
SÁBADO, 4 DE DEZEMBRO DE 2021 |  R$ 1,50EDIÇÃO 8617  

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

Em 20 anos, mortalidade 
infantil cai 59% na região

Estudo classifica mortes em 4 grupos: neonatal precoce, tardia, pós-neonatal e crianças com menos de um ano

PRÓ-DIVINO

Associação 
promove Natal 
Solidário. p5

Também o total de nascimentos no Alto Tietê apresentou queda, de 16,5%, nas duas últimas décadas

Daniel Carvalho/Arquivo

A Prefeitura de Suzano, em ação 
conjunta com a Cetesb, realizou on-
tem a interdição de uma empresa 
de produção de alumínio com sede 
na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) 
por atuar de forma ilegal, sem as 
devidas documentações e licen-
ça ambiental. Cidades, página 3

Suzano

FÁBRICA DE 
ALUMÍNIO É 
INTERDITADA

Um levantamento realizado 
pela Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Seade), di-
vulgado na tarde de ontem, reve-
lou que os índices de mortalidade 
infantil caíram drasticamente no 
Alto Tietê no período entre 2000 
e 2020. As quedas nas taxas de 
mortalidade chegam a até 82% em 
algumas das cidades pesquisadas. 
Cidades, página 4
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CATA-TRANQUEIRA
Três bairros da cidade serão aten-
didos hoje pelas operações Ca-
ta-Tranqueira e Cata-Pneus. As 
equipes percorrerão o Conjunto 
Bovolenta, Residencial Novo Ho-
rizonte e Vila Cléo. Os morado-
res desses locais devem deixar 
móveis, objetos e também pneus 
que não tenham mais serventia 
na frente de suas casas até 7 
horas de hoje.

ESPORTE EM SANTA ISABEL
Em homenagem ao professor de 
Educação Física, Mitio Kawagu-
ti, de 68 anos, morador de Santa 
Isabel, ocorrerá atividades ainda 
hoje e no próximo final de sema-
na. Um dos importantes incenti-
vadores do esporte na cidade e 
nas escolas, Kawaguti trabalhou 
por 35 anos na rede estadual e 
também na Prefeitura. 

ATIVIDADES
Hoje, às 8h30, haverá o início da 
1ª Copa Mitio Kawaguti de Vô-
lei feminino, na quadra polies-
portiva da escola Oscar Ferrei-
ra de Godói. Já no próximo final 
de semana, no mesmo horário, 

haverá o início da 1ª Copa Mi-
tio Kawaguti de Vôlei de areia 
masculino e feminino. Para mais 
informações, entre em contato 
com a secretaria municipal de 
Esportes e Lazer, pelo telefo-
ne: 4656-4022.

DOAÇÃO AO FUNDO SOCIAL
O Fundo Social de Mogi das Cru-
zes recebeu, nesta semana, a 
doação de latas de leite em pó, 
que foram adquiridas a partir da 
campanha desenvolvida pelo res-
taurante e cafeteria Sr. Café, no 
mês de outubro. Em alusão ao 
Outubro Rosa (conscientização 
sobre prevenção e cuidados com 
o câncer de mama), foi criado e 
comercializado um brownie es-
pecial, na cor rosa e todo o re-
curso proveniente da venda des-
se item foi investido na compra 
de leite em pó para a realização 
de doação. Ao todo, foram 142 
brownies vendidos ao longo de 
outubro e todo o recurso resul-
tante das vendas foi convertido 
em leite em pó. A quem quiser 
e puder ajudar o Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, basta fazer 
contato pelo telefone 4798-5143. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Missão impossível

T
oda virada de ano traz embutido o 
dilema dos reajustes nas tarifas do 
transporte coletivo. Com exceção da 
passagem de 2020 para 2021, que 

foi atípica para a grande maioria dos setores 
em virtude da pandemia do coronavírus, e 
que paralisou quase tudo, a chegada de 2022 
não ficou imune ao fantasma dos aumentos. 
Na região, algumas cidades, como Poá e Su-
zano, já praticam novos preços nas passagens 
dos ônibus; em Mogi, nesta semana, o prefei-
to anunciou o valor da tarifa a ser cobrada a 
partir de 9 de janeiro do próximo ano.

A diferença agora é que houve uma espé-
cie de nivelamento no preço em R$ 5, o que 
resultou em diferentes índices de elevação. 
As prefeituras justificam o reajuste como 
inerente da correção inflacionária, e que não 
significam aumentos reais. O curioso é que 
a inflação parece ser distinta em cada muni-
cípio, pois as novas tarifas partiram de valo-
res desiguais e terminaram todas juntas. O 
problema, no entanto, está longe de ser esse 
da equiparação. Na verdade, o que importa 
é como, e quanto, os novos preços vão agre-
dir o bolso da população.

No Brasil, os preços dos produtos e servi-
ços dispararam neste ano, e o consumidor, 
como regra intocável, é quem paga a conta. 
O valor das tarifas do transporte coletivo é 
apenas mais um nesta extensa relação, afinal 
está diretamente relacionado à alta mundial 
do petróleo, que atinge todos os custos rela-
cionados com seus derivados, como produ-
tos industrializados e o transporte de bens e 
pessoas. Em alguns países, como o nosso, que 
não têm uma economia estabilizada, os refle-
xos dos reajustes são ainda maiores.

Todavia, não se pode culpar governos e em-
presas privadas pelos desmandos financeiros. 
No caso específico das tarifas, é preciso levar 
em consideração os custos que envolvem toda 
a logística necessária para o operacional das 
concessionárias, como salários e direitos tra-
balhistas dos funcionários e preço do com-
bustível, dentre outros. Os órgãos públicos 
também devem rever suas políticas de incen-
tivo às empresas na tentativa de encontrar o 
meio termo da questão, que agrade a todos 
os lados. A tarefa é praticamente impossível. 
No final, há a certeza de que a corda vai ar-
rebentar no lado mais fraco: o do usuário.

A maioria dos países euro-
peus está em desespero. Explo-
raram o continente americano, 
África e Ásia e se enriquece-
ram. Hoje estão com falta de 
energia, não produzem ali-
mentos suficientes, devendo 
importá-los e fizeram grandes 
desmatamentos das suas flo-
restas. Por estas razões cres-
cem os olhos sobre o Brasil, 
principalmente nas riquezas 
da Amazônia. Atacam o Bra-
sil pelo desmatamento, o que 
não é verdade, e desejam que 
os territórios indígenas sejam 
livres para que possam do-
minar e extrair as riquezas 
daqueles solos.

O mesmo ocorre com al-
guns países da Ásia que neces-
sitam dos produtos agrícolas 
brasileiros, das carnes e até de 
água potável. O Brasil possui 
2,6 mil espécies de aves (só 

Brasil dominado

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

para citar) enquanto que todo 
o continente africano tem 2,2 
mil. Quanto às ideologias, a 
antiga URSS (União das Re-
públicas Socialistas Soviéticas) 
desabou e todos os países a 
ela ligados se tornaram inde-
pendentes e modificaram as 
suas ideologias.

Na América Central e do 
Sul, atrasada como sempre, há 
países que estão tentando re-
criar um novo modelo URSS. 
É lamentável o que pensam 
as autoridades da Venezue-
la, Cuba, Bolívia, Nicarágua 
e outros, além de lideranças 
do Brasil. Estes imitadores da 
antiga URSS pretendem im-
plantar o socialismo marxis-
ta no Brasil e no continente 
americano. É oportuno res-
saltar que os oposicionistas 
brasileiros (denominados 
de esquerdistas), quando 

no poder se enriquecem e 
dão migalhas para o povo. É 
como se dissessem: “o povo 
que se dane”. O desespero 
de europeus e dos oposicio-
nistas ideológicos do Brasil 
está tremendo pelo sistema 
e a vida atual.

