EDIÇÃO 8722 | R$ 1,50

SEXTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2022

Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Quantidade de eleitores
jovens cresce 91% na região
ADRIANA SPACA/BRAZIL PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Mogi, Itaquaquecetuba e Suzano, maiores colégios eleitorais do Alto Tietê, tiveram aumento acima dos 100%
“Em virtude do feriado
prolongado de Páscoa e
Sexta-feira Santa, não haverá
circulação do Mogi News/
Dat amanhã e domingo.
Durante este tempo, o leitor
pode acompanhar as notícias
da região por meio do site
www.portalnews.com.br.
A circulação do impresso
retorna na terça-feira”

O número de eleitores de 16 a
17 anos no Alto Tietê cresceu 91%
na comparação entre março deste
ano e março de 2020, também um
período pré-eleitoral. O número subiu de 3.659 eleitores para 6.973,
de acordo com dados da estatística
do eleitorado do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). As cidades com o
maior número de registros foram
em Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Suzano com altas acima de
100%. Cidades, página 3

CRIME

Polícia Civil
faz operação
contra
desmanches
na região. p4
Número de eleitores jovens saltou de 3.659 para quase 7 mil votantes na região
Sexta-Feira Santa

Suzano

Páscoa

Rodovias podem
receber 4 milhões
de veículos

Creche no bairro Cidade
Miguel Badra é inaugurada

Procon orienta
sobre compra
de produtos

Distantes do centro
mínima

12º

BAIRROS DE
18º MOGI TERÃO
MANUTENÇÃO

máxima

Nublado com possibilidade de garoa.
Tarde de sol com diminuição de nuvens.

A Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana iniciou
nesta semana a execução de
um planejamento estratégico,
que visa garantir manutenções
mais amplas e duradouras em
distritos e bairros afastados da
área central de Mogi das Cruzes.
Cidades, página 6

Cidades, página 5
Daniel Carvalho

Cidades, página 6

Nova unidade terá capacidade para atender até 150
crianças entre 1 e 3 anos. Cidades, página 3

Feriado

Serviços
essenciais
serão mantidos
Cidades, página 3

Inauguração do novo espaço educacional ocorreu ontem
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EDITORIAL

A

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

CONTRACAPA

A força escondida
juventude é, em uma análise mais
profunda, a força motriz de todas
as paixões e inspirações que moveram a humanidade. Nas artes
plásticas, na literatura, na política - exemplos não faltam sobre como jovens usaram a
força de transformar seus sonhos em coisas
reais. Os estudantes de 1968, dos dois lados
do Atlântico que buscaram mudar o mundo
que os cercavam, no Brasil e na França, são
exemplos desta força inspiradora.
Com os casos do passado, surge uma nova
pergunta: por qual motivo, em pleno ano de
2022, a participação do jovem em um processo eleitoral - símbolo máximo da democracia e da participação coletiva - se tornou
um ponto fora da curva, a ponto de se criar
uma campanha ampla, em apelos emocionados de personalidades do entretenimento e da
vida pública, para que o jovem possa votar?
O valor do voto diminuiu desde o início
da redemocratização? Não, causas ambientais, do bem-estar animal, contra a violência
de gênero e contra a mulher não são mais
nichos ideológicos, mas tornaram-se pontos
basilares em nossa convivência social. Mas a
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percepção de que o jovem traz consigo esta
força criadora perdeu-se em um mar de apatia e sensação de linhas já traçadas, rumo ao
nosso cemitério.
As histórias que nos trouxeram a este ponto
de nossa vida são passadas não apenas pelos
livros de história e pelos filmes, mas por nossos
pais, nossos tios, nossos modelos de valores.
E, em algum ponto de nossa trajetória, nos
tiraram a história de nossos jovens, das coisas
que fizeram e as provas pelas quais passaram,
onde acabaram por esconder a força transformadora do mundo, trocando a vitalidade e
o sonho de fazer a diferença por compras de
remédios para impotência sexual e hipocrisia.
Hoje, o apelo para que a força transformadora da juventude faça a diferença em um
mundo que está à beira da morte - no meio-ambiente, na economia, na política, ou mesmo na maneira que nos relacionamos - não
é apenas uma campanha de personalidades,
calculada por algoritmos e estratégias de marketing. Ao jovem, não se faz apenas o apelo
para que vote, mas para que retome a força
que trouxe a beleza e a mudança que nos tirou
das cavernas, nos aproximando das estrelas.

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

CRECHE AMPLIADA
A Creche Jandira Fortunata da Silva,
na Vila São Carlos, em Itaquaquecetuba, foi reinaugurada na quarta-feira. A unidade atendia 80 crianças e
agora, com a reestruturação física,
passa a receber 150. São nove salas
de atividades, brinquedoteca, refeitório, cozinha, fraldário, lactário, copa,
despensa, almoxarifado, secretaria e
área externa. O nome da creche homenageia Jandira Fortunata da Silva, que morou na Vila São Carlos por
mais de 40 anos.

OVOS DE PÁSCOA
A Páscoa deste ano vai ser mais feliz para os 41 mil estudantes da rede
municipal de Itaquaquecetuba. Isso
porque cada criança, mesmo aquelas
com restrição alimentar, receberam
um ovo de chocolate entregue pela
prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. A distribuição ocorreu
esta semana, no período das aulas.

MULHERES DE PEITO
As mogianas e moradoras de cidades vizinhas poderão fazer exame de
mamografia entre os dias 10 e 21 de
maio. Neste período, estará em Mogi

Luiz Felipe Da Guarda
faleconosco@daquardalfg.com.br

Saúde Funcional
O corpo humano é um
organismo que, comparado
a uma máquina, a falta de
manutenção, o faz perder a
funcionalidade. Existem inúmeras maneiras para controlar
essa máquina, mas para isso
exige a disciplina e dedicação.
Dormir é uma delas, não só
recupera apenas o sono, mas
regenera as células do sistema
imunológico e fortalece a memória. O distúrbio do sono
pode afetar o sistema imunológico, provocar aumento de
peso, envelhecimento precoce,
elevar a pressão arterial, a obesidade e reduzir a expectativa
de vida. Alimentar-se bem é
outro pilar importante da vitalidade. Gorduras e comida
processada são nocivas para
o organismo causando cansaço, irritabilidade, obesidade,
colesterol alto, hipertensão

e diabetes. O sedentarismo
também provoca o envelhecimento precoce e colabora
para os problemas citados
anteriormente. Movimentar
é primordial para aumentar
o nível de vitalidade, agilidade, flexibilidade e produtividade, pois, faz o corpo fluir,
gerar energia, se fortalecer e
continuar funcionando. Encontre algo que o faça sentir bem. Alguma atividade
que estimule a sua memória,
concentração, criatividade
e coordenação motora. Ou
simplesmente algo que o faça
sentir ágil, energizado, feliz e
revitalizado.
Se você passa uma vida
exercendo cargos profissionais
que não estão alinhados com
algo que goste de fazer, isso
irá tirar a sua energia e vitalidade, contribuindo para uma

baixa na sua produtividade e
no nível de satisfação pessoal
e felicidade e comprometendo sua saúde.
Se você é escravo de algum vicio, reflita sobre isso
e saiba que, por mais difícil
que seja nunca é tarde para
você fazer uma escolha diferente, escolha sempre ter
vida saudável, procure equilibrar a sua evitando exageros, porém quando ocorrem
busque reorganizar o ciclo
de saúde, como um método compensatório. Pessoas
e fatos negativos deve ser
apenas uma referência do
seu passado, sobre as coisas e situações que você não
quer manifestar em sua vida.
Cultive pensamentos positivos, ao acordar, agradeça
por estar vivo e com saúde
Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta e presidente da Comissão de Saúde
do Lions Clube Mogi das Cruzes

