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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Dívidas com Semae poderão
ser pagas em até 200 parcelas
Parcelamento, que atualmente pode ser feito em até 70 vezes, pretende reaver cerca de R$ 70 milhões em débitos
Divulgação/Semae

A Câmara de Vereadores aprovou,
na tarde de ontem, por unanimidade, o projeto de lei complementar
que estabelece o programa de refinanciamento de grandes dívidas
do Serviço Municipal de Águas e
Esgoto (Semae), responsável pelo
abastecimento de água e coleta e
tratamento de esgotos O projeto
08/2021, de autoria do prefeito
Caio Cunha (Pode), estabelece o
aumento no parcelamento das dívidas do Semae de 72 para 200
prestações, com o valor mínimo
da parcela de 0,25 Unidade Fiscal
do Município (UFM). A matéria
tem como principal objetivo ajudar
na recuperação de R$ 70 milhões.
Cidades, página 5

Produtores rurais

MOGI PROMOVE
CONVÊNIO PARA
SEGURANÇA
ALIMENTAR
O objetivo é garantir segurança
alimentar a famílias em situação
de vulnerabilidade por meio da
valorização de pequenos produtores rurais. Projeto ocorre em parceria com o governo de São Paulo.
Cidades, página 4

MOGI

Emissões zero

Procon faz
alerta quanto a
uso do Pix. p4
Coronavírus

SUZANO

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Vacinação alcança cerca de 40%
das crianças de 5 a 11 anos

Imunização do público infantil começou no mês
passado em toda a região. Cidades, página 8

Bertaiolli anuncia repasse de R$ 2,5 mi
para área da Saúde. Cidades, página 4

Irineu Junior/Secop Suzano

Projeto foi enviado pelo Executivo para a Câmara; mudança ainda não tem data para ocorrer

SUZANO
TERÁ UM
ÔNIBUS
ELÉTRICO
Após pedido do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a Radial
Transporte anunciou que o transporte público da cidade terá o primeiro
ônibus elétrico do Alto Tietê. Após
avaliação técnica, o modelo poderá
substituir parte dos automóveis em
funcionamento. Cidades, página 3
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Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

EDITORIAL

A

lítica habitacional para uma metrópole do
tamanho de São Paulo. Quando as regiões
mais ricas e bem estruturadas ficam ocupadas por moradores que podem pagar, as demais regiões, as periféricas, começam a ser
povoadas. É claro que no começo do século
passado, as cidades limítrofes à capital não
tinham estrutura, mas hoje elas têm, entretanto ainda há áreas que não podem receber
pessoas, mas elas continuam lá, morando
naquele espaço, que geralmente é uma Área
de Proteção Ambiental (APA).
Há dois problemas aí: a degradação do
solo e o risco dessas famílias. A chuva é de
grande valia, e disso não restam dúvidas,
mas ela pode causar problemas também,
e um dos piores é ter uma casa que pode
ser levada pela água. Já passou da hora de
isso mudar, mas, até lá, famílias inteiras
continuaram a perder a precária moradia
que têm para a chuva. É urgente que isso
seja revisto pelo governo federal, e demais
esferas, para que essa população possa se
preocupar com outras coisas, menos com a
destruição da própria casa, que pode custar
vidas, inclusive.

ARTIGO
Cedric Darwin
cdadv@uol.com.br

Fim
Depois da última onda de
contaminação pela Covid estamos caminhando para o fim
da pandemia. Os números
apontam estabilidade e queda, caminhamos para o fim
das restrições. A retomada
das aulas presenciais revelam que estamos retomando
a normalidade.
A imunização completa
atinge níveis altos é há uma
consciência coletiva de que
a vacinação é importante e
eficaz. Crianças começaram
a ser imunizadas e as atividades econômicas começam
a retomar o seu ritmo pré-pandemia. Há esperança de
que tudo volte ao equilíbrio
e aos poucos as restrições
deixem de existir e todas as
atividades sociais sejam plenamente restabelecidas. Já se
nota o aumento no trânsito e

o maior volume de pessoas
circulando. Muitos negócios
deixaram de existir, muitos
fecharam, outros faliram, há
grande desemprego e muitas
famílias foram desestruturadas pela morte de mais de
628 mil brasileiros.
Mas caminhamos para o
fim desse triste período. Vamos retomar nossas atividades, reativar aquilo que
fomos impedidos de fazer
pela imposição necessária do
isolamento. Tudo com muita
cautela, usando máscaras, não
aglomerando, se vacinando e
seguindo em frente. Temos
muitos problemas e temos
que enfrenta-los, afinal, somos
sobreviventes desse período
tão triste de nossa história.
Além de seguir, será necessário apurar as responsabilidades de quem, devendo
agir não o fez ou o fez tardiamente, quem desviou recursos públicos destinados ao

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

CONTRACAPA

Chuvas e moradias

s chuvas dos últimos dias deixaram vítimas por várias cidades da
Grande São Paulo e interior do
Estado, no total são 24 mortos.
Entre os municípios que registraram falecimentos em razão dos temporais, Arujá, onde
um morador, que estava em um carro, caiu
em uma rede coletora de água da chuva e
morreu afogado. O Estado prometeu repassar R$ 1 milhão à Prefeitura arujaense para
apoiar o combate às enchentes na cidade.
O crescimento desordenado, a impermeabilização do solo são alguns dos fatores
que fazem que, quando há uma chuva de
grandes proporções, a vida das pessoas se
transforme em um caos. No Alto Tietê, a fatalidade ocorreu em Arujá, mas este tipo de
evento pode acontecer em qualquer lugar.
Outras vítimas fatais não foram registradas na região, o que é bom, porém, várias
famílias tiveram que deixar as casas por
causa de risco de deslizamento de terra, e
outros problemas que podem ser causados
pela força da água.
Isso nos leva a um grande problema, que
vem de décadas atrás, que é a falta de po-

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra,
Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

combate da pandemia e todo
tipo de maldade e ilícito. Temos dois grandes eventos, a
Copa do Mundo e a eleição
presidencial.
Um é distração e o outro
exige nossa máxima atenção e
cautela. Que seja um processo tranquilo, sem influências
externas, com paz e ordem.
Que o resultado possa trazer
mudanças melhores para todos nós. Que haja reconstrução de nossa nação, empregos,
reforma tributária, administrativa, prosperidade, saúde
e seriedade no trato da coisa pública, que é nossa. Que
possamos escolher bem nossos mandatários, serão quatro
anos de mandato sem poder
mudar. E que, com a pandemia, também tenha fim a
intolerância, a discórdia e a
carestia que assola o Brasil.