É triste país rico e lideran-
ças podres. Como seria mara-
vilhoso se todos os partidos 
e os congressistas se unissem 
e pensassem no Brasil. A si-
tuação é difícil no momento 
para todos os povos, mas de-
vemos como cidadãos hones-
tos pensar muito na Pátria e 
ajudar a elevar o nível de ci-
dadania. Brasileiros, amem a 
defendam o Brasil, suas terras 
abençoadas e as futuras gera-
ções. Caso você se considere 
honesto não cometa roubos 
ou furtos desta nação e de-
nuncie todos os criminosos.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Educação abre inscrições para 

1.715 vagas em minicursos
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Educação abriu ontem as 
inscrições para 1.715 vagas em 
minicursos online e presen-
ciais do Centro Municipal de 
Apoio à Educação de Jovens 
e Adultos (Crescer). São 39 
opções de minicursos, incluindo 
vários temas voltados para o 
Natal. Os interessados poderão 
se inscrever até a próxima 
segunda-feira por meio do 
formulário online no link 
https://bit.ly/MINI_12_2021

Para o Natal, o Crescer 
oferece os minicursos sobre 
a preparação da ceia, como 
receber os convidados e a 
família, organização da mesa, 
enfeites e uma variedade de 
guirlandas. Também é ofere-
cido o minicurso Ação Social 

– Necessaire Natalina – Kits de 
higiene, em que o estudante 
aprenderá como confeccionar 
uma necessarie com decoração 
natalina para kits de higiene. 
As peças serão doadas para o 
Instituto Pró+Vida. 

Além dos temas natalinos, 
a programação também conta 

Crescer

com estética, preparação de 
currículo e entrevista, marketing 
digital, liderança, fotografia, 
entre outros. Os minicursos 
terão duração de quatro horas 
nos períodos da manhã e 
tarde e três horas no período 
noturno. 

Na próxima terça-feira, 
todos os convocados irão 
receber um e-mail. Para os 
inscritos nos minicursos on-
line também é enviado o link 
para as aulas síncronas (em 

tempo real). Caso o número 
de inscritos seja maior que 
o de vagas oferecidas serão 
organizadas novas turmas 
conforme disponibilidade 
de horário. As aulas serão 
ministradas entre os dias 8 
e 14 de dezembro.

Os cursos presenciais serão 
oferecidos nas unidades do 
Crescer da Vila Brasileira, Vila 
Natal, Centro e Braz Cubas. 
Mais informações pelo e-mail 
denf@se-pmmc.com.br

São 39 opções incluindo vários temas voltados para o Natal

Divulgação/PMMC

Por irregularidades, indústria 
de alumínio é interditada
Empresa operava sem licença ambiental e emitia grande quantidade de gases poluentes na rodovia Índio Tibiriçá

DENÚNCIA POPULAR

Suzano - A Prefeitura, em 
ação conjunta com a Com-
panhia Ambiental do Esta-
do de São Paulo (Cetesb), 
realizou ontem a interdição 
de uma empresa de produ-
ção de alumínio com sede 
na rodovia Índio Tibiriçá 
(SP-31). O local atuava de 
forma ilegal, sem as devidas 
documentações municipais 
e a regularização necessá-
ria do órgão ambiental do 
Estado. O caso foi identifi-
cado a partir de denúncias 
recebidas pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
a respeito da emissão de 
grande quantidade de gases 
poluentes na via.

Assim que as manifestações 
da população chegaram 
ao conhecimento da Pasta, 
as autoridades municipais 
contataram a Cetesb, que é 
responsável pelo segmento. 
Em ofício, o órgão estadual 
alertou que a empresa ci-
tada não possuía Licença 
de Operação desde o final 
de 2020, por não atender 

exigências técnicas relacio-
nadas a medidas de controle 
ambiental da fonte de po-
luição. Ela protocolou um 
novo pedido de documento 
neste ano, mas não poderia 
funcionar durante o período 
de análise. Os agentes do 
Estado ainda destacaram 
que o espaço vem sendo 
autuado e penalizado pelas 
infrações desde janeiro.

Diante dos fatos, o De-
partamento de Fiscalização 
de Posturas da Prefeitura foi 
acionado para verificar o 
funcionamento do empreen-
dimento, que contava com 
cerca de 48 funcionários. 
Ao lado de profissionais 
da Cetesb, da Secretaria de 
Meio Ambiente, da Guarda 

Civil Municipal (GCM) e 
da Polícia Militar (PM), os 
fiscais foram até o endereço, 
que fica próximo à base da 
Polícia Rodoviária.

Chegando lá, eles flagraram 
a fumaça sendo liberada e 

abordaram os responsáveis 
pelo negócio, que funcionava 
normalmente. Os agentes 
vistoriaram todo o espaço e 
identificaram que, além da 
licença do Cetesb, a fábrica 
também não tinha o Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB), outro documento 
obrigatório. Com a consta-
tação das irregularidades, a 
construção e os maquinários 
foram interditados e lacrados. 
O empreendimento deve 

permanecer fechado até 
se regularizar, passível de 
responder criminalmente 
caso a interdição seja des-
respeitada. O órgão estadual 
também tomará as medidas 
cabíveis.

O secretário municipal de 
Meio Ambiente, André Chiang, 
agradeceu à Cetesb pela par-
ceria sólida construída com 
a administração municipal 
ao longo dos anos. Segundo 
ele, este diálogo constante 
foi o que possibilitou um 
atendimento rápido ao caso, 
solucionando o problema. 

“Além de apresentar um risco 
enorme ao meio ambiente, a 
emissão dos gases prejudi-
cava a saúde dos pedestres 
e moradores das proximi-
dades, tirando inclusive a 
visibilidade dos motoristas 
no trânsito. Mantemos fis-
calização constante pela 
cidade, atentos a qualquer 
atividade que coloque em 
risco a preservação ambiental 
e o bem-estar da população”, 
concluiu.

Polícia lacrou e interditou o prédio e os maquinários utilizados pela empresa

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Ação teve a 
presença de 
agentes da Cetesb. 
secretaria de Meio 
Ambiente e polícia

Hospital Municipal é referência 
para a nova variante Ômicron
Mogi - Principal polo de 
atendimento da Covid-19 
no Alto Tietê, o Hospital 
Municipal de Mogi das Cru-
zes agora também é refe-
rência para o rastreamento 
da Ômicron. Pessoas com 
histórico de deslocamento 
ou contato com alguém que 
veio do continente africano, 
e sintomas do coronavírus, 
devem procurar o Pronto 
Atendimento (PS) 24 horas. 
O endereço é rua Guttermann, 
nº 577, em Braz Cubas.

As amostras dos casos sus-
peitos serão encaminhadas ao 
Instituto Adolfo Lutz, em São 
Paulo, para sequenciamento 
e identificação da nova cepa. 

“Até o momento, Mogi das 
Cruzes não tem registros da 
nova variante, mas estamos 
atentos e alinhados com to-
dos os serviços para garantir 
atendimento e rastreamento 
dentro dos protocolos”, ex-
plicou o secretário municipal 
de Saúde, Zeno Morrone 
Junior. 

De acordo com o protocolo 

Rastreamento

do governo do Estado, de-
vem ser coletadas amostras 
de passageiros e/ou aqueles 
que apresentarem “Termo de 
Controle de Saúde do Viajante 
da ANVISA” com histórico 
de deslocamento para África 
do Sul e demais países com 
transmissão sustentada de 
Covid-19 pela variante Ômi-
cron, nos últimos 14 dias. 

A coleta do material para 
análise (RT-PCR) deverá 
ocorrer entre o quinto e 
sexto dia após o desembar-
que para detecção precoce 
de casos. E, seja qual for o 
resultado, o paciente será 
orientado pelo isolamento 

social por 14 dias. São Paulo 
confirmou, até o momento, 
três casos da nova variante 
Ômicron, sendo um homem 
vindo da Etiópia e um casal 
proveniente da África do Sul.

Rotina

Os mogianos que apresen-
tarem sintomas da Covid-19 
sem histórico de deslocamento 
para o Continente Africano 
ou contato com alguém nessa 
situação podem continuar 
buscando atendimento nas 
unidades de referência ou 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) 24 horas, 
dentro da rotina. 

Todas as unidades de refe-
rência realizam uma triagem 
inicial e classificação de 
risco pelo enfermeiro, com 
objetivo de informar os prin-
cipais sintomas e verificar 
sinais como pressão arterial, 
temperatura e oxigenação. 
Os principais sintomas do 
Covid-19 são febre, dor de 
cabeça, dor no corpo, coriza 
e falta de ar.

