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

Alerta de atentados em Mogi das Cruzes foi dado durante a semana passada, no entanto nenhum deles se concretizou

Ameaças de atentado a escolas 
estão sendo investigadas

As ameaças de atentado ocorri-
da nas escolas estaduais Professo-
ra Josephina Najar Hernandez e 
Professora. Maria Isabel dos San-
tos Mello, ambas em Jundiapeba, 
Mogi das Cruzes, ocorridas na se-
mana passada, estão sendo investi-
gadas pela Polícia Civil, informou a 
Secretaria de Estado de Segurança 
Pública. Além da abertura de um 
inquérito, a Polícia Militar refor-
çou às rondas nas proximidades 
das unidades. Cidades, página 8

Alto Tietê aguarda novas instruções 
do ministério. Cidades, página 3

“Fim da pandemia?”

MESMO COM 
DECRETO  
FEDERAL,  
VACINAÇÃO  
É MANTIDA

COMÉRCIO

  Vendas de ovos de Páscoa ficam abaixo da expectativa em Mogi das Cruzes. Cidades, página 5

Santa Isabel, Guararema, Mogi, 
Itaquá, Arujá e Suzano, têm 1.088 
vagas de trabalho disponíveis. 
Mais de dois terços destas opor-
tunidades estão em Itaquá e Mogi.  
Cidades, página 3

Região

ALTO TIETÊ 
OFERECE MIL 
VAGAS DE  
EMPREGO

Uber

Motoristas por aplicativo 
protestam contra mudanças

Manifestação contra alterações no aplicativo ocorreu 
ontem de manhã, em Mogi. Cidades, página 4
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Irregular

EMTU apreende 33 veículos de 
transporte de passageiros

Números divulgados pela empresa estatal 
correspondem ao primeiro trimestre. Cidades, página 8
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SHOW EM POÁ
O Espaço Cultural Opereta, de Poá, 
recebe no próximo sábado, às 20 ho-
ras, o grupo Yèmba Coletivo, para um 
show intimista, com a descontração de 
um ensaio aberto de uma nova produ-
ção musical afro-contemporâneo. O 
evento é gratuito e os ingressos para 
entrada estarão disponíveis uma hora 
antes. A classificação é livre.

PAIXÃO EM ITAQUÁ
Pelo menos 1,5 mil pessoas acompa-
nharam a apresentação da Paixão de 
Cristo, realizada, na última sexta-fei-
ra, na praça Padre João Álvares, em 
Itaquaquecetuba. Após mais de dois 
anos sem a encenação na cidade, o 
público se emocionou com o espetá-
culo que encheu a praça. No palco, a 
“Cantata de Páscoa: Sua Missão” re-
uniu cerca de 50 artistas e figurantes 
que se revezaram entre as cenas. A 
apresentação passou por nove atos 
baseados no nascimento de Cristo, o 
milagre do cego de Jericó, a traição 
de Judas, via sacra e a crucificação.

PÉROLA DO BEM
A Loja Itinerante Pérola do Bem, no 
bairro Ipiranga, será inaugurada ama-
nhã, seguindo o sistema de trocas já 

consolidado na sede do Fundo Social 
de Solidariedade. A local é uma op-
ção descentralizada para quem dese-
ja realizar a troca de materiais reci-
cláveis limpos e secos, por produtos 
diversos como itens de alimentação, 
higiene, brinquedos e muito mais.

REPASSES
O presidente do Podemos de Poá, ve-
reador e primeiro secretário da Casa 
de leis Poaense, Luiz Eduardo Oliveira 
Alves, o Edinho teve a confirmação que 
a cidade será contemplada com duas 
emendas, uma de R$ 300 mil e outra 
no montante de R$ 400 mil reais, por 
parte do deputado estadual Rodrigo 
Gambale (Pode). Os parlamentares 
estiveram reunidos na quinta-feira.

DIA DA CRIATIVIDADE
As inscrições para Dia Mundial da 
Criatividade, que realiza, anualmente, 
uma campanha de para promover e 
conectar iniciativas em torno da cria-
tividade, inovação e sustentabilidade 
em várias cidades do mundo termi-
nam amanhã, em Suzano. Para parti-
cipar das atividades do maior festival 
colaborativo é preciso acessar o site 
www.worldcreativityday.com/brazil/
suzano/activities.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Período emergencial

M
ais uma vez o governo federal 
mostra que não está antenado 
com o que está ocorrendo no 
Brasil em relação ao coronavírus 

(Covid-19). Em pronunciamento no domin-
go de Páscoa, o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, decretou o fim do período emergen-
cial de saúde pública da Covid, que passou a 
valer em fevereiro de 2020. Agora, é preciso 
aguardar um ato normativo que anula essa 
portaria que começou a vigorar há dois anos, 
no começo da pandemia no Brasil.

O ministro se baseia na queda das interna-
ções e desaceleração das mortes pela doença, 
além da vacinação, para decretar o fim deste 
período, mas será que o governo federal está 
certo em acabar com essa situação? 

O presidente do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass), Nésio Fer-
nandes, afirmou que a alteração deve ser 
bem recebida pelos estados e municípios, 
todavia, seria preciso aguardar 90 dias para 
avaliar a situação e promover uma transição 
do período emergencial para a normalidade. 
Entre tantas outras coisas, prefeitos e gover-
nadores precisam de tempo para comprar 

remédios e outros produtos ligados à pan-
demia, como as vacinas.

O grande problema desse passo que Bra-
sil pretende dar, é que está sendo realizado 
antes mesmo da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), e especialistas em infectologia 
informam que não se acaba com uma pan-
demia por meio de decreto, e que tudo isso 
não passa na realidade de um ato político. 
Há certa razão nisso, porque, aparentemente, 
todo o sistema está sendo desmontado, sem 
que estados e municípios possam se organi-
zar. Outro ponto são as eleições e, certamente 
o atual inquilino do Palácio do Planalto não 
quer entrar em uma nova campanha eleito-
ral com uma pandemia nas costas, apesar de 
sempre ter negado. A própria OMS alertou 
que há riscos em diminuir as atenções con-
tra o coronavírus.

Por aqui, as cidades dos Alto Tietê aguar-
dam as novas regras, uma vez que o anúncio 
de Queiroga  tem caráter apenas informati-
vo. Somente quando o documento estiver nas 
mãos dos prefeitos, saberemos o que será feito. 
Até lá, o Estado de São Paulo garante que a 
vacinação segue em todo o território paulista.

Os estudos que classificam 
as pessoas de acordo com a 
sua situação econômica costu-
mam situar como classe média 
as famílias com renda mensal 
por pessoa entre R$ 667,87 e 
R$ 3.755,76. Portanto, consi-
derando o número médio de 
3,07 pessoas por família, essa 
variação vai de R$ 2.050 até 
R$ 11.530 por família.

