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Mais notícia em um só lugar

Suzano tem queda nas mortes
de recém-nascidos em 2021
Números são ligeiramente melhores dos que os apresentados em 2020; demais cidades mostraram estabilidade
Mogi News/Arquivo

TESTAMENTO

Campanha
estiluma
doações p6
Mogi

CEZAR DE
SOUZA VAI
PASSAR POR
MUDANÇAS
NO TRÂNSITO
O trabalho faz parte dos levantamentos para a revisão dos projetos voltados ao trânsito do Programa Viva Mogi e utilizará câmeras
e drones para o levantamento de
dados.. Cidades, página 4

Durante o ano passado, em Suzano, foram 2.362 partos com cinco óbitos nos primeiros seis dias

Um levantamento do MogiNews/
DAT junto às secretarias de Saúde da
região, e com base nas informações
do governo do Estado, mostrou que a
mortalidade infantil de crianças com
até 27 dias após o nascimento teve
um viés de estabilidade entre 2020
e 2021 na maioria das cidades, com
queda em Suzano no ano passado.
A Secretaria de Saúde de Suzano informou que, em 2021, foram realizados 2.362 partos, e foram registrados
cinco óbitos de crianças com até seis
dias de vida (neonatal precoce) e seis
casos fatais com até 27 dias (neonatal
tardio). No mesmo período em 2020,
foram 26 óbitos neonatais precoces e
dez neonatais tardios, conforme dados da Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados Estatísticos (Seade).
Cidades, página 6
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EDITORIAL

N

das Civis Municipais, da Polícia Ambiental e
dos setores de fiscalização das prefeituras no
Alto Tietê tem atuado para a manutenção das
Áreas de Preservação Ambiental (APAs). Nelas, a ameaça constante da grilagem de terras
e a criação de assentamentos irregulares colocam em risco um dos bens mais preciosos
do século XXI: a água potável, possível “ouro
do futuro” para além das riquezas invisíveis
das criptomoedas e outras invenções virtuais.
Há uma diferença entre amar o meio-ambiente e demonstrar este amor - e, em muitos casos, os resultados estão mais para a
segunda opção do que para a primeira. A
escolha de homens e mulheres capacitados
para a gestão das Pastas de Meio Ambiente
na região tem feito a diferença, no entanto
é necessário fazer mais.
Cabe reforçar esta força com o empenho
financeiro de projetos voltados à sustentabilidade, na fiscalização de obras que possam
atingir áreas de várzea ou de mananciais, e
que as ações e discursos estejam ambos alinhados na realidade, antes que a defesa do
meio ambiente se torne mera formalidade de
uma civilização derrotada pela própria gula.

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara
olavocamara.adv@uol.com.br

Ao lado do inimigo
O mundo está tão frágil, e
com tantos psicopatas, que já
não sabemos mais em quem
deveremos confiar. Em 1998,
em restaurante de São Paulo,
estava jantando com um amigo e do lado havia uma mesa
com dois rapazes bem vestidos. Mais tarde eles saíram e
retornaram com um grupo
de dez assaltando todos nós..
Desta data para os dias atuais
tudo piorou e o aumento da
criminalidade seja a mão armada, fraudes e crimes cibernéticos aumentam a cada dia.
O que fazer? Todos devem se
precaver cada dia mais, pois
os vagabundos são seres sem
consciência procuram as facilidades para sobreviver à
custa dos semelhantes.
Bem, fala-se tanto em democracia. A democracia é um
mito? Entretanto, a morte é

a coisa mais democrática que
existe, pois todos morrerão
um dia e o fim será o mesmo. Não será melhor morrer
democraticamente do que ser
taxado de vagabundo, tanto
por marginais como por um
excelentíssimo senhor presidente da época que dizia
quem se aposenta com menos de 50 anos é vagabundo.
Os homens que dirigem à
segurança, também guardadas as proporções, vez que
há gente séria e honesta, embora poucos são uns poetas
e sonhadores da realidade
nacional, como se fosse “Sonhos de uma Noite de Verão”
(William Shakespeare). Nunca,
em momento algum o Estado
de São Paulo, esteve à mercê
do crime organizado e das
quadrilhas. É a política do
Estado Capitalista Neo Libe-

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

CONTRACAPA

A defesa da nossa gula
este domingo celebra-se o Dia da
Defesa Ambiental. Dentre tantas
efemérides que povoam nosso
calendário, esta data tem um significado diferenciado para os homens e mulheres que vivem em nossa região, um dos
últimos redutos de fauna e flora na Região
Metropolitana de São Paulo.
O Cinturão Verde, nas últimas décadas,
ganhou tons de cinza com o avanço da urbanização e do povoamento em Suzano, Mogi,
Itaquaquecetuba e tantas outras. Inevitavelmente na marcha do progresso, abrimos espaço e invadimos o habitat de outras espécies.
No entanto, os últimos anos têm sido cruciais para o acerto de contas entre o homem
e a Mãe Natureza. Da chuva de fuligem que
atingiu o sudeste brasileiro vindo das queimadas na Amazônia aos extremos do tempo
desequilibrado entre períodos de seca que
nos ameaçam com a “crise hídrica” e as tempestades inclementes que destroem, matam e
deslocam famílias: temos visto o impacto da
falta de políticas conjuntas entre os três poderes para a preservação ambiental.
O trabalho de homens e mulheres das Guar-
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ral Tecnológico Globalizante.
É necessário muito cuidado,
pois ninguém tem certeza se
os moradores do seu lado são
honestos ou psicopatas.
Quando os moradores ficam sabendo, vem o susto e
todos querem se mudar para
outros locais. Em restaurantes,
famílias e amigos estão saboreando pratos e bebidas, mas
ninguém sabe se ao lado estão
inimigos e bandidos fiscalizando para saber quem irão
assaltar após ou durante o
jantar. Vale destacar, conforme alguns pesquisadores, que
10% da população é formada
por psicopatas e criminosos.
Então, previna-se. O novo
sistema PIX de pagamento
se tornou um chamamento
para os sequestros. É a vida
moderna criminosa

