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15 mil mogianos estão com 
o nome sujo, aponta SCPC

Levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que dívidas chegam ao montante de R$ 15,2 milhões

GUARAREMA

  Professora Suéller é semifi nalista do prêmio 
‘Destaque Educação 2021’. Cidades, página 3

O Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) de Mogi das Cruzes possui atualmente 15.736 pessoas inscritas em seu cadastro. O número é 7% maior do 
que o registrado no mesmo período de 2020, quando 14.677 pessoas fi guravam na lista de inadimplentes. Hoje o volume da dívida inscrita no SCPC está em R$ 
15,2 milhões, percentual 8% maior que o registrado em setembro de 2020, quando o valor era R$ 14 milhões. O crescimento da dívida e inclusão de novos 
devedores foi agravado pelo desemprego e redução de renda desencadeada pela pandemia de Covid-19, aponta a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC). 
Cidades, página 8
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Mogi e região

Crea-SP realiza força-tarefa 
para fiscalização no ALto Tietê

Ação está programa para ocorrer entre os dias 25 de 
outubro e 5 de novembro. Cidades, página 5
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A Secretaria de Educação de Su-
zano deu mais um passo nesta se-
mana para a consolidação de um 
projeto-piloto pioneiro para o aco-
lhimento de crianças com Transtor-
no do Espectro Autista (TEA) das 
creches municipais. Nesta primei-
ra etapa, seis suzanenses de até 30 
meses de idade passarão por aten-
dimento especializado constante. 
Cidades, página 3

Educação

SUZANO DÁ 
INÍCIO AO 
ACOLHIMENTO 
DE ALUNOS 
COM AUTISMO

Servidores suzanenses receberam treinamento para a realização do acolhimento aos alunos

Wanderley Costa/Secop Suzano
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VOLTA FRIA I
Depois do anúncio da pavimen-
tação da Estrada da Volta Fria, o 
Departamento de Estradas de Ro-
dagem (DER) informou ao deputa-
do estadual Marcos Damasio (PL) 
que também já está em licitação a 
“contratação de Empresa Especia-
lizada para elaboração de projeto 
executivo de uma nova ponte so-
bre o rio Tietê na Estrada da Volta 
Fria”. O edital está em andamento 
(103/2021-CV) e o valor estimado 
para o desenvolvimento do proje-
to executivo é de R$ 268.204,66; 
devendo ser concluído em qua-
tro meses.

VOLTA FRIA II 
O projeto, após aprovação final, será 
realizado em paralelo às obras de 
pavimentação da Estrada da Volta. 
Com isso, mais um problema anti-
go será solucionado com a subs-
tituição da precária ponte de ma-
deira que há no local e que não 
seria compatível com a pavimen-
tação da via, que aumentará o flu-
xo de veículos.

INCENTIVO AO COMÉRCIO
A Associação Comercial de Mogi 

das Cruzes (ACMC) concluiu a cam-
panha Compre no Comércio Local 
com a entrega de R$ 18 mil em va-
les-compras. O último sorteio da 
ação foi realizado na semana pas-
sada. A iniciativa da ACMC veio para 
fortalecer e atrair mais consumi-
dores para o comércio mogiano.

AMBULATÓRIO
O Hospital Santana irá inaugurar, 
em novembro, o Ambulatório de 
Cardiologia, que terá toda a estru-
tura para a realização de consul-
tas, exames e procedimentos ci-
rúrgicos com tecnologia de ponta e 
alta complexidade. O atendimento 
desta e de outras especialidades 
será disponibilizado para pacien-
tes particulares e conveniados de 
vários planos de saúde.

VOLTA DO PÚBLICO
O Suzano Vôlei entrou em quadra 
pela primeira vez após o término 
do Campeonato Paulista, contra o 
Sesi-SP. O time suzanense foi su-
perado por 3 sets a 1 (parciais de 
22x25, 17x25, 25x22 e 21x25), mas 
o grande destaque da noite foi o 
retorno do público à praça espor-
tiva da cidade.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Novo ciclo olímpico

M
esmo com as dificuldades 
atuais impostas para a rea-
lização do desgastante ciclo 
olímpico, a região do Alto 

Tietê foi bem representada nas Olimpía-
das e Paralimpíadas de Tóquio. Desde 
o ano passado, reta final de preparação 
antes do início dos Jogos, os atletas fo-
ram obrigados a replanejar os treina-
mentos por conta da pandemia. A ro-
tina de treinamento e participação dos 
esportistas em várias competições clas-
sificatórias foi alterada, com impactos 
bastante pronunciados no condiciona-
mento físico. 

Agora, sem demora, o novo ciclo 
olímpico, buscando classificação para 
as Olimpíadas e Paralimpíadas de Pa-
ris, em 2024, já se iniciou e, teorica-
mente, com mais tranquilidade e com 
a Covid-19 já muito bem controlada. 
Com a pandemia, por exemplo, mui-
tos circuitos mundiais foram paralisa-
dos e atletas foram obrigados a treinar 
por conta própria. Outros, que se pre-
paravam com esforço para o último ci-

clo olímpico, decidiram abandonar a 
carreira de vez. 

Se os atletas olímpicos passam por 
momento conturbado, com os amado-
res que estão no caminho da profissio-
nalização, a situação é ainda mais com-
plicada. Sem incentivo e com restrições 
impostas, a vida de muitos que depen-
dem de alguma modalidade esportiva 
passou a ser um desalento. Em julho, 
a Câmara Municipal de Mogi realizou 
uma cerimônia de entrega da Medalha 
Destaque Esportivo a atletas, equipes 
e entidades que representam o esporte 
mogiano, aos esportistas que obtiveram 
bons resultados e desempenho durante 
o ano passado. Na ocasião, atletas como 
Geraldo de Melo Campos (hipismo), 
Danila Ramos (pugilista), Bruna Satie 
Yamazaki (bocha paralímpica) e Roger 
Kasivagura (goalball); dentre muitos ou-
tros, receberam homenagem merecida, 
pois depender do esporte para sobrevi-
ver já requer muito amor e dedicação. 
Em tempos de pandemia, a atividade 
passou a ser uma verdadeira saga.