MEDALHISTA
O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu nesta quinta-feira (14/04)
a suzanense Letícia Calazans, medalhista em Atletismo, com destaque nacional e internacional. Moradora do
Jardim Nazareth, conquistou o prêmio máximo, a medalha de ouro, no
Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, nas provas de 400, 800 e 1.500
metros rasos e no revezamento 4×400
metros, batendo o recorde estadual.
Desde 2021, a atleta utiliza a estrutura do Estádio Municipal Francisco
Marques Figueira, o “Suzanão”, para
realizar seus treinamentos intensivos.

JARDIM BRASIL
A vereadora Gerice Lione (PL), pediu
ao prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), para estudar a possibilidade de construir uma creche no Jardim Brasil, no distrito de Palmeiras.
A solicitação foi feita durante uma
reunião realizada ontem, na Prefeitura, e contou com a participação do
secretário de Governo, Alex Santos.

HOSPITAL SANTANA GANHA PRONTO ATENDIMENTO
Divulgação

ARTIGO

das Cruzes a Carreta da Mamografia, do programa estadual Mulheres
de Peito, a pedido do deputado estadual Marcos Damasio (PL).

O Hospital Santana, em Mogi das Cruzes, implantou o Pronto Atendimento
Ortopédico Adulto e Pediátrico 24 horas para garantir a assistência adequada aos
pacientes. A estrutura tem equipe treinada desde a recepção. Além das salas
de atendimento, medicação, gesso e observação, o espaço conta com o suporte
completo de diagnósticos por imagem feitos por radiografia, ultrassonografia e
tomografia computadorizada e exames laboratoriais. A capacidade é para mais de
3 mil consultais mensais.
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ELEIÇÕES

Número de eleitores jovens
aumenta 91% no Alto Tietê
Na região, as cidades com o maior número de registros foram Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Suzano
Ingrid Leone

Região - O número de eleitores
de 16 a 17 anos no Alto Tietê
cresceu 91% na comparação
entre março deste ano e março
de 2020, também um período pré-eleitoral. O número
subiu de 3.659 eleitores para
6.973, de acordo com dados
da estatística do eleitorado do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Na região, as cidades
com o maior número de
registros foram em Mogi das
Cruzes, Itaquaquecetuba e
Suzano com altas acima de
100%. Somente Biritiba Mirim
apresentou queda de 34,6%.
A reportagem apurou dados
dos eleitores jovens cadastrados no Alto Tietê de março
de 2020, período anterior às
eleições municipais, e março
deste ano, com a aproximação das eleições gerais que
acontecem em outubro. Os
jovens de 16 a 17 anos estão
aptos a votar, mas o voto não
é obrigatório. Em Mogi, houve
o maior aumento da região.

Em março de 2020, havia
819 pessoas com o título
nesta faixa etária na cidade,
e o número subiu para 1.827
no mês passado, totalizando
uma alta de 123%.
Nos dados do TSE, a segunda cidade com a maior alta é
Itaquá, com 766 cadastros, em
2020 para 1.565 neste ano, o
que representa um acréscimo
de 104,3%. A terceira cidade
com a maior quantidade de
registros é Suzano, com um
acréscimo de 117,1%. Os
jovens eleitores passaram
de 614 para 1.333.
Entre os municípios que
apresentaram alta acima de
60%, estão Arujá, que foi
de 227 para 401 registros, o
que representa um aumento
de 76,6%. Em Santa Isabel,
houve um acréscimo semelhante de 76,8%, subindo
de 125 títulos para 221. Poá
registrou uma alta um pouco
maior, de 77,8%, saltando,
no período, de 280 para 498
eleitores jovens. Quanto à
Ferraz de Vasconcelos, houve

Divulgação/Agência Brasil

A população a partir de 16 anos apta a votar, pode emitir o título até 4 de maio

alta de 507 para 819 títulos,
equivalente a um aumento
de 61,5%.
Os menores aumentos do
eleitorado jovem foram em
Guararema, onde houve um
aumento de 39,1%, subindo

de 92 para 128 títulos, e
Salesópolis, que, no período,
foi de 64 títulos de 16 a 17
anos para 79 cadastros, com
alta de 23,4%. A única cidade
com queda foi Biritiba Mirim,
onde havia 156 eleitores

Sexta-Feira Santa

saúde 24 horas de Itaquá e a
Unidade de Pronto Atendimento
Região - Devido ao feriado e Santa Casa de Santa Isabel
da Paixão de Cristo, celebrado manterão o funcionamento.
hoje, prefeituras e repartições Os Serviços de Atendimento
públicas de Mogi das Cruzes, Móvel de Urgência (Samu) de
Santa Isabel, Suzano, Poá, todas as cidades consultadas
Itaquaquecetuba e Arujá, sus- prestarão o mesmo serviço de
penderam suas atividades e dias úteis.
retornarão segunda-feira. Os
Enquanto as campanhas de
Paços de Poá e Itaquá estão vacinação retornam segundafechados deste ontem.
-feira em Poá, no sábado, as
unidades básicas de Itaquá, com
exceção da Josely, Maragogipe
Saúde
Em Mogi, os Centros de e Caiuby, estarão abertas para
Atendimento para Síndrome prestar atendimento à popuGripal da Vila Suíssa e Alto lação. Neste dia será iniciada
Ipiranga, assim como as demais a aplicação da quarta dose em
unidades básicas, fecharam idosos com 60 anos ou mais.
ontem após o expediente e
retornarão na segunda-feira. Lazer
Os outros serviços da saúde
Os parques municipais
como Unidades de Pronto de Mogi (Parque da Cidade,
Atendimento (UPA), Centro Centenário e Leon Feffer)
de Referência do Coronavírus, permanecem com o mesmo
unidade 24 horas do Jardim horário de funcionamento,
Universo, Pró-Criança e a Cure das 7 às 17 horas, sendo
192 funcionarão de maneira proibido o uso de churrasnormal.
queiras e de bebidas alcoólicas
O Pronto-Socorro Municipal nos três espaços. O Parque
(PS) e o Pronto Atendimento Municipal Max Feffer, em
(PA) do distrito de Palmeiras, Suzano, funcionará das 6 às
em Suzano, o PA Guido Guida 18 horas. Os pontos turísticos
em Poá, os equipamentos de de Guararema estarão abertos

