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

Vigilância contra Covid-19 e 
H3N2 é intensificada na região

Avanço da nova variante do coronavírus, a ômicron, mais o surto de gripe da H3N2 deixam Alto Tietê em alerta

LAZER

 Parques da região, como o Centenário, em 
Mogi, são opções para as férias. Cidades, página 5

O início de 2022 está sendo marca-
do pelo alerta das autoridades sobre 
a variante da Covid-19, a ômicron, 
que surgiu no final de 2021 na Eu-
ropa e na África e já foi confirmada 
no Brasil, juntamente com o surto 
de gripe H3N2. Com este cenário, 
algumas das cidades do Alto Tietê 
informaram como estão os esforços 
para proteger a população. Mogi das 
Cruzes, por meio de sua página na 
internet, informou que já imunizou 
95.368 pessoas com a terceira dose. 
Ao somar as doses única, primeira e 
segunda aplicações da vacina contra 
a Covid-19, o total chega a 688,9 mil.  
Cidades, página 4

Mogi

Cocuera tem 
estradas 
recuperadas
Cidades, página 8

BALANÇO

Suzano é 
destaque no 
Alto Tietê. p8

Suspeita de que algum morador esteja contaminado com flurona segue descartada no Alto Tietê

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Copa SP

Usac vence Concórdia de virada;
União empata com São Raimundo

No Suzanão, Usac suou para bater o Concórdia por 3 
a 2; Em Mogi das Cruzes, União e São Raimundo (RR)
ficaram no empate por 1 a 1. Cidades, página 3
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De acordo com dados levanta-
dos pelo consórcio regional, cer-
ca de 313 mil crianças devem re-
ceber a imunização no Alto Tietê.  
Cidades, página 4

Mais pandemia

CONDEMAT  
DISCUTE  
ESTRATÉGIA 
PARA VACINAR  
CRIANÇAS
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PROCESSO SELETIVO I
Após a assinatura do Contrato de 
Gestão feita pela Prefeitura de Poá, 
na última terça-feira, o processo para 
terceirização do Pronto Atendimen-
to Municipal Guido Guida teve início 
e o Instituto Alpha de Medina para a 
Saúde, nova gestora do equipamen-
to, iniciou o processo seletivo para 
contratação de 130 profissionais em 
15 especialidades diferentes para 
atuarem no local. As inscrições se-
guem até o dia 10 de janeiro.

PROCESSO SELETIVO II
O processo seletivo conta com vagas 
para Assistente Social, Auxiliar de 
Rouparia, Copeiro, Enfermeiro, En-
fermeiro Supervisor, Fisioterapeuta, 
Gasoterapeuta, Nutricionista, Recep-
cionista, Supervisor de Informática, 
Supervisor de Manutenção, Técnico 
de Enfermagem, Técnico de Enge-
nharia Clínica, Técnico de Informáti-
ca e Técnico de Raio-X. Os interessa-
dos devem se inscrever diretamente 
pelo correio eletrônico selecaopoa@
alphainstituto.com.br até o próximo 
dia 10 de janeiro.

BECO CULTURAL
Após o período de final de ano, a 

Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los, com realização da Secretaria 
de Cultura e Turismo, retoma as 
atividades do Beco Cultural, espa-
ço urbano adaptado, com aulas de 
ritmos totalmente gratuitas, a par-
tir da próxima segunda, com instru-
tores no local. Considerado como o 
“point ferrazense mais agitado do 
momento”, o Beco Cultural ofere-
ce aulas gratuitas de ritmos para 
pessoas a partir de 7 anos de idade.

VAZÃO DE ÁGUA
Em reunião com a gerência da Com-
panhia de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp), o secre-
tário municipal de Serviços, Rodolfo 
Machado, representando a Prefeitura 
de Arujá, informou que já está sendo 
providenciado pela própria Sabesp 
equipamento chamado “booster”, 
para aumentar a vazão da água e fa-
zer com que ela chegue até as ca-
sas das Vielas 1 e 2, no Retiro, que 
estão com problemas de abasteci-
mento, devido à alta na demanda e à 
baixa pressão com que a água chega 
até as partes mais altas do bairro. “A 
Sabesp nos garantiu que providen-
ciará esse ‘booster’ o mais urgente 
possível”, disse o secretário.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Gentrificação

Q
uem conhece a história do samba 
sabe que este ritmo vive em eter-
na luta contra o status quo, con-
denado pelas autoridades políticas 
e eclesiásticas, sobrevivendo não 

apenas por seu mérito musical, mas pela re-
sistência de seus compositores e intérpretes. 
Mas, no país do Carnaval, em pleno século 
XXI, onde todas as brigas anteriores já haviam 
sido superadas, o velho espectro do atraso tra-
vestido de preocupação volta a nos assombrar.

Sim, ainda estamos em uma pandemia. 
Sim, ainda morrem pessoas diariamente. E, 
sim, o governo federal ainda se mostra relu-
tante em adotar medidas que ajudem a po-
pulação de maneira efetiva. E, neste cenário 
de novas variantes criadas com a omissão de 
governos ao redor do planeta, a nossa maior 
festa e ponto alto do turismo - o Carnaval 
- não está imune aos reflexos da pandemia 
(trocadilhos à parte).

As recentes declarações de prefeitos e go-
vernadores de Estados onde o Carnaval tor-
nou-se um negócio e uma política pública de 
cancelamento dos blocos de rua, à primeira 
vista, surge como uma medida de cuidado e 

proteção à população, evitando mais uma vez 
as aglomerações como polos de disseminação 
da variante ômicron. No entanto, sem a con-
cretização das medidas contra bailes fechados 
e desfiles de escola de samba, tais declarações 
não soam como preocupação, mas com o in-
fame e temido processo de gentrificação da 
cultura brasileira.

O vírus não irá ficar às portas dos clubes 
tradicionais ou nos guichês dos sambódromos. 
Uma pandemia não é um evento social, e não 
pode ser tratada com tal pelas autoridades - 
com meias medidas, com ‘gambiarras jurídi-
cas’ e promessas de fiscalização sanitária em 
um país que já mostrou nos últimos dois anos, 
em cada evento-teste, que não existem pessoas 
barradas com suspeita de síndrome gripal.

O samba e o Carnaval são patrimônios ima-
teriais do nosso país, dignos de acesso para 
todos, ou para ninguém em uma emergência 
como a pandemia da Covid-19. O Carnaval 
dos blocos de rua, definitiva manifestação do 
inconsciente coletivo, não pode ser calado em 
benefício de contratos de patrocínio, pela au-
diência dos canais de televisão ou qualquer 
outro tipo de justificativa.

Século XXI e a sociedade 
mundial está envenenada. 
Os seres conscientes devem 
fazer uma limpeza na men-
te, eliminando os envenena-
mentos mentais que foram 
despejados nos seres huma-
nos do planeta há séculos. Há 
muito pessimismo, mentiras, 
enganações e manipulações 
políticas, em todos os países. 
O medo da pobreza, dificul-
dades para se obter uma vida 
feliz, economia em baixa e 
muitos transtornos derrotan-
do trazem desgraças, pois o 
negativismo atrai coisas ruins.

 Neste novo período pro-
cure desanuviar a mente, in-
troduzir otimismo e certezas 
para a sua vida. Uma das ma-
neiras de desenvolver a sua 
mente é rezar, orar, meditar 
e desenvolver a confiança 
em si. “Deus universal, úni-

Envenenamento da sociedade
ca vida, única luz e único 
poder. Tu o todo em tudo, o 
além da expressão, o além 
da criação. Oh! natureza tu 
o algo do nada, tu o símbolo 
da sabedoria, em mim nada 
sou em Ti eu sou Eu, eu vivo 
em Ti vive Tu em mim e a re-
gião do Eu conduz-me a luz 
eterna. Amém”.

