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Diretor-presidente:

RESPEITE A QUARENTENA

Sidney Antonio de Moraes

Professores protestam contra
a volta das aulas presenciais
Divulgação

Profissionais da
Apeoesp fizeram
movimento em
frente à Diretoria
de Ensino de Mogi
e cobraram mais
transparência sobre
casos de Covid-19
nas escolas estaduais
O Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo (Apeoesp) realizou uma carreata contra o retorno das aulas
presenciais. A manifestação ocorreu ontem pelas ruas de Mogi das
Cruzes e culminou em um protesto em frente a Diretoria de Ensino.
Em greve sanitária desde o início
das aulas presenciais, no dia 8, os
professores clamam por mais transparência na divulgação dos casos
de Covid-19 registrados nas escolas.
Cidades, página 3

Movimento dos professores busca sensibilizar autoridades sobre os riscos do retorno das atividades
Mogi News/Arquivo

Abastecimento

Mogi News/Arquivo

Período de chuvas eleva
o nível nos reservatórios

Mogi-Bertioga lidera as infrações entre as sete rodovias na região

Balanço de 2020

EXCESSO DE VELOCIDADE GERA
86 MIL MULTAS NO ALTO TIETÊ
Sistemas de abastecimento na região registram
aumento no volume após as chuvas. Cidades, página 6

Mais de 86 mil multas por excesso de velocidade foram aplicadas nas
rodovias do Alto Tietê no ano passado. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Mogi-Bertioga (SP-98) acumulou
o maior número de penalidades entre janeiro e dezembro de 2020. Os
valores referentes às multas aplicadas nas sete rodovias que cruzam a
região passaram de R$ 11,2 milhões. Cidades, página 6
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EDITORIAL

C

fia, ressonância e tomografia, prevendo uma
redução nos casos de internação por coronavírus. Pró-Mulher, Santa Casa, Hospital
Municipal, Posto de Saúde Vila Suissa, Unica
Fisio; além de unidades estaduais de Saúde,
retomaram, de forma reduzida, a rotina de
exames. Mais de 3 mil exames foram agendados, sendo 2 mil apenas para Ginecologia. Mas, em novembro do ano passado, o
aumento de casos de coronavírus obrigou
a Secretaria de Saúde a suspender as cirurgias novamente. A ordem veio do governo
do Estado, que assinou decreto que proíbe a
desmobilização de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a realização de novos
agendamentos de cirurgias eletivas.
Com a chegada da vacina contra a Covid-19, talvez seja o momento de começar
a reduzir essa imensa fila de pessoas que
aguardam por cirurgias. Mutirões, com o
mesmo intuito, também devem ser programados, como o da catarata, ultrassonografia, entre outros.
O foco é o coronavírus, mas quando ele
passar, o trabalho da Saúde continuará árduo, em busca do tempo perdido.

ARTIGO
Luiz Felipe da Guarda
editor@jornaldat.com.br

Saúde Funcional
É preciso aproximar nossa
sociedade de algumas realidades. O que é a amputação?
É a remoção de uma extremidade do corpo. As amputações se desenvolveram há
muito tempo, sendo que os
primeiros relatos datam de
45 mil anos atrás.
Desde então a prática evoluiu, e com ela surgiram novos métodos e formas de reabilitação física e mental. As
causas mais comuns são de
ordem vascular, por tumores e traumas. A decisão ao
realizar a amputação leva-se
em consideração a vida da
pessoa e não o membro amputado, e nessa linha torna-se
imprescindível uma abordagem global do paciente, de
forma a assegurar o máximo
de suas potencialidades físicas e psicológicas.

Entre as causas mais comuns de amputação de órgãos inferiores e superiores
encontramos: vasculopatias
periféricas, traumáticas, tumorais, infecciosas, congênitas e iatrogênicas. Destaca-se
dentre elas, a vasculopatia
periférica, que acomete em
maior número pessoas na faixa etária de mais de 50 anos,
sendo os membros inferiores (dedos, pés e pernas) os
mais comprometidos. A causa mais comum nas amputações provocadas por eventos
vasculares é a diabetes e o
tabagismo.
. O objetivo é capacitar o
paciente ao maior aproveitamento de suas potencialidades de forma que ele possa
ser independente nas atividades diárias da vida.
São mais comuns as próte-

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

CONTRACAPA

Planejamento na Saúde
omo não deveria deixar de ser, o
foco da Saúde, desde março do
ano passado, é o tratamento da Covid-19. Em meio à pandemia sem
trégua, porém, é preciso que o planejamento para demais atendimentos que tiveram de
ser paralisados há quase um ano esteja bem
feito e pronto para ser executado assim que
a Covid-19 começar a sair de cena.
A realização de exames e cirurgias eletivas
(sem urgência) voltou a ser assunto nesta semana. Na sessão da Câmara de quarta-feira
passada, o presidente do Legislativo mogiano,
Otto Rezende (PSD), apresentou moção pedindo ao governo do Estado a reclassificação
do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti,
em Jundiapeba, para se tornar unidade de
referência regional para internação e tratamento do coronavírus. O objetivo é retomar
a realização de cirurgias nos hospitais das redes municipal e estadual, suspensas desde
março do ano passado, quando a pandemia
foi decretada teve início.
Em setembro do ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde retomou os exames
para cirurgias eletivas, como ultrassonogra-
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ses em pacientes com membros inferiores amputados.
Inicialmente, o paciente utiliza uma prótese chamada
de pilão, com gesso, que é
para adequar o coto à utilização desse recurso. O paciente deve fazer um tratamento com fisioterapeuta
para reeducação da marcha
(uma nova forma de andar)
e reapreender a caminhar.
É fundamental a participação do amputado nessa fase.
Por isso, torna-se fundamental a integração da
equipe multidisciplinar no
tratamento dos pacientes
amputados para identificar,
em tempo, qualquer sinal
que possa comprometer o
resultado do processo de
reabilitação.

•••

editor@moginews.com.br
RODRIGO BARONE

MANUTENÇÃO DE CÓRREGO
O Córrego do Gregório, na avenida
Henrique Peres, em Braz Cbas, foi
um dos locais atendidos pelos trabalhos da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, com a remoção
de pedras e outros materiais que
acabam obstruindo o curso d´água,
além do corte de mato. O objetivo
dos trabalhos é aumentar a vazão e
a capacidade de captação de águas
pluviais, minimizando a ocorrência
de alagamentos.

MANUTENÇÃO DE GUIA
Já a via Perimetral recebeu limpeza
em um longo trecho, desde a altura do Jardim Maricá até a rua David
Bobrow, em Braz Cubas.

