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Região tem queda do número 
homicídios no 1º semestre

No primeiro semestre, a região registrou 42 casos, contra 53 no ano passado, o que representa uma queda de 20,75% 

COPA MOGI

Dados da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP-SP) apontam 
que o Alto Tietê no primeiro semes-
tre deste ano registrou 42 casos de 
homicídio, contra 53 no ano pas-
sado - uma queda de 20,75%. No 
mesmo período houve uma ligeira 
queda no número de casos de rou-
bos: em 2021, foram 4.286 e neste 
ano foram 4.240. o que representa 
uma queda de 1,07%. A somatória 
do número de roubos e furtos de 
veículos, no entanto, apresentou 
um aumento significativo no pri-
meiro semestre deste ano, quando 
comparado com o mesmo período 
em 2021: foram 2.401 ocorrên-
cias no ano passado e 2.733 nes-
te ano, um aumento de 13,83%. 
Cidades, página 3

D
iv

u
lg

a
çã

o
/P

M
M

C

A Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) confirmou mais um caso de 
Monkeypox, mais conhecida como 
varíola dos macacos, em Mogi das 
Cruzes. Esse é o segundo caso re-
gistrado no município. No Alto 
Tietê é o quinto caso registrado em 
menos de 10 dias, sendo um deles 
em Suzano e dois em Itaquaquece-
tuba. Cidades, página 4

Saúde

CIDADES TÊM 
5 CASOS DE 
MONKEYPOX

POLÍCIA

Filha mata 

a mãe em 

Suzano. p3
Diante de casos suspeitos, é importante que o paciente procure assistência médica o quanto antes

Comunicação/PMG

 Segunda rodada tem média de 3 gols por partida. Cidades, página 8

No sábado

Guararema promove Dia D do 
Levantamento Habitacional

Ação é oportunidade para os munícipes que não 
conseguiram realizar o cadastro. Cidades, página 5
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EDITORIAL

Vacina

A 
rápida expansão dos casos de mon-
keypox, a varíola dos macacos, 
preocupa a todos, e já foi inclusive 
classificada pela Organização Mun-

dial de Saúde (OMS) como uma Emergência 
de Saúde Pública de Importância Interna-
cional, com mais de 16 mil casos notifica-
dos em 75 países desde maio. No Estado de 
São Paulo, como estamos destacando desde 
a semana passada, são mais de centenas de 
confirmações da doença.

Na região, os casos começam a surgir nas 
cidades de Mogi das Cruzes, Suzano e Itaqua-
quecetuba, as mais populosas do Alto Tietê. 
Casos confirmados e suspeitos estão sendo 
monitorados pelas Secretarias de Saúde das 
três cidades, que preparam as unidades de 
atendimento, orientando profissionais sobre 
a doença e seus sintomas, que incluem fe-
bre, dor de cabeça, dores musculares e nas 
costas, calafrios, cansaço, e dias depois, sur-
gem as lesões de pele.

Todo o cuidado é pouco para não viven-
ciarmos uma nova tragédia anunciada, como 
ocorreu com a Covid-19, menosprezada 
pelo governo federal. A avaliação da OMS é 

de um risco moderado da doença. E parece 
que o governo federal acordou para o pos-
sível tamanho do problema, e como infor-
ma a Agência Brasil, diferente do que ocor-
reu com a Covid-19, quando as negociações 
das vacinas se arrastaram e foram mal con-
duzidas, o Ministério da Saúde já faz parte 
da negociação global com o fabricante dos 
imunizantes contra a doença para amplia-
ção do acesso.

Como aprendemos com a Covid-19, um 
aprendizado duro e ainda presente no nos-
so dia a dia, e já havíamos vivenciado com 
outras doenças que praticamente se extin-
guiram no país, a vacina é o melhor remé-
dio. Embora hoje encontre resistência nos 
mais variados grupos, foi a vacina que tor-
nou possível a flexibilização, a volta às ativi-
dades, restritas pelo distanciamento social, a 
redução drástica das mortes e o tão esperado 
respiro da economia. 

Porém, o que vemos são casos de doenças 
como o sarampo, por exemplo, voltando, 
diante da baixa adesão aos imunizantes. A 
vacina, seja contra qualquer doença, é fun-
damental e urgente. 

O Brasil está prestes a tes-
temunhar uma derrama de 
dinheiro público para cami-
nhoneiros e taxistas autôno-
mos. Serão R$ 2 mil para 
os caminhoneiros esse mês, 
haverá também aumento 
do Auxílio Brasil de R$ 400 
para R$ 600 mensais. Mas o 
milagre da multiplicação só 
dura até dezembro.

O preço dos combustíveis 
parece promoção de Black 
Friday, primeiro aumenta de 
R$ 3,50 para R$ 7 para de-
pois reduz para R$ 6. Como 
não houve redução do pre-
ço do diesel, faz um pix pra 
caminhoneiro. Com mais 
dinheiro na praça, é muito 
provável que a inflação se 
mantenha, pois são cerca 
de R$ 40 bilhões injetados 
artificialmente destinados 
ao consumo.

Milagre

ARTIGO
Cedric Darwin 

Durante o pagamento do 
Auxílio Emergencial de R$ 
600, em razão da Covid, a 
inflação disparou e itens de 
consumo básico como alimen-
tos e materiais de construção 
subiram na mesma medida 
do aumento da demanda, e 
quem mais sofre com isso são 
justamente os beneficiários 
mais pobres. Também assis-
timos milhares de fraudes, 
militares da ativa receben-
do auxílio e muitas outras 
pessoas que não se enqua-
dravam, tudo pelo atropelo 
e falta de critério. Aprovada 
com velocidade, a PEC vai 
permitir que muitas pessoas 
que não precisam do bene-
fício o recebam.

Se é fato que a população 
mais pobre precisa de socorro, 
também é certo que a pres-
sa em despejar dinheiro pú-
blico antes das eleições, mas 
só até dezembro, visa gerar 
bônus eleitoral ao atual go-

verno, mas permitirá a mul-
tiplicação das fraudes. Mas 
para eleição por mais quatro 
anos de poder milagres co-
meçam acontecem, sempre 
dois ou três meses antes do 
pleito. Não adianta distribuir 
dinheiro e deixar a inflação 
o corroer.