 Após esta prece acalme-se 
e implore a Deus (indepen-
dente do seu conceito de Deus, 
podendo ser: Deus, Grande 
Arquiteto do Universo, Di-
vino Espírito Santo, Mente 
Cósmica, Alá ou qualquer 
conceito) e envie vibrações 
plenas de amor a toda a hu-
manidade. Crie em sua men-
te um ano de prosperidade 
e não fique correndo atrás 
somente de dinheiro, mas, 
ao contrário, faça o dinheiro 
correr atrás de você. Como? 

Através da visualização e da 
criação mental elevando os 
seus desejos e depositando 
no universo os seus pensa-
mentos puros, conscientes e 
de amor ao mundo.

Nas dúvidas, procure con-
selhos de alguém que confia 
para administrar os seus proje-
tos. A disciplina pessoal deve 
ser levada em conta e não se 
preocupe em ser repreendido 
ou criticado, pois o ajudará a 
prosseguir na sua caminhada. 
Todos vêm ao mundo pela 
criação de Deus. O criador 
do universo sempre deter-
mina o que é justo. Assim, se 
você acumulou bem e recur-
sos financeiros muito mais do 
que é justo e correto, procure 
ser generoso. Faça caridades.

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em 
Direito e Política.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas
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Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

A Secretaria de Abastecimento e Segurança Alimentar de Itaquaquecetuba 
recebeu 650 quilos de alface esta semana por meio de doação de um agricultor de 
Biritiba Mirim. Cada uma das 56 entidades cadastradas foram beneficiadas com 
quatro caixas. A colheita foi realizada pela equipe da Pasta. As doações ao Banco 
de Alimentos são feitas por parceiros e pela Ceagesp. Todos os produtos têm 
como destino final a população em situação de vulnerabilidade.
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Usac vira contra o Concórdia
Região - O União Suzano 
(Usac) entrou em campo 
ontem pela segunda roda-
da da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior e derrotou o 
Concórdia-SC por 3 a 2 no 
Estádio Francisco Marques 
Figueira, o Suzanão. O duelo 
pelo Grupo 16 da competição 
contou com uma grande 
virada do clube da casa que 
precisa apenas de um empate 
para avançar de fase.

Aos poucos, o Usac come-
çou a tomar conta do jogo, 
mas um contra-ataque do 
Concórdia mudou a história 
da partida. Com muita velo-
cidade pela direita ofensiva, o 
centroavante dos catarinenses 
foi derrubado dentro da área 
pelo zagueiro e o árbitro 
marcou pênalti. Na cobrança, 
o volante Bryan bateu firme 
no alto para abrir o placar 
aos 19 minutos.

Atrás do placar, o time da 
casa precisaria buscar uma 
reação, mas em um erro 
na saída de bola, o ataque 
visitante teve outro pênalti 
marcado ao seu favor. Dois 
minutos após sair na frente, 
o clube de Santa Catarina 

Copa SP

converteu a nova penalidade 
com o atacante Guilherme, 
ampliando sua vantagem 
para 2 a 0.

Nervosos em campo, os 
atletas do Usac não pararam 
de lutar, mesmo com a chuva 
que caia sobre o Suzanão e 
com o apoio da torcida, a 
reação começou aos 33 minu-
tos, com o primeiro gol. Em 
boa infiltração pela direita de 
ataque, o Javali das Palmeiras 
diminuiu após cruzamento 
rasteiro e desvio do atacan-
te Contarin. Os torcedores 
vibram esperançosos com 
o empate, que veio cinco 
minutos depois dos pés de 
Murilo, que aproveitou sobra 
na meia-lua da grande área 
para bater firme no canto 
esquerdo do gol. 2 a 2 no 
placar e a partida foi para o 
intervalo após grande reação 
dos donos da casa.

O segundo tempo pro-
metia grandes emoções. Os 
técnicos das equipes fizeram 
substituições no intervalo e 
surtiram efeito para o Usac 
já nos primeiros minutos. 
Após lance individual similar 
ao primeiro gol suzanense, 

Matheus Jesus completou 
bom cruzamento rasteiro 
na saída do goleiro, tocan-
do para o fundo do gol. O 
meia-atacante havia marcado 
o tento de empate contra o 
Ituano na primeira rodada e, 
novamente, saiu do banco para 
resolver a partida, virando o 
jogo aos 16 minutos. 

Nesta segunda-feira, Ituano 
e Concórdia fazem seu último 
jogo no Suzanão às 13 horas. 
Na sequência, é a vez do Usac 
entrar em campo na busca 
pela classificação contra o 
Fortaleza, às 15h15. 

Novo empate
Em Mogi das Cruzes, no 

estádio Francisco Ribeiro 
Nogueira, o União empatou 
novamente, desta vez diante 
do São Raimundo (RR), por 
1 a 1, pela segunda rodada 
do Grupo 25. Os gols fo-
ram marcados por Chulapa 
(União), aos 7 minutos, e Diego 
(São Raimundo), de pênalti, 
aos 45 minutos do primeiro 
tempo. Na segunda-feira, o 
time mogiano vai enfrentar 
o Internacional (RS), atual 
campeão da Copa SP.

Ano começa com 10.101 doses 
contra o coronavírus aplicadas
Somente em relação àqueles que foram tomar a dose de reforço, são 8.283 aplicações durante o período

CAMPANHA

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde começou 
o ano com o registro de 
8.283 aplicações da dose de 
reforço contra  o coronavírus 
(Covid-19), com média de 
1,6 mil acolhimentos diários 
nesta primeira semana de 
2022. Neste período, outros 
1.477 suzanenses garantiram 
a segunda dose, completando 
o esquema vacinal, enquanto 
mais 341 pessoas receberam 
a imunização pela primeira 
vez, o que totaliza 10.101 
aplicações.

Segundo o chefe da Pasta, 
Pedro Ishi, o público su-
zanense tem demonstrado 
interesse e compromisso com 
a imunização. “Diariamente 
temos uma alta procura nas 
salas de vacinação do mu-
nicípio. Do total de 10.101 
atendimentos voltados à 
imunização contra a Co-
vid-19, atualmente, 82% 
são voltados à aplicação 
da dose de reforço. Nossos 
cidadãos seguem conscientes 
em relação à importância da 

vacina, mas é sempre válido 
reforçar outras medidas 
de prevenção, como o uso 
obrigatório de máscara e a 
forte indicação pelo distan-
ciamento social, evitando-se 
festas e aglomerações”, disse.

A vacinação em Suzano 
segue nos 24 postos de saúde, 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 15 horas. Até o momento, 
o município registra 519.350 
aplicações, sendo 248.221 
na primeira etapa, incluindo 
as aplicações em dose única, 
216.594 na segunda fase e 
54.535 na terceira etapa de 
reforço, conforme dados 
do “Vacinômetro” (vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro), que 
é a plataforma de registro 
do governo do Estado de 
São Paulo.