DIOCESE NA CÂMARA
A Câmara de Mogi promoveu, na
noite de ontem, a sessão solene de
lançamento da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, “Fraternidade e diálogo: compromisso de
amor” e o lema o “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma
unidade” (Ef 2, 14ª), com a presença
do bispo diocesano, Dom Pedro Luiz
Stringhini. Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, não foi permitida

a participação do público, que pôde
acompanhar a sessão pelos canais
da TV Câmara Mogi das Cruzes, canal Igreja na Mídia, site e Facebook.

EXPOSIÇÃO
O Mogi Shopping segue com a programação gratuita de Carnaval até
15 de março. A exposição “Carnaval – A alegria e seus personagens”, na Praça de Eventos, conta
com máscaras originárias dos personagens criados pela comédia europeia Dell’arte, como o Pierrot, que
era idealizador do amor, um clássico
sonhador ingênuo e romântico. Ao
todo, 50 máscaras estão expostas
com acabamentos no estilo Veneziano, com muitas plumas, rendas
e fitas. A capacidade de ocupação
do centro de compras é de até 40%.

OBRA ATRASADA
O planejamento da Santa Casa de
Mogi, de iniciar as obras da Maternidade após o término da reforma do
Pronto Socorro, não se concretizou.
Ainda não há data para o início dos
trabalhos na ala responsável pelo
parto de mais de 400 crianças ao
mês. As obras do PS, agora prontas,
sofreu atraso de mais de um ano.

CHARGE

Dr. Luiz Felipe da Guarda é
fisioterapeuta e presidente do Lions
Clube de Mogi das Cruzes.
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GREVE SANITÁRIA

Docentes pedem mais transparência na divulgação dos casos de Covid-19 registrados nas escolas estaduais

Professores alertam para risco
da volta às aulas presenciais
Divulgação

Luiz Kurpel*

Carreata para
O Sindicato dos Professores sensibilizar as
do Ensino Oficial do Estado autoridades
de São Paulo (Apeoesp) rea- terminou na
lizou uma carreata contra o Diretoria de Ensino

retorno das aulas presenciais
nas escolas. A manifestação
ocorreu ontem pelas ruas de
Mogi das Cruzes e culminou
em um protesto em frente
ao prédio da Diretoria de
Ensino. Em greve sanitária
desde o início das aulas
presenciais, em 8 de fevereiro, os professores clamam
por mais transparência na
divulgação dos casos de
coronavírus (Covid-19)
que surgiram nas escolas
da região nos últimos dias.
Com o objetivo de chamar
a atenção do Poder Público
para os riscos do retorno presencial nas escolas estaduais
de Mogi e região, a subsede
da Apeoesp estabelecida no
município está promovendo uma série de ações. De
acordo com os professores,
a Diretoria de Ensino da

cidade está sendo omissa
diante do surgimento de
novos casos da doença nas
escolas. A atitude também
ignora recomendações de
fechamento completo das
escolas após detecções de
casos confirmados.
“O sindicato vai entrar
com representação jurídica
contra a dirigente devido a
este comportamento omisso
em relação aos professores,
funcionários e alunos”, informou a vereadora de Mogi
e conselheira estadual licenciada da Apeoesp, Inês Paz
(Psol). “Além disso, estamos
visitando as escolas e durante
as vistorias verificamos uma
série de irregularidades
em relação aos protocolos

Apeoesp usou carro de som para chamar a atenção das pessoas sobre o problema

exigidos”, completou Inês.
A coordenadora da subsede
da Apeoesp em Mogi, Vania
Pereira da Silva, também protestou contra o que chamou
de “tentativa de maquiar”

Interação com os bichos

o real número de casos da
Covid-19 nas escolas. “Os
números precisam se tornar
públicos. É uma questão de
utilidade pública e a omissão
acaba trazendo a sensação

de normalidade, quando
enfrentamos uma alta de
casos”, lamentou.
Para a coordenadora do
sindicato em Mogi, a Prefeitura
também tem se mostrado

ausente diante do tema.
“A Secretaria Municipal de
Saúde e a Vigilância Sanitária precisam se envolver,
os casos estão surgindo nas
escolas estaduais, mas os
atendimentos e internações
serão registrados pelo sistema municipal de saúde”,
lamentou Vania.
A Prefeitura, por sua vez,
alega que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do
Departamento de Vigilância
Sanitária, tem feito vistorias
em escolas da cidade. O trabalho é realizado em atenção
a denúncias ou processos.
As denúncias podem ser
feitas pelo telefone 162 ou
no eouve.com.br.
Na sexta-feira da semana
passada, em assembleia, a
Apeoesp decidiu pela continuidade da greve sanitária
considerando a importância
do movimento diante da falta
de preparo das escolas na
promoção de um retorno
com segurança.
*Texto supervisionado pelo editor.

Braz Cubas

ONG Fera promove edição do Sete bairros serão atendidos
pelo Cata-Tranqueira amanhã
Amassa Gato no domingo
Thamires Marcelino

A ONG Fera, de Mogi das
Cruzes, promove a primeira
edição do evento Amassa Gato
no próximo domingo, das
14 às 18 horas. Segundo os
organizadores, o evento será
realizado em comemoração
ao Dia Mundial do Gato,
celebrado na quarta-feira
passada. Para os voluntários,
o domingo será um dia especial aberto à visitação aos
gatos assistidos pela entidade.
Devido à pandemia causada
pela Covid-19 o acesso será
restrito e os horários serão
devidamente organizados.
Para isso, os interessados
devem responder o formulário
acessado por meio do link
https://forms.gle/Tq4114tnFFPp8BNR. Após preencher
as informações solicitadas,
a ONG entrará em contato
com cada pessoa. O local
do evento será informado
para cada interessado após o
preenchimento do formulário.
Também será uma

oportunidade para as pessoas que planejam adotar
um gato e para aquelas que
estão dispostas a doar sachês
alimentícios, jornais, ração
ou brinquedos.
De acordo com a voluntária
Renata Mello, o objetivo é
fazer com que as pessoas
possam interagir com os gatos
e vice-versa. “A expectativa é
atrair pessoas que gostem de
gatos, queiram conhecer para
adotar ou ajudar de alguma
forma para manter o projeto

da ONG”, acrescentou.
O Grupo Fera também
auxilia e promove a adoção
responsável e o amparo aos
animais. Segundo a ONG,
muitas pessoas ainda não sabem,
por exemplo, da importância
da castração (que é gratuita
em Mogi, imprescindível
para evitar crias indesejadas
ou futuros tumores e câncer)
ou da necessidade de vacinar
regularmente seus animais. Por
este motivo, diversos eventos
do grupo são realizados para
Divulgação

