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

Em média, cada morador do ALto Tietê, desembolsou R$ 83,89 no ano passado para manter o Legislativo funcionado

Câmaras economizam mais de 
R$ 10 milhões entre 2020 e 2021

Uma apuração do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) sobre os 
gastos das Câmaras apontou que, 
no Alto Tietê, o primeiro ano das 
novas legislaturas tiveram juntas 
uma economia de mais de R$ 10 
milhões em relação ao último ano 
da gestão anterior. O valor per 
capita médio de um vereador por 
ano no Alto Tietê foi de R$ 83,89 
no ano passado, enquanto que no 
ano anterior o valor era de R$ 89,70. 
Cidades, página 3

A construção da unidade come-
çou no sábado passado. Clínica 
será inédita em todo o Alto Tietê. 
Cidades, página 4

Apesar da diminuição dos ca-
sos de coronavírus em Mogi, e 
também na região, Prefeitura 

Espectro Autista

OBRAS DE 
CLÍNICA  
EM MOGI  
COMEÇAM

MONITORAMENTO CONTRA  
A COVID-19 É MANTIDO

Usuários se 
queixam de 
intervalos. p5

ÔNIBUS EM MOGI

Apesar da redução no valor geral do Legislativo no Alto Tietê, três Câmaras apresentaram aumentos nos gastos entre os dois anos

Câmara de Suzano/Vivian Turcato

Guararema

CSI ajuda a 
localizar drogas
Cidades, página 3
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Suzano Mogi

Igreja do Baruel deve ser 
tombada pela Prefeitura

Esta foi a primeira sugestão da reunião do Conselho do  
Patrimônio Cultural. Cidades, página 3
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mantém sistema de monitora-
mento da doença via telefone.  
Cidades, página 8
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SUAS DE ITAQUÁ I
A Secretaria de Desenvolvimento So-
cial de Itaquaquecetuba lançou o sis-
tema Suas Fácil, que será responsável 
por coletar e transformar em relató-
rios técnicos o número de atendimen-
tos realizados pela Pasta. O objetivo é 
dar maior eficiência aos acolhimentos 
e potencializar os serviços desenvol-
vidos no âmbito social do município.

SUAS DE ITAQUÁ II
Na plataforma, os atendimentos feitos 
no Conselho Tutelar, Centro de Refe-
rência de Assistência Social (Cras), 
Centro de Referência Especializa-
do de Assistência Social (Creas) e no 
Centro Pop, que atende pessoas em 
situação de rua, serão inseridos para 
a geração de relatórios que vão pau-
tar as principais demandas da admi-
nistração.

PROSPERA FAMÍLIA
Por meio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Habitação, 
a Prefeitura de Guararema recebeu a 
confirmação de que receberá a edi-
ção 2022 do Programa Prospera Fa-
mília, do governo do Estado. Disponi-
bilizando 80 vagas para a população 
guararemense.

UBS DE SUZANO
O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiu-
chi (PL), inaugurou, no sábado, a Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) Octacilio 
de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona 
Benta, a custo zero para a cidade. 
O novo equipamento pretende ga-
rantir mais agilidade no atendimen-
to dos mais de 30 mil pacientes que 
frequentavam mensalmente a antiga 
UBS Dr. André Cano Garcia, no bairro 
Cidade Boa Vista. Além da unidade, 
uma ambulância e um veículo para 
o transporte de vacinas também fo-
ram entregues. 

ABASTECIMENTO  
O Semae dará continuidade hoje à ma-
nutenção das cabines de energia elé-
trica em suas unidades de captação, 
tratamento e reserva de água. Os ser-
viços serão na Estação de Tratamen-
to (ETA) Centro, reservatório da Vila 
Natal e Estação de Captação (neste 
caso, afetará também a área atendida 
pela ETA Leste). A previsão da autar-
quia é interromper a distribuição de 
água por volta das 5 horas e religar 
o sistema de captação ao meio-dia. A 
normalização geral do abastecimen-
to será de forma gradativa, devendo 
se estabilizar na madrugada.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

O custo do poder

M
uito se fala no poder Execu-
tivo, afinal é ele que sempre 
está em evidência, seja da 
cidade, Estado ou do país. 

São geralmente deles que a população, 
principalmente o eleitorado, busca explica-
ções para os problemas enfrentados no dia 
a dia. E deste poder também são cobradas 
melhorias, seja das ruas, serviços, ou ou-
tros segmentos.

No entanto, utilizando as cidades como 
exemplo, os moradores se esquecem que as 
cobranças também devem ser voltadas para 
os vereadores. Em primeira instância, são 
eles que recebem as primeiras demandas da 
população, são com eles que ganharíamos a 
consciência como o eleitor e cidadão devem 
ser construídos, afinal é mais fácil conversar 
com um vereador do que com um prefeito.

As Casas de Leis servem para criar no-
vos projetos, aprovar propostas, tanto do 
Legislativo quando do Executivo, aprovar 
as contas do prefeito e fiscalizá-lo, e entre 
outras atribuições, receber as demandas da 
população, levar para discussão quando 
for pertinente, e apresentar à Prefeitura o 

que precisa ser feito para sanar o problema.
Ocorre que um vereador, assim como 

prefeito, governador e presidente, tem sa-
lário e a Câmara, com funcionários, veícu-
los, contas, tem um custo para a população, 
então nada mais justo que os “nobres pa-
res” sejam azucrinados pelos moradores em 
busca de solução. Em 2020, por exemplo, o 
Parlamento municipal custou R$ 67,28 por 
morador de Mogi das Cruzes, ano passado 
o valor foi de R$ 59,28, em Suzano o gasto 
foi um pouco maior, R$ 93,19 em 2020 e R$ 
81,59 no ano passado. Pode parecer irrisório 
este valor num primeiro momento, e para 
muita gente é, mas tem toda uma estrutura 
por trás que é bancada pela população, e o 
máximo que pode ser exigido é que aque-
la instituição funcione muito bem. O custo 
para cada cidadão poderia ser de R$ 1, mas 
se o serviço fosse mal executado, seria um 
dinheiro desperdiçado.

Este elo precisa ser forte, para antes, du-
rante e depois da eleição, porque na hora 
das promessas, tudo são flores, mas é no 
trabalho que a gente vê se o dinheiro está 
sendo bem gasto ou desperdiçado.

Existe uma definição jocosa 
sobre estatística - “estatística é 
a arte de torturar os números 
até que eles confessem o que se 
deseja”. Longe de aceitar isso 
como uma verdade absoluta, 
até porque sou sociólogo e 
pesquisador, mas tenho que 
reconhecer que em algumas 
situações a frase se aplica.