Para receber a dose de 
reforço, basta apresentar 
um documento original com 
foto e o cartão de vacinação 
preenchido com as respectivas 
doses aplicadas. Os mesmos 
requisitos são necessários 
para a segunda dose, que 

garante o esquema vacinal.
Já a primeira aplicação, 

recomendada para todas 
as pessoas maiores de 12 
anos, pode ser acessada 

mediante autorização do 
responsável legal, que deverá 
acompanhá-lo ou assinar 
o Termo de Assentimento 
Livre e Esclarecido, que 

está disponível no site www.
suzano.sp.gov.br, sendo um 
item indispensável para o 
atendimento do público 
menor de 18 anos. Outros 

documentos, como RG, CPF, 
comprovante de endereço 
de Suzano e a filipeta oficial 
(bit.ly/FichaCovidSuzano), 
também serão solicitados, 
assim como o pré-cadastro 
no site “Vacina Já” (www.
vacinaja.sp.gov.br).

Quanto à vacinação das 
crianças com idades entre 
5 e 11 anos, recentemente 
autorizada pelo Ministério 
da Saúde e pelo governo do 
Estado, o secretário escla-
rece que a administração 
segue em reuniões para 
definir a melhor estratégia 
de atendimento. “Temos 
urgência neste assunto, a 
expectativa é de que nos 
próximos dias possamos 
anunciar a estratégia completa. 
Estamos com a Educação 
e o Comitê Municipal de 
Enfrentamento ao Coro-
navírus trabalhando nesta 
nova etapa da campanha que 
deverá contemplar cerca de 
25 mil crianças, conforme 
estimativa da Fundação 
Seade”, concluiu.

Para a Secretaria de Saúde, público tem demonstrado interesse pela vacinação

 Irineu Junior/Secop Suzano

Guararema - A Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico de, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho 
na cidade. Nesta semana, 
o SAT está mediando 30 
oportunidades profissio-
nais com diferentes graus 
de escolaridade.

As vagas que exigem En-
sino Fundamental completo 
são para operador, pedreiro 
(duas vagas), operador de 
máquina rama PCD, caseiro 
(casal), ajudante de cozinha, 
mecânico de motocicletas e 
motorista D.

Já as vagas com exigência de 
Ensino Médio são para vende-
dor, auxiliar de departamento 
pessoal, motorista de caminhão, 
assistente comercial, auxiliar 
de eventos, garçom, auxiliar 
de recebimento, auxiliar de 
escritório PCD, operador de 
caixa, auxiliar de confeiteiro, 
recepcionista, técnico de in-
formática, atendente/garçom 
e assistente administrativo.

Para quem está cursando 

Secretaria divulga 30

oportunidades de trabalho

Emprego

o Ensino Superior, há uma 
vaga para estágio adminis-
trativo. Há ainda vaga para 
estágio em contabilidade, 
tanto para quem já cursou 
ou para quem ainda cursa o 
Ensino Superior e uma para 
recepcionista para quem 
ainda cursa o Ensino Médio.

Para quem já concluiu o 
Ensino Superior há vaga para 
farmacêutico e assistente 
fiscal. Há ainda três vagas 
com escolaridade indiferente: 
ajudante geral, faxineira e 
caseiro/tratador de cavalos.

Em razão da pandemia de 
coronavírus (Covid-19), os 
candidatos podem se candi-
datar às vagas pelos telefones 
4693-1717 e 4693-1432 e 
para quem ainda não possui 
cadastro ou está desatualizado 
basta acessar o link dispo-
nível no site da Prefeitura 
de Guararema (guararema.
sp.gov.br) ou comparecer 
na Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômi-
co de segunda a sexta-feira 
das 8 horas às 11h30 e das  
13 horas às 16h30.

Itaquá - A Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) prendeu um 
traficante de drogas no Jardim 
Nascente, na quarta-feira, após 
receber denúncias anônimas 
via Centro de Comunicações 
(Cecom).

A equipe do Canil e do 
subcomandante operacional 
inspetor Neto realizavam patru-
lhamento preventivo quando 
foram acionados. Durante o 
cerco, houve a tentativa de 
fuga, mas o suspeito foi detido 
e encaminhado à delegacia.

Os GCMs encontraram 84 
pinos de crack, 47 saquinhos 
de cocaína, 46 buchas de médio 
e grande porte com maconha 
e 34 frascos de skunk, além 
de R$ 223.

“A população tem contribuído 
de forma significativa com o 
nosso trabalho. Quando as 
viaturas são vistas pelas ruas, 
ligam denunciando e isso 
contribui com a diminuição 
da criminalidade”, disse o se-
cretário de Segurança Urbana, 
Anderson Caldeira.

Suspeito é detido
com drogas 
no Jardim 
Nascente

GCM
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Secretarias de Saúde reforçam 
vigilância contra Covid e H3N2 
Variante ômicron e surto de gripe colocam atendimento em alerta; suspeitas de flurona continuam descartadas

ALTO TIETÊ 

Região - O início de 2022 
está sendo marcado pelo 
alerta das autoridades de 
saúde sobre a nova variante 
da Covid-19, a ômicron, que 
surgiu no final de 2021 na 
Europa e na África e já foi 
confirmada no Brasil, junta-
mente com o surto de gripe 
H3N2. Com este cenário, 
algumas das cidades do Alto 
Tietê informaram como estão 
os esforços para proteger a 
população.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio de sua 
página na internet, informou 
que até o momento imunizou 
95.368 pessoas com a terceira 
dose. Ao somar as doses 
única, primeira e segunda 
aplicações da vacina contra 
a Covid-19, o total chega a 
688,9 mil.

A Secretaria de Saúde con-
firmou que o município 
registrou até o momento 
apenas um caso isolado da 
variante ômicron, ocorrido 
em 29 de dezembro. “O caso 
era relativo a uma amostra 
coletada no início do mês 
de dezembro. O resultado 
foi emitido pelo Instituto 
Adolfo Lutz, e era um caso 
importado - o paciente ficou 

isolado em quarentena nas 
primeiras semanas de dezem-
bro e já está curado. Até o 
momento, não há na cidade 
registro de contaminação 
dupla por Covid-19 e gripe 
H3N2”, informou por meio 
de nota.

A Prefeitura de Arujá de-
clarou que montou um plano 
de contingenciamento de 
síndrome gripal com dois 
pontos de triagem, no Pronto-

-Atendimento Central 24 
Horas e na Unidade Básica 
de Saúde Parque Rodrigo 
Barreto. A Pasta da Saúde 
informou em nota que não 
foram contabilizados casos 
específicos, mas que houve 
um aumento de 42% dos 
atendimentos de síndrome 
gripal. “Não tivemos casos 
registrados de flurona nem 
de ômicron até o momento”, 
concluiu.

A taxa de ocupação de 
leitos de Covid-19 em Arujá 
era de 40% na Enfermaria e 
zero em leitos com suporte 
ventilatório. Até anteontem, 
foram contabilizadas 15.168 
pessoas que receberam a 
dose de reforço e mais 142,5 
mil pessoas que receberam 
a primeira, segunda ou a 
dose única.

A Secretaria de Saúde de 

Suzano informou que, até 
o início da semana, 48.098 
doses de reforço já foram 
aplicadas junto à população, 
e que no total em primeira, 
segunda e terceira doses já 
foram aplicadas 511,1 mil 
unidades da vacina contra 
a Covid-19. Questionada 
sobre ocupação de leitos, 
a administração municipal 
informou que a taxa está em 
12,9%, com quatro dos 31 
leitos semi-intensivos com 
suporte ventilatório ocupados. 

Até o momento, a cidade não 
confirmou a ocorrência de 
casos da variante ômicron 
ou de contaminação dupla 
de Influenza e Covid-19 no 
mesmo paciente.