Ela voltou aos dois dígitos, 
em setembro a inflação pas-
sou dos 10%. Isso na média, 
porque, no dia a dia, o que 
vemos são aumentos de mais 
de 30% nas carnes, 50% nos 
combustíveis e por ai vai. O 
poder de compra ruiu. 

Além da inflação temos 
estagnação econômica, de-
semprego e uma forte des-
valorização cambial, o dólar 
sobe continuamente. A falta 
de competência da gestão fe-
deral nos trouxe até aqui. Re-
gredimos economicamente a 
ponto de produzirmos infla-
ção de dois dígitos o que não 
acontecia desde o plano real 
em 1994. Inflação descon-
trolada é algo tão antigo que 
toda uma geração não sabe 
o significa, nem seus efei-
tos. Nossa gestão, inclusive 
a econômica precisa mudar 

Inflação

ARTIGO
Cedric Darwin

com urgência. É inadmissível 
que além da crise sanitária, do 
desemprego e recessão haja 
ainda inflação descontrolada. 

Os brasileiros estão sentido 
no bolso, a parte mais sensível 
de seu humor, e espero que 
não se esqueçam em 2022. 
Vá ao mercado com 10% do 
salário mínimo, R$ 110 e 
veja o que consegue pagar, 
dependendo do tipo de car-
ne você não leva nenhum 
quilo. Abasteça o carro com 
R$ 110 e verá que o tanque 
não enche. Se isso não bas-
ta, examine sua conta de luz 
e veja como aumentou. A 
inflação, para quem não se 
lembra, forma um ciclo de 
aumento continuo diminuí-
do cada vez mais o poder de 
compra. Falta equilíbrio em 
nossa economia, aliás, essa é 
uma palavra que não existe 
no governo federal e todos 
nos colhemos o fruto da es-
colha de 2018. 

Que em 2022, nossa pró-
xima eleição presidencial não 
sejamos levados pelo discurso, 
precisamos fazer a escolha cer-
ta, racional e sem paixonites, 
sem torcida, sem fanatismo, 
estamos elegendo pessoas para 
trabalhar em prol de todos 
nós e os únicos que sofrem 
com as nossas escolhas so-
mos nós mesmos. Precisamos 
escolher bem para não sofrer  
mais consequências do que 
aquelas que já vivemos hoje. 
Nossa democracia é jovem, 
estamos aprendendo e evo-
luindo, que em 2022 nossa 
escolha seja racional com a 
escolha de alguém, que pelo 
seu passado nos indique como 
será a gestão de nosso futuro. 
Não dá para votar na emoção, 
nossa escolha deve ser racio-
nal, senão nosso bolso é quem 
sofre, que fique a lição.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Projeto-piloto para acolhimento 
de estudantes autistas tem início
Nesta primeira etapa, seis alunos de até 30 meses de idade estão recebendo esse atendimento especializado

EDUCAÇÃO

Suzano - A Secretaria 
de Educação deu mais um 
passo nesta semana para a 
consolidação de um projeto-

-piloto pioneiro para o aco-
lhimento de crianças com 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) das creches 
municipais. Nesta primei-
ra etapa, seis suzanenses 
de até 30 meses de idade 
passarão por atendimento 
especializado constante, 
visando contribuir com o 
seu desenvolvimento. As 
atividades com os alunos 
tiveram início na última 
segunda-feira.

A iniciativa é baseada no 
Método Denver de Interven-
ção Precoce (ESDM), uma 
terapia comportamental que 
utiliza brincadeiras e ações 
conjuntas para estimular o 
aprimoramento de habilida-
des cognitivas, sociais e de 
linguagem. Os trabalhos de 
implementação do projeto-

-piloto tiveram início no final 
de 2019 e foram suspensos 
no ano passado, em razão 

da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19). Com a 
retomada de atendimentos 
presenciais na rede, a Pasta 
já se prepara para retomar 
o acolhimento dos alunos, 
com possibilidade de futura 
expansão.

A aplicação da medida 
em Suzano é fruto de uma 
parceria da administração 
municipal com o Instituto 
Farol, que tem promovido 
desde então a capacitação de 
cinco servidores municipais 
para atuar diariamente com 
as crianças. Destes, dois 
já estão aptos para iniciar 
os trabalhos e três estão 
em formação. Além disso, 
as seis crianças com TEA 
já foram avaliadas pelos 
profissionais competentes 
para que possam participar 
da iniciativa, que prevê 
três horas diárias de aten-
dimento especializado de 
acordo com as necessidades 
identificadas. Pelo teor mul-
tidisciplinar, a ação também 
conta com envolvimento 

de neuropediatra e outros 
médicos da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

Segundo o secretário de 
Educação de Suzano, Leandro 
Bassini, o tratamento por 

meio do Método Denver é 
pioneiro no mundo e conta 
com resultados cientificamente 
comprovados. Ele pontuou 
que a medida permite, a 
partir da identificação de 

possíveis sinais de autismo, 
que seja possível, inclusive, 
reverter alguns sintomas por 
meio das intervenções. “É 
um trabalho pensado para 
estimular a autonomia dos 

pequenos durante seu cres-
cimento, para que, quando 
mais velhos, se tornem 
mais independentes. Com 
a assistência especializada 
adequada, podemos garantir 
as intervenções necessárias 
para que o desenvolvimento 
do aluno de fato aconteça”, 
ressaltou.