•••

editor@moginews.com.br
ALINE SABINO

GUARDA MIRIM I

Com uma nova turma a ser iniciada
nos próximos meses, a Guarda Mirim de Suzano (GMS Brasil) reforça
o compromisso com o desenvolvimento dos adolescentes integrantes do Curso de Formação Básica
e afirma estar em busca de novas
parcerias com empresas de Suzano e do Alto Tietê para aumentar o
número de jovens atuantes como
Jovens Aprendizes.

GUARDA MIRIM II

Os habilitados fazem o Curso de Formação Básica da instituição, que é
composto por oficinas que abordam
Comunicação Oral e Escrita; Raciocínio Lógico Matemático; Inclusão Digital; Noções Administrativas; Noções
de Atendimento; Saúde Qualidade
de Vida; Educação Moral e Cívica;
Introdução ao mercado operacional, além das atividades extracurriculares. “A formação de um Guarda Mirim é pensada para criar uma
base sólida de conhecimentos que
auxiliam os adolescentes a terem
responsabilidade, planejarem seu
futuro, além de oportunizar grande desenvolvimento pessoal e profissional”, aponta Eduardo Raffoul,

presidente da GMS Brasil.

VACINAÇÃO

No próximo sábado ocorrerá o Plantão de Vacinação contra a Covid-19
em Santa Isabel. Para as crianças
entre 5 e 11 anos, a imunização será
realizada no novo posto volante da
praça Fernando Lopes, localizada na
Avenida da República. Já os adultos
e os adolescentes poderão tomar
a vacina em todas as UBSs e ESFs
(exceto a UBS II da Avenida Brasil),
das 8 às 13 horas.

FAKE NEWS

É falso o comunicado que circula nas
redes sociais que indica os locais que
seriam implantados radares de velocidade em Mogi das Cruzes. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou ontem que um novo
processo licitatório está em trâmite
junto às Pastas responsáveis, para
a contratação da empresa de serviços de tecnologia. A fiscalização por
velocidade no município ficou interrompida por mais de um ano, e foi
retomada pela administração municipal em maio de 2021 - no entanto,
no dia 27 de agosto, o contrato foi
novamente interrompido.

CHARGE

Cedric Darwin é mestre em Direito e
advogado
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TRANSPORTE PÚBLICO

Novo modelo, que reduz a emissão de poluentes na cidade, passará por fase de testes nos próximos meses

Município será o primeiro da
região a ter ônibus elétrico
Suzano - Após pedido do movidos a energia limpa e
prefeito de Suzano, Rodrigo renovável, fornecerá o carroAshiuchi, a Radial Transporte -teste para a companhia de
anunciou que o transporte transporte dentro de dez dias.
público da cidade terá o
primeiro ônibus elétrico do
Alto Tietê. Ele circulará em
fase de testes junto à frota
municipal nos próximos
meses.
Veículo vai trazer
Após posterior avaliação comodidade e
técnica, o modelo poderá contribuir para
substituir parte dos auto- a preservação
móveis em funcionamento ambiental
atualmente, reduzindo a
emissão de gases poluentes
e garantindo mais conforto e
comodidade aos passageiros.
O projeto-piloto foi confirmado ontem, durante reunião
Após ser recebido, o veículo
do chefe do Executivo com será adesivado e passará por
o diretor da Radial, Édison checagem completa para,
Fujiura; o gerente admi- então, entrar em circulação
nistrativo, Murillo Silva; pela cidade entre fevereiro e
o secretário municipal de março. O modelo de testes
Transportes e Mobilidade terá autonomia de rodagem
Urbana, Claudinei Galo; e cerca de 150 quilômetros
o gerente de vendas da BYD por recarga.
Brasil, Israel de Campos.
A versão a ser posteriorA empresa, responsável mente implementada aprepela produção de veículos senta rendimento maior,

Irineu Junior/Secop Suzano

O projeto-piloto foi confirmado em uma reunião ontem com a Radial e BYD Brasil

de aproximadamente 250
quilômetros. Ambos contam
com ar condicionado próprio
e capacidade de transportar
80 passageiros, entre pessoas
sentadas e de pé.
O grande destaque da

aquisição fica por conta de
suas contribuições para a
preservação ambiental e o
desenvolvimento sustentável. Cada ônibus elétrico
representa uma redução
de 164 toneladas de CO2

emitidos na atmosfera por
ano. O corte de poluentes
equivale ao plantio de 1.173
árvores.
Além dos gases, o modelo
também diminui o consumo
municipal de combustíveis

fósseis, cuja queima contribui
para o aquecimento global,
além de gerar possíveis problemas respiratórios por
conta da fumaça.
Na ocasião, Ashiuchi
agradeceu à Radial Transporte e a BYD Brasil pelo
projeto-piloto inédito na
região. Ele ainda destacou
as mudanças positivas que
o novo modelo pode trazer
ao município e à rotina dos
moradores. “A mobilidade
urbana de Suzano agora dá
mais um importante passo
aliado ao desenvolvimento
sustentável.
A adesão e o estímulo ao
uso de energias limpas contribuem, a curto e a longo
prazo, para o bem-estar de
toda a população, tanto em
questões de saúde como
no conforto e agilidade do
serviço público. O projeto-piloto posiciona Suzano
como uma referência na
região e esperamos e a fase
de testes seja um sucesso”,
concluiu.

Limpeza urbana

Chuvas

Campanha

Operação Cata-Treco dá
início a novo cronograma

Campanha do Fundo
Social ajudará famílias

Saúde reforça
agendamento
para crianças de
5 a 11 anos

Suzano - A Operação Cata-Treco iniciou seu novo
cronograma de coleta de
inservíveis na cidade ontem, com mais 18 bairros
de Suzano programados. A
ação deve se estender até o
próximo dia 10. Conduzida
pela Secretaria Municipal de
Governo, a iniciativa atende
às demandas da população
e evita o descarte irregular.
Apenas no mês de janeiro
foram recolhidas 43 toneladas.
A primeira equipe visitará:
Jardim Leblon, Tabamarajoara, Chácara Ceres, Parque Vienense, Vila Helena,
Jardim do Bosque, Parque
Umuarama, Jardim Pompeia,
Parque Alvorada e Residencial
Nova América. Por sua vez,
a segunda estará nos bairros
Veraneio Juruá, Jardim São
José, Jardim Santa Inês, Jardim
São Bernardino, Chácara
Mea, Recreio Sertãozinho
e Meu Sossego.
A partir deste cronograma,
os munícipes podem depositar
móveis, eletrodomésticos,