Entre as faixas da classe 
média (C) e o topo da pirâ-
mide temos a chamada classe 
média alta, ou classe B. Essa 
parte mais abonada da clas-
se média é o segmento social 
mais conservador de todos. 
São, na maioria, profissionais 
liberais do terceiro setor, ou 
seja, comerciantes, funcioná-
rios públicos dos mais varia-
dos cargos,, entre outros. Essa 
população é o motor de sus-
tentação e manutenção das 

A classe média

ARTIGO
Afonso Pola

estruturas políticas.
O Brasil apresenta ainda um 

segmento que compõe os 5% 
mais ricos, com renda mensal 
média de R$ 10.313 e o cor-
te para estar no 1% mais rico, 
ou seja, com renda superior 
à de 99% da população bra-
sileira adulta é de R$ 28.659. 
Vale lembrar que estamos 
falando de um país onde as 
seis pessoas mais ricas detém 
a mesma riqueza que os cem 
milhões mais pobres. A bru-
tal concentração de riqueza 
em nosso país é criminosa, 
pois joga parte significativa 
da nossa população na mais 
absoluta miséria.

Se por um lado o período 
entre 2003 e 2009 signifi-
cou a ascensão de pobres em 
direção à classe média, esse 
movimento foi invertido. In-
felizmente o Brasil retornou 

ao Mapa da Fome da FAO em 
2018 e, em 2020, registrou 
55,2% da população convi-
vendo com a insegurança ali-
mentar, segundo pesquisa da 
Rede Penssan (Rede Brasileira 
de Pesquisa em Soberania e 
Segurança Alimentar).

Com a pandemia o proble-
ma se agravou. A baixa ativi-
dade econômica e a ausência 
de políticas compensatórias 
para que perdeu seu empre-
go ou teve seus pequenos co-
mércios inviabilizados pelas 
restrições impostas por ela 
impactaram a realidade social. 
O percentual de brasileiros 
na classe média caiu de 51% 
em 2020 para 47% em 2021, 
segundo estudo do Instituto 
Locomotiva. Levantamento 
estima que cerca de 4,9 mi-
lhões de famílias caíram para 
a classe baixa no último ano.

É o Brasil descendo a ladeira.

Afonso Pola é sociólogo e ´professor

 afonsopola@uol.com.br
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De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

Um carro colidiu com um poste na manhã de anteontem, por volta das 5 horas, na 
avenida Lourenço de Souza Franco no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. 
De acordo com informações da Prefeitura, o acidente registrou uma vítima fatal, 
um jovem de 22 anos. A outra vítima foi encaminhada à Santa Casa do município e 
passa bem. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado no 1º Distrito Policial 
(DP) para apurar as circunstâncias do acidente. (Aline Sabino)
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Vacinação segue mesmo com 
fim do período emergencial

Região - As secretarias de 
Saúde de algumas das cidades 
do Alto Tietê informaram 
ontem que manterão as suas 
ações localizadas de vaci-
nação contra o coronavírus 
(Covid-19), mesmo com as 
declarações do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, do 
fim da emergência nacional.

O ministro informou que, 
devido à campanha de imu-
nização, o trabalho dos pro-
fissionais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e os níveis 
de internações e mortes pela 
doença permitiam o fim do 
decreto que, entre outros 
pontos, permite a compra 
de materiais de saúde e o 
uso emergencial da vacina 
Coronavac.

Segundo o governo do Esta-
do, a campanha de vacinação 
seguirá normalmente para 
quem ainda não completou 
o esquema de vacinação e 
aqueles que não tomaram a 
dose de reforço. “Também está 

Covid-19

à disposição a quarta dose da 
vacina aos idosos acima de 60 
anos”, explicou.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que manterá, 
a princípio, o atual esquema de 
vacinação, e que aguarda pela 
publicação do ato normativo 
que disciplinará a decisão para 
melhor avaliar a situação. A 
cidade registrou até 13 de 
abril 92 mortes, contra 424 
vítimas no ano passado - uma 
queda de 78,3%.

O aguardo pelas normas 
do governo federal também 
foi anunciado por Suzano, 
que apontou que os números 
atuais apresentaram melhoria 
no cenário pandêmico em 
2022. “Neste momento, não 
há nenhuma pessoa contami-
nada com Covid-19 internada 
em leitos ofertados pela Se-
cretaria de Saúde”, ressaltou 
a Prefeitura, que anunciou 
manter a vacinação em seus 
postos. Suzano teve no ano 
passado 273 vítimas pela 
doença entre janeiro e abril, 
e 26 neste ano - uma queda 

de 90,47%.
Poá endossou a posição 

do ministro Queiroga so-
bre o recuo da pandemia 
com base nos números da 
cidade, e ressaltou que em 
2021 recebeu do governo do 
Estado R$ 487,1 mil e, neste 
ano, nenhum valor - o que é 
considerado insuficiente para 
o custeio da rede municipal 

- mas manterá a estrutura 
existente para vacinação. A 
cidade caiu de 150 para 15 
óbitos nos primeiros cem dias 
deste ano - um recuo de 90%.

A Prefeitura de Arujá refor-
çou que o fim do estado de 
emergência não significa o fim 
da doença, e que aguarda o 
decreto para detalhar o que 
mudará com o fim da con-
tingência - sobre o sistema 
de vacinação, a pasta informa 
que segue as diretrizes da 
Vigilância Epidemiológica. 
A cidade caiu o número de 
mortes de cem entre janeiro 
e a primeira quinzena de 
abril do ano passado para 12 
casos - uma redução de 88%. 

André Diniz

Municípios oferecem mais de 
mil oportunidades de emprego
Das seis cidades pesquisadas, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes têm a maior parte das vagas disponíveis 

TRABALHO

Alto Tietê - Os municípios 
de Santa Isabel, Guararema, 
Mogi das Cruzes, Itaquaque-
cetuba, Arujá e Suzano, por 
meio de seus programas de 
encaminhamento ao emprego, 
têm 1.088 vagas de trabalho 
disponíveis. Mais de dois 
terços destas oportunidades 
estão em Itaquá e Mogi. As 
vagas podem sofrer alterações. 

Mogi é uma das cidades 
com mais vagas de emprego. 
O Mogi Conecta Empre-
gos, programa da prefeitura, 
tem 390 oportunidades de 
trabalho. O cargo com o 
maior número de vagas é 
operador de telemarketing 
ativo com 140 oportunida-
des. Destaque também para 
vagas para carpinteiro (seis), 
armador (cinco) e auxiliar 
administrativo (quatro). Para 
as pessoas com deficiência, 
estão disponíveis 13 vagas 
para auxiliar de limpeza. Os 
interessados podem obter mais 
informações pelos telefones: 

4699-1900, 4699-2784, 4798-
6315 e 97422-4273.

Região
Itaquá é a cidade com o 

maior de vagas no Alto Tietê. 
O programa Itaquá Mais 
Emprego tem 472 vagas de 
trabalho, distribuídas em 
74 diferentes funções, en-
tre oportunidades efetivas, 
temporárias e estágios, com 
variadas especificações. A 
posição de eletricista de linhas 
vivas e mortas e BTZero tem 
maior disponibilidade, com 
125 vagas abertas, além de 
27 para encarregado eletri-
cista e 31 para auxiliar de 
linha morta. Também há 
cem vagas para operador 
de telemarketing ativo de 
vendas, presencial ou home 
office. Mais informações pelo 
site: www.itaquamaisemprego.
seate.com.br/vagas. 

