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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Cidades registram aumento
de microempreendedores
No Alto Tietê, segundo números do Sebrae, estão registrados 120.236 microempreendedores individuais (MEIs) ativos
Guarda Municipal

Divulgação/PMMC

MOGI FAZ
CURSO DE
FORMAÇÃO
As equipes da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), da
Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, estão realizando um curso de
formação em patrulhamento com
motos para guardas municipais de
Ferraz de Vasconcelos. O trabalho,
que termina hoje na base em Jundiapeba, reúne orientações teóricas e práticas. Cidades, página 3

O Alto Tietê conta com 120.236
microempreendedores individuais
(MEI) ativos em 2022, de acordo
com o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Itaquaquecetuba, Ferraz de
Vasconcelos e Arujá foram as cidades
com maior aumento no número de
microempreendedores no comparativo entre o mês de janeiro de 2021
e janeiro de 2022, todas acima de
20%. Os municípios que apresentaram menor aumento foram Biritiba Mirim e Salesópolis. Entre as
cidades que se destacaram no número de novos registros, Itaquá
teve o maior aumento com 23,4%.
Cidades, página 4

SUZANO

Região

Saspe vai abrir
inscrições para
cursos. p3

Alunos vão
ter de usar
máscaras
Guarda Municipal oferece curso sobre rondas com motos para agentes da cidade de Ferraz

SESC MOGI

Diego Barbieri/CMMC

Caio Cunha protocola projetos
“Fura-Fila Zero” na Câmara

Propostas instituem o mecanismo “Fura-Fila Zero”
no âmbito da Saúde e da Educação. Cidades, página 3

Projeto de literatura é uma das atraçoes
neste fim de semana. Cidades, página 5

Silvani Moreno/Divulgação

Saúde e Educação

Cidades, página 4
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EDITORIAL

F

individual (MEI) permite manter os impostos em dia e garantir benefícios previdenciários. A adesão à modalidade é restrita para
faturamentos de até R$ 81 mil ao ano, e a
determinadas atividades.
Porém, se tornar pessoa jurídica tem seus
desafios, não se trata apenas de produzir determinado item ou prestar algum tipo de serviço, é preciso se organizar, planejar seu negócio, e tantas outras tarefas, que se somam
na vida do empreendedor. O que demanda
capacitação e a oferta de serviços públicos
que possam atender essas necessidades,
como já acontece no Sebrae e outros serviços destinados a pequenos empreendedores.
Como já dissemos aqui, a oferta de qualificação, de oportunidades de ensino de
qualidade desde muito cedo, com estímulo
inclusive ao empreendedorismo, são fundamentais para o desenvolvimento não apenas econômico como social do País. Mesmo
com as críticas à onda de “pejotização”, do
trabalho sem vínculos empregatícios, cada
vez mais uma tendência nas empresas, como
o fim de direitos, alguns previstos na modalidade MEI.

•••

ARTIGO

 Boca

editor@jornaldat.com.br

A maioria das pessoas que
adoece em decorrência da
Covid-19 apresenta sintomas leves a moderados, se
recupera sem tratamento
especial e isso, sem dúvida,
traz algumas consequências decorrentes das sequelas que, muitas das vezes, é
imperceptível. Mas, quando
a pessoa inicia, por exemplo,
alguns esforços físicos rotineiros, esse indivíduo nota que
sua saúde foi comprometida,
mas não sabe o que fazer e a
quem recorrer. Infelizmente
muitos profissionais da saúde
não conseguem detectar em
suas avaliações perdas funcionais respiratórias decorrentes da baixa complacência pulmonar desencadeada
pelo Covid-19.
No entanto, algumas pessoas desenvolvem um quadro

no Trombone

Não, ainda não é um ‘revival’ do espaço
de queixas e denúncias da população
no MogiNews/DAT de tempos passados. Trata-se do desabafo de um servidor público da Secretaria Municipal de
Educação que ganhou notoriedade na
sessão da Câmara de Mogi das Cruzes
na última quarta-feira.
 Boca

no Trombone (2)

O texto confessional, aberto e de autoria conhecida, tomou as discussões entre os vereadores sobre a situação dos
servidores públicos, durante os debates da moção de aplausos aos boxeadores que conquistaram medalhas de
ouro no Campeonato Paulista, disputado em Carapicuíba (SP). O presidente
da Casa, Marcos Furlan (Pode), reforçou
que o prefeito já está sabendo e afirmou
que teria sido ordenada uma sindicância para apurar as denúncias. A conferir.

das microcâmeras

O projeto de lei de autoria do vereador
Otto Rezende (PSD), pedindo a normatização do uso de microcâmeras por

Dr. Luiz Felipe Da Guarda

O coronavírus (Covid-19)
é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2.
Importante ressaltar que o
vírus pode se espalhar pela
boca ou pelo nariz de uma
pessoa infectada, em pequenas partículas líquidas expelidas quando elas tossem,
espirram, falam, cantam ou
respiram. O tamanho dessas
partículas vai de gotas respiratórias maiores até aerossóis
menores.
A infecção pode ocorrer
caso você inale o vírus quando estiver perto de alguém
que tenha Covid-19 ou se
você tocar em uma superfície contaminada e, em seguida, passar as mãos nos
olhos, no nariz ou na boca.
O vírus se espalha com mais
facilidade em locais fechados
e em multidões.

