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

Crimes violentos tiveram 
aumento no mês passado

Números foram 
apresentados ontem 
pela Secretaria de 
Segurança Pública

O levantamento mensal da vio-
lência e produtividade policial no 
Alto Tietê apontou que os índices 
dos crimes violentos avançaram em 
relação a setembro. O aumento chega 
a até 80% nos casos de homicídios, 
saltando de cinco para nove. Já na 
violência sexual, o crescimento foi 
de 5,12%, subindo de 39 para 41. 
Entre os roubos, a porcentagem foi 
de 14,07%, saltando de 689 roubos 
para 786. Cidades, página 4

ALTO TIETÊ

Covid-19

Posicionamento contraria postura do governo do 
Estado, que resolveu abolir a obrigatoriedade do 
acessório a partir de 11 de dezembro. Cidades, página 3

Mariana Acioli/Arquivo
Suzano

Fundo Social envia 75 quilos 
de papelão a centro de triagem

Entidade beneficiada foi a Cooperativa Unidos Venceremos

(Univence), do Jardim Colorado. Cidades, página 3
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CARNAVAL 2022

 Para evitar riscos de aumentar índices da Covid, 
região cancela festividade. Cidades, página 5
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Mogi decide manter
exigência de máscaras
até 15 de janeiro de 2022
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PERDA DE ÁGUA I
O Semae de Mogi das Cruzes segue 
com as obras para modernização do 
abastecimento na região leste da ci-
dade. Neste semana, os trabalhos 
continuam no Jardim Mogi, Áurea 
Maria (região da Ponte Grande), Vila 
Aparecida, Itapety e Jardim Aracy. A 
previsão de investir R$ 10 milhões 
na área tem como objetivo aperfei-
çoar o fornecimento de água e di-
minuir perdas.

PERDA DE ÁGUA II
Foi realizado ontem o assentamen-
to de rede na rua Professora Ofélia 
Cirino Malozzi (Jardim Mogi), sem 
impacto no abastecimento. Hoje, a 
equipe faz o mesmo serviço na rede 
na rua Professora Ofélia Cirino Ma-
lozzi (Jardim Mogi), também sem 
impacto no abastecimento.

DEMANDAS DE MOGI
O deputado estadual Marcos Dama-
sio (PL) intermediou agenda dos ve-
readores Mauro Yokoyama (PL), o 
Mauro do Salão, e Mauro de Assis 
Margarido (PSDB), o Maurinho da 
Odimecc, com a superintendência do 
Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER), na quarta-feira passada. 

RADAR NA SP-88
O vereador Mauro do Salão ques-
tionou ao superintendente do DER, 
Edson Caram, sobre a retirada das 
lombadas eletrônicas da rodovia 
Mogi-Salesópolis (SP-88) e rece-
beu a boa notícia de que uma nova 
licitação está em andamento para 
a retomada do serviço. Com isso, o 
vereador retirou o pedido de duas 
lombofaixas, uma nas proximidades 
da Escola Estadual Sentaro Takaoka 
e outra em frente à NGK do Brasil, 
para aumentar a segurança e ten-
tar reduzir o número de acidentes, 
que aumentou com a retirada das 
lombadas eletrônicas.

DER NA CORRERIA
O Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) deve ter tido um 
dia bem atribulado ontem. Quando 
questionado pelo Mogi News sobre 
o início das obras da estrada do Ta-
boão, prometidas para se iniciarem 
no dia 25 deste mês, o órgão do go-
verno do Estado afirmou somente 
que começariam até o fim de no-
vembro, quando, na verdade, con-
forme informou ontem a Prefeitura 
de Mogi, os serviços já foram inicia-
dos. É a correria...

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Falta conexão

P
esquisa recente do Instituto de 
Mobilidade e Desenvolvimento 
Social (Imds) aponta que 55% 
dos filhos de pais sem instrução 

educacional não têm acesso à internet, 
impossibilitando o aprendizado dos jo-
vens no sistema remoto que, de alguma 
forma, poderia ser utilizado, mesmo com 
o fim da pandemia. Esse período de crise 
sanitária, inclusive, certamente irá marcar 
o futuro de muitos jovens.

A educação brasileira, já de péssima 
qualidade na forma presencial, ficou ainda 
pior para todas as classes. A falta da tec-
nologia para participar de aulas durante o 
distanciamento social ficou escancarada. 
Nas escolas públicas, os jovens têm pou-
co acesso à rede online. Ainda segundo 
a pesquisa, 18% dos estudantes acessam 
exclusivamente a internet pelo celular e, 
muitas vezes, esse celular é compartilha-
do entre os familiares.

O problema começa lá em cima, no go-
verno federal, mas é preciso que as pre-
feituras cobrem melhores condições. Até 
porque, não é de hoje que a União pro-

mete internet de baixo custo a pessoas em 
situação vulnerável. Algumas áreas mais 
afastadas da região já foram contempladas 
pelo governo federal, mas ainda é preciso 
que mais famílias sejam contempladas. 
Proposto em 2018 e firmado por meio 
de um termo de adesão apresentado aos 
municípios do Alto Tietê, o projeto ainda 
caminha a passos lentos. Se for ampliado, 
o programa beneficiará milhares de pes-
soas da região, com conexão em banda 
larga a preços reduzidos. 

