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

Fatec de Suzano começará 
a ser construída no dia 30

Informação foi confirmada ontem pela superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, ao prefeito Ashiuchi

A Fatec recebeu um investimento 
de R$ 16.859.546,02 e, quando es-
tiver pronta, deverá iniciar o atendi-
mento dos alunos com a oferta inicial 
de dois cursos: Gestão de Produção 
Industrial e Redes de Computadores..  
Cidades, página 3

BENEFÍCIOS

Ferraz distribui 
cestas básicas 
hoje. p3

De acordo com levantamen-
to do Condemat, de 20% a 30$ 
não tomaram a segunda dose do  
imunizante. Cidades, página 5

Vacinação 

ALTO TIETÊ 
REFORÇA  
IMPORTÂNCIA 
DE TOMAR  
A 2ª DOSE

Unidade será implantada no bairro Jardim Monte Cristo e deve ficar pronta no 2º semestre de 2023

Wanderley Costa/Secop Suzano

EMPRESAS PRESTAM INFORMAÇÕES

CS Brasil e Peralta

Representantes estiveram na Câmara para esclarecer aos vereadores às dúvidas 
relacionadas a coleta de lixo em Mogi das Cruzes . Cidades, página 4

CURSO

INSCRIÇÕES 
ESTÃO 
ABERTAS
Curso de Educadores 
Ambientais Locais, 
promovido pela Prefeitura 
de Mogi, pretende levar 
capacitação prática 
e  teórica para buscar 
soluções para a própria 
comunidade

Cidades, página 4

prefeitura de guararema

Tempo seco em Suzano

Controladoria 
se reúne com 
Bombeiros
Cidades, página 3
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EMENDA
A Associação de Assistência à Crian-
ça Deficiente (AACD) e a Santa Casa 
de Misericórdia de Mogi das Cruzes 
estão prestes a receber mais um re-
curso proveniente de emenda par-
lamentar. Dessa vez, quem vai au-
xiliar as duas instituições a pagar 
as contas com maior tranquilidade 
será Estevam Galvão (DEM). R$ 100 
mil entrarão nos cofres da AACD, 
quanto para a Santa Casa, o repas-
se será de R$ 200 mil.

INTERDIÇÃO
A rua dos Vicentinos, na Vila Natal, 
terá um trecho de aproximadamen-
te 150 metros interditado hoje, para 
a finalização das obras de recapea-
mento asfáltico, que estão em an-
damento na via desde o dia 5 deste 
mês. A interdição será entre a Praça 
Dr. Arlindo Aquino de Oliveira (Pra-
ça Rotary) e a rua Coronel Cardoso 
de Siqueira e deve se estender das 
9h às 13h. 

ALTERAÇÕES NAS LINHAS
Os ônibus do sistema municipal de 
transportes que utilizam esse trecho 
como parte do itinerário farão, no de-
correr da interdição, desvios pelas 

ruas Antonio Pinhal e Francisco Sil-
va Pires. O ponto de ônibus existen-
te na praça também será suprimido 
enquanto a interdição se mantiver.

PROCEDIMENTO
O Hospital Santana, do Grupo No-
treDame Intermédica (GNDI), reto-
mou a rotina de cirurgias cardíacas 
e realizou um procedimento inédito 
em Mogi das Cruzes e região. Trata-
-se da Oclusão Percutânea de Co-
municação Interatrial (CIA), que é 
um defeito congênito de fechamento 
do septo interatrial, a estrutura que 
divide parte do coração entre os la-
dos direito e esquerdo.

BOLSA TRABALHO
O município de Poá foi contempla-
do pelo Governo do Estado com o 
Bolsa Trabalho, programa do Bol-
sa do Povo que tem como objetivo 
promover a ocupação e qualifica-
ção profissional durante cinco me-
ses, além de uma bolsa-auxílio no 
valor de R$535 e seguro de aciden-
tes. Apesar do Estado ainda não ter 
divulgado a quantidade de vagas 
destinadas à cidade, as inscrições 
estarão abertas entre os dias 23 e 
29 de agosto.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPA

As manifestações clínicas 
das doenças são frequente-
mente descritas como sinais 
e sintomas. Entretanto, es-
ses termos têm significado 
distinto para o diagnóstico.

Ao falar de doenças, é co-
mum citarmos seus sinais e 
sintomas, entretanto, muitas 
vezes confundimos o real 
significado de cada termo, 
utilizando-os como sinô-
nimos. Fato é que sinais e 
sintomas são manifestações 
distintas, as quais estão mui-
to relacionadas com quem 
às percebe. Sinal é um ter-
mo usado para referir-se às 
manifestações clínicas que 
são reconhecíveis por ou-
tra pessoa, em geral, por 
um profissional da área da 
saúde, por meio da obser-
vação direta do paciente. 
Nesse caso, são manifes-

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe da Guarda

tações que o profissional 
da saúde ou outra pessoa 
consegue sentir, visualizar 
ou ainda escutar, exemplo 
disso são os próprios sinais 
vitais (Pressão arterial, Fre-
quência cardíaca, Tempera-
tura, Saturação e Ausculta 
Pulmonar).

Essa manifestação se difere 
dos sinais, pois é percebida 
pelo paciente e relatada por 
ele. No caso dos sintomas 
podemos exemplificar com 
um enjoo, dores de cabeça, 
cansaço físico, vertigem, 
náuseas entre outros. 