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

ANDRÉ DINIZ

 Foco

Saúde Funcional

Circulação

CONTRACAPA

Empreendedores
igura essencial para manter a roda
da economia girando, os pequenos
negócios ganham cada vez mais importância. Nos últimos anos, antes
mesmo do surgimento da pandemia de Covid-19, já era crescente o número de pessoas
empreendendo por conta própria, muitas
vez não por enxergar uma oportunidade de
negócio, mas por necessidade de manter a
renda familiar.
Aparentemente nem os tempos mais duros da pandemia foram capazes de refrear o
crescimento da modalidade de empreendedor individual (MEIs). Por outro lado, talvez
esse mesmo fator que acelerou a entrada de
muitos nesta modalidade, buscando novas
formas para garantir a sobrevivência.
Destaque na edição de hoje para os mais
de 120 mil microempreendedores formalizados no Alto Tietê, de acordo com números
do Sebrae. Com crescimento acima de 20%
em algumas cidades, na relação entre janeiro do ano passado e o mesmo período deste
ano. O que mostra a força desse segmento.
Com as transformações do mercado de
trabalho, se tornar um microempreendedor
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grave e precisam de atendimento especializado, nesses
casos a probabilidade de serem atendidos e avaliados
com maior cuidado por profissionais experts no assunto
aumenta.
Esses profissionais da saúde
oferecem o encaminhamento
para diversas especialidades,
contudo o paciente é inserido em uma rede multidisciplinar obtendo maior oportunidade de recuperar suas
funções, diferente de muitos
que permanecem sem tratamentos adequados.
A prevenção do Covid-19
continua sendo a mesma
receber as doses adequadas
das vacinas, higiene pessoal
e uso de EPI’s de acordo com
ambiente que frequenta profissionalmente e socialmente.

agentes da Guarda Municipal, passou
por uma correção nesta semana, sendo
apresentado novamente no Legislativo
como Projeto de Lei Complementar, ao
invés de Lei Ordinária. Otto reiterou que a
matéria tem apoio integral do Executivo.
 Autorização

para doulas

A vereadora Malu Fernandes (SD) apresentou para as comissões da Casa de
Leis um projeto de lei pedindo a autorização para a presença de doulas nos
partos nos hospitais públicos e privados
do município. Segundo a autora do projeto, as profissionais vão auxiliar as parturientes, e ajudar a reduzir o impacto
físico e psicológico dos partos.
 Barriga

O vereador Zé Luiz (PSDB) fez uma moção de aplauso aos profissionais de comunicação da cidade pelo Dia da Imprensa, celebrado na quarta-feira e,
em seu discurso, esqueceu deste ilustre jornal de circulação diária e quase
meio século de serviços à comunidade.
Em termos de imprensa, a omissão de
um termo importante em uma matéria
chama-se de “barriga”. Mas sem ressentimentos.

CHARGE

Dr. Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta
e membro do Lions Clube Mogi das Cruzes.

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br
Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com
Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br
Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br
Gerente Administrativa/Financeira Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.
Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997.
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Sexta-feira, 3 de junho de 2022

cidades

3

CONDEMAT

Propostas foram levantadas durante o Seminário de Sustentabilidade, Desastres Urbanos e Risco Climático

Região avança com propostas
de resiliência para as cidades
Região - Propostas de
avanços nas políticas públicas de sustentabilidade e de
resiliência para os municípios
no enfrentamento aos riscos
climáticos e desastres urbanos
foram levantados durante o
Seminário de Sustentabilidade,
Desastres Urbanos e Risco
Climático, realizado anteontem e ontem pelo Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat), na Universidade de Mogi das Cruzes
(UMC). Uma nova edição do
seminário deve ser realizada
no segundo semestre do ano.
O evento reuniu palestrantes das secretarias de
Estado de Habitação e de
Infraestrutura e Meio Ambiente, Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), Universidade
de São Paulo (USP), Universidade Federal do ABC
e Fundação Getúlio Vargas,
entre outras instituições,
além de gestores públicos

e estudantes. O seminário
foi realizado por meio da
articulação das Câmaras
Técnicas de Habitação, Agricultura, Gestão Ambiental e
Sustentabilidade do Condemat.
Entre as propostas para
a área de Habitação está a
implantação de um sistema
de planejamento estratégico
regional, com informações
sobre núcleos irregulares,
monitoramento das áreas
de risco, a fim de auxiliar
no planejamento financeiro
para a realização das obras de
mitigação necessárias, além
de buscar financiamentos
para execução de projetos
e obras.
“A questão fundiária está
no centro deste debate uma
vez que a expansão urbana
e a especulação imobiliária
são os grandes responsáveis
pela situação de degradação
das cidades. Precisamos cada
vez mais discutir e envolver
os atores sociais na produção
de políticas públicas”, disse
o coordenador da Câmara