Três anos já se passaram após o início 
das tratativas entre as prefeituras e o go-
verno federal e parte da população con-
tinua enfrentando falta de conexão ou 
sofre com prestação inadequada de ser-
viços de acesso à internet. Embora alguns 
moradores já tenham sido contemplados, 
o termo foi assinado e muitos bairros fo-
ram selecionados. A Prefeitura de Mogi 
diz que cobra a efetividade do programa, 
mas, a verdade é que não há expectativa 
em curto prazo para diminuir esse abis-
mo que divide aqueles que têm e os que 
não têm internet.

É comum saber que o fi-
sioterapeuta é um profissio-
nal que cuida das pessoas 
com deficiência; e também é 
muito comum a dificuldade 
ao acesso a esse profissional 
na saúde pública. E quando 
os familiares conseguem ter 
esse profissional atendendo 
um ente querido, acontecem 
inúmeras dificuldades, desde 
a acessibilidade de chegar à 
clínica, onde esse profissional 
trabalha, dificuldade de ter 
meios acessíveis espalhados 
pela cidade, como por exem-
plo, transporte, vias públicas, 
equipamentos adaptados, 
acesso a órteses, educação da 
sociedade sem saber intera-
gir com esse público.

Ao paciente com deficiên-
cia que está em acompanha-
mento com o fisioterapeuta, 
surgem novas dificuldades 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

aos cuidadores, que devem 
ser transmissores das infor-
mações a outros familiares, 
pessoas que circundam esse 
paciente e ao próprio pa-
ciente principalmente por-
que terá lições diárias para 
serem executadas.

Pensando nisso, como fi-
sioterapeutas, começamos a 
questionar como poderíamos 
tornar a vida dos nossos pa-
cientes realmente mais feliz, 
participativa e independen-
te. Quando nos fazemos per-
guntas, começamos a buscar 
as respostas.

A pessoa com deficiência, 
mais do que ninguém, é 
quem sabe das suas reais ne-
cessidades e planos. Existem 
os protagonistas e os coad-
juvantes nessa batalha pela 
recuperação funcional e in-
dependência de vida diária 

e os fisioterapeutas devem 
envolver os familiares nesse 
processo de coadjuvantes e 
deixar cada vez mais o pa-
ciente com deficiência ser o 
protagonista.

As famílias são diferentes 
e únicas e devemos respeitar 
sua individualidade. A fun-
cionalidade do paciente de-
pende de uma rede de apoio 
familiar e comunitária, então 
devemos levar em conside-
ração os problemas pessoais 
que ele e cada membro da 
família estejam passando.

Devemos também enfati-
zar que os profissionais têm 
a responsabilidade de respei-
tar as decisões do paciente. 
Quando respeitamos toda a 
trajetória e decisão dos nos-
sos pacientes é o ponto em 
que podemos realmente fazer 
a diferença para ele.

 faleconosco@lfgdaguarda.com.br
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Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente da Comissão 
de Saúde do Lions Clube Mogi das 
Cruzes.



Sexta-feira, 26 de novembro de 2021 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Câmara pede atenção para
caos vivido no hospital
Ferraz - A Câmara Municipal 
aprovou em única discussão 
um requerimento solicitando 
aos órgãos e autoridades 
competentes providências 
em relação à precariedade 
no atendimento ao público 
no Hospital Regional Dr. 
Osíris Florindo Coelho, na 
Vila Corrêa.

Além disso, no documento 
votado na sessão ordinária 
de terça-feira passada, a 
Casa também denunciou a 
falta constante de médicos 
especialistas na unidade. 
O pedido é assinado pelos 
vereadores Antônio Carlos 
Alves Correia (Republicanos), 
o Tonho, Roberto Antunes 
de Souza (Cidadania) e Luiz 
Fábio Alves da Silva (PSB), 
o Fabinho.

Ainda dentro da lista de 
problemas existentes no 
Hospital Regional, os três 
parlamentares citam a ausência 
de atendimento humanizado 
nos setores de clínica médica, 
na prestação de serviços de 
segurança e na recepção em 

Regional Dr. Osíris

geral. Os vereadores destacam 
também a superlotação, já 
que muitos pacientes ficam 
espalhados pelos corredores 
jogados em macas e cadeiras 
de roda aguardando a boa 
vontade de funcionários e 
médicos. Eles criticam ainda 
a existência de filas extensas 
na parte exterior da unidade, 
deixando à própria sorte 
pessoas idosas e demais 
usuários que possuem direito 
constitucional de acesso à 
saúde pública digna.

Outra área do Hospital 
Regional que também ganhou 
queixas dos vereadores foi 
a de Assistência Social. De 
acordo com eles, se tornou 
rotina receber reclamações 
diretamente de munícipes 
relatando que são impedidos 
de acompanharem os seus 
entes queridos internados por 
falta de informações básicas. 

“Na realidade, eles são tratados 
sem nenhum tipo de empatia 
e civilidade, o que, aliás, é 
uma obrigação de todo o 
cidadão atender bem o seu 

semelhante, mas, sobretudo, 
servidores públicos”, dizem 
Tonho, Roberto de Souza e 
Fabinho. Os parlamentares 
acusam ainda a demora na 
fila por cirurgias eletivas 
tendo em vista que o tempo 
de espera chega a seis meses 
ou mais.

