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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Propostas de limpeza pública
devem ser abertas em junho
No edital, lançado na semana passada, Prefeitura de Mogi pretende ampliar número de equipes e equipamentos
Glaucia Paulino/Secop Suzano

Monitoramento

PROJETO DE
CUIDADO É
CONCLUÍDO
A Secretaria de Saúde de Suzano
concluiu a implantação do projeto Monitoramento do Cuidado em
toda a rede de atendimento primário, contemplando os 24 postos da
cidade. O trabalho teve início há
pouco mais de um ano, com o objetivo de fortalecer a prevenção à
violência.Cidades, página 3

Os envelopes com as propostas
para o novo processo licitatório
para a escolha de empresa especializada que será responsável pela
coleta e limpeza urbana de Mogi
das Cruzes devem ser abertos no
início de junho. A contratada vai
substituir o contrato emergencial
com a Peralta Ambiental, atualmente
em vigor e que já foi renovado. O
edital 05/2022, lançado pela prefeitura na semana passada, prevê
a contratação de empresa especializada para a execução de serviços
de limpeza urbana de vias e logradouros públicos e coleta, transferência e destinação de resíduos
sólidos domiciliares do município.
Cidades, página 4

TEMPO FRIO

Acolhimento é
reforçado nas
cidades. p8
Mogi das Cruzes

PRÊMIO

Divulgação

Vacinação contra a gripe
avança para novos grupos

Profissionais do transporte, como caminhoneiros, e
da segurança passam a ser incluídos. Cidades, página 8

Condemat concorre com projeto de coleta seletiva . Cidades, página 3

Divulgação

O último posto a receber a implementação foi no Jardim Suzanópolis, na última quinta-feira
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EDITORIAL

O

não só o mês de maio, com ações voltadas
para a educação no trânsito. Ainda são muitos os desafios para um trânsito mais gentil
e seguro para todos.
Mogi vive outro dilema, também destaque
na edição de hoje, que esbarra nos trâmites
burocráticos do serviço público. A limpeza
urbana que vive um período de contratos
emergenciais, deve ter enfim uma empresa
efetivamente contratada com o edital aberto na semana passada. A licitação prevê a
realização de serviços de limpeza, coleta,
transferência e destinação de resíduos domiciliares da cidade. Um serviço ainda mais
fundamental, que envolve também a saúde
pública e o meio ambiente.
Com a licitação na modalidade de concorrência pública, segundo a Prefeitura de Mogi,
os serviços de limpeza urbana poderão ser
ampliados, com mais equipes e equipamentos, atendendo melhor às necessidades do
município. Que assim seja, mas, como todo
processo público, vai demorar um tempo até
que todo trâmite seja finalizado. Aguardamos mais uma vez, e torcemos para que os
processos públicos se tornem mais céleres.

•••

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

ARTIGO

ANDRE DINIZ

 Vermelhos

se movimentam 1

Mogi ainda estava comentando a vinda do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro
(que veio à redação do MogiNews, diga-se de passagem) quando o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros,
veio para uma atividade com filiados e
militantes da legenda. O objetivo: colocar os discursos nos eixos e preparar
a “turma dos vermelhos” para a corrida eleitoral.
 Vermelhos

se movimentam 2

Na visão de Juliano Medeiros, a briga
eleitoral não vai terminar no dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições. Para além do calendário, o presidente da legenda aposta na mobilização
popular para garantir a homologação
dos resultados na disputa ao Executivo federal, e manter a pressão sobre o
próximo governo - seja ele quem for para a aprovação de medidas em favor
da população.


Mogi 2 x 0 Suzano

Não, não é o resultado da rodada do fim
de semana. Até o momento, dois integrantes da Câmara de Mogi das Cruzes

Afonso Pola
afonsopola@uol.com.br

A mais importante
Estamos nos aproximando
rapidamente da eleição presidencial mais importante da
nossa história. Desde o final
da ditadura produzida pelo
golpe militar de 1964, o Brasil foi palco de oito eleições
diretas para presidente. Com
exceção de 1984, quando
a escolha do primeiro presidente civil depois dos 21
anos de ditadura se deu por
um colégio eleitoral, todas as
outras elegeram presidentes
pelo voto popular.
Em todas as oito eleições
presidenciais com voto direto, em nenhum momento
vivenciamos um clima como
o de hoje. A nossa incipiente democracia nunca foi tão
ameaçada como agora. As
eleições realizadas até aqui,
sempre foram pautadas pelo
debate, considerando-se can-

Circulação

CONTRACAPA

Burocracia pública

processo para contratação de serviços pelo setor público é bastante
burocrático e, por vezes, se prolonga muito além do que o cidadão comum, acostumado ao trâmite rápido
da rede privada, gostaria. Assim acontece em
Mogi das Cruzes com a questão dos radares, que há meses estão fora de operação na
cidade, e pelo que informa a Prefeitura de
Mogi na matéria da edição de hoje deve demorar um pouco mais para que funcionem.
Mesmo quem fala de “indústria da multa”, quando se acredita que são cobradas em
excesso, ou quem pisa mais forte no acelerador ao dirigir, sabe que os radares são fundamentais para coibir infrações que podem
provocar sérios acidentes. Infelizmente, na
maioria das vezes, só quando o bolso é atingido que se garante o respeito às leis, e este
é o papel dos radares no trânsito.
Assim como ocorreu com questões como
o uso do cinto de segurança, e as cadeirinhas
para crianças, que de ameaças de multas, se
tornaram hábitos entre os motoristas e passageiros, assim deveria ser com todas as leis
de trânsito. O ano todo deveria ser amarelo,
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didatos e propostas.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) começou 2021 como
líder das pesquisas eleitorais,
mas ao longo do ano perdeu
espaço para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), que viu seus números
de intenção de voto dispararem depois que o Supremo
Tribunal Federal (STF) anulou, em abril, os processos
que o tornaram inelegível
em 2018. A polarização entre
esses dois nomes se mantém.
A tentativa de se construir
uma chamada “terceira via”
não obteve qualquer êxito.
Para além da escolha de
quem vai comandar o Brasil,
será nossa responsabilidade
escolher que país queremos
para nós e para as futuras gerações. O discurso de ódio, a
disseminação de fake news

e os atos contra a democracia não podem se estabelecer
como se fossem conteúdos
da liberdade de expressão.
Isso é uma falácia.
É na segurança das urnas
eletrônicas que vamos dar
nossa reposta aos desmandos
daqueles que foram omissos
no enfrentamento da pandemia que já nos custou mais
de 650 mil vidas. Vamos
cobrar os responsáveis e os
coniventes dos mais agressivos ataques ao meio ambiente. Precisamos ter novamente
autoridades econômicas que
adotem medidas com o objetivo de melhorar a vida das
pessoas, particularmente em
momentos de crise.
Como diz a música Divino
Maravilhoso de Caetano e Gil
“é preciso estar atento e forte”
em defesa da democracia.
Afonso Pola é sociólogo e professor.