Dia Mundial do Gato foi celebrado na quarta-feira

Sete bairros do distrito de
Braz Cubas serão atendidos
no próximo sábado pelo
Cata-Tranqueira. Realizada
pela Prefeitura de Mogi
das Cruzes, por meio da
Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, a operação
percorrerá o Conjunto do
Bosque, Jardim Planalto,
Jardim Pavão, Jardim Santa
Tereza, Jardim Apolo, Jardim
Esperança e Jardim dos
Amarais. Os moradores
desses locais devem deixar
móveis e objetos que desejam descartar na frente
de suas casas na noite de
hoje ou antes das 7 horas
de amanhã.
O Cata-Tranqueira é uma
operação realizada ao longo de todo o ano, sempre
aos sábados. O objetivo é
recolher objetos e móveis
não mais utilizados pelas
pessoas e dar a eles a destinação correta, beneficiando
o munícipe que eventualmente tenha dificuldades
para fazer o descarte. A

Divulgação/PMMC

Objetivo é recolher objetos e móveis não mais utilizados

operação atende os bairros
conforme um cronograma,
que fica sempre disponível
para consulta no portal da
Prefeitura.
São cerca de 40 funcionários atuando a cada sábado.
O material é removido das
calçadas e colocado nos
caminhões da operação.
Para os móveis mais pesados,
uma miniretroescavadeira,
do modelo Bobcat, auxilia
na coleta. Após os serviços

nas ruas, o material segue
para um armazém e, posteriormente, é enviado para
um aterro legalizado.
A Operação Cata-Tranqueira
é um dos serviços essenciais
prestados pela Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos. Só não são recolhidos
pelas equipes lixo doméstico,
roupas e grandes entulhos.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
4798-5706.
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ABRIGO PARA IDOSOS

Vacinação depende do
envio de novas doses

Terceira unidade, na Vila Oliveira, não atendia às exigências técnicas e
estava sem documentação; quatro pacientes deverão retornar às famílias

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacina
contra a Covid-19, elaborado
pelo Ministério da Saúde,
estabelece uma ordem de
vacinação para os grupos
prioritários que deve ser
seguido pelos municípios. A
seleção das populações com
prioridade na imunização
foi baseada em princípios
da Organização Mundial
da Saúde (OMS) e feita em
acordo com entidades como
o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
e o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems).
O Ministério da Saúde optou
por priorizar a vacinação de
determinados grupos para
garantir o funcionamento dos
serviços de saúde, a proteção
dos cidadãos com maior risco
para coronavírus e a preservação do funcionamento de
serviços essenciais. Mogi das
Cruzes vem seguindo essas
diretrizes para a imunização
em andamento, obedecendo
as remessas de doses enviadas
pelo Estado.
De acordo com a última
versão do Plano, editada em
15 de fevereiro, os primeiros
grupos assistidos devem ser
pessoas com 60 anos ou mais
institucionalizadas; pessoas com
deficiência institucionalizadas;

povos indígenas vivendo em
terras indígenas e trabalhadores da Saúde.
“Estamos atendendo nossos
idosos com 85 anos ou mais
com lotes específicos da vacina
enviados pelo governo do
Estado”, explicou o secretário
municipal de Saúde, Henrique
Naufel. Para idosos com 90
anos ou mais, Mogi recebeu
1.450 doses e, para 85 anos
ou mais, 2.052 doses. As
quantidades foram estimadas pelos técnicos estaduais,
mas existe dificuldade para
precisar essas populações
por ausência de censos populacionais mais recentes.
Além disso, não é permitido
usar as doses destinadas aos
profissionais da Saúde nos
idosos e vice-versa.
Outros grupos previstos
no Plano de Vacinação são
pessoas com comorbidades; deficiência permanente
grave; pessoas em situação
de rua; população privada
de liberdade; funcionários
do sistema de privação de
liberdade; trabalhadores da
Educação; forças de segurança
e salvamento; trabalhadores de transporte coletivo
rodoviário de passageiros;
trabalhadores de transporte
metroviário; caminhoneiros;
trabalhadores portuários e
industriais.

Em uma semana, três
asilos foram fechados
Divulgação/PMMC

Thamires Marcelino

Em uma semana três Instituições de Longa Permanência para Idosos (Ilpis)
foram interditadas em Mogi
das Cruzes. Desta vez, a
terceira unidade fechada
está localizada no bairro da
Vila Oliveira. A Vigilância
Sanitária mogiana realizou
a interdição da instituição
na última quarta-feira pela
ausência de documentação e não atendimento às
exigências técnicas, como
a classificação dos idosos.
Os quatro pacientes que
viviam sob os cuidados
da instituição devem ser
encaminhados às famílias
até o próximo domingo. Na
semana passada, outras duas
instituições particulares que
cuidavam de idosos também
foram fechadas no município.
Uma delas, localizada no
Alto do Ipiranga, decidiu
encerrar suas atividades.
Durante o dia de ontem,
os responsáveis precisaram
apresentar toda a documentação

Todos os idosos em casas de repouso foram vacinados

necessária para comprovar
a desativação, incluindo
comprovante dos encaminhamentos dos idosos às
suas famílias. No total, eram
13 idosos de diversas idades
atendidos na casa.
A instituição havia solicitado vacina contra a
Covid-19 mas, diante das
irregularidades e da ausência

de um responsável técnico,
as famílias foram orientadas
a providenciar as imunizações nos postos de saúde, de
acordo com as faixas etárias
liberadas pelo governo do
Estado de São Paulo.
Já a outra Ilpi interditada
também na semana passada,
na região central da cidade, continua parcialmente

bloqueada, realizando as
adequações necessárias para
a correção das irregularidades. A entidade permanece
atendendo seis idosos e,
até que sejam efetuadas as
melhorias, não pode receber
novos pacientes.
Desde o final de janeiro,
quando Mogi recebeu o
primeiro lote de vacina
contra o novo coronavírus,
as Ilpis públicas e privadas
estão recebendo a vacina
para imunização de seus
pacientes e funcionários
nos próprios locais.
No total, são 15 estabelecimentos que atendem
224 idosos e contam com
318 colaboradores. Todos já
receberam a primeira dose,
com exceção dos idosos que
se encontram com alguma
enfermidade.
Para estes casos, a dose é
aplicada após a melhora do
paciente. Os idosos abrigados fazem parte do grupo
prioritário para a vacinação
contra o novo coronavírus
em todo o país.
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VESTIBULAR OCORRE AMANHÃ