Ivanildo Porto/Divulgação

Evento reuniu palestrantes de instituições, gestores públicos e estudantes

Técnica de Habitação do
Condemat, Miguel Reis.
Na área do Meio Ambiente, que contou com
apresentação dos programas
estaduais Municípios Resilientes e Programa Nascentes,

o relatório apontou como
propostas, o fortalecimento
das ações de fiscalização
ambiental integrada, educação ambiental com foco nas
mudanças climáticas, bem
como a elaboração de planos

municipais de adaptações
climáticas auxiliando na
captação de recursos.
“O painel apresentou instrumentos para capacitação
dos municípios com enfoque
na restauração de mata nativa,

produção hídrica e pagamento de serviços ambientais”,
disse a coordenadora da
Câmara Técnica de Gestão
Ambiental e Sustentabilidade,
Solange Wuo.
Ações e projetos para minimizar os impactos dos riscos
climáticos na Agricultura
e Pecuária também foram
abordados. “Avançamos muito
nas políticas públicas nos
últimos dez anos, porém
temos muitos desafios diante
do cenário atual de mudança
climática. A ampliação da
rede de assistência técnica
e extensão rural é algo urgente, pois os produtores
já vivenciam os efeitos da
mudança climática e precisam ter subsídios e apoio”,
pontuou o coordenador da
Câmara Técnica de Agricultura,
Felipe Almeida. A revisão
das leis municipais de uso
e ocupação do solo para
assegurar o desenvolvimento
rural sustentável também foi
levantada e já está em debate
nos municípios.

Saúde e Educação

Guarda Municipal

Capacitação

Prefeito protocola projetos
‘Fura-Fila Zero’ na Câmara

Romo oferece curso
para agentes de Ferraz

Saspe terá
curso sobre
preparo de bolo
e workshop de

Mogi- O prefeito de Mogi
das Cruzes, Caio Cunha (Pode),
esteve na Câmara Municipal
anteontem, quando protocolou dois projetos de lei que
dispõem sobre o combate
à corrupção nas áreas de
Saúde e Educação. Ambas
as proposituras entraram
para deliberação. O chefe
do Executivo foi recebido
pelo presidente da Casa de
Leis, Marcos Furlan (Pode), a
quem entregou em mãos os
Projetos de Lei (PL) 73/2022
e 74/2022.
Ambas as proposições instituem o mecanismo “Fura-Fila Zero” no âmbito da
rede municipal, sendo o PL
73 referente aos serviços de
Saúde e o PL 74 fazendo
referência aos atendimentos
no setor de Educação.
Em ambos os projetos, a
proposta é para modificar a Lei
nº 7.653/2021 instituindo o
“Fura-Fila Zero” nos serviços
públicos das duas áreas, prestados direta ou indiretamente
pelo município, que é então

inserido no Artigo 2º da Lei
7.653/2021 o inciso VII. Na
prática, esse trecho insere o
chamado “Fura-Fila Zero” na
legislação, que nada mais é
do que a divulgação das listas
de espera por atendimentos
públicos.
A propositura prevê a divulgação de listas na internet e nas
portas de prédios públicos de
ambas as Pastas, com acesso
irrestrito e atualização de, no
mínimo, uma vez por mês.
Caso sejam aprovadas em
plenário, as proposições vão

divulgar as listas de espera dos
moradores por serviços públicos
com excesso de demanda, as
chamadas “filas”. No caso do
PL 73, a previsão é divulgar a
relação e a ordem de espera
de pacientes que aguardam
consultas com especialistas,
exames e leitos hospitalares,
tanto para internações como
para intervenções cirúrgicas.
Já no caso do PL 74, a
lista a ser divulgada é a das
crianças que aguardam vagas
em creches, inclusive de
unidades conveniadas.
Diego Barbieri/CMMC

Caio Cunha apresentou propostas no Legislativo

Mogi- As equipes da Ronda
Ostensiva com Motocicletas
(Romo), da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes,
estão realizando um curso de
formação em patrulhamento
com motos para guardas
municipais de Ferraz de
Vasconcelos. O trabalho,
que termina hoje, reúne
orientações teóricas e práticas.
Ao todo, são 40 horas/aula
de instrução, em que são
abordados temas voltados à
conduta no patrulhamento
tático com a utilização de
motocicletas, desde limpeza,
manutenção de primeiro
escalão até procedimentos
operacionais mais complexos,
como abordagens, busca
pessoal e simulados. As atividades estão ocorrendo na
estrutura da Guarda Municipal,
no distrito de Jundiapeba.
“A Guarda Municipal de
Mogi das Cruzes se tornou
uma referência no trabalho voltado à segurança da
população e também nos
procedimentos adotados,
com qualidade e respeito às

