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

  Avenida Antônio Marques Figueira passa 
por serviços de revitalização. Cidades, página 3

Para colaborar, usuário do transporte coletivo deve acessar o site participa.mogidascruzes.sp.gov.br

Pedro Chavedar/PMMC
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Saúde

Retomada de cirurgias eletivas 
ainda é lenta no Alto Tietê

Procedimentos não-essenciais estavam suspensos 
por conta da pandemia da Covid-19. Cidades, página 6
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SUZANOPARQUE BOTYRA

Festival do 
Porco & Cia vai 
até domingo. p6

ISS da Construção Civil

Serviço itinerante atende 
Braz Cubas e Jd. Aeroporto

REGIÃO

Prova do 
Saresp tem 37 
mil alunos. p3

Plantão deste sábado vai esclarecer dúvidas sobre o 
imposto e receber pedidos de revisão. Cidades, página 4

População 
pode opinar 
sobre o 
transporte 
público

A Prefeitura de Mogi iniciou ontem 
as consultas populares do Participa 
Mogi Mobilidade. A ação faz parte 
dos estudos para a modernização do 
sistema de transporte. Os moradores 
podem participar pelo site participa.

mogidascruzes.sp.gov.br ou no link 
disponível na página da administra-
ção. Neste momento, o trabalho aten-
de Biritiba Ussú, Sabaúna, Cocuera, 
Taiaçupeba e Conjunto Nova Bertioga. 
Cidades, página 5

Prefeitura vai ouvir sugestões dos usuários 
no programa Participa Mogi Mobilidade
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LUZ EM DIA
Para que o consumidor comece o 
novo ano com as contas em dia, a 
EDP, distribuidora de energia elé-
trica do Alto Tietê, realiza o Feirão 
de Negociação EDP com condições 
especiais de acordo e cashback para 
pagamento de débitos em aberto. 
A oportunidade estará disponível 
até o dia 30 de dezembro e é dire-
cionada para clientes residenciais, 
rurais, comerciais e industriais. 
Os acordos podem ser feitos sem 
sair de casa pelo www.edponline.
com.br. Durante o período, quem 
estiver com as contas de energia 
atrasadas terá facilidades na nego-
ciação, com possibilidade de par-
celamento em até 36 vezes, além 
da redução na entrada.

ATIVIDADE NO SESC
O Sesc São Paulo promove até ama-
nhã a 4ª edição da Semana Modos 
de Acessar, uma ação que propõe 
atividades artísticas e formativas 
para estimular a participação so-
cial das pessoas com e sem defi-
ciência. São cerca de 65 atividades 
que trazem produções artísticas 
de pessoas com deficiência, entre 
bate-papos, exibições de filmes, 

oficinas, encontros, shows, den-
tre outras ações. Pelo Sesc Mogi 
das Cruzes a programação do Mo-
dos de Acessar apresenta o espe-
táculo Só se fechar os olhos, com 
o Coletivo Desvio Padrão.

LEITURA NAS ESTAÇÕES
A Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos continua com o projeto Ge-
loteca, que transforma geladeiras 
antigas em bibliotecas acessíveis 
aos munícipes. Desta vez, foram 
instalados duas Gelotecas nas es-
tações da CPTM de Ferraz de Vas-
concelos e Antonio Gianetti Neto. 
A partir de agora, os usuários que 
passarem pelas unidades pode-
rão ler, levar para casa e até dei-
xar livro de doações para outras 
pessoas.

IDEALIZAÇÃO
O projeto Geloteca, idealizado por 
Marcos Vinicius de Jesus, transfor-
ma geladeiras antigas em biblio-
tecas públicas, nas quais as pes-
soas podem ter acesso aos mais 
variados acervos literários. A po-
pulação também pode fazer doa-
ções de livros, revistas, quadri-
nhos, jornais, dentre outros.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Papel das autoridades

P
or apresentar caminhos e meios in-
teligentes diferenciados, a palavra 
“Inovação” vem sendo muito utili-
zada, principalmente com a entrada 

da era da tecnologia nas últimas décadas. 
Neste período de pandemia, a palavra ga-
nhou ainda mais relevância. Aqueles que 
têm oportunidade estão revendo o modelo 
de negócio. Mas, para a realização dos ob-
jetivos, é preciso incentivo, principalmente 
em um país como o Brasil, onde empreen-
der gera muita insegurança.

O Sebrae é uma das ferramentas que ofe-
rece cursos profissionalizantes para quem 
pretende abrir o próprio negócio. Existem 
aqueles, porém, que buscam um emprego 
sem pensar em empreender e também me-
recem igual atenção. Não é demérito não 
ser um empreendedor, embora muitos “es-
pecialistas” apresentem essa solução como 
única. Não é, e não deve ser assim. União, 
Estado e Prefeituras têm o dever de bus-
car caminhos aos brasileiros desemprega-
dos. Os governos precisam ser parceiros 
da inovação, para que ela não seja utili-
zada apenas como uma forma de driblar 

as dificuldades. Ela deve partir de todos.
A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por 

exemplo, remodelou a plataforma de em-
pregos. Com o nome Mogi Conecta, o 
serviço reúne ferramentas voltadas ao de-
senvolvimento do município. O Mogi Co-
necta é uma iniciativa que concentra todos 
os serviços para os empreendedores do 
município. A iniciativa une os serviços da 
Sala do Empreendedor, do programa Mogi 
Conecta Emprego, do Banco do Povo, do 
Polo Digital e da Escola de Empreendedo-
rismo e Inovação. Essa será a saída para 
muitos mogianos neste momento delica-
do e de profunda crise política e na Saú-
de. Outras cidades, como Suzano, também 
buscam aprimorar a ferramenta voltada à 
oportunidade de inserção no mercado de 
trabalho. Ou ações como essas são inten-
sificadas em todo país ou, cada vez mais, 
o número de desempregados irá aumen-
tar. Há poucos anos, ficávamos perplexos 
pelos 13 milhões de desempregados no 
Brasil. Hoje, são quase 14,5 milhões. Von-
tade, a maioria do cidadão tem. Mas ele 
precisa de ajuda.

O câncer de pele é o tumor 
mais frequente no Brasil e no 
mundo, causado principal-
mente pela exposição exces-
siva ao sol. É mais comum 
em pessoas com mais de 40 
anos e é considerado raro 
em crianças e pessoas negras.

O câncer de pele ocorre 
quando as células se multipli-
cam sem controle e pode ser 
classificado de duas formas. 
Câncer de pele melanoma 
esse tem origem nas células 
produtoras da melanina, subs-
tância que determina a cor da 
pele, e é mais frequente em 
adultos brancos; e outro é o 
câncer de pele não melano-
ma, esse é mais frequente no 
Brasil, responsável por 30% 
de todos os casos de tumores 
malignos registrados no país.