O que precisamos é de con-
trole de inflação e estimulo à 
iniciativa privada, reduzin-
do a carga sobre a folha de 
pagamento dos empregados. 
Hoje para cada empregado 
formalizado a empresa paga 
mais um salário e meio de 
encargos o que desestimula 
a geração de empregos. Ao 
invés de distribuir dinheiro 
poucos meses antes da elei-
ção, melhor seria destravar o 
Brasil, lembrando que milagre 
acaba em dezembro e fatura 
chega em janeiro de 2023.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.
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 �Nota de repúdio

O PSB Suzano publicou nota de repudio 
dizendo que duante a Parada LGBTQIAP 
realizada no último domingo, “alguns in-
tegrantes do PSOL dentre eles o mais 
novo filiado, Marcelo Candido, usando 
e se sobrepondo a um movimento le-
gítimo e respeitado, fizeram dele ins-
trumento de disputa política e pessoal, 
agindo de forma irresponsável e opor-
tunista. Destilaram ódio e inverdades 
contra a Secretaria de Cultura, seus 
artistas, fazedores e trabalhadores da 
cultura, tentando colocar o movimento 
contra aqueles que sempre estiveram ao 
lado de diversos movimentos culturais, 
sociais e políticos da cidade há anos”.

 �Emprego

A Secretaria de Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico de Guararema, por 
meio do Serviço de Atendimento ao Tra-
balhador (SAT) atualizou a lista de vagas 
de trabalho na cidade. Nesta semana, 
o SAT está mediando 59 oportunida-
des para diferentes áreas profissionais. 
Dentre as vagas disponíveis estão: cor-
retor de imóveis, manicure, motorista 
de caminhão leve, eletricista, dentista, 
borracheiro, soldador, serralheiro, pe-

dreiro, analista de departamento pes-
soal e engenheiro. A relação completa 
pode ser conferida através do site - sat.
guararema.sp.gov.br 

 �Peregrina de Sant’Ana

Neste sábado, 30 de julho, é a vez da Re-
gião Pastoral Brás Cubas receber a ima-
gem peregrina da padroeira Sant’Ana. 
A chegada será na Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida e São Roque durante 
a missa, às 19h30, presidida pelo coor-
denador diocesano de pastoral, Pe. Re-
ginaldo Martins da Silva.

 �Apaixonados por café

O Suzano Shopping tem novidade para 
quem não abre mão de um bom café. 
A Starbucks, famosa rede de cafeteria 
e produção de cafés especiais, iniciou 
as atividades no empreendimento. De 
acordo com o centro de compras, lazer 
e gastronomia, a novidade vem para so-
mar aos investimentos realizados para 
tornar seu mix ainda mais qualificado 
e proporcionar novas experiências ao 
público. A loja fica na entrada princi-
pal do shopping (rua Sete de Setem-
bro, 555, Jardim Iraí). Saiba mais em: 
www.suzanoshopping.com.br.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••
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Itaquá inaugura nova 
UBS no Parque Marengo 

Itaquá- A Prefeitura inau-
gurou na última segunda-

-feira o novo prédio da 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Parque Marengo 

“Maria de Almeida Alves” 
com capacidade para dobrar 
o número de atendimentos, 
passando de 4 mil para 8 
mil por mês.

Com 30 salas e 413,92 
m² de área construída, a 
unidade conta com farmácia, 

Saúde

quatro consultórios médi-
cos, um de enfermagem e 
outro odontológico, salas 
de triagem, medicação, 
curativo, vacina, esterili-
zação, administração e de 
agendamento. No local, 
também serão realizadas 
atividades em grupo e de 
educação em saúde.

“Esse equipamento vai 
nos permitir ampliar para 8 
mil o número de pacientes 

atendidos por mês. Com isso, 
também vamos conseguir 
desafogar o Recanto Mônica. 
Queremos melhorar cada 
vez mais a saúde de Itaquá”, 
disse a secretária de Saúde, 
Ariana Julião.

Além da reforma completa 
do prédio que ficou aban-
donado por uma década, a 
unidade foi informatizada 
para que seja feita a triagem 
inteligente dos pacientes 
com reconhecimento fa-
cial e armazenamento de 
dados. Os atendimentos já 
começaram a ser realizados 
às 13 horas desta segunda, 
logo após a cerimônia de 
inauguração.

“Dez anos se passaram. Essa 
é mais uma UBS entregue 
que vai ajudar nosso siste-
ma municipal de saúde a 
absorver de forma adequada 
os atendimentos”, declarou 
o prefeito Eduardo Boigues 
(PP). A unidade fica na 
avenida Gonçalves Dias, 
651 - Parque Residencial 
Marengo.Número de atendimentos era de 4 mil e vai para 8 mil por mês

 Dayane Oliveira/Prefeitura de Itaquá

Alto Tietê apresenta queda de 
homicídios no 1º semestre

Casos de roubo ou furto de carros aumentaram no comparativo com o período marcado pelo fim da transição

SEGURANÇA

Alto Tietê - Dados da 
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública (SSP-SP) 
apontam que o Alto Tietê 
teve um primeiro semestre 
mais tranquilo no que se 
refere aos casos de homicídio 
registrados, na comparação 
com os primeiros seis meses 
do ano passado.

O levantamento da SSP-SP 
é divulgado mensalmente, 
contabilizando a atividade 
policial e as ocorrências 
registradas no mês anterior. 
Os números levam em conta 
os crimes cometidos nas dez 
cidades do Alto Tietê.

No primeiro semestre 
deste ano, a região regis-
trou 42 casos de homicídio, 
contra 53 no ano passado 

- uma queda de 20,75%. No 
mesmo período houve uma 
ligeira queda no número de 
casos de roubos: em 2021, 
foram 4.286 e neste ano 
foram 4.240. o que repre-
senta uma queda de 1,07%. 

A somatória do número de 
roubos e furtos de veículos, 
no entanto, apresentou um 
aumento significativo no 
primeiro semestre deste ano, 
quando comparado com o 
mesmo período em 2021: 
foram 2.401 ocorrências no 
ano passado e 2.733 neste 
ano, um aumento de 13,83%.