Ainda podemos observar 
os sinais e sintomas normais 
antes de qualquer doença 
nos atingir, são os sinais e 
sintomas pessoais exclusi-
vo da normalidade de cada 
indivíduo, onde cada um 
de nós deverá adquirir essa 

consciência corporal que irá 
nos nortear quando houver 
alguma alteração e essa per-
cepção e clareza nos ajuda 
a identificar e procurar tra-
tamentos ou auxílios neces-
sários de forma mais rápida 
evitando futuras complica-
ções. Conhecer o próprio 
corpo pode ser o princí-
pio de todo o conhecimen-
to, pois conhecer o corpo 
é conhecer-se a si mesmo. 

Percebe-se, portanto, que 
sinais e sintomas são concei-
tos distintos e estão muito 
relacionados com quem per-
cebe a manifestação clínica. 
Os sinais são as manifesta-
ções percebidas por outra 
pessoa, e os sintomas são 
as alterações apresentadas 
pelo indivíduo em relação 
ao que está sentindo.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CONSELHO VISITA REGIÃO DO BREJINHO

RODRIGO BARONE

EDITORIAL
Na conta da pandemia

A
s obras atrasadas e dissolvição de pla-
nejamento dos governos são tristes 
consequências diretas da pandemia 
da Covid-19. A enfermidade não 

atrapalha, diretamente, somente a área da Saú-
de, mas afeta também vários outros setores.

A união de vereadores das cidades do Alto 
Tietê, que formaram recentemente a Frente 
Parlamentar, pode ser uma iniciativa impor-
tante para acelerar as demandas atrasadas da 
região por conta da crise sanitária. No último 
encontro, vereadores discutiram a polêmica 
nova taxa do lixo, implementada aos poucos 
nos municípios brasileiros, e a instalação de 
um pedágio na rodovia Mogi-Dutra (SP-88). 
A união de forças, sempre importante, se torna 
primordial em momentos de crise.

Muitas promessas continuam engavetadas, 
com a convincente e, por que não, conveniente 
desculpa da pandemia. Realmente, o momen-
to não é propício para certas ações. O foco, há 
quase dois anos, é preservar o máximo de vidas 
possível contra o coronavírus. Mesmo assim, 
alguns assuntos devem continuar a ser cobra-
dos pela imprensa e população. Envolvendo 
a Mogi-Dutra, além da luta contra o adverso 

pedágio, há ainda a promessa de duplicar o 
km 33,5 da rodovia, localizado no trecho de 
Arujá. Os problemas com uma moradia ao 
redor ainda impede, judicialmente, um des-
fecho definitivo para o caso.

Mogi e região também aguardam as pro-
metidas reformas das estações da CPTM. Em 
Mogi das Cruzes, o edital foi lançado para a 
modernização das estações Estudantes, Mogi 
das Cruzes e Jundiapeba, porém, não houve 
empresa interessada em investir. Isso vai para 
a conta da pandemia. Mogi também estuda, 
desde a gestão passada, a criação de uma nova 
unidade do Centro Dia do Idoso e o Centro 
Dia da Pessoa com Deficiência. O cenário da 
pandemia, contudo, engavetou, naturalmen-
te, assuntos desse porte.

É fato que a crise sanitária travou o desen-
volvimento. O problema é que mesmo quan-
do a pandemia for inserida nos livros de his-
tória, suas consequências continuarão vivas e 
muitas promessas feitas antes da chegada da 
Covid-19 poderão ter planejamento modifi-
cado. Como resultado, a população poderá 
deixar de ser atendida, em definitivo, com 
demandas importantes.

Doutor Luiz Felipe da Guarda é 

fisioterapeuta e presidente da  

Comissão de Saúde do Lions Clube 

Mogi das Cruzes
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Controladoria e Bombeiros 
se reúnem em Suzano
Suzano - A preocupação 

com o tempo seco e os 
riscos de queimadas neste 
período do ano motivou 
uma reunião especial entre 
a Controladoria Geral do 
Município, a Defesa Civil, 
o setor de Fiscalização de 
Posturas, a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
e o Corpo de Bombeiros 
em Suzano. O grupo se 
reuniu nesta semana para 
traçar estratégias e um pro-
tocolo de conscientização 
e prevenção sobre o tema. 
A expectativa é de que o 
trabalho seja capaz de re-
duzir as incidências, por 
meio da identificação dos 
casos e da devida autuação 
dos envolvidos.

De acordo com o contro-
lador do município, Sadao 
Sakai, a ação conjunta visa 
a criação de uma verda-
deira rede de prevenção e 
combate às queimadas na 
cidade. “Nos reunimos com 
quem realmente entende do 
assunto e trabalha a questão 

Risco de queimadas

na prática. A Ouvidoria 
Geral frequentemente acolhe 
demandas relacionadas ao 
tema, então nosso objetivo 
é orientar o munícipe da 
melhor maneira possível, 
além de atuar firmemente 
na fiscalização e autuação 
das ocorrências em parce-
ria com a Defesa Civil, o 
setor de Posturas e o Meio 
Ambiente”, explicou.

Além de Sakai, o encontro 
no Corpo de Bombeiros contou 
com a presença do assessor 
estratégico da pasta, César 
Braga. A reunião ainda foi 
acompanhada pela diretora 
técnica de Meio Ambiente, 
Solange Wuo, pelo diretor 
e coordenador da Defesa 
Civil, Antonio Wenzler e 
Iraquitan Brito Fernandes, 
além da agente fiscal de 
posturas, Juliana Itto. 