normas. Ter a oportunidade
de dividir este conhecimento
e colaborar para a formação
Suzano - A Prefeitura, por
de agentes de outros muni- meio do Serviço de Ação
cípios é importante para o Social e Projetos Especiais
sistema de segurança pública (Saspe), abre na próxima
e também para a integração segunda-feira as inscrições
cada vez maior das corpora- para mais uma edição do
ções, visando o atendimento curso Faça e Venda, com o
aos moradores”, destacou tema “Bolos da Vovó”. No
o secretário municipal de mesmo dia, o órgão muniSegurança, Toriel Sardinha. cipal também fará cadastros
O secretário lembrou para o workshop de cortes
ainda que a utilização de de cabelo e dicas para colomotocicletas é eficiente para ração. Serão 15 vagas para
atingir um menor tempo de cada capacitação.
resposta a ocorrências. Além
O curso de bolos deve
disso, também conseguem ocorrer no dia 14 (terçachegar a locais de difícil -feira), das 13 às 16 horas,
acesso, inviáveis a outros e o workshop será realizado
tipos de viatura.
um dia antes, em 13 de
A Romo faz parte da estru- junho (segunda-feira), das
tura da Guarda Municipal, 13 horas às 16h30.
que também inclui a Ronda
Os interessados precisam
Ostensiva Municipal (Romu), se dirigir até a sede do Saspe,
a Ronda Escolar, a Patrulha na rua General Francisco
Ambiental, a Patrulha Maria Glicério, 1.334, no centro,
da Penha e a Patrulha Rural. das 8 às 17 horas, a partir
A população pode acionar da próxima segunda-feira.
a Guarda Municipal pelo Mais informações podem
telefone 153, que funciona ser obtidas pelo telefone
24 horas por dia.
4743-1600.
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Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Arujá são as cidades com maior aumento de microempreendedores

Alto Tietê conta com 120 mil
microempreendedores ativos
Ingrid Leone

Região - O Alto Tietê conta
com 120.236 microempreendedores individuais (MEI)
ativos em 2022. Os dados
são do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae). Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos
e Arujá foram as cidades com
maior aumento no número
de microempreendedores no
comparativo entre o mês de
janeiro de 2021 e janeiro de
2022, todas acima de 20%.
Os municípios que apresentaram menor aumento foram
Biritiba Mirim e Salesópolis.
Entre as cidades que se
destacaram no número de
novos registros de microempreendedores, Itaquá registrou o maior aumento com
23,4%, no comparativo entre
janeiro de 2021, quando
havia 18.526 registros, e o
mesmo mês de 2022, com
o aumento para 22.871. O
segundo lugar no ranking
regional ficou com Ferraz de

Vasconcelos, com 10.530 em
contraposição dos 12.817,
neste ano.
Na cidade de Arujá também houve aumento, com
5.128 registros em 2021, e
em janeiro deste ano, 6.233,
o que representa uma alta
de 21,5%. Em Suzano, o
crescimento foi de 19,4%,
com 20.242 microempreendedores no ano passado, e
24.171 neste ano. Já em
Mogi das Cruzes, o salto foi
de 29.767 para 35.455, um
aumento de 19,1%.
Em Poá, o crescimento foi
de 18,9%. No ano passado
eram 7.901 MEIs ativos, e
neste ano, 9.400. Enquanto
que, em Guararema, o número
foi de 1.803 para 2.142, ou
seja, uma alta de 18,8%. As
cidades que ficaram abaixo
dos 18%, foram Santa Isabel,
com 17,5%, saindo de 3.231
para 3.799, em 2022; Biritiba
Mirim, uma alta de 15,1%,
de 1.844 para 2.123; e em
Salesópolis houve um aumento de 13,1%, de 1.083 para

Reprodução/Internet

Formalização

No site de cadastro do governo federal, estão listadas as ocupações permitidas

1.225 microempreendedores.

Benefícios
Segundo Viviane Bonfante,
analista sênior do Sebrae, o
microempreendedor individual é a pessoa que trabalha

por conta própria e deseja se
formalizar como um pequeno
empresário. A formalização,
de acordo com ela, é importante porque é possível ter
benefícios que o trabalho
autônomo ou informal não

garantem. Como, por exemplo, o auxílio-maternidade,
aposentadoria, baixo custo
mensal de tributos, acesso a
produtos e serviços bancários
e cobertura da Previdência
Social.