Engajamento

Segundo o sociólogo Afonso Pola, os dados regionais

Educação

Veja o que abre e fecha no feriado
Everton Dertonio*

jovens cadastrados e agora
são 102, representando uma
queda de 34,6%.

para visitação, os horários de
funcionamento das atrações
estarão disponíveis no site da
prefeitura.
Em Itaquá, às 18h30 de
hoje, ocorre, na praça Padre
João Álvares, no centro, em
frente a Igreja Nossa Senhora
D’Ajuda, após a procissão, a
encenação da Paixão de Cristo.
Os motoristas devem ficar
atentos pois algumas ruas
serão interditadas.
A rua da igreja será interditada hoje, ao meio-dia,
por conta da apresentação,
já a rua Capitão José Leite, a
avenida Emancipação e a rua
Sebastião Ferreira dos Santos
serão interditadas às 17 horas
para a procissão. No Jardim
Luciana, as ruas que ficam no
entorno da Paróquia Nossa
Senhora das Graças foram
parcialmente interditadas na
quarta-feira e voltarão a ficar
fechadas hoje e domingo para
a procissão.

Segurança

A Guarda Civil Municipal
(GCM) e a Defesa Civil de Poá
segue em operação, já as de
As GCMs de Mogi e Suzano

funcionarão normalmente. O
Departamento de Fiscalização
de Posturas de Mogi também
prestará serviço remotamente.
Em Santa Isabel os Agentes
de Fiscalização de Trânsito e
Agentes de Fiscalização Urbana
e de Meio Ambiente estarão
à disposição da sociedade.

Outros serviços

Os serviços de coleta de
lixo, velórios e cemitérios e
varrição de ruas funcionarão
normalmente, assim como as
feiras livres, Em Suzano, as
feiras programadas também
serão realizadas.
Em Mogi o Serviço Municipal
de Águas e Esgotos (Semae)
atenderá emergências, como
falta de água e vazamentos,
pelo telefone 115. Nas demais cidades atendidas pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp), as agências
de atendimento ao cliente
não estarão abertas, portanto
a Central de Atendimento
remota funcionará 24 horas,
hoje e amanhã, pelo telefone
0800-0550195.
*Texto supervisionado pelo editor.

demonstram que os jovens
estão mais engajados na política
quando comparado aos outros
anos. “Normalmente, no ano
de eleições municipais existe
um engajamento maior dos
eleitores, pela proximidade
entre eleitores e candidatos,
principalmente em cidades
com baixo número de habitantes. Mas quando olhamos
para o cenário nacional o que
vemos é uma outra realidade”,
destacou.
Em 2020 as eleições foram
municipais, e neste ano, serão
para presidente e vice-presidente
da República, governador e
vice-governador, senador, e
deputado federal, estadual
e distrital.
Os jovens de 16 a 17 anos
que não têm o título podem
fazer o alistamento eleitoral
vai até o dia 4 de maio. As
votações devem acontecer em
outubro, com o 1º turno, no
dia 2, e o 2º turno, se houver,
será realizado no dia 30 do
mesmo mês.

Manutenção

Boa Vista recebe Secretaria
creche para
realiza ações
até 150 alunos
de tapa-buraco
de 1 a 3 anos
durante o mês
Suzano - A Secretaria Muni- Suzano - A Secretaria de
cipal de Educação inaugurou Transportes e Mobilidade
ontem mais uma creche Urbana realizou uma série
comunitária no bairro Ci- de intervenções de reforma
dade Boa Vista. A unidade asfáltica em vias públicas
é a quarta entrega neste ano, nesta semana. A Operação
sendo a terceira inauguração Tapa-Buraco ocorreu em
em abril, totalizando 600 sete bairros, contemplando
novas vagas em creches. Na principalmente os pontos
nova unidade serão 90 vagas mais movimentados.
Desde a última segundapara crianças de 1 a 3 anos,
podendo ser expandida para -feira, as equipes da Pasta estão
acolher até 150 alunos.
cobrindo imperfeições das
O prefeito Rodrigo Ashiuchi vias com um novo material
(PL), prestigiou a inauguração asfáltico. Foram beneficiadas
da creche comunitária Semen- as ruas Dr. Felício de Camargo
tinhas da Aamae – Boa Vista, (centro), Monsenhor Nuno
localizada no número 67 da (centro), Sete de Setembro
rua Jaime Leme. A unidade (centro) e Teresa Papais Gaserá gerida pela Associação letti (Parque Santa Rosa);
de Assistência à Mulher, ao as avenidas Major Pinheiro
Adolescente e à Criança Espe- Fróes (Parque Maria Helena),
rança (Aamae). “Concluímos Boa Vista (Cidade Boa Vista),
essa leva de novas creches Miguel Badra (Cidade Miguel
comunitárias com mais uma Badra) e Jorge Bei Maluf (Vila
inauguração. Seguimos firmes, Theodoro); e a estrada Santa
com entidades sérias que Mônica (Jardim Suzanópolis).
nos auxiliam nesse processo
As ações vão seguir ao
de expansão das vagas em longo do mês, a partir da
creches” disse Ashiuhci,
próxima segunda-feira.
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PRIMEIRO TRIMESTRE

Município registra 21 tentativas
de ocupação irregular no ano
Na última semana, foram realizadas duas ações pela prefeitura nos bairros do Oropó e na Vila São Francisco
Reprodução

Kátia Brito

Mogi - A cidade registrou no
primeiro trimestre deste ano
21 tentativas de ocupação,
segundo informações da
administração municipal. Na
última semana, dois casos
foram registrados com a
derrubada de imóveis em
uma área invadida na Vila
São Francisco, e também na
região do Oropó. Em 2021,
houve, foi registrado o desfazimento de 85 construções
e de 25 loteamentos.
Na manhã de anteontem,
uma ação ocorreu no Oropó,
de acordo com a prefeitura,
para interromper o processo
de invasão ilegal que ocorria em Área de Proteção e
Recuperação de Mananciais
(APRM), de propriedade do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra).
“As unidades irregulares identificadas estavam

Casas foram derrubadas em área invadida no Oropó

inacabadas e foram erguidas
na segunda-feira, data em
que aconteceu o primeiro
desfazimento no local. A
Secretaria de Assistência
Social classificou o local
como insalubre e precário,
desprovido de água e esgoto,
infringindo sobretudo o
Estatuto da Criança e do