já declararam seu desejo de disputar
as eleições para o Legislativo estadual em outubro: Marcos Furlan (Pode),
presidente da Casa de Leis, e Inês Paz
(PSOL), que revelou sua intenção neste
final de semana. Segundo Leandrinho
(PL), presidente da Câmara de Suzano,
nenhum vereador na Cidade das Flores
colocou seu nome à disposição - pelo
menos até o momento.


Audiência Pública

Hoje, a Câmara de Vereadores de Suzano realiza uma audiência pública a partir das 17h30 para debater as ações de
proteção e bem-estar animal promovidas na cidade. A reunião será coordenada pela Comissão Permanente do tema,
com a participação dos vereadores Rogério Castilho (PSB); Marcel Pereira da
Silva (PTB), o Marcel da ONG; e Marcio
Alexandre de Souza (PL), o Márcio Malt.
 Encontros

Marcados

Uma resolução da Mesa da Câmara de
Suzano estabelece que as comissões
permanentes farão uma audiência pública por semestre para cobrar as ações
das Pastas do Executivo, para além do
que já ocorria com a Saúde e Finanças.

PROGRAMA FILA ZERO EM FERRAZ

Ferraz - A Secretaria de Saúde intensificou a oferta de exames de ultrassom
na rede municipal e abriu 4.740 vagas desde janeiro. Com o programa Fila Zero
foram organizadas ações aos finais de semana e em horário estendido para
flexibilizar o período de atendimento. Vale destacar que no ano passado eram
realizados 250 ultrassons por mês e, atualmente, a cidade realiza mil exames. De
acordo com dados da Secretaria de Saúde, somente a rede municipal realizou
3.940 ultrassons.
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MULTIDISCIPLINAR

Trabalho pioneiro da rede municipal envolve o acompanhamento de mais de 1,3 mil vítimas da violência

Projeto Monitoramento do
Cuidado chega a todos os postos
Suzano- A Secretaria de
Saúde concluiu a implantação
do projeto Monitoramento
do Cuidado em toda a rede
de atendimento primário,
contemplando os 24 postos
da cidade. O trabalho pioneiro
teve início há pouco mais
de um ano, com o objetivo
de fortalecer a prevenção à
violência contra segmentos
populacionais mais vulneráveis,
por meio da análise e do acompanhamento multidisciplinar
de cada caso. Ao todo, 1.370
vítimas são acompanhadas
neste trabalho, encabeçado
pela Diretoria de Atenção à
Saúde, por meio da Rede de
Atenção à Pessoa Vítima de
Violência Doméstica e Sexual
(RAPSVDS) e a Rede de Urgência e Emergência (RUE).
O último posto a receber
a implementação do Monitoramento do Cuidado foi a
Unidade de Saúde da Família
(USF) Onésia Benedita Miguel, do Jardim Suzanópolis.
O encontro de capacitação
dos profissionais ocorreu na

última quinta-feira (12/05)
e contou com a participação
do secretário municipal de
Saúde, Pedro Ishi, da diretora
de Atenção à Saúde, Flávia
Verdugo, e da coordenadora
da RAPSVDS, Magna Barboza
Damasceno.
A implantação do projeto
contempla o treinamento dos
profissionais das unidades de
atendimento, a fim de que
todo o grupo esteja apto a
identificar os eventuais casos
de violência acolhidos. A capacitação desenvolvida pela
própria Diretoria de Atenção
à Saúde, em parceria com a
RAPSVDS, se estende a agentes
comunitários de saúde, médicos,
enfermeiros, farmacêuticos,
auxiliares de enfermagem,
psicólogos, auxiliares de limpeza e funcionários do setor
administrativo.
Entre os principais temas
abordados durante o treinamento estão os conceitos da
violência, instrumentos de
trabalho, rede intersetorial e
outros assuntos importantes

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Último posto a receber a implementação foi a USF do Jardim Suzanópolis

que englobam toda a linha de
cuidado oferecido às pessoas
em situação de violência. Neste
primeiro ano de atuação, a
iniciativa já identificou 1.370
casos de violência que passaram
a ser acompanhados pelas
equipes multidisciplinares
capacitadas. Desta quantidade,
38,8% do público tem perfil

de vulnerabilidade em nível
moderado, outros 33,4% apresentam nível extremo e 27,7%
nível grave de vulnerabilidade.
De acordo com a diretora
Flávia Verdugo, até então, a
maioria das ocorrências era
identificada pelos equipamentos
de urgência e emergência, como
o Pronto-Socorro Municipal

(PS) e o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu),
por exemplo. “Quando capacitamos a atenção primária e
garantimos o olhar treinado de
nossas equipes nas unidades
básicas, atuamos também na
prevenção de novas ocorrências. É muito importante
que acompanhemos de perto

esses casos para que todas as
necessidades da vítima sejam
sanadas”, comentou.
A coordenadora da RAPSVDS, Magna Barboza Damasceno, também reforçou
a importância da ação: “A
partir desse monitoramento,
articulamos um núcleo de
prevenção para a busca ativa
e a discussão junto às equipes
para dar direcionamento e
orientação sobre as demandas
e necessidades de cada caso”.
Por fim, o secretário Pedro
Ishi parabenizou o trabalho
realizado e destacou a integração das equipes. “Esta é uma
mobilização dentro e fora da
Saúde. A partir do acolhimento
e da identificação do caso de
violência, o acompanhamento
multidisciplinar engloba também
políticas públicas que contam
com o apoio das Secretarias
de Governo, de Assistência e
Desenvolvimento Social e de
Segurança Cidadã e de outros
órgãos capazes de auxiliar a
vítima, a fim de uma vida
digna e segura”.