Em todo caso, apesar de 
todas essas falhas no aten-
dimento prestado à popu-
lação, um episódio recente 
que simboliza muito bem 
o descaso com os pacientes 
aconteceu no dia 14 deste mês, 
quando um morador local 
foi declarado como morto, 
porém, depois descobriu-se 
que fora um engano para 
alívio da família e amigos. 
No entanto, infelizmente, 
no último final de semana, o 
cidadão veio a óbito. Segundo 
o diretor técnico do Hospital 
Regional, Roberto Kameo, o 
caso está sendo apurado e 
o resultado da sindicância 
deve sair em breve. Para ele, 
por mês, a unidade atende 
em média 18 mil usuários.

Mogi mantém obrigatoriedade 
de máscaras até 15 de janeiro
Anúncio feito pelo prefeito vai na contramão do Estado, que prevê o término da exigência em 11 de dezembro

COVID-19

Região - A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes informou 
ontem que pretende manter 
obrigatório o uso de máscaras 
pela população em locais 
abertos até o dia 15 de janeiro 
do ano que vem, diferente-
mente da determinação do 
governo do Estado de abolir 
a obrigatoriedade no início 
do próximo mês.

O anúncio foi feito anteontem 
pelo governador João Doria 
(PSDB), quando estabeleceu 
a data de 11 de dezembro 
como o fim da obrigatoriedade 
das máscaras que previnem 
a transmissão da Covid-19 
em locais públicos. Segundo 
o governador, a queda nas 
infecções e o aumento da 
taxa de vacinação completa 
seriam os fatores preponde-
rantes na decisão, mas que os 
municípios teriam autonomia 
para manter obrigatoriedade 
caso necessário.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 

Acessório ainda é apontado como melhor forma de evitar a transmissão da Covid-19

anunciou ontem pelas redes 
sociais que as máscaras conti-
nuarão exigidas na cidade. “É 
hora de sermos responsáveis. 
Por isso, o uso de máscaras 
continua sendo obrigatório 
em Mogi, em todos os locais, 
até 15 de janeiro de 2022. 
Não podemos relaxar na 
época mais movimentada 
do ano. Após esse período, 
a situação será reavaliada. O 
cuidado continua!”, pontuou.

Segundo a Secretaria de 
Saúde do município, a po-
pulação com mais de 18 
anos que tem duas doses 
ou dose única da vacina está 
em 89% da meta. A cidade 
teve durante outubro 1.007 
casos positivos e 26 óbitos, 
enquanto que no ano passado, 
ao final da primeira onda de 
contaminações, teve 1.392 
casos e 38 mortes.

Outros municípios
A Prefeitura de Suzano 

informou que também visa 
manter a obrigatoriedade das 
máscaras após a data-limite 

do Estado, por entender 
que ainda é uma medida 
fundamental para coibir a 
disseminação do vírus. “A 
avaliação da pandemia será 
feita semanalmente pelo Comitê 
Municipal de Enfrentamento 
ao Coronavírus”, informou.

Suzano conta com cobertura 

de 80,53% da população com 
mais de 12 anos com o ciclo 
vacinal completo. No mês 
passado, foram 12 mortes 
e 682 casos da doença na 
cidade, sendo que em outubro 
do ano passado foram 924 
casos e 15 óbitos.

Já Santa Isabel informou 

por nota que seguirá as de-
terminações do Plano São 
Paulo, com base nos dados 
estatísticos de vacinação. A 
cidade alcançou no dia 24 
de novembro 85,2% de seu 
público-alvo com a vacina-
ção completa, e marcou em 
outubro deste ano 70 casos 

positivos e quatro mortes. 
No mesmo período em 2020 
foram 87 casos e também 
quatro mortes.

Guararema declarou que 
aguarda um debate com os 
demais municípios do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) para tomar uma 
decisão. Em nota, a cidade 
informou que mais de 82% 
da população já recebeu duas 
doses ou a dose única, e que 
em outubro deste ano foram 
registradas três mortes por 
Covid-19, duas a menos que 
em outubro de 2020.

Segundo o Departamento 
de Vigilância em Saúde de 
Poá, a nova medida ainda está 
sendo discutida pelo Comitê 
Municipalista Intersetorial 
de Prevenção à Covid-19, e 
ainda não há uma definição 
sobre o assunto.

Até o fechamento desta 
matéria, as cidades de Ita-
quaquecetuba e Ferraz de 
Vasconcelos não enviaram 
respostas sobre o tema.

Andre Diniz
Divulgação

Fundo Social entrega 75
quilos de materiais recicláveis
Suzano - Para contribuir com 
os trabalhos de coleta seletiva 
na cidade, o Fundo Social 
de Solidariedade realizou na 
quarta-feira passada a entrega 
de 75 quilos de papelão à 
Central de Triagem do Jardim 
Colorado. O equipamento 
público, que é responsável 
pelo acolhimento e tratamento 
diário de materiais recicláveis, 
recebe todos os contingentes 
de itens, inclusive aqueles 
em menor quantidade.

A entrega faz parte de um 
procedimento interno do 
órgão, que mobiliza todos os 
seus servidores para fortale-
cer o segmento de logística 
reversa no município e dar o 
destino correto aos resíduos. 
Portanto, todos os descartá-
veis da repartição pública 
que podem ser reciclados 
são reunidos e destinados 
para a Cooperativa Unidos 
Venceremos (Univence), que 
realiza o trabalho na unidade 
do Jardim Colorado.