Quem teve contato 
com alguém que veio 
do continente africano 
e possui sintomas 
da Covid-19 deve 
procurar o PS
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Fundo Social recebe 
doação de absorventes
Mogi- O Fundo Social rece-
beu na quarta-feira passada 
a doação de 129 pacotes 
de absorventes, que foram 
arrecadados pela Frente Par-
lamentar em Defesa dos 
Direitos da Mulher, da Câ-
mara Municipal e também 
pelas organizadoras de um 
workshop da área da beleza, 
realizado no último final de 
semana.

A presidente do Fundo 
Social de Mogi, Simone Mar-
genet Cunha, recepcionou as 
vereadoras Inês Paz (Psol), 
Malu Fernandes (Solidarie-
dade) e Fernanda Moreno 
(MDB), que integram a Frente 
Parlamentar e também a 
maquiadora Alissa Alves e a 
trancista Andressa Gama de 
Oliveira, responsáveis pelo 
workshop, em que foi pedido 
aos participantes a doação 
de pacotes de absorventes.

“A campanha Tia Chica 
tem tido uma grande adesão. 
Enfim, o tema da pobreza 
menstrual está tendo a devida 
atenção e é muito bom ver 

Câmara Municipal

que isso está mobilizando 
as pessoas”, pontuou.

A campanha Tia Chica 
foi criada pelo Fundo So-
cial em abril deste ano. Ela 
tem por objetivo garantir 
que pessoas em situação 
de vulnerabilidade social 
tenham acesso a produtos 
de higiene menstrual, para 
combater o alarmante dado 
de que cerca de 23% das 
pessoas que menstruam no 
país não têm condições de 

adquirir absorventes todos 
os meses.

A Tia Chica é uma cam-
panha permanente, portanto 
para quem quiser e puder 
contribuir, basta arrecadar 
pacotes de absorventes e 
entregá-los no Fundo Social, 
que fica no primeiro andar 
do prédio-sede da Prefei-
tura. Também é possível 
obter mais detalhes sobre 
a campanha por meio do 
telefone 4798-5143.

Frente Parlamentar da Mulher arrecadou 129 pacotes 

Pedro Chavedar/PMMC

Evento marca o início das 

atividades de nova creche
Mogi - Na próxima segunda-

-feira, às 14 horas, um evento 
irá marcar o início das ativi-
dades da Vila São Sebastião. 
O prédio, localizado na rua 
Doutor José Oswaldo Jardim 
de Azevedo, 545, receberá 
o nome do professor e his-
toriador Jurandyr Ferraz de 
Campos. A unidade escolar 
tem capacidade para atender 
195 crianças.

A creche possui soluções 
sustentáveis, dois berçários, sete 
salas de atividades, refeitório, 
cozinha e área administrativa. 
Por meio de chamamento pú-
blico foi selecionada a entidade 
Lar da Criança Santa Rita de 
Cássia para a gestão do CEIM. 
A mantenedora já administra 
outras duas creches na cidade.

O Professor e Historiador 
Jurandyr Ferraz de Campos, 
patrono da creche, prestou re-
levantes serviços à comunidade 
mogiana, notadamente nas 
áreas de educação, pesquisa e 
preservação da história e dos 
costumes do povo mogiano 
ao longo dos últimos séculos. 

Vila São Sebastião

Nasceu em Caçapava no dia 7 
de setembro de 1936. Faleceu 
no dia 17 de outubro de 2019.

Em novembro, três novas 
creches iniciaram as atividades, 
sendo duas em Jundiapeba 
e uma na Vila Nova Estação. 
Juntas, têm capacidade para 
atender 585 crianças. Na 
segunda-feira passada foram 
entregues as novas instalações 
da EM Prof. Benedito Esteli-
ta de Mello, no Socorro. A 
unidade escolar foi ampliada, 
passando a atender desde o 
berçário até o 5º ano do ensino 

fundamental. A escola, que 
antes tinha capacidade de 
atender até 200 alunos, agora 
poderá atender 450 crianças. 

Segundo o secretário de 
Educação, André Stábile “a 
cidade construiu neste ano 
uma Política Municipal de 
Acesso. Conseguimos viabilizar 
a escolarização de aproxima-
damente 1 mil crianças no ano 
de 2021. Para os próximos 
anos, se mantivermos essa 
média, cumpriremos o Termo 
de Ajustamento de Conduta, 
para garantir vagas para todos”.

Unidade possui soluções sustentáveis, berçários e salas

Ney Sarmento/PMMC

Mortalidade infantil recua no

Alto Tietê em duas décadas
Números gerais caem 59,5%; Guararema lidera ranking com queda de 82,2% em óbitos por mil nascimentos

SAÚDE

Região - Um levantamento 
da Fundação Sistema Esta-
dual de Análise de Dados 
(Seade), divulgado ontem 
revelou que os índices de 
mortalidade infantil caíram 
drasticamente no Alto Tietê 
no período entre 2000 e 
2020. As quedas nas taxas 
de mortalidade chegam a 
até 82% em algumas das 
cidades pesquisadas.

O levantamento de morta-
lidade infantil leva em conta 
quatro situações: neonatal 
precoce, neonatal tardia, 
pós-neonatal e óbitos de 
crianças com menos de um 
ano de idade. Os óbitos 
totalizados com menos de 
um ano, no ano passado, 
foram 245, sendo que no 
início do milênio eram 604, 
representando uma queda 
de 59,41%.

No total, em 2020 fo-
ram registrados 116 casos 
de óbito neonatal precoce, 
contra 320 há 20 anos, uma 

Estudo tabulou mortes em quatro grupos, incluindo crianças com menos de um ano

queda de 63,75%. Nos casos 
neonatais tardios, foram 57 
no ano passado e 106 em 
2000, uma queda de 46,23%. 
Nos casos pós-neonatal, que 
se referem entre um mês e 
um ano de vida, foram 72 
vítimas na região em 2020, 
contra 178 em 2000 - queda 
de 59,5%.

O levantamento estatístico 
também apontou que houve 
uma queda no número de 
nascimentos realizados na 
região na comparação entre 
2000 e 2020. Enquanto 
que em 2000 foram 27.452 
registros, no ano passado o 
número de nascimentos foi 
totalizado em 22.916 - uma 
queda de 16,52%.

Números regionais 
A Fundação Seade separou 

os 645 municípios em quatro 
faixas - Faixa 1 (em até 10 
em cada mil nascimentos), 
Faixa 2 (de 10 a 15 óbitos 
em cada mil nascimentos), 
Faixa 3 (acima de 15 até 20 
óbitos por mil nascimentos) 

e Faixa 4 (acima de 20 
mortes).

Dentre os demais municípios 
que estão na Faixa 1 da Seade, 
ficaram Suzano, com 9,94, e 
Mogi das Cruzes, com 9,88 

óbitos em mil nascimentos. 
Ambas as cidades tiveram 
queda de mais da metade 
entre as duas décadas: em 
Suzano foi uma redução de 
58,15% (23,75 há 20 anos) 

e 55,15% em Mogi (22,03).
Duas cidades constam 

na Faixa 2 do índice de 
mortalidade infantil: Ita-
quaquecetuba e Poá que, 
respectivamente tiveram 

12,57 e 10,2 de taxa de 
mortes prematuras em mil 
partos. No entanto, as cida-
des também apresentaram 
queda expressiva quando 
comparadas com 2000: 
Itaquá tinha 22,51 (queda 
de 44,16%) e Poá tinha 
13,71 (redução de 25,6%).

Na apuração da Fundação, 
nenhuma das cidades está na 
faixa mais intensa, sendo que 
apenas duas cidades estão 
na Faixa 3 - Biritiba Mirim 
(16,62) e Arujá (16,43). No 
entanto, cabe ressaltar que 
ambas as cidades, no início 
da década retrasada, apre-
sentavam números muito 
mais altos: taxa de 32,32 
em Biritiba Mirim (queda 
de 48,5%) e 22,61 em Arujá 
(queda de 27,33%).