O programa Suzano Mais 
Emprego conta com 95 vagas 
de trabalho, com destaque 
para a posição de motorista 
carreteiro (15), ajudante de 

cozinha (cinco), ajudante 
geral em indústria têxtil 
(cinco), auxiliar de cópias 
(quatro) e açougueiro (três).

Os interessados devem 
comparecer ao Centro Uni-
ficado de Serviços (Centrus), 

localizado na avenida Paulo 
Portela, 210, térreo, Jardim 
Paulista, ou na unidade norte, 
que fica na avenida Francis-
co Marengo, 2.301, Jardim 
Dona Benta, entre 8 e 17 
horas. Mais informações 

pelos telefones: 4745-2264 
(central) e 4934-5490 (norte).

Os currículos podem ser 
enviados para o e-mail suzano.
vagas@gmail.com.

A Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 

de Guararema, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), tem 53 
vagas de trabalho. Entre 
elas: confeiteiro, torneiro 
mecânico, técnico de desen-
volvimento de embalagens 
e químico. Saiba mais no 
site: http://www.guararema.
sp.gov.br/arquivo/editor/file/
Anuncios%20(13).pdf

Já em Arujá, o Posto de 
Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) e o Arujá Emprega têm 
21 vagas de trabalho. Há 
oportunidades para eletricista 
de manutenção, mecânico 
de manutenção, soldador 
e auxiliar de logística. Mais 
informações pelo site: http://
servicosonline.prefeituradea-
ruja.sp.gov.br/servicosonline/
arujaemprega/

O PAT de Santa Isabel 
tem 17 vagas de emprego, 
como oficial de serviços 
gerais na manutenção de 
edificação (três), faturista e 
serralheiro. Mais informações 
pelo telefone 4656-2662.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

Programa Suzano Mais Emprego tem atendimento na região norte da cidade 

DivulgaçãoWanderley Costa/Prefeitura de Suzano

Suzano - A Secretaria Municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos esteve em sete bairros 
no último fim de semana, 
promovendo trabalhos de 
zeladoria. A ação atendeu 
todas as regiões da cidade, 
com varrição, capinação, 
pintura, revisão na iluminação 
e limpeza geral. Os mutirões 
ocorrem sempre aos finais 
de semana, como extensão 
dos serviços prestados ao 
longo dos dias úteis.

Entre sábado e domingo, as 
equipes visitaram os bairros 
Vila Amorim, Parque Maria 
Helena e Cidade Miguel Badra 
para dar continuidade à ope-
ração de zeladoria, iniciada 
em 11 de abril. Em paralelo, 
também foram realizados o 
nivelamento e o cascalhamento 
da estrada Piratininga e de 
vias do Estância Angelina, 
ao passo que este mesmo 
processo foi concluído nos 
bairros Chácara Méa e Meu 
Sossego, que, neste momento, 
seguem recebendo outras 
melhorias.

As ações nestes bairros 

Sete bairros recebem 
ações de zeladoria

Serviços

incluíram a pintura de guias, a 
limpeza das sarjetas e sarjetões 
das ruas, o desentupimento 
de bueiros, a capinação das 
calçadas e o recolhimento 
de lixo presente em pontos 
viciados. Todas essas benfei-
torias estão sendo replicadas 
nas áreas visitadas pelos 
mutirões, sempre visando 
o bem-estar dos moradores 
destes locais e a remoção 
da poluição visual presente 
nas vias.

De acordo com o titular 
da pasta, Samuel Oliveira, 
os trabalhos executados 
buscam atender a todas as 
áreas da cidade. “Suzano é 
um município com muitos 
bairros, então nossas ações 
de zeladoria são constantes 
para manter a cidade com 
um visual bonito, mostrando 
o cuidado que nós temos 
com ela. Visitaremos mais 
regiões ao longo das próxi-
mas semanas e esperamos 
concluir os serviços nos 
bairros mencionados ainda 
neste mês”, disse.

Itaquá - A Secretaria de Segurança 
Urbana de Itaquaquecetuba, 
por meio da Ronda de Proteção 
à Mulher, acompanha 216 
vítimas de violência doméstica 
com medidas protetivas desde 
a sua criação, em 15 de janeiro 
do ano passado. 

Duas agentes femininas 
realizam os acompanhamen-
tos que possuem medidas 
protetivas de urgência com 
visitas e orientações, conforme 
explicou o secretário Anderson 
Caldeira. Em 2021, foram 
61 ocorrências de violência 
doméstica, cinco descumpri-
mentos de medidas protetivas 
e 203 visitas realizadas às 
residências de vítimas com 
medidas protetivas. Já em 
2022, até o final de março, 
foram 21 ocorrências, cinco 
descumprimentos de medi-
das protetivas e 89 visitas às 
residências das vítimas.

A Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) da cidade 
fica na rua João Barbosa de 
Moraes, 448, na Vila Zeferina.

Ronda 
acompanha  
216 vítimas  
de violência

Proteção à Mulher



cidades Terça-feira, 19 de abril de 20224 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Atendimento será por chegada 
Mogi - O atendimento do 
programa Mogi Conecta aos 
trabalhadores que necessitam 
tratar do seguro-desemprego 
voltará a ser feito por ordem 
de chegada, sem necessidade 
de agendamento, a partir 
da próxima segunda-feira. 
O atendimento é feito das 
9 às 16 horas, na unidade 
do programa Mogi Conecta 
no Terminal Estudantes. A 
medida foi adotada devido à 
evolução da situação sanitária 
de Mogi das Cruzes com a 
pandemia da Covid-19.

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Inovação lembra, no en-
tanto, que a solicitação do 
seguro-desemprego pode 
ser feita de forma online, 
pelo aplicativo Carteira de 
Trabalho Digital, do governo 
Federal. Além da entrada 
no beneficio, o candidato 
acessa todas as informações 
de pagamento, histórico de 

Seguro-desemprego

Unidade do programa fica no Terminal Estudantes

Divulgação/PMMC

Motoristas protestam contra 
alterações no aplicativo Uber
Profissionais autônomos da região reclamam das mudanças feitas pela Uber na remuneração das viagens 

TRANSPORTE

Região - Motoristas de apli-
cativos se reuniram na manhã 
de ontem para uma mobi-
lização contra as alterações 
promovidas pela empresa 
Uber, prestadora de serviços 
na área do transporte privado 
urbano. O ponto de encontro 
dos motoristas foi na Avenida 
Cívica, em Mogi das Cruzes, 
e seguiu até o bairro Barra 
Funda, em São Paulo, local 
onde fica a filial da Uber. De 
acordo com os organizadores, 
aproximadamente 28 carros 
saíram do ponto inicial e mais 
15 veículos se juntaram a 
eles a caminho da Prefeitura 
de Mogi, e depois seguiram 
para a capital.