A rede municipal de ensino 
de Suzano tem, atualmente, 
190 alunos com autismo. 
Destes, apenas os seis se-
lecionados participarão 
desta primeira etapa, ten-
do em vista a quantidade 
de profissionais aptos a 
atuar e o teor intensivo do 
projeto-piloto. As crianças 
contempladas são de vários 
pontos do município, como 
Vila Urupês, Sesc, Cidade 
Miguel Badra, Jardim Monte 
Cristo, entre outros bairros. 
A expectativa da Secretaria 
Municipal de Educação é 
de ampliar a formação dos 
servidores municipais em 
breve, para poder levar o 
serviço a mais locais.

Servidores municipais de Suzano foram treinados  para realizar o acolhimento

Wanderley Costa/Secop Suzano

Ferraz - A Prefeitura, em 
parceria com a ONG Espaço 
Urbano, está com inscrições 
abertas para a competição 
esportiva “Recicla com Km 
Solidário”. O município que 
tiver a maior quantidade de 
pontos por meio das atividades 
físicas realizadas pelos parti-
cipantes será premiado com 
uma “Estação de Reciclagem”. 
A ação está sendo gerenciada 
pelo Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

Para participar, os interessa-
dos devem baixar o aplicativo 
Km Solidário e se cadastrar 
no grupo “Ferraz de Vas-
concelos” usando o código 

“reciclaferraz” até o dia 19 de 
dezembro. Após o cadastro, 
o participante deverá realizar 
atividade física com o celular, 
smartwatch ou smartband, para 
que as quilometragens sejam 
computadas pelo aplicativo.

O município que tiver a 
maior pontuação estará apto 
ao prêmio.

Competição 
esportiva está 
com inscrições 
abertas

Reciclagem

Guararema - A educo-
municadora Suéller Costa, 
professora de Língua Inglesa 
da rede municipal de ensino 
e ex-colaboradora do Grupo 
MogiNews/DAT, está na etapa 
semifinal do prêmio “Desta-
que Educação 2021”, evento 
conduzido pela Educa Week.

O concurso está em sua ter-
ceira edição e premia projetos e 
iniciativas que oferecem novas 
soluções para a educação em 
escolas públicas e privadas, 
desde o Ensino Infantil até 
o Ensino Médio, além de 
projetos para gestão de escolas 
e outras categorias.

O projeto de Suéller para 
este ano é chamado “It’s okay 
to feel your feelings” (Tudo 
bem sentir seus sentimentos), 
desenvolvido com alunos do 
Ensino Fundamental na Escola 
Municipal José Benedito dos 
Santos, em Guararema. O 
projeto trabalhou com os alu-
nos a criação de um processo 
de narração com termos em 

Professora está na semifinal do 
prêmio ‘Destaque Educação 2021’

Valorização

Os alunos que participaram 
também tiveram uma interação 
com um grupo de quadrinistas 
de São Paulo, que ajudou a 
traduzir o que sentiam para 
a linguagem dos quadrinhos, 
além de explicar o processo 
de criação de uma revista em 
quadrinhos. As histórias dos 
alunos foram compiladas e 
estão disponíveis, aguardando 
apenas um patrocínio para 
uma edição impressa.

Hoje, a organização do prê-
mio revelará os dez finalistas, 
e neste sábado será revelado o 
primeiro colocado nas catego-
rias. “Fico bem contente, é um 
reconhecimento da educação 
como um todo. Este é um 
ano de recomeço, de uma 
reformulação dos formatos 
da educação. Estou ansiosa, 
e minha expectativa é que o 
prêmio seja uma valorização 
da nossa classe, sou apenas 
uma de milhões de professores 
da educação pública, com 
alunos com potencial que 
precisam de reconhecimento 
e valorização”.

com a morte de tios, avós, ou 
mesmo de pais e mães, mas 
surgiram histórias de amor 
e esperança neste processo, 
que merecem ser contadas”, 
explicou Suéller.

Na segunda parte do projeto, 
os alunos apresentaram seus 
trabalhos em sala de aula, 
encorajados pela professora a 
compartilhar seus sentimentos 
e experiências, como o mote 
principal do projeto. “Foi uma 
atividade de solidariedade e 
empatia”, contou.

inglês para descrever suas 
experiências pessoais e em 
família durante o período da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19).

Com o uso de termos-chave 
como “Loved” (amado), “Scared” 
(Assustado) ou “Confused” 
(Confuso), os alunos foram 
descrevendo com imagens e 
sequências em quadrinhos 
como foi este período em que 
ficaram em casa, com aulas 
online, com esse “novo normal”. 

“Foram muitas histórias de luto 

Suéller é professora na escola José Benedito dos Santos

Arquivo pessoal
André Diniz

Poá - O layout da unidade 
do Poupatempo foi apre-
sentado por representantes 
da empresa de Informática 
do Governo do Estado de 
São Paulo (Prodesp) para a 
prefeita Marcia Bin (PSDB) 
e o secretário de Indústria, 
Comércio, Emprego e Relações 
do Trabalho, Alcides Leme da 
Silva Junior, durante reunião 
técnica virtual, na manhã de 
ontem. O encontro online 
foi mais um passo dentre 
as etapas que antecedem a 
instalação do órgão.

De acordo com o secretá-
rio, a reunião foi a primeira 
realizada com a finalidade 
de definir o layout. “Reali-
zamos alguns apontamentos 
e notamos diferenças entre 
o layout apresentado e a 
estrutura existente. Por isso, 
foi decidido pelo retorno 
ao setor de criação para 
os ajustes necessários e, o 
mais breve possível, ser 
reapresentado em outra 
reunião”, explicou.

Desenho do 
Poupatempo é 
apresentado em 
reunião virtual

Layout
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PL da Campanha Permanente para 
Saúde da Mulher será analisado
Projeto foi entregue ontem aos vereadores e é de autoria do Policial Maurino; três projetos foram votados 

CÂMARA

Mogi - A Câmara de 
Vereadores recebeu ontem 
o projeto de Lei que institui 
a campanha permanente de 
combate ao câncer gineco-
lógico e câncer de mama, 
de autoria do vereador 
Maurino José da Silva (Pode), 
o Policial Maurino.