A cidade com a menor 
taxa de mortalidade e com a 
maior redução foi Guararema, 
que em 2000 tinha 25,64 
óbitos por mil nascimentos 
e chegou ao ano passado 
na marca de 4,54 - uma 
redução de 82,29%.

Andre Diniz

Daniel Carvalho/Arquivo
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Associação Pró-Divino Espírito
Santo realiza Natal Solidário
Objetivo da campanha é incentivar a doação junto à comunidade para ajudar centenas de crianças da zona rural

SOLIDARIEDADE

Mogi - A Associação Pró-Festa 
do Divino Espírito Santo está 
desenvolvendo pelo segundo 
ano consecutivo a campanha 
Natal Solidário, que tem como 
principal objetivo incentivar 
a doação junto à comunidade 
para beneficiar centenas de 
crianças da zona rural do 
município.

A campanha vem sendo 
realizada no atual formato 
desde 2020. A campanha 
realiza a adoção solidária 
de crianças em situação de 
vulnerabilidade, com idade de 
um a seis anos, que estudam 
no Instituto Escola Maria Mãe 
do Divino Amor II, localizado 
no bairro do Botujuru. No 
total, 117 alunos participam 
do programa.

A campanha era realizada 
por Maria Aparecida de Lima 
Ramos, a Dona Cidinha, por 
mais de 15 anos, e a tarefa 

foi assumida pela Associação 
Pró-Divino em 2020, durante 
o período de pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

José Benedito Dias partici-
pa pelo seu segundo ano da 
campanha Natal Solidário, e 
foi convidado em 2020 para 
a iniciativa pelo presidente da 
entidade, José Carlos Nunes 
Júnior. “A ideia está de acordo 
com o que é feito pela Asso-
ciação, que é dividir com os 
menos favorecidos. Estamos 
agradecendo pelo muito que 
temos repartindo com quem 
não pode ter. Minha esposa 
e eu estamos participando e 
vamos continuar participando 
porque é o que todos devem 
fazer: o Natal é mais que festa, 
é solidariedade”, apontou.

A campanha tem também 
o apoio do cofundador e 
ex-presidente da Associação 
Pró-Festa do Divino, Josemir 
Campos, que elogiou a escolha 
pelo Instituto Maria Mãe do 

Divino Amor, fundado pelo 
padre Atílio Berta, falecido 
em 2017. “Sua atuação como 
sacerdote o levou a fundar o 
instituto que hoje beneficia 
centenas de crianças carentes 

de nossa cidade, que possui 
um grande papel em nossa 
comunidade e isso faz com 
que a campanha tenha um 
caráter especial. Deixo meus 
parabéns à atual diretoria pela 

feliz iniciativa de abraçar esta 
ação”, concluiu.

O presidente da Associação 
Pró-Festa do Divino, José Carlos 
Nunes Junior, considera que 
a segunda edição do evento 

comprovou que o grupo está 
no caminho correto. “Ajudar 
a instituição está sendo bem 
prazeroso, e nós queremos 
dar um pouco de alegria a 
eles. Não há nada que pague 
o sorriso estampado no rosto 
de cada criança, esta troca 
de amor é benéfica para as 
crianças e para nós, e isto 
é maravilhoso”, ponderou.

Segundo o presidente, está 
sendo preparada uma nova 
campanha para janeiro do ano 
que vem. Estamos formatando 
a entrega de comida a um 
grupo de pessoas ou insti-
tuição. Ainda não sabemos 
o prato que será oferecido e 
quem serão os beneficiados, 
mas já estamos planejando 
isso, a exemplo do que acon-
teceu antes da pandemia 
quando colaboramos com 
a comunidade do Conjunto 
Habitacional Vereador Jeffer-
son da Silva, no distrito de 
César de Souza”, concluiu.

Andre Diniz

Crianças beneficiadas são do Instituto Escola Maria Mãe do Divino Amor, no Botujuru

Reprodução/Facebook

Mogi - A passagem em nível 
da avenida Valentina de Mello 
Freire Borenstein será interdi-
tada neste final de semana para 
serviços de manutenção, que 
serão realizados em parceria 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e a Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM). A interrupção da 
passagem de veículos e pe-
destres começará na manhã 
de hoje e deverá ocorrer até a 
tarde de segunda-feira.

Durante este período, a 
CPTM fará a manutenção 
da linha férrea, enquanto 
a Prefeitura dará apoio no 
recapeamento, por meio da 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana, e fará a orientação 
dos motoristas quanto aos 
desvios, por meio da Secretaria 
de Mobilidade Urbana.

Para os motoristas que tra-
fegam pela avenida Valentina 
de Mello Freire Borenstein e 
desejam chegar à região central, 
a orientação é utilizar a avenida 
Tenente Onofre Rodrigues de 
Aguiar e a avenida Cavalheiro 
Nami Jafet, que também conta 
com passagem em nível. 

Passagem em 
nível de Braz 
Cubas será 
interditada

Obras

Brasília - Instalada na quarta-
-feira passada, a Comissão 
Especial irá debater um novo 
modelo para estimular a 
contratação e capacitação 
de jovens para o mercado de 
trabalho, em um contexto de 
alta no desemprego e aumento 
da informalidade.

“Modernizar nossa legislação é 
essencial para reverter o quadro 
em que nos encontramos: de 
dificuldade de contratações e 
fragilização da mão-de-obra”, 
diz Bertaiolli. “Nosso desafio 
será elaborar um relatório 
que atenda às expectativas 
do mercado de trabalho e, 
principalmente, dos jovens 
que sonham em construir um 
futuro próspero”, completou.

O Projeto de Lei 6.461/2019, 
de autoria do deputado André 
de Paula (PSD-PE), fortalece 
a legislação e prevê regras 
para dar segurança jurídica 
a empresas e jovens. Entre 
as disposições da matéria 
está a previsão de cotas de 
aprendizes nas empresas; 
peso dois para contratação 
de vulneráveis, jornadas má-
ximas de trabalho, salário e 
benefícios, entre outros.

A taxa de desemprego 

no Brasil alcançou 12,6% 
no trimestre encerrado em 
novembro, atingindo 13,5 
milhões de pessoas no país. A 
informalidade, neste período, 
conseguiu suavizar o quadro 
negativo, mas aumentou: hoje 
atinge 38 milhões de brasi-
leiros sem qualquer vínculo 
de trabalho.

Neste cenário, os jovens 
estão sofrendo mais. De acordo 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
o desemprego entre jovens 
de 18 a 24 anos é de 25,7%, 
o dobro da média geral do 
Brasil, que é de 12,6%.

Trata-se da maior taxa de 
desemprego entre todas as faixas 
etárias, perdendo somente para 
os jovens entre 14 a 17 anos, 
cujo percentual é de 40,4%. 

“Precisamos assegurar que 
nossos jovens tenham acesso 
ao aprendizado, enquanto 
são introduzidos no mercado 
de trabalho. Isso com regras 
modernas, que permitam 
facilidade na contratação e 
a garantia de normas que 
protejam o jovem aprendiz. É 
assim que conseguiremos dar 
mais qualidade ao mercado 
brasileiro”, apontou Bertaiolli.

Bertaiolli é eleito 
relator de Comissão

Estatuto do Aprendiz

DOE BRINQUEDOS
NOVOS OU USADOS EM BOM ESTADO

Leve sua doação no Fundo Social, 

no primeiro andar do prédio sede 

da Prefeitura de Mogi das Cruzes

ONDE DOAR?

4798-5143

MAIS INFORMAÇÕES
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CPTM seleciona empresa para construir sanitários em Braz Cubas

Mogi - A licitação para as obras de construção de sanitários públicos na estação Braz Cubas, na 

Linha 11-coral da CPTM, foi realizada na quarta-feira passada e teve como vencedora a empresa 

Construmax Engenharia. Após essa fase, a empresa passará por uma etapa de habilitação, com 

análise da documentação técnica, financeira e jurídica apresentada. Apenas após a confirmação 

do atendimento aos quesitos do edital, a empresa deverá ser declarada vencedora da licitação.