Contenção
O grupo pode conhecer 

de perto os trabalhos de-
sempenhados pelo capitão 
Lucas Miatello e pelo tenente 

Marcos Vinícius Carbonel 
frente à temática. “As quei-
madas podem acontecer 
por causas naturais, mas a 
grande maioria dos casos 
provém da ação humana. 
Entre os principais vilões 
estão as bitucas de cigarros 
e a perpetuação de técnicas 
de limpeza de pasto sem 
os devidos cuidados, além 
de fogueiras e a soltura de 
balões, que é proibida, entre 
outros fatores de risco neste 
tempo seco”, detalhou o 
capitão.

Os episódios podem ser 
evitados conforme o traba-
lho de conscientização e 
prevenção às queimadas. 
Pequenas ações podem 
ajudar, como manter a ca-
pinação de áreas próximas 
à residência, não queimar 
lixo e outros materiais, re-
gar vegetações e descartar 
resíduos no lugar correto. 
Em casos de incêndios, 
o Corpo de Bombeiros 
pode ser acionado pelo  
telefone 193.

Fatec começa a ser construída 
a partir do dia 30 de agosto
Expectativa é que o prédio da unidade esteja pronto em até dois anos, sendo finalizado no 2º semestre de 2023

EDUCAÇÃO

Suzano - O projeto da 
Faculdade de Tecnologia 
(Fatec) está prestes a sair do 
papel. Isso porque, ontem, 
o prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) recebeu a confirmação 
de que as obras de construção 
da unidade terão início no dia 
30. A expectativa é de que os 
trabalhos sejam concluídos 
em dois anos, com previsão 
de entrega para o segundo 
semestre de 2023.

O anúncio foi feito pela su-
perintendente do Centro Paula 
Souza (CPS), Laura Laganá, em 
audiência na sede do órgão, 
que foi acompanhada pelo 
deputado estadual Estevam 
Galvão (DEM). Com isso, o 
campus da nova unidade de 
ensino superior será implan-
tado no terreno doado pela 
prefeitura no Jardim Monte 
Cristo, em uma área de 10,8 
mil metros quadrados na 
esquina das avenidas Paulista 
e Mogi das Cruzes. O espaço 
terá capacidade para atender 
480 alunos, com 12 salas de 
aula, auditório, refeitório, 

sete laboratórios e estrutura 
para abrigar diretoria e corpo 
docente.

A Fatec de Suzano rece-
beu um investimento de R$ 
16.859.546,02 e será executada 
pela Arcante Construtora 
Eireli-EPP, conforme licitação 
feita pela autarquia do governo 
do Estado. Quando estiver 
pronta, a unidade deverá 
iniciar o atendimento dos 
alunos com a oferta inicial 
de dois cursos: Gestão de 
Produção Industrial e Redes 
de Computadores.

A Prefeitura de Suzano já 
havia superado todas as fases 
burocráticas e documentais 
para a construção do campus. 
De acordo com a Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos, 
a minuta da escritura pública 
de doação do terreno municipal 
foi emitida em 6 de novembro 
de 2020, pelo 1º Tabelião de 
Notas e Protestos de Letras e 
Títulos de Suzano. Por parte 
da administração municipal, 
esta era a última etapa para o 
início da implantação.

Estiveram presentes na oca-
sião o secretário de Educação 
de Suzano, Leandro Bassini, o 
diretor da Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos, José 
Serafim da Silva, e a assessora 
da Unidade de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos (Upae), 

Carol Umebayashi.
A superintendente do CPS, 

Laura Laganá, disse estar feliz 
com o sucesso do projeto e 
agradeceu tanto o prefeito, 
pela doação da área, como 
o deputado, pela colabora-
ção nas tratativas do projeto. 

“Será uma grande faculdade e 
iremos trabalhar muito para 
que ela tenha o alto padrão de 
excelência que já é tradição nas 
unidades da Fatec”, afirmou.

Já o deputado estadual 
Estevam Galvão lembrou da 
luta para trazer uma faculdade 

de tecnologia para a cidade. 
“Depois de muitos obstáculos 
superados, hoje finalmente, 
ao lado do prefeito Rodrigo 
Ashiuchi, podemos comemorar 
a primeira faculdade gratuita 
para a nossa população. Será 
uma obra custeada integralmente 
pelo governo do Estado”, disse.

Em sua fala, Ashiuchi ressal-
tou que a conquista foi fruto 
de um esforço conjunto para 
finalmente tirar este sonho 
do papel e transformá-lo em 
realidade. Ele ainda agradeceu 
o apoio do governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), e 
de seu vice, Rodrigo Garcia 
(PSDB). “É um projeto muito 
esperado não só por Suzano, 
mas por toda a região. Fui 
aluno do Centro Paula Sou-
za e conheço a qualidade 
excepcional de ensino, que 
também será oferecida na 
unidade suzanense. Por isso, 
é com muita alegria que abri-
mos caminho para que mais 
cidadãos possam ter acesso 
ao ensino superior de forma 
totalmente gratuita”, concluiu.

Prefeito Rodrigo Ahsiuchi ao lado de Laura Laganá, da CPS, e Estevam Galvão

Irineu Junior/Secop Suzano

Ferraz - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, iniciou 
ontem, novo lote da entrega 
de cestas básicas para todos 
os ferrazenses que recebem 
entre R$ 92 e R$ 200 do 
programa Bolsa Família até 
o mês de maio. Os kits estão 
sendo retirados na Escola 
Municipal de Educação 
Básica (Emeb) Primorosa 
Jorge do Nascimento. A 
ação ocorrerá até hoje das 
9 às 15 horas.

Vale salientar que a lista 
dos beneficiários das cestas 
para essa etapa está no site 
ferrazdevasconcelos.sp.gov.
br, na aba da Secretaria de 
Assistência Social. Para a 
retirada do donativo, o bene-
ficiário deve apresentar um 
documento oficial com foto, 
o cartão do Bolsa Família, 
a ficha espelho do cadastro 
do NIS ou extrato de saque.