Cabe salientar que o 
primeiro semestre do ano 
passado foi marcado pela 
chamada segunda onda de 
contaminações do novo co-
ronavírus (Covid-19), o que 

levou o governo do Estado 
a decretar uma nova rodada 
de restrições à circulação 
de pessoas e horários de 
funcionamento de pontos 
comerciais, principalmente 
nos setores de bares, restau-
rantes e outros locais com 
grande circulação de pessoas 
e veículos.

Neste semestre, a cidade 
que apresentou o maior nú-
mero de casos de homicídio 
foi Ferraz de Vasconcelos, 
com 11 crimes; Mogi das 
Cruzes vem em segundo 

com 10, e Itaquaquecetuba 
em terceiro com oito. 

Entre os casos de roubo 
totais (somando pessoas, 
cargas, bancos e outros), 
Itaquaquecetuba teve 1.295 
ocorrências; Ferraz de Vas-
concelos veio em segundo 
com 883 boletins registra-
dos, e Suzano em terceiro 
com 842. Na somatória de 
roubos e furtos de veícu-
los, Itaquaquecetuba teve 
o maior número com 790 
ocorrências; Suzano teve o 
segundo maior somatório 

de casos com 697, e Ferraz 
de Vasconcelos, em terceiro, 
com 416.

Junho mais violento 
Embora os números apontem 

que o primeiro semestre de 
2022 foi menos violento, os 
números focados apenas em 
junho mostram que houve 
um avanço em todos os cri-
mes violentos no Alto Tietê.

Neste mês de junho, a 
região contabilizou oito 
assassinatos, contra quatro 
no mesmo período do ano 

passado (aumento de 100%). 
Os roubos foram de 694 para 
786 (aumento de 13,26%), 
e o número de roubos e 
furtos de veículos foram 
de 385 para 495 (avanço 
de 28,57%).

Mogi das Cruzes foi a 
cidade que registrou maior 
número de casos de homi-
cídio, com três ocorrências; 
Itaquaquecetuba teve os 
maiores números de casos de 
roubos em geral (266) e de 
roubos e furtos de veículos 
somados (145). 

André Diniz

Suzano- Uma idosa de 62 
anos foi morta na noite da 
última segunda-feira, em Su-
zano. A filha, uma mulher de 
36 anos, foi presa suspeita de 
esfaquear e matar a própria 
mãe na frente da filha de 7 
anos. As três moravam em um 
apartamento no bairro Cidade 
Boa vista. A Polícia Militar (PM) 
foi acionada pelo Centro de 
Operações da Polícia Militar 
(Copom) por volta das 18h30, 
e confirmou o óbito no local.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Suzano informou que 

“o Serviço de Atendimento Móvel 

Mulher mata a mãe na 
frente da filha de 7 anos

Polícia

de Urgência (Samu) chegou 
ao endereço da ocorrência, 
na Estrada do Marengo, no 
bairro Cidade Boa Vista, às 
18h43, 17 minutos após o 
recebimento do chamado. 
Uma mulher de 62 anos foi 
encontrada caída à beira da 
escada do prédio onde morava. 
Ela apresentava ferimentos 
de corte na região do tórax 
e teve o óbito constatado no 
próprio local. A filha informou 
à equipe que a mulher teria 
se esfaqueado durante uma 
briga entre as duas”.

A mulher foi presa em flagrante 
e encaminhada para a cadeia 
pública de Itaquaquecetuba.

Aline Sabino

Biritiba Mirim- Um homem 
de 26 anos foi preso na noite 
da última segunda-feira, em 
Biritiba Mirim. De acordo 
com informações da Polícia 
Militar (PM), agentes que 
faziam patrulhamento no 
município tentaram abordar os 
ocupantes de um veículo, no 
acesso da Avenida Ferdinando 
Jungers, porém o condutor 
desobedeceu à ordem de 
parada e fugiu.

 O veículo foi localizado 
no interior de uma garagem 
no bairro Jardim Vista Alegre. 
Segundo a PM, o condutor 
se apresentou aos policiais 
e alegou ter fugido por estar 
com drogas, e informou que 
os entorpecentes estavam no 
interior da residência. 

O homem foi preso em 
flagrante o veículo apreendido 
e com ele foram encontrados 
205 papelotes de cocaína. De 
acordo com a PM, a namorada 
do criminoso, prestou depoi-
mento e foi liberada (A.S.)

Após 
desobedecer 
ordem de parada 
da PM, homem 
é preso

Tráfico de drogas

Filha alega que a mãe teria se esfaqueado durante uma briga

Reprodução

Saiba mais

CIDADE  HOMICÍDIOS 2022  ROUBOS 2022 VEICULAR 2022  HOMICÍDIOS 2021  ROUBOS 2021 VEICULAR 2021
ARUJÁ    3         168          138    2        140   193
BIRITIBA MIRIM  0         12             3    1         15     4
FERRAZ    11         883           416    8         753   386
GUARAREMA  0         15             12    0         13   11
ITAQUAQUECETUBA 8       1295            790    17         1417   640
MOGI DAS CRUZES     10           569           389              11         572         384
POÁ    1         421            261    1         492   199
SALESÓPOLIS  0          4            1    0          3   4
SANTA ISABEL   3         31            26    0         32   23
SUZANO   6         842            697     13         849   557
TOTAL REGIONAL   42         4240            2733     53         4286   2401
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Cidades da região confirmam 
cinco casos de Monkeypox 

Há dois casos em Itaquaquecetuba, um em Suzano e dois em Mogi; região conta com dois casos suspeitos 

VARÍOLA DOS MACACOS

Região- A Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) con-
firmou na tarde de ontem 
mais um caso de Monkey-
pox, mais conhecida como 
varíola dos macacos, em 
Mogi das Cruzes. Esse é o 
segundo caso registrado no 
município, Mogi confirmou 
o primeiro caso positivo 
na última sexta-feira. No 
Alto Tietê é o quinto caso 
registrado em menos de 10 
dias. Suzano confirmou um 
caso e aguarda o resultado 
do exame de outro pacien-
te. Itaquaquecetuba tem 
dois casos da doença até o 
momento.