Segundo Maicon Cristian 
Flores da Silva, presidente 
da Associação de Motoristas 
por Aplicativos da Região 
do Alto Tietê (Amarati), 
que participou da mani-
festação, a última série de 
atualizações incomodou 
os autônomos. Um dos 
problemas apontados por 
ele entre as novas regras, 
é que antes o pagamento 
era feito por quilômetro e 
por minuto, e agora o valor 
será fixo, independente da 

mudança de trajeto, trânsi-
to, acidentes ou qualquer 
situação adversa. “Houve 
um falso aumento, em que 
a gente só perde. Não tem 
como o motorista ganhar 
nessa situação”, destacou 
Maicon.

Silva contou que a pre-
visão era que mais de 300 
motoristas, incluindo Mogi e 
outras regiões, participassem 
do protesto em São Paulo, 
solicitando a retirada das 
novas regras. Para o presidente 
da entidade, o único fator 
positivo das mudanças é a 

possibilidade do motorista 
visualizar qual será o ponto 
de embarque e desembarque 
do passageiro. 

De acordo com o motorista 
de aplicativo Adão Rodri-
gues Almeida, que também 
participou da paralisação e 
trabalha com o aplicativo em 
período integral há três anos, 
o que mais impactou foi a 
diferença no valor recebido 
pelos autônomos. “Por exem-
plo, meu horário hoje é de, 
no mínimo, 16 horas. Com 
aumento das coisas como o 
combustível e outros fatores, 

como manutenção do carro, 
está impossível trabalhar”, 
salientou Adão.

O autônomo disse que 
quando começou a trabalhar 
como motorista para Uber 
pagava no metro cúbico de gás 
R$ 1,60 e hoje está pagando 
R$ 5,20, e o valor recebido 
pelas corridas também variou, 
caindo de R$ 7 na corrida 
mínima para R$ 5,60. 

A reportagem entrou em 
contato com a Uber sobre a 
manifestação e a demanda 
dos motoristas mas ainda 
não obteve retorno. 

Ingrid Leone

O ponto de encontro dos motoristas ocorreu na Avenida Cívica, em Mogi das Cruzes

Divulgação/AMARATI

01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do 
disposto nos arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 
24 de junho de 2013 faz publicar a aplicação da penalidade de advertência a:
1. ROBERTA ALVES NOGUEIRA, CPF: 217.003.998-88 – AIP 12563 ADVERTÊNCIA 
– Processo nº 601.146/2020
2. CLAUDINA DE MACEDO ALMEIDA, CPF: 254.172.608-27 – AIP 12562 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.142/2020
3. L F BERLOFA DE OLIVEIRA ME, CNPJ: 09.410.878/0001-70 – AIP 15026 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.793/2021
4. GARCIA HORTIFRUTI MOGI LTDA, CNPJ: 03.119.349/0001-35 – AIP 15049 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.515/2021
5. CORTES DOS ANJOS CASA DE REPOUSO EIRELI, CNPJ: 26.658.431/0001-33 
– AIP 15031 ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.514/2021
6. CONDOMINIO RESIDENCIAL SAFIRAS, CNPJ: 54.783.477/0001-10 – AIP 15030 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.686/2021
7. NICRIS ALIMENTAÇÃO LTDA EPP, CNPJ: 04.080.512/0001-66 – AIP 15020 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.761/2020
8. JULIO TARDIM PEIXOTO, CPF: 127.062.968-95 – AIP 15632 ADVERTÊNCIA – 
Processo nº 601.592/2021
9. SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI SP, CNPJ: 03.779.133/0007-91 – AIP 
15015 ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.170/2020
10. WENDEL SOMOA CASSU DE OLIVEIRA EPP, CNPJ: 36.430.025/0001-72 – AIP 
15029 ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.928/2021
11. ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NIKO NIKO GAKUEN 
LTDA ME, CNPJ: 04.822.695/0001-48 – AIP 15033 ADVERTÊNCIA – Processo nº 
600.377/2021
12. SANTO GRAAL BURGER EIRELI, CNPJ: 38.469.256/0001-15 AIP 15038 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.891/2021
13. VERA LUCIA DO NASCIMENTO, CPF: 037.167.738-67 – AIP 15726 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.984/2021
14. BRUNO F. FERREIRA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, CNPJ: 
39.382.046/0001-58 – AIP 15034 ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.697/2021
02. 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 a aplicação da penalidade de multa a:
1. JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04 AIP 15641 MULTA 05 UFM – 
Processo nº 601.732/2021
2. JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04 AIP 15637 MULTA 05 UFM – 
Processo nº 601.731/2021
3. JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04 AIP 15636 MULTA 05 UFM – 
Processo nº 601.730/2021
4. DEVANIR RAMOS DE JESUS, CPF: 316.632.828-97 AIP 15625 MULTA 1,7 UFM 
– Processo nº 601.675/2021
5. DEVANIR RAMOS DE JESUS, CPF: 316.632.828-97 AIP 15627 MULTA 1,7 UFM 
– Processo nº 601.677/2021
6. ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS, CNPJ:12.663.512/0004-60 AIP 
15418 MULTA 03 UFM – Processo nº 600.591/2020
7. FARMA POSTO PROGRESSO LTDA ME, CNPJ: 41.347.514/0001-03 AIP 15507 
MULTA 2,5 UFM – Processo nº 601.634/2021
O interessado poderá oferecer recurso administrativo do Auto de Imposição de 
Penalidade de Multa no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) 
dias da publicação deste comunicado.
03. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. MARTINS FARMA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 44.204.901/0001-70 – 
Processo nº 601.925/2021
2. DROGARIA DELBONE LTDA EPP, CNPJ: 05.925.307/0001-17 – Processo nº 
600.379/2022
3. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/1137-82 – Processo nº 
600.403/2022
b) Solicitação de Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. EDSON KEISHI TAROMARU ME, CNPJ: 02.868.451/0003-32 – Processo nº 
600.461/2022
2. RAIA DROGASIL S/A, CNPJ: 61.585.865/1060-65 – Processo nº 600.267/2021
3. DROGARIA JURUCE LTDA, CNPJ: 52.688.488/0004-38 – Processo nº 
602.072/2021
4. ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA NAKANO, CNPJ: 03.123.210/0050-43 – 
Processo nº 600.286/2022
5. CLEMILSON DE SOUZA FERREIRA ME, CNPJ: 23.831.119/0001-01 – Processo 
nº 602.046/2021
6. TSURU SAUDE E BELEZA LTDA EPP, CNPJ: 11.150.641/0002-20 – Processo 
nº 602.043/2021
7. CASSIA NAMI KODONO ME, CNPJ: 26.502.764/0001-79 – Processo nº 
600.545/2022
8. FABRICIO KENJI MIYAZAKI, CNPJ: 39.527.140/0001-58 – Processo nº 
600.400/2022
9.DROGARIA SEBASTIÃO PEREIRA DE NOVAES LTDA, CNPJ: 20.140.969/0001-
75 – Processo nº 600.310/2022
10. KISAKI & KISAKI DROGARIA LTDA ME, CNPJ: 26.102.490/0001-20 – Processo 
nº 600.386/2022
11. TAMARA PWLENKO MARTINS ME, CNPJ: 07.973.575/0001-30 – Processo nº 
601.951/2021
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.
04. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. JAQUELINE MARIA DE SOUZA, CPF: 251.366.228-81 – Processo nº 
602.416/2007
b) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE, CNPJ: 
60.979.457/0010-02 – Processo nº 600.062/2022
05. Comunicado de CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, comunica ao 
interessado abaixo que o Auto de Infração foi cancelado por motivo de equívoco na 
identificação do responsável:
1. ALBINO PEREIRA DE MATTOS, CPF: 201.300.318-87 – AIF 15324 - Processo 
nº 600.335/2022

MOGI DAS CRUZES, TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O atendimento presencial é 
necessário apenas nos casos 
de divergência cadastral ou 
quando a autorização é feita 
por meio de ata judicial.

