
QUARTA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2021 |  R$ 1,50EDIÇÃO 8614  

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

Nova tarifa de  
ônibus deve ser  
anunciada hoje
Comunicado será feito pelo prefeito Caio Cunha; população ganha 
página na internet para acompanhar custos do transporte coletivo

DOIS TURNOS

  Plano Plurianual 2022/2025 é aprovado na Câmara. Cidades, página 4

O prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode), prometeu para 
hoje anunciar o aumento da tarifa 
de ônibus, que poderá ter “o me-
nor reajuste das cidades da região”, 
nas palavras do chefe do Executi-
vo. A promessa foi feita durante 

uma apresentação ao vivo pelas 
redes sociais, na qual foram reve-
lados outros pontos relacionados 
ao transporte coletivo. No primeiro 
momento, Cunha apresentou à po-
pulação uma nova página na inter-
net para divulgar as tabelas e dados 

referentes à composição do preço 
da tarifa. A página [http://onibus.
mogidascruzes.sp.gov.br] apresenta 
um relato detalhado sobre a utili-
zação do sistema, custos de maté-
rias-primas e valor do ISS cobrado.  
Cidades, página 8

O prefeito de Suzano, Rodri-
go Ashiuchi, recebeu ontem uma 
equipe de representantes da Caixa 
Econômica para assinar convênio 
que garante um financiamento de 
R$ 25 milhões para o município, 
destinado a obras de infraestrutura. 
Cidades, página 3

Suzano

CAIXA FINANCIA 
R$ 25 MILHÕES 
PARA OBRAS

Operação Verão

Prefeitura monitora áreas 
com risco de alagamentos
Até 31 de março de 2022, trabalho conjunto de vários 
órgãos de defesa de Mogi das Cruzes vai redobrar 
atenção com os casos de emergência provocados 
pelas fortes chuvas do período. Cidades, página 5

Reajuste será o menor da região, afirmou o chefe do Executivo

Mogi News/Arquivo
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A partir do dia 11

Chá bingo da Festa do Divino 
volta a ter público presencial

Como há dois anos, evento deve reunir muitos
participantes; prêmios serão especiais. Cidades, página 4

N
a

tá
li

a
 A

m
s

ch
in

g
e

r

CULTURA

Dia Nacional 
do Samba traz 
homenagem
a Zé Keti
Show será realizado 
amanhã no Theatro Vasques.

Cidades, página 8
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QUALIDADE DA ÁGUA
Para assegurar a qualidade da água 
captada e distribuída à população, o 
Semae fará a limpeza e manuten-
ção preventiva dos poços que abas-
tecem os bairros Barroso/Vila São 
José e Parque São Martinho. Será 
necessário paralisar a operação e a 
autarquia recomenda economia no 
consumo de água. Para mais infor-
mações, o telefone do Semae é o 115.
No Barroso e Vila São José, os tra-
balhos ocorrerão amanhã, às 8 ho-
ras e às 14 horas de sábado. Já no 
Parque São Martinho, o serviço está 
programado para acontecer no sáb-
do, às 16 horas, e na segunda-feira, 
às 20 horas. 

FIM DA CAMPANHA
A Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) encerrou as 
ações do Novembro Azul na Estação 
Mogi das Cruzes, na Linha 11-Co-
ral. O objetivo foi alertar sobre as 
prevenções e cuidados com o cân-
cer de próstata. A ação foi realiza-
da pelo Grupo de Apoio a Pessoas 
com Câncer.

ORDENAÇÃO DIACONAL
A Diocese de Mogi celebra, neste sá-

bado, a ordenação diaconal dos se-
minaristas Anderson Lima Pereira, 
Felipe Vichi Yaguinuma, Jeferson Ca-
lidonio André, João Lucas dos San-
tos, Leonardo de Souza Godoy, Luiz 
Felipe Cruz e Vinícius Teodoro Vile-
la, pela imposição das mãos e prece 
consecratória do bispo diocesano, 
dom Pedro Luiz Stringhini. A cele-
bração será às 9 horas, na Catedral 
Sant’Ana, em Mogi das Cruzes.

SIMPÓSIO NA FATEC
A Faculdade de Tecnologia (Fatec) 
de Mogi das Cruzes promoverá o 
II Simpósio Tecnológico de Análi-
se e Desenvolvimento de Sistemas 
entre hoje e amanhã, nos períodos 
vespertino e noturno. As atividades 
são gratuitas, abertas a todas as 
pessoas interessadas, estudantes 
e profissionais da área, e ocorrerão 
de forma online pelo Facebook e o 
canal da Fatec de Mogi no YouTube.  
Para participar do simpósio basta 
acessar a página da Fatec de Mogi 
no Facebook (www.facebook.com/FA-
TECMC) ou o canal no YouTube (www.
youtube.com/c/FatecMogidasCruze-
soficial). O campus de Mogi fica na 
rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova 
Mogilar. Telefone: (11) 4699-2799.

•••
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CONTRACAPAEDITORIAL

Obras sem canteiros

M 
ogi das Cruzes segue no aguar-
do de algumas obras importan-
tes a serem entregues. Com o 
avanço da vacinação contra a 

Covid-19 e sinais cada vez mais claros de 
que a pandemia está em declínio, a cidade 
espera que, enfim, equipamentos e obras 
viárias importantes tenham andamento.

A prefeita interina de Mogi, Priscila Yama-
gami (Podemos), assinou o convênio com 
o governo estadual para a revitalização da 
estrada vicinal Taboão do Parateí, em maio. 
A recuperação da estrada do Taboão trará 
benefícios a moradores e empresas, que te-
rão maior facilidade de mobilidade. Com 
previsão de investimento de R$ 18 milhões, 
a revitalização já teve início pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagem (DER) na 
semana passada.

O governo do Estado também pretende, 
dentro do processo de revitalização de de-
zenas de vicinais em São Paulo, melhorias 
na estrada da Volta Fria, em Mogi; Estrada 
dos Fernandes, em Suzano, na ligação en-
tre a cidade de Ribeirão Pires e a região das 
Sete Cruzes, totalizando 32 quilômetros e 

com um investimento de R$ 13,2 milhões. 
Também há a possibilidade de serem incluí-
das nesta terceira fase as obras de pavimen-
tação da estrada do Sertãozinho, que liga o 
distrito de Biritiba Ussú ao município de 
Biritiba Mirim.

A Prefeitura também continua buscan-
do junto ao DER a recuperação da estrada 
Velha de Sabaúna. Há outras ligações que 
merecem atenção e que estão na mira das 
autoridades, como as estradas dos Neves 
e do Furuyama, na região norte de Suza-
no. Os benefícios são diversos, como a 
melhoria da trafegabilidade, favorecendo 
o escoamento da safra e, principalmente, 
o meio ambiente.

Já junto à Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM), a Prefeitura de Mogi 
precisa cobrar celeridade para a reforma de 
três estações na cidade, com exceção da de 
Braz Cubas, fora do pacote de concessão.

As novas gestões que assumiram as pre-
feituras da região no início do ano merecem 
um voto de confiança. Mas, daqui em dian-
te, será preciso cobrar os órgãos responsá-
veis para a realização das obras.

Nestes tempos de conflito 
dual, pelo corona, bem/mal 
declarado, o que não falta 
são pessoas se queixando 
de não ter liberdade. Agora: 
uma coisa é ser livre; outra, 
bem diferente, é saber viver, 
curtindo a liberdade.