Em Itaquá, o primeiro 
caso foi confirmado no dia 
18 de julho e o segundo 
no dia 22. De acordo com 
a Administração Municipal, 
trata-se de dois adultos jovens 
que não viajaram recente-
mente para fora do país. O 
quadro de saúde deles está 
controlado e ambos estão 

Pacientes com vírus estão sendo monitorados

sendo monitorados pela 
Vigilância Epidemiológica. 
Além de seguir as orientações 
da Secretaria do Estado da 
Saúde (SES) sobre a varíola, 
a Prefeitura disse que “reforça 
as orientações por meio de 
informes em todas as unida-
des de saúde do município”.

O caso de Suzano trata-
-se de um homem de 41 
anos, que teria contraído a 
doença no município de São 
Paulo. Segundo a Prefeitura, 
o paciente “está evoluindo 

bem e seu estado clínico é 
considerado bom. Ele segue 
em isolamento na sua residên-
cia até o próximo domingo”. 
Em Mogi, o primeiro paciente 
é um homem de 32 anos 
que, segundo a prefeitura, 
está bem, em isolamento 
e tratamento domiciliar. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
está orientando as unidades 
de saúde, acompanhando 
o paciente e monitorando 
possíveis contatos. 

No segundo caso confirmado 

em Mogi, o paciente é um 
adulto jovem, que segue 
monitorado em casa, e a 
notificação chegou por meio 
de um serviço de saúde de 
São Paulo, que realizou o 
atendimento. 

As unidades de saúde do 
município foram orientadas 

Aline Sabino
Divulgação

Alunos da rede estadual 
terão reforço e acolhimento 

Na primeira semana de 
volta às aulas, que teve iní-
cio ontem, os estudantes 
da rede estadual de ensino 
passarão por um processo 
de acolhimento e readap-
tação ao ambiente escolar. 
A Secretaria de Estado da 
Educação programou ações 
de integração, inclusão e 
colaboração focadas nas 
competências sociemocio-
nais, nos sonhos e projetos 
de vida dos estudantes. Em 
todo o Estado são mais de 
3,5 milhões de estudantes. 

Após esse período, terão 
início as atividades de Recom-
posição das Aprendizagens, 
com foco no reforço e revisão 
do conteúdo ministrado ao 
longo do primeiro semestre 
a partir de novas abordagens 
e vivências, de forma que os 
estudantes possam suprir 
as eventuais dificuldades 
de aprendizado. A estra-
tégia foi traçada a partir 
das evidências identificadas 
durante as atividades dos 
respectivos conselhos e no 

Volta às aulas

replanejamento para o segundo 
semestre letivo, nos quais foi 
identificado que ainda há o 
que avançar para mitigar as 
perdas educacionais causadas 
pela pandemia.

Dados do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID), apontam que a educação 
brasileira é a segunda mais 
afetada na América Latina 
pela pandemia, atrás somente 
do México. Diante disso, o 
Estado de São Paulo, desde 
2020, tem envidado todos 
os esforços para identificar 
habilidades essenciais que 
precisam ser fortalecidas pelos 
estudantes nesse período. 

“A volta às aulas é um 
momento estratégico para 
desenvolver atividades de 
recomposição das aprendiza-
gens com foco no acolhimento, 
recuperação, reforço e apro-
fundamento das habilidades 
essenciais, priorizadas para 
permitir que o estudante 
continue avançando. Essa é 
uma oportunidade para que 
o estudante possa aprimorar 

as aptidões desenvolvidas 
ao longo do curso”, afirma 
a coordenadora da Coorde-
nadoria Pedagógica da Secre-
taria Estadual da Educação, 
Viviane Cardoso.

A proposta é que a primei-
ra quinzena de agosto seja 
exclusivamente dedicada ao 
Período de Recomposição 
das Aprendizagens, mas as 
unidades que sentirem ne-
cessidade, a partir do que for 
identificado pelos professores 
em sala de aula, poderão 
prorrogar as atividades até o 
final do mês. Para apoiar os 
professores a identificarem 
as habilidades que precisam 
ser retomadas, as avaliações 
continuarão abertas ao lon-
go de todo o mês e como 
estratégia metodológica as 
escolas poderão agrupar 
os estudantes de diferentes 
idades conforme nível de 
conhecimento já adquirido 
e faixa etária, valendo-se do 
exemplo do Aprender Juntos, 
programa já em andamento 
na rede.

Prefeitura rebate críticas 
da organização do evento

Suzano - A Prefeitura de 
Suzano manifestou-se no 
começo desta semana sobre 
as críticas dos organizadores 
da primeira edição da Parada 
do Orgulho LGBTQIA+ na 
cidade. Segundo a admi-
nistração municipal, não se 
buscou cancelar o evento.

As críticas à Administração 
Municipal surgiram na noite 
de sexta-feira passada, ante-
véspera do evento, quando 
os organizadores e o Fórum 
Mogiano LGBT emitiram 
notas de repúdio contra a 
prefeitura, que teria entrado 
com um pedido de suspensão 
da parada. O pedido acabou 
sendo indeferido pelo juiz da 
3ª Vara Cível do município, 
que garantiu a realização do 
evento, que contou com mais 
de três mil participantes.

Em nota, a Prefeitura de 
Suzano informou que não 
tentou impedir o evento, e 
que apoia todo e qualquer 
tipo de expressão de cunho 

Parada LGBT

social e discussões para o 
avanço societário, mas que 
havia identificado duas ins-
tituições que disputariam 
judicialmente a realização.

“Diante das solicitações 
recebidas, com diferenças 
de rotas, horários e pontos 
das manifestações, a adminis-
tração municipal observou a 
ausência de uma unidade sem 
a devida ordem”, declarou.

A prefeitura também alegou 
que várias das demandas dos 

organizadores, como apoio 
no trânsito e segurança, não 
teriam sido esclarecidas e 
foram indeferidas. A admi-
nistração municipal também 
citou casos de perturbação 
da ordem pública, como a 
venda de bebidas alcoólicas a 
menores de idade por  ambu-
lantes. Ao final, a Prefeitura 
declarou ser a favor de toda 
e qualquer manifestação e 
da promoção da diversidade 
sexual e de gênero. 

André Diniz

Primeira parada LGBTQIA+ recebeu três mil pessoas

Divulgação

e a Prefeitura recomenda que 
a população tenha atenção 
aos sintomas (veja a lista 
no quadro nesta página), 
procure assistência médica 
diante suspeita, e redobre 
os cuidados preventivos, 
como higiene das mãos e 
distanciamento social.