Itaquá - O Fundo Social de
mostra a quantidade de apa- Solidariedade de Itaquaquerelhos, móveis e outros que cetuba lançou a campanha
serão destinados de forma “Itaquá Solidária” para ajudar
correta, sem lesar a cidade as famílias afetadas pelas
e os moradores”, apontou chuvas do último fim de
o secretário municipal de semana. A Defesa Civil do
Governo, Alex Santos.
município atendeu aproxiOs munícipes podem madamente 51 ocorrências
denunciar descartes irre- envolvendo enchentes, alagulares de forma anônima gamentos e deslizamentos
à Ouvidoria Municipal pelo de terra. Em alguns casos,
telefone 0800-774-2007 e famílias precisaram ir para
sugerir locais para visita no a casa de parentes.
site bit.ly/CtnoBairro.
Para auxiliar esses moradores, o Fundo Social de
Mauricio Sordilli/Secop Suzano
Solidariedade se juntou às
secretarias de Desenvolvimento
Social e Segurança Urbana
para recolher doações de
colchões, cobertores, roupas,
jogos de cama, móveis, fogões,
geladeiras, entre outros.
Doações de móveis, eletrodomésticos e roupas podem
ser levadas diretamente ao
Centro de Convivência da
Melhor Idade (CEMI), que
fica na rua Manoel Garcia, 160
- centro, enquanto alimentos,
produtos de higiene e de
Operação deve se estender até o dia 10 de fevereiro
limpeza podem ser entregues

materiais recicláveis, óleo
de cozinha (dentro de uma
garrafa PET) e outros itens nas
calçadas de suas residências.
Isso facilita o processo de
coleta por parte dos agentes municipais, que podem
transitar com maior fluidez,
abrangendo mais ruas dentro
dos bairros em menor tempo.
“Considerando todos os
caminhões, nós recolhemos
43 toneladas de materiais
em janeiro, um número que

na sede do Fundo Social (rua
Vereador José Barbosa de
Araújo, 195 - Vila Virgínia).
Doações em dinheiro podem
ser feitas por Pix no CNPJ
186.121.90/0001-63 ou por
meio da conta corrente no
Banco do Brasil (agência
6882-9 e conta corrente
134000-X).
De acordo com balanço da
Defesa Civil de Itaquá, com
as chuvas fortes dos últimos
dias, foram registradas 16
ocorrências no domingo,
e 35 na segunda-feira. O
volume de chuvas foi superior a 113,4 mm, além da
capacidade suportável, e o
acumulado, 137,8 mm. O
solo encharcado aumenta
a chance de desabamento
e soterramento.
No domingo, uma das
ocorrências foi a retirada de
famílias de dois prédios interditados na Chácara Cuiabá.
Em casos de emergência, a
orientação é procurar abrigo e acionar a Defesa Civil
pelo 199 ou a Guarda Civil
Municipal pelo 153.

Suzano - A Secretaria de Saúde
de Suzano dá continuidade
à terceira semana de atendimento ao público infantil
com a abertura de novas
vagas para o agendamento
de crianças de 5 a 11 anos
com ou sem comorbidades
para amanhã e sexta-feira.
As aplicações serão feitas
em 12 postos de saúde. Para
garantir o atendimento, os
pais ou responsáveis devem
realizar pré-cadastro no “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br) e efetuar agendamento
de data, horário e unidade
de saúde de preferência na
plataforma virtual (bit.ly/
Agendamento_Suzano). O
cadastro deve ser feito com
os dados pessoais da criança.
Nas datas, as vagas das
9 às 14 horas serão para
crianças de 6 a 11 anos
sem comorbidades. Já das
15 às 16 horas, será a vez
das crianças de 5 anos sem
comorbidades, e de 5 a 11
com comorbidades.
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CESTA VERDE

Prefeitura assina convênio para
ação de segurança alimentar
Programa visa garantir segurança alimentar aos mais necessitados por meio de pequenos produtores rurais
Mogi - A Prefeitura firmou
convênio com a Secretaria
Estadual da Agricultura e
Abastecimento, anteontem,
para o desenvolvimento do
Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) Cesta Verde.
O objetivo é garantir segurança alimentar a famílias em
situação de vulnerabilidade
por meio da valorização de
pequenos produtores rurais.
Por meio da iniciativa,
o governo do Estado irá
comprar hortaliças, verduras,
legumes e frutas diretamente
de agricultores familiares da
cidade para distribuição à
população em situação de
vulnerabilidade. O valor do
projeto é R$ 155.774,30.
“Esse programa será mais
um importante instrumento
de apoio aos pequenos produtores rurais neste momento
de retomada econômica”,
afirma o secretário municipal de Agricultura, Felipe
Almeida, que representou
o município na assinatura
do convênio, em São Paulo,

Divulgação/PMMC

durante evento de lançamento da segunda fase do
Programa de Aquisição de
Alimentos.
Outra vantagem da iniciativa
será o auxílio às famílias que
se encontram em situação
de vulnerabilidade alimentar,
que terão acesso a um kit
balanceado de alimentos
de pequenos produtores,

Iniciativa vai
beneficiar
pessoas em
situação de
vulnerabilidade

Secretário municipal de Agricultura representou a Prefeitura de Mogi no evento

Programa

garantido, desta forma, benefícios às duas pontas com
o programa.

O Cesta Verde é resultado
de um termo de adesão
assinado pelo governo do
Estado, em parceria com o
Ministério da Cidadania e
prevê o repasse, diretamente

aos produtores cadastrados.
De acordo com balanço
de 2021 da Coordenadoria
Técnica de Assistência Integral
(CATI), vinculada à Secretaria
Estadual da Agricultura e
Abastecimento, foram cerca

de 400 mil famílias atendidas pelo programa em
149 municípios de até 80
mil habitantes, entre eles
Biritiba Mirim, atendido em
março do ano passado. Os
recursos foram na ordem

de R$ 8,5 milhões, repassados diretamente aos 1.682
agricultores familiares que
comercializaram cerca de
3.200 toneladas de alimentos.
A nova fase do programa
em 2022 prevê a participação
de 63 novos municípios
paulistas integrantes do Mapa
de Insegurança Alimentar e
Nutricional (Insan), elaborado
pelo Ministério da Cidadania.
O programa soma recursos
de R$ 10,5 milhões, repassados
diretamente aos agricultores
familiares envolvidos. Nesta
fase, serão disponibilizados
mais R$ 3,5 milhões, perfazendo o total acordado de
R$ 14 milhões de recursos
destinados a São Paulo.
Nesta nova etapa, os municípios não precisam ter até
70 mil habitantes, como na
anterior, porém devem estar
no Insan para que possam
participar. Na renovação
da parceria, mais 125 mil
famílias vulneráveis receberão produtos da agricultura
familiar em 2022.

