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Reservatórios têm elevação 
de 8% com chuvas de janeiro

Durante o período,foram acrescentados ao Sistema Produtor Alto Tietê mais de 46 bilhões de litros de água

INFOSIGA

  Mortes no trânsito da região têm queda 
de 18% em dezembro. Cidades, página 5

Após um início de ano com os 
reservatórios de água na região na 
marca de 40%, o Sistema Produtor 
Alto Tietê (Spat) subiu mais de 8% 
em pouco mais de duas semanas, 
devido às recentes chuvas. Segun-
do levantamento da Companhia 
de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp), o volume 
subiu de 225,11 hectômetros cú-
bicos de água para 271,53 hectô-
metros cúbicos - o que equivale a 
46,4 bilhões de litros de água para 
as cinco represas em pouco mais 
de uma quinzena (um hectômetro 
cúbico corresponde a 1 milhão de 
metros cúbicos). O levantamento 
também mostrou que a porcenta-
gem média do sistema subiu 8,28%,.  
Cidades, página 6

As inscrições estão previstas para 
serem feitas entre 25 de janeiro e 
7 de fevereiro. Cidades, página 4

Mogi

ESTADO  
LIBERA CEM 
VAGAS PARA 
O BOLSA  
TRABALHO

MOGI

Agendamento 
para a 4ª dose 
está aberto. p8

Fortes chuvas que atingiram a região durante o ano ajudaram a elevar a quantidade de água

Mogi News/Arquivo
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Vacinação infantil

No primeiro dia, Suzano aplica 
134 doses contra a Covid-19

Ação ocorreu ontem e segue durante o dia de hoje na 
Arena Suzano. Cidades, página 3
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PRORROGAÇÃO
A Secretaria de Receita de Itaqua-
quecetuba prorrogou o vencimento 
da Contribuição para Custeio do Ser-
viço de Iluminação Pública (Cosip) e 
da Taxa de Custeio Ambiental (TCA). 
A alteração é válida para o pagamen-
to da cota única, primeira e segun-
da parcela. O prazo para pagamento, 
que teria vencimento em 15 de janei-
ro, passa para o dia 14 de fevereiro, 
enquanto a segunda parcela dos tri-
butos fica para o dia 28 de fevereiro.

MATRÍCULAS ETECS
Está disponível no site www.vesti-
bulinhoetec.com.br o resultado das 
matrículas deferidas e indeferidas 
da primeira lista de convocação do 
processo seletivo das Escolas Téc-
nicas Estaduais (Etecs) para o pri-
meiro semestre de 2022. Quem teve 
sua matrícula recusada poderá en-
trar com recurso pela internet, entre 
21 e 24 de janeiro, para correção da 
documentação.

VACINAÇÃO 
A Secretaria de Saúde de Suzano 
deu início ontem uma nova etapa da 
campanha de imunização contra a 
Covid-19. Desta vez, as aplicações 

são voltadas para as crianças de 5 a 
11 anos com comorbidades previa-
mente agendadas no site www.su-
zano.sp.gov.br. O trabalho será con-
centrado exclusivamente na Arena, 
das 8 às 17 horas. Entre segunda e 
quarta-feira, 200 pessoas se cadas-
traram para receber o imunizante 
nesta semana.

MOGI FEITO À MÃO I
A Secretaria Municipal de Cultura 
acaba de abrir um chamamento pú-
blico para artesãos e entidades re-
presentativas do artesanato de Mogi 
das Cruzes que tenham interesse em 
participar do projeto Mogi Feito à Mão. 
As inscrições deverão ser feitas dire-
tamente no Centro Cultural de Mogi 
das Cruzes, no Centro. Quem já estiver 
inscrito deverá atualizar o cadastro.

MOGI FEITO À MÃO II
Serão selecionados para o projeto 
artesãos exclusivamente da cidade 
que, poderão, a partir da seleção, 
expor em espaços públicos da cida-
de. A princípio, serão 50 vagas para 
o projeto Mogi Feito à Mão e outras 
seis para quem atua com a venda de 
antiguidades. O número de vagas está 
sujeito a alterações.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Perdas na Educação

A 
abertura do calendário letivo deste 
ano, previsto para o próximo mês 
pela maioria das redes de ensino, 
nos diversos níveis de aprendiza-

gem, vai colocar em xeque toda uma estru-
tura deteriorada nos últimos dois anos pela 
pandemia da Covid-19. Desde a paralisação 
total das atividades presenciais no início da 
crise sanitária, em 2020, até a retomada par-
cial e híbrida das aulas no decorrer do ano 
passado, o setor viveu o período mais crítico 
de sua história. Estudos recentes indicam que 
o prejuízo na aprendizagem dos estudantes 
é notório. Pais, responsáveis, educadores, 
especialistas e os próprios alunos concor-
dam que há uma preocupante defasagem 
no setor, que trará reflexos negativos pelos 
próximos anos.

Uma pesquisa publicada ontem no site de 
notícias do UOL, realizada pelo Datafolha, 
conclui que as perdas de aprendizagem du-
rante a pandemia são consideradas “irrepará-
veis” para quatro de cada dez entrevistados. 
Ao todo, foram ouvidas 2.070 pessoas em 
129 cidades diferentes no país. A reportagem 
do UOL conversou com o superintendente 

do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques. 
Para ele, a percepção desse grupo de entre-
vistados pode estar ligada ao que chamou 
de “vivência negativa” em relação ao ensino 
remoto, ferramenta utilizada pelas institui-
ções para aliviar a ausência física dos estu-
dantes nas escolas.

Agora, com o retorno iminente das ativi-
dades escolares, é que será possível dimen-
sionar, na prática, o volume do prejuízo 
provocado pela pandemia. Os estudantes, 
principalmente os mais jovens, terão de pas-
sar por avaliações para definir o estágio atual 
da aprendizagem, comparando-o com aque-
le em que eles deveriam estar. A questão da 
alfabetização é ainda mais delicada. Muitas 
crianças que já deveriam estar lendo e escre-
vendo, função básica da educação escolar, 
ficaram estagnadas, sem apoio familiar, ab-
solutamente por falta de condições de pais 
e responsáveis.

O ensino brasileiro precisará encontrar os 
mecanismos necessários e possíveis para es-
tabelecer políticas públicas que possam, ao 
menos, amenizar esse quadro sombrio vivi-
do pela Educação na atualidade.

Alguns de vocês já devem 
ter visto bebês com poucos 
meses de vida com a cabeci-
nha inclinada para um dos 
lados. Fiquem atentos, pode 
ser sinal de um problema de 
disfunção muscular pouco 
conhecido, mas que corre o 
risco de se tornar bem sério 
se não for tratado.

O torcicolo congênito é uma 
contratura ou encurtamento 
unilateral do músculo ester-
nocleidomastoideo, em que 
a cabeça fica inclinada para 
o lado do músculo afetado 
e girada para o lado oposto.