Prefeitura comenta sobre
renovação de convênio do PS
Comissão Técnica avalia proposta apresentada pelo hospital e promete uma solução rápida

SANTA CASA

Mogi - A Prefeitura deu 
mais detalhes ontem sobre o 
processo de negociação com 
a provedoria da Santa Casa 
de Misericórdia do muni-
cípio para a renovação do 
convênio de utilização do 
Pronto-Socorro do hospital 
filantrópico.

O Executivo - por meio 
de uma Comissão Técnica 
composta pelas secretarias de 
Saúde, Finanças e Assuntos 
Jurídicos - promoveu nesta 
semana duas reuniões com 
os representantes da entidade 
que administra a Santa Casa, 
com o intuito de receber 
as planilhas de custos do 
hospital e apresentar uma 
contraproposta para a de-
manda de R$ 3,6 milhões 
por mês, citada no segundo 
semestre pela Santa Casa, para 
o funcionamento do setor 
de urgência e emergência.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi, a Comissão Técnica 
estaria dedicada a analisar o 
novo estudo apresentado pela 
Santa Casa, para promover uma 

análise criteriosa dos dados 
e documentos. “A Comissão 
Técnica pretende responder 
no menor prazo possível, 
tão logo esteja concluída a 
análise dos documentos”, 
informou por meio de nota.

Na visão da administração 
municipal, as perspectivas 
de negociação estão entre 
as melhores possíveis, e a 
renovação do convênio está 
em trâmite, dependendo do 
ajuste de valores, como na 
remuneração de algumas 
categorias profissionais, que 
necessitam de respaldo legal. 

“A nova proposta prevê no-
vos serviços e alguns tipos 
de exames que não eram 
realizados, visando maior 
resolutividade nos serviços 
prestados aos pacientes por 
meio de uma equipe maior e 
mais qualificada”, detalhou.

Questionada sobre tentativas 
de obter junto ao governo 
do Estado a reabertura para 
casos de urgência e emer-
gência no Pronto-Socorro 
do Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo, a 
municipalidade informou 
que tal assunto já foi de-
finido entre o hospital e o 
governo do Estado.

A Santa Casa comuni-
cou à imprensa na tarde 
de anteontem que rejeitou 
a proposta oferecida pela 
Prefeitura na reunião de 
segunda-feira, apresentada 
com base na análise das 
planilhas de custos ofere-
cidas à Comissão Técnica, 
e que aguarda a resposta 
do poder público.

A reportagem tentou entrar 
em contato por e-mail e por 
telefone com a direção-geral 

da Santa Casa de Mogi para 
comentar o andamento das 
negociações. No entanto, 
não obteve resposta até 

o fechamento da edição, 
e segue à disposição da 
Santa Casa para os devidos 
esclarecimentos.

Santa Casa reivindica maior repasse de verbas ao PS

Mogi News/Arquivo

Andre Diniz

Mogi - A Secretaria Municipal 
de Saúde inicia hoje uma ampla 
campanha para reforço da 
vacinação contra a Covid-19 
para moradores que estão com 
a segunda ou terceira dose 
em atraso ou, ainda, que não 
tenham tomado a primeira 
dose. O objetivo é promover 
a imunização antes das festas 
e comemorações de final do 
ano e contribuir para prevenir 
novas altas da doença.

O atendimento será realizado 
sem necessidade de agenda-
mento, bastando comparecer 
à unidade de saúde ou drive, 
conforme programação. Quem 
preferir garantir o horário e 
local pode efetuar o agenda-
mento online por meio do site 
www.cliquevacina.com.br. A 
ação prossegue até o dia 11. A 
primeira dose está disponível 
para adultos ou adolescentes, 
enquanto a segunda deve 
seguir os intervalos utilizados 
na primeira. Já a terceira dose 
pode ser aplicada em qualquer 
pessoa com 18 anos ou mais .

Mortes
 A região Consórcio de De-

senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) regis-
trou nas últimas 24 horas um 
óbito causado pela Covid-19 
no município de Mogi.

Saúde inicia 
campanha 
para reforço 
da vacinação

Covid-19
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – 
SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021 - PROCESSO Nº 201.700/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos de laboratório.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 
disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidas-
cruzes.sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 
17 de dezembro de 2021, exclusivamente em ambiente eletrônico, no 
endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 03 de 

dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 080/2021 - PROCESSO Nº 201.527/2021 E APENSO

OBJETO: Registro de preços para aquisição de dispositivos de supressão 
de água (OB) e chave aplicadora de vedante.

EMPRESA VENCEDORA:  Lotes 01 e 02: RPM RECICLADORA PARAISO 
DE METAIS LTDA. no valor global de R$ 15.690,00. Mogi das Cruzes, em 

1º de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

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

O SEMAE, através do Sr. Diretor Geral, tona público que, em razão da 
necessidade de ajuste no preço estimado da licitação, fica redesignada a 
data de abertura do Pregão 064-4/2021. O texto integral do edital e to-
das as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no 
endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas 
serão recebidas até às 08h00min do dia 16 de dezembro de 2021, ex-
clusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetli-
citacoes.com.br/. O edital passará a ser identificado pelo número Pregão 
064-5/2021. Mogi das Cruzes, 03 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA 

COSTA - Diretor Geral.

   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

EDNALDO  DE  LIRA ANDRADE, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido  em  
Buique,  PE no dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (16/07/1984), 
residente e domiciliado Rua Doutor José Juca  Assi, 2525, C 17, Jardim Planalto, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de Antonio Monteiro de Andrade e de Adalva de Lira Silva Beserra.        
SILVANIA  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  solteira, profissão auxiliar de limpeza,  nascida  
em  Propriá,  SE  no  dia  cinco  de  abril  de mil novecentos  e oitenta e nove (05/04/1989), 
residente e domiciliada Rua Doutor  José  Juca  Assi,  2525, Jardim Planalto, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de José Pedro de Oliveira e de Maria do Carmo Oliveira.         

JONATHAN  DOS  SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  sete  de  outubro de mil novecentos  e  noventa  e quatro 
(07/10/1994), residente e domiciliado Rua  Severo dos Santos, 399, Alto Ipiranga, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de JOSE CICERO ALVES e de ELIZABETE DOS SANTOS ALVES.                 
DIANGLA  STEPHANIE SANTOS DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão
autônoma,  nascida  em  Camacan,  BA  no  dia  seis  de  julho  de mil novecentos  e 
noventa e sete (06/07/1997), residente e domiciliada Rua Severo  dos  Santos, 399, Alto 
Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP, filha de CARLOS ALBERTO DE CARVALHO e de ELZA 
GONÇALVES DOS SANTOS.            

ERICK LUIS OLIVEIRA DE MELO, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia primeiro de outubro de mil novecentos  e  noventa  e um 
(01/10/1991), residente e domiciliado Rua Europa,  419,  Jardim  Santos Dumont II, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de André Luiz de Melo e de Rosangela Nascimento de Oliveira.             
SAMIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Mogi  das  
Cruzes,  SP  no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa  e dois (01/10/1992), 
residente e domiciliada Rua Europa, 419, Jardim  Santos  Dumont  II,  Mogi das Cruzes, 
SP, filha de Angelina de Oliveira.                                                             
Conversão de União Estável                                            

LUCAS APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido  em 
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos  e noventa e três 
(27/11/1993), residente e domiciliado Rua Sebastião  Bruni,  33, Vila Nova Cintra, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de DAVI LIMA DOS SANTOS e de REGINA APARECIDA MIOTTI 
DOS SANTOS.         
MAIARA  OCKOSKI  DE  SOUZA,  estado  civil solteira, profissão auxiliar tecnica  de 
enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de março  de  mil  novecentos  
e noventa e oito (20/03/1998), residente e domiciliada  Rua  Sebastião  Bruni,  33,  Vila  
Nova  Cintra, Mogi das Cruzes,  SP,  filha de Marcio de Souza e de Maria Aparecida 
Ockoski de Souza.                                                                
Conversão de União Estável                                            