Também no mesmo lo-
cal acontece a entrega de 
cestas para os beneficiários 
que recebem o Vale Gás, 
programa do governo do 

Ferraz começa distribuir 
novo lote de benefícios

Cesta básica

Estado, no qual contempla 
2.498 famílias ferrazenses, 
com o pagamento de três 
parcelas bimensais de R$ 
100, garantindo assim a 
compra de botijões de gás de 
cozinha para as pessoas em 
situação de extrema pobreza 
(renda mensal per capita de 
até R$ 178), e que estejam 
inscritas no CadÚnico (sem 
o Bolsa Família).

Para saber se tem direito 
ao benefício, basta acessar 
o site oficial do programa 
Bolsa do Povo (www.bolsa-
dopovo.sp.gov.br) e fazer a 
consulta utilizando o número 
NIS da família. Em caso de 
dúvidas, o cidadão pode 
ligar gratuitamente para 
a Central de Atendimento 
Bolsa do Povo: 0800 7979 
800. O programa também 
disponibiliza o atendimento 
virtual para os usuários, via 
WhatsApp, pelo número  
98714-2645.

A Emeb Primorosa Jorge 
do Nascimento está locali-
zada na Rua Tabajaras, 81, 
na Vila Santo Antônio.

Itaquá - Cerca de cem 
Microempreendedores Indi-
viduais (MEI’s) participaram 
de uma ação especial em 
comemoração à Semana da 
Regularização, promovida 
pelo escritório regional do 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae).

Essa etapa do Fique em 
Dia teve como objetivo re-
gularizar, junto à Receita 
Federal, a situação das mi-
croempresas da cidade com 
o apoio da Prefeitura de 
Itaquaquecetuba, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico. 

“A ação serviu, princi-
palmente, para alertar aos 
microempreendedores sobre a 
necessidade de regularização 
das pendências financeiras 
de seus empreendimentos, 
já que o prazo se encerra 
no dia 31 de agosto”, disse 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Luciano 
Dávila.

Cem MEIs 
participam de 
regularização  
de débitos

Itaquá
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Empresas prestam informações 
sobre a coleta do lixo na cidade
Peralta e CS Brasil foram recebidas pelos vereadores em horários alternados durante o dia de ontem, em Mogi

LIMPEZA PÚBLICA

Mogi - A Câmara de Ve-
readores realizou, ontem, 
duas reuniões para tratar 
dos contratos envolvendo a 
coleta e destinação dos resí-
duos sólidos residenciais no 
município. Foram ouvidos os 
representantes das empresas 
CS Brasil (que prestou até o 
início do mês o serviço de 
coleta de lixo) e a Peralta 
Ambiental (atual empresa 
contratada pela Prefeitura).

Os convites foram feitos 
na semana passada, por meio 
de requerimento aprovado 
pela unanimidade do poder 
Legislativo, que tinha como 
principal objetivo esclarecer 
as circunstâncias e os detalhes 
sobre a elaboração do termo 
emergencial, que tem duração 
de seis meses e um valor de 
até R$ 6,7 milhões mensais.

As reuniões foram divididas 
em dois períodos, sendo um 
na manhã com os represen-
tantes da CS Brasil e outro 
à tarde com os representan-
tes da Peralta. Participaram 
do encontro os vereadores 
Inês Paz (PSOL) e Iduigues 

Martins (PT), Edson Santos 
(PSD), Malu Fernandes (SD), 
Juliano Botelho (PSB), Mar-
celo Brás do Sacolão (PSDB), 
Bi Gêmeos (PSD), Edinho 
do Salão (MDB), Mauro do 
Salão (PL), Johnross (Pode), 
Maurinho do Despachante 
(PSDB), Edu Ota (PODE).

No período da manhã, a 
CS Brasil, por meio de seu 
representante legal, encaminhou 
um ofício para os vereadores 
que organizaram o encontro, 
detalhando os passos do pro-
cesso. Na mensagem escrita, 
o gerente jurídico da empre-
sa explicou que o contrato 
assinado originalmente em 
2015 previa a prorrogação 
em caráter extraordinário 
por um período de até cinco 
anos, e que um sexto ano 
foi exigido em 2020 pela 
Prefeitura, e que a legislação 
municipal impedia um novo 
prolongamento de contrato 
no momento.

Na primeira etapa, os ve-
readores Ines Paz (PSOL), 
José Luiz Furtado (PSDB), o 
Zé Luiz e Francimário Vieira 
(PL), o Farofa, teceram crí-
ticas ao governo municipal 

pela falta de diálogo com a 
Câmara sobre o assunto, que 
vinha sendo tratado pela atual 
administração desde fevereiro 
com a última prorrogação de 
seis meses com a CS Brasil.

No período da tarde, o 
advogado da Peralta, Leo-
nardo Pegoraro, compareceu 
para a sessão voltada ao 

esclarecimento de dúvidas 
dos vereadores.

No espaço para pergun-
tas, o advogado afirmou 
que concederá as planilhas 
de custos dos serviços ao 
Legislativo e que a empresa 
não possui relação de pro-
ximidade com funcionários 
da administração municipal, 

após questionamento de 
Zé Luiz.

A vereadora Inês Paz 
questionou as condições 
do galpão que serve como 
sede operacional da empresa, 
localizada no bairro do Ro-
deio - Inês fez parte do grupo 
de vereadores que visitou o 
local na semana passada e 

queixou-se das más condições 
do estabelecimento. Pegoraro 
informou que a escolha do 
local foi feita às pressas para 
atender o início do contrato 
com o município, mas que 
já foi criada uma força-tarefa 
para ações de adequação.