Saber a causa exata do 
torcicolo congênito ainda é 
um desafio para ciência, mas 
existem algumas hipóteses: 
hereditariedade, mau posicio-
namento do bebê dentro do 
útero e interrupção do fluxo 
sanguíneo no esternocleido-

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

mastoideo, espaço intrauterino 
reduzido pode gerar encurta-
mento do musculo limitando 
seus movimentos, é possível 
em alguns casos, o torcicolo 
congênito ser causado por 
um problema ósseo.

O que se deve observar com 
maior atenção é a inclinação 
lateral persistente da cabeci-
nha da criança. Normalmen-
te esse tipo de torcicolo não 
dói, embora a anormalidade 
seja obviamente visível com 
a cabeça voltada para o lado 
comprometido e o queixo 
voltado para o sentido opos-
to. O profissional especialis-
ta com sua simples obser-
vação da posição da cabeça 
do bebê e o toque na região 
comprometida consegue fa-
zer o diagnóstico. 

O tratamento deve ser rea-
lizado o mais precocemente 

possível. Na grande maioria 
dos casos, quando iniciado 
cedo, o tratamento com um 
profissional fisioterapeuta o 
resultado é visível. 

A participação dos pais 
também é essencial para a 
eficácia do tratamento, cor-
rigindo o posicionamento da 
cabecinha na hora do sono e 
da amamentação, por exemplo. 

No caso do tratamento com 
o fisioterapeuta, a quantida-
de e a frequência dos atendi-
mentos serão decididas pelo 
profissional de acordo com 
a evolução do paciente. Se 
o torcicolo não for tratado e 
corrigido, a deformação que 
ele acarreta pode acompanhar 
a criança por toda a vida e 
será cada vez mais difícil de 
ser revertida.

Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente da 
Comissão de Saúde do Lions 
Clube Mogi das Cruzes
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Prefeito participa de 
missa a São Sebastião
Suzano - O prefeito Rodri-
go Ashiuchi (PL), ao lado 
da primeira-dama Larissa 
Ashiuchi, participou na 
manhã de ontem da missa 
em celebração ao dia de 
São Sebastião. A cerimônia 
ocorreu na Igreja Matriz e 
teve à frente o bispo Dom 
Pedro Luiz Stringhini e o 
padre Cláudio Taciano. 

“Além de comemorarmos 
o dia do santo padroeiro 
de Suzano, hoje também 

Celebração

celebramos um ano da vaci-
nação na cidade. No dia 20 
de janeiro de 2021, mais do 
que a dose contra a Covid-19 
(coronavírus), nós trouxemos 
esperança de dias melhores 
para as famílias suzanenses. 
Desde então, muitas outras 
conquistas foram alcan-
çadas, chegando a 100% 
da população imunizada 
com pelo menos a primeira 
dose e cerca de 93% com 
a segunda, além do início 

da vacinação infantil”, disse 
Ashiuchi.

Por fim, o chefe do Exe-
cutivo agradeceu a Igreja por 
todo o apoio na área social 
do município e também 
na orientação quanto às 
ações de vacinação. Também 
participaram da missa os 
secretários municipais de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, Geraldo Garippo, e 
de Esportes e Lazer, Arnaldo 
Marín Junior, o Nardinho.

Irineu Junior/Secop Suzano 

No primeiro dia de vacinação 
infantil, 134 doses são aplicadas
Neste primeiro momento, as crianças entre 5 e 11 anos, com comorbidade, são o público-alvo da campanha

CORONAVÍRUS

Suzano - A Prefeitura deu 
ontem início à etapa de va-
cinação das crianças contra 
o coronavírus (Covid-19) . A 
operação foi realizada das 8 
às 17 horas, na Arena Suzano, 
sendo palco da aplicação 
de 134 doses de esperança 
para as famílias suzanenses. 
Neste primeiro momento, 
o grupo prioritário são os 
pequenos de 5 a 11 anos 
com comorbidades.

A vacinação contemplou os 
que realizaram o pré-cadastro 
no site do governo estadual 

“Vacina Já” (vacinaja.sp.gov.
br) e o agendamento por 
meio da plataforma digital 
disponibilizada pelo Con-
sórcio de Municípios do 
Alto Tietê (condematportal.
sissonline.com.br/cadastro). 
Os atendimentos seguem 
hoje, no mesmo horário, 
para contemplar as demais 
crianças cadastradas. 

Durante as nove horas de 
vacinação ininterruptas na 
Arena Suzano, os pequenos 
foram recebidos com muita 

animação por uma turma 
de palhaços e super-herói, 
que contribuíram com o 
entretenimento do público e 
distração do medo das agu-
lhas. A equipe da Vigilância 
Epidemiológica, responsável 
pelas aplicações, também 
ofereceu a acolhida de forma 
sensível e confortável, tanto 
para os pais quanto para as 
crianças, repassando todas 
as informações necessárias. 
O local ainda contou com 
uma seleção de músicas 
infantis especial e estrutura 
fotográfica para registrar o 
grande momento. 

O primeiro a receber a 
vacina na Arena Suzano foi o 
Juan Felipe Moisés, de 9 anos. 
Conforme explicou a mãe, 
Eunice Aparecida da Silva, a 
ansiedade foi um sentimento 
que predominou mais entre 
os pais do que as crianças. 

“Eu estava esperando por este 
momento há muito tempo. 
Eles já são mais frágeis que 
as outras pessoas e eu tinha 
muito medo de que meu 

filho fosse infectado pelo 
vírus. Não sabíamos como 
o corpo ia reagir. Mas agora 
estou aliviada e muito grata 
pela oportunidade”, disse.

Já para Sara Silva Lira e 
Elisângela Marília da Cruz, 

mãe e avó do pequeno Mar-
cos Antônio, de 8 anos, a 
alegria é em poder estimar 
por dias melhores. “Eu fi-
quei emocionada com este 
momento. É indescritível a 
sensação de alívio em saber 

que ele vai poder aproveitar 
a infância, se desenvolver e 
ser feliz. Nós só queremos 
preservar a saúde deles”, 
afirmou Sara.

Para o secretário munici-
pal de Saúde, Pedro Ishi, a 

vacinação ocorreu conforme 
o planejado, de forma tran-
quila e sem aglomerações. 

“O saldo deste primeiro dia 
foi muito positivo. Os pais e 
responsáveis estavam muito 
comprometidos e cautelosos 
com a segurança dos filhos, 
o que proporcionou mais 
celeridade durante todo o 
processo”, explicou. 

A vacinação das crianças 
é uma nova etapa para o en-
frentamento da Covid-19 na 
cidade, e a expectativa é de 
contemplar o público-alvo em 
sua totalidade para expandir 
a abrangência, conforme 
explicou o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi. “Nós estamos muito 
empenhados em imunizar toda 
a cidade. Pois os números 
não negam, as vacinas salvam 
vidas e oferecem bem-estar, 
mesmo em eventuais infecções. 
Para a saúde e segurança 
de todos, não vamos medir 
esforços para viabilizar a 
operação e contamos com a 
participação dos pais nesta 
missão”, afirmou. 