O câncer de pele melanoma 
pode aparecer em qualquer 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

parte do corpo, na pele ou 
mucosas, na forma de man-
chas, pintas ou sinais. Em 
pessoas de pele negra, ele é 
mais comum nas áreas cla-
ras, como palmas das mãos 
e plantas dos pés. O câncer 
de pele não melanoma tem 
alta chance de cura, desde 
que seja detectado e tratado 
precocemente.

O diagnóstico é feito pelo 
dermatologista por meio de 
exame clínico. Em determina-
das situações, é possível que 
o profissional utilize o exame 
conhecido como Dermatos-
copia, que consiste em usar 
um aparelho que permite vi-
sualizar camadas da pele não 
vistas a olho nu. Em situações 
mais específicas ainda é ne-
cessário fazer a biópsia.

A biópsia é o exame indica-
do para a confirmação diag-

nóstica do câncer de pele. A 
principal recomendação para 
sua prevenção é evitar a ex-
posição ao sol, principalmen-
te entre 10 e 16 horas, bem 
como utilizar óculos de sol 
com proteção UV e acessó-
rios que protegem o corpo.

Atualmente, estão dispo-
níveis no mercado roupas e 
acessórios com proteção UV, 
que dão maior proteção con-
tra os raios solares. Em caso 
de exposição solar necessária, 
principalmente em torno do 
meio-dia, é recomendada a 
procura por áreas cobertas 
que forneçam sombra, como 
embaixo de árvores, marqui-
ses e toldos, com o objetivo 
de minimizar os efeitos da 
radiação solar. A prevenção 
sempre será a melhor forma 
de viver com saúde funcional.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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37 mil alunos do Alto Tietê 
realizam a prova do Saresp
Região - Mais de 37,7 mil 
estudantes da rede estadual 
do Alto Tietê estão realizan-
do a prova do Sistema de 
Avaliação de Rendimento 
Escolar do Estado de São 
Paulo (Saresp). Em todo 
o Estado de São Paulo são 
mais de 1,2 milhão de alu-
nos participando, somando 
todas as escolas estaduais de 
ensino regular, 2 mil escolas 
das redes municipais, 200 
escolas do Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula 
Souza, além das redes Sesi 
e particular que solicitaram 
aplicação da prova.

O público-alvo é composto 
por estudantes do 5º e 9º anos 
do Ensino Fundamental e 3ª 
série do Ensino Médio. Uma 
amostra do 2º e 3º anos do 
Ensino Fundamental também 
será avaliada. O processo é 
conduzido pelo Departamento 
de Avaliações da Secretaria 
da Educação do Estado de 
São Paulo (Seduc-SP), em 
parceria com a Fundação para 
o Vestibular da Universidade 

Educação

Estadual Paulista (Vunesp), 
responsável pela aplicação 
da prova.

Desde 1996, o Saresp moni-
tora a situação da escolaridade 
básica na rede pública paulista 
e orienta os gestores para o 
desenvolvimento e aplicação 
de políticas para a melhoria 
do ensino. Ontem, a prova 
trouxe questões sobre Língua 
Portuguesa e Matemática. 
Hoje, no segundo e último 
dia da prova, serão avaliadas 
Ciências da Natureza e Reda-
ção, além da aplicação de um 
questionário socioemocional. 
Estudantes e responsáveis da 
rede estadual responderão 
perguntas socioeconômicas 
de forma online, por meio 
da Secretaria Escolar Digital 
(SED). As demais redes apli-
carão no formato impresso 
no segundo dia da avaliação.

O secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soares, 
ratifica que o Saresp não 
visa a avaliação dos alunos 
individualmente, mas de 
cada escola e etapa de ensino. 

“Tanto o Saeb, que estamos 
na reta final de aplicação, 
como agora o Saresp são 
avaliações fundamentais para 
a implementação de políticas 
públicas educacionais. Ambas 
fornecem subsídios em dife-
rentes níveis em relação às 
aprendizagens desenvolvidas 
pelos estudantes durante a 
sua etapa escolar. Neste ano, 
teremos ambas avaliações 
acontecendo na rede paulista, 
e temos reforçado, cada vez 
mais, a relevância delas para 
a melhoria da qualidade do 
ensino ofertado em todo o 
Estado”, contou.

A duração da prova para os 
alunos do grupo amostral - 2º 
e 3º anos - é de 3h30, e para 
os demais é de até 3 horas. 
Estudantes público-alvo da 
Educação Especial (com de-
ficiências, TEA - Transtorno 
do Espectro Autista - ou altas 
habilidades e superdotação) 
terão até uma hora a mais. 
A permanência mínima em 
sala é de 1h30, para todos 
os estudantes.

Avenida Marques Figueira ganha
nova sinalização de trânsito
Intervenção teve início ontem e contou com vistoria do prefeito Rodrigo Ashiuchi; obra termina na semana que vem

MELHORIAS

Suzano - A avenida Antônio 
Marques Figueira, no centro 
da cidade, está passando por 
obras de pintura da sinalização 
de solo e troca de placas de 
identificação toponímicas. 
Os trabalhos, conduzidos 
pela Secretaria Municipal 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana, que envolvem ainda 
outros serviços de reforço aos 
munícipes suzanenses, foram 
acompanhados ontem pelo 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL). As ações têm previsão 
de término para a sexta-feira 
da próxima semana.

Ao lado do secretário mu-
nicipal da Pasta, Claudinei 
Galo, Ashiuchi verificou o 
andamento dos trabalhos 
feitos pelas equipes ao longo 
da avenida. Todo o serviço 
foi pensado com a divisão 
de grupos para revitalizar 
mais áreas de forma rápida, 
com trabalhos feitos durante 
o dia e à noite com o intuito 
de agilizar o processo final. 
Ao todo, 35 colaboradores 
estão dedicados na ação.

Entre os trabalhos de revitalização, está a pintura de faixas para pedestres

Ao longo dos dias de ma-
nutenção, as equipes devem 
realizar a troca e instalação 
de novas placas de sinaliza-
ção, das placas toponímicas 
da avenida principal e de 
todas as suas vias paralelas, 
incluindo também a revitali-
zação da sinalização vertical, 
como placas indicativas 
de limite de velocidade, 
bem como as sinalizações 
horizontais, exemplo das 
faixas de pedestre. Estas, ao 
longo de toda a extensão da 
avenida, receberam trabalhos 
de reforço e manutenção. 
Outra prestação feita pelos 
funcionários integrantes 
da secretaria foi a pintura 
de postes e a instalação de 
tachões em pontos especí-
ficos da via.