O projeto estabelece o 
compromisso do município 
em desenvolver ações e po-
líticas públicas que auxiliem 
na prevenção, detecção 
e combate ao câncer no 
colo de útero e do câncer 
de mama. “O Artigo 196 
da Constituição Federal 
estabelece que a Saúde é um 
direito de todos e um dever 
do Estado, e devemos atuar 
neste sentido”, apontou o 
vereador durante decurso 
na tribuna.

O projeto agora seguirá 
para as comissões de Justiça 
e Redação e de Finanças e 
Orçamento para averiguar 
a viabilidade do projeto, 
que ainda será votado em 
plenário. A data da votação 

Proposta de lei será analisada pelas comissões permanentes do Legislativo

ainda não foi definida.
Durante a ordem do dia, 

três dos quatro temas da 
pauta foram votados e apro-
vados pelos vereadores. O 
primeiro foi o projeto de 
autoria do prefeito Caio 
Cunha (Pode) que denomi-
na o Centro de Educação 
Infantil Municipal (Ceim) 

“Alcides Paes de Moraes”, 
na Vila Moraes. O verea-
dor Clodoaldo Aparecido 
de Moraes (PL), filho do 
homenageado, agradeceu 
pelo reconhecimento, e 
recebeu homenagens de 
vários colegas, inclusive do 

presidente do Legislativo, 
Otto Rezende (PSD).

Outro projeto foi a apro-
vação do convênio com a 
Secretaria de Estado de 
Segurança Pública para 

ações em conjunto, de au-
toria do prefeito Cunha; o 
projeto de Lei da vereadora 
Fernanda Moreno (MDB) 
cria o projeto “Nasce uma 
Criança, Planta-se Uma 

Árvore”. Já o quarto item, 
a votação do projeto de 
decreto legislativo que dá o 
título de Cidadão Mogiano 
para Antônio Carvalho de 
Freitas foi adiado a pedido 

do autor do projeto, o ve-
reador José Francimário 
Vieira de Macedo (PL), o 
Farofa, por uma sessão.

Homenagens 
A Câmara aprovou dois 

documentos na sessão para 
homenagear entidades e 
lideranças comunitárias 
de destaque. Uma delas é 
o requerimento de votos de 
parabéns para Simone Silotti, 
empresária do agronegócio 
e moradora do distrito de 
Quatinga, de autoria do 
vereador Marcos Furlan 
(DEM), líder do governo 
na Câmara. Simone figura 
na lista da revista Forbes 

- referência mundial em 
negócios e administração - 
na lista das “Cem Mulheres 
Influentes na Agricultura”.

A Câmara também apro-
vou uma moção de votos 
de aplausos para o Lar 
Batista, que atua há 80 
anos no país e na cidade 
no acolhimento, cuidados 
e qualificação de crianças 
e jovens em situação de 
vulnerabilidade. 

André Diniz
Diego Barbieri/CMMC

Mogi- A Secretaria Munici-
pal de Educação apresentou 
ontem as ações realizadas no 
segundo quadrimestre deste 
ano na Câmara Municipal. 
Na audiência pública foram 
destacados o trabalho do Ga-
binete de Articulação para o 
Enfrentamento da Pandemia 
na Educação (Gaepe Mogi) 
e os projetos em andamento 
para a transformação da 
Educação da cidade. 

 “Apresentamos as múlti-
plas ações que estão sendo 
tocadas no sentido de que a 
cidade construa o melhor ou 

Educação apresenta ações do segundo quadrimestre
Câmara Municipal

um dos melhores sistemas de 
Educação do país. Estamos 
trabalhando por um pacto 
municipal pela Educação. 
Nós vamos tornar Mogi uma 
cidade educativa”, disse o 
secretário de Educação, André 
Stábile. A rede municipal de 
ensino é responsável pelo 
atendimento de mais de 
47 mil estudantes em 211 
unidades escolares.

Sobre a gestão da pandemia 
na Educação, o secretário 
destacou a importância da 
implantação do Gaepe Mogi, 
realizado em parceria com 

o Instituto Articule. “Mogi 
das Cruzes é a primeira ci-
dade a ter um Gaepe, dentre 
as 5.570 cidades do Brasil. 
Nenhum outro município 
conseguiu se unir dessa forma. 
Hoje no país são três Gaepes 
estaduais e um nacional”, 
disse. O gabinete mogiano 
realizou sua quarta reunião 
ordinária e outubro e conta 
com os grupos de trabalho de 
Acolhimento, Aprendizagem, 
Busca Ativa e Conectividade. 

Stábile observou que a 
questão do retorno obrigatório 
das aulas presenciais está 

sendo alvo de estudos no 
Gaepe Mogi. No momento 
o retorno é opcional.  A 
audiência foi dirigida pela 
presidente da Comissão de 
Educação, a vereadora Malu 
Fernandes, que também faz 
parte do Gaepe Mogi junto 
à vereadora e também in-
tegrante da comissão, Inês 
Paz (Psol).

Mogi das Cruzes arrecadou 
até o segundo quadrimestre 
deste ano R$ 693 milhões, 
deste total de recursos arre-
cadados foram empenhados 
R$ 191 milhões em Educação. 

Durante a ordem 
do dia, três dos 
quatro temas 
da pauta foram 
votados
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Crea-SP realiza força-tarefa de 
fiscalização em Mogi e região
Ação será realizada entre 25 de outubro e 5 de novembro em Mogi das Cruzes e mais seis cidades do Alto Tietê

OPERAÇÃO

Mogi -  O Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo (Crea-SP), 
com o apoio da Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos de Mogi das 
Cruzes (AEAMC) e em parceria 
com a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, dará início a uma 
força-tarefa de fiscalização do 
exercício profissional, no dia 
25 de outubro, em Mogi das 
Cruzes e mais seis cidades da 
região do Alto Tietê.

