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

Entidades buscam respostas 
para agressão à aluna trans

Apeoesp e Fórum Mogiano LGBTQIA+ estiveram na escola estadual em Mogi das Cruzes onde ocorreu a agressão

Membros da direção local do 
Sindicato dos Professores do En-
sino Oficial do Estado de São Pau-
lo (Apeoesp) e do Fórum Mogia-
no LGBTQIA+ visitaram a Escola 
Estadual Galdino Pinheiro Fran-
co, no distrito de Braz Cubas, em 
Mogi das Cruzes, para buscar res-
postas com a direção da unidade 
escolar sobre o caso de violência 
contra uma aluna transgênero de 
16 anos ocorrido na quarta-feira. 
O episódio violento foi divulgado 
nas redes sociais e gerou uma sé-
rie de notas de repúdio de auto-
ridades de Mogi das Cruzes e da 
região, que saíram em defesa da ci-
dadania e do respeito à diversidade. 
Cidades, página 6

Itaquá

Mamografia e 
consultas estão 
sem filas 
Cidades, página 3

A diretoria e integrantes da nova 
Associação de Cultura Artística Pau-
lista (Acap) iniciou o diálogo com a 
Prefeitura de Suzano para fomen-
tar a criação da equipe de balé ofi-
cial da cidade e contribuir para a 
articulação de várias modalidades 
de dança. O principal objetivo é 
democratizar a expressão artística. 
Cidades, página 3

Cultura

PROJETO VISA 
FOMENTAR 
A DANÇA

IPTU MOGI

2º via já está 
disponível 
no site. p4

Suzano alinha novos projetos de balé e dança com a Associação de Cultura Artística Paulista
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SUZANO

O lançamento de “Mário: um 
Modernista em Mogi” será no pró-
ximo domingo. O filme foi produ-
zido especialmente para a progra-
mação em homenagem aos 100 
anos da Semana de Arte Moderna. 
Cidades, página 5

Documentário

MOGI INICIA 
TROCA DE 
INGRESSOS

Estado

Profissionais 
da saúde terão 
reajuste salarial 
Cidades, página 6
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 Transporte e Bombeiros fazem ação de conscientização. Cidades, página 3
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DESCARTE IRREGULAR
A Prefeitura de Itaquaquecetuba di-
vulgou ontem um balanço das ações 
de combate ao descarte irregular no 
município em 2021 e no mês de janei-
ro de 2022. Segundo a municipalidade, 
foram 20 denúncias contabilizadas no 
mês passado, num total de 120 inter-
venções e 36 multas ao longo do ano 
passado. O total de entulho recolhido 
foi de 3,6 mil toneladas, e as denún-
cias podem ser feitas pelos telefones 
153 ou (11) 4753-1108.

LIMPEZA
A prefeitura de Itaquá também desta-
cou a colocação de lixeiras em pontos 
estratégicos e, felizmente, são poucos 
os locais que já foram alvo de vanda-
lismo. A administração e a empresa 
que prestam serviços de limpeza pre-
tendem realizar uma campanha de 
conscientização, além de terem in-
tensificado a limpeza de 1,5 mil bo-
cas-de-lobo, segundo nota encami-
nhada à coluna.

 EDUCAÇÃO
A semana foi puxada para a Secretaria 
de Educação de Mogi das Cruzes. Na 
terça-feira, as vereadoras Malu Fer-
nandes (SD) e Inês Paz (PSOL) usa-

ram o Pequeno Expediente para cri-
ticar o planejamento da pasta para o 
ano letivo de 2022, que acabou deixan-
do 179 salas de aula sem professores 
designados para o início do ano letivo. 
Na quarta-feira, o comando da pasta 
teve que se explicar para os vereado-
res e para o público o que aconteceu 
no planejamento.

DESAFIOS
Na terça-feira, Malu Fernandes che-
gou a falar sobre um dos desafios que 
a Prefeitura de Mogi se impôs, de su-
perar os índices da cidade cearense de 
Sobral, que é considerada por espe-
cialistas a cidade com a melhor edu-
cação básica do país. “Se queremos 
superar Sobral, temos que começar 
com o básico, que é ter professores 
em sala de aula”, ressaltou a verea-
dora em seu discurso.

PACIENTES CRÔNICOS
Não foi apenas a educação municipal 
alvo de críticas dos vereadores nesta 
semana - a política estadual para os 
pacientes crônicos que necessitam de 
hemodiálise em Mogi, e os que rece-
bem remédios pela Farmácia de Alto 
Custo, foram o mote de duas moções de 
apelo aos governos federal e estadual. 

•••

CONTRACAPA

Intolerância

A 
agressão sofrida por uma aluna 
transexual de 16 anos na Escola 
Estadual Galdino Pinheiro Fran-
co, no distrito de Braz Cubas, em 

Mogi das Cruzes, é um ato de intolerância, 
que infelizmente se repete com frequência 
contra a população LGBT, não só na cidade, 
como na região e em todo o país. Não à toa, 
se multiplicaram nas redes sociais notas de 
repúdio, como do Fórum Mogiano LGBT 
que expôs o caso.

Vale lembrar que não faz muito tempo, 
no dia 29 de janeiro, foi comemorado o Dia 
Nacional da Visibilidade Trans, em referência 
a um ato nacional realizado em 2004 para 
o lançamento da campanha “Travesti e Res-
peito”. E depois de 18 anos, ainda estamos 
longe dos objetivos da campanha focada na 
promoção da cidadania e do respeito à di-
versidade sexual e de gênero.

Porém, há avanços como a inclusão do 
nome social de travestis e transexuais nos 
registros escolares internos da rede estadual 
de ensino, o que pode ser feito a pedido dos 
interessados. A medida atende uma Delibe-
ração nº 125, aprovada em 2014 pelo Con-

selho Estadual de Educação, é considerada 
uma forma de reconhecimento das diferen-
ças e favorece a promoção de um ambiente 
escolar acolhedor aos alunos, o que parece 
não ser tão efetivo.