Trabalhei muitos anos como 
pesquisador e, por mais de 30 
fui professor da disciplina Me-
todologia Científica em duas 
universidades. Portanto, creio 
que tenho condições de opinar.

Pois bem, o segredo é a me-
todologia usada. Por exemplo, 
quando se estrutura uma pes-
quisa de sondagem eleitoral, 
para que a metodologia seja 
adequada, o universo de pes-
soas pesquisadas (2 mil, 3 mil) 
deve espelhar aquilo que o 
universo total apresenta como 

Pesquisa – crer ou não crer

ARTIGO
Afonso Pola

características. 
Uma parte dos institutos 

de pesquisa que produzem 
pesquisas eleitorais já possui 
uma larga experiência nisso e, 
nesse percurso, foram aprimo-
rando suas metodologias. Por 
mais que muitos desejam des-
qualificá-las, principalmente 
quando elas não traduzem o 
resultado desejado, elas retra-
tam sim um momento, e são 
muito utilizadas pelas coor-
denações de campanhas para 
reorientar estratégias. 

No entanto, gostaria de fa-
zer uma ressalva em relação 
as pesquisas que não são fei-
tas presencialmente. Vários 
institutos que divulgam esses 
levantamentos estão usando a 
abordagem via celular. E por 
quê? Bem, estamos falando 
de um país onde, de acordo 
com o IBGE, quase 40 mi-

lhões não possuem acesso a 
internet,. O celular é o prin-
cipal meio para navegar na 
internet, mas não é um bem 
de consumo universalizado.

De acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
Econômica (IBGE), no final 
de 2019 somente 64,8% dos 
estudantes de escolas públi-
cas tinham o aparelho celular, 
além do mais, pessoas com 
baixo nível de escolaridade 
têm dificuldades em se re-
lacionar com essas ligações 
eletrônicas.

E essas pessoas então mais 
concentradas nas regiões Nor-
te e Nordeste. Fazem parte da 
população mais pobre e, por 
não terem acesso a internet e 
celular não participam dessas 
pesquisas.

Afonso Pola é sociólogo e professor

 afosopola@uol.com.br
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Suzano Vôlei bate Ubêvolei/
Araguari e é campeão
Suzano - O Suzano Vôlei 
conquistou o título da Super-
liga B após vencer a final da 
competição contra o Ubevôlei/
Araguari na Arena Suzano na 
noite de anteontem por 3 sets 
a 1, com parciais de 20x25, 
25x20, 25x18 e 25x23. Este 
foi o quinto título de ordem 
nacional da história do esporte 
na cidade do Alto Tietê.

O duelo começou complicado 
para o Suzano. Mesmo com 
a atmosfera de uma torcida 
apaixonada, o time da casa 
começou atrás contra o time 
mineiro, que soube aproveitar 
boas inversões e contra-ataques 
para abrir frente no set inicial. 
A vantagem chegou a ser de 
oito pontos, mas a medida 
que a parcial avançou, os 
suzanenses diminuíram a 
diferença, terminando o set 
com 20 a 25 no placar. Ara-
guari saía na frente.

O segundo período foi de 
maior equilíbrio, com as duas 
equipes alternando pontos 
desde o início da parcial. Com 
a cabeça no lugar, os atletas 

Superliga B

do Suzano souberam impôr 
a pressão da Arena e sua qua-
lidade técnica para tomar as 
rédeas da partida, encaixando 
bons ataques e sequências 
de saques que dificultaram 
a recepção rival. Com isso, o 
resultado não podia ser outro: 
vitória na parcial por 25 a 20, 
empatando o jogo.

Com tudo igual no placar, 
os suzanenses seguiram com 
o domínio das ações, para 
alegria de sua torcida que 
lotou a Arena com mais de 
6,8 mil pessoas pelo segun-
do jogo consecutivo. Com 
a mesma raça e disposição 
do set anterior, os jogadores 

conseguiram fazer a diferença 
mais uma vez, em especial nos 
contra-ataques, fundamento 
que definiu o set em 25 a 18, 
virando o duelo em 2 sets a 1.

A hora estava chegando. 
Faltavam 25 pontos para o 
Suzano Vôlei conquistar a 
primeira taça em seu retorno 
ao cenário profissional. O 
clima no ginásio, que chegou 
a ser de preocupação, passou 
a ser de alegria e ansiedade 
com a atuação da equipe e a 
proximidade do título. Ilumi-
nado nos saques, o time da 
casa fechou o jogo em 25x23 
para conquistar o título da 
Superliga B 2022.

Equipe jogará na elite do voleibol na próxima temporada

Ricardo Sobrinho/Suzano Vôlei

Câmaras economizam mais de 
R$10 milhões em dois anos
“Mapa das Câmaras” apurou total gasto pelas Casas de Leis e estimou o custo médio anual de cada vereador

FINANÇAS

Uma apuração do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP) sobre os gastos 
das Câmaras de Vereadores 
de todos os municípios pau-
listas apontou que, no Alto 
Tietê, o primeiro ano das 
novas legislaturas tiveram 
juntas uma economia de 
mais de R$ 10 milhões em 
relação ao último ano da 
gestão anterior.

O “Mapa das Câmaras” 
mostrou o gasto total das 
Casas de Lei, em comparação 
com a população total esti-
mada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), e não levou em 
consideração a inflação no 
período aferido. Em todo o 
Estado, à exceção da capital, 
o montante total foi de R$ 
2,854 bilhões, enquanto que 
nas dez cidades do bloco 
regional tiveram gastos de 
R$ 115,8 milhões no ano 
passado - uma economia de R$ 
10,7 milhões na comparação 

com 2020.
O valor per capita médio 

de um vereador por ano no 
Alto Tietê é de R$ 83,89 no 
ano passado, enquanto que 
no ano anterior o valor foi 
de R$ 89,70 - em média  
R$ 5,81 mais barato. A média 
estadual de um vereador 

para a população, segundo 
o TCE-SP, é de R$ 83,22 
para cada homem, mulher 
e criança.

No Alto Tietê, três cidades 
tiveram um gasto maior no 
ano passado na comparação 
com o ano anterior: Arujá (R$ 
503,7 mil a mais), Ferraz de 

Vasconcelos (R$ 636,5 mil) 
e Guararema (R$ 208,6 mil), 
onde o gasto per capita por 
vereador também aumentou. 
Já em Salesópolis, onde o 
gasto total do Legislativo 
tenha subido R$ 4,3 mil, 
o gasto per capita de cada 
parlamentar foi R$ 0,30 me-
nor, devido ao crescimento 
da população local.

