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

Alguns hospitais da região não 
registram internações por Covid
Demanda está tão baixa que cidades devem remanejar os leitos que antes eram destinados aos pacientes com Covid

MELHOR IDADE

  Delegação do Alto Tietê é composta por 
mais de 400 atletas. Cidades, página 5

Um ano após o pico da segunda 
onda da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), a ocupação dos leitos 
de Enfermaria e de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) de hospi-
tais municipais e estaduais chegou 
ao patamar de ocupação zero em 
muitas das unidades - inclusive le-
vando alguns municípios a cogitar 
o remanejamento de leitos para o 
futuro. Em Suzano, a Secretaria de 
Saúde registrou que nenhum dos 
22 leitos de Enfermaria do Pronto-
-Socorro Municipal estava ocupado, 
sendo que há um ano o mesmo lo-
cal contava com 66 vagas de Enfer-
maria disponíveis e ocupadas, e 16 
dos 20 leitos de UTI com pacientes.  
Cidades, página 8

Feminicídio

Homem  
mata mulher 
em Ferraz
Cidades, página 5
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Transporte

Ônibus vão circular entre os 
terminais de Mogi das Cruzes

Itinerário dos coletivos começará a ser realizado  
a partir do próximo domingo. Cidades, página 4
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DUPLA É PRESA POR 
CRIME EM MINAS

Polícia

Dois homens foram detidos ontem em Ferraz e Poá 
por assalto e receptação de um crime ocorrido na 

cidade de Extrema, em Minas Gerais. Mais de R$ 85 
mil foram recuperados pela PM. Cidades, página 5

Divulgação
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DELEGACIAS ONLINE
O governador João Doria (PSDB) inau-
gurou as novas instalações da Delega-
cia da Defesa da Mulher Online (DDM 
Online) e da Delegacia Eletrônica. Nos 
novos espaços foram investidos R$ 
1,6 milhão, fruto de um chamamen-
to público com empresas privadas. 
As obras ocorreram entre junho de 
2021 e março deste ano. A inaugura-
ção ocorreu anteontem.

VACINAÇÃO I
A Secretaria Municipal de Saúde, em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, realizou a “Semana E” de 
vacinação infantil contra a Covid-19. O 
objetivo da ação, promovida pelo Go-
verno de São Paulo, foi aumentar a 
cobertura vacinal entre o público de 
5 a 11 anos em todo o Estado.

VACINAÇÃO II
A Prefeitura de Arujá deu início à cam-
panha de imunização contra a Influen-
za. A partir de segunda-feira, idosos 
de 60 anos ou mais, bem como os 
trabalhadores da Saúde serão con-
templados. Para se vacinarem, basta 
se dirigirem ao ginásio Habib Tannu-
ri, localizado na rua Maranhão, 386, 
na área Central, das 8h às 16 horas, 

ou a qualquer UBS do município, no 
mesmo horário.

ENTREGAS DE ANIVERSÁRIO
O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), anunciou na quarta-feira passada, 
durante coletiva de Imprensa realizada 
no Cineteatro Wilma Bentivegna, que 
a cidade vai ganhar seis equipamentos 
ao longo do mês de abril, sendo três 
creches comunitárias, um espaço de 
Atendimento Educacional Especiali-
zado (AEE), um posto de saúde e um 
polo audiovisual. As entregas fazem 
parte da programação de aniversário 
de 73 anos de emancipação político-
-administrativa, celebrada amanhã.

HONRA AO MÉRITO
O Lions Clube Mogi das Cruzes re-
cebe hoje o Título de Honra ao Mé-
rito, em sessão solene, às 20 horas, 
no Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo 
Miranda de Miranda, na Câmara Mu-
nicipal de Mogi das Cruzes. A inicia-
tiva é dos vereadores Marcos Furlan 
e Edson Santos. Atualmente, o Lions 
Clube – fundado em 22 de março de 
1969 – está sob a presidência de Nádia 
Borba Montes, que assumiu o cargo 
em 1 de julho de 2021 e permanecerá 
nele até 30 de junho de 2022.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Fim da pandemia?

S
erá que é seguro dizer que caminhamos 
para o fim da pandemia de coronaví-
rus (Covid-19)? O bom senso manda 
dizer que não, já que falta pelo menos 

um componente que nos possa dar seguran-
ça nessa questão de saúde: um remédio que 
consiga agir contra a doença, e não somen-
te aplacar os sintomas provocados por ela. 

Utilizando de uma alegoria, seria o mes-
mo que elogiar o trânsito tranquilo antes 
da chegada ao destino, ou falar bem de um 
juiz de futebol faltando poucos minutos 
para o fim da partida, ou seja, sempre pode 
dar problema.

Brincadeiras à parte, pode não ser prudente 
falar que caminhamos para o fim da pandemia, 
que nos tirou pelo menos dois anos, mas há 
indicadores confiáveis de que sim, podemos 
estar perto do fim. Um deles é a quantidade 
de mortes por dia - repetimos aqui como em 
outras vezes, diminuição de mortes não pode 
ser visto como boa notícia; boa notícia seria 
o fim dos óbitos -, que estão cada vez mais 
diminuindo. O próprio Alto Tietê já presen-
ciou alguns dias sem registro de falecimen-
tos por Covid.

Outro indicador que pode nos ajudar a 
pensar dessa forma é a queda das internações; 
municípios já estão desmontando os aparatos 
para enfrentamento da Covid, que antes era 
tratada como guerra, o que mostra que mes-
mo com o vírus circulando por aí ele pode 
ser tratado, ao menos por enquanto, como 
boa parte das doenças. E, por fim, a quanti-
dade de pessoas vacinadas. Em Suzano, por 
exemplo, todo o público adulto já está imu-
nizado, o que ajuda a garantir a diminuição 
das internações e óbitos.

Mas ainda falta o remédio que possa com-
bater a doença, ao menos em seus estágios 
iniciais. Com a vacinação sendo feita a pas-
sos largos, e a diminuição das internações, os 
casos graves vão diminuir, isso já parece ser 
bastante perceptível, visto que as estruturas 
próprias de internações estão sendo desati-
vadas. Com um remédio eficaz, a pandemia 
poderá dar adeus e depois de tudo o que ela 
nos causou, seria o mínimo.

É o que nos resta para sonhar e nos livrar 
deste pesadelo que ceifou a vida de tantas pes-
soas, entre elas mais de 660 mil brasileiros, 
sendo que 5.913 eram moradores do Alto Tietê. 