Ainda ontem, os funcio-
nários da Pasta realizaram 
a pintura das faixas de li-
nha dupla contínua com 
tinta “hot spray”. Parte da 
equipe utiliza um caminhão 
equipado com um tanque 
abastecido com tinta aquecida 

a cerca de 180 graus, que 
seca rapidamente quando 
aplicada no asfalto pelos 
rolos especiais instalados no 
veículo, garantindo rápida 
liberação da via para os 
veículos transeuntes. Este 

serviço tem início na esquina 
da avenida com a rua Baruel 
e será concluída na próxima 
sexta-feira, quando as equipes 
encerram o serviço na rua 
Ipiranga.

Segundo o secretário 

municipal de Transportes e 
Mobilidade Urbana, Claudinei 
Galo, as obras de revitali-
zação seguem diariamente 
na cidade. “Realizar estes 
trabalhos de sinalização, 
revitalização e outros são 

muito importantes para o 
funcionamento do nosso 
município no trânsito. Hoje, 
estamos empenhados neste 
processo de pintura e troca 
de placas em uma das prin-
cipais vias da cidade. Este 
trabalho só tem a beneficiar 
o cidadão suzanense”, disse.

O chefe do Executivo, 
por sua vez, parabenizou 
os funcionários envolvidos 
nas obras, expressando seu 
agradecimento pelo trabalho 
bem-feito. “Como suzanense, 
ver uma cidade funcional 
e cada vez mais bonita é 
motivo de orgulho, pois 
mostra quanto trabalho vem 
sendo feito. As obras estão 
sendo conduzidas com muita 
atenção e isso se deve ao 
ótimo trabalho do secretário 
Claudinei Galo e de todos 
os integrantes das equipes 
que dedicam seus esforços 
a nossa Suzano. Agradeço 
pelo empenho, seguimos 
juntos trabalhando por uma 
cidade melhor para todos”, 
concluiu.

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Cidade lidera ranking de
gestão municipal na região
Guararema - O município é 
líder no ranking do Índice 
de Efetividade da Gestão 
Municipal (IEG-M) entre 
as cidades do Alto Tietê. De 
acordo com a apuração de 
2020, divulgada na semana 
passada, Guararema, ao lado 
de Mogi das Cruzes, foi 
avaliado com nota B, tida 
como Efetiva na avaliação do 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE-SP), que 
elabora o levantamento. As 
notas vão de C até A, sendo 
que não houve municípios no 
Estado com nota A em 2020 
e somente três alcançaram 
a nota B+.

Com a nota obtida, Gua-
rarema integra o grupo de 
14% dos municípios paulistas, 
assim classificados em todo 
o Estado. “O resultado da 
avaliação feita pelo TCE em 
Guararema é satisfatório, prin-
cipalmente se levarmos em 
conta que em 2020 tivemos 
a pandemia da Covid-19 e, 
com isso, todas as adapta-
ções necessárias para seu 

Nota B

enfrentamento”, explicou 
o prefeito Zé. “Parabenizo 
todos os servidores públicos, 
em especial o comando da 
gestão anterior que fizeram 
um trabalho primoroso no 
município e que segue sendo 
bem avaliado”, relembrou.

O item melhor avaliado 
e um dos principais res-
ponsáveis pela boa nota 
do município foi o I-Fiscal, 
responsável em mensurar 
o resultado da gestão fiscal. 
O indicador é avaliado por 
meio da análise da execução 
financeira e orçamentária, 
das decisões em relação à 
aplicação de recursos vin-
culados, da transparência 
da administração municipal 
e da obediência aos limites 

estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
Neste quesito, o município 
foi avaliado com a nota B+, 
muito efetiva.

O Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal foi criado 
em 2015 pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo para medir a eficiência 
das 644 Prefeituras paulistas. 
Com foco em infraestrutura e 
processos, avalia a eficiência 
das políticas públicas em sete 
setores da administração: 
saúde, planejamento, edu-
cação, gestão fiscal, proteção 
aos cidadãos (Defesa Civil), 
meio ambiente e governança 
em tecnologia da informação.

Com isso, oferece elementos 
que subsidiam a ação fiscali-
zatória do Controle Externo 
e da sociedade. Os resultados 
obtidos também produzem 
informações que têm sido 
utilizadas por prefeitos e 
vereadores na correção de 
rumos, reavaliação de prio-
ridades e consolidação do 
planejamento dos municípios.

No Alto Tietê, 
somente Mogi das 
Cruzes conseguiu 
avaliação idêntica
à do município
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Fundo Social e Orquestra 
Sinfônica promovem ação

Mogi- O Fundo Social e a 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes vão realizar, no 
início da próxima semana 
segunda e terça-feira uma ação 
especial de Natal, destinada 
a idosos que são atendidos 
e/ou vivem em acolhimen-
tos da cidade. A iniciativa 
conjunta vai levar cantatas 
itinerantes a seis abrigos do 
município e conta também 
com a parceria da empresa 
Blue Skies Brasil.

As cantatas serão comanda-
das por um coral composto 
por dez crianças, mais um 
quarteto de cordas e teclado, 
da Orquestra Sinfônica da 
cidade. Na próxima segun-
da-feira, serão atendidas 
duas unidades do Instituto 
Pró+Vida (espaço e instância) 
e também a Vila Dignidade. 
Já na próxima terça-feira, as 
cantatas serão realizadas na 
Associação Manoel e Maria, 
no Centro Dia do Idoso (As-
sociação Madre Esperança de 
Jesus) e na Casa São Vicente 
de Paulo.

Especial de Natal

O objetivo da ação é levar 
o espírito natalino, além de 
uma atração diferente, para 
idosos da cidade. “Nossa 
campanha de Natal, tradi-
cionalmente, é voltada às 
crianças e à arrecadação de 
brinquedos. Por isso, neste 

destacou a presidente do 
Fundo Social de Mogi das 
Cruzes, Simone Margenet 
Cunha.

Além da atração musical, 
os idosos serão presenteados 
com frutas, que foram doa-
das pela empresa Blue Skies 
Brasil, parceira do Fundo 
Social. Assim, além de se 
entreterem, eles poderão 
degustar também de um 
lanche saboroso e saudável. 
A previsão é que cada cantata 
dure aproximadamente 20 
minutos.

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes lembra a todos 
que a campanha Natal de 
Sorrisos 2021 segue em 
andamento até o dia 17 de 
dezembro. A quem quiser e 
puder contribuir, basta fazer 
a doação de brinquedos ao 
Fundo Social. As entregas 
para crianças atendidas por 
instituições sociais já estão 
acontecendo diariamente.  
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-5143.