Já em Ferraz de Vasconcelos, 
a Prefeitura confirmou que, 
até segunda-feira, 283,8 mil 
doses já foram aplicadas, 
sendo 24.717 com a terceira 
dose de reforço. A Secretaria 
de Saúde local informou que 
o município não conta com 
leitos para Covid-19, sendo 

que não foram registrados 
casos da ômicron ou de 
contaminação cruzada com 
o vírus da gripe.

A Prefeitura de Poá infor-
mou que 19.391 pessoas 
receberam a dose de reforço 
para a Covid-19, num total 
de 197,1 mil pessoas que 
tiveram a primeira, segunda 
e dose única contra a doença. 
Poá apontou que, até o início 
da semana, nenhum dos 
seus leitos de Enfermaria 
ou de emergência possuíam 

pacientes. Até o início da 
semana, a Secretaria de Saúde 
do município informou que 
não foram registrados casos 
da variante ômicron, ou que 
algum paciente apresentou 
o quadro de flurona - conta-
minação dupla de Covid-19 
e gripe H3N2.

Em Itaquaquecetuba, a 
administração municipal 
informou por nota que até 
o momento foram utilizadas 
41.250 doses de reforço e 
579,2 mil doses no total para 
a população. No início da 
semana, a taxa de ocupação 
declarada foi de 14% para 
leitos de Enfermaria e zero 
para leitos de emergência, e 
também não foram declarados 
casos da variante ômicron 
ou de contaminação dupla 
com o vírus Influenza.

Por fim, em Santa Isabel, a 
Prefeitura informou que até 
anteontem três dos quatro 
leitos de Enfermaria dedi-
cados à Covid-19 e os dois 
leitos de suporte ventilatório 
contavam com pacientes, e 
que não foram registrados 
até então casos da variante 
ômicron. No total, 11,8 mil 
pessoas receberam a terceira 
dose de reforço, e cerca de 
88 mil doses foram aplicadas 
em toda a população.

Andre Diniz

Procura por atendimeno nos postos de saúde tem aumentado nos últimos dias

Mogi News/Arquivo

Região - Prefeitos e represen-
tantes das Câmaras Técnicas 
de Saúde e Educação do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) se reuniram na 
manhã de ontem para discutir 
estratégias para a imunização 
de crianças de 5 a 11 anos 
contra a Covid-19. De acordo 
com dados levantados pelo 
Condemat, cerca de 313 mil 
crianças devem receber a 
imunização na região.

No entanto, apesar dos 
anúncios realizados pelo 
governo do Estado e pelo 
Ministério da Saúde durante 
a semana, as prefeituras ainda 
seguem sem informações 
precisas sobre como se dará 
a imunização do público.

 “O que percebemos é que 
temos uma insuficiência de 
informações e há um descom-
passo entre os anúncios das 
esferas federal e estadual. Os 

Condemat cobra informações para definir estratégias
Imunização de crianças

são essenciais para traçarmos 
um planejamento para que 
a campanha ocorra de uma 
forma segura”, destacou.

Com relação à proposta do 
governo de Estado de utili-
zação das escolas estaduais 
para a imunização, a maio-
ria dos prefeitos e técnicos 
avalia que o ideal é de que 

equipes de saúde reduzidas 
e insuficiência de insumos, 
haja vista que existem outras 
campanhas de imunização em 
andamento. Estamos solici-
tando das esferas estadual e 
federal o aporte de recursos 
para que possamos avançar 
nesta força-tarefa vacinal, 
além das informações que 

municípios, que vão atuar 
na ponta na campanha de 
vacinação, dependem de 
informações como quantita-
tivo de doses a ser recebido 
e normativas técnicas para 
a condução da campanha, 
entre outros pontos relevantes 
para a definição das melhores 
estratégias”, disse o presidente 
do Condemat e prefeito de 
Guarulhos, Gustavo Henric 
Costa (PSD), o Guti.

Ainda de acordo com ele, 
a prioridade agora está no 
retorno oficial tanto da Se-
cretaria de Estado de Saúde, 
quanto do Ministério da Saúde, 
para questões fundamentais 
para o êxito da campanha, 
como o aporte de recursos 
para suprir a demanda dos 
municípios e o quantitativo 
de vacinas que será destinado 
a cada cidade.

“A maioria dos municípios 
já enfrenta dificuldades com 

as unidades sejam utilizadas 
como polos de imunização, 
assim como outros prédios 
públicos.

“Considero que a estratégia 
ideal seria utilizar escolas como 
polos nos quais a família leva 
a criança para vacinar e depois 
retorna para a casa. Do ponto 
de vista pedagógico não é 
viável que a imunização seja 
realizada durante o horário 
de aulas, o que pode acarretar 
em traumas para as crianças, 
bem como gerar uma possível 
demanda de reações que os 
profissionais da educação 
não têm capacitação para 
atender”, pontuou a prefeita 
de Ferraz de Vasconcelos, 
Priscila Gambale (PSD), que 
tem formação na área da 
Educação.

A definição de grupos 
prioritários por faixa etária e 
a ausência de um documento 
técnico oficial foram outros 

pontos abordados durante a 
reunião.  De acordo com o 
governo do Estado, a prio-
ridade será para crianças 
com deficiência permanente 
ou comorbidades, além de 
crianças que vivam na mesma 
casa que pessoas com alto 
risco de evolução grave da 
Covid-19. O Ministério da 
Saúde colocou, ainda, a divisão 
por faixa etária, sendo de 10 
a 11 anos, de 8 a 9 anos, de 
6 a 7 anos e de 5 anos.

“Muito pouco foi falado sobre 
os grupos prioritários, ainda 
assim há uma subjetividade e 
um conflito de informações, 
bem como não existe um 
documento técnico oficial 
para nortear os municípios”, 
pontuou a coordenadora da 
Câmara Técnica de Saúde, 
Adriana Martins.

Acompanharam a reunião 
representantes dos 12 muni-
cípios do Condemat.

313 mil crianças devem receber a imunização na região

Divulgação
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Parques oferecem atividades e
reforçam cuidados com pandemia
Público encontra boas opções durante as férias, mas controle sanitário ainda deve ser observado com atenção

MOGI E SUZANO

Região - Com o início 
do ano, as prefeituras de 
Mogi das Cruzes e de Su-
zano reforçam a oferta de 
opções de lazer e cultura 
para a população em seus 
parques públicos, além da 
programação oferecida em 
espaços de utilidade pública 
gerenciados pela sociedade 
civil organizada.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que os seus 
parques urbanos - Centenário 
da Imigração, Leon Feffer 
e Parque da Cidade - dis-
põem de público ampliado 
durante o verão. “Enquanto 
o Centenário e o Leon Feffer 
possuem características de 
contemplação à natureza 
e prática de exercícios, o 
Parque da Cidade tem uma 
vocação esportiva com qua-
dras poliesportivas, aulas 
de condicionamento físico, 
beach tennis e ritmos que 
serão retomados na próxima 
semana”, afirmou.

O horário de funciona-
mento dos parques é das 
7 às 17 horas e, segundo a 
administração municipal, 
os locais seguem as normas 
sanitárias determinadas 
pelas autoridades de saúde 
e protocolos como uso de 
máscara, de álcool em gel 
e distanciamento social, 
além da proibição do uso de 
churrasqueiras para evitar 
aglomerações.

A unidade do Sesc de Mogi 
das Cruzes (rua Rogério Tácola, 
118 - Socorro), inaugurado 
no final do ano passado, 
informou sua programação 
para o mês de janeiro, com 
eventos voltados para a 
conscientização ambiental, 
educação de crianças e jo-
vens, teatro e apresentações 
musicais - mais informações 
estão disponíveis na internet 
na página do Sesc Mogi. O 
horário de funcionamento é 
de terça a sexta-feira, das 13 
às 22 horas, e aos sábados e 
domingos, das 9 às 22 horas.