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

CONFERÊNCIA I
A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano e o
Conselho Municipal de Promoção da
Igualdade Racial (Compir) vão promover neste sábado (05/02) a quinta
edição da Conferência Regional de
Promoção da Igualdade Racial. O
evento será realizado no Complexo
Educacional e Cultural Mirambava
(rua Campos Salles, 884 – Centro)
das 8 às 17 horas e objetiva o debate e a discussão de ideias voltadas
para o combate ao preconceito no
Alto Tietê. Também está prevista a
participação de integrantes dos conselhos municipais de Mogi das Cruzes e Poá e da ONG Casa de Cultura
e Raízes, de Ferraz de Vasconcelos.

CONFERÊNCIA HOJE II
Esta edição da conferência trará o
tema de enfrentamento ao racismo e
às outras formas correlatas de discriminação étnico-raciais e de intolerância religiosa. Haverá apresentação de palestras de orientação e
conscientização sobre a pluralidade de povos, abordando o combate à
xenofobia e ao preconceito e o amparo às minorias para 60 integrantes de conselhos e entidades parti-

cipantes, que trocarão experiências
sobre as ações feitas em suas respectivas cidades.

MOBILIDADE
A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano realizou no
mês de janeiro 269 intervenções no
trânsito da cidade. As ações contribuem para uma circulação mais segura de pedestres e condutores nos
bairros e na região central do município. Entre as principais atividades cumpridas se destacam reparos
asfálticos e reforços na sinalização,
com pintura de solo e instalação de
novas placas.

BANCO DO POVO
O Banco do Povo de Poá oferece
oportunidade para empreendedores que possuem débitos com o órgão, possam regularizar sua situação. Atualmente, 72 beneficiários se
encontram em inadimplência com o
banco, podem obter condições especiais de pagamento. De acordo com
a coordenadora da unidade poaense, Elaine Martins dos Santos Octávio, os inadimplentes podem renegociar sua situação com desconto
de até 99% sobre os juros.

CHARGE
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CAMPANHA

Município abre novas vagas
para vacinação de crianças
Agendamento já está disponível para a próxima semana no site da Prefeitura bit.ly/Agendamento_Suzano
Suzano- A Secretaria de
Saúde segue trabalhando
para ampliar o alcance da
campanha de imunização
contra o coronavírus (Covid-19) na cidade. Ontem,
mais 433 menores de idade
foram vacinados. Em paralelo, a Pasta abriu novas
vagas para o agendamento
de crianças de 5 a 11 anos,
com ou sem comorbidades,
para a próxima semana. As
aplicações serão retomadas
na próxima terça-feira, com
horários disponíveis das 9
às 16 horas.
A partir deste dia, a Prefeitura ampliará o atendimento
do público infantil para
todos os 24 postos de saúde
do município, como uma
forma de facilitar o acesso
da população à campanha.
Para garantir a vaga, os pais
ou responsáveis devem
realizar pré-cadastro no
“Vacina Já” (www.vacinaja.
sp.gov.br) e, posteriormente,
efetuar agendamento de
data, horário e unidade

Wanderley Costa/Secop Suzano

Novas vagas para o
agendamento é para
crianças de 5 a 11
anos, com ou sem
comorbidades

de saúde de preferência
na plataforma virtual (bit.
ly/Agendamento_Suzano).
O cadastro deve ser feito
com os dados pessoais da
criança.
Na data agendada, recomenda-se que apenas um dos
pais ou responsáveis legais
acompanhe o beneficiário,
para evitar aglomerações.
Para a imunização, é preciso
comparecer à unidade de
saúde com os documentos
em nome do menor de idade,

Ontem, mais 433 menores de idade foram vacinados no município de Suzano

que incluem RG, CPF, cartão
do Sistema Único de Saúde
(SUS) e o comprovante de
pré-cadastro no site “Vacina
Já”. Para indivíduos com
comorbidades, é necessário
levar laudo médico que

comprove a condição.
O titular da Pasta, Pedro
Ishi, destacou a importância
da imunização contra a
Covid-19 e convidou todos
os pais ou responsáveis
cujos filhos ainda não se

vacinaram a realizarem o
agendamento o mais breve
possível, devido à alta procura pelo serviço na cidade.
“A abertura de vagas está
sendo feita de forma gradual e estratégica para que

possamos acolher o máximo
público infantil possível
com toda a segurança e
cuidado, sempre seguindo
os protocolos sanitários. A
transição para os postos
de saúde foi pensada para
agilizar ainda mais o alcance
e efetividade da campanha,
visto que facilitará para os
adultos o acompanhamento
das crianças”, concluiu.
O agendamento segue
disponível durante os dias
de operação até as vagas
se esgotarem. Em caso de
dúvidas o telefone para
contato é o 4745-2035.
Em paralelo, a vacinação
de primeira, segunda e dose
de reforço segue para os
públicos anteriores nos 24
postos de saúde, sem necessidade de agendamento
prévio. O funcionamento
ocorre normalmente, de
segunda a sexta-feira, das
8 às 15 horas, inclusive
com a segunda dose de
reforço para as pessoas
imunossuprimidas.