Para se tornar MEI, o
faturamento deve ser de até
R$ 81 mil ao ano de receita
bruta. Segundo o Sebrae, a
formalização do MEI é gratuita
e pode ser feita online através
do Portal do Empreendedor
pelo link https://www.gov.br/
empresas-e-negocios/pt-br/
empreendedor/quero-ser-mei
ou no atendimento presencial
da sua cidade. Em Mogi das
Cruzes, o escritório regional
está localizado na avenida
Francisco Ferreira Lopes,
345, Vila Lavínia. No site, é
possível verificar as ocupações
permitidas para MEIs.
Os documentos necessários
são: CPF, RG ou habilitação
CNH, e-mail, CEP da residência e do local onde exercerá
sua atividade, número de
celular atualizado, número
de cadastro no Brasil Cidadão
e título de eleitor, número
da última declaração de
imposto de renda e quais
são as atividades.

Pandemia

Educação

Cidades adotam o uso
de máscaras nas escolas

Uniformes serão entregues
no segundo semestre
Dayane Oliveira

Everton Dertonio*

Região - Com a preocupação
acentuada das prefeituras
do Alto Tietê em relação ao
aumento recente de casos de
contágio pelo novo coronavírus
(Covid-19), novas atitudes em
relação ao uso de máscaras
foram tomadas. Enquanto
algumas cidades mantém o
uso obrigatório somente em
áreas de serviço de saúde e
transporte público, Mogi das
Cruzes e Guararema voltaram
com a obrigatoriedade do
uso também em ambientes
escolares. O município de
Itaquaquecetuba recomenda
o uso. A Prefeitura de Mogi
oficializou anteontem, por
meio de decreto, a obrigação
do uso das máscaras em todos os estabelecimentos de
ensino públicos e privados
que contemplam a educação
infantil, fundamental, médio,
técnico e superior. O novo
decreto também estabelece
que os servidores municipais contactantes com casos

Divulgação/PMMC

Aline Sabino

Mogi- O retorno presencial
à sala de aula da rede municipal de ensino de Mogi das
Cruzes ocorreu no dia 4 de
fevereiro e devido a problemas
no processo de licitação, os
alunos ainda não receberam
o kit de uniforme escolar. De
acordo com a Prefeitura, o
processo de licitação ocorreu
normalmente e as empresas
vencedoras não cumpriram os
Em Itaquaquecetuba é recomendado o uso de
prazos legais de entrega, por
isso o atraso. A Administraconfirmados de Covid-19 por meio da Secretaria de ção Municipal destacou que
sejam afastados imediatamente Educação, Ciência, Tecnologia “cobranças e providências
das atividades por três dias, e Inovação, emitiu na última legais estão sendo tomadas
mediante atestado médico, terça-feira um comunicado que para que tudo seja entregue
até que se confirme ou não recomenda o uso da máscara o quanto antes”.
o diagnóstico do servidor.
A Secretaria Municipal de
em escolas municipais, além
Assim como Mogi, a de reforçar a necessidade de Educação (SME) informou
Prefeitura de Guararema aferir a temperatura, utilizar em nota que, pela primeira
também adotou a medida máscara no transporte e nas vez, serão entregues kits de
da obrigatoriedade do uso dependências das escolas, uniforme escolar completos
de máscaras nas escolas, usar álcool em gel e fazer a para os alunos da rede muno entanto, neste caso, a desinfecção diária dos am- nicipal. “Este empenho da
decisão abrange apenas a bientes antes e ao término gestão em oferecer um kit
da utilização.
rede municipal de ensino.
mais completo teve início no
Em Itaquá, a Prefeitura,
*Texto supervisionado pelo editor.
dia 15 de dezembro do ano

Segundo a Prefeitura, empresas não cumpriram prazos

passado, com a publicação do
edital para a contratação da
empresa. Assim como já foi
feito com os kits de material
escolar, a Prefeitura de Mogi
incrementou o kit-uniforme
com mais itens e incluiu, além
das camisetas, blusão, bermuda,
calça e meia”, disse a Pasta.
Segundo a Prefeitura, o compromisso dado pela empresa é
de que os kits serão entregues
até o retorno das aulas do
segundo semestre: “Estamos
acompanhando firmemente
para que não haja mais atrasos

nesse processo”.
A Prefeitura destacou ainda
que, “no ano passado, por
conta da suspensão das aulas
presenciais no período da
pandemia da Covid-19, a SME
iniciou a entrega de uniformes
em agosto, respeitando as fases
do cronograma de retomada
gradual das atividades. E no
início deste ano, foi distribuído
o saldo remanescente para
novos alunos e as escolas que
solicitaram, a fim de suprir a
necessidade mais urgente dos
alunos”, concluiu.
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cidades

Nas últimas 24 horas

CULTURA E LAZER

Região não tem registro
de óbitos por Covid-19

Show com quarteto musical, apresentação de teatro mamulengo,
literatura e atividade física vão movimentar a unidade no fim de semana

Os municípios da região do
Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) não registraram
óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. O acumulado
na data de ontem, desde o
início da pandemia, é de
5.956 vítimas fatais.

