam em poder do 
suspeito.

O homem foi encaminha-
do à Central de Flagrantes 
da Polícia Civil, na Vila 

Rubens, onde foi registrado 
o Boletim de Ocorrência. 
Ele permanece à disposição 
da Justiça.

Na tarde de ontem, após 
a realização da perícia, 
equipes da administração 
municipal farão a manutenção 
das instalações elétricas da 
UBS da Vila Jundiaí. 

A previsão da Secretaria 
Municipal de Saúde é que 
o atendimento seja norma-
lizado hoje.

GCM foi acionada e flagrou um homem furtando os fios 

Divulgação/PMMC

Prefeitura autoriza contratação 
de novos guardas municipais
Profissionais foram aprovados em concurso público e as contratações serão feitas para complementar a corporação

REFORÇO

Mogi- O prefeito Caio 
Cunha (Podemos) assinou, 
na manhã de ontem, a au-
torização para a contratação 
de novos Guardas Civis 
Municipais (GCMs). Os 
profissionais foram apro-
vados em concurso público 
realizado pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes em 2017 
e as contratações serão 
feitas para complementar 
o quadro da corporação.

“A Guarda Municipal realiza 
um trabalho importante no 
sistema de segurança pública 
do município de Mogi das 
Cruzes. A administração 
tem o objetivo de fortalecer 
a corporação, com a con-
tratação de novos guardas 
municipais, capacitação, 
treinamento e a criação de 
novos serviços. Tudo isso 
pensando na melhoria da 
qualidade de vida da popu-
lação”, destacou o prefeito 
Caio Cunha, que assinou 
o documento ao lado do 
secretário municipal de 

Prefeito Caio Cunha assinou, na manhã de ontem, a autorização para a contratação

Segurança, André Ikari.
Após receberem a con-

vocação, os novos guar-
das municipais deverão 
apresentar os documentos 
previstos na legislação e, 
após esta etapa, passar por 
treinamento. 

Em 2021, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes criou 
a Patrulha Ambiental, que 
atua nas questões ligadas 
ao meio ambiente, como 
ocorrências de desmatamento 

irregular e ocupação de 
áreas de preservação am-
biental, além de auxiliar na 
segurança dos locais mais 
distantes do município. 
O grupamento conta com 

veículo específico, com 
tração 4x4 para circular em 
locais de mais difícil acesso 
e o trabalho é desenvolvido 
por meio de patrulhamento 
nas áreas de proteção, além 

da verificação de denúncias 
apresentadas pela população. 

A Guarda Civil Munici-
pal também conta com a 
Patrulha Maria da Penha, 
voltada ao atendimento a 

mulheres vítimas de violência 
doméstica, a Patrulha Rural, 
que trabalha nas áreas mais 
distantes do município, a 
Ronda Escolar, a Ronda 
Ostensiva Municipal (Romu) 
e com a Ronda Ostensiva 
com Motos (Romo), além 
das viaturas de patrulha-
mento de área.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes também vem inves-
tindo na capacitação, com 
ações teóricas e práticas, 
inclusive em parceria com a 
Polícia Civil e corporações 
de outros municípios. Neste 
ano, foram realizados trei-
namentos sobre utilização 
de armamentos, operações 
especiais, rondas ostensivas, 
legislação ambiental, entre 
outros.

A população pode con-
tribuir com o trabalho da 
Guarda Municipal com 
denúncias, que devem ser 
feitas por meio do telefone 
153, que atende 24 horas 
por dia.

Divulgação/PMMC

GCMs deverão 
apresentar os 
documentos 
previstos e passar 
por treinamento
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Turma de Educadores Ambientais aceita inscrições até segunda

Mogi- A terceira turma do Curso de Educadores Ambientais Locais, promovido 

pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, está 

com inscrições abertas até a próxima segunda-feira. A turma será voltada para os 

moradores da região do Cocuera e também aceitará inscrições de pessoas de outros 

bairros. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4798-5962.

Festa do Divino retoma agenda 
de eventos no próximo dia 15
Mogi- “Divino Espírito Santo, 
fazei de mim um instrumento 
de vossa paz” é o tema da 409ª 
edição da Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes, que será realizada 
de 26 de maio a 5 de junho 
de 2022. Os festeiros são 
Ricardo Lima da Costa e 
Denise Rezende da Silva e 
os capitães de mastro são 
Eduardo Ferreira Rego e 
Milena da Costa Freire Rego.