ISS itinerante atenderá regiões
de Braz Cubas e Jd. Aeroporto
Último dia será para esclarecimento de dúvidas, solicitação de segunda via e apresentação de pedidos de revisão

AMANHÃ

Mogi - A Prefeitura realiza, 
amanhã, o último dia de 
serviço itinerante do ISS 
da Construção Civil para 
esclarecimento de dúvidas, 
solicitação de segunda via 
e apresentação de pedidos 
de revisão, entre outros. O 
atendimento será para mo-
radores das regiões de Braz 
Cubas e Aeroporto.

Em Braz Cubas, o serviço 
será no Pronto Atendimento 
ao Cidadão (PAC), que fica 
na rua Capitão Francisco de 
Almeida, 47.

Quem mora na região do 
Jardim Aeroporto, Jardim 
Santos Dumont, Conjunto 
Santo Ângelo, Parque São 
Martinho, Conjunto do 
Bosque, Jardim Planalto e 
Jardim Santa Tereza poderá 
procurar a Escola Municipal 
Professora Auta Cardoso de 
Mello (rua Ícaro, 325 – Jardim 
Aeroporto)

Em ambos os locais, o 
atendimento será das 9 às 
16 horas. As vagas são li-
mitadas a 300 pessoas por 

dia em cada unidade, com 
distribuição de senhas.

No sábado seguinte, dia 18, 
também haverá atendimento, 
mas não pelo serviço itine-
rante. Nessa data, a Secretaria 
Municipal de Finanças fará 
um plantão, na Prefeitura, 
das 8 às 13 horas.

A Prefeitura adotou diversos 
procedimentos para reduzir 
o impacto da cobrança do 
tributo aos proprietários de 
imóveis que tiveram ampliação 
de construção detectada na 
atualização cadastral de 2016.

Entre as medidas, definiu-
-se a isenção do pagamento 

a famílias com renda mensal 
de até dois salários mínimos 
ou renda per capta igual 
ou inferior a R$ 250 por 
mês; aumento do prazo de 
parcelamento do imposto 
para até 72 vezes, sem juros; 
parcelas a partir de R$ 37,50; 
retirada da multa de 10% 
sobre o valor da cobrança; 
ampliação, para até 20 de 
dezembro, do prazo para 
pedidos de revisão e isenção 
de eventuais taxas relacio-
nadas a pedidos de revisão 
do tributo.

Para solicitar a isenção é 
necessário comprovar renda 
e preencher uma declaração, 
conforme o decreto abaixo.

Também é possível obter 
o cancelamento da cobrança 
caso o contribuinte comprove 
que a construção ou reforma 
ocorreram antes de 2016.

Mais informações sobre 
a cobrança de ISS de Cons-
trução Civil para os imóveis 
referentes à atualização ca-
dastral de 2016 podem ser 
obtidas por meio do site 

regularizaiss.mogidascruzes.
sp.gov.br ou pelo WhatsApp 
99801-8127.

Contribuintes que ne-
cessitarem de atendimento 

presencial no Pronto Aten-
dimento ao Cidadão (PAC) 
podem fazer o agendamento 
pelo site agendamentopac.
pmmc.com.br.

Pac Braz Cubas será um dos locais de atendimento

Ney Sarmento/PMMC

Mogi - O prêmio Conectan-
do Boas Práticas 2021, uma 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação de e 
a Fundação Lemann, receberá, 
até hoje, as inscrições de proje-
tos realizados por professores, 
coordenadores pedagógicos e 
diretores sobre o enfrentamento 
dos desafios potencializados 
pela pandemia da Covid-19. 
Serão selecionados 30 projetos, 
sendo dez por categoria, para 
publicação. 

Dentre eles, as seis melhores 
práticas receberão premiação 
em dinheiro de R$ 5 mil cada, 
sendo premiados dois projetos 
de cada categoria.

Promovido pela Rede Co-
nectando Saberes, o prêmio 
tem como proposta conectar, 
fomentar e disseminar projetos 
educacionais para que essas 
boas práticas alcancem mais 
pessoas e causem ainda mais 
impacto na educação nacional. 
Mogi das Cruzes integra a rede 
desde 2019. A premiação 
deste ano busca reconhecer o 
empenho dos educadores na 
manutenção da aprendizagem 

e na garantia da educação para 
todos no cenário pandêmico. 

A premiação é aberta para 
todo o Brasil. Os projetos devem 
se enquadrar nas temáticas: 
Recuperação da aprendizagem 
(reforço escolar e/ou teste 
diagnóstico), Participação 
familiar, Organização curricu-
lar e/ou disciplina inovadora, 
Ensino híbrido e/ou remoto, 
Permanência (evasão escolar) 
e Saúde mental.

Os educadores premiados 
receberão placas de reconhe-
cimento, ferramentas para a 
gestão e replicabilidade do 
projeto, além de mentorias 
para apresentação das pro-
postas no Evento Nacional 
da Conectando Saberes e no 
Seminário Local do Núcleo 
da Conectando Saberes Mogi.  

A inscrição pode ser feita 
pela plataforma Prosas, onde 
também está disponível o edital 
(https://conectandoboaspraticas.
prosas.com.br/). Os resultados 
serão divulgados no site da 
Conectando Saberes (https://
www.conectandosaberes.org) 
a partir de março de 2022.

Prêmio recebe inscrições 

de educadores até hoje

Conectando Boas Práticas 2021

Região - Com a retomada 
do calendário de vencimento 
das Carteiras Nacionais de 
Habilitação (CNHs), que 
havia sido suspenso durante 
o período mais crítico da 
pandemia da Covid-19, os 
documentos vencidos entre 
março e abril de 2020 devem 
ser renovados até dia 30 de 
dezembro deste ano. 

Para garantir que todos 
os cidadãos possam regula-
rizar a CNH antes do novo 
prazo de vencimento, todos 
os postos do Poupatempo 
realizam um mutirão nos 
próximos dois sábados do mês 
de dezembro, amanhã e dia 
18. O serviço presencial será 
oferecido no horário habitual 
de cada unidade, mediante 
agendamento, que pode ser 
feito nos canais digitais do 
programa de forma gratui-
ta e a prioridade é atender 
aqueles que estejam com a 
CNH para vencer ainda neste 
mês. Serão oferecidas cerca 
de 15 mil vagas para a ação.

