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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Mais de 77% das declarações
do Alto Tietê são entregues
Itaquaquecetuba é a cidade com maior proporção de formulários entregues, com 84%, superando a média regional
Regularização

Pedro Chavedar/PMMC

CERTIDÃO
PARA LOTES
É ASSINADA
O prefeito de Mogi das Cruzes,
Caio Cunha, esteve na Chácara
Santo Ângelo ontem para assinar a
certidão de regularização fundiária
da Chácara Santo Ângelo - fase 1.
O ato marca uma das últimas etapas do processo para a entrega dos
títulos de propriedade aos moradores do local, compreendendo 609
lotes.Cidades, página 4

Faltando menos de dez dias para
o prazo final, que termina no dia 31
de maio, o número total de declarações do imposto de renda entregues no Alto Tietê foi de 229.039,
o que representa 77,85% da meta
para este ano. A cidade que encontra-se com a melhor proporção de
contribuintes que já estão em dia
com o Fisco é Itaquaquecetuba,
que tem 84,3% dos formulários
previstos já entregues. Em segundo lugar vem a cidade de Ferraz
de Vasconcelos, com 82,37% de
um total de 22.310 declarações
previstas pela Receita Federal, e
Biritiba Mirim, com 82,04% de
2.859 formulários, ocupando o
terceiro lugar no ranking regional.
Cidades, página 5

DÉBITOS

EDP prorroga
prazo para
negociação. p3
Esportes

SUZANO

Ingrid Leone

Parque em Mogi das Cruzes
ganha pista de pump track

Estrutura, inaugurada no sábado, atende modalidades,
principalmente bicicletas BMX. Cidades, página 2

Escolas municipais são equipadas com câmeras. Cidades, página 3

Wanderley Costa/Secop Suzano

A cerimônia de assinatura da certidão de regularização contou com a presença de autoridades

2

Terça-feira, 24 de maio de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Sidney Antonio de Moraes

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Av: Japão, 46 - sala 6 - Vila Ipiranga Mogi das Cruzes, SP - CEP 08743-540 - Fone: (11) 4735-8000

Diretor-presidente

Circulação

Sonia Massae de Moraes

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Diretora de Circulação e Assinaturas

EDITORIAL

CONTRACAPA

Terceira via
dades pelo caminho. Os eleitores, pelo que
indicam as pesquisas, tendem, em sua maioria, entre o ex-presidente Lula e o atual, Jair
Bolsonaro. O ocupante do Palácio do Planalto, aliás sempre teve no ex-governador
de São Paulo um grande adversário, principalmente no auge da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Houve muito marketing com certeza, especialmente em relação às vacinas, o que é
característico de Doria, mas também há méritos, quando se pensa no descaso com que
o atual presidente e sua equipe trataram a
saúde dos brasileiros. E sempre vale lembrar
que o vírus continua por aí. A pandemia arrefeceu, mas ainda não acabou.
Enquanto isso, a vida segue com a inflação a 12%, e um saldo positivo aqui, outro
acolá de vagas, mas um desemprego acima dos dois dígitos que persiste. Os mais
afetados sempre são aqueles já têm pouco,
e acabam tendo que apertar mais ainda o
cinto. Se discutem vias para Presidência da
República, com certeza necessárias, mas as
mudanças que realmente devem ser feitas,
ficam no discurso raso.

 Poupatempo

em Poá

Uma reunião online na última sexta-feira discutiu a implantação da unidade do Poupatempo em Poá, segundo
informações da Prefeitura. Na oportunidade, o representante da Companhia
de Processamento de Dados do Estado
de São Paulo (Prodesp), Fernando Carvalho, apresentou as planilhas de custo
para implantação, manutenção e operacionalização dos serviços. A prefeita
Marcia Bin disse que os números serão encaminhados aos departamentos
competentes para dar prosseguimento
aos trâmites.
 Região

A região conta atualmente com unidades do Poupatempo em Arujá, Mogi das
Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz
de Vasconcelos e Santa Isabel.
 Exposição

A Estação Suzano, da Linha 11-Coral da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) recebe a mostra “Mãe:
Força que inspira”, que evidencia o apoio
do Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer
(GAPC) e a força e coragem das mães no

ARTIGO
Afonso Pola
afonsopola@uol.com.br

Voto útil
A realização de eleições
diretas para presidente no
Brasil teve sua última interrupção com o golpe militar
de 1964. Elas foram abolidas com o decreto do Ato
Institucional nº 2, em 27
de outubro de 1965. Já o
atual sistema eleitoral brasileiro foi elaborado a partir
da Constituição Cidadã de
1988. No atual sistema, presidente, governadores, prefeitos, deputados e vereadores
são eleitos para mandatos
de quatro anos. O cargo de
senador, exclusivamente, é
eleito para um mandato de
oito anos.
Nos cargos do Executivo
(presidente, governadores e
prefeitos), a disputa acontece
em dois turnos, e o eleitor tem
a possibilidade de escolher
o candidato que represente