Sebrae

Concurso público

Transporte Gratuito

Condemat concorre no
Prefeito Empreendedor

Suzano convoca 146
servidores de Educação

Município
entrega cartões
do Passe
Unilivre

Região - O Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê (Condemat) é um dos
concorrentes ao XI Prêmio
Prefeito Empreendedor do
Sebrae. O consórcio disputa,
por meio da Prefeitura de
Salesópolis, o reconhecimento
na categoria Governança
Regional/Cooperação Intermunicipal, com o projeto
“Recicla Cidade”, presente
nas 12 cidades consorciadas
desde o início de 2021. Os
ganhadores serão revelados
no dia 9 de junho.
O Recicla Cidade tem como
objetivos principais ampliar
a coleta seletiva na região e
aumentar o protagonismo
dos catadores de materiais
recicláveis, fornecendo a eles
a capacitação para atuação
como agentes ambientais e
estimulando o empreendedorismo social.
Desde sua implantação,
o projeto atuou em parceria
com 12 cooperativas de coleta
seletiva da região e auxiliou

na criação e formalização de pessoas”; Ferraz com “Ferraz
novas cooperativas. Além no rumo certo”; Itaquaquedisso, foram criadas 12 cetuba com “Desburocratizar
lojas socioambientais que é o canal” e “Ações para o
transformam os materiais fomento do empreendedorecicláveis em moeda social, rismo na cidade de Itaquapermitindo a troca por pro- quecetuba”. Já Mogi das
dutos e serviços. O projeto Cruzes participa com “Mogi
ainda contempla os Obje- Conecta” e “MogiTech Gov
tivos do Desenvolvimento Experience”; Poá com “Vem
Sustentável.
pra Poá”; Salesópolis com
Na região, Arujá concorre “Loja do Bem”; Santa Isabel
com os projetos “Arujá Sim- com “Gerando Oportunidades
plifica” e “Arujá, cuidando das em Tempo de Pandemia” e
Divulgação

Projeto atuou com cooperativas de coleta seletiva

Suzano - A Prefeitura realizou na última semana o
chamamento de 146 novos
servidores para 11 cargos
diferentes da Secretaria Municipal de Educação. Os
futuros concursados, que
já se apresentaram ao Departamento de Gestão de
Pessoas, terão até 15 dias
para entrega das documentações à pasta. O processo é
fruto do concurso público nº
002/2018. Só neste ano, já
ocorreram 239 convocações.
Os convocados atuarão
como agente escolar (25);
auxiliar de secretaria (28);
cozinheiro escolar (47); professor de educação básica
adjunto (15); professor de
educação básica I 30 horas
– lista especial (2); professor
de educação básica I 30
horas (10); professor de
educação básica II – Artes
(3); professor de educação
básica II – Educação Física
(3); secretário de escola – lista
especial (2); e secretário de
escola (5).
De acordo com o secretário

Leandro Bassini, os convocados terão até 15 dias para
apresentação dos documenFerraz- A Prefeitura, por
tos, com possibilidade de meio da Secretaria de Transprorrogação por mais 15 portes e Mobilidade Urbana,
dias. Para o prefeito Rodri- entregou ontem, em uma
go Ashiuchi, a convocação cerimônia especial, os cartões
será um grande apoio ao do Unilivre, no qual possibilita
aprendizado. “Educação aos estudantes universitários
em Suzano é prioridade e da cidade, passagem gratuita
a gente vem investindo em no transporte municipal. O
vários equipamentos, escolas, evento ocorreu no anfiteatro,
novo sistema didático, na no Paço Municipal.
aquisição de computadores,
O projeto consiste em
na valorização de nossos conceder transporte público
funcionários e agora estamos gratuito para os estudantes
convocando mais profissio- universitários que moram ou
nais. Estamos reforçando o trabalham a pelo menos 1,5
time para uma Educação quilômetros de distância da
cada vez mais forte”.
instituição pública ou privada.
Os convocados precisam Os participantes precisam estar
levar RG, CPF, exame médico devidamente matriculados e
e comprovante de residência, com frequência efetiva na insalém dos comprovantes de tituição escolar, na qual tenha
formação para os cargos aulas em regime presencial.
De acordo com a prefeita,
específicos. O secretário
informou que, depois da Priscila Gambale (PSD), o proapresentação dos documentos, jeto visa auxiliar os estudantes.
os funcionários vão receber “ Sei muito bem as dificuldades
a indicação de onde irão que os universitários enfrentam.
trabalhar, com exceção dos Hoje esta realidade começa a
professores.
mudar”, disse Gambale.
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LIMPEZA URBANA

Edital foi lançado na semana passada para contratação; empresa deverá substituir contrato emergencial

Propostas de empresas serão
conhecidas no próximo mês
Divulgação/PMMC

André Diniz

Mogi - Os envelopes com as
propostas para o novo processo
licitatório para a escolha de
empresa especializada pela
coleta e limpeza urbana de
Mogi das Cruzes devem ser
abertos no início de junho.
A contratada vai substituir o
contrato emergencial com a
Peralta Ambiental. O edital
05/2022, lançado na semana
passada, prevê a contratação
de empresa especializada
para a execução de serviços
de limpeza urbana de vias e
logradouros públicos e coleta,
transferência e destinação de
resíduos sólidos domiciliares
do município.
O valor máximo do contrato, com duração de um
ano, é de R$ 103,9 milhões,
o que equivale a um repasse
mensal máximo de R$ 8,6
milhões para a empresa ou
consórcio vencedor. O contrato poderá ser renovado
por mais 12 meses, com
período máximo de cinco

Edital estipula o
valor de R$ 103,9
milhões, com
repasse mensais de
até R$ 8,6 milhões

possível, respeitando todas
as etapas e prazos. “Como
algumas fases podem se
estender diante de possíveis
recursos, ainda não é possível
estimar um prazo para o final
do certame”, esclareceu a
municipalidade.