É preciso ir além e investir em políticas 
públicas favoráveis à diversidade no ambien-
te escolar, no acesso à saúde, nas instituições 
públicas, ou seja, em espaços públicos e pri-
vados. A medida é urgente se pensarmos que 
diferente do envelhecimento populacional 
que vivemos, com uma expectativa de vida 
em crescimento, no caso das pessoas trans, 
a média não chega aos 40 anos. 

Segundo o coletivo de denúncias e apu-
ração de dados sobre a comunidade LGBT, 
entre janeiro e agosto do ano passado, foram 
207 mortes violentas no país. Número que 
pode ser bem maior, infelizmente.

O problema vai além, como revela o Bo-
letim de Ocorrência registrado ontem pela 
família da adolescente. O depoimento da es-
tudante destaca que houve também ofensas 
racistas. Os preconceitos vão se somando, e 
a violência crescendo, no lugar do diálogo 
para solução das diferenças. 

O corpo e suas habilida-
des sensoriais, é verdade 
que temos muitos recep-
tores para nossa percepção 
corporal, só que desta vez 
estarei falando da impor-
tância do olhar para nós 
mesmos a tão conhecida 
auto-avaliação visual. O 
olhar é o ponto de parti-
da para iniciar a internali-
zação das sensações, uma 
vez que os olhos permitem 
receber referências vindas 
do exterior, colaborando 
para uma sensação de ali-
nhamento ou desalinha-
mento do corpo.

Quando provamos uma 
roupa nova, executamos 
uma série de posição dian-
te do espelho, para anali-
sar se ficou bem alinhada 
e agradável aos olhos. É 
comum perceber que às 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

vezes o tecido da roupa 
fica mais caído para frente, 
para trás ou mesmo para 
os lados um lado mais alto 
que outro e assim vai, são 
as percepções visuais que 
externamente procuramos 
olhar em todos os ângulos 
possíveis. E é claro a pró-
pria roupa por meio de 
estímulos que produz no 
contato com a pele, pode 
nos dar a sensação do cai-
mento adequado. Só que 
desta vez estamos focando 
no estimulo visual com o 
nosso próprio olhar. E por-
que não experimentar a 
observação do seu próprio 
corpo com o mesmo olhar 
que você adota diante do 
espelho ao experimentar 
uma roupa nova?  

Praticando esse estímulo 
visual a nós mesmos é pos-

sível reconstruir a trajetória 
do desenvolvimento motor, 
através da reeducação do 
movimento corrigindo os 
desequilíbrios e as com-
pensações corporais. Es-
tímulos que são captados 
através da visão de forma 
corretiva são direcionados 
ao cérebro propondo ade-
quações que tentará solu-
cionar os desequilíbrios 
através de ações muscu-
lares e é nessa constante 
troca de informações, os 
dois sistemas (periférico 
e central), afetam-se reci-
procamente. O nosso pró-
prio olhar pode ser nosso 
tratamento.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiotera-

peuta e presidente da Comissão da Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Transportes e Bombeiros 
realizam conscientização
Suzano - A Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana de Suzano e o Cor-
po de Bombeiros deram 
início ontem a uma nova 
campanha de Educação para 
o Trânsito nos arredores da 
Praça João Pessoa, no centro, 
com o objetivo de conscien-
tizar a população sobre os 
cuidados necessários para 
se evitar acidentes. A ação 
ocorrerá de forma contínua 
e periódica no local.

Ao longo da tarde, 15 
bombeiros e 15 servidores 
municipais estiveram po-
sicionados próximos aos 
semáforos para abordar mo-
toristas e pedestres. O local 
foi escolhido em razão do 
grande contingente de pessoas 
que circulam pela região. 
Com isso, houve entrega 
de materiais informativos 
produzidos pelo Corpo de 
Bombeiros e orientações 
sobre boas práticas no trân-
sito. O foco das abordagens 
envolveu os cuidados ao 
dirigir e os procedimentos a 

Prevenção

serem tomados em casos de 
acidentes com motocicletas.

Segundo o comandante 
do 2º Subgrupamento do 
Corpo de Bombeiros, capitão 
Marcos Carbonel, as ações 
conjuntas de Educação para 
o Trânsito não se limitarão 
apenas à Praça João Pessoa. 
Ele informou que a corpora-
ção já tem articulado junto 
à administração municipal 
para que a campanha de 
conscientização seja levada 

para outros espaços públicos. 
“Temos um projeto-piloto sendo 
organizado para levarmos 
este trabalho para dentro 
das escolas, informando as 
crianças e jovens para formar 
cidadãos mais conscientes, 
cuidadosos e responsáveis 
no trânsito”, disse.

O titular da pasta, Claudinei 
Galo, destacou que o objetivo 
central da medida é reduzir 
o número de acidentes no 
trânsito pela cidade. 

Ação ocorreu nos arredores da Praça João Pessoa 

Wanderley Costa/Secop Suzano

Associação cultural pretende 
democratizar o balé e a dança

Expectativa é fomentar ações para formação de bailarinos profissionais e contribuir com modalidades de dança 

CULTURA

Suzano - O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi, recebeu 
em seu gabinete, anteontem, 
a diretoria e integrantes da 
nova Associação de Cultura 
Artística Paulista (Acap). Ao 
lado do secretário municipal 
de Cultura, o vice-prefeito 
Walmir Pinto, iniciou o diá-
logo com a instituição para 
fomentar a criação da equipe 
de balé oficial da cidade e 
contribuir para a articulação 
de várias modalidades de 
dança. O principal objetivo 
é democratizar a expressão 
artística e unificar os pro-
pósitos das empresas deste 
segmento.

O encontro também con-
tou com a participação dos 
membros da diretoria, o 
presidente Caio Borba, e 
o secretário de assuntos 
gerais, Yshiro Baba, assim 
como os representantes do 
corpo executivo: Márcia 
Belarmino, coordenadora 
pedagógica e representante 
da Secretaria Municipal de 
Cultura; Maurício Oliveira, 

coordenador, produtor ar-
tístico e representante do 
Promodança; e por fim, a 
coordenadora de progra-
mação e representante dos 
bailarinos, Paloma Souza.