A direção do Sesc informou 

que os eventos realizados 
ao ar livre estão sujeitos ao 
cancelamento em caso de 
tempestade, e que todos os 
interessados em participar das 
atividades devem apresentar 

comprovante de vacinação 
- que pode ser físico ou por 
aplicativo - com obrigato-
riedade do uso de máscara 
em todos os espaços, exceto 
no uso da piscina e durante 

o período de alimentação.

Em Suzano
A Prefeitura de Suzano 

informou que a cidade conta 
com o Parque Municipal 

Max Feffer (avenida Sena-
dor Roberto Simonsen, 90 

- Jardim Imperador) e com o 
anexo do Viveiro Municipal 
Tomoe Uemura. O parque 
Max Feffer funciona das 6 
às 18 horas, enquanto que 
o anexo funciona das 8 às 
17 horas.

Enquanto que o parque 
oferece área para piqueni-
que, pista de caminhada e 
ciclismo, playground, qua-
dra de futsal, piscina para 
natação e hidroginástica e 
a Arena Suzano, o anexo 
conta com estufa, canteiros 
com mudas de espécies 
floríferas e frutíferas, além 
de um jardim oriental e o 
espaço PlayPet, dedicado 
para animais de estimação.

“Em relação às medidas 
adotadas para visitação, 
o município segue com o 
uso obrigatório de máscara 
e recomenda a constante 
higienização das mãos, bem 
como o devido distancia-
mento social”, informou a 
prefeitura em nota.

Andre Diniz

Vivência em floorball será uma das opções oferecidas pelo Sesc nestas férias

Angelita Borges/Sesc

Mogi - O Conselho Delibe-
rativo do Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes (CCMC) 
empossou na  segunda-feira 
passada, no Salão Privê “Airton 
Nogueira”, a nova diretoria 
do complexo esportivo e de 
lazer que vai nortear a gestão 
administrativa no biênio 
2022-2023. A cerimônia 
contou com a presença de 
associados, conselheiros e 
membros da “Chapa 2”, eleita 
em outubro do ano passado 
com 460 votos de um total de 
715 sócios que compareceram 
à votação realizada. 

Na ocasião, tomaram posse o 
presidente João Bosco Camargo 
de Sousa, o vice-presidente 
Waldir Fernandes da Costa, 
os diretores administrativos 
Sydney Francisco de Melo e 
Wagner Vieira de Queiroz, os 
diretores financeiros Roberto 
Tadeu Felicio e Marcos Roberto 
Regueiro, as diretoras sociais 
Cidinha Mennichelli e Patri-
cia Nakashima, os diretores 
jurídicos Leandro de Paula 
Christo Silva e César Lombardi, 
além da diretoria esportiva, 
formada por Rodrigo Lazzuri 
e Fred Abib. 

Nova diretoria do CCMC é empossada
Biênio 2022-2023

proporcionar um ambiente 
que resgate o convívio fa-
miliar de nossos associados, 
bem como criar novas ações 
sociais, culturais, esportivas e 
de cunho sustentável para o 
clube. Como sempre disse, é 
preciso dar transparência nos 
atos administrativos e é isso 
que vamos fazer, aproximando 
cada vez mais o associado com 
o clube”, argumentou Bosco. 

Nas próximas semanas, a 
nova diretoria executiva do 
CCMC deverá anunciar os 
nomes que irão compor os 
departamentos Cultural e de 
Marketing. Segundo o vice-

-presidente Waldir Fernandes 
da Costa, 2022 será um ano 
de ações integradas, sejam 
elas esportivas, sociais, de 
lazer ou culturais. “Queremos 
fazer com que os associados 
se orgulhem de fazer parte 
da família Clube de Campo. 
Temos um calendário longo 
em 2022 e com um time 
aguerrido vamos entregar 
tudo aquilo que propomos 
para o bem comum dos asso-
ciados, prezando sempre pela 
transparência e seriedade”, 
salientou.

Mario de Macedo Prado. Em 
seu discurso, João Bosco fez 
questão de agradecer o apoio 
dos conselheiros e diretores. 
Segundo ele, o trabalho da 
nova equipe administrativa 
teve início com a análise do 
orçamento deixado pela an-
tiga gestão. 

“É uma grande honra poder 
tomar posse junto com uma 
equipe extremamente técnica 
e competente. Nossa missão, 
agora, é potencializar as boas 
ações e atividades do Clube 
de Campo, além de propor 
melhorias que beneficiem e 
agradem a todos. A ideia é 

Dentre suas ações admi-
nistrativas iniciais, Bosco fez 
questão de adiantar que o 
Clube de Campo terá oficial-
mente um ouvidor que tratará 
exclusivamente de demandas 
oriundas de reclamações ou 
possíveis ocorrências, além 
de colher sugestões e manter 
aberto o canal de diálogo 
dos associados com a equipe 
gestora. 

A Assembleia Geral Ordi-
nária teve sua ata assinada e 
registrada pelos novos diretores 
executivos do Clube de Campo 
e outorgada pelo presidente 
do Conselho Deliberativo 

Conselheiros e membros participaram da cerimônia

Divulgação

Mogi - O prazo para a inscrição 
no Prêmio Conectando Boas 
Práticas 2021, uma parceria 
entre a Secretaria Municipal 
de Educação  e a Fundação 
Lemann, terminará na pró-
xima semana. Professores, 
coordenadores pedagógicos e 
diretores terão até a próxima 
segunda para inscrever seus 
projetos. O tema desta edição 
é o enfrentamento dos desafios 
potencializados pela pandemia, 
reconhecendo o empenho dos 
educadores na manutenção da 
aprendizagem e na garantia 
da educação para todos no 
cenário pandêmico. 

Pela premiação serão selecio-
nados 30 projetos, sendo dez 
por categoria. Dentre eles, as 
seis melhores práticas receberão 
premiação em dinheiro de R$5 
mil cada, sendo premiados 
dois projetos de cada categoria. 
O prêmio é promovido pela 
Rede Conectando Saberes, 
com a proposta de conectar, 
fomentar e disseminar projetos 
educacionais para que essas 
boas práticas alcancem mais 
pessoas e causem ainda mais 

impacto na educação nacional. 
Os projetos devem se en-

quadrar nas temáticas: Re-
cuperação da aprendizagem 
(reforço escolar e/ou teste 
diagnóstico), Participação 
familiar, Organização curricu-
lar e/ou disciplina inovadora, 
Ensino híbrido e/ou remoto, 
Permanência (evasão escolar) 
e Saúde mental. A premiação 
é aberta para todo o Brasil.

Os premiados receberão 
placas de reconhecimento, 
ferramentas para a gestão e 
replicabilidade do projeto, 
além de mentorias para apre-
sentação das propostas no 
Evento Nacional da Conectando 
Saberes e no Seminário Local 
do Núcleo da Conectando 
Saberes Mogi, em atividade 
desde 2019.  

Professores, coordenadores 
pedagógicos e diretores poderão 
se inscrever pela plataforma 
Prosas, onde também está 
disponível o edital. Os ven-
cedores serão conhecidos a 
partir de março de 2022. Os 
resultados serão divulgados no 
site da Conectando Saberes.