Por natureza somos livres, 
e a grande maioria não sabe 
como viver essa liberdade. 
Fica achando que só será li-
vre depois de sair do colégio, 
depois de se formar na uni-
versidade, depois de conse-
guir um emprego, depois de 
passar no concurso, depois 
de ganhar o próprio dinhei-
ro, ficar rico antes de se apo-
sentar, quando não, depois 
de passar para o lado de lá.

Se alguém se submete a au-
toimposições, já deixa de ser 
livre. Ao se limitar, se escra-
viza ao cumprimento dessas 

Curtindo a liberdade

ARTIGO
Raul Rodrigues

condições. E ser livre é estar 
solto como um condor ou 
uma borboleta no ar.

Em geral a grande maioria 
de nós confunde liberdade 
com poder, como se ser livre 
fosse algo para ser conquista-
do. Agora, não dá para con-
quistar o que já se é. A partir 
daí diga-se que liberdade é 
questão de descoberta.

Liberdade é algo que se 
descobre ao dar de cara con-
sigo mesmo, sem a interfe-
rência da opinião dos outros, 
sem os papéis socialmente 
impostos ou até escolhidos. 
O que se conquista é inde-
pendência. A capacidade, o 
poder de fazer coisas e de 
cuidar de si mesmo. Assim, 
liberdade não é poder: é ser!

Claro que para se sentir 
livre é fundamental ter o 
domínio de si mesmo, não 

ser dominável. Mandar em si 
mesmo, e não ser mandado. 
Mas isso é algo que depen-
de de exercício, de prática. 
Já está dentro de todos nós 
esperando apenas para ser 
despertado.

A grande maioria imagina 
que liberdade é colecionar su-
cessos, posições, bens. Meio 
trágico: colecionar pessoas! 
Caminho curto para a prisão!

Liberdade é não precisar 
de nada para ser livre. Liber-
dade é sair da vereda da ilu-
são e andar descalço vida a 
fora. É olhar com doçura para 
tudo; até para a dor, sem se 
deixar subjugar. Liberdade é 
dar asas ao coração, soltar da 
gaiola os sentimentos mais 
abrangentes e valorosos e 
permitir-se amar sem medo. 
É seguir em frente de olhos 
abertos e alma sem segredos, 
sem dissimulações.
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 AGENTES DE TRÂNSITO RECEBEM NOVOS UNIFORMES

Crédito de R$ 25 milhões da
Caixa garante melhorias viárias
Financiamento será disponibilizado em janeiro e representa importante reforço para a infraestrutura da cidade

RECURSOS

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) recebeu ontem 
uma equipe de represen-
tantes da Caixa Econômica 
Federal em seu gabinete 
oficial. Durante a reunião, 
as autoridades assinaram 
um novo convênio entre 
as partes, que garante um 
financiamento de R$ 25 
milhões para o município. 
O recurso será destinado 
para a ampliação e fortale-
cimento da infraestrutura 
viária da cidade.

O valor já estará dispo-
nível para uso em janeiro 
e faz parte do programa 
Financiamento à Infraes-
trutura e ao Saneamento 
(Finisa), iniciativa de apoio 
ao setor público criada pela 
Caixa em 2012. Com isso, os 
trabalhos de pavimentação 
que já estão em andamento 
serão reforçados em breve. 
Novas obras também devem 
ser iniciadas para beneficiar 
ainda mais áreas de Suzano, 
de acordo com planejamento 
estratégico da administração.

Prefeito Ashiuchi recebeu os representantes da Caixa para formalizar convênio

As negociações tiveram 
início em meados de se-
tembro e contaram com 
aprovação da Câmara de 
Suzano. A liberação de crédito 
foi adquirida em razão da 
posição de credibilidade e 
responsabilidade fiscal que o 
município conquistou. Pelo 
terceiro ano consecutivo, Su-
zano recebeu a classificação 

“A” na análise de Capacidade 
de Pagamento (Capag), pro-
movida pela Secretaria de 
Tesouro Nacional, vinculada 
ao Ministério da Economia.

Estiveram presentes na 
ocasião o secretário mu-
nicipal de Planejamento e 
Finanças, Itamar Viana; a 
assessora da Unidade de 
Planejamento Estratégico 

(Upae), Carol Umebayashi; 
o superintendente de Rede 
da Caixa, Denis Mendes de 
Melo; o superintendente 
Executivo, Cleber Alessandro 
dos Santos; o gerente de Filial 
do Governo de São Paulo 

(Gigov/SP), Marcio Antonio 
de Paula Capato; o gerente 
Institucional, Ednei Ferreira 
da Rocha; a coordenadora da 
Gerência da Gigov/SP, Seussy 
Andrade Brito de Carvalho; e 
o representante da Caixa de 

Suzano, Fábio Luiz Santos 
Correa de Carvalho.

Em sua fala, Ashiuchi agra-
deceu os vereadores suzanenses 
por todo o apoio nos últimos 
anos, assim como os deputa-
dos estadual André do Prado 

e federal Marcio Alvino por 
mais esta conquista. Seus 
cumprimentos também se 
estenderam aos servidores 
municipais e representantes 
do órgão federal, que possibi-
litaram o acesso a este recurso 
tão importante e que fará a 
diferença na realidade do 
município. Por fim, ele des-
tacou que a gestão financeira 
eficaz e a posição de prestígio 
da cidade junto à União 
foram determinantes para a 
conquista do financiamento.

“Atualmente temos uma 
série de obras de pavimen-
tação e revitalização asfáltica 
a todo vapor, de norte a sul. 
Aqueles pontos que precisam 
de reparos estão recebendo, 
já outros que nunca tiveram 
asfalto também estão sendo 
contemplados. É um trabalho 
que não para e agora, com 
mais este recurso, podemos 
expandir os serviços para 
ainda mais ruas e avenidas, 
levando mais conforto e 
qualidade de vida a todos”, 
concluiu o chefe do Executivo.

Irineu Junior/Secop Suzano

Itaquá - Os agentes de trânsito, responsáveis pelo controle e sinalização do 
tráfego, receberam novos uniformes. São dois para cada, contendo calça, camisa, 
cinto, boné e botas. “Os novos uniformes vão melhorar a identificação dos agentes, 
além de dar mais dignidade e melhores condições de trabalho”, disse o secretário 
municipal de Transportes, Rogério Tarento. “Em parceria com as secretarias 
de Serviços Urbanos e Obras, a cidade tem investido em segurança viária com 
serviços de tapa-buraco, limpeza, iluminação, recapeamento, sinalização e 
busca por novos acessos para o escoamento do trânsito”, acrescentou o prefeito 
Eduardo Boigues. Apenas neste ano, foram realizados 23 mil metros quadrados 
de sinalização horizontal, 340 metros quadrados de sinalização vertical e 
manutenção preventiva nos semáforos.

Programa Municipal 
promove ações
Mogi - Em comemoração ao 
Dia Mundial de Luta contra 
a Aids, celebrado hoje, 1º 
de dezembro, o Programa 
Municipal de IST/HIV/Aids e 
Hepatites Virais está promoven-
do a 14º Campanha Estadual 
Fique Sabendo, durante toda 
a semana, com orientações e 
busca ativa de novos casos.  

A campanha visa intensificar 
a realização de testes para 
detecção do vírus HIV (vírus 
da imunodeficiência huma-
na), ampliando o número de 
pessoas que conheçam seu 
status sorológico; vincular as 
pessoas que vivem com HIV 
à unidade de referência para 
início imediato do tratamento; 
e conscientizar a população 
sobre a importância do diag-
nóstico precoce.