A oportunidade foi via-
bilizada para que a gestão 
pudesse conhecer a Associação 
de Cultura Artística Paulista, 
que surgiu por meio de uma 
demanda apresentada na 
1ª Mostra e Conferência de 
Dança Online de Suzano, 
realizada em 2021. O princi-
pal objetivo dos integrantes 
é abrir o diálogo com as 
escolas de dança para uni-
ficar e legitimar a atuação 
na cidade, bem como criar 
oportunidades para novos 
profissionais. “Nós queremos 
fazer a intermediação da 
dança em todos os âmbitos 
e modalidades, desde estrei-
tar os laços com escolas e 
empresas, até os pequenos 
coletivos que oferecem dança 
de rua, urbanas, do ventre 
e contemporânea”, afirma 
Márcia Belarmino.

Com a nova parceria, o 
município tende a acolher 
mais demandas e fechar 
convênios com representan-
tes do segmento, segundo 
reforça o titular da pasta, 
Walmir Pinto. “Atualmente, 

contamos com diversos grupos 
se movimentando na cidade 
e dispomos de editais para 
ofertar bolsas-auxílio em 
apoio à arte. E agora vamos 
poder disponibilizar ainda 
mais qualificação e vagas 

dentro da área, elevando o 
nome de Suzano dentro do 
cenário artístico”.

Segundo o prefeito, há 20 
anos o município é um im-
portante centro de formação 
de bailarinos profissionais, 

e muitos suzanenses atuam 
no exterior. “Acredito que 
a parceria com a Acap vai 
potencializar a cultura na 
cidade e, mais do que isso, 
oportunizar sonhos dentro 
da área. O universo da dança 
é extenso, pois acolhe desde 
os dançarinos até costureiras 
e diretores de arte, e isso re-
flete diretamente na geração 
de renda”.

Ashiuchi reforça a im-
portância dessas iniciativas 
como ferramenta de trans-
formação social. “Existem 
diversas possibilidades que 
abrem portas para um novo 
caminho na vida das pes-
soas e a arte é uma delas. 
Seguimos trabalhando pela 
democratização da cultura 
e valorização destas ações”.

Durante a reunião, também 
foram alinhadas atividades 
para o mês de abril, em 
celebração ao aniversário 
do município. A Secretaria 
Municipal de Cultura irá 
promover mais uma edição 
da Mostra de Dança.

 Ashiuchi recebeu a diretoria e integrantes da Associação de Cultura Artística 

Irineu Junior/Secop Suzano

Itaquá - Uma comissão 
consultiva foi formada em 
Itaquaquecetuba para tratar da 
necessidade de ser realizada 
uma reforma administrativa 
na prefeitura. A primeira 
reunião aconteceu anteon-
tem no gabinete do prefeito 
Eduardo Boigues, juntamente 
com o secretário de Governo, 
Marcello Barbosa, o Sindicato 
dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Itaquaquecetuba 
(Sinseri) e demais membros.

O objetivo da reunião 
foi expor a importância da 
comissão e definir a maneira 
como os encontros devem 
acontecer. Para isentar e dar 
maior liberdade aos funcio-
nários públicos que formam 
a comissão, o prefeito, bem 
como sua representatividade, 
não participarão dos próxi-
mos encontros.

Durante a pauta, o prefeito 
falou do quanto é importante 
haver abertura e diálogo a fim 
de que os servidores possam 
representar não apenas uma 
categoria, mas todos os demais 
trabalhadores municipais. 

Comissão vai definir 
necessidade de reforma 

Administrativa 

“Eu sou funcionário público 
e minha mãe também. Ela 
é professora e eu sei como 
vocês se sentem. Estou aberto 
para ouvir, mas principal-
mente para trabalharmos 
em conjunto”, disse.

O secretário de Governo 
explanou que a administração 
municipal está em busca de 
maneiras de reconhecer o fun-
cionalismo, mas é necessário 
planejamento. “O primeiro 
ato de reconhecimento foi 
chamar o sindicato, entender 
suas deficiências e formar uma 
comissão consultiva eleita 
pelos próprios servidores.”

A presidente do Sinseri, 
Clícia Mara Silva Damaceno, 
não pôde comparecer por 
motivos pessoais, mas estava 
representada pelo assessor 
de comunicação Daniel Lu-
cas Oliveira. “É a hora de 
escutar as necessidades que 
vão beneficiar não apenas o 
funcionalismo como a má-
quina pública. O sindicato 
valoriza o diálogo que a 
gestão atual tem mantido”, 
finalizou o assessor.

Ferraz   - Com ações estra-
tégicas, as novas instala-
ções do Centro Integrado 
de Atendimento à Saúde 
da Mulher e ampliação do 
horário de funcionamento 
do mamógrafo, a Secretaria 
de Saúde de Ferraz de Vas-
concelos conseguiu zerar a 
fila de exames que era de 
cerca de três mil pedidos. 

Os exames hoje já entram 
imediatamente no agenda-
mento, com média de espera 
de 20 dias. As consultas 
com o médico mastologista 
também estão zeradas.

Diariamente, a Secretaria 
de Saúde consegue realizar 
120 mamografias por sema-
na. A cidade conta ainda 
com vagas em centros de 
referência, por meio do go-
verno do Estado via Central 
de Regulação. Este mês é o 

“Fevereiro Roxo”, mês de 
orientações e sensibilização 
ao câncer. Ações como es-
tas são determinantes para 
detecção precoce.  

Mamografia e 
consultas com 
mastologista 
estão sem filas 

Saúde 
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Museu vai receber a Expo 
Carnaval até 12 de março
Mogi - A partir de hoje, o 
Museu Mogiano, no Casarão 
do Carmo, receberá a Expo 
Carnaval Mogiano, uma 
mostra que vai homenagear 
os antigos carnavais da ci-
dade, com fotos e objetos 
cedidos pelas agremiações 
carnavalescas da cidade. 

A exposição reunirá cerca 
de 20 peças e seguirá aberta 
para visitação até o dia 20 de 
março, com entrada gratuita.