Os interessados que 
precisam de atendimento 
presencial devem compa-
recer com os documentos 
necessários para a solicitação 
do benefício: requerimento 
do seguro-desemprego/
comunicado de dispensa, 
termo de rescisão do con-
trato de trabalho, carteira 
de trabalho, os três últimos 
holerites, carteira de iden-
tidade, CPF, PIS e extrato 
do saque do FGTS.

A unidade do programa 
Mogi Conecta no Terminal 
Estudantes está localizada 
na avenida Cândido Xavier 
de Almeida e Souza, s/nº. 

Mais informações pelo 
telefone 4699-1900 ou 
pelo WhatsApp, no contato 
97422-4273.

empresas anteriores e outros 
programas, como o abono 

salarial, basta configurar 
sua senha do portal gov.br. 
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Festival Akimatsuri recebe 
quase 120 mil pessoas 
Mogi - O Festival de Outono 
Akimatsuri encerrou no úl-
timo domingo com sucesso 
de público – 50% acima do 
que o esperado pelo Bunkyo, 
organizador do evento. Foram 
dois finais de semana com 
muitas atividades culturais, 
lazer e entretenimento, imer-
são nos costumes japoneses, 
gastronomia e oportunidades 
para negócios. Quase 120 mil 
pessoas visitaram o festival.

“Recebemos muitos visitan-
tes para almoçarem e janta-
rem, então, nesses horários 
o evento está sempre mais 
cheio”, explicou Frank Tuda, 
presidente do Bunkyo. A 
procura pelos foi tão grande 
que foram necessárias quatro 
toneladas de macarrão.

Outra novidade gastro-
nômica foi o espetinho de 
wagyu, uma carne nobre, 
típica japonesa, que no varejo 
pode ser encontrada por até 
R$ 1 mil o quilo. “Na festa, 
muitos tiveram a oportuni-
dade de degustar essa carne, 
que não é acessível para a 

Cultura

maioria”, enfatizou.
As atrações de palco e as 

atividades culturais também 
chamaram atenção, princi-
palmente de quem foi pela 
primeira vez ao festival. “A 
cultura e os costumes japo-
neses são ricos em detalhes, 
tem sempre uma boa história 
por trás, cerimônias e folclore 
que encantam a todos nós”, 
destacou Haroldo Onoda, 
coordenador cultural do 
Akimatsuri.

O pavilhão agrícola também 

foi um dos pontos de grande 
movimentação dos que foram 
conferir e comprar os produtos 
hortifrutigranjeiros da região, 
comercializados a preço de 
produtor. “Foi satisfatório 
para os agricultores que parti-
ciparam da exposição porque 
2021 foi um ano difícil para 
muitos. A alta dos insumos 
e as geadas prejudicaram as 
atividades, principalmente os 
pequenos e médios produto-
res”, relembrou o presidente 
do Bunkyo.

Público foi 50% do que o esperado pelo Bunkyo

Divulgação

Vendas ficam abaixo da 
expectativa da ACMC

Mogi - As vendas do comér-
cio tiveram um aumento de 
aproximadamente 12% no 
período de Páscoa na com-
paração com o ano passado, 
segundo levantamento da 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC).

A entidade esperava um 
aumento de 17% nas vendas 
de artigos de época na com-
paração com o ano anterior. 
No entanto, a associação 
acredita que as vendas dos 
estoques remanescentes nos 
próximos dias poderão au-
mentar o valor total ao final 
do período.

O aumento abaixo do es-
perado, na análise da ACMC, 
deve-se ao aumento da infla-
ção e da alta do dólar, que 
atingiu o setor em produtos 
como chocolates e bacalhau, 
itens consumidos no feriado 
da Sexta-feira Santa.

A pesquisa da entidade 
apontou que o consumo 
médio se manteve na média 

Ovos de chocolate

do ano passado, onde as 
pessoas gastaram uma média 
de R$ 60 em cada ovo de 
chocolate. “Os resultados 
foram positivos comparando 
com o ano passado, quando 
os estabelecimentos ain-
da enfrentavam parte das 
restrições da pandemia do 
coronavírus (Covid-19)”, 
segundo a presidente da 
entidade, Fádua Sleiman.

A expectativa da associação 
comercial é que, além da 
redução no preço dos ovos 
e chocolates, as promoções 
para queimar o restante do 

estoque estejam vinculadas à 
doação de parte do valor para 
entidades filantrópicas: “Esta 
é uma ação de marketing que 
agrega valor aos produtos, ao 
mesmo tempo em que apoia 
as instituições da cidade”, 
pontuou a presidente.

Show de Bola
A ACMC mantém a cam-

panha “Mogi Show de Bola”, 
que cobre todas as datas 
comemorativas do comércio. 
Os primeiros ganhadores 
foram revelados na última 
quinta-feira, onde foram 
sorteados eletrodomésticos.

Para participar, os clientes 
devem adquirir R$50 em 
compras nas lojas partici-
pantes e preencher o cupom, 
que é cumulativo. A lista de 
lojas da campanha está na 
lista disponível na página da 
página da ACMC na internet. 
O próximo sorteio terá como 
foco o Dia das Mães, com 
sorteio previsto para o dia 19 
de maio, onde será sorteado 
um smartphone.

Pequenos negócios registram 
crescimento nos últimos anos
Confeiteiras destacam a importância da produção de doces para ajudar completar a renda durante a pandemia

PÁSCOA

Mogi - A instabilidade eco-
nômica e o isolamento social 
provocados pela pandemia 
da Covid-19 afetaram a vida 
financeira de muitas famílias. 
A Páscoa, assim como outras 
datas comemorativas, trazem 
grandes oportunidades para 
quem quer ter uma renda 
extra e tentar sair da crise. 
O número de pequenos 
negócios que atuam no setor 
de fabricação de produtos 
derivados do cacau e cho-
colates cresceu durante a 
pandemia da Covid-19.

De acordo com levanta-
mento feito pelo Serviço 
Apoio As Micros Empresas 
(Sebrae) a partir de dados 
do Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas 
(CNAE), registrados pelo 
Ministério da Economia, 
houve um incremento de 
57% na abertura de novos 
negócios nesse segmento 
em 2021 em relação ao re-
sultado de 2019. Enquanto 

no ano anterior à crise fo-
ram abertas 1.526 micro 
pequenas empresa, no ano 
passado esse número alcan-
çou 2.397 novos pequenos 
empreendimentos, a maioria 
deles (2.319) constituída 
por microempreendedores 
individuais (MEI).