Vacinação ocorreu ontem na Arena Suzano e segue ainda hoje no município

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Itaquá - Entre 25 de janeiro 
e 7 de fevereiro, estarão 
abertas 160 oportunidades 
na nova chamada para o 
programa estadual Bolsa 
Trabalho com o intuito de 
proporcionar ocupação, qua-
lificação profissional e renda 
aos cidadãos em situação de 
vulnerabilidade social.

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
providenciou os trâmites 
de repactuação para a con-
tinuidade do programa no 
município.

Serão aceitos moradores 
desempregados, com mais 
de 18 anos e renda familiar 
de até R$ 550 por pessoa. 
Para efetivar a inscrição, 
será necessário informar 
dados do RG, CPF, carteira 
de trabalho e comprovante 
de endereço.

“Trabalho e renda são essen-
ciais para a vida em sociedade. 
Em 2021, 130 munícipes 
foram beneficiados pelo 
programa e algumas mulhe-
res foram aproveitadas no 
quadro efetivo de servidores 

160 vagas para o Bolsa 
Trabalho serão abertas

Oportunidade

da prefeitura, tendo em vista 
seus bons desempenhos 
funcionais e devidas quali-
ficações”, contou o prefeito 
Eduardo Boigues (PP).

As inscrições devem ser 
feitas por meio do site www.
bolsadopovo.sp.gov.br e a 
convocação sairá no Diário 
Oficial. Os novos beneficiários 
receberão bolsa-auxílio de 
R$ 540 reais por mês, além 
de um curso de qualificação.

As opções são de auxiliar 
de controle de produção e 
estoque, gestão adminis-
trativa, gestão de pessoas, 
organização de eventos, rotina 
de serviços administrativos, 
secretariado ou recepção. 
Eles serão oferecidos pela 
Universidade Virtual do Es-
tado de São Paulo (Univesp), 
tendo duração de 80 horas 
e seguro contra acidentes.

Em contrapartida, os favo-
recidos executarão serviços 
administrativos ou de zela-
doria em órgãos públicos 
municipais, por quatro horas 
diárias, cinco dias por semana, 
pelo período de cinco meses.

Ferraz - A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educação, 
disponibilizou, na última 
quarta-feira, a segunda lista 
dos alunos contemplados 
para as creches municipais 
em 2022 no site oficial da 
administração municipal. Os 
alunos contemplados terão até 
dia 25 de janeiro para finali-
zarem a inscrição na creche 
que for aprovado.

Para verificar é necessário 
acessar o site www.ferrazde-
vasconcelos.sp.gov.br, clicar 
no menu Secretaria/Educação/
Resultado das Inscrições e 
clicar na aba “Lista Geral e 2ª 
Contemplação- Janeiro 2022”.

Após a confirmação, os pais 
precisam comparecer na unidade 
correspondente da inscrição 
com certidão de nascimento, 
carteira de vacina (frente e 
verso), cartão do SUS, RG 
do aluno (se houver), RG do 
pai, mãe ou responsável legal, 
comprovante de residência no 
nome de um dos responsáveis 
com CEP e duas fotos 3x4.

Segunda lista 
para creches 
municipais  
é divulgada

Matrícula
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Aumenta prazo para adaptação 
à Lei de Uso e Ocupação do Solo
Na prática, empresas terão, em vez de 4 anos, 7 para se adequarem à norma; projeto foi votado em dezembro

LICENÇA

Mogi - A aprovação do 
Projeto de Lei 193/2021, 
de autoria da Prefeitura, 
que ocorreu na Câmara 
Municipal em dezembro 
passado, promoveu altera-
ções no artigo 195 da Lei 
de Ordenamento do Uso e 
Ocupação do Solo de Mogi 
das Cruzes (Louos) de Mogi 
das Cruzes. A mudança tem 
como objetivo dar um novo 
prazo para que as empresas 
regularizem suas atividades, 
a fim de fomentar o desen-
volvimento econômico e 
social da cidade.

Na prática, o projeto 
aumenta de quatro para 
sete anos o prazo para que 
as empresas, constituídas 
anteriormente a 30 de no-
vembro de 2016, emitam a 
licença de funcionamento 
junto à Prefeitura. Com isso, 
como a lei é de 2016, o 
prazo passa a valer até 2023. 
A medida tem o objetivo de 
amenizar os impactos que 
a pandemia de coronaví-
rus (Covid-19) causou na 

economia mundial, sendo 
importante para a manutenção 
das empresas na cidade e, 
consequentemente, para a 
geração de empregos.

Processo de revisão
Paralelamente à aprova-

ção do projeto, população 
mogiana pode participar do 
processo de revisão da Louos, 
que vem sendo realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Urbanismo. 
Instituída pela Lei Municipal 
7.200, de 31 de agosto de 
2016, a Louos é um dos 
principais instrumentos de 
planejamento territorial da 
cidade, reunindo as regras 
do zoneamento e a definição 
dos parâmetros de uso e de 
ocupação do solo.

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que atualmen-
te o processo está focado 
na coleta de sugestões da 
população. Os trabalhos 
seguem um cronograma 

de reuniões, consultas e 
audiências públicas que 
acontecerão durante todo 
o período de revisão do do-
cumento. Nelas, a Prefeitura 

de Mogi das Cruzes levará 
informações à sociedade, 
detalhará o andamento do 
processo e colherá sugestões 
e opiniões dos munícipes 

sobre a Louos.
A revisão da lei está prevista 

no novo Plano Diretor de 
Mogi das Cruzes, aprovado 
pela Lei Complementar 

150, de 26 de dezembro de 
2019. “Fizemos a revisão do 
Plano Diretor e o artigo 242 
determina que a legislação 
urbanística municipal deverá 
ser revista e alterada para 
ajuste e adequação aos seus 
dispositivos legais, assegu-
rada a ampla participação 
popular na discussão dos 
temas abordados”, expli-
cou. Uma página no site da 
Prefeitura informa todos os 
detalhes do processo.

Claudio Rodrigues lem-
brou que, após a conclusão 
da primeira fase, com a 
apresentação das sugestões 
pelos mogianos, a segunda 
etapa será dedicada à ava-
liação das condições atuais 
de ocupação do território 
e identificação de conver-
gências e divergências. A 
terceira fase prevê o ali-
nhamento dos conceitos e 
estratégias centrais para a 
nova legislação, enquanto a 
quarta etapa será dedicada 
à construção da minuta do 
projeto de lei.