Em Mogi das Cruzes, serão 
realizadas ações extramuros 
para a oferta de testagem. A 
equipe da UAPS 2, responsável 
pelo Programa, percorrerá 
casas de passagem, empresas e 
associações, num cronograma 
previamente elaborado.

Além disso, também está 

Dia Mundial de Luta contra a Aids

programada uma live em 
parceria com o Fórum LGBT 
Mogiano, com participação 
da coordenadora do Pro-
grama Municipal, a médica 
infectologista Márcia Chebel, 
onde serão abordados temas 
como tratamento e Prevenção 
Combinada. Será na próxima 
quinta-feira, às 20 horas, por 
meio do Instagram @dramar-
ciachebel .

O público pode enviar per-
guntas com antecedência, se 
possível, para o whatsapp do 
Fórum Mogiano 95827-6569. 
É importante que o participante 
se identifique. 

Prevenção Combinada
Conforme dados do Sinan-

-NET, Mogi tem registrado 
redução importante no nú-
mero de novos casos de HIV 
positivos. Foram 95 casos 
em 2019, 62 em 2020 e 61 
em 2021, até o momento. A 
diminuição pode estar associada 
à Prevenção Combinada, que 
consiste numa estratégia que 
faz uso simultâneo de diferen-
tes abordagens de prevenção.

Poá - A Secretaria de Saúde 
iniciou ontem a obra de refor-
ma do Centro de Endemias 
e Bem-Estar Animal de Poá 
(Cebeap). Atualmente, o 
espaço abriga aproximada-
mente 50 animais, entre cães 
e gatos. Os serviços que irão 
contemplar o canil e o centro 
cirúrgico do departamento, 
dentre outros departamentos, 
estão previstos para serem 
concluídos até o final de 
março de 2022.

De acordo com a secretária 
de Saúde, Claudia Cristina 
de Deus, o local apresentava 
péssimo estado de conservação, 
colocando em risco a vida dos 
animais. A obra consiste na 
reforma das baias e da cober-
tura do canil com instalação 
de luz solar, da sala de pós 
operatório, além da adequação 
de centro cirúrgico. A verba 
foi conquistada por meio 
de uma emenda impositiva 
da vereadora Jilmara Quiri-
no dos Santos, no valor de 
R$ 130 mil.

Centro de
Bem-Estar 
Animal ganha 
reforma

Conforto

Histórico do
município como bom
pagador facilitou
o financiamento
junto à União
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Chá bingo é retomado com prêmios especiais
Mogi - Depois de quase dois 
anos sem ser realizado, o chá 
bingo da Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes será retomado no 
próximo dia 11, de maneira 
presencial e com prêmios es-
peciais, devido à proximidade 
do Natal. O bingo ocorrerá 
logo na sequência da Coroa 
do Divino, já na sua quinta 
edição, que começa às 15 
horas, na Associação Pró-

-Divino. A Coroa do Divino 
terá a presença do padre João 
Paulo da Silva e de um grupo 
de rezadeiras. 

O retorno se dá depois de 
uma longa pausa, devido à 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), que, embora não 
tenha acabado, estatísticas 
mostram redução no número 
de casos e as pessoas já estão 
mais conscientes em relação 
a que cuidados tomar. Por 
esta razão, o uso de máscara 

Festa do Divino

de proteção e o de álcool em 
gel continua.  

Por causa de todo o pro-
tocolo de segurança contra a 
Covid-19, afinal ainda esta-
mos em pandemia, o bingo 
terá uma dinâmica diferente. 
Serão realizadas 12 rodadas, 
ao invés de 15 (como vinha 
ocorrendo nos últimos anos), 
e a cartela, que antes tinha 
duas folhas de bingo, agora 
virá com três. O valor do 
convite é R$ 10. Por esta 
edição ser a do mês do Natal, 
os prêmios também serão 
especiais. A sexta edição 
da Coroa do Divino está 
agendada para o dia 

8 de janeiro de 2022. Elas 
ocorrem até o mês de abril, 
um mês antes do início da 
Festa do Divino, que será 
realizada de 26 de maio a 
5 de junho de 2022, sob o 
tema Divino Espírito Santo, 
fazei de mim um instrumento 

de vossa paz.
Os festeiros são Ricardo Lima 

da Costa e Denise Rezende da 
Silva e os capitães de mastro 
são Eduardo Ferreira Rego e 
Milena da Costa Freire Rego.

A Associação Pró-Divino 
está localizada na avenida 
Francisco Rodrigues Filho, 
1.232, no Mogilar. Acom-
panhe as notícias sobre a 
festa por meio das redes 
sociais Facebook (@festa-
dodivinodemogidascruzes) 
e Instagram (@divinomogi). 
Apesar do evento ser presen-
cial, a transmissão online 
segue por meio da página 
do Facebook para que os 
devotos, que ainda não se 
sentem seguros em sair de 
casa, acompanhem de casa.

Para quem for de carro, 
haverá estacionamento gratuito 
no Tiro de Guerra (quase ao 
lado à Associação Pró-Festa 
do Divino). Depois de quase dois anos, evento será retomado presencialmente no dia 11

Natália Amschinger

Câmara aprova em dois turnos 
o Plano Plurianual 2022-2025
Projeto que estabelece as regras para ações do governo em todas as áreas da gestão recebeu dois votos contrários

LEGISLATIVO

Mogi - A Câmara de Verea-
dores aprovou na tarde de 
ontem em duas votações o 
projeto de lei que estabelece 
o Plano Plurianual (PPA) do 
município para o período de 
2022 a 2025. O PPA estabelece 
as regras para investimento e 
ações do governo em todas 
as áreas da gestão pública. 
O projeto foi encaminhado 
para a Câmara em agosto e, 
desde então, foi debatido por 
meio de audiências públicas 
virtuais e presenciais ao longo 
do segundo semestre, da 
iniciativa Participa Mogi, da 
Prefeitura.

Durante as discussões 
do projeto, enviado pelo 
Poder Executivo à Câmara, 
vereadores debateram as 
diretrizes discutidas com 
a comunidade, bem como 
o papel dos participantes 
das audiências na criação 
do processo. Os vereadores 
Inês Paz (Psol) e José Luiz 
Furtado (PSDB), o Zé Luiz, 
teceram críticas à falta de 
participação na elaboração 
do texto final. “O PPA deve 
ser totalmente participativo 
e democrático, e o plano 
de Mogi das Cruzes apenas 

Parlamentares reclamaram maior participação no texto final do documento

ouviu as demandas e não deu 
a devolutiva adequada para 
quem participou”, queixou-se 
a vereadora.

A parlamentar Maria Luiza 
Fernandes (SD), a Malu Fer-
nandes, declarou que dentro 
das propostas oferecidas para 
educação e juventude, o 
PPA seguiu de acordo com 
as demandas definidas por 
seu gabinete, dentre elas o 
compromisso de zerar a fila 

das creches municipais, que 
hoje está estimada em mais 
de 3 mil alunos.

A votação em primeiro turno 
foi aprovada com a maioria 
absoluta dos votos presentes, 
tendo apenas como contrá-
rios à proposta a vereadora 
Inês Paz e Marcelo Porfirio 
(PSDB), o Marcelo Bras. Na 
sequência, teve início a sessão 
extraordinária com a votação 
em segundo turno, que repetiu 

o mesmo placar: 21 votos a 
favor e dois contrários.