A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo concebeu 
a mostra como uma forma 
de valorizar a história do 
Carnaval mogiano. “Neste 
ano mais uma vez, em função 
da questão sanitária, não 
faremos festividades carna-
valescas, porém a Secretaria 
de Cultura reconhece o sig-
nificado do Carnaval para a 
história da cidade e também 
a trajetória e o trabalho das 
nossas escolas de samba. A 
exposição foi pensada como 
uma forma de reconhecer 
tudo isso”, destaca a secre-
tária municipal de Cultura 

Cultura

e Turismo, Kelen Chacon.

Acervo

Para compor o acervo, a 
Secretaria Municipal de Cul-
tura entrou em contato com 
as agremiações carnavalescas 
da cidade, solicitando que 
enviassem peças alusivas às 
suas respectivas histórias. 

O público que for conferir 
a Expo Carnaval Mogiano 
poderá contemplar itens 
pertencentes a escolas como 

Estação Primeira de Brás 
Cubas, Unidos da Vila In-
dustrial, Acadêmicos do São 
João, Guerreiras de Fogo e 
Acadêmicos da Fiel.

O Museu Mogiano fica 
no Casarão no Carmo e a 
visitação acontece de terça 
a sábado, das 9 às 16 ho-
ras. O endereço é rua José 
Bonifácio, 516, no centro. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4798-6900.

Museu Mogiano fica dentro do Casarão do Carmo 

Divulgação/PMMC 

Guias para pagamento 
já podem ser impressas 

Contribuintes precisam se cadastrar no site; não há mais carnês físicos

FINANÇAS

Mogi- A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Finanças, disponibilizou na 
internet, ontem, as guias para 
pagamento dos tributos mobi-
liários (Taxa de Fiscalização e 
Instalação, Taxa de Publicidade 
e ISS Fixo) de 2022. As guias 
podem ser impressas por meio 
do link disponível no site da 
Prefeitura e pagas na rede 
bancária.

Em conformidade com 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), os 
contribuintes precisarão se 
cadastrar no site da Prefeitura 
para ter acesso aos serviços 
online. O objetivo é garantir 
a proteção e segurança das 
informações.

Antes, o cidadão escolhia 
o serviço, inseria os dados 
da empresa e já conseguia 
imprimir o documento so-
licitado. Agora, é necessário 
login e senha (após ter feito 
o cadastro).

Para se cadastrar, o con-
tribuinte deve clicar no bo-
tão “Não sou cadastrado” e 
preencher os dados solicitados. 

Pagamento de tributos pode ser feito em cota única ou em quatro parcelas

Após o cadastro e análise dos 
documentos anexados, será 
enviado um e-mail com o 
login e a senha.

No momento do login, o 
morador já terá acesso aos 
serviços disponíveis para o 
CPF ou CNPJ informado.

Se o contribuinte já possui 
login e senha na plataforma 
do sistema de notas fiscais e 

de declaração eletrônica de 
serviços do município, po-
derão acessar o carne dentro 
do sistema.

O pagamento desses tributos 
poderá ser feito em cota única 
ou em até quatro parcelas, 
dependendo do valor. Mais 
informações por meio do 
telefone 4798-5000.

Desde 2019 o município 

não emite mais carnês físicos 
para os tributos mobiliários. 
A mudança para o sistema 
eletrônico faz parte de um 
processo de modernização 
administrativa e redução de 
despesas. 

A mudança para o sistema 
eletrônico é apenas para os 
tributos mobiliários. Os carnês 
serão enviados normalmente.

Divulgação/PMMC

Mogi- A Prefeitura criou 
um acesso rápido, em seu 
portal na internet, para facilitar 
a consulta ao IPTU 2022 e 
impressão de 2ª via. Logo 
na página inicial, abaixo das 
notícias, há o painel “Fique 
em dia com seu IPTU”. Ao 
clicar nesse local, o sistema 
direciona diretamente à 
seção em que é possível o 
contribuinte saber o valor do 
tributo e, se quiser, imprimir 
a segunda via, tanto para 
pagamento à vista, quanto 
parcelado. Para isso, é ne-
cessário apenas preencher 
o formulário com os dados 
do imóvel, que constam da 
primeira página do carnê do 
IPTU dos anos anteriores, e 
o número do CPF ou CNPJ 
do proprietário.

A previsão é de que os 
cerca de 140 mil carnês 
sejam entregues até o fim 
deste mês. 

Como no ano passado, 
em 2022 o tributo também 
não terá aumento real, mas 
apenas uma atualização 
inflacionária, e a correção 
será a menor possível dentre 
os índices oficiais.

Atualmente, o menor 
é o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC-Fipe), que 
fechou em 9,96% (período 
de dezembro de 2020 a 
novembro de 2021).

O imposto poderá ser 
pago em até dez parcelas, 
de março a dezembro.

As datas específicas de 
vencimento serão informadas 
nos carnês - elas variam 
de acordo com o CEP da 
propriedade (conforme 
o decreto 20.609/2021). 
Esta organização é feita 
para evitar longas filas em 
agências bancárias e casas 
lotéricas.

Além da atualização do 
valor pelo menor índice 
inflacionário, para 2022 
a Prefeitura instituiu, após 
aprovação de projeto de lei 
pela Câmara, um pacote de 
melhorias nas condições 
de pagamento do tributo, 
que criou benefícios como 
o aumento do desconto de 
5% para 8% para quem 
paga o tributo à vista.

Está mantido o abatimento 
de 5% para quem estava em 
dia com o tributo até 1º de 
novembro de 2021. Com 
isso, o desconto para os 
que pagam à vista poderá 
chegar, na prática, a 13%.

Acesso rápido facilita 
impressão de 2ª via

IPTU 2022

Cine Autorama volta com 
quatro sessões gratuitas
Mogi - Neste final de semana, 
tem Cine Autorama, projeto 
de cinema drive-in itinerante 
da Brazucah Produções, em 
Mogi. A atração esteve na 
cidade no último ano e foi 
um sucesso de público. Serão 
quatro sessões de cinema gra-
tuitas no sábado e domingo, 
sendo sábado das 19h30 às 
22h e domingo das 19h15 
às 21h30. A estrutura será 
montada no espaço do Pró-

-Hiper e os ingressos devem 
ser reservados pelo site www.
cineautorama.com.br.