Poupatempo 
realiza mutirão 
de renovação 
de CNH 

15 mil vagas

Saiba mais
ISS da Construção Civil – Serviço de atendimento itinerante 
Dia: amanhã, 11 de dezembro de 2021 
Horário: das 9h às 16h 
 
Regiões: Braz Cubas e Jardim Aeroporto  
Número de atendimentos: limitado a 300 pessoas por re-
gião, com distribuição de senhas 
 
Locais de atendimento: 
Braz Cubas: Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 
Rua Capitão Francisco de Almeida, 47 
 
Jardim Aeroporto/Jardim Santos Dumont/Conjunto San-
to Ângelo/Parque São Martinho/Conjunto do Bosque/Jardim 
Planalto/Jardim Santa Tereza: Escola Municipal Professora 
Auta Cardoso de Mello 
Rua Ícaro, 325 – Jardim Aeroporto 
 
Dia: sábado, 18 de dezembro de 2021 
Horário: das 8h às 13h 
 
Plantão da Secretaria Municipal de Finanças, na Prefeitura 
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro 
Cívico

Iniciativa conjunta 
vai levar cantatas 
itinerantes a 
seis abrigos do 
município

ano, quisemos fazer algo 
diferente e o maestro Lélis 
(Gerson) nos procurou com 
essa ideia, que acatamos ime-
diatamente. O que queremos 
é levar arte, cultura, lazer e 
carinho principalmente para 
os idosos da nossa cidade”, 
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Troca de ingressos para 
espetáculo começa na terça
Mogi - Desde segunda-feira 
passada ocorre a troca de 
ingressos para o concerto 
Crianças Iluminadas, que 
faz parte da programação 
especial de Natal deste ano e 
acontecerá amanhã, às 19h30, 
no auditório do Centro Muni-
cipal de Formação Pedagógica 
(Cemforpe). Os interessados 
devem procurar o Centro 
Cultural de Mogi das Cruzes 
das 9 horas às 16h45 e fazer 
a doação de um quilo de 
alimento não perecível, em 
troca do ingresso.

Comandarão o espetáculo 
musical três grupos do projeto 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes, compostos por 
jovens musicistas. São eles: 
coral Canarinhos do Itapety, 
Camerata de Cordas e a Or-
questra Jovem Minha Terra 
Mogi. A apresentação também 
contará com a presença do 
cantor mogiano João Victor 
Mafra, que ficou conhecido por 
sua participação no programa 
The Voice Kids e também por 
dublar o personagem Simba 

Crianças Iluminadas

no live-action do clássico O 
Rei Leão, lançado em 2019 
pela Disney.

Os alimentos arrecadados 
serão entregues ao Fundo 
Social de Mogi das Cruzes, 
que distribuirá tudo o que for 
arrecadado a instituições sociais, 
associações e lideranças de 
bairro cadastradas, alcançando 
assim famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

O Centro Cultural de Mogi 
das Cruzes, onde as trocas 

devem ser feitas, fica na Praça 
Monsenhor Roque Pinto de 
Barros, 360. Já o Cemforpe, 
onde acontecerá o espetáculo, 
fica na rua Antenor Leite da 
Cunha, 55, na Vila Nova 
Mogilar.

A programação especial 
de Natal deste ano se esten-
derá até o fim de dezembro. 
Mais informações devem ser 
obtidas por meio do telefone 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, que é o 4798-6900.

Interessados devem procurar o Centro Cultural de Mogi

Divulgação/PMMC

Saúde prossegue imunização
sem agendamento prévio
Mogi - Quem precisa tomar 
primeira, segunda ou terceira 
dose da vacina contra a Co-
vid-19 tem até amanhã para 
receber o imunizante sem 
necessidade de agendamento 
prévio. O trabalho faz parte da 
campanha de intensificação 
do reforço da imunização 
para ampliar a proteção dos 
mogianos antes das festas de 
final de ano. 

O trabalho começou no sábado 
passado e uma média de 4 mil 
doses estão sendo aplicadas 
por dia. O atendimento está 
sendo realizado em demanda 
espontânea, bastando comparecer 
à unidade de saúde ou drive, 
conforme estoque de vacinas 
e programação previamente 
estabelecida. Neste caso, é 
ofertado o imunizante que 
estiver à disposição na unidade.

A primeira dose da vaci-
na contra a Covid-19 está 
disponível para adultos ou 
adolescentes a partir de 12 
anos, enquanto a segunda 
deve seguir os intervalos do 
imunizante utilizado na primeira: 

Covid-19

CoronaVac (15 dias); Pfizer 
(21 dias); e AstraZeneca (oito 
semanas).

A terceira dose pode ser 
aplicada em qualquer pessoa 
com 18 anos ou mais que te-
nha completado a imunização 
há pelo menos quatro meses. 
Já as pessoas que tomaram a 
Janssen (dose única) agora 
também podem receber a 
dose de reforço com Pfizer a 
partir de dois meses.

Quem ultrapassou esses pra-
zos por qualquer motivo pode 

complementar a imunização a 
qualquer momento. E, a partir 
da próxima segunda-feira, a 
vacinação volta a ser realizada 
mediante agendamento online: 
www.cliquevacina.com.br .

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou ontem um óbito 
por Covid-19, totalizando 
5.661 mortes desde o início 
da pandemia.

Atendimento é realizado nas UBSs e drive-thru

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Programa abre consultas sobre
melhorias no transporte coletivo
População pode apresentar sugestões a respeito das linhas de ônibus no site participa.mogidascruzes.sp.gov.br

MOGI MOBILIDADE

Mogi - A Prefeitura iniciou 
ontem as consultas à popu-
lação do programa Participa 
Mogi Mobilidade. A ação 
faz parte dos estudos para a 
modernização e melhoria do 
sistema de transporte coletivo 
na cidade e os moradores 
podem participar por meio 
do site participa.mogidas-
cruzes.sp.gov.br ou no link 
disponível na página oficial 
da administração municipal.

Neste momento, o traba-
lho tem foco principal no 
atendimento de transporte 
das regiões de Biritiba Ussú, 
Sabaúna, Cocuera, Taiaçupeba 
e Conjunto Nova Bertioga, que 
já tiveram as apresentações 
à população das melhorias 
previstas nos estudos, além 
do Botujuru. No entanto, 
os passageiros de todas as 
regiões da cidade já podem 
dar suas contribuições, que 
formarão um grande banco 
de dados, que será utilizado 
quando do momento de 
alteração nos respectivos 
itinerários.