O ombro é a articulação 
complexa que liga a cintura 
escapular ao membro supe-
rior.  Muitas tarefas diárias 
como escovar os dentes, to-
mar banho, pentear os cabelos, 
vestir-se, trabalhar somente 
somos capazes de praticar 
todas essas ações cotidianas 
graças à articulação mais fle-
xível do corpo humano, a dos 
ombros. E quando a dor se 
instala nessa região, ela aca-
ba atrapalhando o seu dia de 
várias maneiras e o que mais 
se deseja é uma solução rápi-
da e eficaz. 

Essas queixas se encontram 
em terceiro lugar na lista das 
mais frequentes nos consultó-
rios e clínicas de saúde, per-
dendo apenas para as dores 
na lombar e nos joelhos. 

As causas das dores dos 
ombros dividem em duas 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

formas: as traumáticas e não 
traumáticos. As primeiras es-
tão relacionadas às pessoas 
mais jovens, principalmen-
te atletas, e dizem respeito a 
lesões decorrentes de quedas, 
choques, movimentos brus-
cos. Já as segundas são mais 
comuns na idade madura e 
decorrem, geralmente, do 
envelhecimento do corpo 
como um todo. 

Ficar atento com a dor no 
ombro, que persiste por mais 
de dez dias será necessário a 
avaliação de um profissional 
da saúde, pois quanto antes 
iniciar o tratamento direcio-
nado, melhor será sua recu-
peração. Nos casos, quando 
a pessoa não procura trata-
mento, é comum que a dor 
comece melhorar depois de 
seis meses, mas pode ocorrer 
recidiva e ocasionar perda da 

funcionalidade e alterações 
estruturais físicas. É unâni-
me a opinião dos profissio-
nais da saúde especialistas 
em afirmar que o exame clí-
nico bem detalhado, como 
uso de testes ortopédicos e 
testes funcionais, feito pelo 
profissional capacitado, é o 
melhor caminho para des-
cobrir a causa da dor.

É observado que quando a 
dor é consequência de trau-
mas, como uma ação feita de 
forma mais brusca durante a 
prática esportiva ou no traba-
lho, a solução é mais rápida 
quando se faz de imediato 
a aplicação de bolsa de gelo 
por 15 a 20 minutos, mas é 
importante buscar imedia-
tamente uma orientação do 
profissional da saúde para dar 
continuidade ao tratamento.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiotera-

peuta e presidente da Comissão de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes 

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Circulação

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

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

Uma assembleia será feita hoje, em Guararema, às 18 horas, para tratar dos 
assuntos discutidos na audiência conciliadora entre a Prefeitura e o Sindicato 
dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes e 
Guararema (Sintap) ocorrida na tarde de ontem. O Sintap disse que ainda não 
pode revelar o que foi discutido, mas que passará as informações à categoria na 
assembleia. (Everton Dertonio)
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Grupo Escoteiro volta às 
atividades e abre inscrições
Suzano - Prestes a completar 
13 anos, o Grupo Escoteiro  
37/SP está retomando as ati-
vidades internas e externas  
após o período de restrições 
impostas pela pandemia de 
coronavírus (Covid-19) e se 
mantém aberto para receber 
interessados em participar do 
Movimento Escoteiro.

O grupo suzanense, que 
integra a União dos Escoteiros 
do Brasil (UEB), se reúne aos 
sábados, em uma área cedida 
pela Prefeitura dentro do Tiro 
de Guerra, na região da Casa 
Branca. Aproximadamente 30 
crianças, adolescentes e jovens 
fazem parte das equipes de 
lobinhos (de 6 anos e meio a 
10 anos), escoteiros (de 11 a 
14 anos), escoteiros seniores 
(15 a 17 anos) e pioneiros (18 
a 21 anos), além dos chefes 
que promovem e organizam 
as atividades.

“Ficamos mais de um ano 
e meio com atividades ape-
nas à distância. Tivemos que 
nos adaptar e nos reinventar. 
Alguns jovens deixaram o 

Formação

grupo, até que conseguimos 
retornar para as atividades 
presenciais de maneira gradual 
em 2021 e agora com força 
total em 2022”, destacou a 
diretora presidente do 37º 
Grupo Escoteiro, Giovana 
Ferronatto Moreno.

O Movimento Escoteiro foi 
fundado em 1907 por Robert 
Baden-Powell, na Inglaterra. 
No Brasil, o primeiro grupo se 
formou em 1910. O escotismo 
é um movimento voltado para 
os jovens, e também feito por 
eles, com o auxílio de adultos 
voluntários.

“O escotismo tem um pro-
pósito educacional. Os jovens 
aprendem muitas coisas, en-
tendem a importância de se 
envolverem com a comuni-
dade, de desenvolverem uma 
liderança. Existe uma grande 
preocupação com o próximo e 
com o meio ambiente também. 
Os jovens são incentivados a 
construir um mundo melhor e 
mais justo”, explicou Giovana.

Dentro de cada ramo, que é 
formado por jovens conforme 

a idade, são trabalhadas seis 
áreas de desenvolvimento: 
físico, intelectual, social, afetivo, 
espiritual e de caráter, com 
base nas particularidades de 
cada fase.

“Trabalhamos aspectos morais, 
cívicos, religiosos e patrióticos, 
todos muito importantes para 
a formação de um cidadão. O 
Movimento Escoteiro precisa ser 
incentivado e apoiado, já que 
sua atuação faz despertar nos 
jovens valores morais, além de 
tirá-los da ociosidade. Estamos 
abertos para receber novos 
escoteiros e convidamos para 
que todos venham conhecer 
nosso grupo”, explicou um dos 
fundadores e chefe do Grupo 
Escoteiro Suzano, Galileu 
Ramires Godoy, conhecido 
como Chefe Magaiver.

Os interessados em partici-
par do Movimento Escoteiro 
devem ir até o Tiro de Guerra 
(Estrada dos Fernandes, 1339) 
aos sábados, das 14 horas às 
16h30, para fazer inscrição. 
Informações pelo telefone 11 
9 9192-7130.

Praças esportivas serão palcos 
de eventos para o aniversário 
Haverá atividades recreativas nos locais, além de partidas amadoras e de profissionais em três locais diferentes

73 ANOS

Suzano - A Secretaria de 
Esportes e Lazer está prepa-
rando uma série de eventos 
nas instalações esportivas da 
cidade para celebrar o aniver-
sário de 73 anos de Suzano 
neste final de semana. Haverá 
atividades recreativas e parti-
das amadoras e profissionais 
em três pontos do município, 
com opções variadas para 
todos os públicos.