Adolescente, com a permanência de menores no local”,
ressaltou o Executivo.
Em suas redes sociais, a
vereadora Inês Paz (PSOL)
disse que houve uso de força
bruta na retirada dos moradores, e que a casa teria
sido demolida ilegalmente
sem ordem judicial. Um

vídeo mostra a ação com a
participação do secretario
municipal de Segurança
Pública, Toriel Sardinha.
No seu perfil, Inês afirmou
que tem acompanhado casos
desde o ano passado, e que
a informação dos secretários
anteriores era que poderia ser
feito o despejo administrativo
desde que não houvesse famílias. Ela também defendeu
a necessidade de politica de
habitação.
A Prefeitura de Mogi informou que três famílias
invasoras resistiram em deixar
o local, o que levou à retirada involuntária, e qualquer
excesso por parte dos agentes
de segurança, será apurado.
Entre os ocupantes que resistiram, um homem agrediu
os agentes de segurança e
foi conduzido à delegacia,
onde foi averiguado que era
foragido da Justiça, por um
delito cometido no estado de
Sergipe. Ele foi preso.
Equipes da Assistência
Social, segundo o Executivo, fizeram o cadastro das

3 imóveis são derrubados
na Vila São Francisco
A ação na Vila São Francisco ocorreu na tarde da
última sexta-feira com a
derrubada, segundo a prefeitura, de três construções
de alvenaria inacabadas e
desocupadas em uma área
invadida. De acordo com
o Executivo, não houve
desocupação, uma vez que
nenhum ocupante teve de
deixar o local.
“A ação é prerrogativa
do município, enquanto
proprietário da área e não
requer autorização do poder
judiciário para que seja
feita. Segundo a legislação
municipal e entendimento
da Justiça local, o município
pessoas que estavam na área
e ofereceram acolhimento
institucional aos ocupantes,

tem autorização legal para
proceder com a demolição
de imóveis que tenham sido
edificados sem o necessário
alvará municipal e que
desrespeitem os preceitos
urbanísticos e de posturas.
Todas as construções desfeitas
se encaixam nas condições
acima elencadas”, informou
a Prefeitura de Mogi.
Neste caso, é aguardado
pela prefeitura o julgamento
de recurso junto ao Tribunal
de Justiça para proceder
com a desocupação do
local como um todo. “Será
ofertado acolhimento provisório a quem precisar”,
destacou em nota. (K.B)
porém todos recusaram e
afirmaram ter alternativa
habitacional.

Operação

MatériaOrta ditil utus oc
ocae et? Cam ia Seridie

Ação integrada fiscaliza
desmanches de veículos
Divulgação

Operação também contou com o apoio de dois helicópteros da Polícia Militar
Aline Sabino

Região- A Polícia Militar (PM)
realizou ontem a operação
Forças Integradas em Mogi
das Cruzes. A ação teve início
às 6h30 na Avenida Cívica,
no Mogilar, e mobilizou
as polícias Militar, Civil e
a Guarda Civil Municipal
(GCM). A operação também
contou com o apoio de dois
helicópteros.

De acordo com a PM, a
ação teve por objetivo a
fiscalização de desmanche
de automóveis e, com isso,
combater aos crimes de
roubo e furto de veículos
na região. A operação foi
realizada durante todo o
dia de ontem, mas será avaliada pela polícia militar a
oportunidade de realização
mensal.
Ainda segundo informações

da PM, pontualmente, durante a fiscalização de alguns
locais de desmanche de
veículos, o trânsito local
foi redirecionado para vias
adjacentes.
Paralelamente, no município de Suzano, também foi
desencadeada ontem uma
operação integrada entre a
PM e PC, no combate aos
crimes de roubo e receptação
de veículos.
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ENTREVISTA

Imunização

Procon orienta
sobre valores
dos produtos
de Páscoa

Colunista celebra
cem artigos escritos

Vacinação contra
gripe e Covid
retorna amanhã

Mogi - A equipe de fiscalização do Procon municipal
promoveu durante a semana
uma blitz de orientação sobre a fixação de preços dos
produtos de Páscoa. Foram
visitados nove supermercados, de diferentes redes, em
bairros diversos da cidade.
“A apresentação dos preços
de ovos de Páscoa nem sempre
é de fácil entendimento para
os consumidores, pois, na
maioria das vezes, eles são
apresentados em tabelas e não
junto ao produto. Assim, é
importante que a marca, peso
líquido e o preço estejam
indicados de forma clara
para evitar surpresa na hora
do pagamento”, explicou a
coordenadora do Procon,
Fabiana Bava.
Os estabelecimentos também foram orientados que as
colombas, bolos de Páscoa e
outros itens que forem produzidos no local devem estar
devidamente acondicionados
e etiquetados com a indicação
de preço, quantidade, peso,
prazo de validade, tabela
nutricional e indicação da
presença ou não de glúten.

Luiz Felipe Da Guarda chega ao centésimo artigo - jornada começou em
2014; espaço sempre tratou de temas ligados à saúde e qualidade de vida
Arquivo pessoal

André Diniz

Mogi - O fisioterapeuta Luiz
Felipe Da Guarda completou
onte uma marca dentro do
grupo MogiNews/DAT, com
sua centésima participação
como articulista. Em uma
breve conversa, Da Guarda
falou sobre sua jornada como
colaborador do jornal, como
profissional e sobre os desafios
em quase oito anos de atuação.
O fisioterapeuta contou que
recebeu o convite para atuar
em parceria com o jornal em
2014, a convite do diretor do
Grupo MogiNews, Sidney
Moraes. “Conversando com
ele, soube que teria um espaço
quinzenal para falar de saúde.
Pensei em fazer deste espaço
um tema único. Decidi abranger
o tema da saúde funcional,
que conseguiria trabalhar
com diversos artigos, sendo
uma área bem ampla”, contou.

Da Guarda foi convidado
a colaborar em 2014

Ao longo dos últimos quatro
anos, Da Guarda reforçou
sempre o trabalho por novos
temas, abordando questões
atuais e conceituais relacionadas à saúde e qualidade de
vida, mas um dos episódios
mais emblemáticos para ele
foi o artigo de número 70,
relacionado ao conceito da
saúde funcional. “Sempre sou

surpreendido com o retorno
que trago em alguns assuntos
abordados em outros textos,
é muito gratificante sempre
que posso ajudar uma pessoa
a tirar dúvidas”, disse.
Como fisioterapeuta, o
articulista reforçou o impacto
da pandemia de coronavírus
(Covid-19) na saúde e na
qualidade de vida, não apenas
pelo vírus, mas pela mudança
nos hábitos - incluindo o
ambiente de trabalho, que
em muitos casos foi do escritório para casa. “Vimos o
impacto nas relações sociais
e no psicológico de pessoas,
principalmente nos jovens,
que passaram a ter mais casos de síndrome do pânico e
doenças psicoemocionais, além
de problemas musculares e
psicossomáticos. Outro ponto
foi o aumento de doenças
associadas à lesão por esforço
repetitivo, devido à postura

inadequada ou o ambiente de
trabalho em casa”, explicou.
No âmbito da saúde funcional, o maior desafio na visão
de Luiz Felipe Da Guarda é,
além do sedentarismo e da
atividade física sem supervisão
que, pode levar a lesões, a
falta de informação sobre o
trabalho dos especialistas em
fisioterapia, que ganharam
notoriedade depois da pandemia como integrantes da
recuperação em casos graves.
“A busca de informação de
forma incorreta na internet,
com fontes sem credibilidade
mas com muitos seguidores,
pode levar as pessoas a ter uma
noção incorreta de como um
profissional nesta especialização
atua. A saúde é complexa e
tem individualidades, onde
o bom profissional tem que
trabalhar de acordo com o
paciente, e não o contrário”,
explicou.