INOVAÇÃO

R$ 12 milhões

Retorno das aulas

Ashiuchi acompanha a
entrega de chromebooks

Convênio vai permitir
construção de viaduto

Apostilas
e material
escolar devem
ser entregues

Suzano- O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL),
acompanhou ontem a entrega
dos novos chromebooks
para os professores da rede
municipal de ensino. Ao
todo, 1,5 mil dispositivos
estão sendo distribuídos aos
profissionais com o objetivo
de fortalecer os trabalhos em
sala de aula e dinamizar a
rotina acadêmica. A medida
acontece aliada ao retorno
das aulas, programado para
a próxima segunda-feira.
O evento ocorreu no
Complexo Educacional e
Cultural Mirambava. Desde anteontem, a Secretaria
Municipal de Educação tem
recepcionado os professores
em grupos separados e horários diferentes, para evitar
aglomerações. Cada servidor
municipal assinou o termo
de compromisso para uso
do equipamento público e
retirou um chromebook. A
entrega foi aliada a explicações
sobre os métodos de uso do
dispositivo, que servirá para

acompanhar as avaliações e
novas atividades que serão
propostas aos alunos. Os
profissionais também passarão
por cursos e formações para
garantir o uso adequado das
funcionalidades pedagógicas.
Após o acolhimento dos
profissionais, que estavam
em recesso escolar, eles receberam orientações sobre o
novo ano letivo envolvendo
o reencontro com os alunos,
a importância da vacinação

contra a Covid-19, os protocolos sanitários que devem
ser mantidos, entre outros
assuntos pertinentes. Aqueles que não conseguiram
comparecer devem agendar
a retirada na própria Secretaria de Educação, seja
presencialmente, no Centro
Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida
Paulo Portela, 210, no centro
da cidade, ou pelo telefone
4744-8900.
Wanderley Costa/Secop Suzano

1,5 mil computadores foram colocados à disposição

Poá - Foi assinado no Palácio
dos Bandeirantes o convênio
para liberação do R$ 12
milhões ao município de
Poá, que será utilizado na
construção da segunda alça
do viaduto na região central.
O deputado estadual André
do Prado esteve presente
no ato ao lado da prefeita
Marcia Bin e vereadores do
município.
A construção do segundo
viaduto é fundamental para
melhorar o trânsito e facilitar
a mobilidade dos moradores,
principalmente nos horários
de pico.
“É uma conquista importante
para a cidade. A construção
desse segundo viaduto para
transpor a linha férrea da
CPTM vai permitir uma melhoria significativa no trânsito.
Grande investimento para a
população do município”,
comentou o parlamentar.
Em janeiro, o deputado
André do Prado se reuniu
com o secretário de Desenvolvimento Regional Marco
Vinholi, na companhia da

prefeita Marcia Bin, para
solicitar esse recurso para
o município. Nos últimos
anos, Poá perdeu poder de
investimento devido à queda
de 40% na arrecadação de
ISS. “Toda ajuda do Estado
é fundamental para que a
cidade possa fazer obras
estruturantes que visam
melhorar a qualidade de vida
da população”, comentou o
deputado.
No ano passado, o parlamentar conseguiu destinar
investimentos importantes
para a cidade como R$ 3
milhões para o combate ao
coronavírus e no atendimento
das pessoas, o desassoreamento
do córrego Itaim junto ao
Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE) e
agora a modernização da
Estrada Mário Covas, que
vai ganhar novo asfalto em
7,4 quilômetros de extensão.
Essa vicinal liga os municípios
de Poá, Suzano e Itaquaquecetuba e permite o acesso
às rodovias Ayrton Senna
(SP-070) e também a SP-66.

Poá - Depois de uma primeira semana de acolhimento e orientação aos pais
e alunos, as 44 escolas da
rede municipal de ensino
de Poá voltarão a ter aulas
efetivamente na próxima
segunda-feira. Desde a última
terça-feira, houve o retorno
de mais de 10 mil alunos
para o início do ano letivo
de 2022, de forma 100%
presencial. A volta as aulas
seguem os protocolos de
segurança estabelecidos pela
Secretaria de Educação e o
Departamento de Vigilância
em Saúde, em virtude da
pandemia da Covid-19. Nesta
semana, também devem ser
entregues as apostilas e o
material escolar.
A rede municipal conta com
7.789 alunos matriculados
no Ensino Fundamental I,
2.471 alunos no Ensino
Fundamental II e 28 alunos
na Educação para Jovens e
Adultos (EJA), totalizando
10.288 alunos.
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MOBILIDADE

Região de Cezar de Souza terá
estudo sobre estrutura viária
Trabalho, que começa na segunda, faz parte dos levantamentos para a revisão dos projetos voltados ao trânsito
Mogi - A Prefeitura de Mogi
das Cruzes inicia na próxima
segunda-feira um estudo
sobre a mobilidade urbana
na região leste da cidade,
que abrange o distrito de
Cezar de Souza. O trabalho
faz parte dos levantamentos
para a revisão dos projetos
voltados ao trânsito do Programa Viva Mogi e utilizará
câmeras e drones para o
levantamento de dados.
Os equipamentos farão o
levantamento de informações sobre a quantidade de
veículos que transitam nas
vias durante todo o dia, as
características dos problemas
e o interesse de circulação
dos motoristas. Também será
possível verificar o impacto
do trânsito na circulação do
transporte coletivo.
“Este trabalho será feito
com a utilização de recursos
modernos, que permitirão
um retrato fiel do cenário da
mobilidade urbana na região
leste da cidade e o levantamento de informações para

a atualização dos projetos
viários do programa Viva
Mogi”, explicou a secretária
municipal de Mobilidade
Urbana, Cristiane Ayres.
Ela lembrou que a população
pode ficar tranquila quanto à
presença dos aparelhos. “As
câmeras e os drones que os
motoristas começarão a notar
na região de Cezar de Souza
serão utilizados apenas para
o levantamento de dados
estatísticos sobre mobilidade
urbana, não possuem caráter
de fiscalização”, reforçou a
secretária.
O Programa Viva Mogi
agrega valores permanentes,
como a qualidade de vida
da população e a reconexão
dos cidadãos com Mogi
das Cruzes. Esses conceitos
serão levados para as obras
estruturantes da cidade.
Em Cezar de Souza, as
intervenções do Viva Mogi
terão investimento de R$ 350
milhões, captados junto ao
Banco de Desenvolvimento da
América Latina (CAF), com