Segundo a presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 

Central de Triagem do Jd. Colorado

a primeira-dama Larissa 
Ashiuchi, a medida foi tomada 
para estimular a prática entre 
os cidadãos por meio do 
bom exemplo e impulsionar 
a atividade na cidade. Ela 
ainda destacou que o órgão 
tem uma agenda sólida de 
trabalhos sustentáveis e busca 
sempre apoiar as famílias que 
atuam na Univence.

“A coleta seletiva tem um 
papel fundamental para a 
preservação ambiental e 

precisa de cada vez mais des-
taque e incentivo. Seguimos 
comprometidos com esta 
causa e, por meio de boas 
práticas, buscamos estimular 
o hábito de reciclagem entre 
a população. Além disso, este 
trabalho desempenhado na 
Central de Triagem representa 
a única fonte de renda de 
muitas famílias cooperadas, 
então há um impacto social 
profundo e precisa ser valo-
rizado”, ressaltou.

Papelão coletado é destinado à cooperativa Univence

Mauricio Sordilli/Secop Suzano
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Índices de crimes violentos
crescem em outubro na região
Homicídios subiram 80% em relação a setembro, estupros tiveram elevação de 5% e roubos aumentaram 14%

POLÍCIA

Região - O levantamento men-
sal dos números da violência 
e da produtividade policial 
no Alto Tietê, divulgado 
pela Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP-SP)
na tarde de ontem, apontou 
que os números dos crimes 
violentos na região avançaram 
em relação ao mês de setembro. 
O aumento chega a até 80% 
nos casos de homicídio, na 
somatória regional.

No balanço dos casos de 
homicídios, o Alto Tietê sal-
tou de cinco para nove casos 
de setembro para outubro, 
representando um aumen-
to de 80%. Cinco cidades 
registraram assassinatos no 
mês passado: Ferraz de Vas-
concelos, Itaquaquecetuba, 
Poá e Suzano (com dois 
casos cada), além de Mogi 
das Cruzes (com um caso).

Já no levantamento de casos 

Segundo a SSP-SP, foram 786 roubos registrados em outubro no Alto Tietê

de violência sexual, de todas 
as faixas etárias, o crescimento 
foi de 5,12%, subindo de 39 
para 41 ocorrências. Apenas 
a cidade de Guararema não 
registrou crimes deste tipo, 
sendo que as cidades de 
Itaquaquecetuba (11 casos), 
Suzano (nove casos), Mogi 
das Cruzes (sete casos) e 
Ferraz de Vasconcelos (quatro 
casos) foram as que tiveram 
a maior concentração.

Entre os roubos, a por-
centagem foi de 14,07%, 
saltando de um total regional 
de 689 roubos para 786 
nas dez cidades. A cidade 
com o maior número de 

casos é Itaquaquecetuba, 
que aumentou de 245 para 
289, seguida de Suzano (de 
135 para 148), Ferraz de 
Vasconcelos (de 111 para 

138) e Mogi das Cruzes (81 
para 84).

Atividade policial 
Além do aumento nas 

estatísticas de crimes vio-
lentos, a Segurança Pública 
registrou uma queda no 
número de ocorrências de 
tráfico de entorpecentes e 

no número de prisões em 
flagrante.

As ocorrências de tráfico de 
entorpecentes caíram 16,6% 
na média regional, de 90 para 
75 - houve um aumento na 
cidade de Itaquaquecetuba 
(24) e na cidade de Arujá (11), 
enquanto que houve queda 
nas cidades de Mogi das 
Cruzes (17) e Suzano (oito).

As prisões em flagrante 
caíram 11,97%, de 243 para 
214, nas dez cidades. Den-
tre as quatro cidades com 
maiores ações estão Mogi das 
Cruzes (53 prisões), Suzano 
(45), Itaquaquecetuba (41) 
e Arujá (24).

Já o número de inquéritos 
policiais abertos pelas auto-
ridades teve um aumento de 
13,91%, indo de 812 para 
925. Mogi é a líder com 263 
processos; Suzano vem em 
segundo com 170, Itaquá em 
terceiro com 161 e Ferraz de 
Vasconcelos com 90.

Andre Diniz
Mogi News/Arquivo

Mogi - A cidade recebe 
amanhã o Troféu São Paulo 
de Ginástica Rítmica, pro-
movido pela Federação 
Paulista da modalidade. 
A competição será reali-
zada a partir das 9 horas, 
no Ginásio Municipal de 
Esportes Professor Hugo 
Ramos, no Mogilar, e tem 
o apoio da Prefeitura.

A expectativa é que o 
torneio reúna cerca de 300 
participantes, representan-
tes mais de dez entidades, 
entre clubes, municípios e 
academias. O objetivo da 
competição é a divulgação 
e a massificação da moda-
lidade, além de oferecer 
uma oportunidade para 
o surgimento de novos 
talentos.

Mogi das Cruzes será 
representada pela equipe 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. Serão 23 
jovens atletas, divididas nas 
categorias e a modalidades 
com disputa no Troféu São 
Paulo. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4798-5005.