Iniciativa vai acontecer entre as 9 e 15 horas, no campus de Suzano; as aulas dos calouros começam na segunda

Feirão da Piaget tem matrícula
e duas mensalidades gratuitas
A Faculdade Piaget de
Suzano realizará amanhã o
“Feirão do Vestibular”, com
matrícula e duas mensalidades
gratuitas em qualquer um
dos 15 cursos de graduação
da instituição. Será das 9
às 15 horas, no campus. É
a reta final do período de
ingresso de novos alunos e a
última chance para começar
a estudar já. As aulas dos
calouros começam nesta
segunda-feira.
No dia, é possível fazer
a prova para ingresso ou
mesmo concluir a matrícula
para candidatos já aprovados
e que ainda estavam em dúvida sobre iniciar os estudos
nesse semestre. Candidatos
com nota acima de 450 na
redação de qualquer edição do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) não
precisam fazer o vestibular,
pois a matrícula é direta no
curso escolhido.
No “Feirão do Vestibular”,
o visitante faz a prova, sem
pagar nada, e enquanto sai

Divulgação

É a reta final do
período de ingresso
de novos alunos e a
última chance para
começara estudar já

o resultado, visita o campus
e conhece a estrutura da
faculdade. Tudo seguindo
protocolos das autoridades
médicas e sanitárias, com
toda a segurança.
Na volta, com a aprovação,
o ingressante pode aproveitar a promoção, válida
somente para o sábado, de
matrícula e segunda e terceira
mensalidades gratuitas; e,
para facilitar ainda mais, a
quarta mensalidade poderá
ser parcelada em até três
vezes o cartão sem juros.
Além de cartão, o pagamento
também poderá ser feito pelo
PIX, nova forma de transferência bancária. Uma vez
feita a matrícula, os novos
ingressantes já saem com a

Candidato não terá custo com vestibular e após a aprovação já pode se matricular

carteirinha de aluno.
Para facilitar o atendimento,
a faculdade orienta que o
visitante leve os seguintes
documentos para a matrícula:

cópia e original do histórico
do Ensino Médio ou declaração de conclusão, RG, CPF,
comprovante de residência
e uma foto 3x4. A equipe do

vestibular estará a postos para
atender a todos e também
tirar dúvidas.
Durante o “Feirão do Vestibular”, toda a estrutura da

Faculdade Piaget estará aberta
para visitas. É a oportunidade
de conhecer a estrutura que
a instituição coloca à disposição de sua comunidade
acadêmica, ainda mais agora
com a previsão de retomada
das aulas presenciais a partir
de 1º de março.
A Faculdade Piaget tem
vagas em todos os seus cursos, nos períodos manhã e
noite. São eles: Engenharia
Civil, Engenharia Ambiental, Administração, Gestão
de RH, Logística, Ciências
Contábeis, Direito, Pedagogia,
Educação Física (bacharelado
e licenciatura), Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Estética
e Cosmética e Fisioterapia. A
Piaget fica na avenida Mogi
das Cruzes, 1.001, no bairro
Jardim Imperador, próximo
do Sesi e do shopping, com
transporte fácil, com ponto
em frente e ônibus a cada 20
minutos. Mais informações
podem ser obtidas por meio
do telefone 4746-7090 ou
pelo Whatsapp 96840-3438.

Vila Industrial

Infestação

Lions Clube promove
Prefeitura realiza ação para
controle de caramujos africanos ação beneficente amanhã
Divulgação/PMMC

A Prefeitura de Mogi das
Cruzes, por meio do Centro
de Controle de Zoonoses, iniciou nesta semana uma ação
de vigilância e controle do
Achatina fulica, popularmente
conhecido como caramujo
gigante africano. Os técnicos
estão trabalhando na coleta
manual desses moluscos,
atendendo às demandas e
orientando a população sobre
os cuidados necessários.
No primeiro local visitado, no Alto Ipiranga, foram
removidos 13 quilos do mo- No primeiro local foram removidos 13 quilos do molusco
lusco. Três unidades serão
encaminhadas para análise no A coleta deve ser manual, podem servir de reservatório
Instituto Adolfo Lutz (IAL), utilizando luvas de borracha para proliferação de mosquitos
em São Paulo. “O IAL nos ou sacolas plásticas nas mãos. como o Aedes aegypti.
propôs uma parceria para “Uma alternativa viável para
Outros cuidados são manter
ampliarmos os estudos sobre o descarte é mergulhar os terrenos e quintais limpos,
essa espécie na cidade, visando caramujos por 24 horas em eliminando lixo e entulho, e
o controle e a prevenção de uma solução de água e hipo- não amontoar folhas mortas,
doenças”, explica a veterinária clorito e em seguida quebrar frutas caídas ou restos de
Débora Murakami, que atua as cascas, ensacar e jogar no capinação.
As denúncias ou notificana coordenação do Núcleo lixo ou enterrar com uma
de Controle e Prevenção de camada de cal por conta do ções de infestações podem
Arboviroses.
cheiro”, ensina a veterinária. ser registradas por meio do
É preciso descartar tudo, telefone 162 ou no eouve.
A principal medida de controle é a catação e o descarte. principalmente as conchas, que com.br

Luiz Kurpel*

O Lions Clube Mogi das
Cruzes Centro promoverá,
amanhã, uma campanha
conjunta de arrecadação de
alimentos para Santa Casa de
Mogi das Cruzes e a Rede de
Combate ao Câncer Guiomar
Pinheiro Franco. A ação está
programada para acontecer
na entrada do Hipermercado
Shibata, na Vila Industrial,
das 8 às 14 horas.
Além da coleta de alimentos,
os leões pretendem distribuir
saches com sementes de girassol para conscientização
sobre o meio ambiente.
Realizada com o apoio do
Hipermercado Shibata da
avenida Cavalheiro Nami
Jafet, 343, a campanha de
arrecadação será especifica
para atender as crianças em
tratamento que necessitam de
leite em pó e complemento
alimentar infantil.
O presidente do Lions
Clube Mogi das Cruzes Centro, Luiz Felipe Da Guarda,

