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MOGI DAS CRUZES

A cidade do Alto Tietê
com o maior número
de doses aplicadas!

são mais de

220 mil

doses contra a Covid-19

39,11%

da população da
cidade vacinada

Porcentagem referente à 1ª dose, obtida
pelo Vacina Já em 03/07, às 16h25.

e ainda nos seis primeiros meses de 2021

R$

16 R$ 26

1.892

milhões milhões toneladas
PARA AUXÍLIOS

EM ECONOMIA

de alimentos entregues
pela Educação

MOGI DAS CRUZES

alguém te contou?

COMBATE À COVID-19

40
pontos

higienizados diariamente
para controle da pandemia

+R$

600

mil investidos
na cultura para auxiliar
500 artistas da cidade
durante a pandemia

Ampliação da ﬁscalização contra
desrespeito à pandemia

Frota de ônibus ampliada e monitorada
para evitar aglomerações
Caravana Mogi Contra Covid: testagem
conﬁável, gratuita e com resultado
em 20 minutos
VOLTA ÀS AULAS

Ações pelo retorno
letivo seguro
Antecipação da vacinação para proﬁssionais
da educação da fase 1 do retorno gradual
R$ 2 milhões investidos na adequação das
escolas aos protocolos sanitários da pandemia
Criação da Brigada da Pandemia nas escolas
para controle epidemiológico
240 escolas vistoriadas para
acompanhamento das adequações
Retorno presencial gradual em 105 unidades
escolares
Distribuição de 46.933 kits escolares
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COMBATE À COVID-19

Momento
histórico:

seguidas de

Nossa luta contra a pandemia

126 +57mil
novos leitos para
a cidade de Mogi

Um hospital de campanha
que ﬁca pra cidade!

atendimentos exclusivos de Covid-19
no Hospital Municipal, equipamento
referência na região
Sistema online de
agendamento para
agilizar a vacinação

Central para
Monitoramento
de casos Covid-19

10 mil
atendimentos ao mês

+29 mil
mogianos

vacinados em
5 dias, durante
megaoperação

Centro de Recuperação Pós-Covid com 80% das obras ﬁnalizadas

Ampliação do atendimento

800 exames

ao mês nas 6 unidades
de referência da cidade

Atendimento pós-Covid-19

196 pacientes
atendidos nos 2
primeiros meses

Maternidade Municipal

Obras aceleradas em 87%
para oferecer maior suporte
ao sistema de saúde no
combate à pandemia

Outras ações pela saúde municipal:
• Abertura de vagas para contratação de 41 novos médicos
• Testagem para detecção da Covid em produtores e moradores da zona rural

MOGI DAS CRUZES

alguém te contou?

MOGI CONTRA FOME

a
seGUrançpaRA
alIMenTAr os

moGIanOs

A iniciativa inédita da
Prefeitura de Mogi das Cruzes
atendeu milhares de mogianos
em situação de vulnerabilidade,
garantindo alimentos durante o
período de pandemia.

13.303 cadastros

8,2 toneladas

+28 mil cestas

no programa
Mogi Contra
Fome

de alimentos adquiridos
e distribuídos às pessoas
em situação de
vulnerabilidade

do Programa Alimento
Solidário entregues às
pessoas cadastradas no
CadÚnico

2,5 mil famílias

2 mil famílias

+10 mil cestas

beneﬁciadas com
alimentos doados em
parceria com a Fundação
Banco do Brasil

atendidas com produtos
frescos de produtores
locais pelo Quitanda
Social

básicas arrecadadas por
meio do CIAM, Gabinete,
Desenvolvimento, entre
outras Secretarias
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FUNDO SOCIAL
Campanha de arrecadação de
alimentos no Drive de Vacinação

Campanha de inverno para
arrecadação de cobertores

Tia Chica - Campanha contra
pobreza menstrual

22,4 toneladas

de alimentos arrecadados

1.456 cestas

Reabertura do banco
de perucas “Cabelegria”

básicas recebidas

5.824 cestas básicas

doadas ao Programa Mogi Contra Fome

Mais segurança e dignidade para os mogianos
1.500 famílias
beneﬁciadas com a
regularização da
Chácara Santo Ângelo

Regularização de sete
bairros da cidade por
meio do programa
Cidade Legal, do
Governo do Estado

AUXÍLIO 100% MOGIANO

para ajudar famílias em
vulnerabilidade durante 3 meses

100
mil
pessoas beneﬁciadas

Retomada da
regularização das
quadras particulares
ocupadas na Vila Cléo

HABITAÇÃO

6 mil famílias a serem
beneﬁciadas pelo
projeto de regularização
fundiária geral

MOGI DAS CRUZES

alguém te contou?