Segurança

Investimentos

Procon faz orientação
sobre fraudes com PIX

Ashiuchi se reúne com
deputado Marco Bertaiolli

Mogi - O Procon orienta os
consumidores sobre possíveis
golpes por meio de transações feitas com a ferramenta
PIX. Um novo mecanismo
do Banco Central viabiliza
a devolução dos valores
em caso de fraude ou falha
no sistema operacional da
instituição financeira.
O sistema PIX, criado
pelo Banco Central, trouxe avanço nas transações
bancárias, mas o número
de golpes tem crescido.
A principal orientação, em
caso de problemas, é avisar
imediatamente o banco de
onde o valor foi debitado.
A solicitação de bloqueio
da transferência pode ser
feita pelo SAC, ouvidoria
ou chats dos aplicativos
dos bancos. É importante
também o contato com o
banco recebedor, informando os dados da transação
(número da conta, nome
do beneficiário, valor), que
constam no comprovante.
O próximo passo é registrar

um boletim de ocorrência.
Outra medida recomendada
é registrar uma reclamação junto ao Banco Central
contra a instituição recebedora dos valores indevidos,
pois cabe a ela zelar pela
segurança do dispositivo.
O link para o registro da
reclamação é: www.bcb.
gov.br/acessoinformacao/
registrar_reclamacao
A coordenadora do Procon de Mogi, Fabiana Bava,

Irineu Junior/Secop Suzano

explica que o Banco Central
estabeleceu no fim de 2021
o Mecanismo Especial de
Devolução e Bloqueio Cautelar. Este conjunto de regras
viabiliza a devolução de um
PIX nos casos de suspeita de
fraude ou falha no sistema
operacional das instituições
envolvidas.
Para reclamações junto ao
Procon à distância, envie um
e-mail para: atendimento.
procon@pmmc.com.br.
Pedro Chavedar/PMMC

Em caso de problemas, avise imediatamente o banco

Parlamentar anunciou o envio de cerca de R$ 2,5 milhões para a saúde da cidade

Suzano - O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu
ontem o deputado federal
Marco Bertaiolli (DEM) no
Gabinete Principal do Paço
Municipal Prefeito Firmino
José da Costa. O parlamentar
anunciou o envio de R$ 2,5
milhões para a Saúde suzanense e colocou sua gestão
à disposição do município.
Segundo o chefe do Executivo, o aporte vem em um
bom momento, uma vez que

o investimento será distribuído entre o Laboratório
Municipal, os trabalhos de
atendimento oftalmológico
no Ambulatório de Especialidades Joracy Cruz e a
reforma da Santa Casa de
Misericórdia.
De acordo com Bertaiolli,
com a emenda anunciada ontem, seu mandato já destinou
ao município R$ 5.480.986,
buscando apoiar a Saúde e a
Infraestrutura. “Como cidadão

suzanense, faço questão de
estar na cidade e apoiar o seu
desenvolvimento. Agradeço o
empenho do prefeito Rodrigo
Ashiuchi e reforço que meu
mandato está à disposição
das famílias de Suzano”, disse
o deputado federal.
Ashiuchi agradeceu o investimento. “Quero agradecer
o deputado Marco Bertaiolli
pela emenda e por todo
trabalho em prol de Suzano
e do Alto Tietê”, finalizou.
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CÂMARA DE MOGI

Débitos com o Semae poderão
ser parcelados em até 200 vezes
Projeto foi aprovado ontem pelo vereadores de forma unanime; ainda não há um prazo para medida entrar em vigor
André Diniz

Mogi - A Câmara de Vereadores aprovou, na tarde de
ontem, por unanimidade, o
projeto de lei complementar
que estabelece o programa de refinanciamento de
grandes dívidas do Serviço
Municipal de Águas e Esgoto
(Semae), responsável pelo
abastecimento de água e
coleta e tratamento de esgoto
na cidade.
O projeto 08/2021, de
autoria do prefeito Caio
Cunha (Pode), estabelece o
aumento no parcelamento
das dívidas do Semae de 72
para 200 prestações, com
o valor mínimo da parcela
de 0,25 Unidade Fiscal do
Município (UFM). A matéria
tem como principal objetivo
ajudar na recuperação de
R$ 70 milhões em dívida
dos 500 maiores devedores
de água da cidade, na maioria condomínios e pessoas
jurídicas.
A Câmara chegou a apreciar

uma proposta de emenda
apresentada pela vereadora
Inês Paz (Psol), que dava nova
redação a um artigo que trata
do valor da primeira parcela
e dos valores acrescidos para
além das despesas de envio
postal, no entanto a emenda
foi rejeitada por 12 votos a
9 no plenário da Casa.
Durante as discussões do
texto principal, os vereadores
reforçaram a importância da
propositura, como o vereador
Otto Rezende (PSD), que
acredita que o projeto deve
ajudar a reduzir o déficit do
caixa da autarquia municipal.
O vereador Francismário
Vieira (PL), o Farofa, declarou que o programa de
refinanciamento do Semae
abre nova oportunidade
para vários condomínios
que estão em dívida com o
município, mas não encontravam brecha financeira com
os programas anteriores da
Prefeitura.
O parlamentar José Luiz
Furtado (PSDB), o Zé Luiz,

Diego Barbieri/PMMC

O texto final foi aprovado
pelos 21 vereadores presentes ao plenário da Câmara.
Agora, o texto será enviado
para o poder Executivo, que
caberá sancionar ou vetar o
projeto para sua publicação.
Não há divulgação sobre a
data de início do programa
de refinanciamento das dívidas com o Semae.

Comissões

Projeto foi enviado pelo Executivo e recebeu aprovação dos vereadores da Casa

lembrou que durante sua
passagem pelo Semae pode
notar a necessidade dos
recursos, e exortou aos vereadores que, no futuro,

não rejeitem propostas de
emendas que podem auxiliar
na melhoria do texto final. Já
Iduigues Martins (PT) reiterou
a necessidade de cobrança

dos valores atrasados, mas
que o órgão municipal deve
continuar atendendo com
eficiência e com foco nas
demandas da comunidade.

Ao final da primeira semana
do novo ano no Legislativo,
os vereadores ainda não
decidiram a nova composição das nove comissões
permanentes para 2022.
Os debates, que vem acontecendo nos bastidores desde
janeiro entre a Mesa Diretiva
e o chamado “Grupo dos 11”
(membros que votaram pela
eleição de Iduigues Martins
à Presidência do Legislativo),
não foram encerrados até o
início da sessão de ontem.
A expectativa é de que o
assunto volte a ser abordado
na próxima semana.

Assistência Social

Enfrentamento à covid-19

Segunda etapa do Prospera Família
vai atender 590 famílias na cidade

Restrições a eventos é
prorrogada na cidade

Poá - A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social de Poá iniciou, ontem,
a segunda etapa do programa
Prospera Família. Com o
tema “Capacitação para o
Trabalho, com disponibilização de cursos práticos
para o desenvolvimento de
habilidades profissionais”.
O projeto que é realizado
por meio de uma parceria
com o governo do Estado,
atende 590 famílias monoparentais, com crianças de
0 a 6 anos, no município.
Segundo o responsável
pela pasta, Lucas Bertagnolli, o programa estadual
tem duração de 10 meses
e é dividido em três etapas, sendo que a primeira
abordou o desenvolvimento
humano, a etapa atual tem
como finalidade a capacitação profissional e a terceira
e última etapa voltada ao
empreendedorismo.
“O programa incentiva
a geração de renda por
meio do acesso ao trabalho,

Divulgação

cada um dos participantes
por estarem buscando esta
capacitação profissional que
é uma excelente opção para
as pessoas que buscam melhorar o rendimento familiar”,
afirmou a prefeita.