Vacinação
A Secretaria Municipal de
Saúde mantém vacinação
em livre demanda para os
públicos-alvo da Campanha
contra Influenza e atualização
de doses em atraso da Covid-19. O trabalho prossegue
no Terminal Central, até hoje.
Nos dias 6 e 7 de junho, o
atendimento será realizado
no Terminal Estudantes e
nos dias 8, 9 e 10 de junho
no Mercado Municipal de

Mogi das Cruzes.
Nestes locais, a vacinação é
exclusiva para adultos e adolescentes com 12 anos ou mais.
Exceto para aplicação terceira
dose (ou dose adicional) para
quem tem de 12 a 17 anos,
que precisa ser agendada no
www.cliquevacina.com.br .
Estão sendo aplicadas as
doses necessárias da vacina
contra a Covid-19 conforme
recomendação para a idade
e o esquema vacinal anterior.
Quem tem de 12 a 17 anos,
por exemplo, pode tomar a
primeira ou segunda dose;
quem tem de 18 a 59 anos,
primeira, segunda ou terceira
dose; 60 anos ou mais, primeira,
segunda, terceira ou quarta
dose. É obrigatório apresentar
documento pessoal com CPF
e comprovante de vacinação.
NIAID

Alto Tietê registra 5.956 mortes por coronavírus
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Teatro e música são
atrações no Sesc Mogi
A programação do Sesc
Mogi das Cruzes para este
fim de semana tem diversas
atrações. Conhecido do público da região pelo talento
que embala os amantes da
MPB, o quarteto Jambra
está entre os destaques. O
Sesc tem ainda várias atividades amanhã e domingo.
Amanhã, também às 16
horas, destaque para o teatro
de mamulengos com música
ao vivo, que traz a história
do coronel Vicente Pompeu,
festeiro do ano e a imagem de
São João vai sair de sua casa
para ser lavada nas águas de
algum rio que será abençoado
pelo Santo. A partir disso
se desenrola uma história
alegre, musical e ecológica
sobre esse costume junino.
Apresentação com mestre
Valdeck de Garanhuns e Trio
Tropeiros da Serra.
Começa amanhã as Cabaças Poéticas: Mediação de
Leitura. A Cia. Trupe Trio

Amanhã

André Mortatti/Divulgação

O quarteto Jambra está entre os destaques da

convida crianças e adultos
a espalharem pequenas sementes poéticas. Pela medição
de livros carregadinhos de
histórias afro-brasileiras e
indígenas, o grupo partilha
ancestralidade, imaginação
e sabedoria. Os encontros

vão ocorrer até 26 de junho,
aos sábados e domingo, e
também no feriado, no dia
16, às 10 e às 14 horas.
Destaque também para
o esporte e atividade física
com a vivência recreativa
de voleibol. A formação das

equipes é mista e mediada
pelos educadores do Sesc.
Também aos sábados e domingos, até 31 de julho, às
14 horas.
A banda Jambra, atração
deste domingo às 16 horas,
é um quarteto formado por
Guilherme Bandeira (voz),
Danilo Silva (violão), Fabio
Faustino (bateria) e Rangel
Cruz (contrabaixo). Nesse
show, eles vão apresentar um
repertório autoral e algumas
músicas já consagradas da
música popular com novas
roupagens.
O uso de máscara não
é mais obrigatório no Sesc
Mogi das Cruzes, mas segue
recomendado, especialmente
nas áreas fechadas ou cobertas.
A unidade está localizada
na rua Rogerio Tácola, 118,
Bairro do Socorro, e funciona de terça a sexta, das 13
às 22 horas, e aos sábados,
domingos e feriados, das 9
às 18 horas.

Itaquá

Cata-Tranqueira atenderá Novo sistema facilitará
a região de Cezar de Souza abertura de empresas
Mogi- A Operação Cata-Tranqueira vai atender amanhã cinco pontos do distrito
de Cezar de Souza São eles:
Jardim São Pedro, Jardim
das Bandeiras, Conjunto
Jefferson, Vila Aparecida e o
conjunto da CDHU da Vila
Aparecida. A orientação aos
moradores desses locais é
para que separem o material que desejam descartar
e disponham o mesmo nas
calçadas em frente às suas
residências na noite de hoje
ou nas primeiras horas de
amanhã.
O Cata-Tranqueira é uma
operação realizada ao longo
de todo o ano, sempre aos
sábados. A cada sábado, são
cerca de 10 funcionários
atuando. O objetivo é recolher
objetos e móveis não mais
utilizados pelas pessoas e dar
a eles a destinação correta,
beneficiando o munícipe que
eventualmente tenha dificuldades para fazer o descarte e
também contribuindo para o
meio ambiente. A operação

atende os bairros conforme um
cronograma, que fica sempre
disponível para consulta no
portal da Prefeitura.
A operação também é fundamental para diminuir a
possibilidade de alagamentos
na cidade, uma vez que, se
descartados incorretamente, esses materiais podem
ser levados pelas águas da
chuva e obstruir o sistema
de drenagem da cidade.
Quem tiver pneus para descartar também pode separá-los.
Este é um serviço adicional

realizado pelas equipes, que
ajuda a conter a proliferação
do Aedes aegypti, mosquito
transmissor dos vírus da
dengue, zika e chikungunya.
A Operação Cata-Tranqueira
é um serviço essencial prestado
pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana. Só não
são recolhidos lixo doméstico,
roupas, restos de construção
civil (entulho) e material
resultante de poda de árvore
ou jardinagem. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone 4798-5706.
Divulgação/PMMC