Divulgação/PMMC

Parque
Dados da região leste da cidade serão levantados com o uso de câmeras e drones

três eixos de atuação. O de
mobilidade e desenvolvimento
urbano inclui a construção
da avenida Parque (Corredor
Ambiental Ecológico Sustentável - CAES), sistema de vias
e intervenção urbanística
em Cezar de Souza. Outra

Zeladoria

ação será a implantação de
30 quilômetros de ciclovias interligando os parques
e o Corredor Ambiental
Ecológico Sustentável, bem
como a construção de uma
passarela sobre o rio Tietê.
No total, serão 6,2 km de

CAES, 3 novas transposições
e ciclovias.
Outro eixo será o socioambiental, que prevê a
construção de dois novos
parques (Airton Nogueira
e outro parque, na avenida
Francisco Rodrigues Filho),

O Parque Airton Nogueira,
localizado na avenida Antonio de Almeida, já está em
construção – atualmente, a
empresa contratada realiza
levantamentos no terreno. O
novo equipamento na região
leste terá investimento de
R$ 10.826.671,34 e será
construído numa área de
139.478,04 m².

Capacitação

Vila Rubens e Vila Nova
Mogilar terão mutirão
Mogi - A Vila Rubens e
parte da Vila Nova Mogilar
receberão hoje o mutirão de
limpeza pública, executado
pelas equipes da Secretaria
Municipal de Infraestrutura
Urbana. A força-tarefa é feita
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.

além da ampliação do Parque
Centenário e da recuperação
das áreas verdes próximas
ao rio Tietê.
O terceiro eixo será o de
saneamento básico, que prevê
a ampliação da capacidade
da Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) de Cezar de
Souza, que passará de 142
para 460 litros por segundo.
Também serão implantadas
redes de abastecimento de
água e de coleta de esgoto
em Cezar de Souza, além do
saneamento ambiental do
Córrego Lavapés e Córrego
dos Corvos.

Todos os sábados, são
cerca de 80 funcionários
empenhados nos mutirões,
que têm início nas primeiras
horas da manhã. São executados serviços de capinação,
roçada e raspagem.
A limpeza é feita em todos
os espaços públicos, como vias,
terrenos, praças e canteiros,
inseridos no perímetro de
cada ação.
A previsão é que o os

próximos mutirões do mês
de fevereiro sejam realizados
na Vila São Sebastião, Vila
da Prata e Vila Lavínia. A
definição dos locais atendidos
pela força-tarefa obedece à
programação da própria Secretaria e também aos pedidos
feitos pela população. O canal
oficial para que o cidadão
registre solicitações junto
à Prefeitura é a Ouvidoria,
pelo telefone 156.
Divulgação/PMMC

Força-tarefa complementa a programação semanal de limpeza nos bairros

Servidores recebem curso
sobre quedas de árvores
Mogi - A Prefeitura de Mogi
das Cruzes realizou nesta
semana, em parceria com o
Sindicato Rural, um curso
de capacitação sobre a utilização de motosserras para
funcionários da Defesa Civil
e da Secretaria Municipal
do Verde e Meio Ambiente.
A iniciativa teve a participação de 14 servidores
municipais e tem o objetivo
de ampliar o alcance e a
eficiência dos serviços de
atendimento a ocorrências
de queda de árvores durante
o período de chuvas.
A capacitação foi desenvolvida na estrutura do parque
Leon Feffer e contou com
orientações teóricas e práticas sobre a utilização do
equipamento, o corte e a
retirada de árvores caídas
ou em risco.
Com isso, os participantes
poderão reforçar o trabalho
que já é desenvolvido pelo
Setor de Podas da Secretaria
Municipal do Verde e Meio
Ambiente. Somente na segunda

Divulgação/PMMC

Capacitação foi desenvolvida no parque Leon Feffer

quinzena de janeiro, quando
as chuvas se intensificaram
em Mogi das Cruzes, o setor
atendeu 56 ocorrências de
quedas de árvores em toda
a cidade, além de casos de
quedas de galhos.
Além da estrutura da Prefeitura, a ocorrências com
quedas de árvores também
podem ser atendidas por outros
órgãos, como, por exemplo,
o Corpo de Bombeiros e a
empresa concessionária de

energia elétrica.
Entre os dias 1º de dezembro e 31 de março, a
Prefeitura de Mogi realiza
a Operação Verão para o
atendimento a urgências e
emergências causadas pelas
fortes chuvas. Os registros
podem ser feitos pelos telefones 199, da Defesa Civil,
ou 153, da Central Integrada
de Emergências Públicas
(Ciemp). Os dois números
atendem 24 horas por dia.
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Educadores Ambientais terá
3º módulo na próxima quarta
No terceiro grupo, que começou em janeiro, participam pessoas que vivem no Cocuera e bairros próximos
Turmas do curso
de Educadores
são formadas
por pessoas com
formações diversas
Vieira lembra que o curso
se consolidou como uma
ferramenta de construção
da cidadania e de respeito
ao meio ambiente.
O primeiro módulo da terceira turma foi realizado no dia
13 de janeiro, na Associação
dos Agricultores de Cocuera.
Os participantes cumprirão
um total de cinco etapas de
formação, incluindo uma
visita ao Parque Municipal.
A educadora ambiental Carla
Panzeri destaca a diversidade
das turmas: “Temos sempre pessoas com formações
profissionais e experiências
variadas, o que contribui
para o enriquecimento dos
grupos”, observa.