Segundo informou a Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
todos os pacientes estão com 
boa evolução do quadro 
de saúde. Eles são acom-
panhados pelas vigilâncias 
epidemiológicas dos seus 
respectivos municípios, com 
o apoio do Estado.

Saiba mais

Prevenção contra a Monkeypox (MPX) 
- Evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele; 

- Evitar beijar, abraçar ou fazer sexo com alguém com a doença; 

- Higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool gel; 

- Não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais ou brinquedos se-

xuais; 

- Uso de máscaras, protegendo contra gotículas e saliva, entre casos confirmados e contactantes. 

 

Sintomas da Monkeypox (MPX) 
- O principal sintoma é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem 

surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou 

ânus; 

- Caroço no pescoço, axila e virilhas; 

- Febre; 

- Dor de cabeça; 

- Calafrios; 

- Cansaço; 

- Dores musculares.
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Dia D do Levantamento 

vai ocorrer no sábado

Ação é oportunidade para quem não conseguiu realizar o cadastro 

HABITAÇÃO 

Guararema - Com o objetivo 
de mensurar e compreender 
as necessidades habitacionais 
do município, a Prefeitura 
de Guararema, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Habitação, vai realizar neste 
sábado o Dia D do Cadastro 
Habitação Legal. A ação 
será das 8 às 14 horas, no 
Centro Municipal do Idoso. 
A intenção é dar oportuni-
dade para os munícipes que 
não conseguiram realizar 
o respectivo cadastro no 
levantamento habitacional 
de segunda a sexta-feira.

Para participar, basta levar 
documento de identificação 
com foto (RG, CPF OU CNH) 
e comprovante de residência, 
incluindo os documentos dos 
integrantes da composição 
familiar.

Todos os munícipes que 
desejarem ser atendidos, serão 
cadastrados no levantamento 
habitacional, não havendo a 
necessidade de filas e espera.

Considerando que o 

Levantamento pretende reunir informações sobre as necessidades dos munícipes 

último levantamento habi-
tacional ocorreu há 14 anos, 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Habitação está coletando 
informações de quem deseja 
fornecer seus dados pessoais. 
A ideia é obter informações 
quantitativas para atender 
às necessidades de moradia 

da população de Guararema 
no futuro.

Ao longo da semana, a ação 
vai ser mantida até amanhã, 
sendo o Dia D uma opção 
para quem não conseguiu 
realizar o cadastro. 

A Diretoria de Habitação 
explica que a ordem dos 
atendimentos não influenciará 

na ordem de futuros cadas-
tramento ou contemplação 
de unidades habitacionais 
populares que venham a 
ocorrer, visto que, trata-se 
apenas de um levantamento 
habitacional.

Comunicação/PMG

Candidato do Novo ao 
governo de SP visita Mogi 

Mogi - O Alto Tietê Valley 
recebeu na noite de ontem 
o candidato ao governo do 
Estado, Vinicius Poit (Novo), 
que ministrou uma palestra 
sobre inovação na gestão 
pública. Poit é formado em 
Administração de Empre-
sas pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e foi eleito 
deputado federal por São 
Paulo em 2018, tendo sido 
líder do partido na Câmara e 
assumido a Bancada Federal 
Paulista. A oficialização da 
candidatura junto à vice 
Doris Alves (Novo) ocorreu 
no dia 20 de julho. 

Na palestra, o candidato 
falou sobre as inovações 
de seu mandato e o que, 
segundo ele, pode ser feito 
para um governo inovador 
no Estado. “Nada muda, 
o Estado está inflado, são 
sempre governadores que 
governam para prefeitos e 
deputados e não para as 
pessoas. Está na hora de 

Eleições 

implantarmos um governo 
do estilo que o Romeu Zema 
(Novo) fez em Minas Gerais. 
Um governo que prioriza o 
bom serviço público e entrega 
mais para o cidadão, que 
desburocratiza o processo 
para criar empresas e foca 
no ensino técnico para au-
mentar a empregabilidade 
dos jovens”, destacou.

Para Poit, o Alto Tietê, 
sobretudo Mogi das Cruzes, 
representa a liderança em 

pequenos agricultores e na 
produção de hortaliças e 
orquídeas. “Precisamos levar 
conectividade, ter uma Casa 
do Agricultor moderna, um 
Poupatempo do Agro. Nossa 
ideia para a região é reconhe-
cer o arranjo produtivo local 
e o seu potencial e formar 
mão de obra para setores 
que estejam contratando”, 
apontou o candidato.

Poit também apresentou 
propostas para a saúde. “A 
saúde tem que ser pautada 
na transformação digital. Se 
trabalharmos com prevenção 
e promoção da saúde como 
prioridade, evitaremos que 
muitos casos se agravem e 
superlotem os hospitais de 
média e alta complexidade, 
por exemplo. Para isso é 
necessária a conectividade 
e tecnologia. Dependendo 
do lugar do Estado, um 
agente comunitário da Saúde 
trabalha com prancheta e 
papel, não tem o mínimo 
de tecnologia”, salientou. 

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

Poit ministrou palestra

Divulgação

Guararema - A Secreta-
ria de Emprego e Desen-
volvimento Econômico de 
Guararema, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT) atualizou 
a lista de vagas de trabalho 
na cidade. Nesta semana, 
o SAT está mediando 59 
oportunidades para diferentes 
áreas profissionais.

Dentre as vagas dispo-
níveis estão: corretor de 
imóveis, manicure, motorista 
de caminhão leve, eletricista, 
dentista, borracheiro, soldador, 
serralheiro, pedreiro, analista 
de departamento pessoal e 
engenheiro.

A relação completa pode 
ser conferida através do site - 
sat.guararema.sp.gov.br (link: 
https://sat.guararema.sp.gov.
br/home/balcao).

Há vagas para todas os níveis 
de escolaridades e tempo de 
experiência no mercado de 
trabalho. A grande maioria 
das vagas são para atuação 
em Guararema e com início 
imediato.