Histórico
anos, onde será escolhida
a oferta com menor preço
global, ou seja, aquela com
o menor somatório dos preços unitários mensais dos
serviços contratados.
Pelo edital, as empresas
deverão desempenhar 13
funções distintas, que incluem
a coleta de resíduos sólidos
residenciais; limpeza de ruas,
avenidas e locais como feiras
e eventos públicos; varrição
manual e mecanizada; raspagem de guias e sarjetas;
serviço de caçambas para
ecopontos; coleta seletiva de
lixo, e destinação de lâmpadas,
entre outros.
No planejamento da Prefeitura

Empresa fará serviços de limpeza pública, coleta e manejo de resíduos sólidos

de Mogi, a empresa deverá
apresentar uma proposta
para o recolhimento mensal
de 11,5 mil toneladas de
lixo residencial, de 2 mil
toneladas de vias urbanas
e parques, além da capina

mecanizada de 1,1 milhão
de metros quadrados, além
da disponibilização de seis
equipes mensais para coleta
seletiva e uma unidade para
o serviço de Cata-Tranqueira.
A expectativa é de que a

etapa de abertura dos envelopes com as propostas
das empresas concorrentes
ocorra no dia 10 de junho.
Segundo a administração
municipal, o processo deverá
acontecer o mais rápido

O primeiro contrato emergencial firmado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e
a empresa Peralta Ambiental,
sediada no ABC paulista, foi
firmado em agosto de 2021,
com o encerramento do ciclo
de renovação de contratos
com a empresa CS Brasil.
Na ocasião, o contrato tinha
duração de seis meses com
um repasse mensal de R$
6,7 milhões para a coleta de
lixo e limpeza urbana. Desde
então, o contrato passou por
uma renovação no contrato
emergencial, e foi alvo de
críticas pelos vereadores e
pela população nas primeiras
semanas devido a problemas
na cobertura dos bairros.

Saúde

Preservação da água

Atendimentos começam
na ESF Vila Nova União

Estudantes da rede municipal
participarão de projeto

Mogi - A Estratégia Saúde
da Família (ESF) Vila Nova
União iniciou ontem os atendimentos e cadastramentos
das famílias. A inauguração
da nova unidade foi realizada
no último sábado. Logo após
a abertura, o público pode
realizar diversos serviços
gratuitos de saúde. No total,
foram 72 procedimentos
diversos como aferição de
pressão arterial, testes de
glicemia e Auriculoterapia
“Mogi ganhou mais uma
unidade da Estratégia Saúde da
Família, na Vila Nova União,
a segunda unidade de saúde
entregue pela Prefeitura em
menos de uma semana. O
novo serviço garantirá maior
atenção à população local,
além de promover serviços
e acompanhamentos que
permitirão prevenir doenças
e aumentar a qualidade de
vida na região”, destacou o
prefeito Caio Cunha.
O secretário municipal de
Saúde, Zeno Morrone Junior,
destacou a importância do

Mogi- Estudantes da rede
municipal de ensino participarão, a partir de hoje, do
projeto “Planeta Água em
Cena 4”. Serão oito apresentações em quatro escolas
municipais localizadas na
Vila Jundiaí, Braz Cubas e
Jardim Piatã. A produção da
Incentivar conta com apoio
das secretarias municipais de
Educação e Cultura e busca
incentivar a preservação
do meio ambiente com o
público infantil por meio
da arte e literatura.
A peça conta a história
de Pinguinho, um pinguim Programação vai até sexta para escolas municipais
alegre e muito curioso que
um dia se depara com a de água sem desperdício, Aparecida de Faria, na Vila
falta de água na sua casa. com atitudes responsáveis Jundiaí.
Para aprender mais sobre e sustentáveis.
O projeto ‘Planeta Água
A programação será de em Cena 4’ é viabilizado
a importância desse elemento para os seres vivos, hoje até a próxima sexta- pela Lei de Incentivo à
Pinguinho conta com a -feira para os estudantes Cultura e realizado pelo
ajuda e conhecimento de das escolas municipais Ministério do Turismo
seu avô, o Vovô Pingão, e Profª Cleonice Feliciano no via Secretaria Especial de
de muitos outros amigos. Jardim Piatã, Profª Vanda Cultura. O projeto é uma
As apresentações convidam Constantino da Costa em produção da Incentivar, e
os participantes a elaborar Braz Cubas e Profª Teresa em Mogi das Cruzes conta
soluções para o consumo Martins Pinhal e Profª Maria com patrocínio da RUD.

novo serviço: “O novo posto
chega para somar com as
demais unidades e complementar um amplo trabalho
de reestruturação que está
em andamento na cidade”.
A ESF Nova União foi
implantada com objetivo de
ampliar a atenção médica, desenvolver ações de prevenção
às doenças e promover práticas
saudáveis para moradores da
Vila Nova União e também
do Conjunto Cocuera. Terá

capacidade para atender até
4,6 mil pessoas, sendo que
cerca de 1,5 mil já foram
cadastradas. O investimento
foi de R$ 1.962.600,82.
A equipe prevista é composta
por 17 profissionais, sendo
dois médicos, um enfermeiro,
dois dentistas, dois técnico
de saúde bucal, sete agentes
comunitários de saúde, três
técnicos de enfermagem, um
técnico de farmácia e dois
auxiliares administrativos.
Divulgação/PMMC

Inauguração da nova unidade foi no último sábado

Divulgação
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MOBILIDADE

Município está avaliando a capacidade da primeira colocada na etapa de ofertas para cumprir requisitos

Edital dos radares avança
para a etapa de homologação
Mariana Acioli/Arquivo Mogi News