Aos 36 anos, a mogia-
na Juliana Vital, decidiu se 
aventurar na confeitaria. Em 
2020, no auge da pandemia 
da Covid-19, a confecção 
de doces foi uma válvula 
de escape para aguentar a 
pressão do confinamen-
to social que se tornou a 
maior medida preventiva 
contra a doença. “Quando 
fomos obrigados a ficar em 
casa, resolvi começar a fazer 
doces para vender, depois 
disso, até busquei cursos 
livres para aprimorar minhas 
produções”, disse. Segundo a 
mogiana a maior inspiração 
veio de casa. “Acredito que 
esse é um dom que herdei 
da minha mãe, cresci obser-
vando como ela fazia bolos, 

salgados e também ovos de 
páscoa”, destacou.

De acordo com Juliana, 
que também é professora, 
o trabalho com os doces foi 
uma maneira de enfrentar a 
pandemia. “O momento de 

fazer os doces era uma forma 
de aliviar toda a pressão que 
estava sobre mim naquele 
momento tão incerto. Por 
esse motivo resolvi fazer uma 
coisa que eu gosto bastante 
e aproveitar para começar a 

empreender”, afirmou.
O pontapé inicial para a 

confeiteira foi oferecer os 
produtos aos vizinhos. “No 
início comecei oferecendo 
aos poucos no condomínio 
onde moro, entre a família. 

Percebi realmente como uma 
oportunidade de empreender 
poderia complementar a mi-
nha renda”. Segundo Juliana, 
muitas pessoas estão dando 
preferência aos ovos caseiros. 

“Por conta do valor dos ovos 
no mercado, a procura pelos 
ovos caseiros está um pouco 
maior, mesmo tendo que 
repassar esses aumentos nos 
produtos em nosso preço final, 
ainda sim, estão com valor 
mais acessível que os ovos 
industrializados”, concluiu.

Fernanda Valverde, edu-
cadora física em Mogi e que 
trabalha na confecção de 
chocolates artesanais desde 
2010, contou que durante a 
pandemia foi preciso inovar 
o catálogo para não perder as 
vendas. “Precisei diversificar 
e comecei o ‘Festa na Caixa’ 
e kits para datas comemora-
tivas”, ressaltou. De acordo 
com Fernanda, nos últimos 
dois anos, a confeitaria foi 
sua única fonte de renda, 
e hoje, depois de voltar a 
lecionar, corresponde a 35%.

Aline Sabino

Fernanda Valverde precisou inovar a produção durante o período de isolamento

Divulgação

André Diniz

Estoques 
remanescentes 
nos próximos 
dias poderão 
aumentar o 
valor total
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Peixoto leva Emílio e Zé Felipe para pescar. Gustavo sugere para Cristóvão 

que os dois conversem com amigavelmente. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Isadora obriga Rafael a ir ao cinema com ela. Heloísa e Violeta tentam 

convencer Isadora a confi ar em Rafael. Mariana leva o fi lme da câmera de 

Arminda para revelar. Davi e Isadora são fotografados por um repórter ao 

chegarem no cinema.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Paula/Neném se recusa a fazer massagem em Carmem. Enquanto isso, Joana 

encontra Flávia/Guilherme no centro cirúrgico. Em seguida, Rose conta para 

Paula/Neném que vai trabalhar em Paris.

GLOBO, 21H00

Pantanal

Juma expulsa Tadeu e Jove. José Leôncio pede que Tibério ajude seu fi lho 

a perder o medo de cavalo. Jove questiona Tadeu sobre Filó e José Leôncio. 

Nayara rouba o HD do computador de do ex-namorado. Tenório questiona 

José Leôncio sobra a lida com bois. Jove leva Guta até a tapera de Juma.

RECORD, 21H00

Reis

Marilís decide se abrir com Ézer. Tamembér tenta voltar para Ada. Ézer se 

despede de Marilís.
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BANCO 31

MBLL

BUMBAMEUBOI

SLOGANANTE

IAINCR

CRITERIOSA

KARDECPRT

DELOSONU

MEDIANASUR

MACAOTARIA

BEMULOD

BELIGERANTE

RRISADACO

TRAPDITR

QUECEAROD

RUTILACINE

APANTANAL

Chefe
de James

Bond
(Cin.)

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Associação
que man-
tém o Sesi

(sigla)

A gordura 
encontrada
no azeite
de dendê

Rapa (?):
Ilha de
Páscoa
(Chile)

Nem muito
boas, nem
muito más

Peças que
formam

uma
corrente

Visa man-
ter a paz
mundial
(sigla)

Vitamina
abundante
na man-

teiga

À (?):
junto à

superfície

Impulso,
em francês

Imposto
Territorial

Rural
(sigla)

Participar
da típica 
refeição
natalina

Empresa de
telecomu-
nicações
dos EUA

Maior
planície

inundável
do mundo

Acessório
de ambu-
lâncias

Aguerrido

Armadilha,
em inglês

Pergunta
de quem

não
entendeu

o que
foi dito

Antagonista;
competidor

Banda brasileira de
"Flores em Você"

Em pre-
sença de
Beliscão,
em inglês

Tola (gír.)
Nascida
na Terra

dos Faraós

Reação à
boa piada
Acusado de
um crime

Sensata
Allan (?),
líder do 

Espiritismo

Bordão de 
propagan-
das (ing.)

Dança
folclórica

de Catirina
e Pai

Francisco

Mineral
vermelho
encon-

trado em
filamentos
de certos
quartzos

Salada,
em inglês
Cora (?),
jornalista

Produto
do "brainstorming"

A de "Em Família" foi
"Eu Sei que Vou Te
Amar"

Cinema
(red.)

Formato
do DIU 

Aplacar;
suavizar

Porco
novo

Modalidade impressa
de poesia, é comum

no Nordeste
Sufixo de "nêutron"

Linguagem utilizada 
no merca-
do finan-

ceiro (gír.)

Foco da
plateia, no

cinema

Bolsa,
em inglês

Cruel;
perversa

M A C A

3/bag — cni — nip — nui — rca. 4/élan — trap. 5/salad. 6/rútila — slogan. 8/boa ideia.

É justamente 
quando as coisas 
vão mal que as suas 
habilidades podem 
fazer a diferença. A 
melhor hora para 
tomar atitudes que 
manterão as coisas 
fluindo a seu favor 
é quando tudo está 
contra você.

A melhor cura para 
a falta de coragem 
é a ação. Não fique 
sentado sentindo 
pena de si mesmo, 
faça algo! Você entrou 

MOMENTO
especial

Tenha fé em você

*Maria Rosa Mieko
Educadora

ANIVERSARIANTES: 

NATALY APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

Parabéns! Que Deus ilumine seu caminho nesse novo ano 

de vida! Que todos os caminhos te levem à felicidade! Feliz 

aniversário!