Amanhã, as ações come-
morativas têm início em dois 
locais. Principal centro das 
festividades no dia do aniversário 
da cidade, o Parque Municipal 
Max Feffer (avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90 – Jar-
dim Imperador) recebe várias 
atividades em suas quadras 
externas para celebrar a data 
e oferecer opções de diversão 
aos munícipes. Com o auxílio 
de professores capacitados 
e profissionais da pasta, o 
equipamento público terá 
ações recreativas de futebol 
de campo, atletismo, basquete, 
floorball e zumba, a partir das 
8 horas, de forma gratuita.

Em outro local, no Ginásio 
Municipal Professor Roberto 
David (rua Agnaldo Cursino, 
1.210 – Sesc), estão progra-
madas partidas das categorias 
sub-12, sub-14, sub-16 e sub-
18 do Campeonato Paulista 
Metropolitano de Futebol 
de Salão, entre Suzano e 
Desportivo Sorocabana. Na 
sequência, a partir das 16h30, 
ocorrerão os jogos da Copa 
Marco Antônio Fonseca, que 
reúne as principais equipes 
de futsal da cidade.

No domingo, as atividades 
continuam com o Torneio de 
Jogo de Dama, que terá início 
às 8h30 e duração prevista 
até as 17 horas, no Complexo 
Poliesportivo Paulo Portela 
(rua Barão de Jaceguai, 375 
– Centro). O evento reunirá 
praticantes das categorias 
adulto masculino e femi-
nino, máster acima de 60 
anos masculino e feminino 
e sub-18 misto.

Também na manhã de do-
mingo, o Estádio Municipal 
Francisco Marques Figueira, 

o Suzanão (avenida Taiaçupe-
ba, s/nº – Jardim Colorado) 
receberá uma rodada cheia de 
jogos de clubes amadores da 
Liga Municipal de Futebol de 
Suzano (LMFS). As atividades 
começam com partidas das 

escolinhas de futebol sub-11 
e sub-13, a partir das 8h30, 
seguidas de uma apresen-
tação de samba promovida 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura. Logo depois, haverá 
os duelos entre os clubes 

Vitória e União Graziela, às 
12 horas, e o confronto entre 
Bahia Suzano e Nova América, 
às 14 horas.

Segundo o secretário Arnal-
do Marin Junior, o Nardinho, 
todas as atividades foram 

pensadas para divertir e en-
treter os munícipes. “Ficamos 
muito tempo sem grandes 
atividades recreativas como 
essas, devido à pandemia 
de Covid-19. Hoje, após 
muito planejamento, pude-
mos retomar esses grandes 
eventos para os suzanenses, 
que serão os verdadeiros 
presenteados nos 73 anos 
da cidade”, comentou.

O secretário lembrou tam-
bém dos eventos esportivos 
de grande porte no final de 
semana, nos quais a pasta 
oferece policiamento, ambu-
lâncias e supervisão. “Além 
dessas atividades organizadas, 
temos também as partidas 
do Usac no Suzanão pelo 
Paulistão da Série A3 e a 
decisão do Suzano Vôlei na 
Arena Suzano, às 14 horas. Se 
o time da nossa cidade ganhar, 
em breve teremos jogos da 
Superliga acontecendo aqui, 
então convido a todos para 
encher o ginásio e empurrar 
nossos atletas para essa con-
quista”, concluiu Nardinho.

O Suzanão recebe, no domingo, uma séria de jogos da Liga Munizipal de Futebol

Wanderley Costa/Secop Suzano

Suzano - Em alusão ao mês 
da mulher, a dirigente do 
Fundo Social de Solidarieda-
de, a primeira-dama Larissa 
Ashiuchi, foi homenageada 
pela Câmara Municipal com a 
Medalha Vereadora Augusti-
nha Raphaela Maida Molteni. 
A cerimônia, realizada na 
noite da última segunda-

-feira, também foi marcada 
pela celebração dos serviços 
prestados por 22 suzanenses 
que integraram o projeto 

“Mulheres Fazendo História 
na cidade de Suzano”.

O evento contou com a 
presença do prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), que compôs a 
mesa ao lado do presidente 
da Câmara Municipal, o 
vereador Leandrinho; do 
presidente da OAB de Su-
zano, Fabrício Ciconi; da 
coordenadora do Curso de 
Direito da Faculdade Piaget, 
Solange Tomiyama; e da 
delegada titular da Delegacia 
de Defesa da Mulher, Silmara 
Marcelino.

Larissa Ashiuchi 
é homenageada 
pela Câmara  
de Vereadores

Mês da Mulher

Suzano - A Secretaria de Admi-
nistração, por meio do Núcleo 
de Acompanhamento aos Ser-
vidores (NAS), tem promovido 
junto aos contemplados do 
Bolsa Trabalho uma ação de 
acolhimento e preparo para 
a vida profissional. O projeto 

“Construindo Sonhos” confere 
encontros mensais sobre di-
ferentes temas sobre carreira 
e o desenvolvimento  pessoal.

Até o momento, o projeto 
já realizou duas de cinco re-
uniões presenciais previstas. 
Os encontros são ofertados 
a cerca de 30 colaboradores 
da administração municipal 
que fazem parte do programa 
estadual Bolsa Trabalho, que 
garante ocupação profissio-
nal, curso profissionalizante e 
bolsa-auxílio de R$ 540 para 
os participantes.

Os colaboradores já parti-
ciparam da reunião sobre as 
expectativas para o futuro e 
da oficina sobre currículo e 
entrevista de emprego. O obje-
tivo do trabalho desenvolvido 
pelo NAS é oferecer meios de 
incentivo ao grupo, a fim de 

que os participantes possam se 
desenvolver e conseguir novas 
oportunidades no mundo do 
trabalho.

“Os colaboradores do Bolsa 
Trabalho seguem um perfil dife-
renciado, conforme os critérios 
do programa estadual. Pensando 
em fortalecer ainda mais esses 
trabalhadores, desenvolvemos 
o projeto ‘Construindo Sonhos’, 
que incentiva o diálogo e a 
troca de experiências, além 
de assegurar o preparo deles 
para novos desafios no meio 
profissional após o período da 
bolsa”, explicou a secretária 
Cíntia Renata Lira.

A coordenadora do NAS, 
Renata Pires, pontuou ainda 
a parceria do núcleo junto a 
outros setores da administração 
para o amparo multidisciplinar. 

“Contamos com o empenho de 
toda a equipe do NAS, mas 
também propomos para os 
próximos encontros a par-
ticipação dos profissionais 
do Serviço de Atendimento 
Especial/Centro de Testagem 
e Aconselhamento (SAE/CTA) 
e do Cras.