Inscrições para prêmio 
terminam na segunda

Conectando Boas Práticas 2021
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SBT, 21H00

Carinha De Anjo
As meninas do internato estão preocupadas com Dulce Maria. O doutor 

André vai até o colégio para contar para a Madre Superiora como está a 

carinha de anjo.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é transmitida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Tonico descobre que Samuel foi para a guerra e confronta Pedro. Nélio e 

Dolores planejam sua fuga. Olu e Zayla pedem perdão um ao outro. Vitória 

e Clemência pressionam Quinzinho para se decidir entre elas, quando Elvira 

chega. Augusto e Leopoldina visitam Luísa. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Paula convence Neném a voltar para casa com ela. Flávia descobre que 

Odete conheceu sua mãe. Carmem pensa em sabotar a nova linha de 

cosméticos de Paula. Tigrão tenta convencer Tina a se entender com Neném. 

Celina coloca a foto de Rose e Neném na pasta de documentos do projeto 

de Joana e a entrega para Guilherme. 

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Bárbara não demonstra interesse em experimentar a comida do restaurante 

de Noca, deixando Lara e sua avó desconcertadas. Felipe fi ca preocupado 

com a situação fi nanceira de Julia. Rebeca não gosta da ideia de Cecília alugar 

um apartamento. Lara se vê obrigada a dar o dinheiro da passagem de volta 

de Gesiel, diante da ameaça de processo que a fi lha do idoso faz a Noca.

RECORD, 21H

A Bíblia
Aos sábados a novela faz a reprise dos melhores momentos transmitidos 

na semana.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 15

AA
GD

CLAUSULAS
AVAREATO
NO

RASAAN
O

NÇAPINTADA
ÃDSOAET

DOARBRUNA
NAIRMA

MADRE
TERESA

TEOSECB
ANSAFAIR
LOIDIOMA
ITURLEÇ
NAN

ICAAN
TA

CARREGADOR

Compo-
sição

musical
clássica

Divisão 
da peça
teatral

Felino que
estampa a

nota de
50 reais

(?) de
Águia, gru-
po baiano

de axé

(?) sangue,
ato de soli-
dariedade

Os itens 
disputados
pelo cole-
cionador

Nêutron
(símbolo)

Produto 
substituí-

vel de
canetas

Lutar 
por (uma
causa)

Caio Braz, 
apresen-
tador de

moda (TV)

Cada
especiali-
dade do
poliglota

Anno
Domini
(abrev.)

Grande 
mamífero 
brasileiro

Justo, em
inglês

Arrastar, 
em inglês

Juntar
Cássia
Eller,

cantora

(?) France,
empresa 

de aviação
Significar

Para os

Pedra 
antiaftas

Sucesso
de Djavan

(MPB)

Al Gore, político
dos EUAMontes

(?), cordilheira russa
fronteiriça à Ásia

Nem, em
inglês

Informação
essencial

para o ma-
pa astral

Hélio,
neônio e
argônio
Acolá

Disposi-
ções do
contrato
Estância
turística
paulista

(?) Lom-
bardi, atriz

Insípido
(bras.)

Amarrar
Arnaldo
Niskier,

pedagogo

Acessório
essencial 
na compra
de celular

A Santa
das

Sarjetas
(Rel.)

(?) José,
locutor

esportivo

Pretexto;
motivo

Variedade
de banana

A cidade
dos exage-

ros (SP)

Toque de acordar
no quartel

"Bate o Sino" ou
"Jingle Bells" 

3/air — ite — nor. 4/ansa — drag — fair. 5/avaré — urais. 6/nanica.

Algumas pessoas 
nascem com um 
dom especial que 
as habilita para 
diferentes atividades, 
mas isso não lhes 
garante qualquer 
sucesso se não 
tiverem a atitude 
certa. A disposição 
em arriscar e a 
determinação em 
não desistir é que 
são as principais 
características de um 
vencedor.

MOMENTO
especial

VOCÊ PRECISA TER FORÇA DE VONTADE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje desejo felicidades a você! Mui-

ta saúde e novas aventuras!

“ Pra hoje e sempre te desejo: o bom, o 
bem e o melhor!’

 cultura@jornaldat.com.br

Tenha força 
de vontade para 
enfrentar qualquer 
obstáculo que se 
atravesse no seu 
caminho. Às vezes 
os objetivos estão à 
distância de pequenos 
passos que qualquer 
um de nós pode dar.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2021 - PROCESSO Nº 201.650/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de sulfite A4. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão dispo-
níveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 20 de janeiro de 2022, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicita-
coes.com.br/. Mogi das Cruzes, 07 de janeiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA 

- Diretor Geral.

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
COMUNICADO

JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA
CONCORRÊNCIA Nº 001-2/2021 - PROCESSO N.º: 201.245/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO 
DO PARQUE DAS VARINHAS, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES
EMPRESA VENCEDORA: ENPASA ENGENHARIA, PAVIMENTAÇÃO E SANEA-
MENTO LTDA. no valor global de R$ 11.823.410,60 (onze milhões, oitocentos 
e vinte e três mil, quatrocentos e dez reais e sessenta centavos). Mogi das Cruzes, 
em 06 de janeiro de 2022. ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL.

   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS 
CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            

Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

BERNARDO  JULIÃO  HONÓRIO,  estado  civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido  em São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa  
e  cinco  (01/04/1995),  residente  e domiciliado Rua Antônio Pavan, 511, Jardim 
Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSÉ WILSON HONÓRIO e de MARIA 
JOSÉ JULIÃO HONÓRIO.                               
BRUNA  PEREIRA  COCHI,  estado  civil  solteira,  profissão professora, nascida  
em São Paulo, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa  e  três  
(12/02/1993),  residente  e  domiciliada Rua Antônio Pavan, 511, Jardim Universo, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de RONALD CLEI COCHI e de MARIA JOSÉ PEREIRA 
COCHI.                                  
Conversão de União Estável                                            

LEONARDO  ANTONIO  TORQUATO  PEREIRA,  estado civil solteiro, profissão 
mecânico  diesel,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia oito de dezembro  
de mil novecentos e noventa e oito (08/12/1998), residente e domiciliado  
Rua Expedicionário Francisco Antônio de Oliveira, 145, Bl 04,  Apt  31,  Jardim 
Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de Messias Antonio Pereira e de Alessandra 
Chuery Toquato Pereira.               
NATÁLIA SOUZA DA SILVA RAMOS, estado civil solteira, profissão designer 
gráfico, nascida em Santa Isabel, SP no dia trinta de maio de dois mil (30/05/2000),  
residente  e  domiciliada  Rua Expedicionário Francisco Antônio  de  Oliveira,  145,  
Bl 04, Ap 31, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes,  SP,  filha de José Edinaldo da 
Silva Ramos e de Tatiana Souza da Silva.                                                             

HARRISON  BRITTO  GUEDES,  estado civil divorciado, profissão autonomo, 
nascido  em  na  província de Aichi, no Japão e Registrado em Mogi das Cruzes 
- SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e sete  (22/04/1997),  
residente  e domiciliado Rua Santa Efigênia, 416, Jardim  Universo,  Mogi das 

Cruzes, SP, filho de Renato Britto Gedes e de Vilma Lucia Sousa de Brito Guedes.                                 
EUNICE  DE  OLIVEIRA CORREA, estado civil solteira, profissão autonoma, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta e um de julho de dois mil 
(31/07/2000),  residente e domiciliada Rua Santa Efigênia, 417, Jardim Universo,  
Mogi das Cruzes, SP, filha de Helio de Oliveira Correa e de Valeria Costa Silva.                                                  

GABRIEL   GONÇALVES  NETO  SANTOS,  estado  civil  solteiro,  profissão 
vendedor,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de janeiro de mil  
novecentos e noventa e seis (18/01/1996), residente e domiciliado Rua  Engenheiro  
Eduim  Pires,  143,  Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filho de Enio Braz dos Santos 
e de Mariluce Gonçalves Neto Santos.    
ÉRICA CRISTINA DA SILVA ALVES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  sete  de setembro de mil novecentos  e noventa 
e seis (07/09/1996), residente e domiciliada Rua Profeta  Jonas,  30, casa B, Vila 
Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filha de Edimilson Pereira Alves e de Roberta da Silva.                        