Com a nova plataforma 
totalmente gratuita e digi-
tal, quem está procurando 

Guararema tem 59 
vagas de emprego

Oportunidades

trabalho pode acessar os 
serviços como: consulta de 
vagas, cadastro, atualização 
e envio de currículos pelo 
smartphone, tablet ou com-
putador em qualquer dia, 
hora e lugar.

Além disso, quem con-
trata pode cadastrar vagas, 
realizar triagens, visualizar 
currículos e diversos outros 
serviços com mais agilidade 
e eficiência no processo de 
recrutamento e seleção.

Mesmo com a nova ferra-
menta, o atendimento pre-
sencial continua disponível 
na Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômi-
co, localizada na Rua 19 de 
Setembro, 127, centro, com 
atendimento das 8 horas às 
11h30, e das 13 horas às 
16h30. Para mais informações 
o telefone para contato é o 
4693-1717.

Nova ferramenta 
digital e gratuita 
pretende ajudar 
quem busca uma 
vaga e contratantes

Confi ra os postos de arrecadação:

www.mogidascruzes.sp.gov.br

PARTICIPE DA CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO. 
GESTOS QUE AQUECEM!

DOE CALOR! DOE ROUPAS, COBERTORES E AGASALHOS NOVOS OU EM 

BOM ESTADO, E TAMBÉM ROUPINHAS, MANTAS E OUTRAS PEÇAS PARA PETS. 

NÓS E CENTENAS DE FAMÍLIAS NECESSITADAS CONTAMOS COM A SUA AJUDA.

O CALOR HUMANO É UM TESOURO QUE COMBATE O FRIO 
E AQUECE O CORAÇÃO DAS PESSOAS.

DOAÇÕES ATÉ 30/8.DOAÇÕES ATÉ 30/8.

Inverno SolidárioInverno Solidário
Gestos que aquecem
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Madre Superiora sugere para a mãe de Frida que ela e a pequenina façam 

terapia. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Heloísa promete explicar tudo para Violeta, que fi ca incrédula. Matias doa 

sangue para Olívia. Letícia escolhe fi car com Lorenzo. Elias anuncia que a 

cirurgia de Olívia foi um sucesso. Heloísa conversa com Violeta. Isadora e 

Davi se revoltam quando o ateliê da estilista é fechado por causa de Joaquim.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Moa, Ítalo e Pat decidem se abrir para Andréa. Rico discute com Gustavo e 

resolve sair de casa. Leonardo convence Martha de que quer formalizar o 

noivado com Regina. Andréa decide se afastar de Moa. Duarte estranha que 

Jéssica não queira mais falar sobre a noite da morte de Clarice.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Jove pousa em uma pista improvisadamente iluminada. José Lucas se 

oferece para fazer companhia a Juma, que aceita. Mariana conta a Jove 

sobre a noite que Juma foi embora. José Leôncio e Jove se deparam com 

um halo de luz na foto, onde o Velho do Rio deveria estar. Maria Bruaca 

expulsa Zefa de casa. Maria Bruaca hostiliza Marcelo e discute com Guta, 

que sai em defesa do irmão.

RECORD, 21H

Amor Sem Igual 

Tobias nega a acusação de Fernanda. Pedro Antônio apoia a namorada. 

Ramiro elogia a atitude de Tobias. Sem saber que se trata de Hugo, Maria 

Antônia marca um encontro com o amigo virtual. Oxente trabalha no mercadão 

com o fi lho. Hugo arma um plano com Juliano. Serena envergonha Peppe 

ao aparecer durante o treino com alimento para o fi lho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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.

Um passo de cada 
vez é a melhor forma 
de chegarmos mais 
longe. A cada passo 
há uma nova lição, 
uma jornada diferente 
para desfrutarmos. 
Em cada passo há um 
momento de reflexão 
e ficamos mais bem 
preparados para 
continuarmos.

A vida é como 
cultivar um jardim: 
é preciso sabermos 
esperar e agirmos no 

MOMENTO
especial

PASSO A PASSO RUMO AOS OBJETIVOS

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: NELCI ALZIRA DE LIMA

Que o dia de hoje seja cheio de lembranças felizes do pas-

sado e grandes esperanças para o futuro. Feliz aniversário!

“ Se queres ser feliz amanhã, tenta 
hoje mesmo.”

 cultura@jornaldat.com.br

momento certo para 
vermos florescer o 
resultado dos nossos 
esforços. Podemos 
ainda estar longe do 
objetivo, mas mais 
tarde ou mais cedo, 
acabaremos por 
alcançá-lo.
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ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) -  
AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL 
(PREGÃO PRESENCIAL) - PROCESSO Nº. 115/2022 - 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2022 - PP
A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará no 
dia 11 de agosto de 2022, às 10h, a Sessão Pública do Pregão 
destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADO-
RA DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO COM 
ARRANJOS FLORAIS PARA AS SESSÕES SOLENES, EVEN-
TOS ESPECIAIS E HOMENAGENS DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SUZANO. O respectivo edital está disponível em: 
www.camarasuzano.sp.gov.br/certames. Informações: (11) 
4744-8000 ou cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br. Suzano, 27 
de julho de 2022 - Ver. Leandro Alves de Faria - Presidente.
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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 Nº100/2022 - PROCESSO Nº 12.681/22 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES
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 12 
de agosto 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 27 de julho de 2022
JOÃO GABRIEL VIEIRA - Secretário Municipal adjunto 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 
ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº097/2022 - PROCESSO Nº 12.684/22 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS.
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 15 
de agosto 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 27 de julho de 2022
JOÃO GABRIEL VIEIRA - Secretário Municipal Adjunto de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência 
Social, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº101/2022 - PROCESSO Nº 13.789/22 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIO VÍDEO
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 16 
de agosto 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 27 de julho de 2022
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA 
CONCORRÊNCIA.
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 084/2022 - PROCESSO Nº 16.661/2022 e ap.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO COLETIVA (CONE PARA SINALIZAÇÃO, BASTÃO E SINALIZADOR 
ELETRÔNICO, BALIZADOR CÔNICO, CANALIZADOR E BARREIRA DE SINALIZAÇÃO).
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 11 
de agosto 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 27 de julho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de 
Cultura, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO 
PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 114/2022 - PROCESSO Nº 17.408/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos 
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 14 horas, do dia 11 de 
agosto de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 27 de agosto de 2022.
KELEN CRISTIANE DOS S. CHACON - Secretária Municipal de Cultura__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
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 PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 057/2022 - PROCESSO Nº 11.890/2022 E AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.
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 
09:00 horas do dia 12 de agosto de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição 
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 27 de julho de 2022
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de 
Educação, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO 
PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 099/2022 - PROCESSO Nº 17.665/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA MODERNIZAÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE 
PEÇAS, POR UM PERÍODO DE 12 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 
10:00 horas do dia 11 de agosto de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição 
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 27 de julho de 2022
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

COMUNICADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022 SMS/PMMC PROCESSO: 27.371/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, 
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO 
DE UNIDADES DE ESTRÁTEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, TOYAMA, NOVO HORIZONTE, 
QUANTIGA, NOVA UNIÃO E JUNDIAPEBA, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS, TÉCNICOS DE FARMACIA E TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL PARA UNIDADES 
DE SAÚDE TRADICIONAIS.
CLASSIFICAÇÃO:
A Comissão Especial de Seleção, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber 
aos interessados:
I-De acordo com o julgamento proferido, a proposta da organização habilitada a apresentar 
plano de trabalho foi classificada:
1ª- 95 PONTOS, sendo: Proposta econômica: 20 PONTOS - Valor Global da Proposta: 
R$86.620.226,19(Oitenta e seis milhões, seiscentos e vinte mil, duzentos e vinte e seis reais 
e dezenove centavos); Técnica: 75 PONTOS;
II – De acordo com o mencionado no item anterior, foi o objeto da licitação classificando à 
entidade: BHCL – Beneficência Hospitalar de Cesário Lange – como melhor proposta.
Publique-se no Quadro e Editais da Portaria Municipal, na Av. Vereador Narciso Yague 
Guimarães, nº 277, nesta cidade.

Mogi das Cruzes, 27 de julho de 2022
JOÃO GABRIEL VIEIRA - Presidente- CES__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2022 - PROCESSO Nº 12.277/2022. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD.
EMPRESA VENCEDORA: TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA; KANAFLEX 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA e J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO 
E CONSTRUÇÃO EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 912.491,00 (novecentos e doze mil, quatrocentos e noventa e um reais).

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098-2/2021 - PROCESSO Nº 17.398/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO E DE EXPEDIENTE.
EMPRESAS VENCEDORAS: PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.685.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil reais).

Mogi das Cruzes, em 22 de julho de 2022.
MAURICIO PINTO PEREIRA JUVENAL - Secretário de Gestão Pública

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital Nº 008, de 29 de julho de 2022.

Oficio nº. 052/2022
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do disposto nos 
artigos 31 e 104, II, IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do Município, torna público, 
que se encontra publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, 
na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico, nesta cidade, 
para conhecimento dos interessados, que o contribuinte inscrito nos assentamentos 
do cadastro mobiliário municipal, cujo Auto de Infração, relativo ao lançamento nos 
exercícios de 2022, não foi entregue em virtude de o mesmo não se encontrar em 
local certo e sabido, fica NOTIFICADO, na forma do artigo 21, parágrafo único do 
Código Tributário Municipal – CTM, a comparecerem à Secretaria Municipal de 
Finanças – Divisão de Fiscalização de ISS/ICMS, no prazo de 30 (trinta) dias da 
data da publicação, de conformidade com os Artigos 93 e 94 do Decreto Municipal 
Nº 17.824/2018, para regularizar sua situação tributária. O não atendimento desta 
convocação no prazo mencionado implicará nas sanções previstas na legislação 
em vigor.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. EXPERT UNION ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 06.074.870/0002-72 – Processo nº 601.393/2020
b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA, CNPJ: 09.289.121/0001-70 
– Processo nº 602.005/2021
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.
c) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) do Estabelecimento:
1. T&A EDUCACIONAL LTDA, CNPJ: 30.227.958/0001-80 – Processo nº 600.237/2022 2. BP 
EXPRESS EIRELI ME, CNPJ: 20.658.618/0001-50 – Processo nº 600.421/2022
02. Comunicado de INDEFERIMENTO 
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) do Estabelecimento:
1. HOOKAH HOUSE SKY TABACARIA LTDA, CNPJ: 27.083.576/0001-16 – Processo nº 
602.076/2021
2. CENTRO ESPÍRITA ANTONIO DE PADUA, CNPJ: 52.562.774/0001-00 – Processo nº 
600.781/2022
3. GUILHERME CESAR PRADO 26013607800, CNPJ: 27.290.053/0001-40 – Processo nº 
601.347/2021
03. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO / EQUIPAMENTO:
Nº Protocolo: 3.717/2022 Data de Protocolo: 14/07/2022
Estabelecimento: Givaldo Macedo Dias (Instituto Terapêutico Projeto Cabral) CPF: 
047.447.068-78
Endereço: Rua Rocchina Laveccher Garcez, 02 - Parque das Varinhas
Mogi das Cruzes/SP CEP: 00875-331
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no 
artigo 54 inciso VIII da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no 
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento 
Instituto Terapêutico Projeto Cabral (sob responsabilidade de Givaldo Macedo Dias), 
localizado na Rua Rocchina Laveccher Garcez, 02 - Parque das Varinhas, nesta cidade, vem 
exercendo atividades de comunidade terapêutica em condições que infringem os dispositivos 
legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO TOTAL 
DE ESTABELECIMENTO na data de 11 de julho de 2022.
04. Comunicado de AUTO DE INFRAÇÃO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz publicar o seguinte AUTO 
DE INFRAÇÃO: 
Nº 15345 a ORLANDO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR, CPF: 029.111.208-09  
responsável pelo imóvel localizado em R. Jose Pereira, nº 51 B - Jundiapeba, nesta cidade, 
por descumprir atos emanados de autoridade sanitária, sendo verificado a não obediência 
ao Termo de Determinação Técnica nº 20125, contrariando o artigo 67 inciso XLI da Lei 
Complementar Municipal 98 de 24/06/2013. Processo nº 600.930/2022
05. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA o interessado 
abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador competente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação desta notificação: 
1. NETES – NÚCLEO DE ENSINO TÉCNICO EM SAÚDE LTDA, CNPJ: 11.995.680/0001-47 
– NRM 11949 MULTA 1,7 UFM - Processo nº 600.168/2022
06. 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 multa e 
advertência a:
1. AMANDA GONÇALVES RAMOS, CPF: 367.518.648-25 – AIP 15613 ADVERTÊNCIA – 
Processo nº 600.728/2022
2. SUPERMERCADO SEMAR CEZAR DE SOUZA LTDA, CNPJ: 08.359.422/0001-60 – NRM 
11950 MULTA 03 UFM – Processo nº 600.325/2022
3. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0776-11 – NRM 12118 MULTA 10 UFM 
– Processo nº 601.665/2021
4. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0115-13 – NRM 12117 MULTA 18 UFM 
– Processo nº 601.690/2021