Sustentabilidade
Entre os objetivos do

Divulgação/PMMC

elaborarem planos de ações
coletivas.

Formatura

Atividade do curso inclui visita ao Parque Municipal Francisco Affonso de Mello

Curso de Educadores Ambientais, estão promover a
sensibilização dos moradores
frente ao tema, estimular o
conhecimento sobre o território onde vivem e fomentar
o planejamento de ações

orientadas pelos paradigmas
da sustentabilidade.
Durante a formação também
são abordados problemas
socioambientais locais, como
o descarte irregular de resíduos sólidos, o parcelamento

irregular do solo, a poluição
dos rios e córregos, a supressão da vegetação nativa,
entre outros. Outra meta é
tornar a legislação ambiental
mais acessível à população,
além de orientar as pessoas a

Assim que ocorrer a formatura da terceira turma, a
Secretaria do Verde realizará
a formação dos alunos que
concluíram a formação. A
primeira turma reuniu moradores de Jundiapeba, Chácara
Santo Ângelo, Conjunto
Santo Ângelo, Santo Ângelo,
Parque das Varinhas, Jardim
Nove de Julho e Parque São
Martinho. As aulas tiveram
início no dia 2 de setembro e
foram até o dia 14 de outubro.
Já a segunda turma formada reuniu moradores
dos bairros Barroso, Pedra
Branca, Pindorama, Quatinga,
Taiaçupeba, Taquarussu e
Vargem Grande. As aulas
ocorreram entre os dias 27
de outubro e 8 de dezembro. Os participantes que
tiverem pelo menos 80%
de participação nas quatro
etapas de formação receberão
certificados do curso.

NOVOS EQUIPAMENTOS:

Programação cultural

Divulgação/PMMC

Mogi - A terceira turma do
Curso de Educadores Ambientais Locais, promovido
pela Prefeitura de Mogi das
Cruzes, por meio da Secretaria Municipal do Verde e
Meio Ambiente, realizará seu
terceiro módulo de formação
no dia 9 de fevereiro, na
Associação de Agricultores
de Cocuera.
A primeira etapa de capacitação ocorreu no dia 13 de
janeiro e a segunda, no dia
26. No dia 16 de fevereiro,
os participantes farão uma
visita ao Parque Municipal
Francisco Affonso de Mello.
O módulo final será realizado
no dia 23 de fevereiro.
Esta é a terceira turma do
curso, que já formou moradores
das regiões de Jundiapeba
e Taiaçupeba. No terceiro
grupo estão pessoas que
vivem em Cocuera e bairros
próximos, mas a Secretaria
do Verde optou por aceitar
inscrições de participantes
de outros bairros.
A secretária Michele de Sá

Município recebe teatro móvel
do projeto Emcena Brasil
Mogi- Nos dias 12 e 13 de
fevereiro, Mogi das Cruzes
receberá o projeto Emcena
Brasil. Trata-se de um teatro
móvel, que percorre todo o
país com uma rica programação cultural, sempre ofertada
gratuitamente. A iniciativa é
da Companhia Abareteatro,
em parceria com a ISA CTEEP
e vai acontecer no Parque da
Cidade, das 15 às 20 horas.
O Projeto Emcena utiliza
um container adaptado e
transformado em palco para
apresentações de espetáculos
de teatro, sessões de cinema,
atividades recreativas e espetáculos de circo e mamulengo.
Toda estrutura e tecnologia
são instaladas ao ar livre, proporcionando aos presentes o
mesmo conforto e qualidade
de espetáculos artísticos nas
salas convencionais de teatro.
A interação e o diálogo com
a platéia são marcas do projeto,
que é voltado para pessoas de
todas as idades. Ele é realizado
com o talento de uma equipe
composta por 30 artistas e

técnicos, que garantirão ao
público dois dias de lazer, de
imersão na cultura popular
e de valorização do folclore
e da cultura brasileira.
No sábado, haverá teatro
para crianças, atividades
recreativas, contação de histórias, cinema e circo. No
domingo, haverá novamente
teatro infantil e atividades
recreativas e depois teatro
de mamulengo, apresentação
de artista local convidado
e, fechando a programação,

uma apresentação teatral
para adultos.
“Apoiar projetos como o
do Emcena Brasil, que estimulam o senso de cidadania
e o protagonismo jovem, é
uma forma de afirmar nosso
compromisso com o desenvolvimento socioeconômico
e integrar as ações da agenda
ambiental, social e de governança (ESG) da companhia”,
afirmou Ana Carolina David,
gerente de comunicação e
sustentabilidade da ISA CTEEP.
Divulgação/PMMC