Arrecadação de
alimentos deve
ajudar crianças
que lutam contra
o câncer

explicou qual é o papel da
organização na realização
do evento. “O Lions Club
vem realizando um trabalho continuo de combate à
fome que é uma das nossas
diretivas, com isso, sempre
estamos à disposição para
auxiliar as instituições que
nos procuram em busca de
doações”, declarou
A campanha planeja desenvolver a sensibilização
dos clientes, colaboradores
e moradores locais para a
importância dos tratamentos
ofertados nas entidades de

saúde que precisam das doações. “Pedimos aos cidadãos
mogianos que ao realizarem
suas compras façam a sua
ação do bem em comprar
mais um item para destinar
a quem precisa nessas sérias
instituições”, destacou Da
Guarda.
A ação será coordenada
por membros do clube, uniformizados e devidamente
identificados, além disso, a
participação garante atender
os protocolos de biossegurança
para impedir aglomerações
e consequentemente riscos
de contaminação devido
em razão da pandemia do
coronavírus (Covid-19).
O presidente da associação
também estará disponível
para contato por meio do
telefone 99543-6334, os
interessados em realizarem
doações que não puderem se
deslocar até o ponto de coleta
amanhã poderão conversar
diretamente com o dirigente
por chamada via WhatsApp.
*Texto supervisionado pelo editor*
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SETE RODOVIAS

Números passados pelo DER levam em consideração as vias do Alto Tietê em relação a todo o ano passado

Infrações por velocidade acima
do limite geram 86 mil multas
Mogi News/Arquivo

Luiz Kurpel*

As multas aplicadas
nas sete rodovias
que cruzam a
região podem ter
ultrapassado
R$ 11,2 milhões

Mais de 86 mil multas
por excesso de velocidade
foram aplicadas nas rodovias
do Alto Tietê em 2020. De
acordo com Departamento de
Estradas de Rodagem (DER),
a rodovia Mogi-Bertioga
(SP-98), que passa por Mogi
das Cruzes e Biritiba Mirim,
na região, acumulou o maior
número de penalidades entre
janeiro e dezembro do ano
passado. Os valores referentes
as multas aplicadas nas sete
rodovias que cruzam a região podem ter ultrapassado
R$ 11,2 milhões.
Segundo levantamento realizado pelo Grupo Mogi News
com dados disponibilizados
pelo DER, as sete principais
rodovias que cortam o Alto
Tietê registraram 86.668 multas
aplicadas contra motoristas
que excederam o limite de
velocidade em 2020.
Uma das infrações mais
cometidas pelos motoristas, a
ultrapassagem da velocidade

Somente na Mogi-Bertioga, 36,7 mil multas foram emitidas durante o período

pode acarretar consequências pesadas no Código de
Trânsito Brasileiro. Para
infrações médias, quando
o motoristas supera o limite de velocidade em 20%,
R$ 130,16 mais 4 pontos

na carteira são aplicados, já
para infrações gravíssimas,
quando o excesso supera
o limite em 50%, a multa é
de R$ 880,41 mais 7 pontos.
Em conjunto com a embriaguez ao volante, o excesso

Coronavírus

de velocidade responde por
boa parte dos acidentes de
trânsito com resultados fatais.
Só na Mogi-Bertioga, entre
o quilômetros 53 ao 82,4,
36.070 multas foram emitidas
por agentes de fiscalização,

dentro das vias de transporte interurbano de alta
velocidade do Alto Tietê, o
caminho para o litoral foi
a campeão em número de
infrações.
Em seguida, o Trecho-Leste
do Rodoanel Mario Covas
(SP-21), que corta Suzano,
Poá e Itaquaquecetuba, teve
24.455 penalidades pela
infração de excesso foram
registradas entre os quilômetros 101,4 e 129,2. Ainda
no pódio das rodovias com
maior número de excessos, a
rodovia Mogi-Dutra (SP-88),
em Mogi e Arujá, alcançou o

terceiro lugar com um total
de 19.672 multas entre os
quilômetros 32 e 106,7.
Com tráfego bem menor
e, consequentemente, um
número reduzido de infrações,
figuram a rodovia Alberto
Hinoto (SP-56), também
chamada estrada de Santa
Isabel, em Itaquá, com 3.265
multas, rodovia Índio Tibiriçá
(SP-31) com 1.893 multas,
rodovia Henrique Eroles
(SP-66) 1.085 multas e, por
fim, a rodovia Engenheiro
Candido do Rego Chaves
(SP-39), também em Mogi,
com 228 infrações registradas.
Dada a multiplicidade
de variações nos casos, o
DER não forneceu os valores
totais resultantes da totalidade de multas aplicadas
na região. Ainda assim, é
possível estimar que os valores tenham ficado entre R$
11.280.706,88 considerando
apenas infrações médias e
R$ 76.303.373,88 no caso
de infração gravíssima.
*Texto supervisionado pelo editor.

Spat

Mais 11 mortes são confirmadas Chuvas elevam o volume
Nas últimas 24 horas, quatro
cidades do Alto Tietê confirmaram 11 mortes causadas
pelo coronavírus (Covid-19),
os óbitos ocorreram em
Ferraz de Vasconcelos, Mogi
das Cruzes, Santa Isabel e
Suzano, esta última com o
maior número de mortes
registradas, sendo quatro
no total, dois homens e

duas mulheres que tinham
entre 54 e 67 anos.
Em Mogi, três falecimentos
em decorrência da doença
foram informados, todas
as vítimas eram mulheres
e tinham 66, 76 e 81 anos.
Ferraz e Santa Isabel registraram o mesmo número de
óbitos, dois no total. Em
cada cidade, um homem

e uma mulher faleceram
em razão da doença, os
moradores tinham de 32
a 77 anos.
A confirmação dos casos
foi passada durante a tarde
pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat).
No total, a região acumula
2.204 óbitos pela Covid-19.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.204

Santa Isabel

103

Itaquaquecetuba

417

Poá

154

Ferraz

Guararema

52

125

Arujá

Salesópolis

698

28

213
46

Suzano
Mogi das Cruzes

368
Biritiba Mirim
Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

das represas do Alto Tietê
Emanuel Aquilera

Thamires Marcelino

Com as chuvas que caíram sobre os municípios
da região nos últimos dias,
desde a semana anterior,
quatro das cinco represas
do Sistema Produtor do
Alto Tietê (Spat) registraram
elevação do volume total. A
única bacia que apresentou
declínio, ainda assim baixo,
foi a de Ponte Nova. Nela,
há uma semana, o total era
de 75,4%, passando para
75,3% na manhã de ontem.
Também há uma semana,
as informações da Companhia
de Saneamento Básico de São
Paulo (Sabesp) apontaram
que na represa de Paraitinga
o volume estava em 38,7%
da capacidade total. Sete dias
depois, na manhã de ontem,
o número subiu para 41,3%.
Outra represa que apresentou aumento do volume
total foi a de Biritiba, que na
quinta-feira passada estava
com 33,2% e passou para
34,3% na manhã de ontem. A

Sistema subiu de 56,8% para 58,1 % da capacidade

barragem de Jundiaí também
obteve um aumento, segundo
os números da companhia.
Há uma semana, o volume
total era de 24,9% da capacidade, passando para 25,6%
na manhã de ontem. Por fim,
na represa de Taiaçupeba, o
volume que na quinta-feira
da semana passada era de
29,8% passou ontem para
36,5%. No geral, o volume
de todas as represas passou
de 56,8% para 58,1%.