Regulamento vale para empresas constituídas antes de 30 novembro de 2016

Emanuel Aquilera/Mogi News

Cempre Benedito Ferreira 
tem 47 alunos aprovados
Mogi - O Cempre Benedito 
Ferreira Lopes, na Vila Laví-
nia, comemorou na última 
semana um grande orgulho 
para toda a comunidade es-
colar. Isso porque 47 alunos 
que concluíram o 9º ano do 
ensino fundamental em 2021 
foram aprovados na primeira 
chamada do processo seletivo 
da Escola Técnica Estadual 
(Etec) Presidente Vargas, em 
Mogi das Cruzes.

Neste semestre, ainda 
por conta da pandemia da 
Covid-19, a classificação foi 
realizada mediante análise 
de rendimento escolar. O ex-

-aluno Nicolas Prado foi um 
dos poucos jovens da turma 
de Mecatrônica que tiveram 
nota 10 em Língua Portuguesa 
e Matemática. “Ele é muito 
estudioso e nós sempre o 
incentivamos. Além disso, 
a escola sempre deu muito 
apoio e agora estamos vendo 
o resultado”, contou Fernando 
Prado, pai de Nicolas. “Estou 
muito animado para começar!”, 
disse o estudante.

Etec Presidente Vargas

“Tudo isso é fruto da dedicação 
de toda a equipe da escola e 
dos alunos, principalmente nos 
últimos anos, que não foram 
fáceis”, complementou Cícero 
Reis, pai de Miguel dos Reis. 

Para a diretora Débora Teixeira, 
essa conquista é resultado do 
trabalho desenvolvido nas salas 
de aula ao longo do tempo, em 
especial no período de pandemia. 

“Viemos de praticamente dois 
anos de ensino remoto. Esse 
resultado nos mostra que todos 

os esforços realizados pelos 
professores, alunos e toda a 
equipe escolar foram essenciais 
para um ensino de qualidade 
mesmo em um momento tão 
desafiador”, contou.  

Além dos cursos técnicos 
de Mecatrônica e Automação 
Industrial, os estudantes se 
classificaram para as turmas 
de Administração, Design de 
Interiores, Edificações, Ele-
trônica, Mecânica, Nutrição 
e Dietética e Química.

Estudantes foram aprovadores em diferentes cursos

Ney Sarmento/PMMC

Estado libera cem vagas 
para o Bolsa Trabalho
Mogi - A cidade contará com 
cem vagas na nova etapa do 
programa Bolsa Trabalho, 
divulgada anteontem pelo 
governo do Estado. A Prefei-
tura já fez a adesão junto ao 
sistema estadual. As inscrições 
para os participantes estão 
previstas para serem feitas 
entre os dias 25 de janeiro e 
7 de fevereiro pelo site www.
bolsadopovo.sp.gov.br.

O programa Bolsa Trabalho  
tem objetivo de gerar renda, 
qualificação e empregabilidade 
para as pessoas em situação 
vulnerável. Poderão se ins-
crever  pessoas que estão 
desempregadas, maiores de 
18 anos e com renda familiar 
de até R$ 550 por pessoa. De 
acordo com o governo do 
Estado, a prioridade será para 
as mulheres e a divulgação 
dos selecionados será feita 
pelo Diário Oficial.

A iniciativa garante ocupação 
profissional por cinco meses e 
o selecionado vai atuar junto 
a órgãos públicos municipais 
e estaduais, com bolsa auxilio 

Curso e renda

de R$ 540 por mês, além 
de 80 horas de qualificação, 
promovida pela Universida-
de Virtual do Estado de São 
Paulo (Univesp). Os inscritos 
poderão escolher entre os 
cursos profissionalizantes 
de Auxiliar de Controle de 
Produção e Estoque, Ges-
tão Administrativa, Gestão 
de Pessoas, Organização de 
Eventos, Rotinas e Serviços 
Administrativos e Secretariado 
e Recepção.

A carga horária de atuação 
dos selecionados será de 4 
horas diárias, cinco dias por 
semana, e o benefício poderá 
ser pago por cinco meses 
consecutivos. Além do curso 
de qualificação profissional, os 
participantes também terão 
apoio à empregabilidade.

Esta será a segunda turma 
do Bolsa Trabalho. No ano 
passado, cem pessoas foram 
selecionadas para atuar durante 
cinco meses.

Inscrições podem ser feitas a partir do dia 25

Pedro Chavedar/PMMC
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Mortes no trânsito caem 18% 
em dezembro no Alto Tietê
Mogi das Cruzes mostrou aumento de 150% nas vítimas fatais na comparação entre dezembro de 2020 e 2021

ACIDENTE

Região - Dados do sistema 
Infosiga, do governo do Estado 
de São Paulo, apontam que 
o Alto Tietê teve uma queda 
no número de mortes no 
trânsito de aproximadamente 
18% no mês de dezembro, 
na comparação com o ano 
de 2020.

O levantamento leva em 
conta as notificações das 
unidades de Saúde e das 
autoridades como a Polícia 
Rodoviária Estadual. Os dados 
são repassados para os mu-
nicípios, que são orientados 
a realizar ações

No levantamento feito 
pelo governo do Estado, em 
dezembro do ano retrasado, 
11 pessoas morreram em 
acidentes de trânsito nas 
dez cidades da região; no 
mês passado, o número caiu 
para nove, o equivalente a 
um recuo de 18,1%.

Na somatória, cinco ci-
dades apresentaram queda 
significativa no número de 

óbitos em acidentes em ruas, 
avenidas e estradas: Arujá, 
Ferraz de Vasconcelos, Gua-
rarema e Itaquaquecetuba, 

que não tiveram mortes no 
período; Biritiba Mirim foi a 
única cidade da região que 
não registrou mortes nos dois 

períodos, com uma queda 
de 100% na proporção de 
mortes.

A cidade de Poá manteve 

a mesma média de óbitos no 
período, com uma morte em 
2020 e uma em 2021. Suza-
no, por sua vez, reduziu de 

duas vítimas em dezembro 
do ano retrasado para uma 
no mês passado, caindo em 
50% na proporção.

Três municípios tiveram 
um aumento no número de 
óbitos: Salesópolis e Santa 
Isabel, que não haviam re-
gistros de vítimas fatais em 
acidentes de trânsito em 
dezembro de 2020, tiveram 
cada, uma vítima no mês 
passado, aumentando em 
100%.

O município que teve o 
maior aumento foi Mogi das 
Cruzes, que marcou duas 
vítimas em dezembro de 
2020, e subiu para cinco - um 
aumento de 150%. Destas 
mortes, segundo o governo 
do Estado, duas foram por 
atropelamento na primeira 
quinzena do mês passado.

Em todo o Estado, fo-
ram apontadas 438 mortes 
no trânsito entre colisões e 
atropelamentos, e 427 em 
dezembro do ano retrasado. 
Na média, o aumento de 
mortes foi de 2,57%.