Agora, a matéria segue para 
o Executivo para sanção e 
publicação no Diário Oficial. 
Durante a justificativa dos 
votos, parlamentares críticos à 
administração reiteraram que 
irão dedicar atenção especial 
às discussões do projeto da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), 
bem como na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

Andre Diniz

Diego Barbieri/CMMC

Com o intuito de votar 
o projeto de Lei do Plano 
Plurianual (PPA) de Mogi 
das Cruzes na sessão de 
ontem, a Mesa Diretiva da 
Câmara estabeleceu um 
período de expediente 
reduzido, com intervalo 
de apenas 30 minutos 
para o encaminhamento 
de projetos de lei, moções 
e requerimentos.

Um dos requerimentos 
que foram aprovados ontem 
pelo Poder Legislativo é o 
127/2021, de autoria do 
presidente da Comissão 
Permanente de Saúde, José 
Francimário Vieira (PL), 
o Farofa, convocando a 
presidente e a diretora-geral 
da Fundação ABC, respon-
sável pelo gerenciamento 
de diversas unidades da 
rede municipal. O requeri-
mento também convocou 
o diretor administrativo do 
Hospital Municipal para 
prestar esclarecimentos.

Segundo o solicitante, 
dentre os questionamentos 

Vereadores convocam

presidente da Fundação ABC

reservados estão a falta de 
remédios, a falta de água 
quente para os banhos 
dos pacientes, queixas 
de mau atendimento por 
parte de funcionários e a 
demissão de mais de 300 
colaboradores nos últimos 
meses no hospital muni-
cipal e em outros postos 
de saúde.

Com a aprovação da 
convocação, aguarda-se a 
confirmação do encontro 
entre as partes, que pode 
ocorrer entre os dias 6 e 
10 de dezembro. (A.D.)

Vereador Farofa é o 
autor da convocação

Diego Barbieri/CMMC
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Começa hoje monitoramento de
áreas com riscos de inundação
Casos de urgência e emergência terão atenção redobrada até 31 de março de 2022, quando diminuem as chuvas

OPERAÇÃO VERÃO

Mogi - A Prefeitura inicia hoje 
a Operação Verão 2021/2022, 
voltada ao atendimento a 
urgências e emergências 
causadas pelas chuvas. A 
ação ocorre até o dia 31 de 
março de 2022 e tem a par-
ticipação de toda a estrutura 
da administração municipal, 
além de órgãos estaduais e 
empresas concessionárias.

Durante o período da Ope-
ração Verão, o atendimento 
a urgências e emergências 
causadas pelas precipitações 
são prioridades para toda 
a estrutura da Prefeitura 
e órgãos de atendimento 
participantes. Além disso, 
o acompanhamento das 
áreas de risco também é 
intensificado.

O trabalho é coordenado 
pela Secretaria Municipal 
de Segurança, por meio da 
Coordenadoria de Defesa 
Civil, e conta com a partici-
pação de diversas secretarias 
municipais, do Samu, Semae, 
Guarda Municipal, Defesa 
Civil do Estado, Corpo de 

Bombeiros, Cetesb, Polícia 
Civil, Polícia Militar, Po-
lícia Rodoviária Estadual, 
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE), 
Tiro de Guerra, Sabesp, De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER) e da conces-
sionária de energia elétrica 
EDP. Durante o mês passado, 
foram realizadas reuniões 
preparatórias com os órgãos 
envolvidos para discutir os 
detalhes dos trabalhos.

A Defesa Civil de Mogi 
das Cruzes mantém ainda 
contato contínuo com a 
Defesa Civil do Estado, para 
o acompanhamento das 
condições climáticas e para 
o planejamento de ações a 
serem desenvolvidas. Além 
disso, neste ano, o Instituto 
Geológico (IG), do governo do 
Estado, fez um levantamento 
sobre as áreas de risco em 
Mogi das Cruzes.

O município não possui 
áreas com risco iminente de 
deslizamento. As 12 áreas 
com este tipo de preocupação 

que existem atualmente são 
particulares e regularizadas. 
Elas são monitoradas perio-
dicamente pela Defesa Civil 
durante todo o ano e os 
moradores são orientados. 
Este trabalho é intensificado 

durante o período da Ope-
ração Verão.

Preocupação com rios
A ação de monitoramento 

também é feito nas 14 zonas 
com perigo de inundação, que 

ocorre quando há o risco de 
um curso d’água extravasar 
seu leito, e nos locais em que 
podem ocorrer alagamentos. 
Nestes pontos, há o acúmulo 
de água, que escoa pelos sis-
temas de drenagem quando 

a precipitação ameniza.
Além do monitoramento 

constante da Defesa Civil, 
a Secretaria Municipal de 
Segurança também conta 
com uma estrutura de fiscali-
zação específica para evitar a 
ocupação irregular de Áreas 
de Risco ou de Proteção 
Ambiental, como beiras de 
rios e trechos próximos a 
encostas.

Neste ano, esta ação foi 
ampliada com a criação 
da Patrulha Ambiental, da 
Guarda Municipal, que atua 
nas questões de preservação 
ambiental e também para 
evitar ocupações irregula-
res. O trabalho é feito em 
conjunto com a Patrulha 
Rural, que atua em regiões 
mais distantes do município.

Os telefones para urgências e 
emergências ligadas às chuvas 
são o 199, da Defesa Civil, 
e 153, da Central Integrada 
de Emergências Públicas 
(Ciemp). Os dois serviços 
atendem a população 24 
horas por dia.

Equipe responsável promoveu encontros em novembro para detalhar ações

Divulgação/PMMC

Cresamu realiza assembleia 
geral para orçamento 2022
Mogi - O Consórcio Re-
gional do Serviço Móvel de 
Urgência (Cresamu) realizou, 
ontem, assembleia geral 
para discutir a aprovação 
do orçamento para 2022 e 
outros assuntos de interesse 
para melhoria dos serviços. O 
Cresamu é formado por seis 
municípios – Arujá, Santa 
Isabel, Mogi das Cruzes, 
Guararema, Salesópolis e 
Biritiba Mirim – e é respon-
sável pelo atendimento de 
uma população estimada em 
672.537 habitantes. 

Os representantes dos 
municípios consorciados 
aprovaram, por unanimi-
dade, a proposta orçamen-
tária número 2 apresentada 
na assembleia. O estudo 
mostra que o Cresamu está 
encerrando 2021 com su-
perávit que será aplicado 
como suplementação para 
o próximo ano e permitirá 
a manutenção dos mesmos 
valores investidos pelos mu-
nicípios para o exercício de 
2022, sem qualquer reajuste.

Aprovação

“Essa economia é muito 
benvinda, já que a otimização 
dos recursos é prioridade 
em tempos de crise”, pon-
tuou o secretário municipal 
de Saúde e presidente do 
Cresamu, Zeno Morrone 
Junior. Na oportunidade, 
ele sugeriu a formação de 
um grupo técnico formado 
por representantes de cada 
município consorciado com 
objetivo de levantar propostas 
e sugestões para melhorias 

no atendimento, sobretudo 
com a redução do tempo/
resposta. 

O Cresamu foi implantado 
há 10 anos e já serviu de 
modelo para outras regiões 
interessadas no serviço re-
gional. Funciona por meio 
de um contrato de rateio, ou 
seja, o custo operacional do 
Cresamu é rateado pelos seis 
municípios consorciados de 
acordo com o número de 
habitantes.