O Spat
De acordo com a Sabesp,
há 60 anos a construção das
represas que compõem o
sistema (Ponte Nova, Jundiaí, Taiaçupeba, Paraitinga e
Biritiba Mirim) tinha o objetivo
inicial de conter as águas do
rio Tietê e evitar inundações
em São Paulo. No entanto,
com o crescimento da zona
leste da capital, elas passaram
a ser vistas como possíveis
mananciais de abastecimento.
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Vacina da Pfizer é 93% eficaz após duas semanas com apenas uma dose
Estudos da Pfizer apontam que a primeira dose do imunizante é 93% eficaz após duas semanas. Diante dos novos dados, a
farmacêutica estuda a mudança na política da vacina de duas doses para apenas uma única dosagem. Na corrida pelos
imunizantes, um estudo de laboratório sugere que a variante sul-africana do coronavírus pode reduzir a proteção de anticorpos
das vacinas da Pfizer e BioNTech em dois terços. Segundo a pesquisa, não está claro se a injeção será eficaz contra a mutação. O
estudo apontou que a vacina é capaz de neutralizar o vírus, mas não há evidências de que a variante reduz a proteção do imunizante.

DECISÃO

Congresso

Deputado federal foi detido na terça-feira passada após publicar vídeo com
apologia à ditadura militar e com discurso de ódio contra integrantes do STF

Senado pautará PEC
para destravar o auxílio

Prisão de Daniel
Silveira é mantida
Divulgação

Estadão Conteúdo

O juiz Aírton Vieira, que
atua no gabinete do ministro
Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), decidiu ontem manter
preso o deputado federal
Daniel Silveira (PSL-RJ), detido na terça-feira passada
após publicar vídeo com
apologia à ditadura militar e
com discurso de ódio contra
integrantes da Corte.
Por 11 a 0, o plenário do
Supremo confirmou a decisão
do ministro de prender o
deputado bolsonarista por
ataques a ministros do STF,
como forma de impedir novos ataques à democracia. A
palavra final sobre a situação
do parlamentar, no entanto,
será da Câmara.
Daniel Silveira deverá ser
transferido para o Batalhão
da Polícia Militar, que tem
melhores condições carcerárias.
Conforme determinado por
Moraes, Aírton Vieira presidiu
a audiência de custódia.
Segundo o Estadão apurou,
o representante do Ministério
Público Federal (MPF) alegou

O Senado vai pautar a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para destravar
o auxílio emergencial na próxima quinta-feira, conforme
o Broadcast Político (sistema
de notícias em tempo real do
Grupo Estado) antecipou.
A agenda foi confirmada
pela assessoria do presidente
da Casa, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG).
Em coletiva de imprensa,
ele se comprometeu a votar a
medida na próxima semana.
“Tratamos do encaminhamento do auxílio emergencial
e de uma contrapartida, não
como condição, mas de uma
sinalização de que o Congresso
tem responsabilidade fiscal”,
afirmou Pacheco, após reunião
com o presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL) e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

O relator da PEC emergencial e do orçamento de
2021, senador Márcio Bittar
(MDB-AC) e a presidente da
Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputada Flávia
Arruda (PL-DF) também
participaram do encontro,
assim como o ministro da
Secretaria de Governo, Luiz
Eduardo Ramos.
Segundo Lira, foi uma reunião simbólica para mostrar
o caráter de prioridades da
Câmara e do Senado: as PECs
que tramitam nas duas casas, o
auxílio emergencial, as vacinas
e as medidas relacionadas à
pandemia da Covid-19. “Todos
os outros assuntos são laterais.
Nossa democracia é forjada
em firmeza de instituições e
damos uma demonstração
clara para a população de que
enfrentaremos os problemas’,
declarou Lira. (E.C.)
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Parlamentar será transferido para o batalhão da PM, que tem melhores condições

na audiência que a prisão lista três vídeos recentes em
que o parlamentar praticou
foi regular.
Após o julgamento, a agressões verbais e graves
Procuradoria-Geral da Re- ameaças contra ministros
pública (PGR) denunciou do Supremo.
Daniel Silveira por grave
Segundo o vice-procuradorameaça e incitar a animosidade -geral da República, desde que
entre o tribunal e as Forças entrou na mira de inquéritos
Armadas. A peça assinada do Supremo, Daniel Silveira
pelo vice-procurador-geral usou a estratégia de praticar
Humberto Jacques de Medeiros agressões verbais e graves

ameaças contra os integrantes
da Corte, tentando intimidá-los.
A PGR define o parlamentar
como “ex-soldado da Polícia
Militar do Rio de Janeiro, instituição na qual se notabilizou
pelo mau comportamento,
faltas, atrasos e, sobretudo,
a gravação e postagem de
vídeos ofensivos” nas redes
sociais.

Agenda foi confirmada pela assessoria de Pacheco

Senado

Chico Rodrigues
reassume mandato
O senador Chico Rodrigues
(DEM-RR) reassumiu o mandato ontem. O parlamentar,
que estava licenciado após ter
sido flagrado com dinheiro na
cueca, é acusado de desviar
recursos da Covid-19. Ele
nega a acusação. A licença
do senador terminou anteontem, quando o ministro
Luís Roberto Barroso, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), liberou o retorno ao
cargo. O sistema do Senado
colocou Rodrigues como
parlamentar “em exercício”.
Ele pode pedir um novo
período fora do cargo, o que
não ocorreu até o momento.