André Diniz

De acordo com os dados do Infosiga, cinco municipios apresentaram queda na quantidade de vítimas fatais

Felipe Claro/Mogi News

Mogi - Um grupo de moradoras 
do bairro Novo Horizonte 
reivindica a regularização dos 
trabalhos de limpeza e coleta 
de lixo no bairro, localizado 
no limite com as cidades de 
Suzano e Itaquaquecetuba.

O grupo, organizado na 
Associação de Moradoras do 
Novo Horizonte, informou 
que a situação na região dos 
bairros Jardim Margarida, 
Residencial Novo Horizonte, 
Jardim Piatã I e II e Vila 
Augusta, que já apresentava 
problemas, teve uma piora 
nos últimos dois meses, com 
a irregularidade dos horários 
e itinerários dos caminhões 
da coleta de lixo. Os atrasos 
na coleta, segundo os mo-
radores, teriam causado o 
acúmulo.

Maria Rodrigues, que faz 
parte da associação, declarou 
que os atrasos acabam con-
tribuindo para o aumento da 
sujeira e a proliferação de 
insetos e ratos. “Ou abandonam 
em terrenos, ou recorrem à 
queima de forma caseira do 
lixo”, contou.

A representante da asso-
ciação também informou 

Grupo se queixa de coleta de lixo
Novo Horizonte

encaminhamento de recla-
mações, a Prefeitura de Mogi 
informou que o canal oficial 
é a Ouvidoria Municipal pelo 
telefone 156, e que é a partir 
dele que é gerado o protocolo 
de atendimento. “Os registros 
são fundamentais para que 
a administração municipal 
obtenha um diagnóstico 
sobre a situação dos bairros 
e distritos, e possa planejar 
ações e executá-las”.

A municipalidade também 
informou que segue com a 
atualização da proposta de 
concorrência pública para a 
coleta de resíduos sólidos e 
o Plano Municipal de Resí-
duos Sólidos, para atender o 
novo Marco Regulatório do 
Saneamento Básico. (A.D.)

pública, e a empresa já foi 
acionada sobre a situação no 
Residencial Novo Horizonte. 

“Pelo cronograma da coleta, 
o residencial é atendido às 
terças, quintas e sábados no 
período noturno”, explicou.

Sobre o serviço de coleta 
de lixo, a Prefeitura informou 
que a situação está norma-
lizada desde a mudança no 
ano passado da empresa res-
ponsável, mas que situações 
pontuais podem ocorrer, mas 
são sanadas da forma mais 
rápida possível.

Em relação ao 

que teve dificuldades em 
conseguir um encaminha-
mento das autoridades mu-
nicipais sobre o problema, 
tentando obter soluções 
tanto junto aos órgãos da 
administração, quanto em 
agendar audiências com o 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
para tratar do assunto.

Outro lado
A Prefeitura, por meio da 

Secretaria de Infraestrutura 
Urbana, informou que realiza 
o acompanhamento diário 
dos serviços de limpeza 

Moradores apontam falhas no sistema de coleta

Divulgação 

Mogi - Dez bairros serão 
atendidos amanhã pelas 
operações Cata-Tranqueira 
e Cata-Pneus. São eles: Vila 
Cardoso, Vila Jundiaí, Vila 
Bela Flor, Jardim Cambuci, 
Residencial Mirage, Vila Cin-
tra, Vila Nova Cintra, Jardim 
Nova Cerejeira, Vila Joia e Vila 
Paulista. Os moradores desses 
locais devem deixar móveis, 
objetos e também pneus que 
não tenham mais serventia 
na frente de suas casas na 
noite anterior ou antes das 
7 horas do próprio sábado.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. A cada sábado, são 
cerca de dez funcionários 
atuando. O objetivo é recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta, 
beneficiando o morador que, 
eventualmente, tenha dificul-
dades para fazer o descarte. 
A operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 
que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 

Prefeitura.
Quem tiver pneus para des-

cartar também pode separá-los. 
Este é um serviço adicional 
realizado pelas equipes, que 
contribui para a contenção 
da proliferação do Aedes 
aegypti, mosquito transmissor 
dos vírus da dengue, zika e 
chikungunya.

As operações Cata-Tranqueira 
e Cata-Pneus são serviços 
essenciais prestados pela 
Secretaria Municipal de In-
fraestrutura Urbana. Só não 
são recolhidos lixo doméstico, 
roupas, restos de construção 
civil (entulho) e material 
resultante de poda de árvore 
ou jardinagem. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone 4798-5706.

Cata-Tranqueira atende 
dez bairros amanhã

Cata-Pneus também

A operação 
atende os 
bairros 
conforme um 
cronograma

Prefeitura 
informou que 
a situação está 
normalizada
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Parque Nosso Recanto

Com a chegada do verão, os ferrazenses e visitantes buscam pontos estratégicos 

para curtir a estação mais quente do ano no Alto Tietê. Dentre os locais ofertados, 

o Parque Municipal Nosso Recanto é uma boa opção. Localizado no bairro Jardim 

Pérola, a área abriga animais livres e acolhidos de maus tratos e cativeiro, mas 

também uma diversidade ímpar da flora brasileira.

Chuvas de janeiro recuperam 
8% dos reservatórios da região
No total, 46,4 bilhões de litros de água foram captados pelo Spat, elevando nível de 40% para 48% da capacidade

ABASTECIMENTO

Região - Após um início de 
ano com os reservatórios de 
água na região na marca de 
40%, o Sistema Produtor Alto 
Tietê (Spat) subiu mais de 
8% em pouco mais de duas 
semanas, devido às recentes 
chuvas. Segundo levantamento 
da Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), o volume 
subiu de 225,11 hectômetros 
cúbicos de água para 271,53 
hectômetros cúbicos - o que 
equivale a 46,4 bilhões de 
litros de água para as cinco 
represas em pouco mais de 
uma quinzena (um hectôme-
tro cúbico corresponde a 1 
milhão de metros cúbicos).

O levantamento diário di-
vulgado pela Sabesp também 
mostrou que a porcentagem 

Represa do rio Jundiaí ultrapassou a metade de sua capacidade de armazenagem

média do sistema que atende 
a mais de 3 milhões de mo-
radores no Alto Tietê e na 
Região Metropolitana de São 

Paulo também subiu 8,28%, 
de uma capacidade média 
de 40,18% no sistema, na 
virada do ano, para 48,46% 

na medição de anteontem.
Na contagem separada das 

cinco represas localizadas 
entre Suzano e Salesópolis, o 

Portal dos Mananciais também 
mostrou crescimento ao longo 
da primeira quinzena do ano. 
O reservatório com maior 
captação foi o Ponte Nova, 
localizado em Salesópolis, que 
recebeu 14,04 hectômetros 
cúbicos d’água desde a virada 
do ano, chegando a 150,66 
hectômetros cúbicos. No 
entanto, o reservatório que 
teve proporcionalmente o 
maior avanço foi o Jundiaí, 
que teve a capacidade elevada 
de 31,12% para 52,13%.