Capacitação

Ferraz - O Comitê de Enfrentamento contra a Covid-19
recomendou a prorrogação das
restrições a eventos culturais
e esportivos com presença
de público. O decreto municipal 6.529 / 2022 ratificou
as medidas e determinou o
cumprimento até o dia 28
de fevereiro.

Os cursos disponibilizados nesta segunda etapa
são: maquiagem, assistente
de cabeleireiro, manicure,
pedicure, corte e costura,
confeitaria, culinária básica, Mesmo com casos
Projeto é realizado por meio de parceria com Estado
técnicas de vendas, recepção de síndrome gripal
em queda, comitê
e atendimento.
empreendedorismo e oportuA prefeita de Poá, Marcia
Após os 10 meses do preferiu adotar
nidades de ofício, assim como Bin, tem acompanhado o programa, de acordo com medidas cautelosas
o estímulo à bancarização andamento do programa o secretário de Assistência
e poupança. O Prospera na cidade e parabeniza os e Desenvolvimento Social,
tem como base quatro eixos beneficiários por buscarem haverá um evento de formaprincipais: mentoria, elabo- meios para obter qualificação tura para os beneficiários que
ração de um projeto de vida, profissional.
também receberão mais um
capacitações (sobre geração
“Este período de retomada aporte do governo do Estado.
A reunião com os resde renda e empreendedoris- econômica em virtude da “O objetivo é incentivá-los a ponsáveis e representantes
mo) e incentivo financeiro pandemia da Covid-19 está investir na área que buscaram das secretarias municipais
(transferência de renda), sendo complicado para mui- a capacitação e, assim, investir foi convocada pelo vicepodendo ser de até R$ 2 tas pessoas, principalmente na compra de material para -prefeito e titular da pasta de
mil para cada família, ao para as famílias de baixa colocar o aprendizado em Desenvolvimento Econômico
término do ciclo”, destacou. renda, por parabenizo a prática”, finalizou Bertagnolli. e Agricultura, Daniel Balke,

no último dia 28 de janeiro.
A recomendação se baseia
no aumento de casos positivos
de Covid-19 e do surto da
gripe H3N2. Muito embora
os números de atendimento
por síndrome gripal na cidade
tenha apresentado queda, o
Comitê decidiu por adotar
medidas mais cautelosas
neste momento.
“A nossa avaliação é por
nos resguardar e acompanhar
os indicadores de saúde e
adotar medidas para conter
a disseminação do vírus”,
afirmou Balke. As restrições
abrangem somente as ações
da administração municipal.
Também ficou mantido
o afastamento das grávidas
e pessoas com imunossupressão grave que deverão
continuar com os trabalhos
em teletrabalho.
Um decreto do dia 14
de janeiro já havia adiado a
Feira Gastronômica, assim
como restringia a presença
de público em atividades
culturais, quadras, campos de
futebol e ginásio de esportes.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/22
CONCORRÊNCIA Nº 02/22
PROCESSO Nº297/22
REPARTIÇÃO INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, torna público que, nos termos das disposições legais pertinentes,
observadas as condições e exigências previstas neste Edital e seus anexos, receberá propostas,
objetivando prover 01 (uma) vaga de contêiner para a retirada da palhada, de 05 de março à 31 de
dezembro de 2022, a seguir especificada.
Os envelopes dos interessados contendo a “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues,
impreterivelmente na Secretaria de Agricultura, localizada no Mercado do Produtor “Minor Harada”,
na Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes 550 – Mogilar – Mogi das Cruzes – SP, até as 8h30 do dia
04 de março de 2022.
O referido envelope será aberto, em ato público, neste mesmo dia, às 10 horas, em local destinado
às reuniões de licitação.
1 – DO OBJETO:
1.1 - Este Chamamento destina-se à seleção de interessados em prover 01 (uma) vaga de
contêiner de 18 m² para retirada da palhada, no Mercado Municipal do produtor “Minor Harada”,
conforme descrito no croqui de localização anexo conforme segue:
1.1.1 - Área Externa
– 01 vaga de 18 m² para contêiner para a retirada da palhada.
1.2 - O vaga de contêiner para a retirada da palhada será 18 m², em local aberto e sob piso de
concreto.
1.3 - A implantação, retirada e manutenção do contêiner correrão às expensas dos vencedores do
certame, sem qualquer custeio da Prefeitura.
1.4 - O horário de funcionamento para troca do contêiner será:
De Segunda à Sexta, das 08h às 16h
1.5 - A metragem a serem disponibilizada para o contêiner é de 18 m².
2 – DA SUBORDINAÇÃO LEGAL:
2.1 - O presente certame reger-se-á pelas disposições da Lei Orgânica do Município, da Lei
nº 1.961, de 07 de dezembro de 1970 (Código Tributário Municipal), da Lei nº 2.624, de 26 de
novembro de 1981 (Código Tributário Municipal), Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
com suas alterações e do Decreto nº 17.623/18.
3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
3.1 - Poderão participar do presente Chamamento Público:
3.1.1 - Pessoa física maior e capaz, produtor rural, não proibida de comercializar nos termos da
legislação vigente
3.1.2 - Pessoa jurídica, quando firmas comerciais, sociedades civis, associações de produtores,
regularmente inscritos junto às Fazendas Estadual e Municipal, desde que o respectivo objeto social
seja compatível e condizente com o cultivo de cogumelos.
4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO:
4.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão estar com seus prazos de validade em vigor,
podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de
Notas, ou por servidor da unidade que realiza o chamamento Público, ou ainda, por publicação em
órgãos da Imprensa Oficial, em momento anterior a entrega dos envelopes, não sendo admitida a
autenticação na sessão de abertura dos mesmos.
4.2 - A constatação a qualquer tempo de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados
ensejará a adoção imediata da aplicação da penalidade de suspensão temporária no direito de licitar
e contratar com a Administração Pública pelo prazo máximo de até 2 (dois) anos, bem como a
aplicação da penalidade de idoneidade, independentemente das medidas penais cabíveis.
4.3 - Os interessados deverão apresentar, em envelope fechado e indevassável, na sua parte
externa, além da denominação social da proponente, os seguintes dizeres:
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
Secretaria de Agricultura
Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550
Mogilar – Mogi das Cruzes – São Paulo
Ref: Chamamento Público nº 02 /22
5 – DA DOCUMENTAÇÃO:
5.1 - Os interessados deverão apresentar, em envelope fechado e indevassável, documentação
conforme modelo 1, com o nome do proponente, endereço completo, inclusive telefone e e-mail,
digitada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada, acompanhada dos seguintes dados e
documentos, com estrita observância aos termos deste Edital, a saber:
51.1 - PRODUTOR PARA VAGA DE CONTÊINER PARA RETIRADA DA PALHADA:
5.1.1.1 - Cópia da cédula de identidade (R.G.);
5.1.1.2 - Cópia do cadastro de pessoas físicas (CPF);
5.1.1.3 - Cópia do Comprovante de Produtor (CNPJ ou CADESP);
5.1.1.4 - Cópia do Comprovante de Endereço;
5.1.1.5 - Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme
alínea “a”, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.036/90, devidamente atualizado, para pessoa jurídica;
5.1.1.6 - Certidão Negativa de Débito – CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo INSS,
Instituto Nacional de Seguridade Social (Lei Federal nº 8.212/91), devidamente atualizada, para
pessoa jurídica.
5.1.2 - FIRMAS COMERCIAIS, SOCIEDADE CIVIL E ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES PARA
VAGA DE CONTÊINER PARA RETIRADA DA PALHADA:
5.1.2.1 - Cópia da Cédula de Identidade (RG);
5.1.2.2 - Cópia do cadastro de pessoas físicas (CPF);
5.1.2.3 - Cópia do Alvará de Funcionamento;
5.1.2.4 - Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme
alínea “a”, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.036/90, devidamente atualizado, para pessoa jurídica;
5.1.2.5 - Certidão Negativa de Débito – CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo INSS,
Instituto Nacional de Seguridade Social (Lei Federal nº 8.212/91), devidamente atualizada, para