Segundo o TCE-SP, Arujá é 
a cidade onde o vereador sai 
mais “caro” para o morador, 
com 15 vagas e um gasto 
total de R$ 15,4 milhões 
no ano passado, uma média 

de R$ 166,68 por pessoa. 
Itaquaquecetuba, com seus 
19 vereadores e investimento 
de R$ 12,8 milhões em 2021, 
é a cidade com o maior 
custo-benefício para seus 
membros do Legislativo.

No primeiro ano dos novos 
mandatos de vereadores e 
vereadoras, a Câmara de 
Poá foi a que apresentou o 
maior corte de gastos no Alto 
Tietê, com uma redução de 
R$ 4,7 milhões. A Câmara 
de Mogi das Cruzes foi a 
que teve a segunda maior 
queda de gastos, com R$ 

3,3 milhões a menos para 
os 23 parlamentares. Em 
Suzano, os 19 vereadores 
geraram uma economia de 
R$3,2 milhões.

No Estado de São Paulo, 
a Câmara de Vereadores 
da de Borá foi a que teve o 
maior custo per capita, com 
R$ 925 para cada cidadão. 
A Câmara de Vereadores de 
Campinas foi a que teve o 
maior custo geral, com R$ 
102 milhões, seguida de 
Guarulhos com R$ 92 milhões 
e 34 vereadores - o maior 
plenário depois da capital. 

André Diniz

Câmara de Mogi custou R$ 59,28 por habitante

Mogi News/Arquivo

Suzano - O Conselho Muni-
cipal do Patrimônio Cultural 
(Compac), empossado no 
último sábado, promoveu sua 
primeira reunião tendo como 
foco o início dos estudos para 
o tombamento material e ima-
terial da capela Nossa Senhora 
da Piedade, conhecida como 
Igreja do Baruel, e da Festa do 
Baruel. O objetivo do trabalho 
é garantir o legado cultural 
e preservar este patrimônio, 
que é parte da história de 
fundação de Suzano. 

A reunião técnica ainda 
aprovou o regimento inter-
no e definiu a mesa diretiva 
desta primeira gestão, sendo 
composta por Amaury Rodri-
gues (presidente); Cind Kelly 
Octaviano (vice-presidente); 
Pedro Luiz Cardoso (secretá-
rio) e Epeus José Michelette 
(secretário-adjunto).

De acordo com o presidente 
do órgão colegiado, os pró-
ximos passos contemplam a 
qualificação dos conselheiros, 
por meio de cursos, palestras e 
visitas técnicas. A partir deste 
grupo capacitado será possível 

Compac propõe tombar 
a Igreja do Baruel

Estudos

a elaboração de um estudo 
técnico aprofundado para o 
tombamento da Capela de Nossa 
Senhora da Piedade, a Igreja 
do Baruel, e outras demandas 
que chegarem ao conselho. 

“Esse estudo é um trabalho 
a longo prazo, detalhado e 
aprofundado para apreciação 
do conselho municipal. Isso 
envolve a parceria entre o po-
der público, as universidades 
e entidades relacionadas à 
defesa do patrimônio”.

O secretário municipal de 
Cultura, o vice-prefeito Walmir 
Pinto, destacou ainda a im-
portância do tombamento por 
parte do governo do Estado. 

“A partir desse trabalho no mu-
nicípio, conseguimos pleitear 
também o tombamento pelo 
Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado 
de São Paulo (Condephaat) 
para garantir recursos públicos 
exclusivamente voltados à 
preservação do patrimônio”, 
enaltecendo o Baruel como 
o único marco da fundação 
suzanense há mais de 130 anos.

Guararema - O Centro de 
Segurança Integrada (CSI) 
auxiliou a Polícia Militar a 
prender um traficante que 
estava realizando a venda de 
maconha e crack no bairro 
Nogueira, na última sexta-feira.

As equipes da PM foram 
informadas de que um indi-
víduo estaria traficando nas 
imediações da linha férrea. 
Foi realizada a abordagem do 
suspeito, e foram localizadas 
uma porção de maconha e 
outra de cocaína no bolso dele.

Os agentes do Centro de 
Segurança indicaram para os 
policiais o local exato onde o 
indivíduo escondia as drogas. 

“A prática normalmente ocorre 
desta forma, os indivíduos 
ficam com poucas porções com 
eles e escondem a maior parte, 
que caracteriza o flagrante, 
em outro lugar, para caso de 
serem abordados não estarem 
com a droga toda”, explicou 
o secretário de Segurança 
Pública, Edson Roberto Pinto 
de Moraes.

CSI auxilia 
Polícia Militar 
na prisão de 
traficante

Segurança

Saiba Mais

Cidade  Vereadores Valor per capita 2021 (em R$) Valor total gasto 2021
Arujá  15  166,68   R$ 15.410.213,59
Biritiba  13  73,55   R$ 2.446.517,97
Ferraz  17  59,58   R$ 11.836.902,73
Guararema 11  73,89   R$ 2.251.037,16
Itaquá  19  33,85   R$ 12.830.521,34
Mogi  23  59,28   R$ 27.008.576,27
Poá   17  95,63   R$ 11.401.387,84
Salesópolis 11  85,32   R$ 1.481.403,70
Santa Isabel  15  109,56   R$ 6.412.689,13
Suzano  19  81,59   R$ 24.753.931,62
Alto Tietê  ------  83,89 (Em média)  R$ 115.833.181,35

Fonte: TCE
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Centro de Artes Marciais 
Jackson Durães é inaugurado
Mogi- O Centro de Artes 
Marciais Jackson Durães, no 
distrito de Jundiapeba, foi 
entregue na noite do último 
sábado. O local receberá aulas 
gratuitas para a comunidade de 
diversas modalidades voltadas 
a lutas e artes marciais, além 
de festivais e competições.

Localizado na rua José 
Gallucci, o Centro de Artes 
Marciais Jackson Durães terá 
aulas de Jiu Jitsu, Karatê Kyo-
kushin, Karatê Shorin Ryu, 
Judô, Taekwondo, Boxe, Boxe 
Adaptado e Kickboxing. O 
local tem capacidade para até 
10 mil atendimentos por mês.

“Os moradores de Jundia-
peba merecem as mesmas 
oportunidades de quem vive 
na região central da cidade, 
por isso, fizemos questão de 
só inaugurar este equipamento 
quando ele estivesse à altura 
da qualidade que os mogianos 
merecem. E ele está! Este espaço 
vem para transformar vidas, 
gerar oportunidades, estudo 
e saúde para os mogianos”, 
afirmou o prefeito Caio Cunha 

Jundiapeba

(Podemos).
O prefeito destacou ainda a 

homenagem ao boxeador Jackson 
Durães, um dos maiores nomes 
da modalidade em Mogi das 
Cruzes, que faleceu no ano 
passado e dá nome ao novo 
espaço. “Foi muito especial 
e emocionante homenagear 
este guerreiro, meu amigo e 
referência no esporte”, disse.