André Diniz

Mogi está sem
Mogi - A Prefeitura confir- fiscalização
mou na tarde de ontem que o eletrônica desde o
processo de licitação do novo segundo semestre
sistema de monitoramento do ano passado

do trânsito da cidade, que
inclui a instalação de 30
câmeras de fiscalização de
velocidade, encontra-se em
etapa de homologação.
A cidade retomou a licitação
no início do ano e teve a etapa
de abertura dos envelopes no
final de março. A empresa
que apresentou a melhor
proposta terá um aporte de
R$ 11,7 milhões para o novo
sistema de monitoramento.
A licitação estabelece que
a empresa deverá promover
a instalação de uma nova
central de mobilidade urbana
a ser instalada no prédio
da Prefeitura de Mogi das
Cruzes; 30 câmeras de vigilância, sendo 26 do tipo
PTZ (que permitem zoom
e enquadramento) e mais
quatro câmeras panorâmicas; dois painéis digitais

fixos para mensagens e dois
painéis móveis, além de
infraestrutura para a Junta
Administrativa de Recursos
de Infrações (Jari) e um
sistema de monitoramento
do estado de conservação
dos equipamentos.
Em nota, a Prefeitura de
Mogi informou que a licitação
encontra-se em sua fase de
homologação, para depois
ocorrer a formalização do
contrato, onde será emitida
a ordem de serviço para a
implantação dos equipamentos
de fiscalização eletrônica.

deverá ser de uma semana”,
explicou a administração
municipal.

Orientação

Cidade deve permanecer sem fiscalização eletrônica ainda por algum tempo

Segundo o edital da licitação para os radares, a
empresa terá até 30 dias
após a emissão da ordem de
serviço para a instalação das
câmeras, painéis e sistemas
de emissão de multas, e até

Inscrição

90 dias para a instalação da
central de mobilidade urbana
e o sistema de monitoramento
de tráfego.
“Para que os mesmos entrem em funcionamento, será
necessária ainda a aferição da

parte do Inmetro (Instituto
Nacional de Metrologia) e,
após a aferição, haverá o período de adaptação, em que
os mesmos serão colocados
em funcionamento, mas
sem autuação - este período

A municipalidade reiterou
que qualquer funcionamento
de equipamento de fiscalização
eletrônica em ruas e avenidas
será precedido do devido
processo de informação à
comunidade, com a implantação de faixas educativas e
orientativas, além de ampla
divulgação.
Mogi não conta com um
sistema de monitoramento
de trânsito por câmeras desde
o segundo semestre de 2021,
quando o antigo contrato foi
encerrado.
Na ocasião, metade dos
32 pontos de fiscalização
haviam sido instalados para
monitoramento. O começo
das autuações também chegou a ser anunciado para o
início de junho. Além disso,
havia sido decidido que não
seria usado o radar estático,
popularmente conhecido

Capacitação

Pedido de redução da taxa do Associação Comercial é
Vestibulinho encerra amanhã parceira da Semana do MEI
Região- Começou ontem, o
período para solicitar a redução
de 50% do valor da inscrição
do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs)
para o segundo semestre de
2022. O prazo para realizar
o pedido vai até as 15 horas
de amanhã. O valor integral
da taxa é de R$ 39.
O benefício é garantido
aos candidatos que estejam
matriculados no Ensino
Fundamental, Ensino Médio, curso pré-vestibular ou
curso superior, em nível de
graduação ou pós-graduação, e
que, cumulativamente, tenham
uma remuneração mensal
bruta abaixo de dois salários-mínimos (R$ 2.424) ou que
estejam desempregados.
O resultado da solicitação
será divulgado dia 25 de maio,
a partir de 15 horas, no site
www.vestibulinhoetec.com.
br e no site do Centro Paula
Souza (CPS). O candidato
beneficiado com a redução
da taxa deverá efetuar sua
inscrição no Vestibulinho

para o segundo semestre,
no período de 25 de maio a
6 de junho, exclusivamente
pela internet.

Documentos
Para realizar o pedido, os

solicitantes devem preencher
o formulário disponível no site,
localizado na seção “redução”.
Em seguida, é preciso enviar,
via upload, os “documentos
comprobatórios” relacionados
abaixo:

Saiba mais
-Comprovante de escolaridade: certidão ou declaração expedida pela instituição de ensino, em papel timbrado, assinada e com o carimbo do responsável na instituição, comprovando ser estudante regularmente matriculado em uma
das modalidades citadas acima;
-Comprovante de rendimento de acordo com uma das seguintes situações:
-Empregados: cópia de contracheque de algum mês do ano
de 2022;
-Aposentados e pensionistas: cópia do comprovante mensal
de recebimento de aposentadoria ou pensão de algum mês
do ano de 2022. Caso o pensionista esteja empregado, deverá apresentar cópia do contracheque de algum mês do ano
de 2022, juntamente com o comprovante mensal de recebimento de pensão. Se o pensionista estiver desempregado,
deverá apresentar também a declaração de desempregado conforme Anexo I – Situação 1 – da Portaria, juntamente
com o comprovante mensal de recebimento de pensão;
-Desempregados: declaração de desempregado conforme
Anexo I – Situação 1 – da Portaria;
-Trabalhador autônomo ou informal ou eventual: declaração
especificando a renda mensal, com assinatura de uma testemunha, com RG e endereço. De acordo com o modelo de
declaração consta no Anexo I da Portaria – Situação 2.