A cerimônia de abertura 
está marcada para a próxima 
segunda-feira (25), às 10h30, 
na sede da aeamc, com a 
presença do presidente do 
Crea-SP, engenheiro Vinícius 
Marchese Marinelli, do pre-
sidente da aeamc, arquiteto 
Nelson Bettoi Batalha Neto 
e do Inspetor Chefe da CAF 
da UGI de Mogi das Cruzes, 
engenheiro Mauro Rossi, assim 
como de outros membros da 
diretoria e autoridades.

Em seguida, o presidente do 
Conselho seguirá para o Paço 
Municipal para assinatura do 
Termo de Cooperação com a 
Prefeitura, juntamente com o 
prefeito Caio Cunha (Pode). 
O objetivo é o cruzamento de 
informações visando à faci-
litar a fiscalização de ambos 
os órgãos.

Além de Mogi, a iniciativa, 
com caráter orientativo e 
preventivo, ocorre em Su-
zano, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Biritiba Mi-
rim, Salesópolis e Guararema. 
Participam da operação nove 

agentes fiscais do Crea-SP.
Até o dia 5 de novembro, 

está prevista a realização de 
700 diligências em serviços 
e obras de Engenharia, Agro-
nomia e Geociências, com 
foco em indústrias, empresas 
e empreendimentos em fun-
cionamento, bem como obras 
irregulares, produtores rurais 
e AVCB, além das demandas 
das Comissões Auxiliares de 

Fiscalização (CAFs) do Crea-SP.
A ação tem como obje-

tivo garantir a presença de 
profissionais habilitados à 
frente das atividades abran-
gidas pelo Conselho, a qual 
também é uma das premissas 
da AEAMC, que preza pela 
responsabilidade técnica dos 
profissionais. “A AEAMC, 
que soma mais 60 anos de 
história em Mogi, é bastante 

ativa e está sempre envolvida 
com iniciativas relacionadas 
ao município, visando ao 
envolvimento técnico ne-
cessário para a melhoria e o 
crescimento da cidade, assim 
como o aprimoramento dos 
profissionais e a segurança da 
sociedade. E a força-tarefa do 
Crea-SP chega à nossa região 
com essa missão, sendo de 
grande importância para 

que tenhamos uma atuação 
profissional responsável”, 
destacou Batalha Neto.

De 2015 a 2020, as ações 
de fiscalização do Crea-SP 
aumentaram cerca de 300%. 
O crescimento se deve ao uso 
das tecnologias para apoio à 
fiscalização, com pesquisas 
e apurações remotas antes 
dos agentes fiscais irem a 
campo, e também à adoção 
do modelo das forças-tarefas 
em todo o Estado. 

Em setembro de 2021, por 
exemplo, o Crea-SP bateu 
189 mil ações fiscalizatórias, 
tornando-se o ano em que 
o Conselho mais realizou 
operações na sua história.

O Crea-SP é responsá-
vel por fiscalizar o exercício 
profissional, garantindo que 
exista sempre um responsável 
técnico habilitado e registra-
do à frente das atividades 
abrangidas pelas Engenharias, 
Agronomia e Geociências, 
contribuindo, assim, para 
a segurança da sociedade e 
dos próprios profissionais. 

Previsão é que sejam feitas 700 ações de fiscalização após abertura na sede da AEAMC

Divulgação
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Dulce Maria abraça o pai e diz que está muito feliz com o presente. 

GLOBO, 17H55

Malhação

Gael e Dandara se emocionam quando o médico revela o sexo do bebê.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Teresa incentiva Isabel a fi car com Augusto. Luísa comenta com Dumas que 

quer que Gastão seja o escolhido da futura imperatriz. Pilar acredita que 

Tonico tenha outras intenções ao se aproximar de Zayla.

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Antô nia consegue convencer Isabel a contar tudo o que sabe sobre Eric e 

Mirella. Eric se surpreende quando Maria Pia diz que nã o gosta de Bebeth. 

Isabel deixa Bebeth atô nita ao contar à  menina a verdade que escondeu a 

pedido de Eric. Luiza fi nge um acidente para ser socorrida por Malagueta 

e ter acesso a sua casa.

GLOBO, 21H00

Império
José Pedro parabeniza os noivos. Cristina cumprimenta o casal, mas 

demonstra tristeza ao ouvir a notícia. Enrico é consolado pelos familiares. 

Carmen conta para Jonas que Salvador está escondido na casa de Xana. 

Cristina e Elivaldo conversam sobre Cora. Bruna enfrenta Danielle e Maurílio. 

José Alfredo elogia a comida do food truck de Amanda e Leonardo. José 

Alfredo questiona Vicente sobre Maria Clara.

RECORD, 21H

Gênesis

Sheshi se surpreende ao reencontrar seu fi lho. Israel sofre com a falta do fi lho. 

José se decepciona com Adurrá, que é ameaçado pelo faraó.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 68

Objeto de
estudo da
Paleon-
tologia

Regula 
os planos
de saúde

(sigla)

Ringo (?),
baterista

dos
Beatles

O oficial
do Chile é
o espanhol

Técnica de
minia-

turização
de plantas

Os mapas
feitos
pelos

astrólogos
Seu

símbolo é
a bandeira

branca

Festa em
que reina
a devas-

sidão

Pôr 
(fogo) em

(?) morais:
geram pro-
cesso in-
denizatório

(?) 
Newton,
gênio da

Física
Um dos 
indicati-
vos da 

putrefação

(?) da mãe
joana:

lugar sem
regras

Água (?),
refrige-
rante

com sal 

Certo
(abrev.)
Código
(abrev.)

Evento registrado na
agenda papal (Catol.)
 Sorteios feitos para

angariar fundos
Delatado
Veste co-
mo o kilt
escocês

Deixar-se
ludibriar

Mole;
macia

O Zeca, em relação 
ao Chico Bento (HQ)
Motivo da bandeira

a meio mastro

Sede do
governo

argentino

Banda pop
norueguesa
Atrações
do zoo

ONG liga-
da aos ex-
cepcionais

Partido 
Democrata

Cristão

Limitada (abrev.)