A programação traz quatro 
filmes para diversos públicos. 
No sábado, será exibido o 
clássico “Máquina Mortífera”, 
longa com Mel Gibson e 
Danny Glover, sucesso dos 
anos 80. Logo em seguida, 

“Aves de Rapina: Arlequina e 
Sua Emancipação Fantabu-
losa”, continuação do filme 

“Esquadrão Suicida” (2016), 
com Margot Robbie, no papel 
da anti-heroína Arlequina.

Já no domingo, a diversão 
está garantida com a exibição 

Filmes

de “Carros 3”, animação 
da Pixar que traz de volta 
o personagem Relâmpago 
McQueen. Para fechar o 
evento, será exibida a comé-
dia “Minha Mãe é Uma Peça 
3”, última parte da trilogia 
estrelada pelo saudoso ator 
Paulo Gustavo.

“Pensamos em uma sessão 
com muito carinho para a 
nossa volta à cidade de Mogi 
das Cruzes. Serão muitas 
horas de diversão, nostalgia 

e celebração da sétima arte 
neste formato tão charmoso 
de cinema drive-in”, afirma 
Marco Costa, sócio da Brazu-
cah Produções e idealizador 
do Cine Autorama.  

O Cine Autorama em Mogi 
é realizado por meio da 
Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, com patrocínio de 
Mobil, apoio Movie Reading 
e Prefeitura de Mogi, e reali-
zação Brazucah Produções e 
Ministério do Turismo.

Ação deve repetir o sucesso do ano passado

Divulgação 
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Show comemora o Dia 
Municipal do Choro hoje
Mogi- A Secretaria Municipal 
de Cultura vai promover hoje 
um show em homenagem 
ao Dia Municipal do Choro, 
que foi instituído por lei em 
março de 2016. A apresentação 
será comandada pelo grupo 
regional do Mestre Eurico, 
formado pelo próprio mestre 
Eurico de Souza e também 
por Paulo Henrique (Peagá), 
Cleiton Souza, Jorge Bré e 
convidados.

A apresentação será na 
Praça Monsenhor Roque 
Pinto de Barros, em frente ao 
Centro Cultural de Mogi das 
Cruzes, a partir das 18 horas. 
A entrada é livre e gratuita 
para todos os interessados, 
porém o uso de máscaras é 
obrigatório. No repertório, 
estarão clássicos populares 
do choro, músicas autorais e 
canções interpretadas pelos 
tradicionais seresteiros da 
cidade.

O dia 11 de fevereiro foi 
escolhido como o Dia Muni-
cipal do Choro pois é o dia 
do aniversário de Julio Pedro 

Em frente ao Centro Cultural 

Borda, o finado Seu Julinho, 
dono de uma extinta barbearia 
na rua Navajas, no bairro do 
Shangai, que reunia, todas 

as quintas-feiras, amigos em 
seu estabelecimento, para 
uma afinada roda de choro.

O choro é tido como o 
primeiro gênero de músi-
ca popular instrumental 
brasileiro. Nascido no Rio 
de Janeiro no século XIX, 
ele ganhou forte expressão 
nacional, tornando-se um 
símbolo a cultura brasileira. 

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-6900.

Apresentação será comandada pelo Mestre Eurico

Divulgação/PMMC

Cultura disponibiliza troca de 
ingressos para documentário 

O lançamento do documen-
tário “Mário: um Modernista 
em Mogi” será no próximo 
domingo, às 19 horas, no 
Theatro Vasques . O filme 
foi produzido especialmente 
para a programação em ho-
menagem aos 100 anos da 
Semana de Arte Moderna, 
que tem início oficial no 
sábado. Os interessados 
em acompanhar a estreia já 
podem trocar ingressos por 
pacotes de absorventes, dire-
tamente no Centro Cultural 
de Mogi das Cruzes, das 9 
às 18 horas. 

O documentário tem 40 
minutos de duração e é 
uma iniciativa da Secretaria 
Municipal de Cultura e Tu-
rismo. Ele aborda aspectos 
da Semana de Arte Moderna, 
que é tida como a primeira 
manifestação coletiva pública 
na história cultural brasileira 
e traz curiosidades, como a 
passagem de Mário de An-
drade por Mogi das Cruzes, 
no ano de 1936. 

Artista multifacetado, o 

“Mário: um Modernista em Mogi”

poeta, romancista, musicólogo, 
historiador de arte, folclorista 
e crítico veio à cidade para 
filmar as peculiaridades da 
Festa do Divino Espírito 
Santo. O encantamento com 
a festa, sua religiosidade, sons 
e batuques renderam um 
pequeno filme e um artigo 
intitulado “A Entrada dos 
Palmitos”, que foi publicado 
na Revista do Arquivo Mu-
nicipal de São Paulo.

Os absorventes arrecadados 
com a troca de ingressos serão 
encaminhados ao Fundo 

Social de Mogi das Cruzes, 
que tem a campanha Tia 
Chica, de combate à pobreza 
menstrual. Assim, eles são 
distribuídos a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, 
por meio das instituições 
sociais, associações de bairro 
e lideranças cadastradas 
junto ao órgão. 

A programação da Semana 
de Arte Moderna vai se esten-
der de 12 a 19 de fevereiro. 
O Centro Cultural de Mogi 
das Cruzes, onde acontece 
a troca de ingressos, fica na 
Praça Monsenhor Roque Pinto 
de Barros, 360, no Centro.

Já o Theatro Vasques, onde 
será feita a primeira exibição 
do documentário, fica na rua 
Doutor Corrêa, 515, também 
no Centro. A Secretaria de 
Cultura está cumprindo pro-
tocolos sanitários, portanto 
os espaços culturais estão 
operando com no máximo 
70% de ocupação e o uso 
de máscaras é obrigatório 
durante todo o tempo das 
atividades.

Interessados podem 
comparecer no 
Centro Cultural de 
Mogi das Cruzes, 
das 9 às 18 horas. 