Formato de distribuição de linhas de ônibus está há 15 anos sem atualização

“O desenho do transporte 
coletivo em Mogi tem mais de 
15 anos e está defasado, não 
acompanhou as mudanças da 
mobilidade das pessoas nos 
últimos anos. Com este estudo, 
o objetivo é modernizar o 
sistema, com a contribuição 
da população, que é quem 
utiliza o serviço todos os 
dias”, explicou a secretaria 
municipal de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres.

Para participar, o pas-
sageiro deve acessar o site 
do Participa Mogi e fazer o 
cadastro de seus dados. Na 
sequência, o acesso deve ser 
feito pelos links “Votações” 
e “Participa Mobilidade”. 
Neste momento, o internauta 
informará o seu bairro e 
escolherá a linha sobre a 
qual ele deseja opinar.

O usuário poderá esco-
lher até três horários que 
mais utiliza em cada um 
dos sentidos. Estas escolhas 
podem ser de horários já 
existentes no trajeto ou de 
outros que o morador gostaria 

que fossem criados. Os dias 
da semana em que ele deseja 
a alteração também podem 
ser escolhidos.

“Com base nestes dados, 
será feita a definição so-
bre a implementação dos 

benefícios possíveis graças 
à modernização do sistema 
de transporte coletivo. Com 
ganho de eficiência das viagens, 
principalmente relacionados 
à redução de passagens pela 
região central, será feita a 

ampliação do atendimento 
nos bairros, de acordo com 
o interesse da população”, 
disse Cristiane Ayres.

Ela lembrou que a prin-
cipal medida prevista no 
novo projeto de transporte 

para a cidade é a redução 
do número de ônibus que 
passam pelo centro da cidade. 
A medida diminui o impacto 
do trânsito intenso da região 
sobre a circulação dos ôni-
bus. Com isso, a previsão é 
que o ganho de tempo nas 
linhas possa chegar a até 40 
minutos, considerando os 
dois sentidos de circulação.

Esta economia de tem-
po abre a possibilidade da 
disponibilização de novos 
horários para os passageiros. 
Os benefícios e os detalhes 
das alterações estão sendo 
apresentados pela adminis-
tração às comunidades por 
meio do programa.

O primeiro distrito a re-
ceber o encontro foi Biritiba 
Ussú, em 26 de outubro. Na 
sequência, foram realizadas 
reuniões em Sabaúna, Cocue-
ra, Taiaçupeba e Conjunto 
Nova Bertioga. A reunião no 
Botujuru estava prevista para 
ser realizada segunda-feira 
passada, mas precisou ser 
adiada e será reagendada.

Pedro Chavedar/PMMC
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Praça da Juventude tem programação especial de atividades esportivas

Mogi - A Praça da Juventude, no Jardim dos Amarais, recebe hoje uma série de 

atividades esportivas gratuitas para a população. A ação será realizada a partir das 

8 horas e faz parte do programa Vem pro Parque, desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer e que tem como objetivo estimular a utilização de 

espaços públicos para a prática de atividades esportivas.

Parque Botyra recebe o 
1º Festival do Porco & Cia.
Mogi - A partir de hoje, o 
Parque Botyra Camorim 
Gatti receberá  1º Festival 
do Porco & Cia. O evento, 
que tem apoio da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, por 
meio da Coordenadoria 
Municipal de Turismo, vai 
se estender até o domingo, 
sempre do meio dia às 22 
horas e a proposta é ofe-
recer às pessoas diversas 
opções gastronômicas do 
mercado suíno.

Assim, quem visitar o par-
que nesses três dias poderá 
degustar de opções como 
joelho de porco, leitão a 
pururuca, torresmo, torres-
mo de chão rolo, porco no 
rolete, costela fogo de chão, 
torresmo mineiro, costela 
suína, pernil e panceta. Os 
organizadores destacam 
que, a partir da parceria 
do food trucks, o festival 
também terá opções como 
hambúrguer e churros.

Além das delícias culiná-
rias, o festival terá música 
ao vivo com a apresentação 

Até domingo

de artistas regionais, área 
kids com brinquedos e 
monitores, para garantir 
a segurança das crianças e 
também espaço pet friendly, 
para quem quiser levar seu 
animal de estimação.

A organização lembra 
ainda que todos os protoco-
los sanitários para conter a 
disseminação da Covid-19 
serão respeitados. A entrada 
e o estacionamento serão 

gratuitos.
O Parque Botyra Ca-

morim Gatti fica atrás do 
prédio-sede da Prefeitura. 
O melhor ponto de acesso é 
pela avenida Doutor Cândido 
Xavier de Almeida e Souza, 
onde também haverá vagas 
para estacionamento.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio da 
página no Facebook do 
evento.

Parque fica atrás do prédio-sede da Prefeitura de Mogi

Divulgação/PMMC

Mais de 250 estudantes 
conquistaram medalhas
Mogi - Estudantes da cidade 
conquistaram 254 medalhas 
na 24ª Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica 
(OBA) e na 15ª Mostra Bra-
sileira de Foguetes (Mobfog), 
realizadas neste ano. A EM 
Profª Guiomar Pinheiro Fran-
co, no Jardim São Pedro, foi 
destaque pelo segundo ano 
consecutivo com a conquista 
de 59 medalhas.

A cidade recebeu 254 me-
dalhas, sendo 104 de ouro, 
78 de prata e 72 de bronze. A 
EM Profª Guiomar Pinheiro 
Franco realizou a entrega das 
medalhas deste ano (23 ouros, 
17 pratas e 19 bronzes) e as 
72 conquistadas em 2020 no 
último dia 6 de novembro 
em um evento com a par-
ticipação da comunidade. 
O tema é desenvolvido na 
escola desde o 1º ano do 
ensino fundamental.

“É uma grande alegria 
acompanharmos esse re-
sultado tão significativo de 
estudantes de todas as redes 
nesta Olimpíada dedicada 

Olimpíada de Astronomia

à ciência. Parabenizamos 
estudantes, professores, as 
equipes e as famílias. Es-
tamos trabalhando todos 
os dias para que Mogi seja 
uma cidade educativa e que 
a educação brilhe cada vez 
mais”, disse o secretário de 
Educação, André Stábile.

A rede municipal tam-
bém foi representada na 
edição deste ano pela a EM 
Profª Maria Eugênia Fochi 
de Araújo, no Residencial 

Itapety, com 8 medalhas (1 
ouro, 2 prata e 5 bronzes), 
a EM Profª Maria Coeli Be-
zerra de Melo, em Cezar de 
Souza, com 6 medalhas (1 
ouro, 1 prata e 4 bronzes) e 
o Cempre Benedito Ferreira 
Lopes, na Vila Lavínia, com 8 
medalhas (4 ouros, 3 pratas 
e 1 bronzes).Os eventos são 
realizados anualmente em 
todo o Brasil, envolvendo 
alunos do ensino fundamental 
e médio.