Procurada pela reportagem, 
a direção da Sabesp informou 
que não há risco de desabas-
tecimento neste momento 
na Grande São Paulo, mas 
reforçou a necessidade do 
uso consciente de água. “As 
projeções são de aumento no 
nível dos reservatórios entre 
janeiro e fevereiro, meses 

com maiores médias histó-
ricas. Desde a crise hídrica 
de 2014, os investimentos da 
companhia tornaram mais 
robusto e flexível o Sistema 
Integrado. Neste momento, 
um conjunto de medidas 
vem sendo adotado para a 
segurança hídrica, como a 
ampliação da infraestrutura 
e gestão da pressão noturna 
para redução de perdas na 
rede”, afirmou.

No início do mês, a Câmara 
Técnica de Meio-Ambiente do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) afirmou que 
mantém o monitoramento 
dos reservatórios localizados 
no Alto Tietê, e que as cidades 
estão adotando medidas em 
âmbito local para reduzir o 
desperdício e as perdas no 
fornecimento de água.

Andre Diniz
Daniel Carvalho/Mogi News /Arquivo

Saúde está com esquema 
para agendar a 4ª dose
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Saúde mantém um esquema 
especial para agendamento da 
quarta dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas com 
imunossupressão. O objetivo é 
evitar espera na unidade para 
conferência de documentos 
e garantia de atendimento 
correto e prioritário.

Os imunossuprimidos a 
partir dos 18 anos precisam 
obter autorização para vacina-
ção por e-mail roberta.sms@
pmmc.com.br ou whatsapp: 
(11) 97370-4749. A quarta 
dose pode ser aplicada quatro 
meses após a terceira. 

Ao efetuar contato, o soli-
citante deve explicar o caso e 
enviar receita ou laudo médico 
e demais documentações 
que comprovem o diagnós-
tico, além de uma cópia da 
caderneta de vacinação da 
Covid-19. A avaliação é feita 
por um profissional médico, 
que autoriza o agendamento 
ou atendimento na unidade 

Pandemia

de referência. 
Além da quarta dose, a Pre-

feitura mantém o agendamento 
online da vacinação contra a 
Covid-19 para aplicação de 
primeira, segunda ou terceira 
doses no site oficial www.
cliquevacina.com.br http://
www.cliquevacina.com.br. 
Há opções de todos os imu-
nizantes, incluindo algumas 
vagas para crianças de 5 a 

11 anos com comorbidades.

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou, ontem, seis óbitos 
em decorrência da Covid-19. 
As mortes ocorreram nos 
municípios de Biritiba Mirim, 
Mogi das Cruzes, Santa Isabel 
e Suzano.

Por enquanto ação é voltada aos imunossuprimidos

Mogi News/Arquivo

Inscrições para visitação a 
monumentos estão abertas
Mogi - Estão abertas as 
inscrições para as visitas 
monitoradas à exposição 
Monumentos, de Lúcio Bit-
tencourt, que fazem parte da 
programação do Cultura nas 
Férias 2022. Os interessados 
devem se inscrever por meio 
de formulário online e as 
visitas acontecerão neste e 
no próximo sábado, a par-
tir das 10 horas. Todos os 
protocolos sanitários estão 
sendo cumpridos,.

Os demais protocolos são: 
distanciamento mínimo de 
um metro entre as pessoas, 
comprovação de esquema 
completo de vacinação para 
maiores de 18 anos, uso 
obrigatório de máscaras 
durante todo o tempo das 
atividades e disponibilização 
de álcool em gel em todos 
os espaços.  

Os inscritos serão acom-
panhados pelo próprio 
artista, que falará sobre o 
processo de confecção de 

Exposição

cada monumento e também 
responderá a questões e 
dúvidas dos visitantes. A 
exposição está instalada no 
Parque Centenário desde o 
final do ano passado e lá 
deve permanecer até o dia 
30 de janeiro.

Também seguem abertas 
inscrições para a edição es-
pecial do projeto Roteiro do 
Patrimônio. As vagas para 
as oficinas de janeiro, para 
os ensaios abertos na Casa 
do Hip Hop e para a edição 
especial do projeto Noites de 
Mistério já foram preenchidas.

A programação do Cultura 
nas Férias terá ainda sessões 
gratuitas de filmes, que acon-
tecerão no Theatro Vasques, 
nos dias 28 de janeiro, 4 
e 11 de fevereiro, sempre 
a partir das 20 horas. As 
sessões seguirão temáticas 
específicas e a retirada de 
ingressos deverá ser feita 
antecipadamente, para evitar 
a formação de aglomerações. 

O mesmo sistema de retirada 
de ingressos e ocupação da 
casa será adotado para o 
lançamento, no dia 30 de 
janeiro, do documentário 

“Trajetória – Memória Ancestral”. 
A primeira exibição da obra 
está marcada para o dia 30 
de janeiro, às 19 horas, no 
Theatro Vasques.

Hoje, às 19 horas, acon-
tecerá ainda a livre exibição 
de conteúdo audiovisual que 
terá como tema o combate 
à intolerância religiosa. O 
material será disponibilizado 
de forma irrestrita a todos os 
interessados, por meio das 
redes sociais.

E há também a progra-
mação para fevereiro, que 
terá foco especial no público 
infantil e contará com par-
cerias importantes, como a 
com o Sesc Mogi das Cruzes. 
Demais informações e links 
para inscrição serão dispo-
nibilizados em breve pela 
Secretaria de Cultura.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - PROCESSO Nº: 201.597/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA COMPREENDENDO: PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NATIVAS E MANU-
TENÇÃO DE AREA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL VISANDO O CUMPRIMENTO 
DE TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL FIRMADO EM PRO-
CESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – SP.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebi-
dos na Divisão de Suprimentos e Compras do SEMAE, localizada na Secretaria 
Municipal de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narci-
so Yague Guimarães, nº 277 - 1º andar, até às 09h30min do dia 09 de fevereiro de 
2022. A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma 
data às 10h00min. O texto integral do edital e todas as informações sobre a 
licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.
mogidascruzes.sp.gov.br/. Mogi das Cruzes, 18 de janeiro de 2022. JOÃO JORGE 

DA COSTA - Diretor Geral do SEMAE.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 084/2021 - PROCESSO Nº 201.650/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de sulfite A4.
EMPRESA VENCEDORA: Lote único: KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA., no 
valor global de R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil, cento e vinte reais). Mogi das Cru-

zes, 20 de janeiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.  

4735-8000

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1, JANEIRO DE 2022
Processo nº 836/22
Ofício nº 03/2022 – 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, 14 de Janeiro de 2022.