MOGI DAS CRUZES SERÁ UM
DOS PRIMEIROS MUNICÍPIOS
DO BRASIL A TER UMA ESCOLA
CLÍNICA MUNICIPAL VOLTADA
PARA O AUTISMO.

ENTENDEMOS E VALORIZAMOS A
BELEZA DE VER O MUNDO DE FORMA
ÚNICA E ORIGINAL.

A pedra fundamental da Escola
Clínica Transtorno do Espectro
Autista já foi lançada.
A proposta do projeto é envolver
os familiares nos processos,
criando um sentimento de
unidade e cooperação, além de
conscientizar toda a população e
valorizar as pessoas com autismo.

ESCOLA CLÍNICA
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Mogi- A imunização contra
a gripe para idosos e a aplicação da quarta dose contra
o coronavírus (Covid-19) em
livre demanda no Pró-Hiper
retoma amanhã, das 9h30
às 15h30.
Ontem, a vacinação avançou
para a faixa etária de 65 anos
ou mais. No próximo dia 22
de abril será estendida para
60 anos ou mais.
No Pró-Hiper, a entrada
de carro continua sendo
pela pela avenida Cívica e
de pedestres pela avenida
Prefeito Carlos Ferreira Lopes.
Os idosos devem comparecer munidos de documento
pessoal, comprovante de endereço, caderneta de vacinação
(se tiver) e comprovantes
anteriores da imunização
contra a Covid-19.
Quem está nesta faixa
etária pode comparecer em
qualquer unidade de saúde
de segunda a sexta, das 9 às
16 horas, exceto feriados.
O agendamento online
está destinado exclusivamente para aplicação de
doses contra a Covid-19
em crianças, adolescentes
e adultos, com horários e
locais variados.
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ZELADORIA

Mutirão de manutenção inicia
em bairro distantes do centro
Primeira etapa deve ser finalizada até junho; ainda neste mês novas frentes de trabalhar serão abertas em Mogi
Mogi - A Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana
iniciou nesta semana a
execução de um planejamento estratégico, que visa
garantir manutenções mais
amplas e duradouras em
distritos e bairros afastados
da área central, a partir da
atuação das Administrações
Regionais. O plano é do
Departamento de Manutenção Urbana e Rural e
Controle das Regionais e
prevê atendimentos até o
final deste ano.
A programação é dividida
em sete etapas, que abarcam
todas as regiões descentralizadas da cidade. A ideia é
garantir a manutenção de
todos os locais mapeados
e, na última etapa, fazer
um repasse geral por todas
elas. Dessa forma, a zona
rural e afastada da área
central da cidade estará
bem preparada para mais
um período de verão, o que
contribui para a diminuição
de ocorrências derivadas

Divulgação/PMMC

A programação
é dividida em
sete etapas,
que abarcam
todas as regiões
descentralizadas

Parte dos serviços são de nivelamento, cascalhamento e estabilização do solo

das chuvas.
As primeiras regiões atendidas são a Chácara Murata, a Vila Moraes, Manoel

Ferreira, Jardim Aeroporto
III, Jardim Cecília, Aroeira,
Parque São Martinho, Barroso,
Bento de Campos, estradas

Planejamento e Urbanismo

do Arai, Ueda, Vicente
Machado, Lagoa Nova e
a região do Brejinho, em
Cezar de Souza. Tudo isso

com a atuação das Regionais dos Bairros da Divisa,
de Biritiba Ussu, de Braz
Cubas, de Jundiapeba, de
Quatinga, de Taiaçupeba,
de Sabaúna e de Cezar de
Souza.
A previsão é que a primeira etapa seja finalizada
em meados de junho. Ainda
em abril, devem ser abertas
frentes para atender regiões
que constam na segunda
etapa do planejamento,

como os Jardins Piatã I e II,
além do perímetro urbano
de Taiaçupeba. Também
estão na segunda fase locais
como Cocuera, Biritiba Ussu,
São Lázaro, Jardim 9 de
Julho, estradas da Pedrinha
e Chaparral, bem como o
Conjunto Jefferson.
Os serviços em áreas
afastadas da área central
compreendem principalmente
nivelamento, cascalhamento
e estabilização de solo de
vias sem asfaltamento, além
de aplicação de camada asfáltica em trechos críticos e
de tampa, além de limpeza
e desobstrução de valas e
valetas que cumprem a
função da drenagem das
águas pluviais.
As frentes de manutenção
em zonas afastadas da área
central fazem parte do Plano
de Zeladoria da Secretaria
Municipal de Infraestrutura
Urbana, que abarca também
os mutirões Cidade Bonita,
realizados em toda a zona
urbana do município.

Páscoa

Reunião debaterá Lei de Rodovias devem receber
Uso do Solo na terça-feira 4 milhões de veículos
Mogi - A Secretaria Municipal
de Planejamento e Urbanismo
prosseguirá com a agenda
de reuniões técnicas sobre
o processo de revisão da Lei

de Ordenamento do Uso e
Ocupação do Solo (Louos).
Na terça-feira, a partir das
18h30, será realizado um
encontro de trabalho com

CNPJ 52.567.195/0001-50

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRATORDINÁRIA
Pelo Presente edital de convocação de Assembléia Geral
extraordinária, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
do Papel, Papelão e Cortiça de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e
Ferraz de Vasconcelos, no uso das atribuições que lhe confere o
capítulo III do estatuto da entidade, Convoca os trabalhadores,
que laboram em turnos de revezamento da Máquina 1 associados
ou não, funcionários da empresa MultiVerde Papéis Especiais, localizada na Rua Pres. Campos Salles, nº 06, Vila Industrial, Mogi
das Cruzes , para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de abril de 2022 (segunda-feira) às
10:00 e às 14:00 horas, nas dependências da empresa MultiVerde conforme endereço acima, para discussão e deliberação a
respeito de alterações no turno e escala de revezamento. E para
que chegue ao conhecimento de todos os interessados mandei
publicar o presente edital em jornal da imprensa regional, e o
mesmo será afixado em nossa sede e subsede. Mogi das Cruzes,
14 de abril de 2022, Marcio de Paula Cruz, presidente.