De acordo com a Constituição e o regimento interno do
Senado, um parlamentar não
pode se licenciar do mandato
por mais de 120 dias a cada
ano. Como a licença foi dada
em outubro, Rodrigues pode
ficar por mais dois meses e
meio longe dos holofotes.
O senador foi afastado do
cargo há quatro meses por
decisão de Barroso, após uma
operação de busca e apreensão
da Polícia Federal. Rodrigues
tentou esconder o dinheiro
dos agentes da PF, mas não
obteve sucesso. O senador é
alvo de uma representação
no Conselho. (E.C.)
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 02, FEVEREIRO DE 2021
Processo nº 4608/21
Ofício nº 030/2021 – DFP/SMSeg
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Segurança, torna público, nos termos do disposto
nos artigos 31 e 104, II, IX e XVII, da Lei Orgânica do Município, combinado com o parágrafo único do artigo 21 da Lei Municipal nº 1.961, de 7 de
outubro de 1.970 (Código Tributário do Município), que proprietários, compromissários, possuidores e seus herdeiros ou sucessores, contribuintes
dos imóveis identificados nos Anexos, cujos documentos de fiscalização para capinação e limpeza do terreno, recuperação e construção de
calçada, construção de muro, retirada de material sobre o passeio, não lançamento de resíduos em terrenos, providenciar o fechamento do
imóvel, recuperação de passeio com ladrilho hidráulico, e outras, não foram entregues por não terem sido encontrados nos respectivos domicílios
fiscais, deverão cumprir as intimações consignadas nos Anexos, nos prazos neles mencionados, a contar da data de publicação deste edital, e ou
efetuar o pagamento das autuações, após o que estarão sujeitos às sansões fiscais previstas na legislação vigente.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Registre-se: SMSeg, 17 de Fevereiro de 2021.
ANDRÉ JUNJI IKARI
Secretário de Segurança
_______________________________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
Número

Proprietário / Autuado

Local da Infração

Endereço para correspondência

MULTAS – CONTROLE URBANO 2016
PROVIDENCIAR A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES
DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

690067
690115
690117
690118
690123
690114
690129A
690138
690144
690145
690146

Sidnei Castresano e outros
Rubens Basilio e outros
Zulmira Monteiro Filippini e sm
Arthur Basilio Monteiro e sm
Jose Cunegundes de Castro
Marcos Minori Ishii
Nivaldo Tetilla Manzano
Luzia Rodrigues
Sidnei Castresano e outros
Sidnei Castresano e outros
Sidnei Castresano e outros

R. Carlos Chagas
R. Gomes Cardim
R. Gomes Cardim
R. Gomes Cardim
R. Santa Cruz do André
R. Independencia, ld 2312
R. Osvaldo Ferreira, lote 2
Av. Aurora Ariza Meloni
R. Carlos Chagas
R. Carlos Chagas
R. Carlos Chagas

R. Alvaro Mathias, 86 – Jd. Veneza
Av. Jabaquara, 2239 – Mirandopolis/SP
Av. Jabaquara, 2239 – Mirandopolis/SP
Av. Jabaquara, 2239 – Mirandopolis/SP
R. Nabuco de Abreu, 21 A – Guaianazes/SP
R. Gupeva, 300 – Vl. Curuça/SP
R. Ver. Napoleão Novisk, 392 – Lot Loanda/Atibaia
Av. Shozo Sakai, 869 – Vl. Jundiai
R. Alvaro Mathias, 86 – Jd. Veneza
R. Alvaro Mathias, 86 – Jd. Veneza
R. Alvaro Mathias, 86 – Jd. Veneza

PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DO MURO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES
DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

600050
600085
600089

Wanderlei de Camargo Prado
Odilon Negrão Neto e outro
Manoel Alves da Silva

R. Darci Pereira
R. Paulo de Almeida Lencastre, fds 90
R. Camboata

R. Exp. Raimundo Antão da Silva, 280 – Jd. Planalto
R. Tte. Manoel Alves dos Anjos, 612 – Centro
R. Líbero Badaró, 293 – 16 And, Cj 16C – Centro/SP

PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES
DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

700000
700003
700004
697131
697147
697150
697153
697151
698003
698002

Milton Ferreira dos Santos e SM
Daniel Jhones Rosa e Donizete F Rosa
Raimundo Lopes Soares
Malaquias Ferreira de Araújo
Odilon Negrão Neto e outro
Transterra Empr Adm LTDA e Outro
Transterra Empr Adm LTDA e Outro
Manoel Alves da Silva
S T Schartman Mineração e Constr LTDA
Malaquias Ferreira de Araújo

R. Dr. Jose Oswaldo Jardim de Azevedo, 407
Av. Australia, le 585
R. Albania, 21 e 21b
R. João Borges
R. Paulo de Almeida Lencastre, fds 90
R. Dr. José Juca Assi
R. Darci Pereira
R. Camboata
R. Jardelina de Almeida Lopes
R. Pfta Jonas, 855

R. Delphino Martins de Camargo, 43 – Cj H Ana Paula
R. Newton Alves dos Anjos, 40 – Vl. São Sebastião
R. Albania, 21 – Vl Jundiapeba
R. Vitor Dubugras, 96 – Jd. da Glória
R. Tte. Manoel Alves dos Anjos, 612 – Centro
R. Líbero Badaró, 293 – 16 And, Cj 16C – Centro/SP
R. Líbero Badaró, 293 – 16 And, Cj 16C – Centro/SP
R. Líbero Badaró, 293 – 16 And, Cj 16C – Centro/SP
R. Tte. Manoel Alves dos Anjos, 215 – Centro
R. Vitor Dubugras, 96 – Jd. da Glória

PROVIDENCIAR A REC. DO PASSEIO COM LADRILHO HIDRÁULICO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 2543/80 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES
DOCUMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

666020
666042

Hiroyki Hanada
Emiliano Moraes Novaes e SM

R. Dr. Deodato Wertheimer, 1277 – Centro
Av. Maria Osório Valle, 117

R. Dr. Deodato Wertheimer, 1277 – Centro
R. Isabel Cristina Xavier F., 19 – Jd. Aracy

MULTAS – FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 2016
POR PERTURBAR O SOSSEGO PUBLICO - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES
DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

3129
3131
3295
3427
762
4025

Everaldo José dos Santos
Centro Acadêmico Antônio Prudente
Juliane Dias Souza
Eduardo Cardoso da Silva Eventos Eireli
Arivaldo da Silva Nascimento ME
Edelina de Souza Nascimento ME

3132

Ivone Carmelita da Cunha

R. Francisco de Assis Nazaré, 595 – Jd. Esperança
R. Antonio Cândido Alvarenga, 260 – Centro
R. Prefeito Carlos Alberto Lopes, 147 – Mogi Moderno
Av. Lothar Waldemar Hoehne, 1700 – Rodeio
Av. São Paulo, 86 – Jd. Armênia
Av. Lucinda Bastos, 2010 – Jundiapeba

R. Francisco de Assis Nazaré, 595 – Jd. Esperança
R. Antonio Cândido Alvarenga, 260 – Centro
R. Prefeito Carlos Alberto Lopes, 147 – Mogi Moderno
Av. Lothar Waldemar Hoehne, 1700 – Rodeio
Av. São Paulo, 86 – Jd. Armênia
Av. Lucinda Bastos, 2010 – Jundiapeba

POR PERTURBAR O SOSSEGO PUBLICO - LEI Nº .: 6.817/2013 E SUAS ALTERAÇÕES
DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