Mogi- A Associação Comercial “Muitas pessoas acham que e viram no empreendedorismo
de Mogi das Cruzes (ACMC) para se associar é preciso ser uma maneira de conquistar
marcará presença entre os dias uma grande empresa, mas sua renda. Dois anos depois,
17 e 20 de maio na Semana não, existimos para apoiar vemos esses empreendedores
do Microempreendedor Indi- todos os empreendedores, se formalizando, ampliando
vidual (MEI) promovida pela independente do seu tamanho. seus negócios e contratando
Prefeitura. A entidade é uma Durante o evento, ofereceremos funcionários”, avaliou.
das parceiras do evento que vantagens para o MEI que
Para a presidente, a mutem o objetivo de fortalecer se associar utilizando nosso dança do perfil dos brasileiros
e capacitar os empreendedo- AC Ambulatorial e faremos também colaborou para este
salto. “Uma recente pesquisa
res. A ação será realizada no o sorteio de brinde”, frisou.
prédio sede da administração
Em 2021, o Brasil bateu do Instituto Locomotiva aponmunicipal.
recorde de abertura de Micro tou que o desejo de abrir um
A ACMC apresentará os e Pequenas Empresas (MPEs). negócio superou o sonho da
seus serviços e atendimentos Segundo levantamento reali- casa própria”, afirmou.
voltados aos MEIs no saguão zado pelo Sebrae com base
A programação da Semana
do auditório da Prefeitura, das em dados da Receita Federal, do MEI contará com uma
9 às 16 horas. “Oferecemos o país ganhou mais de 3,9 unidade móvel do Sebrae no
diversos produtos para os milhões de empreendedores, estacionamento da Prefeituassociados, como atendimento dos quais 3,1 milhões optaram ra entre os dias 16 e 19. Já
do AC Ambulatorial, assessoria por ser MEI, o que representa de 17 a 20, a administração
jurídica, consulta ao SCPC, 80% dos negócios abertos. municipal fará o atendimento
cursos EAD e treinamentos, De acordo com a Prefeitura de regularização de MEIs no
além do ACCredito, que é de Mogi, a cidade conta com saguão do prédio das 9h às
um programa de gestão de 13.039 mil MEIs cadastrados. 16h. Acontecerão ainda ciclos
crédito”, detalhou a presidente
Fádua analisou que os nú- de palestras e orientações.
da ACMC, Fádua Sleiman.
A ACMC vai realizar no
meros expressivos se devem,
A presidente ressaltou a em parte, pela necessidade de dia 14 de junho a palestra
importância do associativis- empreender em decorrência da “Como se tornar um grande
mo para o desenvolvimento pandemia de Covid-19. “Muitas empreendedor”, comandada
dos negócios e da economia. pessoas perderam os empregos pela presidente da entidade.
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“ Tudo vem com um propósito e vai
por uma razão.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
Aos aniversariantes de hoje desejo felicidades a você! Muita saúde e novas aventuras!

A AVENTURA MÁGICA DA VIDA

Enfrentar os
problemas é a
única forma de os
solucionar. Devemos
enxergar a realidade e
procurar a felicidade

www.coquetel.com.br
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Público-alvo de campaRedução nhas antitabagismo
de (?), medida que Cuidado;
incentiva o consumo desvelo

O homena- Localização
geado do da praia
Centro de de JeriTradições coacoara
Nordestinas, em
São Cristóvão (Rio)

(?) mal: Prática na bovinocultura de corte
não produzir boa Ministério chefiado por
impressão Blairo Maggi (2017)

Nota
(abrev.)
Erro, em
inglês

cultura@jornaldat.com.br

A vida é uma
aventura mágica e
repleta de emoções. É
claro que nem sempre
as coisas ficam fáceis
e aí temos de arrumar
um jeito de superar as
dificuldades. E é isso
que nos torna mais
fortes, mais capazes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

mesmo que para isso
seja preciso lutar.
Viver é uma aventura
que não dá para
repetir.

(?) de pele,
serviço de
esteticistas
Cauda,
em inglês
Belas-(?),
curso de
graduação

Princípio
de funcionamento
do sonar

Figuras da
bandeira
olímpica
Bolo
alemão
Embevecido (fig.)

Levantar
exemplos
hipotéticos
(?) de
cavalo,
penteado
Prejudicado

Sobremesa típica
de bandejões
Cancro
(?), tipo
de DST

Envoltórios
de larvas
Acordos entre países

Diz-se de
quem fica
"na aba"
dos colegas
Boca
de (?),
modelo
de calça

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Antonio
Calloni,
ator
Partícula
de carga
elétrica
positiva
(Quím.)

Rente ao
chão
Seres de
recifes
Deus, em
italiano
Tão
numerosa

O número
como o 2
O "vc", no
WhatsApp
Enxerga
Fruta
ácida de
compotas

Cassandra devolve o dinheiro para o pai e inventa que mentiu apenas por
não querer ir na terapia.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Arminda anuncia a gincana na rádio. Leopoldo inicia seu treinamento com
Inácio. Joaquim pensa em sabotar a gincana, e Davi o contraria. Úrsula
tenta convencer Julinha a transferir a festa de Natal para a sua casa. Isadora
se incomoda com um comentário sobre Rafael e Iolanda, e Joaquim se
aproveita da situação.

GLOBO, 19H15

"(?)
Neném",
cantiga
de ninar
Cercar
(Mil.)
Estatuto do
(?), lei que
proíbe o
porte de
armas
por civis

Árvore cuja
florada
anuncia a
primavera

100 m2
(?) criativo,
conceito
sociológico

Flúor
(símbolo)
Tumulto,
em inglês
Afecção
cutânea
comum na
puberdade

(?) Supply,
duo australiano
Diminuir
De (?) e
salteado:
sem esquecer nada

Quanto Mais Vida, Melhor!
Paula pensa em como contar a verdade para Flávia. Juca exige que Odete

BANCO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

devolva todos os itens que pegou de Paula. Neném tem uma ideia para

45

voltar a jogar no Flamengo. Guilherme esconde sua preocupação de Flávia

Solução

de seu caminhão e da boiada para o guarda rodoviário. José Leôncio decide
ir em busca do pai, mas não encontra o Velho do Rio.

RECORD, 21H

Reis
Lamár (Vitor Sparapane) procura por Naas (Rodrigo Moraes) e usando o nome
do rei Lúcier (Sergio Dias Maciel) faz novo pacto com ele. Joiada (Renato
Chocair) suborna Abner para ingressar no exército lhe entregando algo de valor.

M
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E
F
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morreu. José Leôncio ordena seus funcionários a fazerem uma roda de viola
para homenagear Quim e Tião. José Lucas dá queixa do assalto e do roubo

F
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N
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P
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R

EN

ela e dois comparsas. Filó fica devastada ao ser informada por Ari que Quim

S
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L
R E
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C
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S
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Pantanal
José Lucas oferece carona para uma moça, mas acaba sendo assaltado por

T
A
N
T
A

GLOBO, 21H00
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para vencer a aposta.