Município promove 
projeto inédito mensal

Bolsa Trabalho
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Shoppings têm programação 
especial para Dia do Autismo
Empreendimentos em Suzano e Mogi prepararam atrações especiais com cinema, exposição e brincadeiras

AUTISMO 

Região - Em comemoração ao 
Dia Mundial de Conscienti-
zação do Autismo, celebrado 
amanhã, dia 2 de abril, o 
Suzano Shopping e Mogi 
Shopping prepararam eventos 
para pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). 
Em Suzano será realizada uma 
manhã especial para crianças, 
com direito a brincadeiras 
e sessão de cinema. Tudo 
gratuitamente.

As atividades no Suzano 
Shopping terão início às 9 
horas e previsão de término 
às 10h30. De acordo com o 
centro de compras, como as 
lojas ainda não funcionam 
nesse horário, o ambiente 
é mais calmo e com menos 
ruídos, e assim é possível 
proporcionar maior conforto 
e diversão para as crianças 
autistas e suas famílias.

A garotada suzanense po-
derá brincar à vontade na 
mega piscina de bolinhas 
com escorregadores e répli-
cas gigantes de dinossauros 
do Dino’s Adventure e nos 

brinquedos do Puppy Play, 
como jogos de videogame, 
simuladores, a autopista 
com carro de batida, entre 
outros. Após as brincadeiras, 
o Centerplex oferecerá uma 
sessão exclusiva do filme 

“Os caras malvados”, nova 
animação da Dreamworks. 
A sala de cinema receberá 
adaptações como luzes le-
vemente acesas e som mais 
baixo, com a redução dos 
estímulos sonoros e visuais.

Como as vagas para todas 
as atividades são limitadas, 
para melhor acolher o público, 
é necessário fazer inscrição 
pelo Instagram do shopping 
(no link https://bit.ly/ins-
cricaosuzano). O Suzano 
Shopping fica na Rua Sete 
de Setembro, n° 555, Jardim 
Iraí. Mais informações pelo 
site www.suzanoshopping.
com.br ou pelo telefone 
2500-7940.

Mogi das Cruzes
A programação do Mogi 

Shopping terá, além da 

exposição fotográfica “Além 
do Espectro – Um olhar 
humanizado das diferen-
ças que nos fazem únicos”, 
assinada pela fotógrafa Rita 
Bonanata, em parceria com 
a Comissão dos Direitos dos 

Autistas da OAB de Mogi 
das Cruzes, contará com 
horários especiais na Vila 
da Galinha Pintadinha e no 
cinema. Amanhã, as crianças 
com TEA poderão conferir 
uma sessão exclusiva da Vila 

da Galinha Pintadinha. O 
espaço será aberto em ho-
rário especial, das 9 às 12 
horas, e terá capacidade 
para atender 20 crianças a 
cada 30 minutos. Neste dia 
a contribuição da entrada 

social para o simulador de 
voo será opcional.

Para fazer a inscrição, basta 
enviar um e-mail para sac@
mogishopping.com.br ou 
ligar para o Serviço de Aten-
dimento ao Cliente (SAC) 
pelo telefone 4798-8800. Será 
preciso informar o nome da 
criança e do acompanhante 
responsável. As monitoras 
do evento farão o controle 
pela lista de inscritos.

Já no proximo domingo, 
dia 10, as pessoas com TEA, 
familiares e amigos poderão 
conferir uma sessão exclusiva, 
às 11 horas, do filme “Sonic”, 
no Cinemark. 

Autismo
O Dia Mundial de Cons-

cientização Sobre o Autismo 
foi estabelecido em 2007 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e tem 
como objetivos a difusão de 
informações e a redução da 
discriminação e do precon-
ceito. No Brasil, são cerca de 
2 milhões de autistas. 

Suzano Shopping abrirá mais cedo amanhã para receber as crianças e famílias 

Divulgação 

Mogi - A Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana con-
tinuará durante esta semana 
os testes para a implantação 
de uma faixa reversível na 
avenida João XXIII, entre o 
distrito de Cezar de Souza e 
o Jardim Armênia. Durante 
o primeiro dia da análise, os 
resultados foram positivos 
para a fluidez do trânsito 
sentido bairro-centro da via. 

A faixa reversível funciona 
das 7 às 9 horas, no trecho 
da avenida João XXIII entre 
a linha férrea que corta a 
avenida e a rua Júlio Perot-
ti. O objetivo é melhorar a 
circulação de veículos entre 
a região leste da cidade e os 
bairros próximos ao Centro, 
que apresenta problemas, 
principalmente durante o 
horário de pico da manhã.

Durante o período de tes-
tes, os técnicos da Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana analisarão os impactos 
da medida na circulação, já 
que o comportamento do 
trânsito e dos motoristas são 
diferentes a cada dia. 

Os testes serão feitos com 
adequações operacionais que 
serão implantadas com base 
na observação do que ocorre 
na via e também análises 
de outros fatores, como a 
movimentação dos ciclistas 
e dos caminhões, que têm 
uma presença importante na 
avenida João XXIII, além do 
transporte coletivo.

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana lembra 
ainda que estão previstas 
intervenções estruturais para 
a circulação no distrito de 
Cezar de Souza, com o pro-
grama Viva Mogi, que prevê a 
construção de novas avenidas 
que deverão ter impacto 
positivo em toda a região 
leste da cidade.

Testes de faixa reversível 
na João XXIII continuam

Trânsito

A faixa 

reversível 

funciona das  

7 às 9 horas

Região - O Pronto!, o novo 
sistema de transporte coletivo 
de Mogi das Cruzes, terá 
novidades para a ligação 
entre os Terminais Central 
e Estudantes e para o aten-
dimento dos passageiros 
que desejam ir ao centro da 
cidade ou a estabelecimentos 
de atendimento médico. A 
Linha Expressa e as três Li-
nhas Circulares começarão a 
operar neste domingo, com 
o início do projeto piloto.

Uma das grandes novida-
des do Pronto! será a Linha 
Expressa, que ligará os Ter-
minais Central e Estudantes 
sem paradas em pontos, em 
um sistema semelhante ao 
que é utilizado pelo metrô. 
Os ônibus terão a frente na 
cor laranja, para facilitar a 
identificação pelos passagei-
ros, e a programação é para 
que tenham intervalos de 
cinco minutos, para facilitar 
a mobilidade dos passageiros 
entre os terminais.