Micro e pequenos empresários 
da ACMC terão acesso a crédito

Programa de Crédito Orienta começará em Franca e será expandido nas redes de Associações Comerciais

MOGI DAS CRUZES

As micro e pequenas 
empresas da Associação 
Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) terão acesso 
a um programa de oferta 
de crédito orientado. O 

“Programa de Crédito Orien-
ta”, que atenderá a rede de 
Associação Comerciais, é 
uma parceria entre a ACCre-
dito, instituição financeira 
100% digital, parceira da 
Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp), e o 
Sebrae-SP.

A Associação do Comér-
cio e Indústria de Franca 
(ACIF) será a primeira a 
receber o projeto piloto, que 
depois será expandido para 
as demais instituições do 
estado, incluindo a ACMC. 
Para a diretoria da entidade 
mogiana, o programa vai 
colaborar para a retomada 
econômica.

O projeto tem o objetivo 
de oferecer aos empreende-
dores crédito de forma rápida 
e com menos burocracia. 
Pelo convênio firmado, o 

Programa de Crédito Orienta começará em Franca e será expandido

Sebrae-SP disponibilizará 
toda orientação e capaci-
tação necessária para que 
os recursos obtidos nessas 
operações de crédito, sejam 
aplicados e administra-
dos de forma assertiva e 
inovadora. A estimativa é 
que 3 mil MEIs e micro e 
pequenas empresas possam 
ser capacitadas e que sejam 
liberados R$ 40 milhões 
em crédito.

O anúncio da nova ação 
foi feito na semana passa-
da na sede da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP), pelo presidente 
da Facesp e ACSP, Alfredo 

Cotait. Durante a cerimônia 
representantes da Facesp, 
ACSP, Sebrae-SP e ACCre-
dito assinaram o convênio 
de cooperação técnica que 
apoiará as micro e pequenas 
empresas do estado.

O evento contou com a 
participação de diversas 
autoridades, incluindo, 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes; assessor 
especial do Ministério da 
Economia, Guilherme Afif 

Domingos; presidente nacional 
do Sebrae, Carlos Melles; 
presidente do Sebrae-SP, 
Tirso de Salles Meirelles 
e o diretor-presidente da 
ACCredito, Milton Luiz de 
Melo Santos.

Cotait ressaltou na ocasião, 
que o crédito ajudará na 
geração de emprego e renda. 

“O que falta para o Brasil 
crescer e se recuperar é uma 
oferta real de crédito para 
o pequeno empreendedor”, 
afirmou. O ministro Guedes 
parabenizou as entidades 
pela iniciativa. “Durante a 
pandemia nós apoiamos os 
pequenos com linhas de 
crédito e criamos 3,5 mi-
lhões de empregos em dois 
anos”, disse. O lançamento 
do projeto piloto na ACIF 
será realizado na próxima 
segunda-feira.

De acordo com a presidente 
da ACMC, Fádua Sleiman, 
o programa ajudará na 
recuperação dos negócios 
mogianos. “Esse crédito 
será importante para que 
os pequenos empresários 
que passaram pela fase mais 
desafiadora da pandemia 
continuem com as portas 
abertas. São esses negócios 
que movimentam nossa 
economia e precisamos 
apoiá-los”, destacou.

Divulgação

Para a diretoria da 
entidade mogiana, 
o programa vai 
colaborar para a 
retomada econômica

Apresentação 
será na Praça 
Monsenhor Roque 
Pinto de Barros, a 
partir das 18 horas



Whatsapp: 96858-3924

Somente para Redação e Fotografi a

e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br

Publicidade: 4735.8020

Serviço ao assinante: 4735.8015 

Sexta-feira, 11 de fevereiro de 20226 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

O governo do Estado 
de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Estado 
da Educação, condenou 
por nota o episódio de 
transfobia ocorrido na 
tarde de quarta-feira na 
Escola Estadual Galdino 
Pinheiro Franco.

Na nota enviada à re-
portagem, a secretaria 
estadual afirmou que o 
episódio foi “pontual”, 
e que assim que tomou 
conhecimento do caso, a 
direção da escola tomou as 
devidas providências. “A 
Ronda Escolar foi acionada 
para garantir a segurança 
dos estudantes e os fa-
miliares dos envolvidos 
foram chamados para a 

Saúde mantém novos agendamentos online para vacinação 

Mogi- A Secretaria Municipal de Saúde acrescentou novas vagas de vacinação 
contra a Covid-19 para adultos e crianças. Os interessados devem acessar o www.
cliquevacina.com.br e consultar as opções de datas, horários e imunizantes para 
primeira, segunda e terceira doses.  A região do Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Condemat) registrou ontem 7 óbitos por Covid-19.

Caso de transfobia gera ações 
da Apeoesp e do Fórum LGBT 

Sindicato dos professores estaduais afirma que tentou ouvir profissionais da escola mas não conseguiu acesso 

INTOLERÂNCIA

Mogi - Na manhã de ontem, 
membros da direção local do 
Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de 
São Paulo (Apeoesp) e do 
Fórum Mogiano LGBTQIA+ 
visitaram a Escola Estadual 
Galdino Pinheiro Franco, no 
distrito de Braz Cubas em 
Mogi das Cruzes, para buscar 
respostas com a direção da 
unidade escolar sobre o caso 
de violência contra uma 
aluna transgênero de 16 
anos ocorrido na quarta-feira.

O grupo esteve presente 
na unidade com o intuito de 
falar com professores, coor-
denadores pedagógicos e a 
direção da escola para obter 
mais informações sobre as 
circunstâncias do caso de 
agressão, que ganhou reper-
cussão nas redes sociais. Nos 
vídeos divulgados, a aluna 
teria resistido às agressões 
de colegas de classe, sendo 
agredida por vários estudan-
tes ao mesmo tempo, sendo 
resgatada por funcionários 
do local.

A comitiva tinha como 
objetivo descobrir por qual 
motivo os alunos da escola, 
que passou a ser de período 
integral neste ano, estavam 
sem supervisão ou em ativi-
dade no momento do ataque; 
o que a direção pedagógica 

Inês Paz protocolou pedido de esclarecimento 

estava fazendo para evitar o 
processo de bullying pelo 
qual a aluna passava em sala 
de aula; por qual motivo 
a aluna foi encaminhada 
para transferência para ou-
tra escola após o ataque; e 
quais as medidas que serão 
adotadas para evitar que 
novos casos ocorram. No 
entanto, o grupo não teve 
sua entrada permitida pelos 
funcionários.