ANDRÉ JUNJI IKARI -Secretário de Segurança

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 
Número Setor Quadra Unidade Loteamento Proprietário Endereço para correspondência

1940/21 32 055 004 VL SÃO PAULO MKP – INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA R ALBUQUERQUE LINS, 633, 10 AND, SL101 – SP
1942/21 32 055 006 VL SÃO PAULO MKP – INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA R ALBUQUERQUE LINS, 633, 10 AND, SL101 – SP
1992/21 15 204 015 CESAR DE SOUZA LUCIANO DELA ROVERE E SM EST JOEL HERMENEGILDO BARBIERI, 100, Q20, L30 – NESTA
2224/21 40 014 028 ITAPETI MANZITERRA EMPREENDIMENTOS IMOB S C LTDA R RUI BARBOSA, 20 – MAUÁ
2233/21 04 152 005 CJ H E DOS REIS OSMAR TADACHI OUTI E SM R DR EUCLIDES FERREIRA DA SILVA, 46 – NESTA
2254/21 26 060 113 VL BRASILEIRA GILBERTO TAKAO SAKAMOTO R CEL CARDOSO DE SIQUEIRA, 3232 – NESTA
2258/21 24 067 002 JD AEROPORTO II CRISTIANO JOSE ARROYO E SM AV ITABERABA, 4141 – SP 
2353/21 08 066 033 VL LAVINIA CARLOS ROBERTO DA CUNHA MELO – POSSUIDOR AV BENTO DO SACRAMENTO, 987 – NESTA
2358/21 24 079 015 JD AEROPORTO II DEOLINDA MARGARIDA NASCIMENTO AV IPIRANGA, 200, AP 181, BL C – SP 
2360/21 47 004 024 PORTEIRA PRETA AKIYO NAKAYAMA NISHIHATA SM E OUTROS R DR LAMARTINE HUGO FERREIRA ALVES, 52 – NESTA
2364/21 25 156 001 JD LAYR DARIO LEANDRINI R FERNANDES PEREIRA, 255 – SP
2366/21 25 156 002 JD LAYR DARIO LEANDRINI R FERNANDES PEREIRA, 255 – SP
2385/21 47 001 061 CAPUTERA MIN WHAN LIU R DR OSMAR MARINHO COUTO, 147 – NESTA
2387/21 11 120 028 JD RODEIO PETROBRAS – PETROLEO BRASILEIRO S A AV PAULISTA, 901, 2 ANDAR – SP
2388/21 11 120 001 JD RODEIO PETROBRAS – PETROLEO BRASILEIRO S A AV PAULISTA, 901, 2 ANDAR – SP
2410/21 26 118 048 PQ OLÍMPICO TRANSPACON TERRAPL M OBRA EM CONSTR LTDA AV JAPÃO, 2673 – NESTA
2421/21 34 031 024 JD ARACY SHIZUYO NODA – ESPOLIO AV BENEDICTO PEREIRA DE FARIA, 748 – NESTA 
2423/21 31 082 081 VL SÃO PAULO ALEX VIEIRA DE CARVALHO AV MORAIS COSTA, 229 – SP 
2428/21 15 039 057 VL SUISSA GILBERTO FUKUMITSU R JOSE DE CARLO, 383 – NESTA
2430/21 32 053 025 VL SÃO PAULO JOSE ROMUALDO CHICUTA DE ARAUJO E SM R JOSE CARRIERI, 133 – NESTA
2432/21 32 053 026 VL SÃO PAULO JOSE ROMUALDO CHICUTA DE ARAUJO E SM R JOSE CARRIERI, 133 – NESTA
2434/21 32 053 054 VL SÃO PAULO JOSE ROMUALDO CHICUTA DE ARAUJO E SM R JOSE CARRIERI, 133 – NESTA
2463/21 07 083 006 CENTRO HENRIQUE GEORGE NAUFEL AV BRAZ DE PINA, 48 – NESTA
2477/21 27 105 025 RES ALGARVE LEANDRO ANTONIO DE SOUZA R MARIO SUSSUMO SEGAWA, 91 – NESTA
2491/21 28 079 010 VL DA PRATA TERESA BRAZ DE ARAUJO R FR INÁCIO DE JONG, 20 – NESTA
2494/21 45 003 011 PQ MORUMBI EPSILON EMPREENDIMENTOS S/C LTDA AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 2367, CJ 1013 – SP 
2497/21 45 002 022 PQ MORUMBI VALDESSARA C S CONSTANCIO BERTOLINO R DR FREITAS VALE, 120 – NESTA
2502/21 06 072 028 PQ SANTANA JOÃO RAMOS DE JESUS R PREF ARMINDO FAUSTINO DE MELLO, 235 – NESTA
2547/21 01 035 010 CENTRO BB PARTICIPAÇÕES LTDA R CEL SOUZA FRANCO, 759 – NESTA
2548/21 31 050 084 VL SÃO PAULO LICIENE SOARES BOCCHI DUTRA DE OLIVEIRA AV ARATAS, 285, AP 22 – SP
2553/21 07 047 033 VL NANCY HELIO BORENSTEIN S/A ADMIN PARTIC E COM AV VLTO FERNANDO PINHEIRO FRANCO, 515 – NESTA
2556/21 07 047 037 VL NANCY JOSE CARLOS PEREIRA ROSA R JOSE DE PAIVA DUQUE, 85 – NESTA
2558/21 07 047 038 VL NANCY JOSE CARLOS PEREIRA ROSA R JOSE DE PAIVA DUQUE, 85 – NESTA
2573/21 02 023 004 CX D ÁGUA VELHA ONDINA DE OLIVEIRA R PRES RODRIGUES ALVES, 13 – NESTA
2577/21 25 078 001 JD AEROPORTO III ELOIDES ROZA DE ALMEIDA PACHECO E SM R BRG NEWTON BRAGA, 160 – NESTA

2234/21 04 152 005 CJ H E DOS REIS OSMAR TADACHI OUTI E SM R DR EUCLIDES FERREIRA DA SILVA, 46 – NESTA
2255/21 26 060 113 VL BRASILEIRA GILBERTO TAKAO SAKAMOTO R CEL CARDOSO DE SIQUEIRA, 3232 – NESTA
2425/21 31 082 081 VL SÃO PAULO ALEX VIEIRA DE CARVALHO AV MORAIS COSTA, 229 – SP 
2429/21 15 039 057 VL SUISSA GILBERTO FUKUMITSU R JOSE DE CARLO, 383 – NESTA
2431/21 32 053 025 VL SÃO PAULO JOSE ROMUALDO CHICUTA DE ARAUJO E SM R JOSE CARRIERI, 133 – NESTA
2433/21 32 053 026 VL SÃO PAULO JOSE ROMUALDO CHICUTA DE ARAUJO E SM R JOSE CARRIERI, 133 – NESTA
2435/21 32 053 054 VL SÃO PAULO JOSE ROMUALDO CHICUTA DE ARAUJO E SM R JOSE CARRIERI, 133 – NESTA
2520/21 22 020 020 JD PLANALTO TEREZA YUKIE HONGO R OTAVIO MIGUEL DA SILVA, 138 – SUZANO
2549/21 31 050 084 VL SÃO PAULO LICIENE SOARES BOCCHI DUTRA DE OLIVEIRA AV ARATAS, 285, AP 22 – SP
2582/21 25 121 001 JD ESPERANÇA MARCO ANTONIO DE JESUS HENRIQUE E SM R JOÃO KOPKE, 526 – NESTA
2591/21 35 001 049 BRAS CUBAS FUJI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA R PRUDENTE DE MORAES, 280, SL 202 A – ARUJÁ 