 Não importa o que você decidiu. O 
que importa é que isso te faz feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

nesta situação. Você 
pode sair dela e seguir 
em frente para uma 
vida de sucesso e 
conquistas.

Todas essas coisas 
acontecem quando 
você começa a tomar 
o controle do seu 
próprio destino. Tenha 
consciência de que 
ações determinam o 
futuro. 

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 - PROCESSO Nº 200.180/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E DE ROÇADEIRA 
HIDRÁULICA ARTICULADA.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão dispo-

níveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 05 de maio de 2022, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicita-
coes.com.br/. Mogi das Cruzes, 18 de abril de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA 
- Diretor Geral.

Fausto Candido do Nascimento

Leonardo Henrique Pinheiro Lima

Raimunda Pereira da Silva

Geraldo Martins

Maria Dos Santos Silva

Silas Barbosa de Freitas

Ana Regina Alves Nascimento

Celina Barbosa de Jesus

FALECIMENTOS

9 DE ABRIL DE 2022

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 05 de maio de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 17 de maio de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - São Paulo/SP, FAZ SABER 
a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, 
artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular 
com força de escritura pública datado de 05/05/2021, cujos Fiduciantes são JAMES EDWARDES DEJAILLE, CPF/MF nº 351.174.108-40, e sua mulher LAIS LUIZ 
DE SOUZA DEJAILLE, CPF/MF nº 390.071.848-22, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 626.381,10 (Seiscentos e 
vinte e seis mil trezentos e oitenta e um reais e dez centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Um prédio residencial, com área 
total de 133,80m² e seu respectivo terreno com área total de 3.583,50m², com frente para a Rua Sete, o qual recebeu o nº 356, no perímetro urbano de Biritiba Mirim/SP, 
melhor descrito na matrícula nº 31.014 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes/SP”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” 
e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 466.617,21 (Quatrocentos e sessenta e seis mil seiscentos e dezessete reais e vinte e um centavos - nos termos do art. 27, 
§2º da Lei 9514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais 
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (17849_OL_1658-15).

AVISO DE INABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO
PREGÃO Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 1.307/2022 E APENSOS

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE Palcos, Pisos, Forrações e afins, 
Estruturas (Tendas, Galpão, Pavilhão, Coberturas, Arquibancadas e Palanques),  Sonorização, 
Iluminação e Projeção, Camarins, Stands e afins, Geradores, Sanitários Químicos,  Mesas, 
Cadeiras, Catracas e Equipamentos em Geral, Rádios Comunicadores, Plataforma Articulada, 
Trio Elétrico, Carro de Som e Sistema para Captação/Gravação/Edição e transmissão de 
Vídeo e Áudio, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS EVENTOS DA MUNICIPALIDADE
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, 
que as empresas PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA e SELT – SERVIÇOS DE 
ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS LTDA não enviaram, no prazo legal, certidões 
fiscais atualizadas conforme Lei Complementar 123/06. Ficam convocadas as próximas 
colocadas para negociação, em especial as empresas EXPANSOM PROMOÇÕES E 
EVENTOS LTDA e MAGNI E AR PRODUÇÕES E SHOWS LTDA, segundas colocadas nos 
lotes 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A sessão terá início dia 20 de abril de 2022 às 14 horas. 

Mogi das Cruzes, em 18 de abril de 2022.
LUCCAS MAGALHÃES DE FREITAS CUSTODIO DA SILVA - Pregoeiro__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 223/2021 – PROCESSO Nº 26.796/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SEGURANÇA E APOIO À ENGENHARIA DE TRÂNSITO, VOLTADOS AO SISTEMA VIÁRIO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAL, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO.
EMPRESA VENCEDORA: SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO 
LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 7.147.700,00 (sete milhões, cento e quarenta e sete mil e setecentos 
reais).

Mogi das Cruzes, em 18 de abril de 2022.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária Municipal de Mobilidade Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 046/2022 - PROCESSO Nº 4.923/2022 e Apensos
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES 
DE AROS E CÂMARAS DE AR.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 05 
de maio de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 18 de abril de 2022
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 035/2022 - PROCESSO Nº 8.347/2022 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS 
VETERINÁRIOS (ADESIVO PARA SUTURA QUÍMICA, AREIA HIGIÊNICA PARA GATOS E 
ARMADILHA ADESIVA PARA CONTORLE E MONITORAMENTO DE ROEDORES) E ITENS 
DE LIMPEZA (ÁGUA DESTILADA E DETERGENTE DESINFETANTE CLORADO EM GEL).
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 06 
de maio de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 18 de abril de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 2.778/2022 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRUTAS – AGRICULTURA FAMILIAR
COOPERATIVAS VENCEDORAS: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR 
NOSSA TERRA; COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRIC. DE MIRACATU – 
COOBAM; COOPERATIVA MISTA AGROECOLÓGICA DE VISTA GRANDE – COOPMAVIG; 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL – COOAIPRO; 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOURADOS – COOPERDOURADOS.
VALOR GLOBAL: R$ 4.094.431,20 (quatro milhões, noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta 
e um reais e vinte centavos).

MOGI DAS CRUZES, em 18 de abril de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 - PROCESSO Nº 2.783/2022 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES – AGRICULTURA FAMILIAR
COOPERATIVAS VENCEDORAS: COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS 
SOLIDÁRIOS DO ALTO TIETÊ – COOPASAT; COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS 
DE JUNDIAPEBA E REGIÃO – COOPROJUR; COOPERATIVA DOS PRODUTORES 
AGRÍCOLAS DO CINTURÃO VERDE DO ALTO TIETÊ – COOPAVAT e ASSOCIAÇÃO DOS 
PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO CASQUEIRO E REGIÃO.
VALOR GLOBAL: R$ 2.164.471,70 (dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos 
e setenta e um reais e setenta centavos).

MOGI DAS CRUZES, em 18 de abril de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Cursos em Ferraz

Os aprovados para os cursos de Pequenos Reparos para Construção Civil e Barbearia 
– direcionado exclusivamente às mulheres -, Confeitaria e Corte e Costura iniciaram 
as aulas ontem. Os cursos são uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Agricultura de Ferraz de Vasconcelos e Sebrae. A exceção dos alunos do 
curso de Confeitaria, o restante receberá uma bolsa de R$ 210.

Ameaças de atentados estão 
sendo investigadas pela polícia
Duas ameaças de atentado em escolas de Mogi deixaram as autoridades municipais e do Estado em alerta

ATENÇÃO!

Alto Tietê - A ameaça de 
atentado ocorrida nas es-
colas estaduais Professora 
Josephina Najar Hernandez 
e Professora. Maria Isabel 
dos Santos Mello, ambas 
em Jundiapeba, Mogi das 
Cruzes, na semana pas-
sada, colocou em alerta a 
estratégia de segurança em 
instituições de ensino. A 
repercussão foi grande nas 
redes sociais com diversas 
postagens relatando possí-
veis atentados. Em algumas 
mensagens compartilhadas 
nas redes, pais de alunos 
diziam que os filhos não 
iriam para as aulas com 
medo de que a ameaça 
fosse verdadeira.