KATIA BRITO

melhor suas ideias, para depois redefinir seu voto caso
haja um segundo turno.
Nesse formato, já tivemos
muitas situações em que surge
a defesa do voto útil, como
forma de garantir a vitória de
um dos candidatos em apenas um turno. Confesso que
nunca fui muito adepto dessa tese. No entanto, como o
voto é secreto e deve sempre
expressar o ponto de vista do
eleitor, nada pode impedir o
uso de tal expediente.
Mesmo quando a eleição
acontecia em turno único,
tal fenômeno já ocorreu. Na
eleição para Prefeitura de São
Paulo, Luiza Erundina, que
aparecia em terceiro lugar
nas pesquisas, bem distante
de Paulo Maluf e João Leiva,
foi beneficiada pela transferência da intenção de voto

de Leiva e venceu a eleição.
Não me surpreenderia
se movimento semelhante
ocorrer na eleição presidencial. Com Lula e Bolsonaro
como favoritos, é possível
que haja um deslocamento
de eleitores de outras candidaturas, possibilitando a
vitória de um deles já no
primeiro turno.
Como até o momento o
candidato com maior densidade eleitoral fora os líderes
é o Ciro (por volta de 8%) e
esse eleitorado tem, em sua
maioria, Lula como segunda opção, caso o movimento ocorra, o candidato do
PT poderia alcançar o tão
almejado 50% + 1. Quem
pode fazer isso acontecer é
o eleitor, dentro da mais absoluta liberdade de escolha.
O futuro nos dirá.
Afonso Pola é sociólogo e professor.

enfrentamento da doença. A exposição
conta com sete fotografias de pacientes
e com um breve relato de suas histórias.
Em cartaz até 20 de julho.
 Combate

à desinformação

A Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba recebe a partir de hoje uma palestra sobre educação midiática destinada
aos cerca de 400 alunos da Educação
de Jovens e Adultos (EJA). Com o tema
“Contra as fake news, a educação”, a
jornalista especialista em educomunicação, Gisleine Zarbiettis percorrerá até junho os sete polos educacionais da EJA. O objetivo é promover o
senso crítico dos alunos e estimular
atitudes reflexivas.
 Jovem

Aprendiz

A EDP, distribuidora de energia elétrica
do Alto Tietê, está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz.
Durante 12 meses, os contratados serão remunerados para participar de um
curso de capacitação e qualificação de
eletricista com foco na atuação em rede
aérea de distribuição de energia. Inscrições até 3 de junho pelo site brasil.edp.
com/pt-br/escola-de-eletricistas.

NOVA PISTA DE PUMP TRACK NO CENTRO CÍVICO
Divulgação/PMMC

A

pergunta que muita gente deve estar
se fazendo, desde ontem, quando
João Doria, pré-candidato à Presidência pelo PSDB, anunciou sua
saída da disputa pelo Palácio do Planalto,
é qual o impacto dessa decisão na corrida
eleitoral? Com cerca de 2% nas pesquisas, o
tucano vinha com poucas chances de vencer
a polarização atual.
O PSDB há tempos vive uma crise interna, que levou Geraldo Alckmin para a chapa
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e
mesmo antes das prévias, Doria não era uma
unanimidade na legenda, como mostraram os
embates com Eduardo Leite, ex-governador
do Rio Grande do Sul.
Como Doria destacou no pronunciamento
de ontem, ele não era a escolha da cúpula do
partido, embora em algum momento tenha
recebido o apoio do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso. O PSDB agora tem como
o caminho mais provável desistir da candidatura própria e apoiar algum outro candidato, ainda na esperança de uma terceira via.
João Doria sai de cena, e a corrida eleitoral segue, provavelmente sem muitas novi-

•••

Mogi - A Prefeitura entregou no último sábado a nova pista de Pump Track no
Parque Botyra Camorim Gatti, no Centro Cívico. O espaço, voltado para atividades
esportivas, pode ser usado por bicicletas, principalmente BMX, skates, patins e
afins, bem como para o treinamento antes de trilhas. Além de receber a primeira
pista pública da modalidade no Alto Tietê, o parque foi revitalizado. (Ingrid Leone)
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PREVENÇÃO

Escolas municipais recebem
câmeras de monitoramento
Rede de ensino suzanense conta com 870 câmeras conectadas à Central de Segurança Integrada (CSI)
Suzano - A Secretaria Municipal Educação concluiu
a instalação de câmeras de
monitoramento em todas
as 74 escolas municipais de
Suzano e na sede da pasta.
Cada unidade recebeu de 8
a 12 câmeras conectadas à
Central de Segurança Integrada (CSI), totalizando 870
equipamentos de imagem.
Além disso, as unidades
também contam com o
“Botão de Pânico” e rondas.
O objetivo é garantir mais
tranquilidade, segurança e
qualidade no ensino.
A instalação dos equipamentos é fruto de recursos
próprios municipais, contemplando o custeio mensal para
a manutenção das câmeras,
botão de pânico, e rondas
com moto e carro, contando
com o apoio de seis equipes
operacionais por turno.
Até então, apenas algumas
escolas tinham câmeras internas
por iniciativa própria. Com os
novos equipamentos, todas as
74 unidades municipais foram

Wanderley Costa/Secop Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

Câmeras são conectadas à Central de Segurança

A instalação dos equipamentos é fruto de recursos próprios municipais

contempladas, garantindo
maior segurança aos alunos
e funcionários. De acordo
com o secretário municipal
de Educação, Leandro Bassini, o trabalho é importante
para que todos se sintam

seguros para desempenhar
suas atividades.
“As câmeras estão em ambientes estratégicos, sendo que
as imagens são conectadas
à CSI e acompanhadas por
agentes capacitados para esse

trabalho junto à Educação.
Em relação ao dispositivo
‘Botão de Pânico’, que pode
ser acionado em caso de
urgência, eles estão sendo
redistribuídos às unidades
com orientação individual

a cada escola sobre a utilização e funcionalidade da
ferramenta”, explicou.
O chefe da Pasta ainda
reforçou o caráter preventivo dos equipamentos e
comentou sobre as atividades
pedagógicas desenvolvidas
junto aos alunos na rede
municipal. “A ‘Cultura de
Paz’ é um assunto que entrou
de vez para nossa pauta na
Educação de Suzano. Esse

é um tema constantemente
presente nas escolas, por
meio de atividades em sala.
A ideia é fazer com que todos
os valores compreendidos em
aula sejam também levados
para casa, na convivência
com a família e amigos. Com
a conscientização e a segurança se fazendo presente,
o objetivo é prevenir casos
de violência escolar e outras
ocorrências”.