EM no Jardim São Pedro foi destaque pelo segundo ano

Divulgação/PMMC

Alto Tietê busca alternativas 
para fila de cirurgias eletivas
Mogi promete acelerar processo, enquanto que as outras cidades almejam parceria com o Estado via Cross

RETOMADA

Região - O Grupo Mogi-
News/DAT consultou as 
cidades mais populosas 
do Alto Tietê para verificar 
quais são as ações que estão 
sendo tomadas para reduzir 
a fila de exames e cirurgias 
eletivas - procedimentos con-
siderados não-emergenciais 
que foram suspensos no 
início da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

A retomada de exames 
chegou a ser cogitada no 
final do ano passado, mas 
a Central de Regulação de 
Ofertas de Serviços de Saúde 
(Cross), sistema estadual de 
gerenciamento de vagas que 
também trata das cirurgias 
eletivas, foi redirecionado no 

primeiro trimestre deste ano 
com o surgimento do que 
foi chamado de “segunda 
onda” de contaminação da 
Covid-19.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes, a 
cidade retomou as cirurgias 
eletivas desde o dia 1º de 
outubro, começando pela 
Unica de Jundiapeba com 
cirurgias de baixa complexi-
dade e sem internação. “No 
mês passado foram retoma-
das as cirurgias no Hospital 
Municipal começando pela 
Ginecologia, que é a maior 
demanda - atualmente são 
cerca de 500 pacientes. Ainda 
neste mês deve ser iniciada 
a convocação de pacientes 
que aguardam por cirurgia-

-geral no Hospital Municipal 

acabasse aumentando. “O 
município tem buscado 
recursos junto ao Estado 
para reduzir o tempo de 
espera. O governo estadual 
está, gradativamente, reto-
mando a liberação de vagas 
no sistema Cross para cirur-
gias eletivas, porém poucos 
equipamentos voltaram a 
atender e os que retornaram 
não estão atendendo na sua 
capacidade total”, apontou 
em nota.

Já em Poá, a secretaria de 
Saúde informou que está 
atendendo as solicitações 
pela avaliação do médico 
regulador, determinando 
as prioridades e agendando 
conforme avaliação e ne-
cessidade de cada paciente. 

“Há um projeto de criação 

Andre Diniz para consultas e exames 
pré-operatórios”, informou.

A Prefeitura de Suza-
no, por sua vez, informou 
que as demandas de alta e 
média complexidade são 

de um ambulatório de ci-
rurgia para avaliação clínica 
de todos os casos, antes de 
serem redirecionados para 
o atendimento. Também 
estamos trabalhando em 
rede a requalificação da fila 
de espera pelas unidades 
de saúde semestralmente”, 
apresentou a cidade, que 
informou dar prioridade 
para especialidades que 
envolvem casos de câncer.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos informou que 
depende exclusivamente 
das vagas ofertadas pelo 
sistema Cross, já que não 
conta com hospital municipal 
para cirurgias eletivas, e que 
o município faz a triagem 
dos encaminhamentos pelo 
médico regular da Central 

Municipal de Regulação de 
Vagas, na qual os pacientes 
graves possuem priorida-
de. “A interação está sendo 
gradativa, considerando o 
aumento da oferta das vagas 
via Cross. Vale ressaltar que 
as vagas do chamado ‘corujão 
da Saúde’ foram retomadas 
neste ano, considerando 
assim um aumento na oferta 
de vagas”, explicou.

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba encaminhou em nota 
que “a Secretaria Municipal de 
Saúde tem realizado cirurgias 
de vasectomia e também 
foi feita uma reunião com 
o Hospital Santa Marcelina 
para agilizar o atendimento 
da demanda reprimida. A 
Cross tem priorizado a rede 
de Oncologia”.

Com a pandemia 
da Covid-19 as 
intervenções
não-emergenciais 
foram suspensas

encaminhadas para a rede 
estadual, e que muitos serviços 
foram interrompidos com a 
pandemia do coronavírus, o 
que fez com que o número 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 088/2021 - PROCESSO Nº 201.772/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para administração, gerencia-
mento e fornecimento de cartão magnético, com chip ou aproximação, munido 

de senha de acesso, para aquisição de vale-refeição.
EMPRESA VENCEDORA: Lote único: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA., no 
valor global de R$ 1.926.000,00, equivalente a taxa de administração negativa em 
8,10%. Mogi das Cruzes, em 09 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA 

- Diretor Geral.

Água. Sabendo usar, não vai faltar.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012392-
46.2017.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda 
Pública, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Bruno Machado Miano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIA 
MARIA DA LUZ, Brasileira, qualificação desconhecida, não encontrada, 
que lhe foi proposta uma ação de Desapropriação por parte de Cia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, alegando em 
síntese que, em razão do Decreto Municipal nº 3.260, de 21 de julho de 
2017 (documento 05), a autora está autorizada a instituir servidão de 
passagem em uma faixa de 1.629,35 (um mil, seiscentos e vinte nove 
metros e trinta e cinco decímetros quadrados), localizada Rodovia Dom 
Paulo Rolim Loureiro (SP 098), Km 76, Bairro Biritiba Ussú, CEP: 08940-
000, no Município de Biritiba Mirim, cuja descrição perimétrica e demais 
características estão discriminadas no cadastro 7213/036, no Laudo 
de Avaliação Administrativo nº202/2016 e respectiva planta cadastral 
nº ERBE 6347/16 FL 06/09 (documentos 06,07 e 08), constando 
pertencer aos expropriados, conforme Matrícula nº 5.807, do 2ºCartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes (documento 
09),por ser necessária a implantação de uma Adutora e Acesso – 
AAB Ø900mm e Acesso Bacia do Rio Itapanhaú, partes integrantes 
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Biritiba Mirim, 
Comarca de Mogi das Cruzes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Mogi das Cruzes, aos 25 de maio de 2021.