pessoa jurídica.
NOTA: Não será deferido licenciamento em favor do cônjuge de comerciante eventual.
OBSERVAÇÃO: Os documentos mencionados nos subitens anteriores poderão ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de Notas, ou por publicação
em órgão da imprensa oficial, em momento anterior a entrega do envelope, não sendo admitida a
autenticação na sessão de abertura do mesmo.
6 - DO PROCEDIMENTO:
6.1 - O Secretário de Agricultura, nomeará dois funcionários para realizar a abertura dos envelopes
e examinará os documentos apresentados, rubricando-os com os licitantes presentes. Após
a abertura dos envelopes, os documentos apresentados serão analisados e rubricados em
companhia dos presentes.
6.2 - Serão liminarmente excluídos os licitantes que deixarem de apresentar os documentos a
que se referem os subitens “3.1” do presente Edital, dentro da respectiva categoria e ainda os
apresentados com borrões, rasuras ou entrelinhas, que os invalidam, constando da respectiva ata
os motivos da inabilitação.
7 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA:
7.1 - O julgamento do certame será procedido pela Secretaria Municipal de Agricultura, observandose as condições deste Edital e das demais normas aplicáveis.
7.2 - No julgamento das propostas, será considerado os fatores referentes ao preenchimento dos
requisitos constantes do item “3” e seus subitens deste Edital.
7.2.1 - Serão classificadas as propostas que atenderem as exigências do item “3” e seus subitens.
7.2.2 - Verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas para o objeto do presente Edital,
ou seja, o fiel cumprimento das exigências previstas no item “3” e seus subitens, a classificação
será decidida por sorteio, realizado em ato público, para o qual os interessados serão regularmente
convocados.
7.2.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital.
7.2.4 - Ao vencedor do certame será adjudicado o objeto deste certame.
7.2.5 - Após a abertura dos envelopes não será permitida a desistência da vaga.
8. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS:
8.1 - As impugnações deste Edital poderão ser interpostas nos termos do parágrafo 2º do artigo 41,
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
8.2 - Serão admitidos os recursos constantes no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e os prazos serão contados conforme artigo 110.
8.2.1 - Os recursos eventualmente interpostos pelas proponentes, deverão ser entregues,
impreterivelmente na Secretaria de Agricultura, localizada no Mercado Municipal do Produtor “Minor
Harada”, na Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes 550 – Mogilar – Mogi das Cruzes – SP.
9 – PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES PARA OUTORGA DA LICENÇA EVENTUAL:
9.1 - Antes da concessão da outorga da Licença eventual, será efetuada vistoria em todos os
equipamentos de todos os vencedores do certame, caso seja verificada qualquer irregularidade nos
mesmos, não será concedida a Licença, sendo convocado o próximo classificado.
9.2 - Poderá a Administração, a qualquer tempo e diante de motivo e aspectos de conveniência
técnico-administrativa comprovados, proceder a mudança de local do contêiner.
10 – DAS OBRIGAÇÕES:
10.1 - O vencedor do certame terá que obedecer rigorosamente o que se segue:
10.1.1 - Trocar o contêiner, quando estiver cheio, assim que for comunicado.
10.1.2 - Realizar a troca do contêiner de segunda a sexta, das 08h as 16h.
11.1 - Caberá a Secretaria Municipal de Agricultura e a Secretaria Municipal de Segurança Pública,
o acompanhamento e a fiscalização de todas as operações previstas neste Edital e normas legais
e administrativas aplicáveis.
12 – DAS PENALIDADES:
12.1 - Em caso de não comparecimento nos dias e horários estabelecidos, bem como a
inobservância das obrigações instituídas neste Edital e nos demais atos e normas regulamentares
aplicáveis, sujeitará o infrator às penalidades aplicadas pela Secretaria Municipal de Agricultura,
cabendo ao titular desta decidir em grau de recurso.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
documentos apresentados, em qualquer época.
13.2 - É facultada à Secretaria de Agricultura ou autoridade superior, em qualquer fase, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do presente procedimento.
13.3 - A simples participação no presente certame implica na aceitação integral e irretratável das
normas do Edital, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.
13.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, aquele que, tendo aceito sem objeção,
venha, após o julgamento que lhe for desfavorável apontar supostas irregularidades que o tornam
viciado.
13.5 - As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos omissos, serão
resolvidos pelos órgãos competentes da Municipalidade, conforme o caso.
13.6 - Este Edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes a qualquer interessado,
através do site: www.pmmc.sp.gov.br – página da Secretaria de Agricultura ou na própria Secretaria
de Agricultura, gratuitamente.
13.7. Os interessados que tiverem suas propostas aceitas deverão recolher os emolumentos
correspondentes e vigentes no mês da outorga da licença eventual.
14. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES:
14.1. Os interessados poderão obter eventuais esclarecimentos sobre o presente Chamamento
Público, no Mercado Produtor, da Secretaria Municipal de Agricultura, pelo telefone 4798-5631 e
4798-7490, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido das 8h00 às 16h00.
14.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
relativos ao presente ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS OS INTERESSADOS, É EXPEDIDO
O PRESENTE EDITAL, QUE É AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA FORMA
DA LEI.
Mogi das Cruzes, em 02 de fevereiro de 2022.
Felipe Monteiro de Almeida
Secretário de Agricultura
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MODELO I – ANEXO I - PROPOSTA (SUBITEM “5.1.5”)
Mogi das Cruzes ... de ................. de 2022.
À
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/21 – PROCESSO Nº 297/2022
OBJETO: OUTORGA DE LICENÇA EVENTUAL para interessados em prover 01 (uma) vaga de
contêiner de 18 m² para retirada da palhada no Mercado Municipal do Produtor “Minor Harada”,
conforme descrito no croqui de localização anexo.
Prezados Senhores:
Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, proposta
relativa à licitação em epígrafe, acompanhada da documentação a que se referem o item “5” - DA
DOCUMENTAÇÃO. Declaro estar de pleno acordo com as normas estabelecidas neste Edital.
1. Local: .................................................................................................................................
2. Produto a ser comercializado: ...........................................................................................
Atenciosamente,
Nome completo: ....................................................................................................................
Assinatura: ............................................................................................................................
R.G. nº: ......................................................... C.P.F. nº: ......................................................
CNPJ nº:....................................................…Telefone: .........................................................
Endereço: ..............................................................................................................................
E-mail:……………………………………………………………………………...................
_______________________________________________________________________________
ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO (SUBITEM “5.1.6”)
Mogi das Cruzes ... de ................. de 2022.