Município recebe 
Troféu São Paulo 
de Ginástica 
Rítmica

Amanhã

9 ocorrências de 
assassinatos foram 
registradas no 
mês passado; em 
setembro, foram 5
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SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

BIRITIBA MIRIM/SP - BIRITIBA PREV 
 

 
  

 
 
 
INFORME DE APOSENATDORIAS RECENTEMENTES  

CADASTRADOS NO INSTITUTO BIRITIBA PREV 
 
 

ERRATA 

NOME: MARIA TEREZA FARIA GOMES 
DATA DE CONCESSÃO: 18/10/2021 
PROCESSO: 042/2021  
PORTARIAS: 285/2021 – PM / 025/2021 - BP 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 21 DA LC 10/2004 
E ARTIGO 40, § 1º, INCISO III “B” DA CF 
APOSENTADORIA VOLUNTARIA PO IDADE 
CARGO EFETIVO:MERENDEIRA 
 

 
NOME: ROSÂNGELA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS 
DATA DE CONCESSÃO: 01/11/2021 
PROCESSO: 005/2.021 
PORTARIAS: 292/2.021-PM e 026/2.021-BP 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 40, § 1°, INCISO III, 
“A” da CF. 
APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 
CARGO EFETIVO: PROFESSORA DE EMEF 
 

 

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO ARANTES COSTA 
DATA DE CONCESSÃO: 17/11/2021 
PROCESSO: 045/2021 
PORTARIAS: 329/2.021-PM e 029/2.021-BP 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 6° DA EC 41/2003 
APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 
CARGO EFETIVO: MERENDEIRA 

 
 

                                   NOME: TEREZINHA LÚCIA DE OLIVEIRA CÂNDIDO 
DATA DE CONCESSÃO: 30/11/2021 
PROCESSO: 039/2021 
PORTARIAS: 323/2.021-PM e 027/2.021-BP 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 40, §5 DA CF. 
APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO 
CARGO EFETIVO: PROFESSORA DE EMEF. 

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR
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Cidades da região suspendem 
as festividades de Carnaval
Com o objetivo de manter sob controle os indicadores da Covid-19, desfiles e blocos de rua foram descartados

2022

Região- Nove cidades do 
Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) tomaram 
a decisão de não realizar 
festividades no Carnaval 
em 2022. Com o objetivo 
de manter sob controle os 
indicadores do coronavírus, 
estão descartados os desfiles 
e blocos de rua – eventos que 
geram grande concentração de 
pessoas – em Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Guararema, Mogi das Cruzes, 
Poá, Salesópolis, Santa Isabel 
e Suzano. A maioria das 
cidades também vai manter 
a recomendação do uso de 
máscaras ao ar livre até o 
final do ano/início de janeiro.

Do Carnaval, Itaquaquece-
tuba ainda mantém estudos 
sobre a realização da festa 
popular. Nas demais cida-
des, as programações de rua 
estarão proibidas. Os bailes 
em salões privados serão de 

Itaquaquecetuba ainda mantém estudos sobre a realização da festa popular

responsabilidade dos organi-
zadores e deverão seguir as 
normas de segurança e as 
orientações das vigilâncias 
sanitárias de cada município. 
A decisão acompanha o que 
já foi anunciado em outras 
regiões do Estado e cada 
município fará o anúncio 
oficial.

“O momento ainda exige 
muita cautela e responsabili-
dade na tomada de decisões. 
Sabemos que o Carnaval é 
uma festa que atrai grandes 
multidões e não podemos 
colocar a perder todos os 
avanços já conquistados no 
controle da doença”, destacou 
o presidente do Condemat e 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL). “Essa decisão 
em bloco também fortalece o 
enfrentamento da pandemia 
e diminui os riscos de picos 
na região”, acrescentou.

Em reunião ocorrida an-
teontem, os prefeitos avaliaram 

os impactos econômicos, já 
que a festa popular demanda 
investimentos significativos, 
e principalmente as ameaças 
no controle da pandemia da 
Covid-19. Entre os argumentos 

está o atual pico da doença 
enfrentado por alguns países 
da Europa e os riscos de 
chegada ao Brasil em três 
meses e o fato de que os 
jovens, público principal das 

grandes aglomerações, ainda 
não terão tomado a dose de 
reforço até o Carnaval.

“Não podemos desconsiderar 
os indicadores da doença. A 
situação atual é muito melhor 

do que a de meses atrás, 
mas ainda assim continua 
preocupante. Na primeira 
quinzena de novembro, por 
exemplo, o Alto Tietê registrou 
alta de 54,7% no número de 
casos em comparação com a 
última quinzena de outubro. 
Portanto, cautela é essencial 
para evitar a necessidade 
de medidas mais drásticas”, 
argumentou o presidente do 
Condemat.

É em razão deste cenário 
também que a maioria das 
cidades vai manter o uso de 
máscaras em locais abertos 
até o início de janeiro, mesmo 
com a liberação anunciada 
pelo governo do Estado a 
partir de 11 de dezembro.  
Até o momento, apenas 
Biritiba Mirim e Itaquaque-
cetuba anunciaram que vão 
acompanhar o Estado; nas 
demais cidades do Condemat, 
a máscara continuará a ser 
recomendada.