Para a implantação do Cen-
tro de Artes Marciais Jackson 
Durães, a Prefeitura de Mogi 

das Cruzes fez uma reforma 
completa no local, que abrigava 
uma quadra de esportes que 
estava deteriorada e sendo 
utilizada pela marginalidade. O 
novo espaço teve investimento 
total de R$ 399.586,40, entre 
as intervenções realizadas na 
estrutura e a aquisição de 
materiais esportivos.

O Centro de Artes Marciais 
Jackson Durães fica na rua José 
Gallucci, 841, em Jundiapeba, 
em Mogi das Cruzes.

Local tem capacidade para atender10 mil pessoas por mês

Pedro Chavedar/PMMC

Festival Akimatsuri 
surpreende organizadores
Mogi- Cerca de 63 mil pes-
soas prestigiaram o Festival 
de Outono Akimatsuri no 
último final de semana. O 
número foi maior do que 
o esperado pela Comissão 
Organizadora do evento, já 
que o evento não era reali-
zado há dois anos por causa 
da pandemia de Covid-19. 

“Foi uma grata surpresa para 
todos nós do Bunkyo de 
Mogi das Cruzes. Estáva-
mos um pouco apreensivos 
porque o Akimatsuri é um 
dos primeiros eventos pós-

-pandemia, mas a resposta 
foi muito positiva”, afirmou 
Frank Tuda, presidente do 
Bunkyo de Mogi das Cruzes.

Segundo ele, o festival 
recebeu um público diferente 
do habitual. “Percebemos 
que eram famílias diferentes, 
que estavam visitando o 
Akimatsuri pela primeira 
vez. Recebemos muitos 
carros com placas de São 
Paulo e cidades do Vale do 
Paraíba”, continuou ele.

A expectativa é de que o 

Primeiro final de semana

número de visitantes seja o 
mesmo. “Teremos um final 
de semana prolongado, 
então estamos confiantes 
de que o Akimatsuri será 
uma das principais opções 
de lazer para quem não vai 
viajar”, ressaltou.

Akimatsuri elege sua 
nova Miss

Natalia Mayumi do Prado 
Suzuki é a Miss Akimatsu-
ri 2022. Ela foi a grande 
vencedora do concurso 
que aconteceu no sábado. 
Natural de Mogi das Cruzes, 
a jovem de 24 anos tem agora 
a missão de representar o 
Bunkyo de Mogi das Cruzes 
e município no concurso 
estadual Miss Nikkey São 
Paulo, que vai acontecer no 
dia 16 de julho durante o 
Festival do Japão. Também 
foram eleitas Izabella Mity 
Ikehara Ito, 25 anos, como 
Miss Simpatia, Juliana Miki 
Nakamura, 21 anos, como 2ª 
Princesa e MicaellyMicaelly 
Kaory Lopes Akizuki, 17 
anos, como 1ª Princesa. 

Todas as vencedoras são 
de Mogi das Cruzes. 

Programação
Entre os destaques da 

programação para o próxi-
mo final de semana, está o 
concurso de Miss e Mister 
Akimatsuri Júnior, o show 
do cantor Joe Hirata, grupo 
de dança Satoru Saito e Re-
quios Gueinou Doukoukai 
e a Banda Tontonmi.

Além dos shows que acon-
tecem no palco, o visitante 
pode participar das ativi-
dades culturais do Bunkyo, 
como Cerimônia do Chá, 
Ikebana, Shodo, Origami, 
Mangá e fazer um pedido 
no Tanabata.

A praça de alimentação 
do Akimatsuri é também 
uma atração à parte. Para 
quem aprecia a culinária 
japonesa há 30 boxes de 
alimentação, com grande 
variedade gastronômica, 
que inclui também lanches 
e petiscos para quem não 
gosta de pratos orientais.

Obras da Escola Clínica Transtorno 
do Espectro Autista tem início
Escola realizará 1,2 mil atendimentos por mês nas áreas pedagógica, psicopedagógica, clínica e de convívio

Mogi- A Prefeitura iniciou 
no sábado passado a cons-
trução da Escola Clínica 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), um equipa-
mento inédito no Alto Tietê, 
que será referência nacional 
no atendimento a pessoas 
com TEA. A unidade é a 
segunda nesse padrão no 
Estado de São Paulo e a 
terceira em todo o Brasil. 
Localizada no bairro do 
Rodeio entre a AACD e 
a UPA, a escola realizará 
1,2 mil atendimentos por 
mês nas áreas pedagógica, 
psicopedagógica, clínica e 
de convívio. O investimento 
é de R$ 4.063.477,73.

O prefeito Caio Cunha 
(Podemos) destacou a im-
portância das parcerias para 
a concretização do projeto. 

“Não seria possível a gente 
iniciar essa obra se não 
fosse essa parceria, sem a 
representatividade de Mogi 
tanto na Câmara dos Depu-
tados como na Assembleia 
Legislativa. Os pais e mães 

desenharam esse projeto 
junto com o nosso time do 
Planejamento e da Educa-
ção. Vamos, juntos, fazer 
um grande trabalho nesta 
escola, que será referência 
para todo o Brasil”, disse o 
chefe do executivo, acom-
panhado pela presidente 
do  Fundo Social, Simone 
Margenet Cunha.

A escola atenderá crianças, 
jovens e adultos com TEA. 

“A escola clínica será uma 
referência com salas de 
recursos e possibilidades 
para que a inclusão seja 
verdadeira e efetiva”, disse a 
vice-prefeita Priscila Yama-
gami Kähler. Com espaços 
para dança, musicoterapia 
e psicopedagogia, práticas 
da vida diária e esportiva, 
brinquedoteca e atendi-
mentos clínicos, a escola, 
que deverá ser entregue em 
fevereiro de 2023, também 
se destaca pela questão da 
sustentabilidade.

Marcela Lourenço, repre-
sentante dos Autistas de Mogi 

das Cruzes, acompanhou a 
elaboração do projeto junto 
ao grupo de mães.  “Isso é o 
primeiro passo, nós vamos 
continuar construindo juntos 
e lutando juntos. Hoje nos 

sentimos dignos, vitoriosos 
e pertencentes a este mun-
do.” O plano de trabalho 
está sendo construído pela 
equipe técnica especialista 
da SME (profissionais da 

Escola Municipal de Edu-
cação Especial Profª Jovita 
Franco Arouche – EMESP e 
do Departamento de Orien-
tação e Promoção – DOP/
Pró-Escolar) e contará com 

a ajuda do grupo de mães.
Durante o evento foi feita 

uma homenagem a entida-
des e associações da cidade, 
dedicadas ao atendimento 
de pessoas com deficiên-
cia. Foram homenageadas: 
Autismo Mogi das Cruzes, 
Comissões da pessoa com 
deficiência e do direito 
dos autistas da OAB, So-
mos Notáveis, Resiliência 
Azul, Asete, Apae, AACD 
e o Centro Municipal de 
Paradesporto.