Na manhã do mesmo 
dia, a Polícia Civil confir-
mou que viaturas da Polícia 
Militar e da Guarda Civil 
Municipal (GCM) estiveram 
averiguando as ameaças. A 
Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo nega 
que qualquer tipo de ataque 
tenha acontecido no local.

Segundo a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) de 
São Paulo, após as ameaças, 
diversas medidas foram 
incorporadas para averi-
guar os fatos e manter a 
segurança dos estudantes. 

“O policiamento na região 
foi reforçado e policiais do 
4º Distrito Policial (DP) de 
Mogi das Cruzes investigam 
o caso por meio de inquérito 
policial”, informou em nota. 

Polícia Militar 
Para o 1º tenente da Po-

lícia Militar Rodrigo Paiva 
Galvão de França, da Seção 
de Comunicação Social do 
Comando de Policiamen-
to de Área Metropolitana 
(CPA/M-12), a Ronda Escolar 
é uma importante ferramenta 
na garantia da segurança de 
alunos e funcionários das 
escolas estaduais e municipais 
da região. A Ronda, segundo 
ele, atende aos chamados e 
auxilia a direção das escolas 
com diferentes demandas, 
como brigas entre alunos 
ou ameaças de atentado.

Outra atividade desen-
volvida pela PM destinada 
aos alunos da rede pública 
de educação é o Programa 
Educacional de Resistência às 

Drogas e à Violência (Proerd). 
“O Proerd é um programa 
muito abrangente que vai 
além do combate às drogas, 
ele aborda esses assuntos 
sociais”, explicou Galvão 
enfatizando que o programa 
está se adequando aos novos 
desafios da escola e da vida 
do estudante, tratando de 
temáticas como socialização 
e respeito.

O tenente também conta 
que a implantação das câme-
ras de monitoramento nas 
escolas auxiliou o trabalho 
da Polícia Militar, apesar 
do acesso às imagens não 
ser simultâneo: “Quando 
ocorre alguma ocorrência, 
alguma anormalidade, a 
própria direção faz contato 
com os policiais e acaba 

liberando as imagens”. Ele 
explica que a PM utiliza 
outros métodos para se 
certificar da segurança de 
crianças e adolescentes, 
como o acompanhamento 
por meio de câmeras das 
vias em frente às unidades 
de ensino.

Estratégia
Questionado se a tra-

gédia da Escola Estadual 
Raul Brasil, em Suzano, 
que completou três anos 
no mês passado, gerou uma 
sensação de insegurança 
na comunidade escolar, 
ele afirma que na época 
sim, mas que não existem 
evidências que justifiquem 
o receio de um massacre 
no momento. “Todos eles 

(casos ameaça de atentados), 
até o momento, não pas-
saram de boatos, de trotes 
para as secretarias escolares 
ou grupos do WhatsApp”, 
salientou. Em 13 de março 
de 2019, sete pessoas foram 
assassinadas e 11 ficaram 
feridas na escola suzanense. 

Galvão recomenda que 
em caso de suspeita de 
uma situação de violência 
a melhor ação é acionar a 
Polícia Militar e passar o 
máximo possível de infor-
mações para que a polícia. 

“Caso algum pai, professor, 
até mesmo um aluno, tenha 
informação, é importante 
denunciar pelo 190, essa 
ocorrência vai ser tratada 
com a maior prioridade”, 
concluiu.

Raissa Sandara

Vacinação segue ocorrendo 
sem agendamento online
Mogi - O município mantém 
a imunização contra a gripe 
para idosos e a aplicação 
da quarta dose contra o 
coronavírus (Covid-19) em 
livre demanda no Pró-Hiper, 
das 9h30 às 15h30, e nas 
unidades de saúde, das 9 
às 16 horas, de segunda a 
sexta-feira. Não há neces-
sidade de agendamento.

Atualmente, a vacinação 
em livre demanda é váli-
da para pessoas com 65 
anos ou mais. A partir de 
sexta-feira, estará liberada 
também para a faixa etária 
de 60 anos ou mais. 

No Pró-Hiper, a entrada 
de carro continua sendo 
feita pela Avenida Cívica e 
de pedestres pela avenida 
Prefeito Carlos Ferreira Lopes. 

Os idosos devem comparecer 
munidos de documento pessoal, 
comprovante de endereço, 
caderneta de vacinação 
(se tiver) e comprovantes 
anteriores da imunização 
contra a Covid-19. Para 
receber a quarta dose, a 

Covid e gripe

terceira precisa ter sido 
aplicada há pelo menos 
quatro meses.

Neste momento, o agen-
damento online está desti-
nado exclusivamente para 
aplicação de doses contra 
a Covid-19 para crianças, 
adolescentes e adultos, com 
horários e locais variados. 

Há opções de segunda dose 
dos imunizantes Astrazeneca, 
Pfizer e Coronavac e Janssen 
de reforço. Há opções de 

primeira dose para adultos 
e crianças de acordo com 
normativas e autorizações 
do Ministério da Saúde. Os 
interessados devem acessar 
o www.cliquevacina.com.
br e selecionar a opção 
desejada. 

Páscoa
Durante todo o feriado 

prolongado, a região não 
registrou nenhuma morte 
por Covid-19

Imunizações também ocorrem no Pró-Hiper

Emanuel Aquilera

Ação apreende 33 veículos 
em cidades do Alto Tietê

Região - Entre janeiro e 
março deste ano, a Empresa 
Metropolitana de Transportes 
Urbanos (EMTU), em con-
junto com a Polícia Militar 
(PM) do Estado de São Paulo, 
realizou operações contra o 
transporte coletivo de passa-
geiros não autorizado em oito 
cidades da região. As ações 
em Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis e Su-
zano resultaram na apreensão 
de 33 veículos irregulares, 
entre 266 abordados. Além 
das apreensões, as equipes 
de fiscalização aplicaram 56 
autuações.

As ações na região têm 
como objetivo oferecer 
mais segurança, qualidade 
e eficiência às pessoas que 
utilizam o sistema metropo-
litano. No primeiro trimestre 
deste ano, segundo dados 
da EMTU, Mogi das Cruzes 
foi o município com maior 

No trimestre

número de irregularidades 
registradas, sendo 11 veículos 
apreendidos e 15 atuados. 
No total foram averiguados 
87 veículos. Em Itaquaque-
cetuba, 72 veículos foram 
abordados, 9 apreendidos 
e 11 autuados. Suzano teve 
8 veículos apreendidos e 8 
atuados em um total de 43 
averiguados.

De acordo com a EMTU, 
os agentes averiguam carros, 
vans, micro-ônibus e ônibus 

que fazem o transporte inter-
municipal. Nas operações são 
encontrados diversos tipos 
de irregularidades, como 
veículos que apresentam 
condições inadequadas de 
funcionamento e conservação, 
que realizam transporte não 
autorizado, situação inade-
quada de condução, veículos 
não inspecionados ou com a 
vistoria vencida, entre outros. 
As multas aplicadas podem 
chegar a R$ 5.212,22.

Aline Sabino

266 veículos foram abordados para averiguação

Divulgação/EMTU