Evento ocorrerá nos dias 12 e 13 de fevereiro

Mogi- A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana recebeu nesta semana um reforço
nos equipamentos utilizados para os serviços de limpeza pública. São 25 roçadeiras costais,
oito motoserras e um trator roçadeira, todos novos, que já estão sendo utilizados diariamente pelas equipes. Isso tem garantido maior eficiência no cumprimento dos trajetos
diários e, também, mais agilidade. Só nesta semana, as equipes atenderam locais como
Praça Deputado Federal Paulo Kobayashi (Praça do Oito), Praça Antonio Nogueira (em
frente ao Cemitério São Salvador) e diversas vias de bairros como Conjunto São Sebastião
e Parque Morumbi.
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Criminosos do Pix são presos pela polícia em Mogi das Cruzes
Mogi- A Polícia Militar (PM) prendeu anteontem, o “Bonde do Pix”, grupo que estava
aterrorizando os moradores de Mogi das Cruzes. Os criminosos são suspeitos de pelo
menos dez sequestros-relâmpago. As vítimas eram levadas para cativeiros, torturadas,
obrigadas a revelar senhas e fazer transferências bancárias para os bandidos. Os três
homens foram presos quando tentavam entrar no condomínio onde um deles morava.
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SAÚDE

Mortalidade infantil em Suzano
apresenta queda durante 2021
Embora ligeira, a diminuição mostra uma evolução do sistema de saúde; outras cidades tiveram estabilidade
André Diniz

Região - Um levantamento
do MogiNews/DAT junto às
secretarias de Saúde da região,
e com base nas informações do
governo do Estado, mostrou
que a mortalidade infantil de
crianças com até 27 dias após
o nascimento teve um viés
de estabilidade entre 2020 e
2021 na maioria das cidades,
com queda em Suzano no
ano passado.
A Secretaria de Saúde de
Suzano informou que, em
2021, foram realizados 2.362
partos, e foram registrados
cinco óbitos de crianças com
até seis dias de vida (neonatal
precoce) e seis casos fatais com
até 27 dias (neonatal tardio).
No mesmo período em 2020,

foram 26 óbitos neonatais precoces e dez neonatais tardios,
conforme dados da Fundação
Sistema Estadual de Análise
de Dados Estatísticos (Seade).
“A secretaria busca constantemente a diminuição destes
números - para isso, executa
procedimentos como mutirões
de exame ultrassom e atendimentos ginecológicos, assistência
em pré-natal, monitoramento
de gestantes, capacitação de
profissionais e partos com
qualidade”, afirmou.
A prefeitura de Mogi das
Cruzes informou que o levantamento preliminar realizado
pelo SIM/SINASC aponta que
5.625 nascimentos foram
registrados, com 25 casos
de óbito neonatal precoce
(dois a mais que em 2020) e

Divulgação

capacitação profissional na rede,
implementação e ampliação
do Ambulatório de Recém-Nascidos de Alto Risco e
implantação de indicadores
municipais, entre outros”,
declarou a Prefeitura em nota.
Em Ferraz de Vasconcelos,
a Prefeitura informou que,
entre janeiro e dezembro
do ano passado, a cidade
registrou 2.357 partos, sendo
que foram computados nove
óbitos neonatais precoces, e
12 tardios. No ano retrasado,
Município confirmou cinco óbitos de recém-nascidos
foram sete casos precoces e
12 de neonatal tardio (um a é uma meta que vem sendo sete casos tardios, no levanmenos que no ano anterior); a trabalhada com dedicação pela tamento do Estado.
expectativa é de que os dados Pasta nos últimos anos. Entre as
“Para reduzir a mortalidade
finais sejam divulgados no ações estão o amplo incentivo infantil, a Secretaria de Saúde
segundo semestre deste ano. ao aleitamento materno pelo tem organizado os fluxos
“Em Mogi das Cruzes, a re- Banco de Leite Humano, faci- de atendimento nas UBS
dução da taxa de mortalidade lidade de acesso ao pré-natal, para melhorar a qualidade

do pré-natal, atualizamos o
protocolo da Rede Cegonha
para que tenham acesso aos
exames e acompanhamento,
e também contamos com o
ambulatório de Alto Risco para
os recém-nascidos”, explicou.
Em Itaquaquecetuba, a
Secretaria de Saúde informou
que entre janeiro e dezembro
do ano passado foram registrados 5.058 partos, com 29
óbitos neonatais precoces e
17 tardios. Um ano antes, a
cidade computou 36 mortes
com menos de seis dias, e
13 com até quatro semanas
de vida nas estatísticas da
Fundação Seade.
A Pasta de Saúde também
informou que vem trabalhando
com a qualificação dos exames
pré-natais.

Solidariedade

Vacinação contra a Covid-19

Saúde abre novas vagas Projeto estimula doações a
de agendamento online entidades em testamentos
Mogi - A Prefeitura abriu
ontem novas vagas de agendamento online para vacinação de crianças de 5 a 11
anos por meio do site http://
www.cliquevacina.com.br . A
aplicação será agendada para
a próxima semana, em diversos postos de saúde. Restam,
ainda, algumas vagas para
primeira, segunda e terceira
doses contra a Covid-19 para
adultos e adolescentes.
Hoje, o governo do Estado
de São Paulo realiza o Dia C da
imunização contra a Covid-19
para crianças e, em Mogi das
Cruzes, a dose será aplicada
em 14 postos de saúde para
munícipes que efetuaram
o agendamento prévio. O
sistema vem sendo adotado
pela Secretaria Municipal de
Saúde para evitar aglomerações
e longas esperas.
Além disso, o município
tem aproveitado os finais de
semana, desde o dia 15 de
janeiro, para vacinar as crianças
de 5 a 11 anos com, exclusividade e maior atenção. Até o

Reprodução: Instagram Prefeitura de Mogi das Cruzes

Aplicação será agendada para a próxima semana

momento, 10.892 pequenos
já receberam a primeira dose
em Mogi das Cruzes.
Para receber a vacina, todas
as crianças precisam estar
acompanhadas do pai ou da
mãe e apresentar documento
de identificação (preferencialmente CPF), comprovante de
residência e carteirinha de
vacinação. Caso seja levada
por um responsável maior de
18 anos, é preciso apresentar
autorização assinada pelos pais.