Representantes aprovaram proposta orçamentária nº 2

Divulgação/PMMC

Reunião devolutiva traz 
soluções efetivas à população
Mogi - As reuniões devoluti-
vas realizadas pelo Programa 
Participa Mogi nos bairros e 
distritos estão ocorrendo e os 
resultados práticos começam 
a surgir. Eles nascem de pro-
postas e sugestões apresentadas 
pela população e evoluem, 
tornando-se soluções efetivas. 
A participação das secretarias 
municipais neste processo é 
decisiva, na medida em que 
as pastas recebem as mani-
festações e as transformam 
em ações programadas para 
execução – muitas delas já 
efetuadas. 

Na reunião de retorno realizada 
em Taiaçupeba, na terça-feira 
da semana passada, o debate 
deu origem a várias soluções 
para demandas apresentadas 
pela comunidade. As áreas 
contempladas foram saúde, 
educação, turismo e cultura – 
lembrando que o distrito tem 
vocação ambiental e recebe, 
por isso, muitos visitantes du-
rante todo o ano. O secretário 
municipal de Planejamento 
e Gestão Estratégica, Lucas 

Participa Mogi

Porto, lembra que as reuniões 
têm sido proveitosas, com 
participação efetiva:

“A transparência, o diálogo 
e a participação são bases 
da atual gestão municipal e 
estamos implantando esses 
pilares por meio de ações e 
programas como o Participa 
Mogi. As reuniões realizadas 
nos bairros e distritos são cada 
vez mais produtivas, com as 
pessoas se engajando, pro-
pondo melhorias e recebendo 
devolutivas. Da nossa parte, 
temos um grande apoio das 
secretarias municipais, que 
trabalham para transformar 
essas demandas em ações 
práticas”, comentou.

Soluções
Em Taiaçupeba, a área da 

educação terá melhorias. A 
desapropriação de um terreno 
para a construção de uma 
nova escola municipal está 
encaminhada e o distrito 
receberá também a primeira 
edição do Empodera Juventude, 
em data a ser confirmada, uma 

ação da Secretaria Municipal 
de Educação destinada a es-
timular a participação dos 
jovens na sociedade.

Já na área da saúde, diversos 
avanços foram pontuados para 
melhorar o atendimento da 
população. Entre eles, está o 
acréscimo de mais um médico 
especialista em Saúde da Fa-
mília, um agente de saúde e 
dois funcionários dedicados à 
vacinação contra a Covid-19, 
sendo um responsável pelo 
agendamento e um vacinador. 
Também foram enviados ao 
distrito mais dois técnicos – 
um em Farmácia e outro de 
Saúde Bucal, além de um 
agente comunitário de saúde.

O distrito receberá uma das 
primeiras edições do progra-
ma Redescubra Cultura, que 
oferecerá ações e serviços da 
Secretaria de Cultura. Na pró-
xima sexta-feira, será realizada 
em Taiaçupeba a Caravana 
Circo Corredor, cujo objetivo 
é despertar o interesse pelo 
segmento, além de proporcionar 
lazer e diversão à população.
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Verônica e Gustavo fazem as pazes e o empresário convida a mulher para 

voltar a ser sua secretária.

GLOBO, 17H55

Malhação
Juvenal ameaça Jade, mas Cobra o desarma. Jade consegue aplicar um 

golpe contra Heideguer e foge com Cobra usando o carro do advogado.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Todos comemoram a aliança do Brasil na guerra. Pilar aconselha Zayla a não 

se afastar de Cândida e Olu. Pedro e Caxias comemoram a primeira vitória 

brasileira na guerra. Nicolau confronta Celestina sobre Nino. Luísa e Teresa 

se despedem de Pedro, e Pilar, Leopoldina e Cândida fazem recomendações 

a Samuel, Augusto e Olu.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Guilherme não permite que Flávia entre na Pulp Fiction e tem uma ideia para 

ajudar a moça. Odete obriga Juca a armar contra Jandira. Guilherme pede 

para Daniel levar Flávia até a delegacia. Tina se irrita quando Tigrão ajuda 

Soraia. Deusa vê uma foto de Neném com Rose no colo.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Christian/Renato pede a Bárbara a caixa com os registros da infância de 

Renato. Janine incentiva Bárbara a escrever sobre a história da perda do 

fi lho. Teodoro alerta Elenice para o risco de apresentar Alípio para Bárbara. 

Christian/Renato vai com Ravi ao cemitério visitar o túmulo de Renato e 

encontra um buquê com as fl ores preferidas de Lara.

RECORD, 21H

A Bíblia
A Parentela de Abrão. Terá se entende com Amat. Ela o fl agra com Nadi. 

Amat não aceita a sacerdotisa. Elas se enfrentam. Terá recebe uma notícia 

preocupante. Amat sofre mais uma vez. Abrão tranquiliza Harã.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 33

TST

PARADINHA

REGUASAPI

IMMORTAL

FEOERH

VALENTIAA

SANTONERD

DGADITO

EIRAIOB

ZONAFRANCA

NAVAISAN

IIAPARA

BUDAOTAN

UFANARTA

SARAPATEL

Razão dos
protestos
populares 
(2013 – BR)

Caracte-
rística de

super-
heróis

Grupo de
átomos 

com carga
negativa

(?) Antô-
nio: o ca-
samentei-
ro (Rel.)

A unidade
do DVD,
no com-
putador

Sufixo de
"peque-

nina"

Academia
da Força

Aérea
(sigla)

Sem (?) 
nem beira:
na misé-
ria (pop.)

Esporte
de Nelson 
Sarden-

berg

Adalgisa
Nery,

poetisa
carioca

Interjei-
ção que
expressa

alívio

Órgão
com sede
em Bruxe-
las (sigla)

"(?)
ligado?":
entende?

(gíria)

Área fértil 
no deserto
"Rico ri à
(?)" (dito)

Segura;
pega

(?) Rosa,
atriz

Objetos
usados por
arquitetos

O famoso
breque de
bateria de
escola de

samba

(?) o sol 
com a peneira:
disfarçar mal

Chapéu, em inglês

Aluno apli-
cado (gír.)
Dispersão 
de um povo

Que se
adicionou
Achava
graça

"Abelha", em 
"apícola"
O "K", no
baralho

Iguaria
gordurosa
preparada

com
sangue e
miúdos

do porco

Santuário
ecológico
do Tocan-
tins, é o
maior do
mundo
em sua

categoria

Al Gore,
político
dos EUA

Tornar-se
prenhe

(?)
Kombat,
série de
jogos de
video-
games

(?)-se:
sentir-se
orgulhoso

Título de
Sidarta

Gautama

Primeira
vogal

Retórica
(abrev.)

Parque
industrial 

de Manaus

Fuzilei-
ros (?):

integram
a Marinha

Santos (?),
aeroporto
carioca

Secreção ocular liberada 
em exces-

so na
conjuntivite

E I R A

3/hat. 4/nerd — otan. 5/adito — ânion. 6/caratê — remela. 13/ilha do bananal.

Que este amanhecer 
nos traga mais 
vontade de viver 
e muita fé para 
conseguirmos 
alcançar nossos 
objetivos. Recomeçar 
um novo dia nos dá 
a oportunidade de 
renovarmos nossa 
determinação. E o que 
estava longe do nosso 
horizonte pode ficar 
mais perto do que 
nunca.

Agora é o momento 
de você elevar as 

MOMENTO
especial

MOTIVAÇÃO PARA UM NOVO DIA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

MIEKA FUKUDA

SANTIAGO MARBAN CONCEJO

Paz, amor e que todos os seus sonhos se realizem. Feliz 

aniversário!