Corpus Christi

Região

Cachorros

Itaquá prepara Encontro
de Tapetes para junho

EDP prorroga feirão de
negociação de débitos

Arujá realiza
mutirão de
castração com
agendamento

Itaquá- A Secretaria de
Cultura de Itaquaquecetuba
vai promover, no dia 16 de
junho, o XXXI Encontro de
Tapetes Corpus Christi com
o tema “Tradição e Beleza”.
O evento será realizado nas
imediações da praça Padre
João Álvares e tem o objetivo
de manter a tradição das
comemorações alusivas ao
dia de Corpus Christi. Os
interessados em participar
devem se inscrever até o dia
10 de junho pelo formulário:
https://cutt.ly/PHIMdRt, ou
pessoalmente, no prédio
da secretaria, localizado na
avenida João Fernandes da
Silva, 53, Vila Virgínia.
Para os trabalhos, as equipes serão divididas em duas
categorias: sistema municipal
de ensino, com projetos
feitos pelas escolas da rede
municipal, e a categoria
especial, com pessoas da
comunidade. Cada equipe
poderá ter no máximo dez
integrantes. Os dois primeiros colocados vão receber a

quantia de R$ 10 mil, além
de troféu e medalha de ouro.
Já o segundo lugar receberá
R$ 7 mil, troféu e medalha
de prata. Por fim, o terceiro
será contemplado com R$
5 mil, troféu e medalha de
bronze.
“Nossa ideia é manter a
tradição do que já acontece
há três décadas. Nesta edição,
vamos abrir também para que
a população participe, traga
seus projetos, atendendo

aos critérios exigidos no
regulamento”, destacou a
secretária de Cultura, Maria
Ana Rosa. Para o prefeito
Eduardo Boigues, a proposta
é tornar o evento ainda mais
interessante, tanto para os
frequentadores tradicionais,
como para a população. “Nossa 31ª edição será especial
do ponto de vista cultural
e turístico”, disse.
O regulamento completo
pode ser consultado neste
Dayane Oliveira/Divulgação

Prefeitura pretende manter a tradição na cidade

Região - A EDP, distribuidora de energia elétrica do
Alto Tietê, prorrogou até o
dia 30 de junho o Feirão de
Negociação EDP, que oferece
condições especiais, incluindo
entrada reduzida e isenção
na correção de juros, para
clientes residenciais, rurais e
clientes cadastrados na tarifa
social de energia elétrica que
queiram quitar débitos. Os
acordos podem ser feitos
sem sair de casa pelo www.
edponline.com.br.
Quem estiver com as contas de energia atrasadas terá
facilidades na negociação,
com possibilidade de parcelamento em até 36 vezes,
além da redução na entrada.
Excepcionalmente no feirão,
os clientes que já possuem
débitos de negociações anteriores também encontrarão
flexibilidade para o acerto e
renegociação de suas contas.
As famílias inclusas no
programa Tarifa Social de
Energia Elétrica, do governo
federal, que concede desconto
na fatura de energia elétrica,

poderão parcelar seus débitos
em até 90 vezes, com entrada
facilitada, isenção da taxa
de negociação e correções.
A companhia disponibiliza,
para realizar a negociação
de forma prática e segura,
o portal EDP Online, www.
edponline.com.br, e aplicativo EDP Online. O cliente
também pode fazer o contato por telefone, no 0800
721 0123. No atendimento
presencial, a EDP reforça
que, para evitar aglomeração
de pessoas nas agências, a
escolha da data e horário
do atendimento deve ser
feita de forma antecipada
pelo site www.edp.com.br/
agendamento.
Para realizar a negociação,
é importante ter em mãos
o número de instalação e
o CPF do titular da fatura.
A distribuidora de energia
disponibiliza um contato
via Whatsapp, por meio
do número 93465-2888
para a consulta de débitos
e solicitação de código de
barras para pagamento.

A Prefeitura de Arujá realiza
um mutirão de castração
de cachorros, pelo setor
de Zoonoses. Mediante cadastro prévio, serão cerca
1.400 procedimentos cirúrgicos. Anteontem e no dia 6
de junho, os procedimentos
estão sendo feitos na Praça
da Juventude, atendendo
os bairros Mirante, Jardim
Pinheiro, Núcleo Vicente
Matheus, Vila Arujá, Chácara Santo Antônio, Retiro
e redondezas.
Em 25 de junho e no dia
9 de julho, será a vez da Escola Municipal Eufly Gomes
receber a ação e atender os
bairros: Parque Rodrigo Barreto, Pilar, São Domingos e
adjacências. Entre os dias 4 e
6 de agosto, os procedimentos
serão realizados no Espaço
4.0, que abrange o centro e
redondezas. O agendamento
deve ser feito pelo link: https://www.prefeituradearuja.
sp.gov.br/projeto/cadcastracao/cadCastracaoForm.php.
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ao todo, 609 lotes estão compreendidos na fase 1; próxima etapa é de envio da documentação ao cartório