Quem tiver alguma dúvida
pode consultas o SIS 160.

Mortes
A região do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) acumula 161.125 casos
confirmados de Covid-19
desde o início da pandemia.
Nas últimas 24 horas foram
registrados oito novos óbitos
nos municípios de Arujá e
Mogi das Cruzes.

Região - A morte de todo
ente querido, mesmo gerando a dor e a saudade
para aqueles que ficam,
pode significar o início da
esperança para pessoas fora
do círculo familiar por meio
da campanha “Testamento
Solidário”, encabeçada pelo
Colégio Notarial do Brasil,
em parceria com o Fundo
das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e demais
entidades assistenciais no
país.
A iniciativa usa o instrumento legal do testamento,
que é um documento que
deixa disposições após a
morte que permite o reconhecimento de herdeiros,
a partilha de bens e outras ações, para a doação
à caridade de bens físicos
ou financeiros. Com isso,
o indivíduo pode deixar
parte de seu patrimônio
para entidades à sua escolha, como explicou Arthur
Del Guércio, tabelião de
Itaquaquecetuba.

“O testamento confere a que estão registradas e que
liberdade de dispor sobre atuam com a população:
todos os bens, e a campa- “Mesmo sendo uma iniciativa
nha estimula que se reser- do Unicef, não significa que
ve parte para entidades e está diretamente atrelada ao
organizações que atendem fundo das Nações Unidas.
às famílias em situação de No Alto Tietê, temos entivulnerabilidade”, destacou. dades que ajudam crianças
Entretanto, Del Guércio e pessoas com deficiência,
informou que a ação possui famílias em situação de vullimites dentro da legislação, nerabilidade, de promoção
caso o proprietário do tes- da cidadania - fica totalmente
tamento tenha o desejo de a critério de quem define o
deixar todos os bens para testamento”, explicou.
a caridade, À revelia da
Perguntado sobre a adesão
família: “A lei brasileira à campanha nos últimos
estabelece que sejam con- anos, o tabelião explicou
templados os ‘herdeiros que todo o conteúdo dos
necessários’, que em ordem testamentos permanece
de prioridade são os filhos, sob sigilo, sendo revelado
os pais e os companheiros apenas durante o processo
e esposos ou esposas, que do inventário da pessoa
necessariamente devem falecida. “Este é um proreceber metade dos bens. O cesso de longo prazo, mas
Testamento Solidário pode ser é importante para que se
desde uma pequena fração forme uma cultura voltada
até metade de tudo o que à solidariedade”, concluiu.
a pessoa deixa”, afirmou.
Mais informações estão
A lista de entidades a disponíveis na página da
serem beneficiadas está campanha na internet emleaberta para todas aquelas gadosolidario.com.br. (A.D.)
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM/SP BIRITIBA PREV

INFORME DE APOSENATDORIAS RECENTEMENTES
CADASTRADOS NO INSTITUTO BIRITIBA PREV
Nome: ELIANA RUFO DA SILVA
Data de concessão: 13/12/2021
Processo: 041/2021
Portarias: 321/2021 – PM / 028/2021 - BP
Fundamento Legal: Artigo 6 da EC 41/2003
Aposentadoria por tempo de contribuição (Magistério)
Cargo efetivo: Professor de EMEF
Nome: MARIA DE LOURDES CANDIDO
Data de concessão: 20/12/2021
Processo: 038/2021
Portarias: 357/2021 – PM / 032/2021 - BP
Fundamento Legal: Artigo 40, parágrafo 1°, inciso I
Aposentadoria por invalidez
Cargo efetivo: Ajudante Geral
Nome: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA BATISTA
Data de concessão: 23/12/2021
Processo: 024/2021
Portarias:356/2021 – PM / 031/2021 - BP
Fundamento Legal: Artigo 40 §5 da CF
Aposentadoria por tempo de contribuição (Magistério)
Cargo efetivo: Professor de EMEF
Nome: FATIMA BATISTA DE ARAÚJO
Data de concessão: 03/01/2022
Processo048/2021
Portarias: 379/2021 – PM / 001/2022 - BP
Fundamento Legal: Artigo 3° da EC 47/2005
Aposentadoria por tempo de contribuição
Cargo efetivo: Escriturária

FALECIMENTOS
2 DE FEVEREIRO DE 2022
Wanda Lucia Martins
Jurandir Rossano
Francisco José do Nascimento
Sueli Aparecida Cirilo
Pedro Yoshiaki Honda
Cristiano Herminio dos Santos
Jose Wilson Gomes de Lima
Roberto Borges de Souza
Benedito do Nascimento
FALECIMENTOS
3 DE FEVEREIRO DE 2022
Napoleão Antonio dos Santos
Maria Regina de Lira
Cor Marie Alves de Paulo
Maria Helena Constantino
Geralda da Silva Gonçalves