São cerca de 10 funcionários atuando a cada sábado

Itaquá- A Prefeitura acaba de lançar o GissOnline,
sistema inovador de gestão
tributária que visa otimizar
o controle de arrecadação
do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN) e o IcadOnline, que
facilita a abertura, alteração
e encerramento de empresas.
Por meio dos novos sistemas, será possível fazer a
emissão da Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica (NFSe)
com praticidade e rapidez,
ter acesso ao livro fiscal
digital, realizar a escrituração de notas fiscais, emitir
boleto de recolhimento de
Imposto Sobre Serviços
(ISS) e solicitar alvarás e
licenças.
“É um sistema inovador
que chega como um presente para os contribuintes
da nossa cidade e também
para os trabalhos da Secretaria da Receita. Vamos
conseguir filtrar melhor as
informações necessárias e
todos saem ganhando com

Dayane Oliveira/Prefeitura de Itaquá

Prefeitura de Itaquaquecetuba lança o GissOnline

essa agilidade nos processos”,
disse a secretária adjunta
da Receita, Sheila Ramalho.
Pelo link portal.icadonline.
com.br é possível solicitar
alvará, abrir, alterar e encerrar uma empresa. Já no
portal.gissonline.com.br
o usuário pode ter acesso
ao livro digital, enquanto
no itaquaquecetuba.ginfes.
com.br é disponibilizada a

emissão de nota fiscal.
“Pensamos em desburocratizar os processos,
democratizar o acesso e
facilitar a vida do contribuinte.
Estamos mostrando que é
possível tornar o serviço
mais ágil e funcional para
a população. É mais uma
missão cumprida”, completou o prefeito Eduardo
Boigues (PP).
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“ Desafie-se um pouco todos os dias.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje um
brinde à vida e a esse novo ano! Parabéns por todas as
suas conquistas e por mais um ano que passou! Feliz
aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

ENGRAÇADAS PECULIARIDADES DA VIDA
Nosso mundo é um
sem fim de atributos
hilariantes! Todos os
dias a vida se encarrega
de nos demonstrar o
quanto é importante
encarar a vida com um
sorriso no rosto. É que a
gente não deve levar a
vida muito a sério, senão
ela fica sem graça!
Já viu a quantidade
de vezes que as pessoas
estão fazendo praia
e de repente cai uma
chuva tempestuosa?

Ou quando você cai no
sono e o ruído do vento
acorda você. Já imaginou
como seria a vida sem o
gelo que se forma para
todo mundo escorregar?
Tudo isso e muito mais
são peculiaridades da
vida que demonstram
que a alegria é a atitude
certa para viver da
melhor forma possível!

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Por telefone, Dr. André informa à Irmã Fabiana que a Madre Superiora terá
de ficar internada para fazer uns exames. As freiras se afligem e resolvem
rezar para sua melhora.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Julinha se desespera com as notícias do jornal, enquanto Arminda, Margô e
Plínio comemoram o sucesso de sua radionovela. Heloísa diz a Violeta que
não pode revelar o nome do pai de sua filha. Eugênio e Violeta sofrem de
amor um pelo outro. Darcy agradece o presente de Isadora. Arminda sugere
que Leopoldo se abra para o amor.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem
Moa tenta acalmar Ítalo e o afasta de Jonathan. Bob e Jéssica inventam uma
desculpa para Gustavo. Pat pede para Jonathan ir à delegacia. Danilo fica
intrigado com a presença de Bob na casa de Martha. Moa fala com Pat que
teme perder a guarda de Chiquinho para Rebeca. Danilo ouve uma conversa
de Bob com Jéssica e fica desconfiado. Jonathan fala sobre seu trabalho
com Clarice para Ítalo e Moa.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Tenório diz a Maria Bruaca que eles estão em situação financeira difícil. Filó
sente alívio ao ver a comitiva chegando. Irma registra o olhar de José Lucas
para Juma. Filó diz a Irma que Guta não é mulher para Tadeu. Juma elogia Jove.
José Leôncio promete ir com Jove na comitiva entregar o gado com o filho.