Regularização de lotes da
Chácara Santo Ângelo avança
Mogi - O prefeito Caio
Cunha assinou na manhã de
ontem a certidão de regularização fundiária da Chácara
Santo Ângelo - fase 1. O
ato marca uma das últimas
etapas dentro do processo
que culminará com a entrega
dos títulos de propriedade
aos moradores do local. Ao
todo, 609 lotes estão compreendidos na fase 1.
Com a assinatura da certidão,
a próxima etapa será o envio
da documentação ao cartório
de registro de imóveis, para
que sejam emitidos, por fim,
os títulos de propriedade
dos imóveis. “Fiz questão de
estar aqui, porque desde que
cheguei à Prefeitura assumi
o compromisso de agilizar
e resolver o caso da Chácara Santo Ângelo. E agora
estamos aqui assinando o
último documento para a
regularização dessa área”,
pontuou.
O coordenador municipal
de Habitação, Rogério Dirks,
destacou que serão feitos

mutirões na região, para
que todos os moradores
apresentem a documentação
necessária para a emissão
dos títulos de propriedade. “É a consolidação de
um trabalho de mais de
dez anos. Com essa etapa
concluída, podemos partir
para a emissão e entrega
dos títulos de propriedade
e também para o projeto de
um novo bairro, planejado,
que oferte qualidade de vida
aos moradores”, pontuou.
A regularização fundiária
da Chácara Santo Ângelo foi
feita em parceria com a empresa proprietária da área – a
mineradora Itaquareia, com
associações de moradores e
também com o governo do
Estado de São Paulo, por meio
do programa Cidade Legal.
A ocupação do núcleo teve
início na década de 1970,
a partir de arrendamentos
realizados pela antiga proprietária - a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo. Há mais de

Pedro Chavedar/PMMC

Ato marca uma das últimas etapas antes da entrega dos títulos de propriedade

dez anos, o município vem
mantendo tratativas com
a empresa Itaquareia, no
sentido de proceder com
a regularização fundiária
da área.
Em 2020, foi assinado

um termo de compromisso
e cooperação, por meio do
qual a empresa proprietária
se comprometeu a realizar os
projetos urbanísticos e estudos técnicos previstos na Lei
13.465/17 (lei de regularização

fundiária) e também a apresentar cronograma físico
de serviços e implantação
de obras de infraestrutura
essencial. Já o município se
compromissou a aprovar os
projetos de regularização e

a acompanhar os trabalhos
técnicos, conforme projeto
de regularização fundiária.
O projeto de regularização
prevê a transmissão de lotes
de até 250 metros quadrados,
que contém moradias e o
perfil econômico das famílias
beneficiadas é baixa renda.
A área total da região da
Chácara Santo Ângelo tem
cerca de 13 milhões de metros
quadrados. Aproximadamente,
5,2 milhões de metros quadrados já foram desapropriados no passado pelo Incra,
beneficiando cerca de 400
produtores rurais. Já a área
que está sendo regularizada
pela Prefeitura contempla
1.500 famílias no total.
A cerimônia para assinatura
da certidão de regularização
na Chácara Santo Ângelo I
contou com a participação
da vice-prefeita, Priscila
Yamagami Kähler, dos vereadores Marcos Furlan, Pedro
Komura, Carlos Lucarefski e
Johnross Jones Lima, além
da população local.

Segurança

Reinvindicações

Mogi realiza curso para
atendimento de vítimas

Trabalhadores da Valtra
protestam por melhorias

Mogi - A Secretaria Munici- segurança pública como um atendimento é fundamental,
pal de Segurança realizou, na todo”, comenta.
incluindo informar a situação
semana passada, o Curso de
O Atendimento Pré- em detalhes as condições
Atendimento Pré-Hospitalar -Hospitalar (APH) Tático dos feridos.
(APH) Tático, voltado para é uma assistência de trauO professor da qualificação
profissionais de segurança e ma prestada a feridos que foi o policial civil Thiago
que reuniu uma turma de 40 apresentam quadros graves, Gouveia, que trabalha na
alunos, formada por guardas como, por exemplo, hemor- Delegacia Especializada em
municipais, policiais civis, ragias, fraturas ou ferimentos Investigações Criminais (Deic)
militares e penais. O curso de arma de fogo ou armas de São Bernardo do Campo
foi ministrado, na última brancas, principalmente em e ministra cursos de APH em
quinta e sexta-feira, com ocorrências que envolvam vários municípios.
aulas teóricas e simulações agentes de segurança, mas
práticas, no Estádio Municipal também cidadãos. O primeiro
Prefeito Francisco Ribeiro
Divulgação/PMMC
Nogueira e é considerado
uma formação avançada de
atendimento e encaminhamento de vítimas.
De acordo com o secretário municipal de Segurança,
Toriel Sardinha, o curso é de
alto nível e sua realização
em Mogi das Cruzes faz
parte do processo contínuo
de integração das forças de
segurança. “Nós trabalhamos
com o objetivo de proporcionar uma formação cada vez
melhor a esses profissionais,
que se reflete na melhoria de Guardas municipais participaram da formação

Divulgação

André Diniz

Mogi - Representantes do
Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo e Mogi das Cruzes
promoveram na manhã de
ontem um protesto no portão
de entrada da fábrica da Valtra, localizada no distrito de
Braz Cubas. A manifestação,
segundo a entidade sindical,
contou com a adesão de 700
funcionários da unidade que
produz máquinas agrícolas.
Dentre as reivindicações, estão
a equiparação de rendimentos
pelo programa de Participação
de Lucros e Resultados (PLR)
com as demais unidades e
melhorias nas condições de
trabalho para contratados e
terceirizados.
David Martins de Carvalho,
vice-presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, afirma
que em 2021 o pagamento
da PLR para os funcionários
de Mogi esteve abaixo do
que foi pago na unidade
de Canoas/RS, embora as
metas estipuladas fossem