“ Abra os braços e receba a vida com 
amor. Ela também quer que tudo dê 
certo para você.”

 cultura@jornaldat.com.br

expectativas e dar 
tudo que tem no 
coração. Que tudo seja 
perfeito neste novo 
dia!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064-4/2021 - PROCESSO Nº 201.174/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. 
As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 14 de novembro de 2021, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. Mogi das Cruzes, 30 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - 

Diretor Geral.

            AVISO DE SUSPENSÃO
               PREGÃO Nº 058-2/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 E APENSOS

OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido a ne-
cessidade de alterações no edital, fica suspensa “sine die” a sessão de abertura das pro-
postas, cuja data estava marcada para o dia 30 de novembro de 2021, às 08h01min. 
Após as correções, o edital será novamente publicado, com nova data de abertura, e 
será identificado pelo número 058-3/2021.Mogi das Cruzes, em 29 de novembro de 

2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 - PROCESSO Nº 200.357/2021 e apenso

OBJETO: Aquisição de bomba lameira e bombas submersíveis.
Com base nas disposições do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, nas razões que fun-
damentam o despacho constante dos autos do processo, assim como por necessidade 
técnica e conveniência da Administração, essa Autarquia decidiu pela REVOGAÇÃO 
da licitação em epígrafe. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos 
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. Mogi das Cruzes, em 

29 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 001-2/2021 - PROCESSO Nº 201.245/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação do sistema de 
esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas, distrito 

de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE, por 
intermédio da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, torna público 
aos interessados, com base nas informações constantes da ata de análise de recurso, 
que foi dado PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA RI-
BEIRO LTDA, representante do CONSÓRCIO STARIB contra o resultado de sua ina-
bilitação no certame, mantém as demais decisões da fase de habilitação anteriormente 
proferidas e ratifica a INABILITAÇÃO das licitantes DEMAX SERVIÇOS E COMÉR-
CIO LTDA. e ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA., e a HABILITAÇÃO 
das licitantes GIMMA ENGENHARIA LTDA., CONSÓRCIO NÚCLEO MOGI, ENPASA 
ENGENHARIA, PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO LTDA. e PENASCAL ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÃO LTDA. e CONSÓRCIO STARIB para a próxima fase de certame. Fica 
estabelecido o dia 03 de dezembro de 2021, às 09 horas, para abertura do envelope 
nº 2, - PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, na sala de licitações da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar. 
Mogi das Cruzes, em 29 de novembro de 2021. ERIC WELSON DE ANDRADE - 

Presidente da CMPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DOS TRABALHADORES, PROFISSIONAIS LIBE-
RAIS E AUTONOMOS CTPL LTDA – EM LIQUIDACAO

NIRE 35400060824                  CNPJ: 03.776.909/0001-24

O Presidente da COOPERATIVA DOS TRABALHADORES, PROFIS-
SIONAIS LIBERAIS E AUTONOMOS CTPL LTDA – EM LIQUIDA-
CAO, no uso de suas atribuições, CONVOCA todos os associados 
para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIÁRIA, a realizar-se no 
próximo dia 13 de dezembro de 2021, localizado a RUA ITAPO-
RANGA, 445, Vila Monteiro, na cidade de Poá-SP, iniciando os tra-
balhos às 18h00, em primeira convocação, ou na falta de quórum, 
se necessário, às 19h00 em segunda convocação, com qualquer 

número de presentes para deliberarem sobre a ordem do dia: 

1 – Prestação de Contas de Liquidação.
2 – Dissolução e Extinção da COOPERATIVA.

Poá (SP), 01 de dezembro de 2.021

ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA NETO
Presidente

www.portalnews.com.br

Edital Nº 26, de 30 de Novembro de 2021.

Oficio Nº 137/2021
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria 
de Finanças, torna público, para conhecimento dos interessados, na forma do disposto 
nos artigos 31 e 104, II, IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do Município, que se encontra 
publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na Avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico, nesta cidade, relação dos contribuintes do 
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, cujas Notificações Preliminares e 
Documentos de Arrecadação, relativos ao ISSQN SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL dos 
exercícios de 2020 e 2021, não foram entregues em virtude dos mesmos não se encontrarem 
em local certo e sabido, os quais ficam NOTIFICADOS, para comparecerem à Secretaria 
Municipal de Finanças – Divisão de Fiscalização de ISS/ICMS, no endereço acima, 1º andar, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital, para recolher o 
crédito tributário a esta Prefeitura ou impugnar a exigência Fiscal, nos termos do disposto nos 
artigos 18, 19, 21 – parágrafo único, 27, 28, 81, 82 e 90 – Inciso III da Lei nº 1.961, de 7 de 
dezembro de 1970 e suas atualizações posteriores (Código Tributário do Município – CTM), 
combinado com o disposto nos artigos 88 e 89 do Decreto nº 4.809, de 28 de janeiro de 2004. 
O não atendimento desta Notificação no prazo suprafixado implicará nas sanções previstas 
na legislação em vigor.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO/EQUIPAMENTO:
No. Protocolo: 601.768/2021  Data de Protocolo: 22/10/2021
Razão Social: WESLEY ARTUR AMERICO DIAS DE DEUS
CPF: 406.182.148-28
Endereço: R. João Baptista Monteiro, 206 – Vl Melchizedec
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08738-340 UF: SP
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 
WESLEY ARTUR AMERICO DIAS DE DEUS, localizado na R. João Baptista Monteiro, 206 
– Vl Melchizedec, nesta cidade, vem exercendo atividades de padaria em condições que 
infringem os dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade 
de INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO na data de 19 de outubro de 2021.
No. Protocolo: 601.810/2021           Data de Protocolo: 27/10/2021
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ: 46.523.270/0001-88
Endereço: R. Julio Perotti, nº 155 - Centro
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08780-810 UF: SP
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no 
artigo 67 inciso XXIX da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no 
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, localizado na R. Julio Perotti, nº 155 - 
Centro, nesta cidade, vem exercendo atividades de admnistração pública em condições que 
infringem os dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade 
de INTERDIÇÃO DO EQUIPAMENTO (serra circular) na data de 07 de outubro de 2021.
02. Comunicado de AUTO DE INFRAÇÃO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz publicar os seguintes 
AUTOS DE INFRAÇÃO:
- Nº 14578 a MARIO JALDI KODAMA, CPF: 513.628.488-91, responsável pelo imóvel 
localizado na R. Augusta, nº 50 – Vl Nova Aparecida, nesta cidade, por descumprir atos 
emanados de autoridade sanitária sendo verificada a não observância ao Termo de 
Determinação Técnica nº 23656 de 16/04/2019, contrariando o art. 67 inciso XLI, da Lei 
Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo nº 601.510/2021
- Nº 15109 a JOSE FIDELIS DA SILVA, CPF: 653.528.668-15, responsável pelo imóvel 
localizado na R. Antonio Torquato, nº 41 – Vl Caputera, nesta cidade por manter animais de 
forma precária quanto ao alojamento e destinação adequada de dejetos, contrariando o art. 
7º da Lei Complementar Municipal 11 de 17 de dezembro de 2002 c/c art. 40 incisos I, II e 
III e art. 67 inciso XL, da Lei Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo 
nº 601.331/2021
- Nº 15108 a JOSE FIDELIS DA SILVA, CPF: 653.528.668-15, responsável pelo imóvel 
localizado na R. Antonio Torquato, nº 41 – Vl Caputera, nesta cidade por não manter 
animais domiciliados de forma a impedir que fujam ou agridam terceiros ou outros animais, 
contrariando o art. 27 da Lei Complementar Municipal 113 de 23 de dezembro de 2014 e art. 
8º da Lei Complementar Municipal 11 de 17 de dezembro de 2002 c/c art. 40 incisos I, II e 
III e art. 67 inciso XL, da Lei Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo 
nº 601.332/2021
03. Comunicado de CANCELAMENTO DO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, comunica ao interessado 
abaixo que o Auto de Imposição de Penalidade foi cancelado por motivo de deferimento de 
recurso:
1. RICARDO COSTA DIAS, CPF:154.375.698-07 – AIP 15256 MULTA 1,7 UFM – Processo 
nº 601.107/2021
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 a aplicação das penalidades de multa e avertência a:
1. STAR HOOKAH TABACARIA LTDA, CNPJ: 30.085.273/0001-47 – AIP 15410 MULTA 03 
UFM – Processo nº 601.281/2020
2. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, CNPJ: 46.523.270/0001-88 – AIP 
14961 – ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.373/2021
3. RICARDO COSTA DIAS, CPF:154.375.698-07 – AIP 15258 ADVERTÊNCIA – Processo 
nº 601.107/2021
4. NEUSA MARIA LOURENÇO DE SIQUEIRA, CPF: 324.255.728-05 – AIP 14959 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.421/2021
O interessado poderá oferecer recurso administrativo ao Auto de Imposição de Penalidade (Multa) 
no prazo de 10 (dez) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação deste comunicado.
05. 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. FMD MERCADO E TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 12.222.979/0001-21 – NRM 11980 MULTA 
08 UFM – Processo nº 600.594/2021
2. FMD MERCADO E TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 12.222.979/0001-21 – NRM 11979 MULTA 
08 UFM – Processo nº 600.595/2021
06. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE RECURSO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz saber ao interessado 
abaixo que o recurso ao Auto de Imposição de Penalidade foi INDEFERIDO:
1. ANA CRISTINA DOS SANTOS 10332018806, CNPJ: 17.501.539/0001-27 – AIP 14638 
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.900/2021