A Linha Expressa utilizará 
o corredor da rua Doutor 

Mogi terá circulares para terminais e 
ônibus atenderão bairros em Suzano

Transporte

Francisco Ribeiro Nogueira, 
o Largo do Carmo, rua Otto 
Unger, o prédio da Prefeitura 
e as proximidades do shop-
ping, até chegar ao Terminal 
Estudantes. No outro sentido, 
os ônibus passarão pelos cor-
redores da avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães e 
Doutor Ricardo Vilela.

Suzano
A Secretaria de Transpor-

tes e Mobilidade Urbana de 
Suzano começa a oferecer 
nesta sexta-feira (01/04) 
o atendimento de ônibus 
municipais no Parque Ma-
ria Helena e na Vila Maluf. 
A linha 03TR, já existente, 
que conecta o Terminal de 
Transportes Urbanos Vereador 
Diniz José dos Santos Faria, 
o Terminal Norte, e o bairro 
Chácara Méa, na região norte, 
passará a fazer 19 viagens e 
a circular em vias públicas 
dentro dos dois bairros. A 
meta da pasta é criar de um 
cronograma definitivo nos 
próximos 30 dias.

fazer compras ou em busca 
de algum serviço e desejam 
descer em algum ponto fora 
dos terminais, as melhores 
opções são das Linhas Circu-
lar Centro e Circular Centro 
via Rua Ipiranga. Estes dois 
itinerários serão feitos por 
ônibus com o padrão do 
sistema de transporte coletivo 
de Mogi das Cruzes.

Saindo do Terminal Cen-
tral, a Linha Circular Centro 
passará pelas proximidades 
da Universidade de Mogi das 
Cruzes, Largo do Carmo, 
praça Coronel Benedicto de 
Almeida e avenida Voluntário 
Fernando Pinheiro Franco, até 
chegar ao Terminal Central. 
No sentido oposto, serão 
atendidas a praça Oswaldo 
Cruz, a rua Barão de Jaceguai, 
a Santa Casa, o prédio da 
Prefeitura e as proximidades 
do shopping.

Já a Linha Circular Centro 
via Rua Ipiranga, ao deixar 
o Terminal Central, atenderá 
a praça da Bandeira, a rua 
Ipiranga, a praça Prefeito 

Ricardo Vilela para a ligação 
entre o Terminal Estudantes 
e o Terminal Central. Já no 
sentido oposto, a passagem 
será pela rua Navajas. A pre-
visão é que o itinerário entre 
os dois terminais seja feito 
em cerca de 10 minutos.

Já para os passageiros que 
chegam à região central de 
Mogi das Cruzes em busca 
de atendimento médico, a 
melhor opção será a Linha 
Circular Saúde, que passará 
por diferentes estruturas de 
atendimento. A linha também 
terá uma identificação especial 
para facilitar a diferenciação, 
com a frente na cor azul.

O Circular Saúde atenderá 
o Pró-Criança, o Pró-Hiper, 
o Pró-Mulher, o Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo e a Santa Casa. Além 
disso, também fará passagem 
pelo Mercado do Produtor, 
pelo Shangai, pelo Largo 
Bom Jesus e pela Justiça do 
Trabalho.

Para os passageiros que vão 
à região central para trabalhar, 
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Região tem mais de 400 
atletas no Jomi 2022
Alto Tietê - Depois de dois 
anos com o calendário espor-
tivo prejudicado por conta 
da pandemia de Covid-19, 
as prefeituras do Alto Tietê 
se prepararam para partici-
pação na 1ª etapa dos Jogos 
Estaduais da Melhor Idade 
(Jomi), os antigos Jogos Re-
gionais do Idoso (Jori). Nove 
das 12 cidades que integram 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) estão 
na competição, que começou 
na anteontem e segue até 
domingo, em Campos do 
Jordão.

Ao todo são 420 atletas 
das cidades de Arujá, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis e Santa 
Isabel, e também Guarulhos. 
A competição, considerada o 
principal torneio esportivo 
voltado para a terceira idade 
no Estado, com a participa-
ção de atletas acima de 60 
anos, funciona no formato 
de uma olimpíada regional, 

JOGOS DA MELHOR IDADE

com disputas das modalidades 
de Atletismo, Bocha, Buraco, 
Coreografia, Damas, Dança 
de Salão, Dominó, Malha, 
Natação, Tênis, Tênis de Mesa, 
Truco, Voleibol Adaptado e 
Xadrez, nas categorias femi-
nino e masculino. Todas as 
modalidades têm participação 
de atletas da região.

“Essa é uma competição de 
grande importância e marca 
o retorno dos nossos atletas 
para as atividades esportivas 

regionais. Os municípios estão 
preparando toda a estrutura 
necessária para garantir a 
participação segura dos nossos 
atletas da melhor idade”, disse 
o coordenador da Câmara 
Técnica, Fábio Sales. Na última 
edição dos jogos, em 2019, 
a delegação de Guarulhos 
conquistou o vice-campeonato 
com 117 pontos, ficando 
atrás apenas da cidade de São 
José dos Campos, campeã da 
competição com 159 pontos.

Ferraz é uma das oito cidades que está na competição

Divulgação 

Dupla é presa por receptação e 
roubo que se iniciou em Minas
Policia Militar apreendeu mais de R$ 50 mil e 30 celulares avaliados em R$ 85 mil crime ocorreu em Extrema

ESTADO VIZINHO

Região- Dois homens foram 
presos em uma operação 
em conjunto entre a Polícia 
Militar de Minas Gerais e a 
Polícia Militar de São Paulo 
na tarde de ontem no limite 
entre os municípios de Poá 
e Ferraz de Vasconcelos. 
Os suspeitos envolvidos 
no roubo e receptação de 
celulares iniciaram a ação 
em uma loja da cidade de 
Extrema, no Estado de 
Minas Gerais. Com eles, 
a PM apreendeu mais de  
R$ 50 mil, 30 celulares, dois 
relógios, um videogame e 
um veículo.

De acordo com a Polícia 
Militar, durante patrulha-
mento tático de supervisão 
pela área da 3ª Cia do 32° 
Batalhão de Polícia Militar 
Metropolitano (BPM/M) 
e fiscalização da Opera-
ção Força Total, chegou 
a informação de uma em-
presa de monitoramento 
de veículos, de que um 

automóvel, envolvido em 
ação criminosa de roubo 
em uma loja pela cidade 
mineira, estaria na cidade 
de Poá, área da 2ª Cia do 
32°BPM/M.