Além do deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD), que 
anunciou o envio de recursos 
federais à educação mogiana, 
participaram do evento os 
secretários municipais de 
Educação, Patricia Helen 
Gomes dos Santos, e de 
Saúde, Zeno Morrone, assim 
como os vereadores José 
Luiz Furtado (PSDB), Malu 
Fernandes (Solidariedade), 
Milton Lins (PSD), Juliano 
Botelho (PSB), Edson Santos 
(PSD) e Edson Alexandre 
Pereira (MDB).

Unidade fica no Rodeio e é a segunda nesse padrão no Estado e a terceira no Brasil

Pedro Chavedar/PMMC

Nova unidade
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Páscoa deve movimentar 
R$ 2,1 bilhões no Brasil
Mogi- A data mais doce do 
ano deve movimentar R$ 2,16 
bilhões no varejo brasileiro. A 
estimativa da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
acompanha o levantamento 
do Sebrae, que apontou um 
crescimento de 57% na abertura 
de negócios voltados para a 
fabricação de produtos deri-
vados de cacau e chocolate. A 
Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC) aguarda 
um avanço de 17% em relação 
às vendas da Páscoa de 2021 
e cerca de 23% se comparado 
com o período de 2020.

De acordo com a CNC, o 
volume de vendas em todo 
Brasil deve ficar 1,9% maior que 
no ano passado, já descontada 
a inflação. Mesmo com a alta, 
o resultado permanecerá 5,7% 
menor que em 2019 (R$ 2,29 
bilhões), período anterior à 
pandemia de Covid-19.

Para essa Páscoa, segundo 
dados da Secretaria de Comér-
cio Exterior levantados pela 
CNC, a quantidade importada 

Vendas

de chocolates foi de 1,43 mil 
toneladas, volume 8% maior 
que no ano passado, mas 
menor que o comprado em 
2019 (1,87 mil toneladas). 
Por outro lado, o bacalhau, 
um dos pratos típicos da data, 
apresentou um recuo de 17% 
em relação às quantidades 
importadas para a Páscoa de 
2021. A alta do dólar é um dos 
motivos que tem influenciado 
essa compra.A presidente da 
ACMC, Fádua Sleiman, lembra 
que nesta edição, as vendas de 
Páscoa começaram mais cedo 
em decorrência da suspensão 
do Carnaval de rua. “No fim 
de fevereiro os comércios já 
estavam vendendo os ovos 
e produtos para produzir os 
chocolates. Notamos que o 
movimento nas lojas vem 
crescendo, tendência que deve 
ser intensificada nos próximos 
dias”, analisou.

Segundo informações do 
Sebrae, os pequenos negócios 
que produzem chocolates têm 
crescido. Em 2019, foram 
abertos 1.526 estabelecimentos 

do tipo, já no ano passado, 
esse número chegou a 2.397 
novos empreendimentos, dos 
quais 2.319 foram constituídos 
por microempreendedores 
individuais (MEI). “Muitas 
pessoas perderam seus em-
pregos durante a pandemia, 
e começaram a empreender 
para conquistar sua renda, e 
agora, muitos veem os negócios 
crescerem e se expandirem”, 
afirmou Fádua.

Para estimular a compra nas 
lojas mogianas, a associação 
comercial lançou a campanha 
Mogi Show de Bola, ação 
do programa Compre no 
Comércio Local. O primeiro 
sorteio será no dia 14 de 
abril e sorteará três pipoquei-
ras (esse prêmio substitui o 
aparelho de fondue, que foi 
divulgado erroneamente como 
a premiação). Para participar, 
basta adquirir R$ 50,00 em 
compras nas lojas participantes 
da cidade e preencher o cupom, 
que é cumulativo, ou seja, é 
válido para todos os sorteios 
subsequentes.

Prefeitura e Sintap fazem 
nova rodada de negociação

Mogi - A Prefeitura e o Sindicato 
dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública Municipal de 
Mogi das Cruzes e Guararema 
(Sintap) negociam o aumento 
dos servidores municipais. 
Na assembleia, realizada na 
última sexta-feira, a categoria, 
segundo o sindicato, rejeitou 
a proposta da administração 
municipal de um dissídio de 
5% previsto para agosto e o 
reajuste do vale-alimenta-
ção dos atuais R$ 207 para  
R$ 414. Uma nova assembleia 
deve ser realizada amanhã.

Segundo o Sintap, os servido-
res avaliaram que o percentual 
proposto pela administração 
municipal estava abaixo do 
esperado. A expectativa era 
que a proposta fosse de acordo 
com o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) acumulado 
de 2021, em torno de 9,74% 
para o reajuste salarial, mais 
próximo dos 15,38% esperados, 
que soma também os 5,64% 

Servidores

do IPC de 2020. 
“A categoria não aceita a pro-

posta por vários fatores. Dois 
anos sem reposição salarial, um 
total arrocho, pandemia, a lei 
complementar que suspendeu 
direitos da categoria, como, 
suspensão de quinquênios e 
licença prêmio, entre outros. 
Um governo federal que está 
deixando o poder de compra 
da população cada dia menor”, 
ressaltou Paulo Ricardo Alves 
Ramalho, tesoureiro do Sintap.

A proposta da Prefeitura 
é de um aumento de 5,64% 
em maio, sendo retroativo a 
janeiro, e mais 5% também 
em maio, retroativo a março, 
o que representaria uma re-
composição salarial de 10,64%. 
As negociações, de acordo 
com o sindicato, fecharam 
em 11,03%, ficando 4,38% 
para o próximo ano.

Entre as outras reivindi-
cações da categoria estão a 
revisão do plano de carreira, 
que, não teria tido melhorias 
desde sua criação há 11 anos. 
A expectativa é que a alteração 

sugerida para determinados 
itens sejam incluídas no projeto 
de reforma administrativa que 
a prefeitura vem fazendo em 
conjunto com a Fundação 
Getúlio Vargas, e que deve 
ser concluído em oito meses.

Procurada, a Prefeitura 
informou que a proposta foi 
de recomposição salarial de 
10,92% (índice composto de 
5,64% retroativo a janeiro deste 
ano e 5% a partir de março, 
sendo que o segundo incide 
sobre o primeiro).