MOGI DAS CRUZES, QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145-3/2020 – PROCESSO Nº 26.330 E 26.331/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (ULTRASSOM 
DIAGNÓSTICO).
EMPRESAS VENCEDORAS: SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 308.749,98 (trezentos e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa 
e oito centavos).

Mogi das Cruzes, em 24 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 184/2021 - PROCESSO Nº 28.329/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E 
PRODUTIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos 
no Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), 
às 14:00 horas do dia 14 de dezembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à 
disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 30 de novembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 019/20 - PROCESSO Nº 21.864/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO ÀS 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES/OFICINAS CULTURAIS, ESPORTIVAS E INTELECTUAIS 
DAS ESCOLAS INTEGRANTES DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL INSTITUÍDA 
PELO DECRETO Nº 9.325/2009.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação - CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que considerando 
sentença proferida pelo Exmo. Senhor Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos do Mandado de Segurança, processo nº 1012021-
43.2021.8.26.0361, fica designada para o dia 03 de dezembro de 2021, às 15:30 horas para a 
retomada da sessão de abertura do Envelope 02 – Proposta Técnica.

Mogi das Cruzes, em 30 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE- Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/21 - PROCESSO Nº 24.603/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA E. M. SERGIO BENEDITO F. 
DE ALMEIDA, SITUADA NA RUA SÃO JORGE Nº 30, CONJ. RES. SANTO ÂNGELO, NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
EMPRESA VENCEDORA: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.562.930,64 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos 
e trinta reais e sessenta e quatro centavos).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, em 30 de novembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP

Coordenadoria de Habitação – Departamento de Regularização Fundiária
Endereço: Rua Francisco Franco, 133, centro, sala 15, 1º Andar – Mogi das Cruzes/SP

  FAZ SABER, a  Sueli Fucunaga Kuno ou Silvio Haruki Kuno (proprietários 
da matrícula 87.366 2ºORI), Jeseel Leal Ribeiro ou Rita de Cassia Santos Ribeiro 
(proprietários da matrícula 16.782 2ºORI), Valter Trettel ou Marina da Silva Rodrigues 
Trettel (proprietários da matrícula 16.422 2ºORI), Ronaldo Ladica ou Margarete Cordeiro 
(proprietários da matrícula 16.743 2ºORI), José Nogueira de Deus ou Nadir Pereira de 
Deus (proprietários da matrícula 16.786 2ºORI),  Nelson Massao Sakuma ou Ana dos Reis 
Sakuma (proprietários da matrícula 16.771 2ºORI), Eulandia de Oliveira (proprietários da 
matrícula 16.326 2ºORI), Dorothy Monteiro Pinto Nishiharu ou Wilson Takashi  Nishiharu 
(proprietários da matrícula 16.414 2ºORI), Turico Carmen Watanabe ou Rosa Marie 
Watanabe Gomes ou Sergio Gimenes Gomes (proprietários da matrícula 1.181 2ºORI), 
Plinio Damásio de Carvalho ou Celia Martins Damásio (proprietários da transcrição 48.282 
1ºORI), Manuel Carvalho Damásio  (proprietário da transcrição 48.257 1ºORI), Maria Amélia 
Baptista ou José Baptista  (proprietários da transcrição 74.194 1ºORI), Decio Damásio 
(proprietário da transcrição 48.237 1ºORI) e Benedito Gelk (proprietário da transcrição 29.826 
1ºORI) que FICAM NOTIFICADOS o(a)(s) eventual(is) interessado(a)(s) proprietário(s), 
confrontante(s), etc) a se manifestar(em) no  PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA promovido pelo MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por seu representante 
legal referente a área de domínio público situada no local denominado Condomínio 
Habitacional Mogi das Cruzes-D (Seki), Município de Mogi das Cruzes, denominada nos 
autos do Processo nº 26.373/2012 como “Condomínio Habitacional Mogi das Cruzes-D 
(Seki)”, que resumidamente pode ser identificada como uma área de 30.237,02 m2 com 
coordenadas de referência LAT: 23º 32’ 47,65” S LONG: 46º 11’ 13,81” W, localizada 
nos logradouros Rua Caetano de Campos, Rua Salvador Leite Ferraz e Rua Henrique 
Pettena, bairro do Caputera.
 Na qualidade de proprietário(a)(s) ou sucessor (es), confrontante(s) 
e eventual(is) interessado(a)(s), lhe(s) é(são) facultada(s) a(s) manifestação(ões), 
nos seguintes termos: a) O procedimento é fundado no  art. 31, § 1º e § 5º incisos 
I e II, da Lei Federal nº 13.465, de 11.07.2017; b) O prazo para a manifestação, se 
houver interesse, é de 30 (trinta) dias, contados a partir desta publicação (prazo 
improrrogável), podendo aquele(a)(s) que discordar(em) dos trabalhos técnicos, 
impugnar(em) fundamentadamente, no prazo legal acima mencionado; c) A aludida 
impugnação deverá ser apresentada a este departamento; d) A falta de impugnação 
resultará na presunção legal de anuência do(a)(s) interessado(a)(s) ao prosseguimento 
do procedimento de regularização fundiária em questão.

Alexandre Galeote Ruiz
Diretor de Regularização Fundiária

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Ipem-SP verifica balanças no fabricante em Mogi das Cruzes 

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), autarquia do 
Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, realizou 
no período de 22 a 25 de novembro, a verificação inicial de 1000 balanças na Elgin, 
fabricante em Mogi das Cruzes. Os instrumentos foram aprovados. Na fábrica, a 
equipe do Ipem-SP realizou o Exame de Conformidade de Modelo Aprovado.