2422/21 34 031 024 JD ARACY SHIZUYO NODA – ESPOLIO AV BENEDICTO PEREIRA DE FARIA, 748 – NESTA 
2610/21 26 082 003 VL POMAR JOSIAS LUIS DA SILVA R DR FELICIO DE CAMARGO, 182 – SUZANO

1941/21 32 055 004 VL SÃO PAULO MKP – INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA R ALBUQUERQUE LINS, 633, 10 AND, SL101 – SP
1943/21 32 055 006 VL SÃO PAULO MKP – INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA R ALBUQUERQUE LINS, 633, 10 AND, SL101 – SP

2464/21 07 083 006 CENTRO HENRIQUE GEORGE NAUFEL AV BRAZ DE PINA, 48 – NESTA
2498/21 45 002 022 PQ MORUMBI VALDESSARA C S CONSTANCIO BERTOLINO R DR FREITAS VALE, 120 – NESTA

2468/21 07 006 011 CENTRO JOSE EUGÊNIO MOLINA R BARÃO DE JACEGUAI, 38 – NESTA

2365/21 25 156 001 JD LAYR DARIO LEANDRINI R FERNANDES PEREIRA, 255 – SP
2367/21 25 156 002 JD LAYR DARIO LEANDRINI R FERNANDES PEREIRA, 255 – SP
2397/21 46 011 002 CR A BOVOLENTA ALVARO BOVOLENTA E CIA LTDA R COSME DE PONTE LIRA, 62 – SP 
2439/21 12 025 019 VL INDUSTRIAL ALINE BENANTE R ROMULO DE BRITO, 403 – NESTA
2554/21 07 047 033 VL NANCY HELIO BORENSTEIN S/A ADMIN PARTIC E COM AV VLTO FERNANDO PINHEIRO FRANCO, 515 – NESTA
2557/21 07 047 037 VL NANCY JOSE CARLOS PEREIRA ROSA R JOSE DE PAIVA DUQUE, 85 – NESTA
2559/21 07 047 038 VL NANCY JOSE CARLOS PEREIRA ROSA R JOSE DE PAIVA DUQUE, 85 – NESTA
2592/21 12 077 011 VL INDUSTRIAL SERCON IND E COM DE APAR MED E HOSP LTDA R TTE ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, 1201 – NESTA

2196/21 22 003 041 CJ R DO BOSQUE MIRANTE IV INCORPORADORA SPE LTDA R CEL SOUZA FRANCO, 1222 – NESTA
2359/21 24 079 015 JD AEROPORTO II DEOLINDA MARGARIDA NASCIMENTO AV IPIRANGA, 200, AP 181, BL C – SP 
2411/21 26 118 048 PQ OLÍMPICO TRANSPACON TERRAPL M OBRA EM CONSTR LTDA AV JAPÃO, 2673 – NESTA
2478/21 27 105 025 RES ALGARVE LEANDRO ANTONIO DE SOUZA R MARIO SUSSUMO SEGAWA, 91 – NESTA
2609/21 26 082 003 VL POMAR JOSIAS LUIS DA SILVA R DR FELICIO DE CAMARGO, 182 – SUZANO
2612/21 11 103 019 JD NAUTICO MARLI MACIEL DA SILVA R SENDAY, 222 A – NESTA

2259/21 24 067 002 JD AEROPORTO II CRISTIANO JOSE ARROYO E SM AV ITABERABA, 4141 – SP 
2295/21 01 095 007 CENTRO ELBIO BATISTA PEREIRA R DR BEZERRA DE MENEZES, 219 – NESTA
2602/21 25 172 037 JD LAYR LUIS FELIX DE SOUSA E GERALDO R BARRETO R PEDRO DUDU DA SILVA, 72 – NESTA

2424/21 31 082 081 VL SÃO PAULO ALEX VIEIRA DE CARVALHO AV MORAIS COSTA, 229 – SP 

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DO MURO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

OBS.: Os proprietários dos imóveis relacionados acima, deverão protocolar contestação às multas por escrito em um prazo de 10 (dez) dias ou efetuar o recolhimento das multas lavradas através dos Autos de Infração e Intimação, 

em questão, no prazo correspondente à 30 ( trinta ) dias úteis, à partir da data de publicação.

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A RECUPERAÇÃO DA CALÇADA - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA - PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A RETIRADA DO DESNÍVEL / ONDULAÇÃO OU OBSTÁCULO DA CALÇADA - PRAZO 30 (TRINTA)DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E DO MURO - PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO MURO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A REC. DO PASSEIO COM LADRILHO HIDRÁULICO - PRAZO 60 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 2543/80  4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

NOTIFICAÇÕES – CONTROLE URBANO

PROVIDENCIAR A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA CALÇADA - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DO MURO - PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

1

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021 - PROCESSO Nº 19.668/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, 
FLUIDOS E ADITIVOS.
EMPRESAS VENCEDORAS: MULTI SERVICE AUTOMOTIVO LTDA; PATRICIA CRISTINA 
DE ABREU; J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 203.672,10 (duzentos e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e 
dez centavos).

Mogi das Cruzes, em 13 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2021 - PROCESSO Nº 27.096/2021. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GRAMA (GRAMA 
ESMERALDA E GRAMA BERMUDAS TIFWAY).
EMPRESA VENCEDORA: JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR.
VALOR GLOBAL: R$ 208.250,00 (duzentos e oito mil, duzentos e cinquenta reais.

Mogi das Cruzes, em 13 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 211/2021 - PROCESSO Nº 25.573/2021. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 
GRELHA TIPO BOCA DE LEÃO EM FERRO FUNDIDO E GRELHA ESPECIAL PARA ÁGUAS 
PLUVIAIS EM FERRO FUNDIDO.
EMPRESA VENCEDORA: FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 783.765,40 (setecentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta e 
cinco reais e quarenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 13 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2021 - PROCESSO Nº 26.008/2021 E APENSOS. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ARLA 32 (AGENTE 
REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX).
EMPRESA VENCEDORA: PATRICIA CRISTINA DE ABREU.
VALOR GLOBAL: R$ 18.564,00 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).

Mogi das Cruzes, em 17 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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