Esse percentual é superior 
ao acumulado da inflação, 
que fechou em 9,73%. Além 
disso, a proposta é de dobrar 
o valor do vale-alimentação 
aos 1.992 servidores que têm 
direito ao V.A. (de R$ 207,65 
para R$ 415,30); estender o 
benefício de auxílio funeral aos 
celetistas; criar a jornada 2x2; 
uma folga para os servidores 
da jornada 12x36; flexibili-
dade no horário do almoço 
e melhoria das condições 
de trabalho na garagem de 
ônibus da educação.

Katia Brito e 

Usuários reclamam de maior 
intervalo entre os ônibus
Entre as reclamações sobre o novo sistema de transporte, estão atrasos e mudanças nos itinerários

TRANSPORTE PÚBLICO

Mogi - Com uma semana 
de implantação, o Pronto!, 
o novo sistema de transporte 
coletivo de Mogi das Cruzes, 
gera reclamações de usuários. 
As mudanças incluem a criação 
de uma nova linha expressa 
e três linhas circulares, além 
de alterações em linhas dos 
bairros Cocuera e de Biritiba 
Ussu. As queixas ouvidas pela 
reportagem são que, diferente 
dos objetivos do projeto, que 
prevê diminuir a circulação 
dos ônibus na região central e 
garantir viagens mais rápidas 
e pontualidade na chegada e 
partida dos ônibus, há, por 
exemplo maior intervalo nas 
linhas. 

Para a atendente Patrícia 
Oliveira, de 40 anos, o novo 
sistema de transporte coletivo 
traz vantagens e desvantagens. 
Segundo ela, a principal van-
tagem é o custo que diminuiu 
com a integração. “Mas o in-
tervalo antes era menor, tinha 
mais frequência, tinham mais 

horários”, explicou. 
Natali Oliveira Campos, 

19, também atendente, disse 
que descobriu a mudança 
enquanto esperava o ônibus. 

“Eles deveriam ter avisado 
antes para que o pessoal ti-
vesse se preparado melhor”. 
Ela relata que, anteontem, se 
atrasou para o trabalho em 
decorrência da mudança e 
quase levou uma advertência. 

“Achei desnecessário, porque 
qualquer outro ônibus esta-
va passando em Estudantes 
(Terminal)”, explicou.

A auxiliar de limpeza Evânia 
Pereira Meireles, 57, também 
afirmou que enfrenta dificul-
dades com o novo sistema. 
Enquanto conversava com 
a reportagem, passaram três 
ônibus pelo Terminal Central, 
porém todos eram circulares. 

“Só chega o ônibus que vai 
para Estudantes”, reclamou. A 
aposentada Maria Rosa Ferreira 
Monteiro, 86, também vive 
uma situação semelhante. “Não 
passa nenhum nas ruas dos 
Bancos (avenida Voluntário 

Fernando Pinheiro Franco), 
tem que mudar isso. Não 
estou acostumada a ter que 
estar perguntando para o 
fiscal”, destacou. 

Há, porém, quem veja van-
tagens no sistema. A manicure 
Estefani Souza Santana, 22, 
considera o Pronto! “mais prá-
tico” e afirmou que os ônibus 
estão menos lotados. Marta 

Silvéria, 79 anos, aposentada, 
também acredita que o sistema 
pode trazer vantagens, apesar 
de considerar que o intervalo 
entre os ônibus aumentou.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana, não ocorreu alteração 
aumentando o intervalo de 
tempo nas linhas. As mudanças 
nas linhas, segundo a Pasta, 

são divulgadas nas reuniões de 
bairros do Programa Participa 
Mogi Mobilidade, e também 
em materiais informativos 
nos bairros e ônibus, com a 
colocação de faixas em pontos 
estratégicos e publicações nas 
redes sociais. Funcionários da 
prefeitura também estão em 
terminais e pontos estratégicos 
para orientar os passageiros.

A Pasta também afirma que o 
projeto está em sua fase piloto 
e nos primeiros dias ajustes 
foram realizados nos horários 
das linhas de Biritiba Ussu e 
Manoel Ferreira. “O sistema 
está em fase de acomodação 
da demanda, com a criação 
de novas rotinas e com os 
próprios usuários colabo-
rando e trazendo sugestões 
de horários e atendimento 
para o aperfeiçoamento do 
projeto”, informou em nota.

Com o novo sistema, quem 
precisa chegar à região central 
da cidade deve fazer a integra-
ção gratuita (com utilização 
do Cartão Pronto!) com a 
Linha Expressa (que liga os 
Terminais Central e Estudantes, 
sem paradas). A linha Circular 
Saúde é para quem deseja ir 
a uma unidade de saúde, e 
há também as linhas Circular 
Centro e Circular Centro via 
Ipiranga. Em caso de dúvida, 
os usuários podem entrar em 
contato pelo telefone 4798-
5122, que também funciona 
para mensagens via WhatsApp.

Raissa Sandara

Com as mudanças da implantação do Pronto!, algumas linhas mudaram suas rotas

PortalNews/Raissa Sandara

Raissa Sandara 
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Fátima diz que Cristóvão precisa ofi cializar sua saída da Rey Café para pegar 

os seus direitos após tantos anos de trabalho, assim terá mais tranquilidade.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Joaquim deixa o jantar de Violeta. Emília aposta no cassino para comprar a 

bicicleta que Jojô pediu. Enrico conhece Emília. Úrsula vê quando Eugênio 

e Violeta se beijam. Gaspar ameaça Joaquim para nunca mais atentar 

contra Rafael. Arminda se encanta com Inácio e Santa incentiva a neta a se 

envolver com o rapaz. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Roni observa Neném/Paula com Tina. Flávia/Guilherme toma a faca de Cora 

e ameaça a vilã. Carmem questiona Paula/Neném sobre as mudanças em 

seu comportamento. Guilherme/Flávia é irônico ao falar com Paula/Neném 

sobre Rose. Neném/Paula é agarrado por fãs durante o treino. Celina arma 

com Teca para atrapalhar o casamento do fi lho..

GLOBO, 21H00

Pantanal
Mariana sofre com a morte de Antero. Joventino questiona Irma sobre a 

mentira que seu avô disse que a família contou para ele. Passam-se vinte 

anos. José Leôncio contrata Tibério para comandar os peões. Lúcio tenta 

convencer Muda a esquecer sua vingança contra Gil e Maria.

RECORD, 21H

Reis

Samuel faz um pedido especial à Eloá. Os israelitas são surpreendidos por 

uma atitude dos Filisteus.
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da peça
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Felino que
estampa a

nota de
50 reais

(?) de
Águia, gru-
po baiano

de axé
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ato de soli-
dariedade

Os itens 
disputados
pelo cole-
cionador
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(símbolo)
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substituí-

vel de
canetas

Lutar 
por (uma
causa)

Caio Braz, 
apresen-
tador de

moda (TV)

Cada
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dade do
poliglota

Anno
Domini
(abrev.)
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mamífero 
brasileiro
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em inglês
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Eller,

cantora

(?) France,
empresa 
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Para os
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antiaftas

Sucesso
de Djavan

(MPB)

Al Gore, político
dos EUAMontes
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Nem, em
inglês
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essencial

para o ma-
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argônio
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(?) Lom-
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Acessório
essencial 
na compra
de celular

A Santa
das
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(Rel.)