JHONATAS  FROTA  DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão , nascido em  Mogi das 
Cruzes, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e  noventa  e  oito  (27/03/1998),  
residente e domiciliado Rua Irineu Pedroso  de Moraes, 98, B, Vila Brasileira, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de JAIDES JOSE DE SANTANA e de MARIA CRISTINA IZABEL DE 
SANTANA.      
GABRIELA  CARVALHO,  estado  civil  solteira,  profissão  ,  nascida em Guarulhos,  SP  
no  dia doze de novembro de mil novecentos e noventa e oito  (12/11/1998),  residente  
e  domiciliada  Rua  Irineu Pedroso de Moraes,  98,  B,  Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de WAGNO JUNIOR DE CARVALHO e de LUCIENE APARECIDA SILVA 
CARVALHO.             
Conversão de União Estável                                            

VINÍCIUS  DE  SOUZA  VIEIRA  DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante  de 
obras, nascido em Suzano, SP no dia vinte e seis de março de   mil  novecentos  e  noventa  
e  nove  (26/03/1999),  residente  e domiciliado  Rua  Tailândia,  626,  CASA 03, Jardim 
Santos Dumont III, Mogi das Cruzes, SP, filho de Ivan Alves Lino da Silva e de Regiane de 
Souza Vieira da Silva.                                                
DANIELLE  DE  MELLO  OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em  
São Paulo, SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta  e  sete  (04/08/1987), 
residente e domiciliada Rua Tailândia, 626,  casa 03, Jardim Santos Dumont III, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de Jerson Honorio de Oliveira e de Vilma Maria de Mello Oliveira.        
Conversão de União Estável                                            

JOAQUIM  DOS  SANTOS NETO, estado civil divorciado, profissão advogado, nascido  
em  Rancharia,  SP  no  dia  vinte  e  um  de  janeiro de mil novecentos  e  cinquenta  e 
seis (21/01/1956), residente e domiciliado Avenida Governador Adhemar de Barros, 2029, 
casa 76, Vila Rubens, Mogi das  Cruzes, SP, filho de JOAQUIM DOS SANTOS FILHO e de 
OTTILIA GRILLO DOS SANTOS.                                                           
SANDRA  EIKO  YOSHIDA  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  viúva, profissão , nascida  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia dezoito de dezembro de mil novecentos  e  setenta  e  
cinco (18/12/1975), residente e domiciliada Avenida Governador Adhemar de Barros, 
2029, casa 76, Vila Rubens, Mogi das Cruzes, SP, filha de MASSANOBU YOSHIDA e de 
MITIE YOSHIDA.        

WILSON   VICENTE   DE   ANDRADE,  estado  civil  divorciado,  profissão metalúrgico,  
nascido em São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de mil  novecentos  e  oitenta e um 
(28/03/1981), residente e domiciliado Avenida  Manoel Lino da Silva, 436, casa 02, Jardim 
Aeroporto II, Mogi das  Cruzes, SP, filho de JOSE SABINO DE ANDRADE FILHO e de 

MARIA JOSE VICENTE DE ANDRADE.                                                   
ANA  PAULA  DOS  SANTOS,  estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
em no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e um (10/03/1981),  residente  e  
domiciliada Avenida Manoel Lino da Silva, 436,  casa  02,  Jardim  Aeroporto  II,  Mogi 
das Cruzes, SP, filha de ANTONIO VICENTE DOS SANTOS e de LAURA MARIA DOS 
SANTOS.               

IZAEL  SINEZIO  BEZERRA,  estado  civil divorciado, profissão pedreiro, nascido  em  
Alagoinha,  PE  no  dia  vinte e oito de fevereiro de mil novecentos  e  oitenta  e um 
(28/02/1981), residente e domiciliado Rua Tauba, 138, casa 01, Jardim Layr, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de SAMUEL SINEZIO BEZERRA e de MARIA ANANIAS BEZERRA.                           
EVELIN CRISTINI SOUZA SILVA, estado civil divorciada, profissão técnica em  
enfermagem,  nascida  em  Suzano,  SP no dia treze de abril de mil novecentos  e oitenta 
e oito (13/04/1988), residente e domiciliada Rua Tauba,  138,  casa  01,  Jardim  Layr,  Mogi  
das Cruzes, SP, filha de VANDERLEI DA SILVA e de MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA.                     

CLAUDECIO  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro,  profissão  técnico  em pintura, nascido em 
Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de dezembro de mil  novecentos e oitenta e sete 
(14/12/1987), residente e domiciliado Rua  Raposa,  248,  Vila  Jundiaí, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de MARIA JOSE DA SILVA.                                                        
MANOELA  CRISTINE DE MORAES, estado civil divorciada, profissão técnica em  
segurança do trabalho, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e  um  de  fevereiro  
de mil novecentos e oitenta e nove (21/02/1989), residente  e  domiciliada  Rua  Raposa,  
348,  Vila  Jundiaí, Mogi das Cruzes,  SP,  filha de DONIZETE CARNEIRO DE MORAES e 
de VILMA CRISTINA RIBEIRO DE MORAES.                                                    
Conversão de União Estável                                            

JUNIOR  JOSÉ  GARCIA,  estado  civil divorciado, profissão , nascido em Santos Dumont, 
MG no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e  dois  (13/09/1982),  residente  
e domiciliado Rua Santa Sofia, 182, Vila  Sagrado  Coração  de Maria, Mogi das Cruzes, SP, 
filho de MARCIO ROBERTO GARCIA e de MARIA DE FATIMA GARCIA.                           
ERICA  CRISTINA SANTANA, estado civil divorciada, profissão secretária, nascida  em  
Suzano,  SP  no  dia treze de janeiro de mil novecentos e setenta  e  oito  (13/01/1978),  
residente  e  domiciliada Rua Antônio Pavan,  255,  Jardim  Universo,  Mogi das Cruzes, 
SP, filha de SIZINIO MELQUIADES SANTANA e de LUZIA DE CARVALHO OLIVEIRA 
SANTANA.           
Conversão de União Estável                                            

GILDEANDERSON  SANTOS  NASCIMENTO,  estado  civil  solteir,  profissão agente  
de  processos de negócios, nascido em Santaluz, BA no dia nove de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove (09/12/1999), residente e  domiciliado  Avenida  Manoel  Lino  
da  Silva, 515, casa 01, Jardim Aeroporto II, Mogi das Cruzes, SP, filho de Alison Jildens 
Ferreira do Nascimento e de Maria Selma Oliveira Santos Nascimento.               
AKENY  VITÓRIA  EROLES,  estado  civil solteir, profissão operadora de call  center,  
nascida  em Guarulhos, SP no dia trinta de maio de dois mil  e dois (30/05/2002), residente 
e domiciliada Rua São Gabriel, 48, Conjunto Residencial Santo Ângelo, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de Cayus Vinicius Eroles e de Vania Vieira Matos Eroles.                       
Conversão de União Estável                                            

PEDRO  HENRIQUE  SIMÃO,  estado  civil  solteiro, profissão operador de loja,  nascido 
em Mogi das Cruzes, SP no dia nove de março de dois mil e  um  (09/03/2001),  residente  
e  domiciliado  Rua Brigadeiro Newton Braga,  310,  Ap,  Jardim Aeroporto III, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de Carlos da Silva Simão e de Valeria Luiza dos Santos da Silva.         
JÚLIA  JAIANE  DE  SOUZA,  estado  civil  solteira, profissão autônoma, nascida  em  
Mogi das Cruzes, SP no dia nove de junho de dois mil e um (09/06/2001),  residente  e  
domiciliada  Rua Brigadeiro Newton Braga, 310,  Ap,  Jardim  Aeroporto  III, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de Julio Cesar de Souza e de Vitoria Costa de Souza.                           
Conversão de União Estável                                            

ANTONIO  KLEITON  DA  SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor de veículos,  
nascido  em  Mombaça,  CE  no  dia cinco de novembro de mil novecentos  e  noventa  
(05/11/1990),  residente e domiciliado Avenida Shozo  Sakai, 1444, bloco 08 apto 407, 
Conjunto Residencial do Bosque, Mogi  das Cruzes, SP, filho de JOAO JOSE DA SILVA e 
de FRANCISCA IVANI DA SILVA.                                                             
IRENE  MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão bombeiro civil, nascida em 
Souto Soares, BA no dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta  e  dois  (30/04/1982),  
residente e domiciliada Avenida Shozo Sakai,  1444,  bloco 08 apto 407, Conjunto 
Residencial do Bosque, Mogi das  Cruzes,  SP,  filha  de  REGINALDO MARTINS DE 
ARAUJO e de VALDIRA MARIA DE SOUZA.                                                       