moradores da Vila Oliveira e
Socorro na Paróquia Cristo Rei
(rua Vereador Jair Salvarani,
665), no qual será discutido
o zoneamento dos bairros.
O secretário de Planejamento
e Urbanismo, Claudio de Faria
Rodrigues, vem comandando
as reuniões e lembra que
o processo de participação
popular na revisão da lei foi
prorrogado até o final de abril.
As sugestões da população
podem ser feitas pelo site,
mas a equipe da secretaria
também vem participando de
encontros presenciais.
O secretário e os técnicos da
Pasta estiveram na Secretaria
Municipal do Verde e Meio
Ambiente no dia 30 de março.
Já no dia 22 de março, o grupo
esteve na sede da Associação
dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos (Aeamc). No dia
21 de fevereiro, o encontro
ocorreu com os vereadores e
foi proveitoso, assim como a
reunião realizada na Associação
Comercial de Mogi das Cruzes,
no dia 24 do mês passado.

Região - As concessionárias
integrantes do Programa de
Concessões Rodoviárias do
Governo do Estado de São
Paulo, regulado pela Agência
de Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp), e a Secretária de
Logística e Transporte orientam
os usuários durante o feriado
de Páscoa e implantam medidas para garantir segurança,
conforto e minimização dos
impactos do fluxo de veículos
mais intenso, entre os dias
14 e 17. A expectativa é que
cerca de 4 milhões de veículos percorram as principais
rodovias concedidas e do
Departamento de Estradas e
Rodagem (DER) no Estado.
“Mais de 1 milhão de veículos
são esperados nas principais
rodovias administradas diretamente pelo Departamento de
Estradas e Rodagem (DER); por
isso, a operação é fundamental para garantir a qualidade
do tráfego e a segurança da
população”, afirmou o secretário estadual de Logística e
Transportes, João Octaviano

“A operação é
fundamental
para garantir
a qualidade
do tráfego”
Machado Neto.

Apoio reforçado
Entre os dias 14 e 17 de
abril, haverá um aumento
do atendimento operacional.
Durante este período, haverá
viaturas do DER em pontos
estratégicos das rodovias, além
de equipamentos apoiando o
monitoramento e a operação,
como: 58 contadores veiculares (para estudo de tráfego),
61 câmeras, 13 painéis de
mensagens variáveis (com
informações sobre as condições da rodovia) e três drones.
A Artesp monitorará toda
a operação nas rodovias concedidas a partir do Centro
de Controle de Informações