RESPEITO

Estamos fazendo o seu dinheiro render mais!

RESPEITO AO
DINHEIRO PÚBLICO
R$ 745,461
milhões

R$ 695,181
milhões

R$ 519,916
milhões
2020

OTIMIZAÇÃO
DE DESPESAS
E RECEITAS

R$ 502,281
milhões
Receita

Despesas

2021

Despesa
sobre receita

Despesa
sobre receita

74,79%

67,38%

2020

2021

Dados referentes ao primeiro semestre de 2021 - Janeiro a Junho

26
milhões

R$

foram economizados nos primeiros seis
meses com renegociação de contratos com
fornecedores e prestadores de serviços.

Escola Clínica Transtorno
do Espectro Autista
Um espaço que une
educação, escola e lazer,
para as crianças e jovens
autistas de Mogi das Cruzes.

Projeto Pequenos
Músicos... Primeiros
Acordes na Escola
Contrato renovado para
atender 11 mil alunos de 21
escolas municipais.

Estratégia Saúde da Família
na Vila Nova União
R$ 1,9 milhão investidos nas
obras do novo equipamento
de saúde, que atenderá
cerca de 4,5 mil pessoas.
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ESTRUTURA

41 ruas 40 bairros
e avenidas recapeadas

atendidos pelo multirão da limpeza

1.800

24 pontos

buracos tapados

reparados na Estrada do Pavan
ILUMINAÇÃO

514 600 23%
lâmpadas de LED
lâmpadas de LED
no Mogilar e Rodeio no Jardim Piatã

de economia
para o município

com as substituições
das lâmpadas
SANEAMENTO

10

R$

16,9

R$

R$

32,6 4,3
R$

milhões

milhões

milhões

milhões

para a melhoria da
distribuição de água,
redução de perdas e
ampliação da reserva
hídrica

para o sistema de
esgoto no Parque das
Varinhas

para a ampliação
da Estação de
Tratamento de
Esgoto

para a reforma da
Estação Elevatória
de Esgotos de
Jundiapeba

Treinamento dos
agentes da GCM
• Defesa pessoal
• Patrulhamento tático
• Abordagem de pedestres e mais...

Lançamento da Patrulha Ambiental

SEGURANÇA

+ 12 mil
denúncias atendidas pela
Fiscalização de Posturas

29

ocorrências
atendidas de crimes
contra a mulher

com 16 apreensões

MOGI DAS CRUZES

alguém te contou?

DESTAQUES

A cidade que impulsionou
a geração de empregos

Recuperando o saldo
positivo da região

1.433

contratações via
Mogi Conecta

2020

2021

Mogi perdeu

3.278
vagas de
emprego
IPTU E ISS

O pagamento dos impostos foi
adiado para o ﬁnal do ano, sem
juros ou multas, considerando
as restrições impostas pela
pandemia.

Mogi ganhou

Dados referentes ao 1º quadrimestre de 2020 e 2021
Fonte: CAGED

AUXÍLIO EMPRESARIAL

2.215
vagas de

emprego

AMBULANTES

Não é empréstimo, é benefício!
Ajuda de até R$ 1.500, durante
2 meses, para empresas do
Simples Nacional afetadas pela
pandemia da Covid-19.

Projeto de Lei isenta ambulantes das taxas de licenciamento
para exercício do comércio e
também das taxas de ocupação
de solo urbano.

Mogi conquistou + de R$ 9 milhões
em emendas parlamentares

Mogi Conecta

Sala do Empreendedor, Mogi
Conecta Emprego, Banco do
Povo, Polo Digital e Escola de
Empreendedorismo e Inovação
em uma única plataforma.

Acompanhe o trabalho da prefeitura

R$ 3,2 milhões

R$ 300 mil

R$ 994 mil

R$ 3 milhões

R$ 400 mil

R$ 645 mil

para a saúde

para serviços urbanos

R$ 384 mil

para transportes

para a agricultura
para a segurança

para o turismo
para esportes