PAULO  ROBERTO  NUNES  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteiro, profissão empresario,  
nascido  em  Maceió,  AL  no dia dezenove de julho de mil novecentos  e  noventa  
(19/07/1990),  residente e domiciliado Rua São Francisco,  101, Ap 34, Bloco 22, Vila Bela 
Flor, Mogi das Cruzes, SP, filho  de  Pedro  Roberto dos Santos Filho e de Jailma Simoa 
Nunes dos Santos.                                                               
MAYARA  CRISTINA  DA  SILVA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão supervisora,  
nascida  em  Mogi das Cruzes, SP no dia nove de julho de mil  novecentos e noventa e três 
(09/07/1993), residente e domiciliada Rua  São  Francisco,  101,  Ap  34, Bloco 22, Vila Bela 
Flor, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de José Paulo Silveira Gonçalves e de Isa Mara da Silva.                                                                

Conversão de União Estável                                            

ALDEIR   DA   CRUZ  EVANGELISTA,  estado  civil  divorciado,  profissão motorista,  
nascido em Ivaiporã, PR no dia vinte e oito de maio de mil novecentos  e setenta e oito 
(28/05/1978), residente e domiciliado Rua Juraci,  609,  casa  01,  Vila  Cintra,  Mogi das 
Cruzes, SP, filho de SEBASTIÃO FERNANDES EVANGELISTA e de GEORGINA DA 
CRUZ EVANGELISTA.    
JÉSSICA  CRISTINA RIBEIRO PROTÁZIO, estado civil solteira, profissão do lar,  nascida  
em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de julho de mil  novecentos  e  noventa e 
um (28/07/1991), residente e domiciliada Rua  Juraci,  609, casa 01, Vila Cintra, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de ANDRÉA RIBEIRO PROTÁZIO.                                              
Conversão de União Estável                                            

RAFAEL FERREIRA DE CASTRO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão , nascido  
em São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e  oitenta  e sete 
(21/03/1987), residente e domiciliado Rua Francisco Affonso  de  Melo, 110, Vila Brás 
Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOÃO RODRIGUES NETO e de ELIANA CRISTINA 
FERREIRA DE CASTRO.          
SAIARA  DA  SILVA ZAVANELLA, estado civil solteira, profissão , nascida em  Mogi  das  
Cruzes,  SP  no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa (30/04/1990), residente e 
domiciliada Rua Francisco Affonso de Melo,  110,  Vila  Brás  Cubas,  Mogi  das Cruzes, 
SP, filha de ANGELO ZAVANELLA FILHO e de MONICA MARIA DA SILVA ZAVANELLA.                 
Conversão de União Estável                                            

EDUARDO  TEIXEIRA  BRAZÃO, estado civil divorciado, profissão , nascido em  Mogi  das  
Cruzes,  SP  no  dia  vinte  e  nove de novembro de mil novecentos  e  oitenta  e quatro 
(29/11/1984), residente e domiciliado Rua  Santa  Teresa, 101, Jardim Cecília, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de EUCLIDES TEIXEIRA BRAZÃO e de MARIA BENEDITA BRAZÃO.                  
THAUANY  CAROLINE  DOS  SANTOS  SILVA, estado civil solteira, profissão autonoma,  
nascida  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e quatro de setembro  de mil novecentos 
e noventa e sete (24/09/1997), residente e domiciliada  Estrada  do  Taboão  do  Paratei, 
27, Do Taboão, Mogi das Cruzes, SP, filha de ROGERIO SILVA e de DEISE VIEIRA DOS 
SANTOS.      

ODAIR  DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido  em 
São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta   e  dois  (04/01/1982),  
residente  e  domiciliado  Rua  Jose Caporali,  348,  casa  03,  Jardim Layr, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de ANTIDES JOSE PEREIRA e de JULIA DE OLIVEIRA PEREIRA.                  
LUCIA  MARIA  DA  SILVA,  estado  civil divorciada, profissão diarista, nascida  em  São  
Paulo,  SP no dia vinte de junho de mil novecentos e setenta   e  sete  (20/06/1977),  
residente  e  domiciliada  Rua  Jose Caporali,  348,  casa  03,  Jardim Layr, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de JOSE FERNANDES DA SILVA e de ZOE MARIA GOUVEIA DA SILVA.              
Conversão de União Estável                                            

WILLER  KELVY  DE  ALMEIDA  SANTOS  DO  AMORIM,  estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em Arcoverde, PE no dia quatro de  abril de mil novecentos 
e noventa e sete (04/04/1997), residente e domiciliado Rua Somália, 36, Jardim Santos 
Dumont II, Mogi das Cruzes, SP,  filho  de  Marcos  Antonio  do  Amorim  Santos e de Maria 
José de Almeida Santos do Amorim.                                             
KAYLANE  ANDRESSA  LAZARO  DA  SILVA,  estado civil solteira, profissão estudante,  
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de junho de dois mil e três (14/06/2003), 
residente e domiciliada Rua Somália, 36, Jardim  Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, 
filha de Nelson Lorenil da Silva e de Ana Paula Emidio Lazaro.                                
Conversão de União Estável                                            

RUTH MARCIA DOS SANTOS MOREIRA, estado civil solteira, profissão guarda civil  
municipal,  nascida  em Maceió, AL no dia cinco de julho de mil novecentos  e  oitenta  e  
dois  (05/07/1982), residente e domiciliada Avenida  Tenente Manuel Alves, 571, casa 02, 
Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de  Luiz  Roberto dos Santos Moreira e de 
Genaura Correia dos Santos Moreira.                                           
CINTHIA JULIANE TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão guarda-civil municipal,  
nascida  em  Cajamar,  SP  no  dia  três  de  julho de mil novecentos  e  noventa  e  três  
(03/07/1993), residente e domiciliada Avenida  Tenente Manuel Alves, 571, casa 02, Vila 
Brás Cubas, Mogi das Cruzes,  SP, filha de Moacir de Almeida Teixeira e de Marlene Julia 
da
Silva.                                                                

ANDRÉ  HENRIQUE  FEITOSA SIQUEIRA, estado civil divorciado, profissão, nascido em 
Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil  novecentos e noventa 
e dois (24/11/1992), residente e domiciliado 75a  Doutor  Walter Belda, Vila Jundiaí, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de EDSON RIVELINO SIQUEIRA e de MARINA DA SILVA FEITOSA.                 
AMANDA  FERNANDES  DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciada, profissão , nascida  
em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos  e oitenta e dois 
(22/01/1982), residente e domiciliada Rua Doutor  Walter  Belda, 75, Vila Jundiaí, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de JORGE LUIZ DOS SANTOS e de DÉBORA FERNANDES RIBEIRO 
DOS SANTOS.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 13, NOVEMBRO DE 2021
Processo nº 33712/21
Ofício nº 142/2021 – DFP/SMSeg
                            A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Segurança, torna público, nos termos do disposto nos artigos 31 e 104, II, IX e XVII, da 
Lei Orgânica do Município, combinado com o parágrafo único do artigo 21 da Lei Municipal nº 1.961, de 7 de outubro de 1.970 (Código Tributário do Município), que proprietários, compromissários, 
possuidores e seus herdeiros ou sucessores, contribuintes dos imóveis identificados nos Anexos, cujos documentos de fiscalização para capinação e limpeza do terreno, recuperação e construção 
de calçada, construção de muro, retirada de material sobre o passeio, não lançamento de resíduos em terrenos, providenciar o fechamento do imóvel, recuperação de passeio com ladrilho hidráulico, 
e outras, não foram entregues por não terem sido encontrados nos respectivos domicílios fiscais, deverão cumprir as intimações consignadas nos Anexos, nos prazos neles mencionados, a contar 
da data de publicação deste edital, e ou efetuar o pagamento das autuações, após o que estarão sujeitos às sansões fiscais previstas na legislação vigente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Registre-se: 