L
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T
O
A R
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L
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E
A
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E
N
S
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e conversa com um neurologista. Paula e Carmem pensam no que irão fazer
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SEMAE

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO Nº 200.499/2022
OBJETO: Aquisição de chapas de aço carbono A36.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 30 de maio de 2022, exclusivamente
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi
das Cruzes, 16 de maio de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 - PROCESSO Nº 200.404/2022
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de selim em pvc ocre, tubo de pvc ocre,
tubo coletor, tubo defofo mpvc, luva de correr e curva em pvc.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 01 de junho de 2022, exclusivamente
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi
das Cruzes, 16 de maio de 2022.JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

FALECIMENTOS
9 DE MAIO DE 2022
Antonio de Souza
Mario Scotton
Aparecida Ribeiro Garcez

ATA DE REUNIÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
PUBLICADO EM 09 DE ABRIL DE 2.022 PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL.
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS PARA ANÁLISE
DOS PROCESSOS OBJETIVANDO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL.
Ao décimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, no
segundo andar da Secretaria de Educação, deu-se início à Reunião da COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS, instituída pela Resolução SME nº 03, de 20 de
janeiro de 2021, tendo por finalidade proceder a análise dos documentos encartados pelas entidades sem fins lucrativos, objetivando a concessão administrativa do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL EDUCADOR MAURÍCIO CHERMANN, localizado na Rua Lourenço Della Nina – Jundiapeba – Mogi das Cruzes/SP. Abertos oficialmente os trabalhos, com
a análise dos processos protocolados, a Comissão decide: DEFERIR AS INSCRIÇÕES – Processo nº 14.687/2022 – ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE DA SOCIEDADE CIVIL; Processo nº
15.182/2022 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VITÓRIA; Processo nº 15.334/2022 – INSTITUTO EDUCACIONAL CRIANÇA FELIZ; 15.296/2022 FRATERNIDADE SANTO AGOSTINHO.
INDEFERIR AS INSCRIÇÕES: Processo nº 14.714/2022 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ESTRELA DE DAVI, pelo não atendimento aos critérios exigidos no Edital de Chamamento
Público nº 01/2022, referente aos itens 3.2.3 (V) e 3.2.13; Processo nº 15.128/2022 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ATALAIA, pelo não atendimento aos critérios exigidos no Edital de
Chamamento Público nº 01/2022, referente aos itens 3.2.2 e 3.2.8; Processo nº 15.327/2022
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ALFA - JUNDIAPEBA REGULARIZAÇÃO DE MORADIAS,
pelo não atendimento aos critérios exigidos no Edital de Chamamento Público nº 01/2022, referente aos itens 3.2.2, 3.2.16 e 3.2.18; Processo nº 15.336/2022 INSTITUTO BENEFICENTE
DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSI P. R. NERI, pelo não atendimento aos critérios exigidos no
Edital de Chamamento Público nº 01/2022, referente ao item 3.2.18. A seguir, foi encerrada
a presente reunião e providenciado o registro em ata devidamente assinada pelos membros
da Comissão de Seleção das Organizações Parceiras (Resolução SME nº 03/2021). Dada a
necessidade de publicidade exigida em lei, com a publicação integral desta Ata.
Fica estabelecido conforme o Edital de Chamamento Público nº 01/2022, item 5.1, o prazo de 05
(cinco) dias úteis para eventual recurso, quais sejam: de 18/05/2022 à 24/05/2022, o qual deverá
ser protocolado no setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.
Juliana Ramires Ramos de Paiva
Thiago Rafael Miguel Gonçalves

Claudete Maria de Jesus
Leandro Campos Lima Yamasaki

FALECIMENTOS
11 DE MAIO DE 2022
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Aparecida Ribeiro Garcez
Kenichi Hoshino
Jose Pedro dos Santos
Paulo Nelson dos Santos
Antonia Francisca Marques dos Santos

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº051/2022 - PROCESSO Nº 7.537/22 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COPA / COZINHA E DOMÉSTICOS
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 27
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 16 de maio de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
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 052/2022 - PROCESSO Nº 5.488/2022 e apenso
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 01
de junho 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 16 de maio de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
COMUNICADO - ERRATA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 224-2/2021 - PROCESSO Nº 25.953/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO, FORNECIMENTO DE ENSAIOS TÉCNICOS DE CONTROLE
DE QUALIDADE, E EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS ORIUNDOS DA GESTÃO DAS
INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO OBTIDAS POR MEIO DA TECNOLOGIA DE SISTEMAS
INTELIGENTES DE TRANSPORTE, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MOGI
DAS CRUZES, E IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA CENTRAL DE
MOBILIDADE URBANA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Mobilidade
Urbana, comunica aos interessados que onde se lê “224/2021”, leia-se: “224-2/2021”.
SMMU, em 16 de maio de 2022.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária Municipal de Mobilidade Urbana
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 – PROCESSO Nº 1.630/2022 E APENSOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI’S.
EMPRESAS VENCEDORAS: HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA EPP.
VALOR GLOBAL: R$ 62.914,84 (sessenta e dois mil, novecentos e quatorze reais e oitenta
e quatro centavos).
Mogi das Cruzes, em 12 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 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.
EMPRESA VENCEDORA: SALUTI & CIA LTDA – EPP; MACCAFERRI DO BRASIL LTDA e
TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 2.801.221,00 (dois milhões, oitocentos e um mil, duzentos e vinte e um reais).
Mogi das Cruzes, em 11 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 2.787/2022 E APENSOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SHIMEJI – AGRICULTURA FAMILIAR
VENCEDORES: GRUPO INFORMAL (ANTONIO AFONSO, CÁSSIA PRADO ROLINSKI,
CELSO JUNJI MIZOGUCHI, JAQUELINE MOGNON E ONORIO KINHITI SAITO)
VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
MOGI DAS CRUZES, em 16 de maio de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
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Servidores da Educação de Poá realizam assembleia hoje
Poá - A Associação dos Profissionais e Trabalhadores da Educação de Poá (Apep)
confirmou ontem que está mantida para hoje a assembleia geral, com a possibilidade
de início de uma greve por tempo indeterminado. Os servidores reivindicam reajuste
salarial para além dos 6% oferecidos pela Prefeitura de Poá, além do retorno do valealimentação no valor integral de R$ 400. (André Diniz)
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Mogi, Ferraz, Suzano e Poá estão preparadas para ampliar atendimento para pessoas em situação de rua