Funcionários promovem ato na sede da empresa

superiores.
Outra reivindicação é sobre
a política de cargos e salários,
considerada pouco clara e
não devidamente apresentada. Sobre a segurança dos
funcionários, o sindicalista
afirmou, pelo menos sete
acidentes foram registrados
entre março e maio. “Não
são contabilizados os casos
envolvendo funcionários terceirizados, mas sabemos que
há vários. Eles não possuem

qualquer tipo de respaldo
da empresa, não recebem
treinamento, nem têm direito
à PLR”, apontou.
O sindicato aguarda um
posicionamento da empresa, e
caso não ocorra, deve discutir
uma possível paralisação. A
reportagem buscou contato
com a Valtra, mas não recebeu
retorno até o fechamento
desta edição. O MogiNews/
DAT está à disposição para
esclarecimentos.
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Mais de 77% das declarações
do Alto Tietê foram entregues
Faltando menos de dez dias para fim do prazo, região teve mais de 229 mil formulários enviados à Receita
Marcelo Camargo/Agência Brasil

André Diniz

Saiba mais

Alto Tietê - Com menos
de uma semana para o fim
do prazo para a entrega
das declarações de Imposto
de Renda de Pessoa Física
2022, o número total de formulários entregues no Alto
Tietê foi de 229.039, o que
representa 77,85% da meta
para este ano. A cidade que
encontra-se com a melhor
proporção de contribuintes
que já estão em dia com o
Fisco é Itaquaquecetuba,
que tem 84,3% do total já
entregue.
O levantamento é divulgado
diariamente e considera os
formulários encaminhados
pelo aplicativo do Imposto
de Renda e pelo programa
da Receita Federal disponibilizado para computadores.
A expectativa do governo
federal para a região é de
294.198 declarações, com
base no número de declarações encaminhadas em 2021.
A melhor proporção de

CIDADE
ARUJÁ
BIRITIBA MIRIM
FERRAZ
GUARAREMA
ITAQUAQUECETUBA
MOGI DAS CRUZES
POÁ
SALESÓPOLIS
SANTA ISABEL
SUZANO

PREVISÃO
19.741
3.485
27.084
5.382
45.812
101.418
22.618
2.208
8.610
57.840

BALANÇO 22/MAI
14.385
2.859
22.310
4.158
38.654
75.173
17.545
1.602
6.712
45.641

PROPORÇÃO
72,87%
82,04%
82,37%
77,26%
84,38%
74,12%
77,57%
72,55%
77,96%
78,91%

TOTAL REGIONAL

294.198

229.039

77,85%

declarações entregues está
em Itaquaquecetuba, que
tem 84,3% do total enviado,
ou seja, dos 45,8 mil contribuintes que entregaram
no ano passado, 38.654
pessoas já cumpriram suas
obrigações. Em segundo lugar
vem a cidade de Ferraz de
Vasconcelos (82,37% - 22.310
declarações) e Biritiba Mirim
(82,04% - 2.859 contribuintes) está em terceiro lugar
no ranking regional.
No levantamento da Receita

Federal para o Alto Tietê,
Mogi das Cruzes é a cidade
que possui numericamente
o maior número de contribuintes em dia com o ‘leão’,
com 75.173 formulários
confirmados. De um total de
101.418 pessoas esperadas
para o Imposto de Renda, o
atual contingente corresponde
a 74,1% do público.
Suzano, que conta com
a segunda maior projeção
regional com 57,8 mil pessoas
a declarar seus rendimentos,

já cumpriu 78,9% de sua
meta, com 45.611 pessoas.
Na comparação entre o
número de declarações entregues na região entre o dia
31 de março (quando faltava
um mês para a entrega dos
formulários, antes da prorrogação de prazo concedida
pelo governo federal) e o
dia 22 de maio, o aumento
no número de declarações
chegou a mais de 126%.
Há 51 dias, o Alto Tietê
estava com 34,33% de sua

Prazo para envio da declaração termina no dia 31

meta cumprida, com 100.986
formulários. Um exemplo
local foi em Salesópolis, que
saltou de 599 contribuintes
para 1.602 - uma evolução
de 167,64%.

Quem deve declarar
A declaração de imposto
de renda é obrigatória para
todas as pessoas que receberam rendimentos tributáveis
superiores a R$ 28,559,70
durante o ano passado. Contribuintes com rendimentos
isentos, não-tributáveis ou
que possuem tributo na fonte

de mais de R$ 40 mil, com
patrimônio acima de R$ 300
mil e que tiveram ganhos na
alienação de bens ou fizeram
operações na bolsa de valores
também devem prestar contas
à Receita Federal.
Quem perder o prazo de
entrega da declaração, que
vai até a próxima terça-feira,
dia 31 de maio, receberá
uma multa de 1% do valor
devido a cada mês, chegando
a 20% do valor do imposto
de renda.