SMSeg, 26 de Novembro de 2021.
ANDRÉ JUNJI IKARI - Secretário de Segurança
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 

Número / Ano Data Expedição Nome Local da Infração Motivo da Autuação
9736/2020 17/10/2020 L. CARNEVALE E G. CARNEVALE LTDA RUA PROF. LEONOR DE OLIVEIRA, 180 – JARDIM SANTISTA PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO

11530/2020 05/12/2020 SALÃO DE FESTAS F-6 ESTRADA SANTA RITA, 261 – VILA MORAES EMBARAÇAR O SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
12188/2020 02/12/2020 GISELE MACHADO MOREIRA RUA CAMPOS SALES, 574 – CENTRO PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
11132/2021 13/01/2021 KEVIN ANDERSON RIBEIRO RUA HAMILTON DA SILVA COSTA, 18 – MOGILAR EMBARAÇAR O SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
12203/2021 15/05/2021 MANOEL DE AGUIAR BRANDÃO – POSSUIDOR RUA BENEDICTO JOSE LEITE, 1455 – VILA NOVA APARECIDA PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
12258/2021 09/01/2021 R. PEREIRA DE ARAÚJO ESPETINHO AV. PRESIDENTE ALTINO ARANTES, 79 – JUNDIAPEBA PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
12333/2021 15/05/2021 JÉSSICA CATLEN BERNARDINO CARDOSO SANTOS RUA CUMBICA, 230 – JARDIM AEROPORTO III PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
12337/2021 23/01/2021 ELVIS APARECIDO DOS SANTOS RUA JOSÉ ANTONIO ROSA, 54 – MOGI MODERNO EMITIR SOM POR APARELHO ELETRÔNICO EM VEÍCULO AUTOMOTOR
13719/2021 26/06/2021 DANIELE FURTADO DE SOUZA ME ROD. CANDIDO DO REGO CHAVES, KM 53 – PINDORAMA ESTABELECIMENTO CAUSANDO AGLOMERAÇÃO – COVID
14202/2021 28/04/2021 LOGUM LOGÍSTICA S.A. AV. GENERAL JUSTO, 365 – CENTRO – RIO DE JANEIRO PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
14203/2021 23/04/2021 LOGUM LOGÍSTICA S.A. AV. GENERAL JUSTO, 365 – CENTRO – RIO DE JANEIRO PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
14153/2021 28/06/2021 DENILSON DA SILVA ONOFRE AV. PRESIDENTE ALTINO ARANTES, 2700 – JUNDIAPEBA PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
14251/2021 29/05/2021 FELIPHE JAIR EUGENIO DA COSTA RUA ODILON DA CUNHA MELO, 15 – JARDIM RODEIO EMITIR SOM POR APARELHO ELETRÔNICO EM VEÍCULO AUTOMOTOR
666.001/21 02/06/2021 AMIN ANDRE AREDA BAGHOSS E OUTROS RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 1629 S.07 Q.034 U.036 NÃO CONSTRUIR O PASSEIO PÚBLICO DO IMÓVEL COM PISO PADRÃO
690.027/21 05/02/2021 HIDENOBU HYODO RUA ALPHEU GUILHEMAT, LD 390 S.26 Q.058 U.004 NÃO CAPINAR O MATO E/OU LIMPAR O LIXO E O ENTULHO DO IMÓVEL
690.029/21 15/02/2021 VDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RUA ROSA LINS DE A. RODRIGUES S.27. Q.027. U. 017 NÃO CAPINAR O MATO E/OU LIMPAR O LIXO E O ENTULHO DO IMÓVEL
690.061/21 25/05/2021 ABACO URBANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA ALEXANDRE AIRES S.25 Q.184 U.013 NÃO CAPINAR O MATO E/OU LIMPAR O LIXO E O ENTULHO DO IMÓVEL
690.076/21 29/06/2021 CORTIDORA BRASITÂNIA LTDA RUA GOMES CARDIM S.27. Q.008. U.024 NÃO CAPINAR O MATO E/OU LIMPAR O LIXO E O ENTULHO DO IMÓVEL
690.077/21 29/06/2021 CORTIDORA BRASITÂNIA LTDA RUA GOMES CARDIM S.27. Q.008. U.029 NÃO CAPINAR O MATO E/OU LIMPAR O LIXO E O ENTULHO DO IMÓVEL
690.088/21 07/07/2021 TAINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA RUA BENEDITO SERVULO SANTANA S.08 Q.108 U.001 NÃO CAPINAR O MATO E/OU LIMPAR O LIXO E O ENTULHO DO IMÓVEL

OBS.: Os autuados, relacionados acima, deverão protocolar contestação referentes aos Autos de Infração por escrito ou efetuar o recolhimento dos mesmos no prazo correspondente à 30 ( trinta ) dias, contados a partir da data de publicação.
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Edital de Notificação nº. 028, de 07 de dezembro de 2021.

Comunica os contribuintes mobiliários/imobiliários do Município de Mogi das Cruzes do 
lançamento da Notificação ISS-Construção Civil 2021 (ISS Sobre Obras). 
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, nos 
termos do artigo 2º da Lei Complementar nº. 63, de 27 de novembro de 2009, comunica que 
os contribuintes mobiliários serão notificados dos lançamentos da Notificação ISS-Construção 
Civil 2021 (ISS Sobre Obras), por meio da entrega das respectivas notificações, enviadas 
através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os endereços constantes nos 
assentamentos do cadastro imobiliário municipal, cujo vencimento será distribuído conforme 
o quadro a seguir:

Tipo de Tributo
Data da Postagem

(Coluna I)

Vencimento da Parcela 
Única e da 1º Parcela

(Coluna II)

ISS-Construção Civil 2021 
(ISS Sobre Obras) 01/12/2021 20/12/2021

Tratam-se de débitos relativos aos lançamentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, incidente sobre a mão de obra aplicada na construção civil, em relação às 
diferenças de área construída nos imóveis, apuradas pelo levantamento aerofotogramétrico 
realizado no exercício de 2016 pela Administração Tributária Municipal, em cumprimento ao 
disposto no Código Tributário Municipal – Lei nº. 1.961/1970, nas Lei Complementares nºs. 
26/2003 e 157/2021 e Decretos nºs. 6.929/2006, 13.879/2013 e 17.824/2018.  
Em caso de não recebimento ou extravio da NOTIFICAÇÃO em até 10 (dez) dias das 
datas de postagens constantes do quadro acima (ver coluna I), o contribuinte poderá obter 
as   informações de débitos e as guias de pagamento, sem ônus, até a data prevista para 
vencimento da parcela única ou da 1º parcela (ver coluna II), nos Postos de Atendimento ao 
Cidadão – PAC ou via internet, acessando o site www.mogidascruzes.sp.gov.br. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 025/20 - PROCESSO Nº 28.973/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
VIÁRIO DO CORREDOR NORDESTE, NO TRECHO ENTRE A AV. JOÃO XXIII À AV. 
FRANCISCO R. FILHO COM AV. PEDRO ROMERO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM 
VIADUTO SOBRE A VIA FÉRREA, NO DISTRITO DE CÉZAR DE SOUZA, NO MUNICÍPIO 
DE MOGI DAS CRUZES - COMO ETAPA DO PROGRAMA +MOGI ECOTIETÊ.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA URBANA, torna público, para conhecimento dos interessados, que em 
face da necessidade de alterações no Edital, fica suspensa “sine die” a entrega dos envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTAS”, cuja data estava marcada para o dia 07 de dezembro 
de 2021, até às 10 horas.

MOGI DAS CRUZES, em 03 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021 – PROCESSO Nº 16.183/2021 E APENSOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL - CHAPAS DE AÇO, 
PREGOS, TIJOLOS DE BARRO E AFINS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Infraestrutura 
Urbana, comunica aos interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada em 
26 de novembro de 2021, foi informado o valor final de R$ 104.711,50 (cento e quatro mil, 
setecentos e onze reais e cinquenta centavos), sendo correto o valor de R$ 111.461,50 (cento 
e onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos). 

Mogi das Cruzes, em 30 de novembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Infraestrutura Urbana
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