Mogi News/Arquivo
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Rua Doutor Paulo Frontin recebe hoje o Mercadinho de Natal

Mogi- A Secretaria Municipal de Cultura vai promover hoje o Mercadinho de Natal, uma 

novidade, que faz parte da programação do Natal deste ano. A partir das 18 horas, a 

rua Doutor Paulo Frontin, no Centro, vai receber barracas com artesanato com tema 

natalino e também de comida. A partir da próxima semana, o evento ocorrerá às quintas 

e sextas-feiras, até o dia 17 de dezembro, no mesmo local, sempre das 18 às 22 horas.

Mogi - A Prefeitura volta a 
oferecer, amanhã, o serviço 
itinerante do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) da Construção 
Civil para esclarecimento de 
dúvidas, solicitação de se-
gunda via e apresentação de 
pedidos de revisão do tributo, 
entre outras solicitações. A 
novidade desta semana é que 
o atendimento será ampliado 
e oferecido simultaneamente 
em duas regiões: Cezar de 
Souza e Mogi Moderno.

Em Cezar de Souza, o serviço 

ISS itinerante estará amanhã em 
Cezar de Souza e Mogi Moderno 

Construção civil

de dúvidas.
Mais informações sobre a 

cobrança de ISS de Construção 
Civil para os imóveis referentes 
à atualização cadastral de 2016 
podem ser obtidas por meio 
do site regularizaiss.mogidas-
cruzes.sp.gov.br ou por meio 
do WhatsApp 99801-8127.

Contribuintes que neces-
sitarem de atendimento pre-
sencial em alguma unidade 
do Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC) podem fazer 
o agendamento por meio do 
site agendamentopac.pmmc.

unidade – haverá distribuição 
de senhas.

O serviço itinerante é realizado 
exclusivamente aos sábados 
para facilitar para quem não 
tem disponibilidade durante 
a semana. 

Sábado passado, a Prefeitura 
realizou 146 atendimentos 
pelo serviço itinerante para 
moradores de Jundiapeba. 
Na ocasião, 48 contribuintes 
optaram pelo parcelamento 
do tributo e 10 solicitaram 
revisão. Os demais foram para 
orientações e esclarecimento 

será na Escola Municipal Pro-
fessora Cynira Oliveira de 
Castro (rua Antônio Máximo, 
301 – Vila Suíssa). No Mogi 
Moderno, os contribuintes 
poderão procurar o Centro 
de Educação Infantil Munici-
pal (Ceim) Professor Egberto 
Malta Moreira (rua Tenente 
Agenor Bertini com a rua 
Ginis Bardazzi Neto).

Em ambos os locais, o aten-
dimento será das 9 às 16 horas. 
As vagas serão limitadas a 
300 pessoas por dia em cada 

Vagas serão limitadas a 300 pessoas por dia, das 9 às 16h

Pedro Chavedar/PMMC
Mogi- Quem ainda não 
tomou a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19 
precisa ficar atento aos novos 
prazos. Para o imunizante 
CoronaVac, o prazo da se-
gunda dose agora é de 15 
dias; para Pfizer é de 21 
dias; e para AstraZeneca é 
de 8 semanas. 

Em caso de dúvidas, basta 
consultar a data da primeira 
dose e recalcular a segunda 
dose ou entrar em contato 
com a equipe do SIS por 
meio do telefone 160. “Por 
conta das antecipações, a 
data que a que foi marcada 
a lápis pelo profissional 
na carteirinha pode não 
corresponder à realidade”, 
explicou a chefe da Vigilância 
Epidemiológica da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, Lilian 
Peres Mendes.

Já as terceiras doses estão 
disponíveis para maiores 
de 18 anos que já tenham 
completado cinco meses 
após a segunda dose, que 
não precisa ser do mesmo 
fabricante, ou seja, se o 

morador recebeu as duas 
primeiras aplicações de 
AstraZeneca, pode tomar 
a dose de reforço da Pfizer 
ou CoronaVac e assim por 
diante.

Os agendamentos conti-
nuam sendo feitos no www.
cliquevacina.com.br e há 
vagas para todas as etapas, 
inclusive primeiras doses. 

Quem tomou a 1ª dose 
da Janssen precisa aguar-
dar o governo Estadual 
encaminhar um novo lote 
do imunizante, já que as 
duas doses precisam ser do 
mesmo fabricante.

Mortes 

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou um 
óbito por Covid-19 nas 
últimas 24 horas. A atuali-
zação traz ainda um total de 
5.643 mortes pela doença 
desde o início da pandemia.

A única vítima fatal regis-
trada ontem era moradora no 
município de Santa Isabel.

Aplicação de segunda 
dose tem novo prazo

Vacinação

ISS da Construção Civil – Serviço de atendimento itinerante

Dia: amanhã, 27 de novembro de 2021
Horário: das 9 às 16 horas
Regiões: Cézar de Souza e Mogi Moderno
Número de atendimentos: limitado a 300 pessoas por re-
gião, com distribuição de senhas

Locais de atendimento:

Cezar de Souza: Escola Municipal Professora Cynira Oli-
veira de Castro (rua Antônio Máximo, 301 – Vila Suíssa)
Mogi Moderno: Centro de Educação Infantil Municipal 
(Ceim) Professor Egberto Malta Moreira (rua Tenente Age-
nor Bertini com a rua Ginis Bardazzi Neto)

Participa Mogi publica devolutiva 
de demandas apresentadas 
Foram realizadas 17 oficinas temáticas e 12 regionais que contribuíram para a construção das peças administrativas

LDO E PPA

Mogi- O Programa Participa 
Mogi realizou um trabalho 
de compilação e respondeu, 
com o apoio das secretarias 
municipais, às demandas 
apresentadas pela popula-
ção durante o trabalho de 
participação que acompa-
nhou, este ano, a construção 
coletiva da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e do 
Plano Plurianual (PPA). O 
material está disponível ao 
público e pode ser lido no site 
do programa https://participa.
mogidascruzes.sp.gov.br/#/ .