Diante da informação, 
a PM direcionou o patru-
lhamento em busca do 
veículo no limite entre os 
municípios de Poá e Ferraz. 
O carro foi localizado na 

rua Lourenço Paganucci, 
centro de Ferraz, e o con-
dutor foi submetido a busca 
pessoal, mas nada de ilícito 

foi localizado. Já no veículo 
foram encontrados R$ 21 
mil em uma bolsa no banco 
traseiro, proveniente da 

venda dos celulares para o 
receptador. De acordo com 
a PM o motorista afirmou 
ter recebido o valor de 

um morador de Poá após 
entregar 30 aparelhos ce-
lulares subtraídos da loja 
em Minas Gerais.

Com essa informação 
os policiais se deslocaram 
para a rua Vitória, no bair-
ro Vila Varela, em Poá e 
identificaram o receptador 
em sua residência. Com o 
suspeito, havia 30 apare-
lhos celulares subtraídos 
no Estado vizinho e outros 
objetos, entre eles dois reló-
gios, um videogame e mais  
R$ 35 mil que o receptador 
não conseguiu comprovar 
a procedência.

Os suspeitos, o veículo, 
os objetos e valor em di-
nheiro foram encaminha-
dos à Delegacia Central 
de Ferraz de Vasconcelos, 
onde o delegado de plantão 
ratificou a voz de prisão em 
flagrante pela participação 
no roubo e receptação. O 
somatório dos valores de 
mercado dos aparelhos 
celulares totalizam apro-
ximadamente R$ 85 mil. 

Aline Sabino

Aparelhos celulares estão avaliados em aproximadamente R$ 85mil reais

Divulgação/CPA-M/12 - 32° BPM/M

Jovem é morta com golpes 
de faca pelo namorado
Ferraz - Uma jovem de 22 
anos foi vítima de feminicídio 
na madrugada de ontem, no 
bairro Jardim Santa Cecília. 
O autor do crime teria sido 
o namorado de 18 anos. Se-
gundo informações da Polícia 
Civil, familiares do suspeito 
flagraram o momento em que 
o homem golpeava a mulher 
com uma faca. O suspeito 
conseguiu fugir. O caso foi 
registrado na Delegacia Central 
do município.

De acordo com a Secretaria 
de Segurança Pública de São 
Paulo (SSP) o caso é investigado 
por meio de Inquérito Policial 
pelo DP central. O delegado 
solicitou a prisão do autor e 
aguarda o retorno da Justiça.

Um levantamento feito 
pelo Mogi News/Dat com 
base nos dados da SSP aponta 
que, entre 2020 e 2021, houve 
sete casos de feminicídio no 
Alto Tietê. Porém, apenas 
neste ano, duas tentativas já 
foram registradas em Suzano, 
e uma morte ocorreu em 
Itaquaquecetuba. No país, 

Feminicídio

em média, uma mulher foi 
vítima de feminicídio a cada 
7 horas no ano passado, de 
acordo com o relatório Vio-
lência contra Mulheres do 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública. O estudo ainda 
apontou que, na pandemia, 
o isolamento social devido 
à pandemia de coronavírus 
(Covid-19) influenciou no 
aumento das mortes, o que 
evidencia o crescimento da 
violência contra a mulher.

Em 2020, primeiro ano da 

pandemia, foram registrados 
cinco casos de feminicídio 
na região, sendo dois deles 
em Mogi das Cruzes, um em 
Suzano, outro em Ferraz de 
Vasconcelos e um também 
em Poá. No ano passado, os 
dados apresentaram queda, 
com um caso em Arujá e um 
em Itaquá. Os dados são do 
sistema de Registro Digital 
de Ocorrências (R.D.O.), fer-
ramenta da SSP. Em janeiro 
deste ano, houve uma morte 
também em Itaquá. (A.S.)

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ferraz

Divulgação

Empresa de 
monitoramento 
de veículo ajudou 
a PM a localizar 
o criminoso
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Fundo Social encerra o Mês da Mulher com homenagens 

O Fundo Social de Mogi das Cruzes realizou, anteontem, a cerimônia “Mulher”, 
no Theatro Vasques, para simbolizar o encerramento do Mês da Mulher e da 
programação comemorativa desenvolvida ao longo de março. O evento teve casa 
cheia e reuniu apresentação musical, talk show e também uma homenagem a 
mulheres que representam diferentes causas do universo feminino.

Não há necessidade de agendamento prévio

 Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ocupação de leitos chega a zero
Unidades que chegaram a ter até 100% de ocupação de UTI e enfermaria hoje estudam remanejamento de leitos

COVID-19

Região - Um ano após o 
pico da segunda onda da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), a ocupação 
dos leitos de Enfermaria 
e de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) de hospi-
tais municipais e estaduais 
chegou ao patamar de ocu-
pação zero em muitas das 
unidades - inclusive levando 
alguns municípios a cogitar 
o remanejamento de leitos 
para o futuro.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, a ocupação 
de leitos na rede municipal 
é de dez em 60 leitos para 
UTI e nove dos 109 para 
casos de Enfermaria - res-
pectivamente, a taxa de 
ocupação é de 16,6% e 
8,25%. No ano passado, a 
ocupação estava em 100% 
com 411 pessoas internadas, 
sendo 166 na UTI e 245 

Unidades registram pouca ou nenhuma internação

nas enfermarias. A Pasta 
da Saúde também infor-
mou que desde agosto do 
ano passado o município 
mudou a apresentação da 
ocupação dos leitos pela 
desmobilização das alas 
exclusivas nos hospitais, 
devido à de internações.

Em Suzano, a Secretaria 
de Saúde registrou que 
nenhum dos 22 leitos de 
Enfermaria do Pronto-Socorro 
Municipal estava ocupado 
com pacientes do novo 
coronavírus, sendo que 
há um ano o mesmo local 
contava com 66 vagas de 
Enfermaria disponíveis e 
ocupadas, e 16 dos 20 leitos 
de UTI com pacientes. O 
município reforçou que 
a redução de leitos não 
ocorreu em 2022, tendo 
sido feita no ano passado.

Guararema informou que 
dos oito leitos para casos 

respiratórios, nenhum se 
encontra ocupado - mesmo 
número registrado em 31 
de março do ano passado. 

“Não houve redução de 
leitos entre janeiro e março 
deste ano, sendo que o 

remanejamento foi feito em 
novembro do ano passado”, 
apontou o município. Na 
cidade de Poá há apenas 
um leito de emergência, de 
dois disponíveis, ocupado, 
sendo que os dois leitos de 

Enfermaria seguem vazios
A Secretaria de Saúde 

de Santa Isabel declarou 
ontem  que os 11 leitos de 
Enfermaria e os três leitos 
com suporte ventilatório 
pulmonar seguem sem pa-
cientes, marca alcançada 
desde o início da semana. “A 
positividade para a Covid-19 
está muito próximo de zero, 
o que nos próximos dias, 
em reunião com o prestador 
de serviços, iremos inativar 
ou reduzir minimamente os 
leitos específicos”, declarou.