Remédios
usados no 
tratamento
da hiper-
tensão

A Virgem
dos Lábios

de Mel
Alteram

Suspiros
poéticos
Relativo

aos olhos

Resumos
Indício 

de cobra, 
na areia

Deslizar
(o carro)

Habitat do
Yeti (Folc.)

Menina
Região

industrial
paulista

Conheço
Amado de
Afrodite
(Mit.)

Não deixar
ir adiante
Ouvido, em
"otologia"

Asterix,
monalisa 
e bolinha
Ímpios

BSVI
FOFATRAIDO

BONSAIAIS
CESSARFOGO

ASIRACEMA
PRIMOSUMAS

LUTOLAT
DDERRAPAR
AHAGAROTA

ANIMAISSEI
OMBATATAS

ISAACODOR
LTDAOLC

APAETONICA
DIURETICOS
CASAROSADA

3/a-ha. 5/sumas. 6/adônis — bonsai.

Não ceda perante 
a tristeza, ela está 
apenas de passagem 
e eu sei que em breve 
o sorriso retornará ao 
seu rosto.

Você merece ter o 
coração preenchido 
de paz e felicidade. 
Concentre-se nesse 
objetivo, e foque suas 
energias nas pessoas 
que você ama.

Tenha fé e 
esperança, pois 
tenho certeza que em 
breve um novo dia 

MOMENTO
especial

TENHA FÉ E ESPERANÇA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

ISABEL MIZUE OTUBO

LEIA BAPTISTA CAVALCANTE MACEDO

Hoje é dia de festa! Desejo a você um ano cheio de amor e 

alegria. Feliz Aniversário.

“ Enquanto o dia semeia sonhos, a 
noite rega a esperança.”

 cultura@jornaldat.com.br

amanhecerá trazendo 
muita luz e alegria 
para você!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021 - PROCESSO Nº 201.507/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção pre-

ventiva e corretiva nos sistemas de cloração da ETA Centro (clorador e lavador de 

gases) e ETA Leste (clorador).

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 

para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-

postas serão recebidas até às 08h00min do dia 09 de novembro de 2021, exclusi-

vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

Mogi das Cruzes, 20 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

Gilmar Batista de Souza

João Donizete do Nascimento

Aristides Siqueira

Maria Aparecida da Silva Nunes

Sebastião de Oliveira Jatoba

Maria Luiza Prudente Leonardo

FALECIMENTOS

17 DE OUTUBRO DE 2021

“VAGAS PARA SERRALHEIROS” 
Produtiva Painéis contrata, profissional com experiência em leitura de projetos metálicos, solda mig/tig eletrodos. 

Agendar entrevista no 11 4722-9191 | PRODUTIVA PAINÉIS

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 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).
EMPRESAS VENCEDORAS: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 
EIRELI e R M MAQUINAS E SISTEMAS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 3.010,12 (três mil e dez reais e doze centavos).

Mogi das Cruzes, em 08 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2021 – PROCESSO Nº 14.984/2021 E APENSOS

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.
EMPRESAS VENCEDORAS: HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA; BRAVOS 
SERVIÇOS AUTOMOTIOS LTDA.

Mogi das Cruzes, em 15 de outubro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - 
SMO torna público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 011/21 - PROCESSO Nº 26.309/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE JD. 
AEROPORTO III, SITUADA NA RUA DA AERONÁUTICA, Nº 188, JD. AEROPORTO III, 
NESTE MUNICÍPIO.
FONTE CONTÁBIL: TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS – SALÁRIO EDUCAÇÃO - 
FUNDAMENTAL
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 23 de novembro de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 20 de outubro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 152/2021 - PROCESSO Nº 23.456/2021 E APENSOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 11:00 horas do dia 08 
de novembro 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 20 de outubro de 2021.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE ÀS MICRO EMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Gestão Pública, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 160/2021 - PROCESSO Nº 23.081/2021 e apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHO, PEN DRIVE E AFINS).
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 09 
de novembro 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 20 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Secretário Adjunto de Gestão Pública

DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário de Gestão Pública__________________________________________________________________________
COMUNICADO

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 004-2/21 - PROCESSO Nº 16.712/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M. “ÁLVARO DE CAMPOS 
CARNEIRO” – DISTRITO DE JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi dado 
PROVIMENTO ao recurso administrativo apresentado pela empresa MULTIVALE 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA, HABILITANDO-A para a fase seguinte 
do certame, alterando a decisão anteriormente proferida e DESPROVIMENTO ao recurso 
administrativo apresentado pela empresa ANTES E DEPOIS INSTALAÇÕES E REFORMAS 
LTDA, mantendo-se a decisão anteriormente proferida quanto à sua INABILITAÇÃO para 
a fase seguinte do certame. Fica estabelecido o dia 25 de outubro de 2021, às 10 horas, 
para abertura do envelope nº 2 - PROPOSTA, na sala de reuniões da Comissão Municipal 
Permanente de Licitação – CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício – Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 20 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063-2/2021 – PROCESSO Nº 12.111/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.
EMPRESAS VENCEDORAS: BRASIDAS EIRELI; COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI; 
DELTA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI; GGV 
COMERCIAL EIRELI; GILSON GOMES LIMA e WAF COMERCIO E SERVICOS EIRELI – EPP.
VALOR GLOBAL: R$ 83.200,30 (oitenta e três mil e duzentos reais e trinta centavos).

Mogi das Cruzes, em 15 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 – PROCESSO Nº 12.958/2021 E APENSOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI’S (JALECOS, CALÇADOS, CAMISETAS, 
LUVAS, BOTAS DE SEGURANÇA E AFINS).
EMPRESAS VENCEDORAS: ELO TEXTIL LTDA; GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI; 
HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENÇÃO EIRELI e UNIFORMES DIAS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 79.828,45 (setenta e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta 
e cinco centavos).