Em um vídeo gravado no 
instante, as coordenadoras 
da Apeoesp Inês Paz e Vânia 
Pereira protestaram contra o 
impedimento do grupo de 
conversar com os professores. 

“Estamos tentando dialogar 
com a direção para buscar a 
conscientização da diversidade 
e do respeito, e repudiamos 
os atos de ontem, bem como 
a falta de diálogo da escola 
com os representantes do 
sindicato”, afirmou Vânia.

Inês, que também é vereadora, 
reforçou que é fundamental 
que uma escola possa ter 
condições adequadas para 
funcionamento em período 
integral, o que não seria o 
caso da escola estadual em 
Braz Cubas. “Já havíamos dito 
que a conversão de escolas 
regulares para o modelo 
integral feito pelo governo 
estadual não dava as devidas 
condições, e essa mudança 
aconteceu depois do prazo 

legal”, explicou Inês.
A vice-presidente do Fórum 

Mogiano LGBTQIA+, Alexan-
dra Braga, também declarou 
repúdio e indignação com a 
agressão e os procedimentos 
tomados posteriormente. 

“Eles convidaram a aluna a 
sair, enquanto o problema 
da transfobia continua ocor-
rendo. Por isso queremos o 
funcionamento do Conselho 
da Diversidade do municí-
pio, e não vamos nos calar”, 
apontou a representante da 

entidade, que está dando 
apoio para a vítima e sua 
família.

O episódio de violência foi 
repudiado por autoridades e 
políticos do município e da 
região. O prefeito de Santa 
Isabel, Dr. Carlos Chinchilla 
(PSL), o vereador de Mogi 
Iduigues Martins (PT) e os 
deputados estaduais Carlos 
Giannazi e Erica Malunguinho 
(PSOL) foram alguns dos 
que se manifestaram pelas 
redes sociais.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
também declarou apoio à 
vítima e condenou a ação 
dos agressores, colocando-se 
à disposição para acionar a 
Diretoria Regional de Ensino 
para que sejam aplicadas 
as medidas cabíveis. “Não 
compactuamos com ne-
nhuma forma de violência, 

principalmente em um ambiente 
que deveria oferecer respeito 
e segurança. (....) Como 
prefeito e, principalmente 
como pai, os meus sinceros 
sentimentos a essa aluna. 
Todas as pessoas merecem 
respeito, dignidade e tem 
o direito de serem quem 
elas quiserem ser”, declarou 
em nota. 

Andre Diniz
Divulgação

Governo do Estado 
condena o episódio 

ciência dos fatos. O caso 
seguirá sendo apurado 
pela pasta, assim como 
pela Diretoria de Ensino e 
pela direção da escola para 
uma conclusão assertiva”, 
informou .

O Estado informou que 
a equipe do programa de 
convivência e segurança 
Conviva foi acionada para 
dar suporte à comunidade, 
e o caso foi registrado no 
programa Placon, que mo-
nitora a rotina das escolas. 

“A unidade escolar também 
dispõe da assistência do 
programa Psicólogos na 
Educação, que poderá ser 
acionado para auxiliar, se 
for necessário”, conclui a 
nota. (A.A.)

Região - O governador 
João Doria (PSDB) anunciou 
ontem reajuste salarial de 
20% para profissionais de 
saúde da rede pública do 
estado de São Paulo. Ao 
menos 69,6 mil servidores 
da ativa e inativos serão 
beneficiados.

“A todas as carreiras da área 
de saúde pública do estado, 
eles e elas também são nossos 
heróis. Profissionais que se 
expuseram e continuam se 
expondo, diante da gravidade 
desta pandemia, para salvar 

Profissionais de saúde terão reajuste salarial de 20%
Estaduais

O salário de técnicos de 
enfermagem com carga ho-
rária de 30 horas irá de R$ 
1.023,28 para R$ 1.227,94 
e, com os benefícios, será 
de R$ 2.097,76. Já para 
médicos com carga horária 
de 20 horas, o reajuste será 
de R$ 5.571,41 para R$ 
6.685,69. Com os benefícios, 
a categoria passará a receber 
R$ 8.953,54.

Entre 2015 e 2018, o 
reajuste para profissionais 
de saúde foi de 3,5%. Entre 
2019 e 2022, foi de 20%.

concedidos, como auxílio 
alimentação, insalubrida-
de, vantagens/gratificações, 
abono e bônus, receberão 
R$ 2.638,17.

vidas. A todos, os que estão 
na ativa e os que não estão, 
o nosso reconhecimento e 
a nossa gratidão”, destacou 
o governador.

O encaminhamento do 
projeto de lei para os reajustes 
do funcionalismo estadual à 
Assembleia Legislativa deve 
ser feito na próxima semana. 
A previsão é que o aumento 
salarial deve entrar em vigor 
a partir de março.

Auxiliares de saúde com 
carga horária de 30 horas, por 
exemplo, com os benefícios Ao menos, 69,6 mil servidores serão beneficiados

Zenilda dos Santos/Divulgação

Governador 
reconheceu 
o empenho 
de todas as 
carreiras 
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 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO”