MOGI DAS CRUZES, QUINTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Theatro Vasques recebe concerto amanhã

Mogi - O Theatro Vasques será palco para o concerto da Banda Sinfônica CEMPRE 
Limongi, “Geek: Uma Odisseia Musical”, amanhã, às 20 horas. A apresentação da 
orquestra escolar marcará o encerramento do 13º Festival de Inverno da Serra do 
Itapety, com entrada gratuita para o público. O teatro fica na rua Dr. Corrêa, 515, no 
centro. Mais informações pelo telefone 4798-6900. 

Segunda rodada da Copa tem 
média de 3 gols por partida

Nos jogos do último domingo da Copa Mogi, disputados em centros esportivos da cidade, foram 49 gols 

FUTEBOL AMADOR 

Mogi - A segunda rodada 
da Copa Mogi Alabarce de 
Futebol Amador foi reali-
zada no último domingo e 
movimentou torcidas dos 
quatro cantos da cidade. 
Foram marcados 49 gols 
nesta rodada – média de 
três por partida. As disputas 
aconteceram nos Centros 
Esportivos de Braz Cubas, 
Jundiapeba, Sabaúna e no 
Campo de Futebol da Vila 
Ressaca. A competição conta 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer.

As partidas dos Grupos A e 
B foram realizadas no Centro 
Esportivo de Braz Cubas. 
Nas disputas pelo Grupo B, 

As disputas aconteceram em Centros Esportivos 

o G.E. Vila Industrial venceu 
o CPC Correndo pelo Certo 
por 3 a 0, enquanto o São 
Francisco Futebol Clube e 
o Palestra Planalto Futebol 
Clube empataram em 2 a 2. 
Na sequência, o gramado 
foi ocupado pelos times do 
Grupo A, que começou com 
a vitória do Esporte Clube 
Flamenguinho, por 2 a 1, 
sobre o Futebol Clube Vila 
Cléo. Finalizando as partida 
do campo, o Enfrenta Fute-
bol Clube bateu o Apoema 
Master por 4 a 0.

O Centro Esportivo de 
Jundiapeba recebeu os jogos 
dos Grupos C e D. A primeira 
partida do dia terminou com 

a vitória do Estrela Vermelha 
Futebol Clube, por 3 a 1, 
contra o Spartanoos Futebol 
Clube, enquanto o Famí-
lia Futebol Clube goleou o 
Império Real Futebol Clube 
por 5 a 1. Dando sequência 
aos jogos pelo Grupo C, o 
Estrela Negra Futebol Clube 
e o Império Futebol Clube 
empataram em 1 a 1. Já o 
Esporte Clube Azulão venceu 
o Bomtivê Futebol Clube 
por 1 a 0.

Já as disputas pelos Grupos 
E e F foram realizadas no 
Centro Esportivo de Sabaúna. 
Abrindo as partidas do dia no 
campo, o Esporte Clube Vila 
da Sorte superou o Jundiapeba 

Futebol Clube por 1 a 0. 
Logo depois, o Dragão Negro 
Esporte Clube conquistou a 
vitória, POR 4 a 0, sobre o 
Brás Cubas Futebol Clube. 
Nas partidas pelo Grupo E, 
o Esporte Clube Unidos de 
Santa Tereza venceu o São 
João Futebol Clube por 3 a 
1 e, finalizando as disputas 
no campo, o Santa Cruz 
Futebol Clube bateu o Águias 
de Varinhas por 1 a 0.

O Campo de Futebol 
da Vila Ressaca recebeu as 
partidas pelos Grupos G e 
H, com quatro vitórias. A 
primeira partida do dia foi 
marcada pela conquista do 
El Bola Futebol Clube por 2 
a 1 sobre o Leões do CDGA 
Futebol Clube, pelo Grupo 
H. O Águia Negra Futebol 
Clube bateu o Porto Futebol 
Clube por 3 a 0. Já o Unidos 
do Jardim Layr superou a 

Associação Nova Esperança 
por 4 a 1. Finalizando as 
partidas, o Esporte Clube 
Vila Rica venceu por 1 a 0 o 
Nove de Julho Futebol Clube.

A terceira rodada desta 

primeira fase da Copa Mogi 
de Futebol Amador será 
realizada no próximo do-
mingo, nos mesmos locais 
que receberam as disputas 
das rodadas anteriores.

Divulgação/PMMC

Lei garante isenção de 
taxas no licenciamento

Suzano - Foi publicada 
anteontem a lei municipal 
nº376/2022, de autoria de 
todos os vereadores da Câma-
ra de Suzano, que facilitará 
o procedimento para os 
pedidos de licenciamento 
de parcelamento do solo, 
licenciamento da atividade 
edilícia, emissões de certidões, 
diretrizes e alvarás e outros 
que digam respeito ao Uso 
e Ocupação do solo.

Com essa legislação, a 

Plantas e alvarás 

administração municipal 
fica obrigada a facilitar e 
fornecer a planta necessária 
para os procedimentos de 
licenciamento e não cobrar 

nenhuma taxa para o pro-
cesso aos legitimados que 
possuam renda per capita 
familiar de até três salários 
mínimos.

Outra novidade que a lei 
traz é que o órgão municipal 
competente terá 45 dias 
corridos para concluir os 
procedimentos. O prazo 
pode ser prorrogado, de 
forma fundamentada, uma 
única vez por igual período, 
a contar da data do pedido.

Órgão municipal 
responsável terá 
45 dias corridos 
para concluir os 
procedimentos