Mogi das Cruzes, em 18 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, comunica ao interessado 
abaixo que o Auto de Infração foi cancelado por motivo de deferimento de defesa:
1. D’ANTIGARIA EIRELI EPP, CNPJ: 21.870.813/0001-02 – AF 14814 – Processo nº 600.962/21

02. Comunicado de AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
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. ELIEUDO SANTANA DA SILVA, CPF: 198.508.108-31 – AIP 15414 MULTA 05 UFM – 
Processo nº 601.378/20
2. FABIANA TEIXEIRA GUIMARÃES, CPF: 259.083.398-90 – AIP 15411 MULTA 3,35 UFM – 
Processo nº 601.381/20
3. FABIANA TEIXEIRA GUIMARÃES, CPF: 259.083.398-90 – AIP 15416 MULTA 08 UFM – 
Processo nº 601.172/20
4. H. RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 30.082.129/0001-57 - AIP 
15413 MULTA 08 UFM – Processo nº 600.601/20
5. HOUSE BLACK LOUNGE BAR LTDA, CNPJ: 33.100.584/0001-26 – AIP 15409 MULTA 08 
UFM – Processo nº 600.401/20

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.

03. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA o interessado 
abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador competente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação desta notificação:
1. FRANCISCO SIRLAN DE SOUSA ME, CNPJ: 28.257.875/0001-92 – NRM 11779 MULTA 
05 UFM – Processo nº 600.223/21

04. Comunicado de AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
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 da penalidade de multa a:
1. PAULO SERGIO DOS SANTOS RECREAÇÃO E SERVIÇOS INFANTIS, CNPJ: 
35.760.687/0001-48 – NRM 11778 MULTA 02 UFM – Processo nº 600.366/21
2. PAULO SERGIO DOS SANTOS RECREAÇÃO E SERVIÇOS INFANTIS, CNPJ: 
35.760.687/0001-48 – NRM 11776 MULTA 02 UFM – Processo nº 600.350/21
3. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0115-13 – NRM 11677 MULTA 13 UFM 
– Processo nº 600.262/21
4. SUELI APARECIDA DE SOUZA, CPF: 154.376.648-00 – NRM 11746 MULTA 2,5 UFM – 
Processo nº 600.425/21
5. HAPPY KIDS ESCOLA DE RECREAÇÃO INFANTIL LTDA, CNPJ: 11.086.315/0001-10 – 
NRM 11746 MULTA 2,5 UFM – Processo nº 600.425/21

05. 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. KI LOJÃO COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, CNPJ: 06.129.186/0001-60 – Processo 
nº 601.227/21
2. CIBELE COLEMBERGUE DA CUNHA BURNATO, CPF: 920.824.750-34 – Processo nº 
601.557/20
3. JUCILEIDE MARTINS GONÇALVES DROGARIA ME, CNPJ: 42.149.902/0001-34 – 
Processo nº 601.183/21
4. CONSULTORIO VETERINÁRIO JMR LTDA, CNPJ: 37.253.419/0001-65 – Processo nº 
601.301/21
5. FARMA ROSA DROGARIA LTDA, CNPJ: 40.212.408/0001-41 – Processo nº 600.537/21

b) Renovação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. VALDEVINA APARECIDA NOGUEIRA DE FARIA ME, CNPJ: 24.491.207/0001-74 – 
Processo nº 601.189/21
2. FERREIRA & FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA ME, CNPJ: 17.662.691/0001-91 – Processo nº 601.369/21
3. DROGARIA CAMPEÃ POPULAR C. COSTA LTDA EPP, CNPJ: 21.812.204/0017-64 – 
Processo nº 601.346/21
4. REPUBLICA DOS PETS CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA, CNPJ: 23.078.988/0001-07 – 
Processo nº 601.053/21
5. CARLOS EDUARDO FANTINI DROGARIA ME, CNPJ: 22.301.419/0001-16 – Processo nº 
601.058/21
6. COMAL  ARROZ LTDA, CNPJ: 48.098.479/0001-77 – Processo nº 600.991/21
7. CELIA MARIA DE CAMPOS RAZE, CPF: 032.518.188-80 – Processo nº 601.193/21 

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.
06. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. SURREALE INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA, CNPJ: 39.779.912/0001-
49 – Processo nº 601.139/21

MOGI DAS CRUZES, QUINTA-FEIRA, 07 DE OUTUBRO DE 2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Região confirma duas mortes por Covid-19 em 24 horas 

A pandemia de coronavírus fez mais 2 vítimas fatais na região do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), nas últimas 24 horas. Com 
isso, o total de óbitos pela doença chegou a 5.540. O total de pessoas infectadas é 
de 136.128. As 2 vítimas fatais registradas ontem eram residentes nos municípios de 
Itaquaquecetuba e Suzano.

15 mil mogianos estão com 
nome negativado no SCPC
Hoje o volume da dívida está em R$ 15,2 milhões, percentual 8% maior que o registrado em setembro de 2020

SCPC

Mogi- O Serviço Central de 
Proteção ao Crédito (SCPC) 
de Mogi das Cruzes possui 
atualmente 15.736 pessoas 
inscritas em seu cadastro. 
O número é 7% maior do 
que o registrado no mesmo 
período de 2020, quando 
14.677 pessoas figuravam 
na lista de inadimplentes. 
Hoje o volume da dívida 
inscrita no SCPC está em R$ 
15,2 milhões, percentual 8% 
maior que o registrado em 
setembro de 2020, quando 
o valor era R$ 14 milhões. 
O crescimento da dívida e 
inclusão de novos devedores 
foi agravado pelo desem-
prego e redução de renda 
desencadeada pela pande-
mia de Covid-19, aponta 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes – ACMC.