Prefeituras reforçam vagas de
acolhimento com tempo frio
André Diniz

Região - A previsão meteorológica de uma onda de
frio para a região Sudeste
nesta semana gerou uma
preocupação com a população em situação de rua.
Os municípios de Mogi das
Cruzes, Suzano, Ferraz de
Vasconcelos e Poá deram
início a ações para garantir
a segurança de quem hoje
vive nas ruas.
A Prefeitura de Mogi, por
meio da Secretaria Municipal
de Assistência Social, conta
com busca ativa e abordagens
à pessoas em situação de rua.
O serviço está, segundo a
Administração Municipal,
ligado ao Centro de Referência
Especializado para Pessoas

em Situação de Rua (Centro
Pop). A estimativa é que a
cidade tenha 300 pessoas
nas ruas, com a metade delas
em acolhimento.
Os serviços em Mogi têm
156 vagas, com contingências
nos meses de inverno. “Neste
período em que o frio se
acentua, é feita a ampliação
do número de vagas. A partir
desta semana já serão mais 20
vagas. Destacamos que não
há superlotação, hoje há 33
vagas disponíveis nas quatro
unidades de acolhimento”,
informou a prefeitura. O telefone para encaminhamento
de abordagens sociais é o
976096-0923.
Em Poá, a Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social possui uma

Divulgação/PMMC

Serviço de abordagem e busca ativa em Mogi está ligado ao Centro POP

parceria com a Associação
Social Afro-Brasileira com o
atendimento de 30 pessoas
em uma unidade na Vila

Gripal e Covid-19

Açoreana. O governo do
Estado deve repassar R$
70 mil para a execução do
Plano Inverno, destinado à

população de rua. Segundo a
prefeitura, o município tem
179 pessoas referenciadas na
Assistência Social.

De acordo com a Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, as 50
vagas no Centro Social Bom
Samaritano serão reforçadas
com mais 20 vagas em um
abrigo temporário. A cidade
tem 80 pessoas em situação
de rua referenciadas. O acesso aos serviços são feitos
pelo Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social (Creas), no centro.
Mais informações: 47432588. Em Ferraz, o Serviço
de Acolhimento Institucional
de Adultos e Famílias (Saiaf)
tem 30 vagas, e começou a
Operação Acolhimento Total,
com equipes em bairros
atendidos pelo Centro de
Referência da Assistência
Social (Cras).

Durante ﬁm de semana

Cidade mantém atendimentos Região não tem registro de
de referência para síndromes óbitos por Covid-19
Mogi- Desde o início de
maio, o Pronto Atendimento
24 horas do Hospital Municipal retomou atendimento
exclusivo para crianças de zero
a 12 anos, mas quem tiver
sintomas de síndrome gripal
ou suspeita da Covid-19 pode
procurar os Postos de Saúde
Jardim Camila, Ponte Grande,
Vila Suíssa e Alto Ipiranga, de
segunda a sexta-feira, das 8
às 16 horas.
Os quatro Postos de Saúde
continuam atendendo casos leves
com médico disponível e sem
necessidade de agendamento.
Já os casos mais graves ou com
sintomas mais intensos são
atendidos nas UPAs 24 horas
do Rodeio, Oropó e Jundiapeba,
e o Pronto Atendimento 24h
do Jardim Universo.
Todas as unidades contam
com testes rápidos e demais
recursos para os casos suspeitos
do novo coronavírus, que são
indicados conforme prescrição
do médico assistente. Os casos
suspeitos ou confirmados da
Covid-19 continuam ocorrendo

e estão sendo monitorados
pela Vigilância Epidemiológica,
com todo suporte necessário
de atendimento e tratamento
conforme cada necessidade.
O Hospital Municipal mantém 10 leitos preparados para
internações necessárias da
Covid-19 no seu plano de
contingência. Neste caso, os
pacientes são encaminhados
pelos serviços de saúde.
A Secretaria Municipal de
Saúde orienta pela manutenção
dos cuidados preventivos à
Covid-19 e também gripe e

outras doenças respiratórias:
evitar grandes aglomerações,
intensificar a lavagem e higienização das mãos e manter
os ambientes bem arejados,
aumentar o consumo regular
de água, frutas e verduras.

Máscaras
O uso de máscara de proteção facial continua obrigatório
em unidades de saúde, para
pacientes e acompanhantes,
em consultas de rotina, emergências, exames e demais
procedimentos.
Divulgação/PMMC

Postos continuam atendendo de segunda a sexta-feira

Tomaz Silva/Ag..ncia Brasil

Os municípios da região do
Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) não registraram
óbitos por Covid-19 durante
o fim de semana. O acumulado na data de ontem, desde
o início da pandemia, é de
5.952 vítimas fatais.

Gripe
A Campanha de Vacinação
contra a Gripe iniciou, ontem,
a terceira e última etapa com
a inclusão de novos grupos
prioritários. Caminhoneiros,
trabalhadores do transporte
coletivo, rodoviário de passageiros urbano e de longo
curso, trabalhadores portuários, membros das Forças
de Segurança e Salvamento
(Policiais, Bombeiros e Defesa
Civil) e Forças Armadas podem
procurar as unidades de saúde
e receber a dose mediante
comprovação da atividade
profissional.
A aplicação da dose para os
demais grupos assistidos continua: idosos, crianças, gestantes,

Vacinação contra a Gripe avança para novos grupos

puérperas, povos indígenas e
comunidades quilombolas;
professores e trabalhadores
de escolas regulares de ensino
infantil, fundamental, médio
e superior; e portadores de
deficiência e de comorbidades.
A vacinação acontece em
todas as unidades de saúde
de segunda a sexta-feira e no
Pró-Hiper de segunda a sábado,
com acesso de carro ou a pé,
das 9 às 16 horas. Todos os
adultos devem comparecer
munidos de documento pessoal
com foto, CPF e comprovantes

de doses anteriores contra
a Covid-19 porque, sendo
possível e dependendo da
unidade, pode realizar ou
indicar a aplicação.
Já a atualização das doses
contra a Covid-19 continua
sendo feita pelo agendamento
no site www.cliquevacina.
com.br . Para os próximos
dias, a equipe prepara uma
programação especial de atualização de doses com facilidade
de acesso. Mais informações
podem ser obtidas por meio
do telefone 160.