Tecnologia

Gripe e Sarampo

Mogi Tech Academy tem inscrições
abertas para cursos gratuitos

Vacinação prossegue
nos postos de saúde

Mogi- Os mogianos que
quiserem iniciar uma carreira
na área de tecnologia têm à
disposição uma plataforma
com 192 cursos gratuitos e
sem limite de vagas. É o Mogi
Tech Academy, um programa
de formação e colocação
profissional nas áreas de
desenvolvimento de sistemas,
programação, inovação e
tecnologia lançado ontem,
pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Inovação. O evento de
lançamento do programa foi
realizado na Arena do Polo
Digital, em Cezar de Souza,
e o link para se inscrever nos
cursos já está disponível no
site da Prefeitura https://www.
mogidascruzes.sp.gov.br/.
O prefeito Caio Cunha
(Podemos) e a vice-prefeita
Priscila Yamagami Kähler
acompanharam o lançamento da plataforma, ao lado
do presidente da Câmara,
Marcos Furlan (DEM). Caio
Cunha relembrou sua carreira
profissional, ligada à área de

Pedro Chavedar/PMMC

Plataforma disponibiliza 192 cursos gratuitos

tecnologia, e recordou-se que
teve de viajar durante 12 anos
para São Paulo, onde trabalhava. Os cursos de formação,
segundo o prefeito, também
eram poucos. Com a Mogi
Tech Academy, a formação
agora está à disposição dos
mogianos, gratuitamente e
sem limite de vagas – todos
podem participar. Caio agradeceu o deputado estadual
Sérgio Victor, que ajudou

na construção do projeto
em Mogi das Cruzes, por
meio da plataforma online
de formação gratuita Novo
Futuro Tech.
“Hoje a Mogi Tech Academy está dando certo porque
você nos acolheu, você somou força com a gente, com
o Polo Digital. Queria te
agradecer e te parabenizar.
Obrigado, Sérgio, por essa
parceria”, afirmou o prefeito,

para comentar em seguida:
“As pessoas estão no centro
do nosso mandato. Isso aqui
é uma prova de que os cidadãos estão no centro do
nosso projeto. O mercado de
tecnologia está borbulhando
de vagas e não tem gente
preparada para ocupar essas
vagas. Minha provocação é:
espalhem, divulguem, façam
esses cursos”, completou o
prefeito.
Priscila Yamagami Kähler
também convidou a população
a conhecer a plataforma e,
principalmente, divulgá-la:
“Eu quero deixar para vocês
mais do que uma reflexão:
um convite, uma ação, uma
atitude. Convide alguém que
você sabe que está precisando
de uma oportunidade de
trabalho. Chame para conhecer, mostre esse projeto.
Ele é lindo, mas precisa de
fomento, de movimento, de
gente fazendo. Vamos convidar essas pessoas para virem
e conhecerem o Mogi Tech
Academy”, afirmou Priscila.

Mogi- As doses contra
Gripe e Sarampo continuam
disponíveis durante a semana
em todos os Postos de Saúde
e unidades da Estratégia
Saúde da Família (ESF),
das 9 às 16 horas, para os
públicos contemplados até
o momento.
A vacina contra a Gripe
está disponível para crianças
de 6 meses até 4 anos e 11
meses; idosos de 60 anos e
mais; gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias
após parto); trabalhadores
da saúde; portadores de
deficiências; pessoas com
comorbidades definidas
do Ministério da Saúde;
professores e trabalhadores
das escolas do ensino regular
(infantil, fundamental, médio
e superior); trabalhadores do transporte coletivo
rodoviário (motoristas e
cobradores de ônibus);
caminhoneiros; portuários; policiais, integrantes
do Corpo de Bombeiros,
Guarda Municipal e Forças Armadas; indígenas e

quilombolas. A vacina contra
o sarampo está disponível
para crianças de 6 meses
até 4 anos e 11 meses.
Já a dose contra a Covid-19 pode ser aplicada
em primeira dose ou atualizações necessárias para
públicos a partir dos cinco
anos, de acordo com cada
necessidade. Quem tem de
5 a 17 anos deve receber
duas doses e quem tem de
18 a 59 anos, três doses.
Para maiores de 60 anos,
a indicação é de quatro
doses. Os agendamentos
continuam disponíveis pelo
www.cliquevacina.com.br

Mortes
Os municípios da região
do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat)
não registraram óbitos por
Covid-19 nas últimas 72
horas.
O acumulado na data
de ontem desde o início
da pandemia, é de 5.954
vítimas fatais.
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“ A vida é um quadro em branco, cabe
a você, fazer dela uma obra prima.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
Aos aniversariantes de hoje parabéns hoje e sempre! Você
merece um ano novo de vida maravilhoso! Obrigado por
alegrar a minha vida!

www.coquetel.com.br

O SEGREDO PARA VIVER EM FELICIDADE
dermos os passos certos
em nosso interior.
Pense um pouco em
como encara o seu
dia a dia. Seja mais
alegre a cada hora que
passa, viva de forma
mais positiva cada
experiência. Você vai
aprender algo de novo
em todas as ocasiões
e descobrirá o segredo
para ser feliz!

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre

Parte do
processo
penal que
precede a
sentença

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Não haverá exibição.

GLOBO, 18H15

O cabeçalho, por
seu lugar no texto
(?) comprimido: é
usado em espingardas

Visão que se tem do
futuro, enquanto se
dorme (Parapsic.)
Bloco (de cheques)

Fiasco
(bras.)
(?) Penn,
ator (EUA)

Oficial
que lia
anúncios
reais

Processo
essencial
ao fabrico
da cerveja

Como
Churchill
entrou para
a História

Instância
máxima
da Justiça
Eleitoral

Revólver,
no falar
de delinquentes
São Bento
do (?),
cidade
de PE
Instrumento de sopro
de som
grave
Destino temporal
atribuído à alma
Ou, em
Capturar;
inglês
aprisionar

está associada à pessoa homenageada

© Revistas COQUETEL

Falar demais
Língua oficial do
Império Romano
(Hist.)