O primeiro evento ocorrerá 
no dia 15 de janeiro. Trata-se 
da 6ª Coroa do Divino, que, 
normalmente, acontece no 
segundo sábado de cada mês, 
mas devido à proximidade 
das festas de fim de ano 
(2021), excepcionalmente, 
teve de ser adiada em uma 
semana. Assim como ocorreu 
na edição do mês passado, 
após esta Coroa haverá o 
tradicional chá bingo. As 
cartelas já estão à venda, no 
valor de R$ 10, mas também 
podem ser adquiridas no dia. 
A Coroa tem início às 15 horas, 
na Associação Pró-Festa do 

409ª edição

Divino. Os devotos contam, 
ainda, com estacionamento 
gratuito no Tiro de Guerra, 
vizinho à associação.

No dia 17, às 19 horas, os 
devotos se reúnem na Missa 
Mensal do Divino, que é 
realizada sempre na terceira 
segunda-feira do mês, na 
Catedral de Sant´Ana.  

O Retiro das Rezadeiras 
e Rezadores da Festa do Di-
vino Espírito Santo de Mogi 
das Cruzes está marcada 
para o dia 22 de janeiro, na 
Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, na Vila Industrial, e 
a Missa de Envio será no dia 
23 de janeiro, na Catedral de 
Sant´Ana. Atualmente, há 
41 rezadeiras oficiais e 115 
auxiliares, totalizando 156 
pessoas, que se encarregam 
de evangelizar dezenas de 
famílias nos quatro cantos da 
cidade antes mesmo da Festa 
do Divino começar, levando 
a mensagem dos dons do 
Espírito Santo, a presença 
de Deus, à casa dos devotos. 

A Santa Missa do Divino, 

na Pró-Divino, acontecerá no 
próximo dia 31, às 20 horas. 
Esta celebração é sempre na 
última segunda-feira do mês.

E para o dia 26 de março 
está sendo divulgado o En-
contro Nacional das Festas 
do Divino Espírito Santo, 
quando os fiéis terão a opor-
tunidade de fazer a Romaria 
a Aparecida. A “1ª Romaria 
da Festa do Divino na Casa 
da Mãe Aparecida” ocorreu 
em 2019, mas nos últimos 
dois anos (2020 e 2021) ela 
não foi realizada por causa 
da pandemia da Covid-19.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio das 
redes sociais Facebook (@
festadodivinodemogidascruzes) 
e Instagram (@divinomogi). 
Apesar do evento ser presen-
cial, a transmissão online 
segue por meio da página 
do Facebook.

A Festa do Divino ocor-
re sempre no período de 
Pentecostes (50 dias após a 
Páscoa), unindo religiosidade 
e manifestações populares. 

Vacinação continua e tem 
agendamentos disponíveis
Mogi- A Prefeitura segue 
com agendamento online 
para aplicação de primeira, 
segunda ou terceira doses da 
vacina contra a Covid-19, que 
pode ser feito pelo aplicativo 
Clique Vacina. A Secretaria 
Municipal de Saúde reforça 
que a pandemia ainda não 
acabou e que é importante 
estar em dia com a vacinação, 
além de manter as medidas 
de prevenção, como o uso de 
máscara, álcool gel e a pre-
venção contra aglomerações. 

A secretaria também re-
comenda aos moradores 
que verifiquem a carteira 
de vacinação para saber se 
está no prazo para a próxi-
ma dose.

A vacina CoronaVac está 
disponível para pessoas com 
18 anos ou mais ainda não 
vacinados, ou que precisem 
da segunda dose, que deve 
ser aplicada 15 dias após 
a primeira. Também está 
disponível para o reforço dos 
vacinados com a segunda 
dose de qualquer laboratório 

1ª, 2ª ou 3ª doses

(exceto Janssen) há pelo 
menos 4 meses.

As doses da Pfizer estão 
disponíveis para adolescen-
tes com 12 anos ou mais e 
adultos que precisem da 
primeira dose, ou segunda 
dose com intervalo de 21 dias 
após a primeira aplicação.

O reforço com a vacina 
Pfizer está disponível para 
os vacinados com segunda 
dose de qualquer laboratório 
há pelo menos 4 meses, e 
também para vacinados com 
Janssen após 2 meses da dose 
única inicial. Há também a 
disponibilização de vacina 
Janssen especificamente 
para a dose de reforço dos 
vacinados há pelo menos 2 
meses, também com Janssen. 
A vacina AstraZeneca está 
disponível, no momento, 
apenas para segunda dose 
dos vacinados com a primeira 
dose de AstraZeneca há pelo 
menos 8 semanas.

Gestantes e mulheres em 
até 45 dias após o parto não 
devem receber vacinas do 

laboratório AstraZeneca e 
Janssen. Neste caso, a segunda 
dose ou reforço poderá ser 
feito com a vacina Pfizer.

Para fazer o agendamento 
e obter mais informações 
sobre os locais de vacina-
ção e o número de doses 
disponibilizadas, acesse o 
Clique Vacina. Quem tiver 
dificuldade em fazer o proce-
dimento pela internet pode 
ligar para o telefone 160.