O líder do governo na 
Câmara, vereador Marcos 
Furlan (DEM), perguntou 
sobre o processo de absorção 
dos funcionários que antes 
prestavam serviços para a 
CS Brasil. O advogado da 
nova empresa informou que 
o processo mediado pela 
Prefeitura acabou não se 
concretizando, o que obrigou 
a a Peralta a contratar cerca 
de 450 novos funcionários 
para os serviços.

Após questionamento do 
vereador Edson Alexandre, 
o Edinho do Salão (MDB), a 
Peralta informou aos parla-
mentares que os serviços de 
capinação e roçagem ainda 
não foram iniciados. “Es-
tamos em período final de 
contratação e treinamento dos 
funcionários, mas acredito 
que até a semana que vem”, 
informou.

André Diniz

Convites foram feitos na semana por meio de requerimento aprovado na Câmara

Diego Barbieri/CMMC

Mogi- A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
de Mogi das Cruzes abriu 
as inscrições para o Curso 
de Formação de Educadores 
Ambientais Locais, uma ini-
ciativa inédita que vai oferecer 
capacitação prática e teórica 
gratuita para os mogianos. A 
primeira turma é voltada para 
os moradores de Jundiapeba, 
Chácara Santo Ângelo, Conjunto 
Santo Ângelo, Santo Ângelo, 
Parque das Varinhas, Jardim 
Nove de Julho e Parque São 
Martinho. Serão 25 participantes 
e a formação ocorrerá entre 
os dias 2 de setembro e 14 de 
outubro. “A sustentabilidade 
é um dos pilares da gestão do 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
e da vice Priscila Yamagami 
Kähler. Além disso, o curso 
também estimula a partici-
pação direta da população 
na busca de soluções para a 
comunidade Vamos formar 
uma rede de educadores 
ambientais espalhados por 
toda a cidade, conscientes 
da necessidade de vivermos 

Inscrições abertas em Curso de Formação de Educadores
Meio Ambiente

Quatinga, Taiaçupeba, Taqua-
russu e Vargem Grande, com 
inscrições de 19 de agosto a 
25 de outubro, e formação 
a partir do dia 27 de outu-
bro. Já a terceira turma será 
direcionada aos moradores 
de Biritiba Ussu, Boa Vista, 
Capela, Capixinga, Cocuera, 
Manoel Ferreira, Porteira Preta 
e Vila Moraes. As inscrições 
poderão ser feitas entre 19 
de agosto a 10 de janeiro de 
2022, com as aulas tendo 
início no dia 12 de janeiro 
do ano que vem.

Cada turma terá cinco mó-
dulos de formação, sendo 
um deles dedicado a uma 
visita ao Parque Municipal. 
Eles ocorrerão entre 14 e 17 
horas e, nos períodos entre 
as formações presenciais, de-
nominados de períodos entre 
módulos, os participantes 
realizarão atividades junto à 
sua comunidade no sentido 
de divulgar a formação e a 
importância da participação 
de todos na construção da 
sustentabilidade socioambiental.

pmmc.com.br, até o dia 30 
de agosto. Os participantes 
deverão comprovar residência 
nos bairros atendidos e ter 
mais de 16 anos. Aqueles 
que comprovarem pelo me-
nos 80% de participação nas 
quatro etapas de formação do 
curso receberão certificados.

Haverá ainda outras duas 
turmas nesta etapa inicial do 
curso. A segunda turma será 
voltada aos moradores Barroso, 
Pedra Branca, Pindorama, 

de forma ambientalmente 
correta e em harmonia com a 
natureza. Teremos inicialmente 
três turmas, mas o curso será 
contínuo e atenderá outras 
regiões”, explicou a secretária 
do Verde e Meio Ambiente, 
Michele de Sá Vieira.

As inscrições podem ser feitas 
pessoalmente na sede da Pasta 
localizada na rua Braz Cubas, 
470, por meio dos telefones 
4798-5962 ou 4798-5959, 
ou ainda pelo e-mail svma@

Formação ocorre entre 2 de setembro e 14 de outubro

Ney Sarmento/PMMC
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Suzano apresenta hoje plano 
para PPP dos Resíduos Sólidos
Iniciativa está programa para ocorrer a partir das 10 horas, no cineteatro localizado na rua Paraná, no centro

RESÍDUOS SÓLIDOS

Suzano - A Prefeitura 
apresenta hoje, a partir das 10 
horas da manhã, o seu plano 
para elaboração de Parceria 
Público-Privada (PPP) para 
a coleta e destinação do lixo 
residencial. O anúncio será 
feito no Cineteatro Wilma 
Bentivegna, localizada na 
rua Paraná, 70, no centro, 
a partir das 10 horas. 

O novo plano municipal 
chamado “Suzano Sustentá-
vel”, segundo declarações do 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) feitas na reunião do 
Conselho de Prefeitos do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), era 
o produto de mais de um 
ano e meio de estudos por 
parte da municipalidade, 
e que pretende realizar a 
integração com ouros setores 
da Administração Municipal. 

“Este é um novo projeto, 
diferente de tudo o que foi 
feito no Alto Tietê, e que 

traz diversas experiências 
que vimos na Europa e 
na Ásia, com um modelo 
adequado para o futuro e 
para nossas capacidades”, 
informou. 

O novo plano visa implantar 

medidas que vinham sendo 
realizadas de maneira ex-
perimental ou com pouco 
alcance dentro da muni-
cipalidade como a coleta 
seletiva e o reprocessamento 
de restos da construção civil, 

além de novos conceitos 
para a região como usinas 
de geração de energia e a 
utilização do sistema de 
créditos de carbono. 