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. FARMA MOGI DB LTDA EPP, CNPJ: 42.789.814/0001-05 – Processo nº 601.262/2021
2. J ADRIANO CERRAO & CIA LTDA, CNPJ: 68.440.296/0001-03 – Processo nº 601.918/2021
3. DROGA MOGI LTDA ME, CNPJ: 09.525.414/0001-09 – Processo nº 600.026/2022
b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. , CNPJ: 49.930.514/2735-30 – Processo nº
601.627/2020
2. ALINE DA SILVA CUNHA DROGARIA, CNPJ: 37.420.500/0001-92 – Processo nº
601.546/2021
3. LIV- COEMRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA,
CNPJ: 56.158.777/0022-68 – Processo nº 601.767/2021
4. TSURU SAUDE E BELEZA LTDA, CNPJ: 11.150.641/0009-04 – Processo nº 601.876/2021
5. DROGARIA NIKEY LTDA, CNPJ: 45.403.797/0001-06 – Processo nº 601.666/2021
6. GCS DROGARIAS LTDA, CNPJ: 39.557.398/0001-05 – Processo nº 602.047/2021
7. SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, CNPJ: 03.779.133/0007-91 – Processo nº
601.923/2021
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.
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. NUCLEO EDUCACIONAL ENI RAMALHO LTDA ME, CNPJ: 06.110.839/0001-69 –
Processo nº 601.919/2021
03. Comunicado de INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO:
No. Protocolo: 600.194/2022
Data de Protocolo: 27/01/2022
Estabelecimento: NELIVANDO MESSIAS ROCHA 40705169804
CNPJ: 36.492.166/0001-10
Endereço: Rua Togo, nº 116 – Jd Santos Dumont II
Município:
Mogi das Cruzes
CEP: 08762-300
UF: SP
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no
artigo 67 inciso XLV da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento
NELIVANDO MESSIAS ROCHA 40705169804, localizado na Rua Togo, nº 116 – Jd Santos
Dumont II, nesta cidade, vem exercendo atividades de padaria em condições que infringem
os dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade de
INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO na data de 20 de janeiro de 2022.
No. Protocolo: 600.197/2022
Data de Protocolo: 28/01/2022
Representante: VINICIUS GOMES DA SILVA (Padaria Delícias do Trigo)
CPF: 454.494.638-71
Endereço: Av Brasil, nº 614 – Mogi Moderno
Município:
Mogi das Cruzes
CEP: 08717-260
UF: SP
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no
artigo 67 inciso XLV da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento
PADARIA DELÍCIAS DO TRIGO, sob responsabilidade de VINICIUS GOMES DA SILVA,
localizado na Av Brasil, nº 614 – Mogi Moderno, nesta cidade, vem exercendo atividades de
padaria em condições que infringem os dispositivos legais acima mencionados, e comunica
a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO na data de 21
de janeiro de 2022.
04. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
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 multa a:
1. KASTER AGUIAR SILVA MARTINS, CPF: 156.460.958-83 – AIP 15716 MULTA 1,7 UFM –
Processo nº 601.743/2021
O interessado poderá oferecer recurso administrativo do Auto de Imposição de Penalidade
de Multa no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação
deste comunicado.
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. EDERSON LOPES OLIVEIRA BARBANCHO CRUZ, CPF: 226.150.938-35 – NRM 11926
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.383/2020
06. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
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, para fins de arquivamento de processo, a aplicação das penalidades de multa a:
1. NATURALE PRODUTOS NATURAIS EIRELI, CNPJ: 31.428.000/0001-10 – NRM 12105
MULTA 03 UFM – Processo nº 600.914/2021
2. NATURALE PRODUTOS NATURAIS EIRELI, CNPJ: 31.428.000/0001-10 – NRM 12106
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.915/2021
3. NATURALE PRODUTOS NATURAIS EIRELI, CNPJ: 31.428.000/0001-10 – NRM 12108
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.917/2021
4. TSURU SAUDE E BELEZA LTDA EPP, CNPJ: 11.150.641/0001-49 – NRM 12104 MULTA 05
UFM – Processo nº 600.545/2020
5. CLINICA MEDICA AMOR SAUDE DE MOGI DAS CRUZES LTDA, CNPJ: 12.252.236/000102 – NRM 11939 MULTA 3,35 UFM – Processo nº 601.247/2021
07. Comunicado de CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, comunica ao interessado
abaixo que o Auto de Infração foi cancelado por motivo de deferimento de defesa:
1. FELIPE ANTUNES SERRANO, CPF: 324.194.748-30 – AIF 15332 – Processo nº
601.244/2021
MOGI DAS CRUZES, QUARTA-FEIRA, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021 – PROCESSO Nº 16.862/2021 E APENSOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.
EMPRESA VENCEDORA: DELTA COMERCIO DE MÁQUINAS FERRAGENS E
FERRAMENTAS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 16.646,00 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e seis reais).
Mogi das Cruzes, em 27 de janeiro de 2022.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretário de Mobilidade Urbana
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2021 - PROCESSOS Nº 20.648 E 21.785/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
EMPRESAS VENCEDORAS: SINACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA EIRELI e TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 2.830.812,50 (dois milhões, oitocentos e trinta mil, oitocentos e doze
reais e cinquenta centavos).
Mogi das Cruzes, em 25 de janeiro de 2022.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária de Mobilidade Urbana
__________________________________________________________________________
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021 - PROCESSO Nº 17.401/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.
EMPRESAS VENCEDORAS: ALFA MERENDA PARTICIPAÇÕES EIRELI; C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA e CHARBEL PARTICIPAÇÕES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 3.935.600,00 (três milhões, novecentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais).
Mogi das Cruzes, em 01 de fevereiro de 2022.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação
__________________________________________________________________________
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 012/21 - PROCESSO Nº 14.095/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO
DE 7.150M3 COM ADUTORA EXISTENTE – SAA JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
FONTE CONTÁBIL: OPERAÇÃO DE CRÉDITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO
0427.776-16/2014 - CEF
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 10 de março 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 04 de fevereiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2021 – PROCESSO Nº 22.143/2021 E APENSOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.
EMPRESAS VENCEDORAS: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI; GRANDESC
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI; GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA; PONTUAL COMERCIAL
EIRELI e PROLINE MATERIAL HOSPITALAR – EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 55.596,70 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e
setenta centavos).
Mogi das Cruzes, em 19 de janeiro de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde
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