À
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/21 – PROCESSO Nº 297/2022
OBJETO: OUTORGA DE LICENÇA EVENTUAL para interessados em prover prover 01 (uma)
vaga de contêiner de 18 m² para retirada da palhada no Mercado Municipal do Produtor “Minor
Harada”, conforme descrito no croqui de localização anexo; através de Permissão Remunerada de
Uso a Título Precário Eventual.
Prezados Senhores:
Pelo presente, firmamos compromisso de atender a todas as exigências constantes do presente
Edital, em destaque as contidas no item “10” e demais normas aplicáveis à espécie, sujeitandonos às penalidades administrativas e pecuniárias cabíveis em caso de descumprimento de tais
exigências.
Atenciosamente,
Nome completo: ....................................................................................................................
Assinatura: ............................................................................................................................
R.G. nº: ......................................................... C.P.F. nº: ......................................................
CNPJ nº:....................................................…Telefone: .........................................................
Endereço: ..............................................................................................................................
E-mail:……………………………………………………………………………………......…
_______________________________________________________________________________
Anexo III – DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR (SUBITEM “5.1.7”)
Mogi das Cruzes ... de ................. de 2022.
À PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/21 – PROCESSO Nº 297/2022
OBJETO: OUTORGA DE LICENÇA EVENTUAL para interessados em prover prover 01 (uma)
vaga de contêiner de 18 m² para retirada da palhada no Mercado Municipal do Produtor “Minor
Harada”, conforme descrito no croqui de localização anexo; através de Permissão Remunerada de
Uso a Título Precário Eventual.
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR
CNPJ OU CPF: ………………………………………………………………………………………….
Nome da Empresa/ pessoa física………………………………………………………………………
Sediada à: ………………………………………………………………………………………………....
(endereço completo)
DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, acrescido pela
Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condição de aprendiz ( )
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
………………………………………………,……………………………………. de 2022.
Endereço Completo:…...……………………………………………………………
Nome completo do declarante:………………………………………………….....
Número da carteira de identidade:…………………………………………………..
Assinatura do declarante: ……………………………………………………………
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COMUNICADO - ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089-2/2021 - PROCESSO Nº 201.818/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E PVC OCRE.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do sr. Diretor Geral, torna
público, para conhecimento dos interessados, que no Aviso de Licitação publicado
em 02/02/2022, onde lê-se: “Registro de Preços para aquisição de tubo PVC ocre e
tubo DEFOFO MPVC”, leia-se: “Registro de Preços para aquisição de tubos PVC e
PVC Ocre.” Mogi das Cruzes, 02 de fevereiro de 2022- João Jorge da Costa - Diretor
Geral - SEMAE

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE REVOGAÇÃO
EDITAL PRESENCIAL Nº 121/2021 - PROCESSO Nº 20.512/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO MANUAL E MECÂNICA E LIMPEZA DE TERRENOS DOS
PRÓPRIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sr. Secretário Municipal de Educação 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 PREGÃO PRESENCIAL Nº
121/2021. 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 02 de fevereiro de 2022
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação
____________________________________________________________________
AVISO DE REVOGAÇÃO
EDITAL Nº 217/2021 - PROCESSO Nº 25.846/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sr. Secretário Municipal de Saúde
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 PREGÃO
PRESENCIAL Nº 217/2021. 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 02 de fevereiro de 2022
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
____________________________________________________________________
RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2021 – PROCESSO Nº 21.650 E 21.651/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação,
comunica aos interessados que face a lapso na HOMOLOGAÇÃO PARCIAL publicada em 28
de dezembro de 2021, o item 03 restou fracassado, não havendo mais itens em negociação,
por tanto, trata-se de HOMOLOGAÇÃO FINAL. Assim, fica retificada a homologação para
constar a referida informação.
Mogi das Cruzes, em 31 de janeiro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação
____________________________________________________________________
AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/20 - PROCESSO Nº 24.590/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA DO MUNICÍPIO
DE MOGI DAS CRUZES (RUA CORONEL CARDOSO DE SIQUEIRA - BAIRRO VILA OLIVEIRA).
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 TOMADA DE PREÇOS Nº 023/20. 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 02 de fevereiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

PREVENÇÃO CONTRA

O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de
plástico

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 02/22
SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM OCUPAR 01 VAGA DE CONTÊINER PARA RETIRADA DA PALHADA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Agricultura,
torna público que receberá propostas visando a seleção de interessados em prover 01 (uma)
vaga de contêiner para a retirada da palhada. Os envelopes dos interessados contendo a
“DOCUMENTAÇÃO”, serão recebidos na Secretaria de Agricultura, localizada no Mercado
Municipal do Produtor “Minor Harada”, Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, nº 550 –
Mogilar, Mogi das Cruzes – SP, até as 09h:30 do dia 04 de março de 2022. A abertura dos
envelopes será realizada nesta mesma data às 10h. O Edital na íntegra poderá ser acessado
no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, www.pmmc.com.br.
Mogi das Cruzes, 02 de fevereiro de 2022.
Felipe Monteiro de Almeida
Secretário de Agricultura

Descarte-a em um
cesto de lixo
fechado

Lave suas mãos
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Fundo Social organiza troca de ingressos para jogo do Suzano Vôlei
Suznao- O Fundo Social de Solidariedade promove a partir de hoje a troca de
ingressos solidários para a partida da Superliga B entre Suzano Vôlei e Minas Náutico,
que acontece no próximo sábado , às 18 horas. Os tíquetes para o primeiro jogo em
casa estão disponíveis para troca por um quilo de alimento, das 13 às 16 horas, no
Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – centro).
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CAMPANHA