Situado
em local
próximo

(?) a ficha:
entender
algo tardiamente

cultura@jornaldat.com.br

O que de mais irônico
há em nosso mundo,
é vermos pessoas que
afirmam procurar a
felicidade, que a buscam
em livros e reflexões
e perdem tempo
aprendendo filosofias
tolas, quando deveriam
começar por uma
análise ao seu próprio
coração. É impossível
encontrarmos a
felicidade em algum
lugar, se nós mesmos
não estamos preparados
para a recebermos e não

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Glândula
que é o
alvo do
exame de
toque, no
homem
Atividade
proibida
durante a
piracema

(?) Orff:
compôs
"Carmina
Burana"
País insular do Mediterrâneo
De + aí

Decâmetro
(símbolo)

Motivo da
interjeição "caramba!"
Afastam;
separam
Semelhante

País-sede
da Copa
de 2018
(fut.)

Irmão
do pai
Michel (?),
político
O dedo
que
recebe a
aliança
(?) Blanc:
o ponto
mais alto
dos Alpes

(?)-M,
sistema
de vídeo

(?)-5,
decreto da
Ditadura
Militar

Tempo
presente
Suspiros
poéticos

Além da Ilusão
Nelsinho se insinua para Isadora. Violeta pede para Rafael ajudar a encontrar

Acelino
Freitas,
ídolo do
boxe (BR)

sua filha. A dona da tecelagem reclama do envolvimento de Eugênio com
Úrsula. Davi pede para Arminda ajudá-lo a encontrar Isadora. Nelsinho

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Neném vai à delegacia conversar com Nunes, Torres e Prado. Um repórter
grava Carmem e Paula discutindo na cela. Neném lamenta por não conseguir

O leitor
que recebe
o jornal
em casa
Canídeo
que
simboliza
a astúcia

BANCO

Transitivo
indireto
(abrev.)

Competição automobilística
rústica
Rodrigo
(?), apresentador
de TV

2/or. 4/carl — mont — sean. 5/berro. 6/arauto. 9/adjacente. 17/sonho premonitório.

provoca Rafael. Isadora conta para Arminda onde está hospedada. Heloísa
se encanta com os elogios de Leônidas.
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comemorar com Rose. Guilherme tenta falar com Flávia, que o dispensa.
Marcelo e Joana tentam adotar um filho. Carmem e Paula se desesperam ao

Solução

A
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hospital. Saul e Naas duelam. Samuel ora aflito pelo exército de Israel.

J
A
C
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T
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Reis
Ainoã, Maya e Jônatas amparam israelitas feridos e os conduzem tenda

O

RECORD, 21H
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Mariana avisa a Jove que ele terá que arrumar um emprego.

T

tapera. José Leôncio sonha com Madeleine pedindo ajuda para ir embora.

R
I
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a Irma que ama Juma, mas confessa que seu lugar não é limitado à vida na
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José Leôncio. Gustavo se desespera com a morte de Madeleine. Jove conta
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Pantanal
José Lucas se reconhece nas histórias que Túlio conta sobre a família de
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GLOBO, 21H00

R
U
S
S
I
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destrata Cora. Passam-se 90 dias.