O secretário municipal de 
Planejamento e Gestão Estra-
tégica, Lucas Porto, lembrou 
que o Participa Mogi desem-
penhou um papel importante 
na LDO e no PPA em 2021. 
No mês de setembro, foram 

Audiência pública foi realizada presencialmente

realizadas 29 oficinas (sendo 
17 oficinas temáticas e 12 
regionais) que contribuíram 
para a construção das peças 
administrativas. Além disso, 
a votação promovida por 
meio do programa definiu os 
principais projetos apontados 
pela população.

No caso da LDO, a au-
diência pública foi realizada 
no dia 14 de outubro, pre-
sencialmente no Cemforpe e 
online por meio do canal da 
administração municipal no 
Youtube, com o tema “Para 
onde vai nosso dinheiro em 
2022?”. Já o PPA teve sua 
audiência no dia 16 de ou-
tubro, também no Cemforpe 
e com transmissão ao vivo 
pela internet, com o tema 

“O que estamos planejando 

para os próximos 4 anos?”.
“A população teve uma 

participação direta e efetiva, 
debatendo e contribuindo para 
o futuro da cidade. Este é o 
objetivo do Participa Mogi: 
ser um canal permanente 
de diálogo com a sociedade, 

atendendo aos pilares desta 
gestão. Após as audiências, 
nós trabalhamos em conjunto 
com as secretarias munici-
pais e, juntos, respondemos 
às demandas apresentadas, 
oferecendo assim uma devo-
lutiva que completa o ciclo 

de participação”, explicou 
Lucas Porto.

O material contou com 
explanações e respostas das 
Secretarias Municipais de 
Agricultura, Desenvolvi-
mento Econômico e Social, 
Serviços Urbanos, Verde e 
Meio Ambiente e Semae. O 
material foi produzido antes 
da reforma administrativa que 
redefiniu nomes e atribuições 
das secretarias. Atualmente a 
estrutura da Prefeitura com 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Inovação e a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
Urbana, que incorporou as 
antigas Secretarias de Obras 
e de Serviços Urbanos.

No material compilado pelo 
Participa Mogi, cada secretaria 

Divulgação/PMMC
expõe sua Missão, sua Visão 
e a Carta de Serviços (que 
inclui os serviços disponíveis 
à população). As questões 
apresentadas pela população 
incluíram temas variados, 
atuais e que demonstram 
grande preocupação com o 
futuro da cidade. 

“A sociedade é muito bem 
informada, atenta e quer sempre 
o melhor para o município. 
Esse desejo se manifesta por 
meio de demandas e suges-
tões criativas, que devem ser 
ouvidas com atenção pela 
Prefeitura. Este é o papel do 
Programa Participa Mogi e 
estamos trabalhando para 
a consolidação deste canal 
contínuo de diálogo com a 
população”, finalizou Lucas 
Porto.
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FIRKTPACK SUPRIMENTOS EIRELI – CNPJ 
35.046.775/0001-82

Torna público que requereu na Prefeitura 
Municipal de Itaquaquecetuba, através da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sa-
neamento, de forma concomitante a Licença 
Prévia e a Licença de Instalação e Licença de 
Operação para (especificação da atividade a 

ser desenvolvida no empreendimento).

WARIE INDUSTRIAL LTDA - CNPJ 
10.615.047/0004-66

Torna público que requereu na Prefeitura 
Municipal de Itaquaquecetuba, através da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sa-
neamento, de forma concomitante a Licença 
Prévia e a Licença de Instalação e Licença de 
Operação para (Fabricação de instrumentos 
não eletrônicos e utensílios para uso médico, 

cirúrgico, odontológico de laboratório).

Vaga de Emprego
 
Jovem Aprendiz - Estágio - Idade de 15 a 18 Anos 
Descrição:- Área de trabalho: Estoque 
- Local de trabalho: Mogi das Cruzes
 

Enviar curriculum para comercial@medicallage.com.br 

PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2021 – PROCESSO Nº 23.602/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PODA A SEREM REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PÚBLICAS 
DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
EMPRESA VENCEDORA: MATEC MULTISERVIÇOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 257.704,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais).