Vaga de Emprego 
Jovem Aprendiz - Estágio - Idade de 15 a 18 Anos 
Descrição:- Área de trabalho: Estoque 
- Local de trabalho: Mogi das Cruzes
 

Enviar curriculum para comercial@medicallage.com.br 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 181/2021 - PROCESSO Nº 28.453/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS
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 09:00 horas do dia 27 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 09 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 202/2021 - PROCESSO Nº 25.840/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO “A” DUAS MACAS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09 horas do dia 23 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) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 09 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 204/2021 - PROCESSO Nº 24.847/2021 e Apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TENDAS, CAIXAS PLÁSTICAS, PALLETS, SUPORTE 
HIGIENIZADOR, ÁLCOOL EM GEL E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 10:00 horas do dia 23 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) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 09 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 
faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação da penalidade de multa a:
1. MELISSA FRAGA CORREA ACACIO DE OLIVEIRA, CNPJ: 41.878.332/0001-50 – NRM 
11680 MULTA 2,5 UFM – Processo nº 600.851/2021
2. MELISSA FRAGA CORREA ACACIO DE OLIVEIRA, CNPJ: 41.878.332/0001-50 – NRM 
11681 MULTA 8 UFM – Processo nº 600.850/2021
3. THOMEAS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 02.115.936/0001-93 – NRM 11640 MULTA 4 
UFM – Processo nº 600.349/2021
4. JOSE CLERTON DELFINO DE ARAUJO, CPF: 128.830.038-74 – NRM 11781 MULTA 2,5 
UFM - Processo nº 600.809/2021
5. ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL REAL PARK TIETE, CNPJ: 11.109.566/0001-72 – NRM 
12151 MULTA 3 UFM – Processo nº 600.357/2021
6. THIAGO PAULO DE PAULA MELO ME, CNPJ: 26.349.632/0001-59 – NRM 11676 MULTA 
5 UFM – Processo nº 600.418/2021
7. PÃES E DOCES CINTRA III LTDA, CNPJ: 05.651.661/0001-09 – NRM 11972 MULTA 3,35 
UFM – Processo nº 600.536/2021
8. MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, CPF: 123.138.168-00 – NRM 11679 MULTA 2,5 
UFM – Processo nº 600.810/2021
9. JSL S/A, CNPJ: 52.548.435/0027-08 – NRM 11777 MULTA 05 UFM – Processo nº 
600.795/2020
10. DROGARIA SÃO SEBASTIÃO LTDA ME, CNPJ: 52.552.429/0001-95 – NRM 11678 
MULTA 5 UFM – Processo nº 600.671/2021
11. CASA DE CARNES MOGI LTDA ME, CNPJ: 20.769.086/0001-29 – NRM 11773 MULTA 8 
UFM – Processo nº 600.546/2021
12. CONDOMINIO RESIDENCIAL JUNDIAPEBA 2, CNPJ: 17.007.149/0001-03 – NRM 11938 
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.736/2021
13.  CONDOMINIO RESIDENCIAL JUNDIAPEBA 2, CNPJ: 17.007.149/0001-03 – NRM 11937 
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.748/2021
14. ADRIANA BIZINHA, CNPJ: 35.985.853/0001-04 – NRM 11772 MULTA 3,35 UFM – 
Processo nº 601.702/2020
02. Comunicado de CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, comunica ao interessado 
abaixo que o Auto de Infração foi cancelado por motivo de deferimento de defesa:
1. CASIMIRO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, CPF: 096.169.008-97 – AIF 15104 – Processo 
nº 601.318/2021
03. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO/EQUIPAMENTO:
No. Protocolo: 601.967/2021  Data de Protocolo: 30/11/2021
Razão Social: MERCADO CALU LTDA
CNPJ: 40.829.235/0001-05
Endereço: Av. Kaoru Hiramatsu, nº 2401 – Braz Cubas
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08760-500 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 MERCADO CALU LTDA, localizado na Av. Kaoru Hiramatsu, nº 2401 – 
Braz Cubas, nesta cidade, vem exercendo atividades de supermercado em condições que 
infringem os dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade 
de INTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO (áreas de padaria e açougue) na data 
de 26 de novembro de 2021.
No. Protocolo: 601.969/2021  Data de Protocolo: 02/12/2021
Razão Social: SUPERMERCADO SEMAR CEZAR DE SOUZA LTDA
CNPJ: 08.359.422/0001-60
Endereço: Av. Ricieri Jose Marcatto nº 975 – Vila Suissa
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08810-020 UF: SP
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
artigos 65 e 67 inciso XXXIV da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO 
que, no exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o 
estabelecimento SUPERMERCADO SEMAR CEZAR DE SOUZA LTDA, localizado na 
Av. Ricieri Jose Marcatto nº 975 – Vila Suissa, nesta cidade, vem exercendo atividades de 
supermercado em condições que infringem os dispositivos legais acima mencionados, 
e comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO (câmara de 
congelados) na data de 09 de novembro de 2021.
04. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. RUBENS BENEDITO DE SOUZA ME, CNPJ: 67.470.880/0001-30 – Processo nº 
601.821/2021
2. OSVALDO FERREIRA GOMES JUNIOR ME, CNPJ: 05.053.613/0001-00 – Processo nº 
601.920/2021
3. CERAMICA E VELAS DE IGNIÇÃO NGK DO BRASIL , CNPJ: 52.541.760/0001-00 – 
Processo nº 601.570/2021
4. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0776-11 – Processo nº 601.397/2021
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
b) Cancelamento de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. DROGARIA VILA BRASILEIRA LTDA ME, CNPJ: 03.971.367/0001-40 – Processo nº 
601.913/2021
05. Comunicado de AUTO DE INFRAÇÃO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz publicar os seguintes 
AUTOS DE INFRAÇÃO:
- Nº 15058 a JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04, responsável pelo imóvel 
localizado em R. Prefeito Armindo Faustino de Mello, nº 235 – Parque Santana, nesta cidade, 
por alimentar pombos e outras aves com características sinantrópicas em vias e logradouros 
públicos, contrariando o artigo 25 páragrafo 1º da Lei Complementar Municipal 11 de 
17/12/2002 c/c artigo 40 incisos I, II e III e artigo 67 inciso XL da Lei Complementar Municipal 
98 de 24/06/2013. Processo nº 601.732/2021
- Nº 15059 a JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04, responsável pelo imóvel 
localizado em R. Prefeito Armindo Faustino de Mello, nº 235 – Parque Santana, nesta cidade, 
por manter condições de higiene ou organização ambiental que favoreçam a proliferação de 
vetores de doenças, contrariando o 67 inciso XXVI da Lei Complementar Municipal 98 de 
24/06/2013. Processo nº 601.731/2021
- Nº 15060 a JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04, responsável pelo imóvel 
localizado em R. Prefeito Armindo Faustino de Mello, nº 235 – Parque Santana, nesta cidade, 
por dificutlar a ação fiscalizadora das atividades sanitárias, contrariando o  67 inciso XXX da 
Lei Complementar Municipal 98 de 24/06/2013. Processo nº 601.730/2021
06. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. JC TABACARIA EIRELI, CNPJ: 23.831.107/0001-87 – Processo nº 601.482/2021

MOGI DAS CRUZES, SEXTA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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