A
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A
R

ver a repercussão negativa de um vídeo sobre elas nas redes sociais. Roni
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO”:
EDITAL Nº 063/22 - PROCESSO Nº 27.056/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE
PACIENTES RESIDENTES EM MOGI DAS CRUZES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE
BAURU (SP), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às
14:00 horas do dia 06 de junho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações).
Mogi das Cruzes, em 23 de maio de 2022.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/22 - PROCESSO Nº 5.305/22
OBJETO: CONCESSÃO PARA OUTORGA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres
exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e da
Secretaria Municipal de Finanças, decidiu HABILITAR as empresas: ASSIBRAF ASSIST.
BRAS. DE ATENDIMENTO FUNERAL A FAMILIA LTDA (LOTES Nº 01, Nº 02, Nº 03 E Nº 04)
e FUNERÁRIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA (LOTES Nº 01, Nº 02, Nº 03 E Nº 04) para a fase
seguinte do certame. Decidiu, ainda, INABILITAR as empresas ANJOS ASSISTÊNCIA LTDA
(LOTES Nº 01, Nº 02, Nº 03 E Nº 04) e EMPRESA FUNERÁRIA ANJOS DA PREVIDÊNCIA
LTDA (LOTES Nº 01 E Nº 04), por não atenderem ao solicitado no subitem “6.4.1” do Edital.
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos termos do
artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e estabelecido conforme subitem
“9.2.2.1” do Edital, o dia 1º de junho de 2022, às 10:00 horas, para abertura do envelope nº
02 – PROPOSTA, das empresas habilitadas no lote Nº 01, consoante subitem “9.2.2.1”, 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 23 de maio de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027-2/2022 – PROCESSO Nº 36.516/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO E MICRO-ÔNIBUS.
EMPRESA VENCEDORA: VIAÇÃO VACAREÍ LIMITADA
VALOR GLOBAL: R$ 1.054.300,00 (um milhão, cinquenta e quatro mil e trezentos reais).
Mogi das Cruzes, em 18 de maio de 2022.
GUSTAVO CARVALHO NOGUEIRA - Secretário Municipal de Esportes e Lazer
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº033/2022 - PROCESSO Nº 29.796/21 e AP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS
(GELADEIRA, FOGÃO, MICRO-ONDAS, SECADORA DE ROUPA, TELEVISOR SMART 43 ETC)
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 03
de junho 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 23 de maio de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO”:
EDITAL Nº 173/21 - PROCESSO Nº 21.270/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às
14:00 horas do dia 03 de junho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações).
Mogi das Cruzes, em 23 de maio de 2022.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal
de Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município,
cc. artigo 37, caput, e § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do
seguinte ato administrativo:
LEI Nº 7.792, DE 18 DE MAIO DE 2022 - Ratifica o Convênio Plataforma +Brasil
nº 917643/2021, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da
Cidadania, e o Município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifica, e dá
outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 18 de maio de 2022. Acesso público
pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.
mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA E 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, para fins de arquivamento de processo, a aplicação das penalidades de multa e
advertência a:
1. MARCOS ANTONIO DA SILVA, CPF: 066.580.158-05 – AIP 14393 ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.373/2022
2. FC CORTES NOBRES EIRELI, CNPJ: 20.218.204/0001-00 – AIP 15275 ADVERTÊNCIA
– Processo nº 600.396/2022
3. THIAGO DA SILVA 37110898873, CNPJ: 31.112.130/0001-40 – AIP 15265 ADVERTÊNCIA
– Processo nº 600.233/2022
4. MICHELE CRISTINA DA SILVA, CPF: 225.762.228-62 – AIP 15646 ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.594/2021
5. MARIA LUIZA HENRIQUE DOS SANTOS, CPF: 644.818.408-20 – AIP 14394 ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.824/2021
6. SABORES DA CARNE CHURRASCARIA LTDA EPP, CNPJ: 13.708.378/0001-96 – NRM
11897 MULTA 15 UFM – Processo nº 601.189/2019
02. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. AMP ESTÉTICA AVANÇADA EIRELI, CNPJ: 32.462.056/0002-35 – Processo nº
600.649/2022
2. RAIA DROGASIL S/A, CNPJ: 61.585.865/0649-82 – Processo nº 600.602/2022
3. RAIA DROGASIL S/A, CNPJ: 61.585.865/0649-82 – Processo nº 600.773/2022
4. ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE – AACD, CNPJ:
60.979.457/0010-02 – Processo nº 600.532/2021
5. DANIELLE SANCHEZ PALENCIA RUZZI, CPF: 263.253.468-23 – Processo nº 601.983/2021
6. CLINICA DE ESTETICA DE MOGI DAS CRUZES LTDA, CNPJ: 42.867.694/0001-09 – Processo nº 600.538/2022
7. PERFECTA CENTRO DE ESTETICA AVANÇADA E EMAGRECIMENTO EIRELI, CNPJ:
30.059.701/000-67 – Processo nº 601.952/2021
8. SUSAN YURI SATAKE AOTA, CPF: 369.914.338-45 – Processo nº 601.950/2021
b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. VIVIANE TRETTEL DUARTE, CPF: 306.634.578-58 – Processo nº 600.755/2022
2. ANA CRISTINA REZENDE PONTES, CPF: 069.199.577-01 – Processo nº 600.762/2022
3. MYRIAM MARTINS NOVAES, CPF: 112.667.098-78 – Processo nº 601.979/2021
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.
03. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. FATIMA GONÇALVES DE SOUZA 04715653850, CNPJ: 38.324.062/0001-21 – Processo
nº 600.161/2022
b) Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação (LTA)
1. G O N FABRICAÇÃO DE GELO EIRELI, CNPJ: 26.618.772/0001-85 – Processo nº
600.826/2022
04. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO:
No. Protocolo: 600.824/2022 Data de Protocolo: 06/05/2022
Estabelecimento: FATIMA GONÇALVES DE SOUZA 04715653850
CNPJ: 38.324.062/0001-21
Endereço: R. Olegario de Paiva, nº 120 - Centro
Município: Mogi das Cruzes CEP: 08780-040 UF: SP.
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos
artigos 1º e 3º da Lei Estadual 9828 de 06/11/1997 c/c art. 40 incisos I, II e III da Lei Complementar Municipal nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento FATIMA GONÇALVES
DE SOUZA 04715653850, localizado na R. Olegario de Paiva, nº 120 - Centro, nesta cidade,
vem exercendo atividades de serviço de tatuagem em condições que infringem os dispositivos
legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO TOTAL
DEFINTIVA DE ESTABELECIMENTO na data de 04 de maio de 2022.
05. Comunicado de CANCELAMENTO DO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, comunica aos interessados abaixo
que os Autos de Imposição de Penalidade foram cancelados por motivo de deferimento de recurso:
1. FERNANDA MORYNE MARTINS AUGUSTO, CNPJ: 42.346.642/0001-97 – AIP 15527
MULTA 05 UFM – Processo nº 601.172/2021
2. ANTONIO APARECIDO FERREIRA, CPF: 084.434.848-10 – AIP 15724 MULTA 3,35 UFM
– Processo nº 601.246/2021
06. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA os interessados
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. ERIK WILLIAN DOS SANTOS, CPF: 297.608.148-46 – NRM 12231 MULTA 30 UFM – Processo nº 600.580/2020
2. ERIK WILLIAN DOS SANTOS, CPF: 297.608.148-46 – NRM 12232 MULTA 15 UFM – Processo nº 600.581/2020
3. ERIK WILLIAN DOS SANTOS, CPF: 297.608.148-46 – NRM 12230 MULTA 20 UFM – Processo nº 600.582/2020
4. HELLEN BARBOSA DE LIMA, CPF: 235.779.018-02 – NRM 10869 MULTA 2,5 UFM – Processo nº 601.932/2021
5. STAR HOOKAH TABACARIA LTDA, CNPJ: 30.085.273/0001-47 – NRM 12219 MULTA 03
UFM – Processo nº 601.281/2020
07. 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. S.R. COMERCIO E REMOLDAGEM DE PNEUS LTDA, CNPJ: 23.781.245/0001-07 – AIP
14392 MULTA 2,5 UFM – Processo nº 600.371/2022
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.
MOGI DAS CRUZES, QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2022.
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