R. Dr. Pedro de A. Dias, 60 – Vila Lavínia

R. Dr. Pedro de A. Dias, 60 – Vila Lavínia

POR DANOS AO PATRIMONIO PUBLICO LEI Nº 4630/97 E SUAS ALTERAÇÕES
DOCUMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

2446
3580
3780
3208

Valdessara de Cassia da S. Constância
Gilza Rabelo Daniel e S. M.
EDP Sigma Empreend. e Particip. Ltda
Antônio Ribeiro de Almeida

R. Dr. Freitas Vale, 120 – Mogi Moderno
R. Waldir P. de Oliveira Freitas, 137 – Vl. São Paulo
Av. Major Melo
R. Dr. Correa, 546 – Centro

R. Dr. Freitas Vale, 120 – Mogi Moderno
R. Waldir P. de Oliveira Freitas, 137 – Vl. São Paulo
R. Carlos Chagas,40 – Vl. Horizonte
R. dos Vicentinos, 1013 – Vl. Natal

POR ESTAR EM DESACORDO COM A LEI 1.961/1.970 E SUAS ALTERAÇÕES
DOCUMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

3576
3583
3789
3859

Heliton Ricardo da Silva
Kennedy Fernandes de Assis ME
Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Igreja Evangélica Assembleia de Deus

2374
2375
2389
2846
3078
2996
3203
3204
3009
3258
3405
3660
763
3205
3160
3166
2398
3130

Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Ricafaro Comércio de Bebidas Ltda ME
Kennedy Fernandes de Assis ME
Francisco Eriberto Costa
Francisco Eriberto Costa
Kennedy Fernandes de Assis ME
Everaldo José dos Santos

R. Cel. Cardoso de Siqueira, 319 – Centro
R. Cel. Cardoso de Siqueira, 325 – Centro
R. Francisco Gouveia Reis Jr, 288
R. Francisco Urizzi, 272 – Mogi Moderno

R. Cel. Cardoso de Siqueira, 319 – Centro
R. Cel. Cardoso de Siqueira, 325 – Centro
R. Cabo Diogo Oliver, 737 – Centro
R. Cabo Diogo Oliver, 737 – Centro

POR ESTAR EM DESACORDO COM A LEI Nº 5.756/05 E SUAS ALTERAÇÕES
DOCUMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
R. João Assi, 414 – Jd. Santa Tereza
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
R. João Assi, 414 – Jd. Santa Tereza
R. Cel. Cardoso de Siqueira, 325 – Centro
Av. Aurora Martins dos Anjos, 1631 – Jundiapeba
Av. Aurora Martins dos Anjos, 1631 – Jundiapeba
R. Cel. Cardoso de Siqueira, 325 – Centro
R. Francisco de Assis Nazaré, 595 – Jd. Esperança

Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
R. João Assi, 414 – Jd. Santa Tereza
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2973 – Mogi Moderno
R. João Assi, 414 – Jd. Santa Tereza
R. Cel. Cardoso de Siqueira, 325 – Centro
Av. Aurora Martins dos Anjos, 1631 – Jundiapeba
Av. Aurora Martins dos Anjos, 1631 – Jundiapeba
R. Cel. Cardoso de Siqueira, 325 – Centro
R. Francisco de Assis Nazaré, 595 – Jd. Esperança

POR ESTAR EM DESACORDO COM A LEI Nº 6.334/09 E SUAS ALTERAÇÕES
DOCUMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

695000

Caio Cesar Munhoz

-

R. Prof. Alves Pedroso, 447 – Penha/SP

OBS.: Os proprietários dos imóveis relacionados acima, deverão protocolar contestação por escrito ou efetuar o recolhimento dos Autos de Infração e Intimação em questão, no prazo
correspondente de 10 (dez) dias úteis a partir da data de publicação deste edital
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Solto tudo o que me prende, para me
prender em tudo o que me liberta.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: TEREZINHA CARDOSO MOURÃO,
ROBERTO RODRIGUES LEAL E RENATO DE ALVARENGA
MIRANDA
Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam
dádivas renovadas em sua vida hoje e que se estendam
por todo o ano. Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

Sua vida irá melhorar
Às vezes a vida nos
leva por caminhos
difíceis e de grande
sofrimento, e é
quase impossível
não sentir desânimo
ou desespero. Mas
lembre-se que são
esses caminhos mais
complicados que
levam aos melhores
destinos.
Por muito duro que
possa ser continuar,
não desista, pois no
final você receberá a
merecida recompensa

que fará todo
sofrimento valer a
pena. Não pense que
sua vida é difícil, mas
antes encare-a como
desafiadora e use
seu espírito guerreiro
para vencer todos os
obstáculos que ela lhe
colocar.

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

SBT, 21H00

Chiquititas
Eduarda vai até a mansão dos Almeida Campos insistir que Junior reate o
namoro com Maria Cecília. Junior enfatiza que ele não irá voltar com Maria
Cecília. As chiquititas vão até a casa de JP arrumar a casa para a festa de
aniversario surpresa. Renata faz questão de dar indiretas em Mili.

GLOBO, 17H55

Malhação
João é hostil com René. Jeff inventa para Lincoln que está namorando Mari.
Dandara e René conversam com João. Duca recebe seu primeiro salário
como professor da academia. Mari conta para Jeff que tem um namorado no
interior. Edgard e Lucrécia anunciam o Show de Talentos na Ribalta.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Dionísio chama pela cigana ao ver Aurora, parecendo sofrer uma alucinação.
Manolo avisa a Samuel que Aurora conseguiu instalar o aparelho de escuta
no telefone de Dionísio. Na mina, Cassiano e Duque acreditam estar ricos.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Isabel avisa a Tancinha que o Juiz é quem decidirá sobre a guarda de Carol
e os irmãos. Giovanni se assusta com o descontrole de Bruna. Francesca
procura Rodrigo na clínica e diz que aceita se casar com ele. Tancinha fica
arrasada quando Adônis lhe diz que Apolo e Tamara ficarão noivos.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Joyce apoia Ivan. Dita estranha quando Silvana para de respondê-la. Dantas
assume para Eurico a culpa sobre o desfalque na empresa, e Cibele se
surpreende com o pai. Ritinha teme que Eugênio tenha descoberto sobre
seus dois casamentos.

RECORD, 21H

Gênesis
Amat ameaça Terá e Nadi. Danina discorda de Aya. Terá tenta controlar a
esposa. Harã e Abrão invadem o palácio. Sunuabum descobre que o irmão
foi capturado. Diante de Ekur, Enlila nega que Dnin-Sim seja filho do general.
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