(?) José,
locutor

esportivo

Pretexto;
motivo

Variedade
de banana

A cidade
dos exage-

ros (SP)

Toque de acordar
no quartel

"Bate o Sino" ou
"Jingle Bells" 

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

Durante todo nosso 

dia cruzamos com 

inúmeras pessoas, 

sejam conhecidas ou 

desconhecidas, e certamente 

não nos relacionamos 

interpessoalmente com a 

maioria delas. Temos nossas 

vidas cheias de problemas 

a serem resolvidos, em casa 

ou no trabalho, e quase 

ninguém tem tempo de ouvir 

quem está ao lado.

Somos seres tão 

pequenos que muitas vezes 

ignoramos a importância 

da comunicação com as 

MOMENTO
especial

SEJAMOS MAIORES QUE A INDIFERENÇA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje que cada 

dia da sua vida seja especial! Que hoje seja ainda melhor 

que ontem, que amanhã seja ainda melhor que hoje! Feliz 

aniversário!!

“ Amadurecer é saber respeitar coisas 
que não gostamos.”

 cultura@jornaldat.com.br

diversas pessoas que nos 

rodeiam, simplesmente por 

valorizamos mais a nossa 

própria vida.

Cada vez mais associamos 

a felicidade ao prazer 

pessoal. A indiferença é 

um dos sentimentos mais 

dolorosos; muitas vezes 

receber um simples sorriso 

pode ser a única coisa que 

faltava para tal pessoa 

conseguir seguir em frente.
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Teruko Ujissato 

Jose Albino de Miranda

Jose Antonio Rodrigues de Oliveira

Clemencia Rodrigues Costa

Mitsuko Hashimoto Hayama

Paula Aparecida Correa

Jose Francisco dos Santos

Jose Menino

Jorge Damasceno

FALECIMENTOS

7 DE ABRIL DE 2022

Francisco das Chagas dos Santos Araújo

Mauricio Gouveia da Silva

Valdemir Firmino 

Terezinha de Siqueira dos Santos

Tadaaki Aikawa

FALECIMENTOS

8 DE ABRIL DE 2022

FALECIMENTOS

10 DE ABRIL DE 2022

FALECIMENTOS

11 DE ABRIL DE 2022

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 027/2022 - PROCESSO Nº 36.516/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO E MICRO-ÔNIBUS.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 
08:00 horas do dia 02 de maio 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 11 de abril de 2022
GUSTAVO CARVALHO NOGUEIRA - Secretário Municipal de Esportes e Lazer__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2021 - PROCESSO Nº 16.184/2021 e apensos.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TERAPIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA E 
HIDROTERAPIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO À 
ORDENS JUDICIAIS.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário de Saúde, comunica que 
REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições do art. 49 da Lei 
Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 096-/2021. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste 
comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal 
nº 8.666/93.

Mogi das Cruzes, em 11 de abril de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO
PREGÃO Nº 223/2021 - PROCESSO Nº 26.796/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SEGURANÇA E APOIO À ENGENHARIA DE TRÂNSITO, VOLTADOS AO SISTEMA VIÁRIO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAL, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio de seu Pregoeiro, comunica, para 
conhecimento das empresas participantes, que após análise das amostras pela Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana, verificando as observâncias contidas no edital em epígrafe, 
fica designada para às 09 horas do dia 14 de abril de 2022 a retomada da sessão para 
divulgação do resultado da análise das amostras e abertura do envelope de habilitação, na 
sala de reuniões do Departamento de Departamento de Gestão de Bens e Serviços, na Av. 
Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar, (Edifício-Sede da Prefeitura Municipal).

Mogi das Cruzes, em 11 de abril de 2022.
LUCCAS MAGALHÃES DE FREITAS CUSTODIO DA SILVA - Pregoeiro__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 29.247/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
(INJETÁVEIS, COMPRIMIDOS, POMADAS, ETC)
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 29 
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 11 de abril de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 016/21 - PROCESSO Nº 41.547/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO 
JUNDIAPEBA, SITUADA NA RUA PROFª LUCINDA BASTOS, ESQUINA COM AV. ALFREDO 
CRESTANA, S/Nº, JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: DEMAX – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 22.950.237,88 (vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta mil, 
duzentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos).

MOGI DAS CRUZES, em 11 de abril de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL __________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 177/2021 – PROCESSO Nº 13.379/2021 E APENSOS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Infraestrutura 
Urbana, comunica aos interessados que, face a um lapso na publicação da RETIFICAÇÃO 
DA HOMOLOGAÇÃO, o valor total publicado da licitação foi R$ 3.046.986,60 (três milhões, 
quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), sendo o correto R$ 
3.052.986,75 (três milhões, cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta 
e cinco centavos). Assim, fica retificada a homologação para constar o referido valor total.

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

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 213/2021 – PROCESSO Nº 29.245/2021 e apensos.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica 
aos interessados que, face a um lapso na publicação da HOMOLOGAÇÃO, o valor total 
publicado da licitação foi R$ 1.355.197,78 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, 
cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), sendo o correto R$ 1.355.386,75 
(um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e 
cinco centavos). Assim, fica retificada a homologação para constar o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 05 de abril de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Parceria

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Suzano recebeu, na última 
semana, representantes da Prefeitura de Poá. O grupo foi recepcionado pelo 
secretário de Saúde, Pedro Ishi, que apresentou toda a infraestrutura e as estratégias 
de atuação dos profissionais do município com o intuito de estreitar laços e inspirar a 
cidade vizinha em novos projetos para fortalecimento da rede de apoio à população.

Casos de dengue têm elevação 
de 37,5% nas cidades da região
Primeiro trimestre de 2021 foram 32 casos enquanto que em 2022, 44 contaminações foram notificadas

AEDES AEGYPTI

Região - Os casos de dengue 
têm aumentado em cida-
des da região. Entre os seis 
municípios questionados 
pela reportagem, três apre-
sentaram aumento de casos 
entre o primeiro trimestre de 
2021 e o mesmo período de 
2022, um manteve a média, 
embora com uma alta signi-
ficativa em março, e apenas 
dois apresentaram queda. O 
total de casos confirmados 
em Mogi das Cruzes, Santa 
Isabel, Guararema, Itaqua-
quecetuba, Suzano e Ferraz 
de Vasconcelos, apurados 
pela reportagem, aumentou 
em 37,5% em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado, subindo de 32, em 
2021, para 44, em 2022. A 
cidade com maior percentual 
de aumento é Suzano.