(CCI), de onde é possível
acompanhar em tempo real o
tráfego, por meio de câmeras
(CFTV’S), telefones de emergência (call box), aplicativos
de mensagens e redes sociais.
Já a SLT vai disponibilizar aos
usuários, nas Unidades Básicas de Atendimento (UBAs),
veículos utilitários e de apoio,
guinchos leves e pesados, e
caminhonetes de inspeção
distribuídos nas principais
vias do Estado.
Serão reforçados o monitoramento das pistas, a operação
e os serviços de atendimento
médico e mecânico, as mensagens de alerta nos painéis nas
rodovias concedidas. Também
estão previstos reforços nas
equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário, Centro de
Controle Operacional (CCO)
e praças de pedágio, além
da implantação de operação
“papa-fila” (de cobrança da
tarifa por agentes da chegada
à cabine), para acompanhar
o aumento do tráfego e minimizar o congestionamento.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo,
nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 37, caput, e
inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do(s) seguinte(s) ato(s)
administrativo(s):
DECRETOS:
Nº 20.739, de 2 de março de 2022 - Estabelece normas e procedimentos para a utilização dos
espaços públicos que estejam sob a administração da Secretaria de Cultura e Turismo.
Nº 20.740, de 2 de março de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por
via amigável ou judicial, os imóveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.741, de 2 de março de 2022 - Regulamenta o artigo 55 da Lei nº 6.334, de 29 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre a celebração de termos de cooperação com a iniciativa
privada, visando à execução e manutenção e conservação de espaços públicos que especifica,
observadas as disposições no Decreto nº 10.242, de 28 de janeiro de 2010.
Nº 20.742, de 3 de março de 2022 - Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título
precário e oneroso, de um módulo coberto, no Mercado Municipal do Produtor “Minor Harada”,
para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.743, de 3 de março de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.744, de 3 de março de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.745, de 3 de março de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de
R$ 61.575,83 (sessenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
e dá outras providências.
Nº 20.746, de 4 de março de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.747, de 4 de março de 2022 - Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título
precário e oneroso, de um módulo coberto, no Mercado Municipal do Produtor “Minor Harada”,
para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.748, de 4 de março de 2022 - Dispõe sobre convalidação dos atos praticados por Médicos
Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, que se menciona, não abrangidos pelo
Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria de Segurança Pública da Superintendência de Polícia Técnico Científica – Instituto
Médico Legal – IML/Núcleo de Perícias Médicos Legais de Mogi das Cruzes.
Nº 20.749, de 4 de março de 2022 - Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título
precário e oneroso, de um módulo coberto, no Mercado Municipal do Produtor “Minor Harada”,
para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.750, de 7 de março de 2022 - Dispõe sobre autorização para o funcionamento da CEIC
Arco-Íris Unidade II, mantida pela Associação Beneficente São Martinho, e dá outras providências.
Nº 20.751, de 7 de março de 2022 - Dispõe sobre a alteração da composição de membros
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR, Gestão 2020/2022, e dá outras
providências.
Nº 20.752, de 7 de março de 2022 - Dispõe sobre a alteração da composição de membros do
COMPHAP, Gestão 2021/2023, e dá outras providências.
Nº 20.753, de 7 de março de 2022 - Dispõe sobre permissão de uso do prédio do Centro de
Educação Infantil Municipal - CEIM Prof.º Osmiraldo da Silveira e dos bens móveis nele existentes,
a Associação Beneficente São Martinho, para funcionamento da CEIC Arco-Íris Unidade II, e dá
outras providências.
Nº 20.754, de 7 de março de 2022 - Dispõe sobre autorização para o funcionamento da CEIC
Arco-Íris Unidade III, mantida pela Associação Beneficente São Martinho, e dá outras providências.
Nº 20.755, de 7 de março de 2022 - Dispõe sobre permissão de uso do prédio do Centro de
Educação Infantil Municipal - CEIM Comandante Otto Carlos Brasil de Rezende e dos bens
móveis nele existentes, a Associação Beneficente São Martinho, para funcionamento da CEIC
Arco-Íris Unidade III, e dá outras providências.
Nº 20.756, de 7 de março de 2022 - Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título
precário e oneroso, de um módulo coberto, no Mercado Municipal do Produtor “Minor Harada”,
para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.757, de 7 de março de 2022 - Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.758, de 7 de março de 2022 - Retifica o artigo 1º do Decreto nº 11.164, de 28 de dezembro
de 2010, e dá outras providências.
Nº 20.759, de 7 de março de 2022 - Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.760, de 7 de março de 2022 - Dispõe sobre a incorporação dos bens móveis que especifica
ao patrimônio municipal, e dá outras providências.
Nº 20.761, de 8 de março de 2022 - Dispõe sobre incorporação ao patrimônio municipal do bem
móvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.762, de 8 de março de 2022 - Altera o artigo 1º do Decreto nº 20.010, 22 de abril de 2021,
na parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.763, de 8 de março de 2022 - Dispõe sobre designação de representante para integrar
Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, Gestão 2022, e dá outras providências.
Nº 20.764, de 8 de março de 2022 - Dispõe sobre incorporação ao patrimônio municipal dos bens
móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.765, de 8 de março de 2022 - Dispõe sobre incorporação ao patrimônio municipal dos bens
móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.766, de 9 de março de 2022 – Dispensa a obrigatoriedade de máscaras de proteção facial
em ambientes abertos no Município de Mogi da Cruzes, e dá outras providencias.
Nº 20.767, de 9 de março de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), e dá outras providências.
Nº 20.768, de 9 de março de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), e dá outras providências.
Nº 20.769, de 9 de março de 2022 - Cria o Conselho Municipal de Planejamento Participativo
- CMPP, no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, e dá outras
providências.
Nº 20.770, de 10 de março de 2022 - Dispõe sobre autorização de uso, a título precário e gratuíto,
para o uso, à Associação Desportiva de Mogi das Cruzes, das dependências do Ginásio Municipal
de Esportes “Professor Hugo Ramos”, e dá outras providências.
Nº 20.771, de 11 de março de 2022 - Cria o Gabinete de Crise Hídrica, no âmbito do Serviço
Municipal de Águas e Esgotos — Semae, para a finalidade que especifica e dé outras
providencias.
Nº 20.772, de 11 de março de 2022 - Dispõe sobre designação de membro para compor o
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMMULHER, Gestão 2021/2023, e dá outras
providências.
Nº 20.773, de 11 de março de 2022 -Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, crédito adicional
suplementar no valor de R$ 1.589.144,37 (um milhão de reais, quinhentos e oitenta e nove mil,
cento e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), e dá outras providências
Nº 20.774, de 11 de março de 2022 – Dispõe sobre alteração de membros da Comissão
Municipal permanente de Avaliação, e dá outras providências.
Nº 20.775, de 11 de março de 2022 – Institui Comite Gestor da Proteção de Dados Pessoais no
âmbito da Prefeitura de Mogi das Cruzes, e dá outras providencias.
Nº 20.776, de 11 de março de 2022 – Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.777, de 11 de março de 2022 – Dispõe sobre alteração de membros do Conselho de
Abastecimento de limento e Bens de Consumo, e dá outras providencias.
Nº 20.778, de 11 de março de 2022 – Dispõe sobre doação de serviços da empresa Denir P.
Damasio, e dá outras providências.
Nº 20.779, de 11 de março de 2022 – Dispõe sobre doação de serviços da empresa Hypergon,
e dá outras providências
Nº 20.780, de 11 de março de 2022 – Dispõe sobre doação de serviços da empresa Solutec, e
dá outras providências
Nº 20.781, de 14 de março de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Esporte e Lazer, crédito adicional suplementar no valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.782, de 14 de março de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$
1.949.931,30 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais e
trinta centavos), e dá outras providencias.
Nº 20.783, de 14 de março de 2022 – Altera a composição da Câmara Técnica Permanente da
Rede de Atenção à Saúde – CTA, e dá outras providencias.
Nº 20.784, de 14 de março de 2022 – Dispõe sobre alteração da composição de membros do
Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia, e da outras providencias.
Nº 20.785, de 14 de março de 2022 – Dispõe sobre permissão de uso, a título precário e gratuito,
do prédio da zeladoria do Centro Esportivo e Recreativo de Taiaçupeba e, dá outras providências
Nº 20.786, de 15 de março de 2022 – Altera, nas partes que especifica, os Decretos nºs
20.646/22, 20.647/22 e 20.648/22, e dá outras providencias
Nº 20.787, de 15 de março de 2022 – Altera, nas partes que especifica, os Decretos nºs
20.597/22 e 20.598/22, e dá outras providencias
Nº 20.788, de 15 de março de 2022 – Estabelece Plano de Ação para adequação ao Decreto
Federal nº 10.540/20, e dá outras providencias.
Nº 20.789, de 15 de março de 2022 – Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que