Estaduais 
A Secretaria de Estado 

da Saúde informou que 
a taxa de ocupação dos 
leitos para Covid-19 na 
região metropolitana de 
São Paulo é de 28,2% para 
os leitos de emergência 
e 24,6% para enfermaria, 
sendo que há um ano os 

índices respectivamente 
eram de 88,5% para UTI e 
85,5% para casos de média 
complexidade.

Segundo a pasta estadual, 
o Hospital Santa Marcelina 
de Itaquaquecetuba está com 
seus dez leitos de UTI e 20 
de enfermaria sem pacientes, 
sendo que no ano passado 
a lotação era completa na 
unidade hospitalar.

Os leitos do Hospital de 
Clínicas Luzia de Pinho Melo 
em Mogi das Cruzes, bem 
como o Hospital Regional 
de Ferraz de Vasconcelos, 
tiveram seus leitos redirecio-
nados para outras patologias. 
No ano passado, a unidade 
de Ferraz de Vasconcelos 
estava com seus 52 leitos (26 
de UTI e 26 de enfermaria) 
ocupados, enquanto que em 
Mogi o nível de ocupação 
era de 91% para enfermaria 
e 100% para UTI.

André Diniz
Arquivo/Mogi News

Idosos com 80 anos+ podem 
se vacinar contra a gripe hoje
Mogi - O drive do Pró-Hiper 
promove hoje a vacinação contra 
a Gripe para pessoas com 80 
anos ou mais, das 9h30 às 
15h30, sem necessidade de 
agendamento prévio. Quem 
for de carro deve entrar pela 
Avenida Cívica, enquanto os 
pedestres devem acessar o 
local pela avenida Prefeito 
Carlos Ferreira Lopes, no 
bairro do Mogilar.

Além da vacina contra a 
gripe, idosos com 80 anos 
ou mais já podem tomar a 4ª 
dose da vacina – desde que a 
terceira tenha sido aplicada 
há pelo menos quatro meses. 
Não precisa de agendamento 
prévio e as duas doses (gripe 
e Covid) podem ser aplicadas 
na mesma visita, bastando 
comparecer a uma Unidade 
Básica de Saúde. O atendi-
mento acontece de segunda 
a sexta, das 9 às 12 horas.

A estratégia da Secretaria 
Municipal de Saúde tem, como 
objetivo evitar aglomerações 
e diversas idas dos idosos às 
unidades de saúde.

Pró-Hiper

A Pasta mantém novas 
vagas de agendamento online 
para aplicação da vacina 
contra a Covid-19 no www.
cliquevacina.com.br .Há 
vagas com datas atualizadas 
para aplicação de segunda 
dose do imunizante Astra-
Zeneca, reforço de Janssen, 
segundas doses e doses de 
reforço Pfizer e CoronaVac, 
além da Pfizer e CoronaVac 
pediátricas. 

Mais informações podem 

ser obtidas por meio do 
telefone 160.

Mortes
Os municípios signatários 

do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
registraram um óbitos por 
Covid-19 nas últimas 24 
horas. O acumulado desde 
o início da pandemia, em 
janeiro de 2020, é de 5.913 
vítimas fatais.

Mutirão Cidade Bonita 
terá início neste sábado
Mogi- A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana dará 
início amanhã ao mutirão 
Cidade Bonita em Jundiapeba. 
Trata-se de uma grande força-
-tarefa, que vai atender a três 
setores do distrito, com reforço 
de mão de obra, maquinário 
e carta de serviços completa, 
para atender demandas pon-
tuais e deixar o bairro em boas 
condições de conservação.

Por conta da extensão aten-
dida e também do volume de 
demandas, o mutirão será 
mais longo, com 10 dias de 
duração. Além das equipes 
que atuam regularmente nas 
forças-tarefa, esta edição con-
tará com reforço operacional 
advindo das Administrações 
Regionais do município.

O primeiro setor atendido 
está entre as avenidas Presidente 
Altino Arantes, Dona Áurea 
Martins dos Anjos e Benedicto 
Gallucci. Já o segundo abrange 
o trecho entre a Altino Arantes 
e a João de Souza Branco. O 
terceiro, por sua vez, atende 
vias margeadas pelo Rio Jundiaí 

Jundiapeba

e termina na região da rua 
Francisco Soares Marialva e 
Estrada Marginal da Adutora.

Os serviços serão: capinação 
de guias e sarjetas, raspagem 
de guias, manutenção de 
ruas asfaltadas, nivelamento 
e cascalhamento das não 
asfaltadas, Operação Tapa-

-Buraco, limpeza de terrenos 
municipais, recolha de entulho 
e inertes, troca de lâmpadas, 
manutenção civil de próprios 
e limpeza de galerias e bocas 

de lobo.
Jundiapeba já está receben-

do trabalhos contínuos da 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana, com a modernização 
da iluminação pública por meio 
da instalação de lâmpadas LED. 
O modelo é mais eficiente no 
que se refere à iluminação e 
segurança pública, além de 
garantir redução no consumo 
de energia. Ao término, serão 
2 mil lâmpadas LED instaladas 
em 94 vias do distrito.

Serviços serão, capinação e raspagem, tintura, entre outros

Pedro Chavedar/PMMC
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

                             DE BIRITIBA MIRIM/SP - BIRITIBA PREV

Discriminação

RECEITAS Previsão Anual Previsto Mensal Realizada Previsto realizado à Realizar

I. Receitas Correntes 13.183.593,00            1.098.632,75          3.556.243,40           13.183.593,00             17.889.304,20      4.705.711,20-            

Contr Serv Ativo Civil 2.410.400,00              200.866,67             600.434,54              2.410.400,00               2.832.101,92        421.701,92-               

Receita Patrimonial 2.458.095,00              204.841,25             988.978,98              2.458.095,00               5.382.556,61        2.924.461,61-            

Outras Receitas Correntes 171.412,00                 14.284,33               6.946,06                  171.412,00                  54.267,05             117.144,95               

Receitas Correntes - Intra OFSS 8.143.686,00              678.640,50             1.959.883,82           8.143.686,00               9.620.378,62        1.476.692,62-            

 Outras Receitas Correntes -                          

Comp. Prev. entre RGPS e RPPS -                              -                          -                               -                            

Receita Extra-Orçamentária -                              -                          -                               -                            