Mogi das Cruzes já aplicou 
786.360 doses de vacina 
contra a Covid-19, sendo 
350.093 primeiras doses, 
328.979 segundas doses, 
97.095 terceiras doses e 
10.193 doses únicas.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê  
(Condemat) registrou ontem 
um óbito por Covid-19 no 
município de Poá.

Desde o início da pande-
mia já são 142.257 casos 
confirmados e 5.668 óbitos.

Marcia Bin busca reverter a 
situação de Poá durante o ano
Prefeita destacou que problemas financeiros deixados pela gestão anterior são os maiores desafios da gestão

BALANÇO

Região - O Grupo MogiNews/
DAT entrou em contato com 
os prefeitos de algumas das 
cidades do Alto Tietê para 
ouvir dos chefes do poderes 
Executivos o balanço das ações 
e desafios que enfrentaram 
durante o ano passado - desde 
o enfrentamento à pandemia 
de coronavírus (Covid-19) 
aos desafios da gestão pública.

A reportagem ouviu os 
prefeitos de Suzano (Rodrigo 
Ashiuchi - PL), Mogi das 
Cruzes (Caio Cunha - Pode), 
Poá (Márcia Bin - PSDB), 
Itaquaquecetuba (Eduardo 
Boigues - PP) e Arujá (Dr. 
Camargo - PSD), sobre seus 
desafios durante a pandemia, 
o que ficou para 2022 e os 

Ano passado foi focado na reorganização financeira

desafios da gestão pública, 
como o controle de gastos, a 
relação com o poder Legislativo 
e a busca por investimentos 
e geração de emprego.

A prefeita de Poá, Márcia Bin 
(PSDB) comentou o primeiro 
ano de sua gestão, ressaltando 
os desafios que teriam sido 
deixados pela gestão anterior, 
como o estado de calamidade 
financeira decretado ainda 
em janeiro.

“O ano foi focado na reorga-
nização financeira, sendo que 
durante o primeiro semestre, 
não foi possível realizar nenhum 
investimento ou melhoria 
dos serviços existentes, já 
que as finanças necessitavam 
de medidas urgentes. Tais 
medidas, somadas à melhoria 
na arrecadação, resultou em 

uma situação menos caótica, 
proporcionando a abertura de 
processos licitatórios para a 
reforma de 20 escolas, a re-
cuperação e instalação de 65 
câmeras de monitoramento, 

a Operação Tapa-Buraco, 
manutenção da iluminação 
pública, formação de frente 
de trabalho com 112 bolsis-
tas, e a contratação de uma 
Organização Social (OS) para 

gerenciar o Pronto Atendimento 
Municipal”, citou a chefe do 
Executivo poaense.

A prefeita também falou do 
“choque de gestão” que teve 
que realizar devido à perda 
de orçamento iniciada em 
2019 e com os gastos com a 
pandemia em 2020, como o 
corte de cargos comissionados, 
exoneração de servidores apo-
sentados, redução de salários 
e renegociação de contratos. 

“As medidas adotadas apre-
sentaram resultados positivos, 
criando uma perspectiva 
mais positiva para 2022”, 
ponderou Márcia.

Nos planos de obras para 
2022, a prefeita tem em vista a 
formalização de dois convênios 
com o governo estadual para 
a construção da nova alça do 

viaduto Tancredo Neves e a 
fase 4 do Balneário Municipal, 
somando R$ 18,9 milhões. 

“Temos também oito escolas 
municipais com obras de 
reforma e manutenção em 
andamento e mais dez para 
iniciarem até o final deste ano, 
com previsão de conclusão 
para até março de 2022”, .

Sobre os processos que 
quase afastaram a prefeita 
do comando da Prefeitura, 
Márcia Bin reitera que todo 
o caso já foi superado após a 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF). “Desta forma, 
a chefe do Executivo segue 
focada em trabalhar em prol 
do desenvolvimento de Poá, 
com a execução do seu pla-
no de governo e de demais 
projetos”, concluiu.

André Diniz
Rodrigo Nagafuti/Secom Poá
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 - PROCESSO Nº 201.427/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO REPARO EM REDES DE ÁGUA E 

DE ESGOTO, SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS E OUTROS PARA O SEMAE. 
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos na 
Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. 
Ver. Narciso Yague Guimarães, nº 277 - 1º andar, até às 09h30min do dia 08 de 
fevereiro de 2022. A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada 
nesta mesma data às 10h00. O texto integral do edital e todas as informações 
sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-
-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/.  Mogi das Cruzes, em 06 de janeiro de 2022. 

JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral - SEMAE

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 224/2021 - PROCESSO Nº 25.953/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE 
ENGENHARIA DE TRÁFEGO, FORNECIMENTO DE ENSAIOS TÉCNICOS DE CONTROLE 
DE QUALIDADE, E EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS ORIUNDOS DA GESTÃO DAS 
INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO OBTIDAS POR MEIO DA TECNOLOGIA DE SISTEMAS 
INTELIGENTES DE TRANSPORTE, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MOGI 
DAS CRUZES, E IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA CENTRAL DE 
MOBILIDADE URBANA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Mobilidade 
Urbana, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi suspensa “sine die”, para 
adequações do edital, a sessão pública para abertura de propostas, cuja data estava marcada 
para o dia 07 de janeiro de 2022.

Mogi das Cruzes, em 06 de janeiro de 2022.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária Municipal de Mobilidade Urbana__________________________________________________________________________

COMUNICADO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/21 - PROCESSO Nº 22.500/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EM DIVERSOS 
PRÓPRIOS NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), VISANDO ATENDER 
AS SECRETARIAS, COORDENADORIAS E AUTARQUIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Infraestrutura 
Urbana, torna público, para conhecimento dos interessados, que após análise desta Secretaria, 
bem como as informações advindas da Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, foi 
dado DESPROVIMENTO ao recurso administrativo apresentado pela empresa FP PROJETOS 
E EMPREENDIMENTOS EIRELI., mantendo-se a decisão anteriormente proferida quanto ao 
julgamento e classificação das propostas. Desta forma, fica ADJUDICADO e HOMOLOGADO 
o objeto do presente certame à empresa: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., 
cujo valor global é de R$ 34.919.751,84 (trinta e quatro milhões, novecentos e dezenove mil, 
setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Mogi das Cruzes, em 06 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

ERRATA 
AVISO DE DECLASSIFICAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO E NOTA DE PROPOSTA TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA Nº 019/2020 - PROCESSO Nº 21.864/2020 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO 
ÀS ATIVIDADES COMPLEMENTARES/OFICINAS CULTURAIS, ESPORTIVAS E 
INTELECTUAIS DAS ESCOLAS INTEGRANTES DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL INSTITUÍDA PELO DECRETO Nº 9.325/2009.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação - CMPL, comunica aos interessados que em atendimento aos itens 9.1.6 e 9.2.6 
do edital, ficam DESCLASSIFICADAS as seguintes licitantes: MV SERVIÇOS LTDA, lote 1 
(Oficinas Culturais), e JBX SERVIÇOS EIRELI - ME, lote 2 (Oficinas Esportivas), por não 
atingirem a pontuação mínima prevista no edital.  
Desta forma, ficam classificadas as seguintes licitantes para a próxima fase do certame: 
Oficinas Culturais (Lote 1): FENÍCIA CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA, 74 
(setenta e quatro) pontos; Oficinas Esportivas (Lote 2): 1º lugar: INSTITUTO EDUCACIONAL 
JHONE’S MULTISERVIC, 88 (oitenta e oito) pontos e 2º lugar: MARA SILVA PEZINATO, 
84 (oitenta e quatro) pontos; Oficinas Intelectuais (Lote 3):  INSTITUTO EDUCACIONAL 
JHONE’S MULTISERVICE, 88 (oitenta e oito) pontos.
Fica reaberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso na imprensa, para 
a interposição de eventuais recursos. Em não havendo, fica estabelecido conforme subitem “8.2” 
do Edital o dia 17 de janeiro de 2022, às 15 horas, para abertura dos envelopes nº 3 – “PROPOSTA 
COMERCIAL”, 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 06 de janeiro de 2022.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital de Notificação nº. 001, de 06 de janeiro de 2022.

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

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da 
Secretaria de Finanças, torna público, para conhecimento dos interessados, na forma 
do disposto nos artigos 31 e 104, II, IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do Município, 
que se encontra publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, 
na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico, nesta cidade, 
relação dos contribuintes do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, 
cujas Notificações Preliminares e Documentos de Arrecadação, relativos ao ISSQN 
SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL dos exercícios de 2016 a 2021, não foram entregues 
em virtude dos mesmos não se encontrarem em local certo e sabido, os quais ficam 
NOTIFICADOS, para comparecerem à Secretaria Municipal de Finanças – Divisão 
de Fiscalização de ISS/ICMS, no endereço acima, 1º andar, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data da publicação deste Edital, para recolher o crédito tributário a 
esta Prefeitura ou impugnar a exigência Fiscal, nos termos do disposto nos artigos 
18, 19, 21 – parágrafo único, 27, 28, 81, 82 e 90 – Inciso III da Lei nº 1.961, de 7 de 
dezembro de 1970 e suas atualizações posteriores (Código Tributário do Município – 
CTM), combinado com o disposto nos artigos 88 e 89 do Decreto nº 4.809, de 28 de 
janeiro de 2004. O não atendimento desta Notificação no prazo suprafixado implicará 
nas sanções previstas na legislação em vigor.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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