Vacinação infantil contra Covid
no Alto Tietê supera os 40%
Suzano foi o município que mais vacinou; foram 10.848 moradores que tomaram uma dose do imunizante
André Diniz

Região - Dez dias após o
início da campanha de vacinação contra o coronavírus
(Covid-19) para crianças
de 5 a 11 anos no Estado
de São Paulo, algumas das
cidades da região já superaram a marca de 40% do
público-alvo.
A campanha de imunização
teve início em 21 de janeiro,
com doses da CoronaVac/
Butantan para as crianças
sem comorbidades e vacinas
da Pfizer para crianças com
condições pré-existentes
de saúde. Segundo dados
da plataforma VacinaJá, do
governo paulista, mais de
1,496 milhão de crianças
já receberam a primeira

dose, equivalente a 37% da
população na faixa etária.
Dentre as cidades consultadas pela reportagem,
Suzano é a que figura com
o maior número de crianças
imunizadas. Segundo a Secretaria de Saúde local, 10.848
moradores já receberam a
dose, equivalente a 43% da
meta estipulada. Segundo
a Pasta, a vacinação segue
nos postos de saúde, com
30 vagas liberadas em cada
local, mediante agendamento
pela internet em [https://
condematportal.sissonline.
com.br].
Em segundo lugar, vem
Itaquaquecetuba, que registrou 8.879 doses aplicadas,
com uma cobertura aproximada de 22%. Segundo a

Jos.. Cruz/Ag..ncia Brasil

população estimada para a
faixa etária, que é de 44 mil.
“A vacinação ocorre em todas
as Unidades de Saúde e do
Programa Saúde da Família,
com agendamento prévio
pelo website (www.cliquevacina.com.br)”, apontou a
secretaria de Saúde.
Em Ferraz de Vasconcelos,
até o início da semana, foram
imunizadas 7.323 crianças,
chegando à proporção de 36%
da população-alvo na cidade.
Segundo a prefeitura local, a
vacinação acontece no polo
exclusivo da Igreja Nossa
Em todo o Estado foram 1,4 milhão de doses aplicadas
Senhora da Paz, localizado
na rua Getúlio Vargas, 200.
administração municipal, a
Em Santa Isabel, a cidade
Em terceiro lugar, vem a
imunização segue disponí- cidade de Mogi das Cruzes, registrou 2.108 doses para
vel de 8 às 16 horas nas 17 que apontou 7.337 crianças, crianças e pré-adolescentes,
unidades de Saúde.
o equivalente a 16,5% da chegando a 40,2% da meta.

Saúde

A Prefeitura reforça que estão
disponíveis dez salas de
vacina e uma unidade extra
para imunização no centro
da cidade.
O Departamento de Vigilância em Saúde de Poá
informou que 1.404 entre
5 e 11 anos já estão protegidas contra a Covid-19,
representando 12,1% da
meta. Foram disponibilizadas
quatro Unidades Básicas de
Saúde (UBS): Jardim América,
Vila Júlia, Calmon Viana e
Nova Poá.
E, em Guararema, a cidade apontou 700 crianças,
que recebem a dose conta
a Covid-19, em três pontos
disponibilizados da cidade:
Cevac, UBS Lambari e UBS
Jardim Dulce.

Crianças e Adultos

Carreta da mamografia realiza Agendamento para vacinação
exames no próximo sábado
contra a Covid-19 continua
Poá- Cerca de 230 exames
de mamografia foram realizados no município, até
anteontem pelo programa
estadual “Mulheres de Peito”, por meio da carreta da
mamografia. Localizada em
frente ao Centro Municipal de
Especialidades (Ceme) (rua
Marquesa de Santos, 186,
Jardim Medina), a carreta
realiza exames em mulheres
com idade a partir de 35
anos, somente até o próximo
sábado.
Segundo a secretária de
Saúde, Cláudia Cristina de
Deus, a carreta está no município através da parceria
do governo do Estado com
as secretarias municipais de
Saúde e da Mulher. “É uma
ação muito importante que
tem como objetivo incentivar e apoiar as mulheres na
prevenção contra o câncer
de mama, por meio deste
programa que conta com
toda a estrutura necessária”,
afirmou.
A responsável pela Pasta

Rodrigo Nagafuti / Secom Poá

Cerca de 230 exames foram realizados no município

da Mulher salientou que o
atendimento é realizado das
8 às 17 horas, até sexta-feira
e no sábado, das 8 às 12
horas. “O atendimento é
feito por ordem de chegada
e com distribuição de senha,
sendo 50 vagas por dia, até
sexta-feira, e 25 no sábado.
Por isso recomentamos que
as pacientes cheguem cedo
para a realização do exame”,
destacou a secretária Maria
da Graça Chaia Marques.

Os exames são gratuitos
e voltados para mulheres
acima de 35 anos. O veículo oferecerá o exame de
mamografias, gratuitamente, para as poaenses que
se enquadram nesta faixa
etária. Mulheres de 50 a
69 anos poderão realizar o
exame sem necessidade de
encaminhamento médico
ou agendamento feito por
meio das Unidades Básicas
de Saúde (UBS’s) da cidade.

Mogi - A Prefeitura mantém
aberto agendamento online
para vacinação de crianças
de 5 a 11 anos pelo www.
cliquevacina.com.br . Há,
ainda, algumas vagas para
primeira, segunda e terceira
dose contra a Covid-19 para
adultos e adolescentes.
O trabalho continua para
avançar ainda mais a imunização contra a Covid-19
na cidade. Até o momento,
857.335 doses já foram
aplicadas na cidade, sendo
359.349 primeiras doses,
333.882 segundas doses,
153.805 terceiras doses e
10.299 doses únicas.
Na aplicação da dose,
todas as crianças precisam
estar acompanhadas por
um responsável maior de
18 anos e apresentar documento de identificação
(preferencialmente CPF),
comprovante de residência
e carteirinha de vacinação.
A vacinação das crianças
acontece nas unidades de
saúde, com acolhimento

humanizado e totalmente
especializado.
Para crianças de cinco
anos, independente se tem
ou não algum tipo de comorbidade ou deficiência,
a dose liberada é Pfizer. Já
as crianças de 6 a 11 anos
(exceto imunossudeprimidas),
recebem a vacina CoronaVac.
Já as crianças imunossudeprimidas, com comorbidades ou deficiências que

exigem o imunizante Pfizer,
o agendamento também
pode ser feito pelo SIS 160.

Mortes
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) registrou ontem
13 óbitos por Covid-19. No
acumulado desde o início
da pandemia já são 5.748
vítimas fatais da doença.
Ag..ncia Brasil

Até o momento, 857.335 doses já foram aplicadas