LUIZ  RODRIGO  DE  SOUZA  SIQUEIRA,  estado  civil  solteiro, profissão garçom,  
nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia cinco de fevereiro de mil  novecentos 
e noventa e dois (05/02/1992), residente e domiciliado Rua  Profeta  Jonas,  235,  
bloco  02,  apto  31, Vila Pomar, Mogi das Cruzes,  SP,  filho de LUIZ ANTONIO DE 
SIQUEIRA e de DANIELE APARECIDA DE SOUZA.                                                             
SILMARA   DE   SOUZA   HORTENCIO,   estado  civil  solteira,  profissão professora,  
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro de outubro de   mil  novecentos  e  
oitenta  e  nove  (01/10/1989),  residente  e domiciliada  Rua  Profeta  Jonas,  235, 
bloco 02, apto 31, Vila Pomar, Mogi  das Cruzes, SP, filha de SILVANO BEZERRA 
HORTENCIO e de MARIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUZA HORTENCIO.                                    
Conversão de União Estável   

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO  
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”: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 185-2/2021 - PROCESSO Nº 24.825/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, 
PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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 24 de 
janeiro de 2022. 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 07 de janeiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana - SMIU torna público, para conhecimento das empresas interessadas, 
observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 016/21 - PROCESSO Nº 41.547/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO 
JUNDIAPEBA, SITUADA NA RUA PROFª LUCINDA BASTOS, ESQUINA COM AV. ALFREDO 
CRESTANA, S/Nº, JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 11 de fevereiro de 2022. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 07 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 021/20 - PROCESSO Nº 25.789/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA COM 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS).
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura 
Urbana, comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas 
disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA Nº 021/20. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do 
artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 07 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 187/2021 - PROCESSO Nº 29.248/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 
NATURAL SEM GÁS – COPO DE 200ML.
EMPRESA VENCEDORA: EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 34.193,60 (trinta e quatro mil, cento e noventa e três reais e sessenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 28 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. SODEXO DO BRASIL COEMRCIAL S/A, CNPJ: 49.930.514/2654-30 – Processo nº 600.037/2019
2. SAPORE S/A, CNPJ: 67.945.071/1839-76 – Processo nº 601.257/2020
3. SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, CNPJ: 61.186.888/0003-55 – Processo nº 
601.187/2021
4. REINALDO BURNATO, CPF: 015.856.279-84 – Processo nº 601.709/2020
5. CORAÇÃO – SAUDE E BELEZA LTDA, CNPJ: 17.942.722/0002-49  - Processo nº 601.928/2021
b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. DROGARIA DROGA SOCORRO LTDA, CNPJ: 54.048.962/0001-40 – Processo nº 601.921/2021
2. DROGARIA CAMPEA POPULAR C COSTA LTDA EPP, CNPJ: 21.812.204/0022-21 – 
Processo nº 601.917/2021
3. RAIA DROGASIL S/A, CNPJ: 61.585.865/1217-06 – Processo nº 601.779/2021
4. JF DROGARIA LTDA EPP, CNPJ: 11.991.138/0001-16 – Processo nº 601.853/2021
5. SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, CNPJ: 03.779.133/0007-91 – Processo nº 601.316/2021
6. D’AVÓ SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ: 52.130.481/0009-00 – Processo nº 601.904/2021
7. DROGARIA MOGI FARMA, CNPJ: 23.831.086/0001-08 – Processo nº 601.837/2021
8. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A, CNPJ: 49.930.514/3206-36 – Processo nº 600.923/2021
9. JOSEFA MARTINS DA SILVA GONÇALVES, CNPJ: 30.360.525/0001-07 – Processo nº 601.938/2021
10.TFARMA DROGARIA LTDA, CNPJ: 72.887.383/0001-72 – Processo nº 601.981/2021
11. JOSE MANOEL MOGI DAS CRUZES ME, CNPJ: 00.820.557/0001-79 – Processo 601.958/2021
12. BIOFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP, CNPJ: 13.097.460/0001-21 – 
Processo nº 601.852/2021
13. TALITA DE MELLO FERREIRA GOMES ORRA ME, CNPJ: 08.886.824/0001-12 – 
Processo nº 601.936/2021
14. EDSON KEISHI TAROMARU ME, CNPJ: 02.868.451/0002-51 – Processo nº 601.808/2021
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
c) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) do Estabelecimento:
1. CENTRO EDUCACIONAL CRIANÇA FELIZ LTDA ME, CNPJ: 27.428.626/0001-50 – 
Processo nº 601.495/2021
d) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento:
1. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A, CNPJ: 49.930.514/2654-30 – Processo nº 
601.566/2020
e) Cancelamento da Licença Sanitária do Estabelecimento, por motivo de encerramento de 
atividades:
1. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ: 47.508.411/1250-13 – Processo 
nº 602.073/2021
2. PETROM PETROQUIMICA DE MOGI DAS CRUZES LTDA, CNPJ: 02.340.752/0001-27 – 
Processo nº 602.050/2021
02. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) do Estabelecimento:
1. FAE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA, CNPJ: 42.048.501/0001-43 – Processo nº 601.515/2021
2. CENTRO ESPÍRITA ANTONIO DE PÁDUA, CNPJ: 52.562.774/0001-00 – Processo nº 
601.454/2021
b) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. HOOKAH HOUSE SKY TABACARIA LTDA, CNPJ: 27.083.576/0001-16 – Processo nº 
601.407/2019
03. Comunicado de AUTO DE INFRAÇÃO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz publicar o seguinte AUTO 
DE INFRAÇÃO:
- Nº 15136 a ROGERIO UMEHARA, responsável pelo imóvel localizado na R. Onofrico 
Derencio, nº 613 – Vila Brasileira, nesta cidade, por descumprir atos emanados de autoridade 
sanitária, sendo verificada a não obediência a itens do Termo de Deterinação Técnica nº 
24761 contrariando o art. 67 inciso XLI, da Lei Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 
2013. Processo nº 601.598/2021
O interessado poderá oferecer defesa administrativa ao Auto de Infração no prazo de 10 (dez) 
dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação deste comunicado.
04. Comunicado de CANCELAMENTO DO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, comunica ao interessado abaixo 
que o Auto de Imposição de Penalidade foi cancelado por motivo de deferimento de recurso:
1. ELGIN S/A, CNPJ: 52.556.578/0001-22 – AIP 14356 MULTA 40 UFM – Processo nº 
600.171/2020
05. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA o interessado 
abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador competente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação desta notificação:
1. ADRIANO CARDOSO DE FRANÇA, CPF: 268.729.128-55 - NRM 10859 MULTA 03 UFM  
– Processo nº 600.747/2021
06. Comunicado de AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 faz 
publicar a aplicação da penalidade de advertência a:
1. JULIO TARDIM PEIXOTO, CPF: 127.062.968-95 – AIP 14962 ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.529/2021
2. MARIA DE FATIMA PEREIRA DA CRUZ, CPF: 31.483.987-50 – AIP 15706 ADVERTÊNCIA 
– Processo nº 601.571/2021
3. VINICIUS VIDAL DA SILVA, CPF: 338.937.398-58 – AIP 15705 ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.536/2021
4. BRUNA NATASHA MARQUES, CPF: 397.612.888-03 – AIP 15703 ADVERTÊNCIA – 
Processo nº 601.357/2021
5. ADRIANA APARECIDA DE FARIAS SANTOS, CPF: 127.107.718-38 – AIP 15707 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.504/2021
6. ELGIN S/A, CNPJ: 52.556.578/0001-22 – AIP 14386 ADVERTÊNCIA – Processo nº 
600.171/2020

MOGI DAS CRUZES, QUARTA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Jardim Maricá e Rodeio recebem mutirão de limpeza hoje

O Jardim Maricá e o Rodeio receberão hoje um mutirão de limpeza pública, executado 

pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. A força-tarefa é feita 

semanalmente, como forma de complementar a programação semanal de limpezas 

e também com o intuito de manter os bairros da cidade em boas condições de 

conservação. Todos os sábados, são cerca de 80 funcionários empenhados nos mutirões.