Mogi das Cruzes, em 23 de novembro de 2021.
MICHELE DE SÁ VIEIRA - Secretária de Verde e Meio Ambiente__________________________________________________________________________

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 148-2/2021 - PROCESSO Nº 24.801/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 16:00 horas do dia 09 
de dezembro de 2021. 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 25 de novembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021 – PROCESSO Nº 16.183/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL - CHAPAS DE AÇO, 
PREGOS, TIJOLOS DE BARRO E AFINS.
EMPRESAS VENCEDORAS: AÇO SINTER COMÉRCIO DE FERRO E METAIS LTDA; 
MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA e MIDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 104.711,50 (cento e quatro mil, setecentos e onze reais e cinquenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 22 de novembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital de Notificação nº. 025, de 25 de novembro de 2021.
Comunica os contribuintes mobiliários/imobiliários do Município de Mogi das Cruzes

 do lançamento da Notificação ISS-Construção Civil 2021 (ISS Sobre Obras). 
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, nos 
termos do artigo 2º da Lei Complementar nº. 63, de 27 de novembro de 2009, comunica que 
os contribuintes mobiliários serão notificados dos lançamentos da Notificação ISS-Construção 
Civil 2021 (ISS Sobre Obras), por meio da entrega das respectivas notificações, enviadas 
através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os endereços constantes nos 
assentamentos do cadastro imobiliário municipal, cujo vencimento será distribuído conforme 
o quadro a seguir:

Tipo de Tributo
Data da Postagem

(Coluna I)

Vencimento da Parcela 
Única e da 1º Parcela

(Coluna II)

ISS-Construção Civil 
2021 (ISS Sobre Obras) 26/11/2021 20/12/2021

Tratam-se de débitos relativos aos lançamentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, incidente sobre a mão de obra aplicada na construção civil, em relação às 
diferenças de área construída nos imóveis, apuradas pelo levantamento aerofotogramétrico 
realizado no exercício de 2016 pela Administração Tributária Municipal, em cumprimento ao 
disposto no Código Tributário Municipal – Lei nº. 1.961/1970, nas Lei Complementares nºs. 
26/2003 e 157/2021 e Decretos nºs. 6.929/2006, 13.879/2013 e 17.824/2018.  
Em caso de não recebimento ou extravio da NOTIFICAÇÃO em até 10 (dez) dias das 
datas de postagens constantes do quadro acima (ver coluna I), o contribuinte poderá obter 
as   informações de débitos e as guias de pagamento, sem ônus, até a data prevista para 
vencimento da parcela única ou da 1º parcela (ver coluna II), nos Postos de Atendimento ao 
Cidadão – PAC ou via internet, acessando o site www.mogidascruzes.sp.gov.br. 

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 Funcionamento de Estabelecimento:
1. LITHA PET LTDA EPP, CNPJ: 17.738.215/0001-07 – Processo nº 601.161/2021
2. FAME FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELÉTRICO LTDA, CNPJ: 60.620.366/0009-
42 – Processo nº 601.439/2020
3. DROGAREMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME, CNPJ: 12.003.055/0006-49 – 
Processo nº 601.190/2021
4. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – ADMISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO 
DE SÃO PAULO, CNPJ: 03.667.884/0050-09 – Processo nº 601.832/2021
b) Renovação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MOGI DAS CRUZES, CNPJ: 52.579.810/0001-48 – 
Processo nº 601.216/2021
2. SANLY DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, CNPJ: 02.034.498/0003-09 – Processo nº 601.026/2021
3. C R DOS SANTOS DROGARIE ME, CNPJ: 18.008.759/0001-86 – Processo nº 601.554/2021
4. CARVALHO SOUZA & SILVA LTDA, CNPJ: 20.201.134/0001-88 – Processo nº 601.720/2021
5. ELIANA TEREZINHA ALABARCE M T DE LIMA, CPF: 632.553.408-53 – Processo nº 601.639/2021
6. SOARES RIBEIRO E FERREIRA DROGARIA LTDA, CNPJ: 35.610.549/0001-82 – 
Processo nº 601.417/2021
7. VANIA MOREIRA DOS SANTOS DROGARIA ME, CNPJ: 06.214.967/0001-52 – Processo nº 601.631/2021
8. LINDOMAR SOARES RIBEIRO ME, CNPJ: 08.491.491/0001-22 – Processo 601.525/2021
9. ODILIO LOPES CARDIAL ME, CNPJ: 05.505.936/0001-98 – Processo nº 601.606/2021
10. DROGARIA SÃO SEBASTIÃO LTDA ME, CNPJ: 52.552.429/0001-95 – Processo nº 601.395/2021
11. W KOBAYASHI DROGARIA EIRELI EPP, CNPJ: 17.799.391/0001-59 – Processo nº 601.813/2021
12. EDSON KEISHI TAROMARU ME, CNPJ: 02.868.451/0001-70 – Processo nº 601.329/2021
13. DROGARIA FERREIRA NOVAES LTDA ME, CNPJ: 00.914.129/0001-05 – Processo nº 601.814/2021
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) Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. MN PROPOLIS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 73.068.611/0001-
45 – Processo nº 601.575/2020
2. CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO, CNPJ: 44.287.712/0001-09 – Processo nº 601.047/2021
3. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – ADMISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO 
DE SÃO PAULO, CNPJ: 03.667.884/0050-09 – Processo nº 601.740/2021
02. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. PANIFICADORA TITA LTDA EPP, CNPJ: 44.292.548/0001-28 – Processo nº 601.030/2020
b) Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. BRASIL BREAD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 
04.301.357/0001-60 – Processo nº 601.168/2021
2. NIPPOVET CLINICA VETERINARIA LTDA ME, CNPJ: 13.576.318/0001-67 – Processo nº 601.150/2021
3. PAULO HENRIQUE MIGUEL ME, CNPJ: 09.121.175/0001-21 – Processo nº 601.188/2021
4. VANESSA APARECIDA DA SILVA BICALHO LTDA, CNPJ: 39.346.004/0001-61 – Processo nº 601.167/2021

MOGI DAS CRUZES, SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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