especifica, e dá outras providências.
Nº 20.790, de 16 de março de 2022 –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, crédito adicional suplementar no valor
de R$ 116.562,37 (cento de dezesseis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete
centavos), e dá outras providencias
Nº 20.791, de 16 de março de 2022 –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Cultura, crédito adicional suplementar no valor de R$
353.400,00 (trezentos e cinquenta e três mil e quatrocentos reais), e dá outras providencias.
Nº 20.792, de 17 de março de 2022- Dispensa a obrigatoriedade de utilização de mascara de
proteção facial em ambientes abertos e fechados no Município de Mogi das Cruzes, e dá outras
providencias.
Nº 20.793, de 18 de março de 2022 – Revoga permissão de transportes de passageiros taxi, e
dá outras providencias
Nº 20.794, de 18 de março de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Gestão Pública, crédito adicional suplementar no valor
de R$ 319.175,64 (trezentos e dezenove mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos), e dá outras providencias.
Nº 20.795, de 18 de março de 2022 – Fica aberto ao orçamento fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, crédito adicional suplementar no valor
de r$ 59.127,20 (cinquenta e nove mil, cento e vinte e sete reais e vinte centavos), e dá outras
providencias.
Nº 20.796, de 18 de março de 2022 – Fica aberto ao orçamento fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de r$
51.000,00 (cinquenta e um mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.797, de 18 de março deP 2022 – Fica aberto ao orçamento fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de r$
6.000,00 (seis mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.798, de 18 de março de 2022 – Fica aberto ao orçamento fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor
de r$ 91.086,81 (noventa e um mil, oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), e dá outras
providencias.
Nº 20.799, de 18 de março de 2022 – Fica aberto ao orçamento fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Infraestrutura Urbana, crédito adicional suplementar no valor
de r$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.800, de 18 de março de 2022 – Fica aberto ao orçamento fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de r$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.801, de 18 de março de 2022 – Fica aberto ao orçamento fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Infraestrutura Urbana, crédito adicional suplementar no valor
de r$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), e dá outras providencias.
Nº 20.802, de 21 de março de 2022 –Dispõe sobre autorização ao Municipio para proceder ao
repasse de parcela única, com recursos federais de Emenda Parlamentar a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes – APAE, e dá outras providencias.
Nº 20.803, de 18 de março de 2022 – Dispõe sobre nomeação de membros para integrar o
Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Gestão 2022/2024, e dá outras providências
Nº 20.804, de 21 de março de 2022 – Dispõe sobre a baixa de bem móvel municipal que
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.805, de 21 de março de 2022 – Dispõe sobre a baixa de bem móvel municipal que
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.806, de 21 de março de 2022 – Dispõe sobre a baixa de bem móvel municipal que
especifica, e dá outras providências
Nº 20.807, de 22 de março de 2022 – Dispõe sobre autorização ao Municipio para proceder
ao repasse de parcela única, com recursos federais de Emenda Parlamentar a Associação
Mogicruzense para Defesa da Criança e do Adolescente - AMDEM, e dá outras providencias.
Nº 20.808, de 22 de março de 2022 - Altera dispositivos do Decreto nº 19.751/2020 que
disciplinou a condição de adidos do Quadro do Magistério da Secretaria de Educação, e dá outras
providencias.
Nº 20.809, de 22 de março de 2022 – Fica aberto ao orçamento fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 899.933,00
(oitocentos e noventa e nove mil , novecentos e trinta e três reais), e dá outras providencias.
Nº 20.810, de 23 de março de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$
1.244.632,00 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais), e
dá outras providencias.
Nº 20.811, de 23 de março de 2022 – Dispõe sobre substituição de membros do Conselho
Municipal de Desportes, e dá outras providencias.
Nº 20.812, de 23 de março de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$
7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), e dá outrasprovidencias.
Nº 20.813, de 23 de março de 2022 – Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.814, de 23 de março de 2022 – Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.815, de 23 de março de 2022 – Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.816 de 23 de março de 2022 – Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.817, de 23 de março de 2022 – Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.818,de xx de março de 2022 – Autoriza o Municipio a proceder repasse ao Fundo
Municipal do Esporte – FME , e dá outras providencias
Nº 20.819, de 23 de março de 2022 – Regulamenta a Lei nº 7.423/18 e cria Grupo de Trabalho
Técnico, e dá outras providencias.
Nº 20.820 de 23 de março de 2022 – Aceita a doação, sem encargos ao Município, que faz
a empresa Trilho Marketing de Varejo Ltda., ao Município de Mogi das Cruzes, e dá outras
providencias.
Nº 20.821, de xx de março de 2022 – Aceita a doação, sem encargos ao Município, que faz a
empresa G7, ao Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providencias.
Nº 20.822, de 23 de março de 2022 – Revoga o Termo de Cooperação nº 19, celebrado em 20
de setembro de 2010, entre a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e a empresa CS Brasil Companhia de Serviços, e dá outras providências.
Nº 20.823, de 24 de março de 2022 – Dispõe sobre permissão de uso, do prédio da zeladoria do
Centro Esportivo e Recreativo Adilson Simões de Souza, e dá outras providências.
Nº 20.824, de 24 de março de 2022 – Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.825, de 24 de março de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$
257.265,97 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete
centavos), e dá outras providencias.
Nº 20.826 de 28 de março de 2022 – Dispõe sobre permissão de uso, do prédio da zeladoria da
E.M. Luiz Beraldo de Miranda, e dá outras providências
Nº 20.827, de 29 de março de 2022 – Dispõe sobre convalidação dos atos praticados por
Médicos Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, que se menciona, não abrangidos
pelo Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria de Segurança Pública da Superintendência de Polícia Técnico Científica – Instituto
Médico Legal – IML/Núcleo de Perícias Médicos Legais de Mogi das Cruzes.
Nº 20.828, de 29 de março de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.829, de 29 de março de 2022 –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$
2.014.000,00 (dois milhões e quatorze mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.830, de 29 de março de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Mobilidade Urbana, crédito adicional suplementar no valor de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.831, de 29 de março de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.832, de 29 de março de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor
de R$ 33.539,75 (trinta e três mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), e
dá outras providencias.
Nº 20.833, de 29 de março de 2022 – Dispõe sobre autorização de uso, a título oneroso, do
Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica “Professor Boris Grinberg- CEMFORPE”,
à Associação Mogiana de Educadores Eirelli, e dá outras providencias.
Nº 20.834, de 30 de março de 2022 – Dispõe sobre autorização de uso, a título oneroso, do
Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica “Professor Boris Grinberg- CEMFORPE”,
à firma Paula Rodrigues Estúdio de Dança, e dá outras providencias.
Nº 20.835, de 30 de março de 2022 –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$
3.691.250,00 (três milhões, seiscentos e noventa e um mil e duzentos e cinquenta reais), e dá
outras providencias.
Nº 20.836, de 30 de março de 2022 – Revoga parcialmente o Decreto nº 4.784, de 19 de janeiro
de 2004, e normatiza as concessões no Cemitério da Saudade, e dá outras providências.
Nº 20.837, de 31 de março de 2022 – Dispõe sobre autorização ao Municipio para proceder
ao repasse de parcela única, com recursos federais de Emenda Parlamentar a Organização da
Sociedade Casa São Vicente de Paulo de Mogi das Cruzes, e dá outras
outras providencias.
OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no
Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.
br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE
MOGI DAS CRUZES - SEMAE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 058-3/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021
OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 01, 04 e 08: GILSON GOMES LIMA, no
valor global de R$ 1.948,89 (mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta
e nove centavos). Lotes 02 e 03: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. no valor global de R$ 8.280,00 (oito
mil duzentos e oitenta reais). Lote 05: NOG. COM VARIEDADES LTDA. - ME.
no valor global de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Lotes 06 e 07:
NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. no valor global de R$
24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais). Mogi das Cruzes,
em 12 de abril de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 006/2022 - PROCESSO Nº 200.116/2022
OBJETO: Aquisição de pedras miracema e ardósia.
EMPRESA VENCEDORA: Lotes 01 e 02: AMANCIO MATERIAIS PARA
CONTRUÇÃO LTDA. ME., no valor global de R$ 32.240,00 (trinta e dois mil,
duzentos e quarenta reais). Mogi das Cruzes, em 13 de abril de 2022. JOÃO
JORGE DA COSTA - Diretor Geral

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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 048/2022 - PROCESSO Nº 20.689/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GABIÃO TIPO CAIXA
E TIPO SACO, ARAME DE AMARRAÇÃO, TAMPA E BASE DE COLCHÃO RENO E
GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos na
Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 14 horas, do dia 04 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 14 de abril de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 030/2022 - PROCESSO Nº 4.643/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO – TIPO
LOUSA / CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL / PLACA DE TATAME EM EVA.
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 04
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) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 14 de abril de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
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