Mês passado foi registrada a inclusão de 406 mogianos

De acordo com dados 
do SCPC, em setembro de 
2020, 1.261 pessoas tiveram 
seu nome negativado. Já no 
mês passado foi registrada a 
inclusão de 406 mogianos. 
Os números indicam uma 
queda de 67% se compa-
rados os períodos.

No entanto, o volume de 
exclusão do serviço apre-
sentou uma ligeira queda no 
nono mês deste ano, quando 
271 pessoas deixaram a 
lista, isso representa uma 
variação negativa de 1,4% se 
levarmos em conta setembro 
do ano passado, quando 
275 mogianos deixaram o 
cadastro. As exclusões no 
serviço ocorrem quando 
as dívidas são quitadas ou 
após cinco anos da inclusão 
do débito.

Atualmente, 50% das 
dívidas inscritas no serviço 
de proteção ao crédito são 

de mogianos que devem até 
R$ 500,00. Outros 30% se 
referem às pendências de R$ 

1 mil, 15% são de pessoas 
que devem até R$ 2 mil e 
5% dos inadimplentes têm 
débitos acima deste valor.

Ainda segundo levan-
tamento do SCPC, cerca 
de 90% dos inscritos no 
serviço tem apenas um re-
gistro de dívida. Os homens 
representam a maioria dos 
inadimplentes, eles formam 
aproximadamente 70% dos 

inscritos. Os dados apontam 
que 45% das pessoas com 
nome negativado na cidade 
têm entre 26 e 40 anos e 
outras 40% estão com 41 
e 60 anos.

Para o diretor do SCPC 
de Mogi, Carlos Lapique, os 
inadimplentes precisam ficar 
atentos às oportunidades 
de renegociação das dívidas. 

“É de interesse das empresas 
realizarem estes acordos. 
Para as pessoas que estão 
com o nome negativado é 
uma boa oportunidade, pois, 
na maioria das renegocia-
ções, é possível estender 
o prazo para quitação das 
dívidas e os juros e multas 
também sofrem redução”, 
destacou. Os telefones do 
SCPC para informações são 
o 4728-4308 e 4728-4309.

Divulgação

Crescimento da 
dívida e inclusão de 
novos devedores 
foi agravado pelo 
desemprego

Cadeia produtiva do mel 
ganha força no Alto Tietê
Região - A cadeia pro-

dutiva de mel na região do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) ganha 
força com a formalização do 
primeiro Arranjo Produtivo 
Local (APL), que acontece hoje, 
às 14 horas, no auditório da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes. 
A iniciativa é fruto de uma 
parceria do consórcio com 
instituições públicas e priva-
das, e vai impactar cerca de 
200 produtores de mel, entre 
apicultores e meliponiculto-
res (abelhas sem ferrão) que 
atuam na região. No primeiro 
semestre deste ano, o setor foi 
responsável por movimentar 
aproximadamente R$ 500 
mil na economia regional, 
promovendo a geração de 
emprego e renda.

Esta é a primeira etapa do 
plano de ação que consiste no 
fortalecimento da Apicultura e 
Meliponicultura regional, com 
atuação em quatro eixos: Gestão, 
Produção, Comercialização e 

Condemat

Infraestrutura. O objetivo é 
promover o aprimoramento 
dos métodos de produção e 
comercialização de mel; adoção 
de políticas públicas de apoio 
aos processos de produção, 
comercialização e pesquisa 
dentro da cadeia; discussão 
de processos articulados de 
comercialização, entre outros.

Um dos próximos passos 
será buscar o reconhecimento 
do APL junto ao governo do 
Estado, o que irá possibilitar 

o acesso a financiamentos e 
outros investimentos para 
fomentar a cadeia do mel.

“Nossa região é rica em 
produção de mel e com essa 
atuação conjunta buscaremos 
o reconhecimento do Estado 
e, com ele, o acesso a polí-
ticas públicas destinadas ao 
fortalecimento da Apicultura 
e da Meliponicultura”, disse 
Felipe Monteiro de Almeida, 
coordenador da Câmara Técnica 
de Agricultura do Condemat.

APL vai beneficiar apicultores e meliponicultores

Divulgação/Condemat

Saúde mantém esquema 
especial para terceira dose
Mogi- A Secretaria Mu-

nicipal de Saúde mantém 
um esquema especial de 
agendamento da tercei-
ra dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas 
com imunossupressão. O 
objetivo é evitar espera na 
unidade para conferência 
de documentos e garan-
tir atendimento correto e 
prioritário.

Diferente dos idosos, que 
podem efetuar o agenda-
mento online ou por meio 
do telefone 160, os imu-
nossuprimidos a partir dos 
18 anos precisam obter 
autorização para vacinação 
por e-mail roberta.sms@
pmmc.com.br ou whatsapp: 
97370-4749.

Ao efetuar contato, o 
solicitante deve explicar 
o caso e enviar receita ou 
laudo médico e demais 
documentações que com-
provem o diagnóstico, além 
de uma cópia da caderneta 
de vacinação da Covid-19. 

Imunossuprimidos

A avaliação é feita por um 
profissional médico, que 
autoriza o agendamento ou 
atendimento pelo PSF de 
referência. O paciente será 
comunicado e convocado 
em seguida.  

Em Mogi das Cruzes, os 
imunizantes disponíveis no 
momento serão CoronaVac 
ou Pfizer.

A terceira dose ou dose de 
reforço contra a Covid-19 

pode ser aplicada em pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão a partir do 28º dia 
de conclusão do esquema 
vacinal (duas doses ou 
dose única). 

Neste grupo para vacina-
ção estão incluídos pacien-
tes com imunodeficiência 
primária grave, pacientes 
oncológicos em quimiotera-
pia e transplantados, entre 
outras condições.

Objetivo é evitar espera para conferência de documento

Rovena Rosa/Agência Brasil