Geração de emprego e equilíbrio 
fiscal são os destaques de Suzano
Município tem se tornado um dos que mais vem se destacando desde o primeiro mandato de Rodrigo Ashiuchi

BALANÇO

Região - O Grupo MogiNews/
DAT entrou em contato com 
os prefeitos de algumas das 
cidades do Alto Tietê para 
ouvir dos chefes dos poderes 
Executivos o balanço das ações 
e desafios que enfrentaram 
no 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 
desafios da gestão pública, 

Este é o segundo mandato de Rodrigo Ashiuchi

como o controle de gastos, a 
relação com o Poder Executivo 
e a busca por investimentos 
e geração de emprego.

Rodrigo Ashiuchi falou sobre 
os desafios em sua segunda 
gestão, após a reeleição em 
2020. “Nossa gestão tem se 
empenhado na busca por 
mais qualidade de vida às 
famílias, e como prefeito 
busco estar nas ruas todos os 
dias para entender as prin-
cipais demandas e, assim, 
solucioná-las. Pelo segundo 

ano, Suzano liderou o cenário 
de desenvolvimento regional e 
se destacou no levantamento 
Desafios da Gestão Municipal 

2021, e segundo o Caged 
a cidade deteve 60% das 
vagas abertas no mercado 
de trabalho na região entre 

2017 e 2020 - apesar das 
dificuldades, acredito que 
nossa cidade tem avançado”, 
explicou.

Para este ano, Ashiuchi 
prometeu a entrega da Clí-
nica da Família, no bairro 
Jardim Revista, uma Central 
de Triagem no Cidade Miguel 
Badra, um novo posto de 
Saúde no Jardim Dona Benta 
e o Centro de Iniciação ao 
Esporte (CIE) no Jardim Santa 
Inês, todos localizados no 
distrito do Boa Vista, além 
de R$100 milhões em inves-
timento para pavimentação 
e recapeamento.

Sobre a marca da gestão 
municipal, o prefeito de Su-
zano declarou que, além da 
entrega do novo Hospital 
Federal, está em busca do 
resgate do orgulho de ser 

suzanense. “Acredito que, 
com a entrega de novas obras 
que fazem sentido na vida da 
população e com a continui-
dade de projetos de apoio 
às famílias, conseguiremos 
estabelecer em Suzano uma 
gestão humana, que busca 
sempre o melhor para o seu 
povo”, apontou.

Sobre o equilíbrio das contas 
do município e o enxugamento 
da máquina administrativa, 
Ashiuchi reiterou que, no 
quinto ano de sua gestão, as 
contas estão controladas entre 
receita e despesa. “A cidade 
vem realizando um trabalho 
eficiente de gestão financeira 
ao longo dos últimos quatro 
anos, o que proporcionou 
uma melhor administração 
em 2021, mesmo em um pe-
ríodo de pandemia”, concluiu.

André Diniz
Paulo Pavione/Secop Suzano

Cidade realiza 
trabalho efi ciente de 
gestão fi nanceira, 
reconhecido em 
todo o Estado

Mogi - A vice-prefeita Pris-
cila Yamagami (Pode) esteve 
ontem na sede da Associação 
dos Agricultores do Cocuera 
para a entrega de um pacote 
de manutenção em estradas 
rurais do bairro. Ao todo, 
foram aproximadamente 94 
mil metros lineares recupera-
dos, de 20 estradas rurais da 
região. Os serviços foram feitos 
pelas equipes da Prefeitura, 
da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e também 
da Secretaria de Agricultura.

As vias receberam nivela-
mento, cascalhamento, limpeza 
e roçada das laterais, limpeza 
de canaletas, manutenção e 
troca de tubos, limpeza de 
sangria e reparo de buracos. 
Os serviços foram executa-
dos no segundo semestre de 
2021 e foram mais de 3,6 mil 
toneladas de material.

No caso das estradas do 
Capixinga, Shigueru Yoneda 
e Ken Saito, os serviços foram 
possibilitados por recursos 
captados pela Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, por 
meio do programa Cidadania 
no Campo – Município Agro, 

Cocuera tem 94 mil metros recuperados
Estradas rurais

diretamente a comunidade 
local e todos que utilizam 
os acessos, permite que os 
produtos agrícolas cheguem 
ao ponto final em boas condi-
ções e tenham assim o devido 
valor de mercado”, destacou 
a vice-prefeita.  

O município já conquistou 
outros R$ 30 mil a partir do 
mesmo programa, que serão 
aplicados em obras que contri-
buam para o desenvolvimento 
rural da cidade. A Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
também segue com o cro-
nograma de manutenção e 
recuperação de estradas rurais .

A entrega contou com a 
presença do secretário muni-
cipal de Infraestrutura Urbana, 
Alessandro Silveira, do secretário 
de Agricultura, Felipe Almeida, 
do diretor da regional de Mogi 
das Cruzes da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, David Rodrigues, 
dos vereadores Marcos Furlan, 
Pedro Komura, Vior Emori 
e Mauro Misturo Yokoyama, 
bem como de representante 
da Associação dos Agricultores 
do Cocuera.

são importantes corredores 
para o escoamento agrícola, 
razão pela qual foram alvo do 
projeto. O programa também 
avalia a qualidade da gestão 
municipal e sua capacidade 
de atender bem o cidadão 
do campo.

“A conquista da premiação 
e dos recursos é prova de que 
o município tem adotado 
boas práticas na questão do 
desenvolvimento rural e está 
fortalecendo sua agricultura. 
A manutenção de estradas 
rurais é sempre muito impor-
tante, pois, além de beneficiar 

da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento.

Graças ao bom desempe-
nho junto ao programa, Mogi 
das Cruzes recebeu premia-
ção e também a quantia de 
R$ 70 mil, que foi inteira-
mente aplicada nos serviços 
de manutenção. Foram, ao 
todo, 13,7 quilômetros con-
templados pelas melhorias.

Todos os recursos transferi-
dos pelo programa Município 
Agro devem ser aplicados em 
ações que contribuam para o 
desenvolvimento rural susten-
tável da cidade. As três estradas 

Prefeitura de Mogi entregou pacote de manutenção

Divulgação/PMMC

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 
prevenção contra aglomerações.

A secretaria também recomenda 
aos moradores que verifiquem 
a carteira de vacinação para 
saber se está no prazo.

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 (exceto Janssen) 
há pelo menos 4 meses.

As doses da Pfizer estão 

disponíveis para adolescentes 
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 dispo-
nibilização 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.

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou um novo óbito por 
Covid-19 nas últimas 24 horas.

Imunização continua  
com agendamentos

Covid-19