A coletiva deverá também 
revelar o valor do investimento 

previsto para a cidade, tanto 
em contrapartidas do muni-
cípio quanto no investimento 
da empresa ou consórcio 
vencedor do processo de 
licitação da PPP. Na últi-
ma semana, o prefeito de 

Suzano informou que to-
mará como “inspiração” as 
soluções usadas no término 
da Marginal do Una. “Não 
temos projetos faraônicos, 
pois queremos sustentabi-
lidade e oportunidade para 
gerar créditos para a parte 
social”, apontou. 

300 toneladas
Atualmente, o município 

de Suzano conta com a 
coleta de 300 toneladas 
de lixo por dia, que são 
enviadas para um aterro 
na cidade de Jambeiro. A 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente vem man-
tendo também parcerias 
com uma cooperativa para 
uma Central de Triagem de 
Resíduos no Jardim Colorado, 
além de quatro Ecopontos: 
Parque Maria Helena, Boa 
Vista, Marginal do Una e 
Dona Benta. O município 
também mantém o progra-
ma Cata-Treco, que recolhe 
móveis e eletrodomésticos 
sem condições de uso.

André Diniz

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, modelo discutido é diferente de tudo o que já foi visto na região

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Região - Preocupa o dado 
divulgado essa semana pela 
Câmara Técnica de Saúde 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat): 20% 
a 30% das pessoas que vivem 
na região não tomaram a 
segunda dose da vacina da 
Covid-19 e, consequente-
mente, estão com proteção 
reduzida contra a doença.

Esquecimento e reações 
adversas na primeira dose 
estão entre as principais 
causas da “falta” no retorno 
para a segunda dose nas 
unidades de saúde. Mas os 
representantes das secreta-
rias municipais de Saúde 
alertam para os riscos da 
imunização pela metade e 
fazem um apelo para que 
a população complete o 
esquema vacinal.

“Tomar as duas doses de 
vacina é essencial para a efi-
cácia da imunização contra 
as formas graves da doença, 
principalmente neste mo-
mento, de enfrentamento das 

Alto Tietê reforça pedido para 
população tomar segunda dose

Vacina contra Covid-19

ou certidão de nascimento 
do bebê. 

Outros documentos ne-
cessários para vacinação dos 
adolescentes 12 a 17 anos 
são: RG do adolescente, CPF 
(se não tiverem, apresentar 
cartão SUS) e comprovante 
de endereço.

Caso vá ao local de va-
cinação sozinho, o menor 
de 18 anos deverá levar o 
termo de consentimento 
preenchido e assinado pe-
los pais ou responsáveis. O 
documento está disponível 
o portal da prefeitura (www.
mogidascruzes.sp.gov.br).  

Mortes
Os municípios do Con-

sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registraram 15 
óbitos nas últimas 24 horas, 
totalizando 5.247 vítimas fatais 
da pandemia do coronavírus 
na região. As 15 vítimas eram 
residentes nos municípios 
de Itaquaquecetuba, Mogi 
das Cruzes, Poá e Suzano.

17 anos com comorbidades, 
deficiências graves, gestantes 
e puérperas. As vagas serão 
disponibilizadas no www.
cliquevacina.com.br .

Os adolescentes com co-
morbidades ou deficiências 
graves precisam apresentar 
laudo ou receita médica que 
comprove a condição, en-
quanto gestantes e puérperas 
devem comparecer munidas 
de carteira de gestante (se a 
gravidez não for visível) e/

novas variantes”, ressaltou 
Adriana Martins, coordena-
dora da Câmara Técnica de 
Saúde. “Nossas cidades têm 
vacinas para esse público da 
segunda dose e fazemos um 
apelo para que as pessoas 
procurem pela imunização”, 
acrescentou.

Mogi das Cruzes abriu 
ontem agendamento para 
vacinação contra a Covid-19 
para um novo grupo priori-
tário: os adolescentes de 12 a 

20% a 30% do público não completou a imunização

Divulgação

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR
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SBT, 20H50

Chiquititas
Gabriela diz para Junior que terá que fi car na mansão, pois não pode se 

afastar de Marian. Na escola, as meninas pedem para tirar selfi es com Vivi.

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca se desculpa com Nat e a beija. Bianca desabafa com o retrato de sua 

mãe. Lobão, embriagado, chega à casa de Nat e Duca se esconde.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Eugênio e Luísa discutem. Pedro afi rma a Pilar que não pode interceder por 

ela junto à faculdade de Salvador. Licurgo e Germana protestam contra a 

demolição da taberna. Leopoldina se revolta contra Luísa, e Isabel pede 

perdão pela irmã.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Madalena nã o aceita a ajuda de Cristó vã o. Nelito aconselha Pedrinho a fazer 

as pazes com Luiza. Lí gia descobre que Athaí de vai para a Noruega e tenta 

impedi-lo. Jú lio avisa a Sandra Helena, Malagueta e Agnaldo que enterrará 

o dinheiro roubado no cemitério de cachorros.

GLOBO, 21H00

Império 
Beatriz sente falta de Enrico. Cláudio liga para Leonardo. Du é levada para a 

maternidade e João Lucas tenta acalmá-la. Josué avisa a Antoninho e Manoel 

que José Alfredo está voltando. Cora tenta disfarçar quando seus sobrinhos 

perguntam por Jairo. Orville sugere que Salvador pinte quadros para Helena.