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - PROCESSO Nº 201.597/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA COMPREENDENDO: PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NATI-
VAS E MANUTENÇÃO DE AREA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL VISANDO O 
CUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIEN-
TAL FIRMADO EM PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – SP. 
Às dez horas do dia nove do mês de fevereiro de do ano de dois mil e vinte e dois, 
no edifício - sede da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, sito à Av. Ver. Narciso 
Yague Guimarães n° 277 – Centro Cívico, de acordo com a data e hora pré-fixada, a 
Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL reuniu-se para a abertura do 
envelope nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da licitação Tomada de Preços 
nº 004/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO: PLANTIO DE MUDAS DE 
ARVORE NATIVAS E MANUTENÇÃO DE ÁREA DE COMPENSAÇÃO AMBIEN-
TAL,  oportunidade em que se verificou a apresentação das licitantes 1 – CEDRO PAI-
SAGISMO EIRELI -EPP. A licitante CEDRO PAISAGISMO EIRELI-EPP apresentou o 
documento de identificação do Sr. Flavio Fabio para credenciamento, cópia do con-
trato social e procuração, comprovando ser representante. Foi iniciada a abertura do 
envelope 01, referente aos documentos de habilitação. O licitante entregou a decla-
ração de enquadramento de ME ou EPP juntamente com a declaração simplificada. 
A documentação foi oferecida ao representante presente, para que analisasse. Após 
lidos e rubricados pelo representante e pelos membros da CMPL os documentos 
apresentados pela licitante, o Sr. Presidente ofereceu também a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso, para quaisquer observações, impugnações ou esclarecimentos, 
observando que não seria aberta a fase recursal antes da análise da documentação 
pela equipe técnica e financeira do SEMAE. O representante da empresa CEDRO PAI-
SAGISMO EIRELI -EPP. informou que não tinha nenhuma observação a fazer nesse 
momento. O senhor presidente informou que toda a documentação será analisada 
cuidadosamente pela Comissão, e que as decisões da primeira fase, dos eventuais 
recursos e a abertura ou não do envelope nº 02, serão comunicadas mediante publi-
cação na imprensa e informada às licitantes através de e-mails cadastrados. Deu por 
encerrados os trabalhos da reunião e lavrou a presente ata, expressão fiel do ocorrido, 
a qual, após lida e achada conforme, vai devidamente subscrita pelos presentes. Mogi 
das Cruzes, em 09 de fevereiro de 2022. THOMAS AUGUSTO CICCONE ALVARA-

REZ – Presidente da CMPL. 

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO Nº 35.115/2021 e apenso.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, SOLUÇÃO INJETÁVEL E 
ANESTÉSICO DE USO VETERINÁRIO.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Saúde, 
comunica que REVOGOU, com base nas disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 
com suas alterações, a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, com a 
finalidade de readequações do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 
109 da Lei Federal nº 8.666/93.

Mogi das Cruzes, em 10 de fevereiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
EDITAL Nº 089/2021 - PROCESSO Nº 16.185/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
RECARGAS EM CILINDROS DE OXIGÊNIO E ACETILENO (GASES INDUSTRIAIS), PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura 
Urbana comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas 
disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos 
termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 07 de fevereiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana __________________________________________________________________________

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 015-3/21 - PROCESSO Nº 22.700/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO 
CEIM PROFª. MARIA APPARECIDA DE CAMPOS MASCI FARIA, LOCALIZADA NA AVENIDA 
BENEDICTO PEREIRA DE FARIA Nº 740 – JARDIM ARACY, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi dado 
DESPROVIMENTO ao recurso administrativo apresentado pela empresa PIACON CONSTRUTORA 
EIRELI, mantendo-se a decisão anteriormente proferida quanto a sua inabilitação. Fica estabelecido 
o dia 14 de fevereiro de 2022, às 10 horas, para abertura do envelope nº 2 - PROPOSTA, na sala 
de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague 
Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício – Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 10 de janeiro de 2022.
THOMAS AUGUSTO CICCONE ALVAREZ - Presidente da CMPL em exercício

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. SIMONE MARIA GOMES DOS SANTOS, CPF: 267.024.248-09 – Processo nº 
601.502/2011
b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. TATHIANE NAYARA DE OLIVEIRA ROCHA, CPF: 375.100.408-41 – Processo nº 
600.178/2022
2. KEROLIN LEANDRO CARVALHO KANETO, CPF: 358.857.688-62 – Processo nº 
600.181/2022
3. GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 59.275.792/0097-00 – Processo nº 
601.464/2021
4. DROGARIA FARMA LOPES EIRELI ME, CNPJ: 20.720.598/0001-09 – Processo nº 
601.816/2021
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.
02. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. ANIELLE CASSIA DE ALMEIDA FEITAL, CPF: 298.521.628-10 – Processo nº 601.556/2020
03. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA o interessado 
abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador competente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação desta notificação:
1. ROGERIO UMEHARA, CPF: 269.325.258-01 – NRM 12052 MULTA 03 UFM – Processo 
nº 601.351/2021
04. 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 das penalidades de multa 
e advertência a:
1. S RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 22.575.026/0001-09 – 
NRM 11981 MULTA 30 UFM – Processo nº 601.219/2021
2. MARIA ACROLINA RODRIGUES BARBOSA DE SIQUEIRA 39393761833 – NRM 12158 
MULTA 1,7 UFM – Processo nº 601.257/2021
3. JG BATISTA PRODUTOS NATURAIS, CNPJ: 23.698.010/0001-48 – NRM 11697 MULTA 
10 UFM – Processo nº 601.000/2021
4. JG BATISTA PRODUTOS NATURAIS, CNPJ: 23.698.010/0001-48 – NRM 11698 MULTA 
10 UFM – Processo nº 600.999/2021
5. HORTIFRUTI NAKIRI LTDA ME, CNPJ: 10.256.381/0001-28 – NRM 12163 MULTA 13 
UFM – Processo nº 601.391/2021
6. FLAVIA FONSECA LIMA DOS SANTOS, CPF: 082.448.137-25 – NRM 11903 MULTA 
3,35 UFM – Processo nº 600.448/2021
7. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/2520-05 – 
NRM 12155 MULTA 05 UFM – Processo nº 601.081/2021
8. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0115-13 – NRM 11699 MULTA 15 UFM 
– Processo nº 600.710/2021
9. COLEGIO GENESIS, CNPJ: 02.762.386/0001-02 – NRM 11974 MULTA 30 UFM – 
Processo nº 600.939/2021
10. SIMONE MARIA GOMES DOS SANTOS, CPF: 267.024.248-09 – AIP 15694 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.384/2021
11. SIMONE MARIA GOMES DOS SANTOS, CPF: 267.024.248-09 – AIP 15693 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.383/2021

MOGI DAS CRUZES, TERÇA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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