Show em alusão ao Dia Nacional 
do Samba homenageia Zé Keti
Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo 
promoverá amanhã um 
show no Theatro Vasques, 
em alusão ao Dia Nacional 
do Samba. A apresentação 
vai homenagear Zé Keti, 
sambista carioca que fre-
quentou e deixou memórias 
em Mogi das Cruzes e que 
completaria 100 anos em 
2021.

O show será a partir 
das 20 horas e a entrada 
é gratuita. Aos interessados, 
basta fazer a retirada dos 
ingressos direto na bilheteria 
do Vasques, no próprio dia 
da apresentação.

O show será comandando 
pelo sambista mogiano José 
Luiz da Silva, o Rabicho, 
que estará acompanhado 
em palco por outros artistas 
da cidade. O repertório 
conta com clássicos de 

Entrada gratuita

Apresentação será a partir das 20h no Theatro Vasques

Guilherme Berti/PMMC

Prosseguem agendamentos 
para vacinação online
Mogi - Os agendamentos 
online para vacinação contra 
a Covid-19 continuam no 
www.cliquevacina.com.br . 
Há doses disponíveis para 
primeira, segunda e terceira 
doses e a imunização completa 
é a única forma de aumentar 
a proteção contra a doença, já 
que muitos países estão com 
uma nova onda da Covid-19.

Há vaga para primeira e 
segunda dose da Pfizer, neste 
caso, para quem tomou a 
primeira até o dia 9 de no-
vembro. A terceira dose da 
Pfizer para qualquer pessoa 
com 18 anos ou mais que 
tenha completado a imuni-
zação há pelo menos cinco 
meses, ou até 30 de junho. 

A CoronaVac também está 
disponível para primeira, 
segunda e terceira dose. Para 
tomar a segunda, a primeira 
precisa ter sido aplicada até 
15 de novembro. E, para a 
terceira, a segunda deve ter 

Covid-19

sido aplicada até 30 de junho. 
Já o imunizante AstraZeneca 

tem primeira dose disponível 
e também a segunda, para 
quem tomou a primeira até 
o dia 5 de outubro, além da 
terceira, para quem tomou 
a segunda até 30 de junho.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do te-
lefone 160. 

Mortes
Desde o início da pande-

mia, 121.814 moradores da 
região do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
que testaram positivo para 
a Covid-19, se recuperaram. 
A atualização dos dados de 
ontem mostra ainda que 
140.591 pessoas contraíram 
a doença na região.

Nas últimas 24 horas a 
pandemia contabilizou mais 
um óbito no município de 
Suzano.

Prefeito promete anunciar hoje 
o reajuste da tarifa de ônibus
Aumento terá validade apenas a partir de 2022; administração busca alternativas para ajudar a equilibrar custos

TRANSPORTES

Mogi - O prefeito Caio Cunha 
(Pode) prometeu para hoje o 
anúncio oficial do aumento da 
tarifa de ônibus na cidade, que 
poderá ter “o menor reajuste 
das cidades da região”, nas 
palavras do chefe do Poder 
Executivo. O anúncio foi feito 
durante uma apresentação ao 
vivo pelas redes sociais, na 
qual foram apresentados 
outros pontos relacionados 
ao transporte coletivo.

A live contou com a par-
ticipação da secretária de 
Mobilidade Urbana, Cristiane 
Ayres, e foi gravada no Paço 
Municipal com a participa-
ção dos vereadores Eduardo 
Ota, Johnross Jones Lima e 
Maurino José da Silva (Pode), 
o Policial Maurino, e Maria 
Luiza Fernandes (SDD), a 
Malu Fernandes.

No primeiro momento, Cunha 
apresentou à população uma Empresas alegam prejuízos de mais de R$ 40 milhões

nova página na internet para a 
divulgação das tabelas e dados 
referentes à composição do 
preço da tarifa do transporte 
público. A página [http://oni-
bus.mogidascruzes.sp.gov.br] 
apresenta um relato detalhado 
sobre a utilização do sistema, 
custos de matérias-primas, 
valor do Imposto Sobre Ser-
viços (ISS) cobrado, dentre 
outros pontos. “Tudo o que 
você precisa saber da tarifa, 
dados, planilhas, estará lá. 
Além disso, estão também os 
dados sobre horários e linhas, 
num lugar só”, explicou.

Sobre o reajuste da tarifa, 
o prefeito explicou que os 
dados apresentados pelas 
empresas que atuam no 
município revelam um ce-
nário de risco de colapso no 
sistema depois do início da 
pandemia da Covid-19, que 
mesmo com a volta das ativi-
dades não ajudou a mitigar 
o impacto dos meses com 

baixa circulação. “O rombo 
nas contas das empresas é 
de R$ 19 milhões em uma 
e R$ 23 milhões em outra”, 
citou Cunha.

O prefeito afirmou que, 
dentre as medidas que estão 
sendo adotadas pela admi-
nistração, além do reajuste 
que terá validade a partir do 
ano que vem, são medidas 
em âmbito federal e local 
para a redução dos custos do 
transporte na cidade.

Uma das medidas seria o 
pleito junto ao governo federal, 
por meio dos ministérios do 
Desenvolvimento Regional, 
Casa Civil e Relações Insti-
tucionais, para a elaboração 
de um programa de custeio 
para o transporte gratuito de 
pessoas previstas em lei (ido-
sos, pessoas com deficiência, 
estudantes cadastrados, entre 
outros) em caráter privado, 
além de políticas de redu-
ção do preço do óleo diesel, 

Andre Diniz
Mogi News/Arquivo

combustível da frota.
Outro ponto citado pelos 

representantes da administração 
municipal é a continuação 
do processo de reedição das 
linhas de ônibus na cidade, 
com o intuito de aumentar 
a captação de passageiros e 
otimizar trajetos, diminuindo 
os custos operacionais.

ISS
O prefeito também falou 

sobre o fim da isenção do ISS 
que termina no final do ano. 
O valor equivalente a R$ 0,18 
de cada passagem que não 
é arrecadado pela Prefeitura, 
segundo a municipalidade, 
irá para as áreas de Educação, 
Saúde e para investimentos 
na recuperação dos abrigos 
de ônibus no município. O 
total não arrecadado pelo 
município desde 2014, quando 
foi definida a isenção, chega a 
R$ 23,6 milhões, nas contas 
da Prefeitura.

Zé Keti, como “Opinião”, 
“Acender as velas”, “Nega 
Dina”, “Malvadeza Durão”, 

“Mascarada”, “Se alguém 
perguntar por mim”, “Más-
cara negra”, entre outras.

E, além das composições 

já conhecidas, o show trará 
três sambas inéditos: “A 
Portela me chamou”, “Essa 
dona”, e “Quando fui por 
aí”, parceria inéditas de 
Zé Keti com Rabicho, que 
foram interpretadas pela 

primeira vez em Mogi das 
Cruzes.

Zé Keti foi um dos maiores 
autores da música popular 
brasileira. Nascido em 16 
de setembro de 1921 no 
bairro de Inhaúma, no Rio 
de Janeiro, foi batizado 
com o nome José Flores 
de Jesus, porém desde a 
infância, dada a quietude, 
passou a ser chamado de 
menino quietinho.

A partir disso, vieram as 
derivações Zé Quietinho, Zé 
Quieto, até chegar no nome 
artístico que o consagrou, 
Zé Keti.

O Theatro Vasques, onde 
ocorrerá o show, fica na 
rua Doutor Corrêa, 515, 
no Centro Histórico da 
cidade. Mais informações 
sobre o show podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-6900.