RECORD, 21H

Gênesis
A novela passa para a sua última fase, denominada “José”. A maneira como 

Jacó trata José incomoda seus irmãos, principalmente Simeão. Eles se juntam 

para maltratar José e revolta Jacó. O faraó recebe uma mensagem misteriosa.

Será que existe 
alguma forma de 
transformar aquela 
rotina chata e 
repetitiva, executada 
todos os dias, em 
algo que realmente 
traga felicidade para 
a sua vida? Como 
será possível com 
as mesmas tarefas 
diárias, encaixar 
alguns momentos 
de alegria a este 
hábito? Comece uma 
lista com as coisas 
que o faz feliz, de 

MOMENTO
especial

TRAGA FELICIDADE AO DIA-DIA!

*Maria Rosa Mieko
Educadora

perto, vocês quase nunca se 

vAutor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-

ANIVERSARIANTES: 

“Faça todo o bem que puder, usando todos os meios que 

puder, de todas as maneiras que puder... para todas as 

pessoas que puder, durante o maior tempo que puder.”

Aos aniversariantes de hoje desejo muita paz, alegria, 

sorte e sucesso para você sempre! Feliz aniversário!

 cultura@jornaldat.com.br

preferência com 
eventos que estão 
ao seu alcance. Pode 
ser tomar aquele 
sorvete que mais 
gosta ou conversar 
com alguém. 
Programe o seu dia 
depois verá como 
todos os problemas 
que foram vividos, 
se transformaram 

numa satisfação. , o tão 
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

De  acordo  com  o  artigo  20,  parágrafo  4º  do  Estatuto,  convoco  os  associados  da  AAPM
Associação  de  Alunos,  Ex-Alunos,  Pais  e  Mestres  da  Escola  SENAI  “Nami  Jafet”,  CNPJ
04.729.112/0001-39,  Inscrição  Estadual  Isenta,  para  a  Assembléia  Geral  Ordinária,  a  ser
realizada  no dia 25 de agosto de 2021 em primeira convocação às 09h30  e em segunda
convocação às 10h00.

Em virtude da Pandemia da COVID 19, a Assembléia será realizada por videoconferência com
transmissão pela plataforma “Microsoft Teams”.

Ordem do dia:

1. Eleição dos membros da Diretoria do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e 
Diretoria Executiva para o exercício 2021/2022; 

2. Aprovação dos balancetes relativos ao 2º semestre 2020 e 1º semestre 2021;

3. Outros Assuntos.

Mogi das Cruzes, 19 de Agosto de 2021.

ITAMAR RODRIGUES CRUZ

Presidente do Conselho Deliberativo

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP 

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 078/2021 - PROCESSO Nº 9.156/2021 E APENSOS 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL E UTENSÍLIOS DIVERSOS (BOBINA 
DE PAPEL, ESTRADO PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA, LÃ, AGULHA DE CROCHÊ, TECIDO, 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 09:00 horas do dia 03 
de setembro de 2021. 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 19 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2021 - PROCESSO Nº 14.984/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS/
ORIGINAIS (ABNT/NBR-15296) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA 
MUNICIPALIDADE, COMPOSTA POR LINHA LEVE, MÉDIA, PESADA E MOTOCICLETAS 
DAS MARCAS: FIAT, VOLKSWAGEN, AGRALE, MARCOPOLO, MITSUBISHI, VOLARE, 
NEOBUS, MERCEDES BENZ, GENERAL MOTORS/CHEVROLET, FORD, FIAT IVECO, 
RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, HYUNDAI, KIA, YAMAHA E HONDA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Serviços 
Urbanos, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que fica suspensa 
SINE DIE, para revisão do edital, a sessão pública para abertura de propostas, cuja data 
estava marcada para as 15 horas do dia 20 de agosto de 2021.

Mogi das Cruzes, em 19 de agosto de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 
37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do seguinte 
ato administrativo:

LEI Nº 7.693, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 - Dispõe sobre a criação e denominação do Centro 
de Educação Infantil Municipal - CEIM Professor e Historiador Jurandyr Ferraz de Campos, 
a funcionar na Rua Dr. José Oswaldo Jardim de Azevedo (CADLOG nº 11.311-6), Vila São 
Sebastião, neste Município, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 19 de agosto de 2021. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de 
Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 faz 
publicar a aplicação da penalidade de multa a:
1. L.A. MARKET SUPERMERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS, CNPJ: 20.934.134/0001-
97 – AIP 15469 03 UFM – Processo nº 600.485/21
O interessado poderá oferecer recurso administrativo do Auto de Imposição de Penalidade no 
prazo de 10 (dez) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação deste comunicado.
02. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 
CNPJ: 61.064.838/0140-02 – Processo nº 600.797/14
b) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) dos Estabelecimentos:
1. CLAUDIO ALEXANDRE DOS SANTOS BERÇARIO LTDA ME, CNPJ: 41.697.845/0001-85 
– Processo nº 600.941/21
2. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO 
DE SAO PAULO, CNPJ: 03.667.884/0050-09 – Processo nº 601.157/21
3. INSTITUTO PRÓ+VIDA SÃO SEBASTIÃO, CNPJ: 49.263.528/0005-76 – Processo nº 601.034/21
03. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. DROGARIA PARIS E SILVA LTDA, CNPJ: 40.964.984/0001-45 – Processo nº 600.570/21
2. JT ITONAGA COMÉRCIO DE LEGIMES E VERDURAS E CIA LTDA, CNPJ: 
57.082.984/0001-14 – Processo nº 601.307/20
3. BL MOGI ESTETICA LTDA, CNPJ: 41.485.161/0001-08 – Processo nº 601.032/21
4. LIVIA ALVES LOPES, CPF: 336.546.578-26 – Processo nº 601.400/20
5. LUIZA MASSAMI MATSUBARA, CPF: 941.330.428-91 – Processo nº 600.019/21
6. RAIA DROGASIL S/A, CNPJ: 61.585.865/2714-22 – Processo nº 600.878/21
7. DENISE OUVIDOR DOS SANTOS, CPF: 180.420.438-21 – Processo nº 600.948/21
b) Renovação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0040-61 – Processo nº 601.513/20
2. PETROM PETROQUIMICA MOGI DAS CRUZES S/A, CNPJ: 02.340.752/0001-27 – 
Processo nº 600.788/20
3. WR NASCIMENTOLTDA ME, CNPJ: 23.826.682/0001-91 – Processo nº 600.759/21
4. CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS SHALON LTDA, CNPJ: 07.410.221/0001-87 – 
Processo nº 601.440/20
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
04. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO:
No. Protocolo: 601.228/21  Data de Protocolo: 09/08/2021
Razão Social: PAULO HENRQUE MIGUEL ME 
CNPJ: 09.121.175/0001-21
Endereço: Av. Saraiva, nº 159 – Vl Cintra
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08745-140 UF: SP
Representante: Jaqueline Tozatte Santos   CPF: 400.212.048-10
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no 
artigo 67 inciso I da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no 
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento 
PAULO HENRQUE MIGUEL ME, localizado na Av. Saraiva, nº 159 – Vl Cintra, nesta cidade, 
vem exercendo atividades de ensino de esportes em condições que infringem os dispositivos 
legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO PARCIAL 
DE ESTABELECIMENTO (piscina) na data de 28 de julho de 2021.
No. Protocolo: 601.218/21  Data de Protocolo: 09/08/2021
Razão Social: DENISON JOSE DA SILVA PINTO
CNPJ: 34.467.088/0001-78
Endereço: Av. Presidente Getulio Vargas, nº 791 – Mogi Moderno
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08715-400 UF: SP
Representante: Denison Jose da Silva Pinto   CPF: 383.398.578-00
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no 
artigo 67 inciso XLV da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no 
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento 
DENISON JOSE DA SILVA PINTO, localizado na Av. Presidente Getulio Vargas, nº 791 – 
Mogi Moderno, nesta cidade, vem exercendo atividades de mercearia em condições que 
infringem os dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade 
de INTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO (manipulação e armazenamento de 
pães) na data de 03 de agosto de 2021.
No. Protocolo: 601.257/21  Data de Protocolo: 11/08/2021
Razão Social: MARIA CAROLINA RODRIGUES BARBOSA DE SIQUEIRA 39393761833
CNPJ: 33.878.179/0001-33
Endereço: Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 7810 – Vl São Paulo
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08840-000 UF: SP
Representante: Lucimara Maria Barbosa   CPF: 095.157.328-40
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no 
artigo 67 inciso XLV da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no 
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento 
MARIA CAROLINA RODRIGUES BARBOSA DE SIQUEIRA 39393761833, localizado na Av. 
Francisco Rodrigues Filho, nº 7810 – Vl São Paulo, nesta cidade, vem exercendo atividades 
de restaurante em condições que infringem os dispositivos legais acima mencionados, e 
comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO na 
data de 05 de agosto de 2021.
05. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 
faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação das penalidades de multa e 
advertência a:
a) Advertência:
1. ESCOLA DE EDUCAÇÃO INANTIL ALFALETRANDO LTDA ME, CNPJ: 18.345.517/0001-
88 – AIP 15307 ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.383/21
2. WINOVER CALL CENTER LTDA, CNPJ: 26.606.458/0001-82 – AIP 15219 ADVERTÊNCIA 
– Processo nº 600.432/21
3. MV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, CNPJ: 35.257.515/0001-56 – AIP 
15216 ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.397/21
4. LEONARDO SATIRIO DA SILVA 40627391869, CNPJ: 36.803.190/0001-22 – AIP 15480 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.408/21
b) Multa:
1. NIHEI ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ: 02.545.368/0001-60 – NRM 11689 15 UFM – 
Processo nº 601.291/20
2. SUCESSCON TELEMARKETING LTDA EPP, CNPJ: 24.242.824/0001-36 – NRM 11762 
3,35 UFM – Processo nº 601.154/20
3. MICHELLE DA SILVA BENEVIDES FERREIRA, CNPJ: 30.019.062/0001-06 – NRM 11761 
1,7 UFM – Processo nº 600.953/20
4. WANDERLINO NUNES 73890065872, CNPJ: 33.861.248/0001-04 – NRM 11963 03 UFM 
– Processo nº 601.886/19
5. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0432-02 – NRM 11688 05 UFM – 
Processo nº 602.021/19
6. ANTONIO DOMINGOS VAZ PANIFICADORA ME, CNPJ: 05.658.763/0001-48 – NRM 
11967 08 UFM – Processo nº 600.521/20
7. CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYANT, CNPJ: 02.836.384/0001-02 – NRM 11935 
05 UFM – Processo nº 601.706/20
8. NEOBPO SERVIÇO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA S.A., CNPJ: 
24.765.823/0006-80 –  NRM 10646 3,35 UFM - Processo nº 600.550/20
9. ADILSON JOSE DE SANTANA 32080534874, CNPJ: 37.875.833/0001-06 – NRM 11969 1,7 
UFM – Processo nº 601.704/20
10. DILCE MALAQUIAS MARTINS, CPF: 001.255.348-41 – NRM 11665 2,5 UFM – Processo nº 601.703/20

MOGI DAS CRUZES, QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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