Contrib. Patronais -Mts,Jrs D.Ativa

TOTAL DA RECEITA 13.183.593,00            1.098.632,75          3.556.243,40           13.183.593,00             17.889.304,20      4.705.711,20-            

DESPESAS

Dotação Atual Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar

II. Despesas Correntes 4.523.879,00              1.636.451,70          1.636.451,40           5.830.299,78               5.830.299,48        1.306.420,78-            

Inativos Civis 2.662.214,00              922.745,52             922.745,52              4.293.400,89               4.293.400,89        1.631.186,89-            

Pensionista Civis 622.747,00                 143.811,47             143.811,47              675.310,67                  675.310,67           52.563,67-                 

Sentenças Judiciais 642.640,00                 469.579,59             469.579,29              469.579,59                  469.579,29           173.060,41               

Outras Despesas Correntes 596.278,00                 100.315,12             100.315,12              392.008,63                  392.008,63           204.269,37               

III. Despesas de Capital 140.000,00                 -                          -                          -                               -                        138.953,07               

Investimentos 140.000,00                 -                          -                          -                               -                        138.953,07               

Reserva Legal 8.519.714,00              -                          -                          -                               -                        8.519.714,00            

TOTAL DA DESPESA 13.183.593,00            1.636.451,70          1.636.451,40           5.830.299,78               5.830.299,48        7.353.293,22            

IV. Resultado

     Previdenciário (I-II-III) -                              537.818,95-             1.919.792,00           7.353.293,22               12.059.004,72      3.538.243,49-            

V. Saldo Financeiro Instituto

VI. Alíquota (Civis) Ativos Inativos Pensionistas Ente Público

14 14 14 31

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO PATRICIA MENDES VIEIRA

Chefe Financeiro e de ContabilidadeDiretora Superintendente

6º BIMESTRE Acumulado

Aplicações Merc. Aberto Bancos C/ Movimento Caixa

75.711.754,25R$                                         2.374,14R$                                                    417,74R$                                                  

Demonstrativo Financeiro e Orçamentário da Receita e Despesa Previdenciárias

Bimestral e Acumulada - Lei 9.717/1998

6º BIMESTRE DE 2021

No Período Acumulado

Discriminação

RECEITAS Previsão Anual Previsto Mensal Realizada Previsto realizado à Realizar

I. Receitas Correntes 14.552.052,00            1.004.973,13          2.668.031,80           14.552.052,00             2.668.031,80        11.884.020,20    

Contr Serv Ativo Civil 2.787.705,00              232.308,75             200.365,57              2.787.705,00               200.365,57           2.587.339,43      

Receita Patrimonial 2.578.800,00              214.900,00             1.381.091,90           2.578.800,00               1.381.091,90        1.197.708,10      

Outras Receitas Correntes 115.780,00                 9.648,33                 -                          115.780,00                  -                        115.780,00         

Receitas Correntes - Intra OFSS 9.069.767,00              548.116,05             548.116,05              9.069.767,00               548.116,05           8.521.650,95      

Outras Rec Correntes -Intra OFSS -                              -                          538.458,28              -                               538.458,28           538.458,28-         

Comp. Prev. entre RGPS e RPPS -                              -                          -                               -                      

Receita Extra-Orçamentária -                              -                          -                               -                      

Contrib. Patronais -Mts,Jrs D.Ativa

TOTAL DA RECEITA 14.552.052,00            1.004.973,13          2.668.031,80           14.552.052,00             2.668.031,80        11.884.020,20    

DESPESAS

Dotação Atual Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar

II. Despesas Correntes 4.717.044,00              967.902,81             967.902,81              967.902,81                  967.902,81           3.749.141,19      

Inativos Civis 2.898.452,00              801.264,47             801.264,47              801.264,47                  801.264,47           2.097.187,53      

Pensionista Civis 628.713,00                 115.330,37             115.330,37              115.330,37                  115.330,37           513.382,63         

Sentenças Judiciais 642.640,00                 -                          -                          -                               -                        642.640,00         

Outras Despesas Correntes 547.239,00                 51.307,97               51.307,97                51.307,97                    51.307,97             495.931,03         

III. Despesas de Capital 140.000,00                 -                          -                               -                        138.953,07         

Investimentos 140.000,00                 -                          -                          -                               -                        138.953,07         

Reserva Legal 9.695.008,00              -                          -                          -                               -                        9.695.008,00      

TOTAL DA DESPESA 14.552.052,00            967.902,81             967.902,81              967.902,81                  967.902,81           13.584.149,19    

IV. Resultado

     Previdenciário (I-II-III) -                              37.070,32               1.700.128,99           13.584.149,19             1.700.128,99        7.995.925,94      

V. Saldo Financeiro Instituto

VI. Alíquota (Civis) Ativos Inativos Pensionistas Ente Público

14 14 14 16

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO PATRICIA MENDES VIEIRA

Chefe Financeiro e de ContabilidadeDiretora Superintendente

1º BIMESTRE Acumulado

Aplicações Merc. Aberto Bancos C/ Movimento Caixa

76.531.067,83R$                                         526.601,47R$                                                882,64R$                                            

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

Demonstrativo Financeiro e Orçamentário da Receita e Despesa Previdenciárias

Bimestral e Acumulada - Lei 9.717/1998

1º BIMESTRE DE 2022

No Período Acumulado

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO  
                             DE BIRITIBA MIRIM/SP - BIRITIBA PREV 
 

 

 

TERMO ADITIVO N.º 01 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DOS ESTUDOS ATUARIAIS 

 
CONTRATADA:    ETAA – ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA 
VALOR: R$ 1.400,00 Mensais 
PRAZO: 12 MESES 
ASSINATURA: 01/02/2022 
OBSERVAÇÃO: Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94  

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO (TI) 

 
CONTRATADA:    EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A 
VALOR: R$ 100,00 Mensais 
PRAZO: 60 MESES 
ASSINATURA: 01/01/2022 
OBSERVAÇÃO: Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94  

 

          TERMO ADITIVO N.º 04 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA 

 
CONTRATADA:    CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 
 VALOR: R$ 782,13 MENSAIS 
 PRAZO: 12 MESES 
 ASSINATURA: 01/08/2021 
 OBSERVAÇÃO: Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94  

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Gestão Pública, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 6.961/22
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 18 
de abril de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 31 de março de 2022
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, torna público, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 29/2022 - PROCESSO Nº 33.199/2021 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços, (1º andar – edifício sede da Prefeitura), às 14:00 
horas do dia 18 de abril de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para 
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 31 de março de 2022.
ALESANDRO SILVEIRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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