No primeiro trimestre de 
2021, Suzano registrou ape-
nas dois casos, e no mesmo 
período deste ano, foram 13, 
sendo 11 deles somente no 
mês de março. A Prefeitura 

Casos de dengue neste primeiro trimestres tiveram um salto em relação a 2021

salientou que o trabalho de 
combate à dengue ocorre 
constantemente ao longo 
do ano, priorizando visitas 
a locais de risco e imóveis 
especiais, como ferros-velhos, 
borracharias, oficinas e de-
pósitos de reciclagem. Há 
também ações de bloqueio 
de criadouros, conforme as 
notificações de confirmação.

Mogi das Cruzes e Ferraz 
de Vasconcelos também ti-
veram aumento significativo 
de 350% e 100% respec-
tivamente. Mogi registrou 
dois casos em 2021, e nove 
neste ano, enquanto Ferraz 
teve quatro casos em 2021, 
e oito no primeiro trimestre 
deste ano. 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes ressaltou que possui 
o Núcleo de Prevenção e 
Controle de Arboviroses, que 
mantém ações permanentes 
de combate ao Aedes Aegypti. 
Segundo a administração 
municipal, as equipes realizam 
diversos procedimentos como 
ações educativas, vistorias 
em imóveis, Avaliação de 

Densidade Larvária (ADL), 
tratamentos perifocais e 
nebulizações e autuações. A 
Prefeitura de Ferraz confir-
mou que também realiza a 
ADL, além de visitar os locais 
suspeitos de proliferação do 
mosquito. 

Itaquá permaneceu com a 
mesma quantidade de casos 
no período, foram 13 nos 
períodos de 2021 e deste 
ano. Houve, porém, um 
aumento de 66% no com-
parativo entre os registros 
de março. No ano passado 

foram quatro casos em janeiro, 
três em fevereiro e seis em 
março, já neste ano foram 
três em fevereiro e dez no 
último mês do trimestre. 
A prefeitura comunicou 
que a investigação de focos 
da dengue nas residências 

do município, bloqueio e 
orientação para prevenção 
estão sendo feitos. 

Em Santa Isabel e Gua-
rarema, por outro lado, os 
casos diminuíram. Santa 
Isabel houve dois casos no 
primeiro trimestre de 2021 
e um neste ano, enquanto 
Guararema foram nove casos 
no período passado e nenhum 
neste ano. A Prefeitura de 
Santa Isabel informou que 
realiza ações de atendimento 
à denúncias e as visita a 
locais que apresentem ris-
cos de criadouros seguem 
normalmente.

A Prefeitura de Guararema 
reiterou que as ações de 
combate à dengue são reali-
zadas de forma ininterrupta, 
efetuando ADL, visitas a 
pontos estratégicos, visitas 
à imóveis especiais, nebuli-
zação em casos confirmados, 
controle de criadouro ao 
redor dos casos suspeitos 
e ação educativa através 
da mídia.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*
Mogi News/Arquivo

Vacinação pode ser feita sem 
agendamento a partir de hoje
Mogi - A partir de hoje, 
pessoas com 70 anos ou 
mais podem tomar a vacina 
contra a Gripe e/ou a quarta 
dose da imunização contra o 
coronavírus (Covid-19) em 
livre demanda no Pró-Hiper 
do Mogilar. O horário de 
funcionamento é das 9h30 às 
15h30 e não há necessidade 
de agendamento prévio. 

Os idosos devem comparecer 
munidos de documento pessoal, 
comprovante de endereço, 
caderneta de vacinação (se 
tiver) e comprovantes ante-
riores da vacinação contra 
a Covid-19. Para receber 
a quarta dose, a terceira 
precisa ter sido aplicada há 
pelo menos quatro meses.

Na quinta-feira, os pontos 

Acima de 70 anos

e vacinação do Pró-Hiper 
passaram a atender uma 
nova faixa etária – 65 anos 
ou mais – mesmo público 
que poderá ser vacinado no 
sábado. Na sexta, não haverá 
expediente em função do 
feriado de Sexta-Feira Santa.

Durante a semana, os pos-
tos de saúde e unidades da 
Estratégia Saúde da Família 
também atendem idosos para 
vacinação contra a Gripe e 
Covid-19 sem necessidade 
de agendamento online. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde mantém uma atuali-
zação diária de novas vagas 
no sistema de agendamento 
online para outros públicos 
como crianças, adolescen-
tes e adultos. Atualmente, 

há vagas disponíveis para 
dose adicional de Janssen 
para maiores de 18 anos; 
Pfizer pediátrica e Pfizer 
para adolescentes, primeira 
ou segunda dose. 

Basta acessar o www.cli-
quevacina.com.br e selecionar 
o campo correspondente à 
cada necessidade. Quem 
tiver alguma dúvida pode 
ligar para o telefone 160.

Mortes por Covid
Nas últimas 72 horas o 

Alto Tietê registrou a morte 
de mais duas pessoas por 
coronavírus. Ambos os óbi-
tos ocorreram em Mogi das 
Cruzes. Com a atualização, a 
região possui 5.920 mortes 
por Covid-19

Prefeitura mantém central 
de orientação da Covid-19
Mogi - O município man-
tém a Central de Monito-
ramento do coronavírus 
(Covid-19) para orientar 
a população com sinais e 
sintomas ou que tiveram 
contato com casos positi-
vos do novo coronavírus 
sobre as melhores opções 
de acompanhamento. Além 
das orientações sobre o 
novo coronavírus, os téc-
nicos agora realizam outras 
apurações de saúde, como 
atualizações de vacinação 
e atendimento antirrábico.

A equipe é formada por 
médicos, enfermeiros e 
técnicos que atendem de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas, pelo telefone 
4798-7383. No entanto, o 

Atenção

maior volume do trabalho 
é composto por ligações 
dos técnicos aos munícipes. 

“Estamos reforçando a 

divulgação desse serviço 
para que as pessoas atendam 
nossos profissionais no 
contato telefônico. A equipe 
faz perguntas importantes 
para o monitoramento da 
saúde do munícipe e as 
informações solicitadas 
são fundamentais para 
o sucesso do tratamento 
ou cuidado necessários”, 
explica a médica da Vi-
gilância Epidemiológica, 
Roberta Thorp.

Com o avanço de golpes 
por celular e constantes 
incômodos por ligações 
de telemarketing, é im-
portante que a população 
esteja informada sobre a 
importância da Central de 
Monitoramento.

É importante 
que a população 
esteja 
informada sobre 
a importância 
da Central de 
Monitoramento