RECORD, 21H

Reis
Samuel conversa com Joel e explica para ele que o importante na vida é
ser justo e correto especialmente quando ninguém está vendo. Ainoã e Saul
começam a discutir. Jônatas começa a tentar acalmar homens e mulheres
que pedem muito por ajuda da guarnição dos filisteus, que foram para a
entrada da cidade.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO - CANCELAMENTO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 201.898/2021
OBJETO: Aquisição de caçambas peneira e britadeira para acoplamento
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do
Senhor Diretor Geral Adjunto, torna público para conhecimento dos interessados
que, com base nas justificativas constante dos autos do processo, na determinação
da Súmula 473 do STF, e por oportunidade e conveniência da Administração em
proteção ao interesse público, decidiu por CANCELAR A REVOGAÇÃO da licitação
em epígrafe, mantendo os efeitos da homologação do certame publicada em 10 de
março de 2022. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação
deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109
da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. Mogi das Cruzes, em 02 de junho
de 2022. Michel Reche Beraldo - Diretor Geral Adjunto.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS
CENTRO DE ORTOPEDIA, FRATURAS E FISIOTERAPIA
IPIRANGA LTDA
CNPJ: 52.372.968/0001-42 - NIRE: 35230815196
Ficam convocados os Sócios, e os interessados em participar, da Sociedade em Contas de Participação – SCP, com
empresa: CENTRO DE ORTOPEDIA, FRATURAS E FISIOTERAPIA IPIRANGA LTDA, para a REUNIÃO DE
SÓCIOS, que se realizará no dia 10 de Junho de 2022
(10/06/2022), as 08:00Hs, em primeira convocação, e as
09:00Hs, em segunda convocação, na sede da empresa:
Rua Barão de Jaceguai, n°. 1657, Centro, Mogi das Cruzes
— SP, CEP: 08780-100, a fim de deliberarem sobre:
1) A Constituição de Sociedade em Conta de Participação SCP, com os interessados.
2) O Encerramento da Sociedade em Conta de Participação
– SCP, com um participantes
Mogi das Cruzes, 30 de Maio de 2022

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
01. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. EMAGRECER CENTRO DE ESTETICA LTDA, CNPJ: 38.119.678/0001-60 – Processo nº
600.597/2022
b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. BIMBO DO BRASIL LTDA, CNPJ: 35.402.759/0059-00 – Processo nº 602.058/2021
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
02. Comunicado de AUTO DE INFRAÇÃO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz publicar os seguintes
AUTOS DE INFRAÇÃO:
- Nº 15341 a SUMARE PNEUS LTDA, CNPJ: 35.041.647/0001-46, estabelecimento localizado
na Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 4300 – Vila Suissa, nesta cidade, por descumprir
atos emanados de autoridade sanitária, sendo verificada a não obediência ao Termo de
Determinação Técnica nº 19998 contrariando o art. 67 inciso XLI, da Lei Complementar
Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo nº 600.798/2022 - Nº 15342 a SUMARE PNEUS LTDA, CNPJ: 35.041.647/0001-46, estabelecimento localizado
na Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 4300 – Vila Suissa, nesta cidade, por dificultar ação
fiscalizadora, contrariando o art. 67 inciso XXX, da Lei Complementar Municipal 98 de 24 de
junho de 2013. Processo nº 600.799/2022
O interessado poderá oferecer defesa administrativa ao Auto de Infração no prazo de 10 (dez)
dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação deste comunicado.
03. 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. SANDRA REGINA DE LIMA, CPF: 262.441.138-02 – AIP 15582 MULTA 2,5 UFM – Processo
nº 600.598/2022 2. SANDRA REGINA DE LIMA, CPF: 262.441.138-02 – AIP 15584 MULTA 2,5
UFM – Processo nº 600.599/2022
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
04. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA o interessado
abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador competente, no prazo de 30
(trinta) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação desta notificação:
1. NETES NUCLEO DE ENSINO TÉCNICO EM SAUDE LTDA, CNPJ: 11.995.680/0001-47 –
NRM 11945 MULTA 03 UFM – Processo nº 600.169/2022
2. QUINTI NUTRI REFEIÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 05.337.596/0001-33 – NRM 12228 MULTA
03 UFM – Processo nº 600.443/2020
05. Comunicado de CANCELAMENTO DO AUTO DE MPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, comunica ao interessado
abaixo que o Auto de Imposição de Penalidade foi cancelado devido ao envio equivocado ao
interessado das duas vias da notificação:
1. MARCOS AUGUSTO CORREA, CPF: 176.839.578-01 – AIP 15647 MULTA 1,7 UFM –
Processo nº 600.526/2022
06. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013
faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação das penalidades de multa a:
1. BRUNO BARRETO PAIXÃO MERCADO ME, CNPJ: 32.886.971/0001-77 – NRM 12061
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.309/2022
2. MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA BAR, CNPJ: 73.067.928/0001-67 – NRM 11948
MULTA 1,7 UFM – Processo nº 600.159/2022
3. CHURRASCARIA MOGI DAS CRUZES LTDA EPP, CNPJ: 11.215.947/0001-36 – NRM
12217 MULTA 05 UFM – Processo nº 601.783/2019
MOGI DAS CRUZES, QUINTA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2022.
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