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

Mogi registra criação de 1,2 mil 
postos de trabalho em novembro

Dados são referente à geração do emprego formal; município liderou o Alto Tietê com mais da metade das oportunidades

O Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), levan-
tamento mensal realizado pelo Mi-
nistério do Trabalho, registrou que 
as dez cidades do Alto Tietê abri-
ram 2,2 mil postos de trabalho na 
medição mais recente, referente ao 
mês de novembro de 2021. E, deste 
total, 1,2 mil vagas foram criadas 
na cidade de Mogi das Cruzes. O 
levantamento estatístico apura o to-
tal de admissões e de desligamentos 
ocorridos nas cidades, bem como 
o saldo nos setores de Agronegó-
cio, Comércio, Construção Civil, 
Prestação de Serviços e Indústria..  
Cidades, página 5

ITAQUÁ

Boigues faz 

balanço do 

primeiro ano. p8

FERRAZ

Antigo prédio 
do CS II será 
demolido. p3

Levantamento com as entidades 
que representam o comércio em 
Mogi das Cruzes apontou que o 
crescimento das vendas de fim de 
ano, embora estivesse dentro das 
expectativas para o período, mos-
trou-se tímido na comparação com 
outros anos.. Cidades, página 4

Natal e Ano Novo

VENDAS PARA 
O PERÍODO  
FICAM ABAIXO 
DE 10% DE  
CRESCIMENTO

De acordo com o Caged, Alto Tietê teve 2,2 mil postos de trabalho criados; 1,2 mil foi só em Mogi

Felipe Claro
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O primeiro jogo do estádio foi 
a estreia do time suzanense contra 
o Ituano. O duelo começou com o 
time da casa criando várias chan-
ces, buscando o gol com chutes 
de fora da área e jogadas de in-
filtração pelas pontas do campo. 
O Usac parecia dominar as ações, 
mas aos 12 minutos da primeira 
etapa, o time de Itu abriu o placar. 
O meia-atacante Kaleb aproveitou 
um rebote na entrada da grande 
área para acertar um belo chute de 
fora da área. União Mogi também 
empatou na estreia da Copinha.  
Cidades, página 3

Copa SP

USAC ARRANCA 
EMPATE NA  
ESTREIA

Igualdade no placar foi arrancada nos minutos finais da partida, que foi jogada no Suzanão
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OAB DE SUZANO I
A subseção de Suzano da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) iniciou 
nesta segunda-feira (3 de janeiro de 
2022) o mandato da nova diretoria da 
entidade. O grupo ficará no coman-
do da Casa do Advogado no triênio 
2022/2024 e está focado em trazer 
melhorias para os serviços prestados 
em prol dos profissionais suzanenses.

OAB DE SUZANO II
O novo presidente é Fabrício Cico-
ne Tsutsui, que já possui experiên-
cia com a direção da OAB, pois atuou 
como vice-presidente entre os anos 
de 2019 e 2021. Cristian Ricardo Si-
vera ocupa o cargo de vice-presiden-
te ao lado de Edjane Maria da Silva 
Sutero que é secretária-geral, Re-
nan de Lima Franco, que atua como 
secretário-geral adjunto, enquanto 
Gabriella Gimenez Mello é tesourei-
ra da equipe.

VAGAS DE FERRAZ
A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Agricultura de Ferraz 
de Vasconcelos encaminhou cerca 
de 500 pessoas por meio do progra-
ma “Emprego Agora”. As oportuni-
dades de trabalho nas empresas e 

indústrias da cidade são comunica-
das à Pasta que direciona os candi-
datos de acordo com o perfil dos in-
teressados e das vagas.

ATENDIMENTO
O Centro Universitário Braz Cubas, 
por meio do curso de Psicologia, abri-
rá inscrições a partir do dia 6 de ja-
neiro para atendimentos psicológicos 
em 2022. Os atendimentos são gra-
tuitos ou a custo social, dependendo 
da avaliação do perfil de renda, e são 
realizados de segunda à sexta-feira, 
das 8 às 19 horas. As vagas são limi-
tadas e as inscrições devem ser rea-
lizadas presencialmente no prédio 
da saúde da Instituição, com acesso 
pela portaria 4.

IPVA 2022
Os proprietários de veículos regis-
trados no Estado de São Paulo já po-
dem conferir o valor do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automo-
tores (IPVA) de 2022 em toda a rede 
bancária. A consulta pode ser reali-
zada nos terminais de autoatendi-
mento, internet banking e aplicati-
vos de celular disponibilizados pelos 
bancos, bastando informar o número 
do Renavam.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Mais empregos

U
m dos temas que certamente vai 
despertar boas discussões neste 
ano, a geração de empregos será 
pauta obrigatória para os emba-

tes eleitorais. Registrando déficit ampliado 
pelas restrições de circulação em virtude do 
coronavírus, nos últimos dois anos, a ne-
cessidade de abertura de vagas de trabalho 
formal e uma rápida redução nos níveis de 
desemprego no país estarão na plataforma 
de campanha dos candidatos. Quem garan-
tir a melhor proposta, mesmo que o discur-
so se distancie frequentemente da prática, 
pode conseguir os votos desejados para sua 
eleição. Isso vale para presidente, senador, 
governador e deputados.

A boa notícia para o Alto Tietê neste início 
de ano partiu do levantamento do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Ca-
ged), ainda com dados referentes a novembro 
de 2021, mas que dão uma boa perspectiva 
para os próximos meses. Segundo o estudo, 
a região contabilizou 12.139 admissões e 
9.946 demissões no período, deixando um 
saldo positivo de 2.203 vagas. Destas, cerca 
de 1,2 mil foram criadas em Mogi das Cruzes.

Entre os setores da economia que tiveram 
o melhor desempenho em novembro do ano 
passado, destaque para Comércio e Prestação 
de Serviços, com 1.939 novas vagas abertas 
na somatória das cidades. No setor comer-
cial, o Alto Tietê teve 1.065 novas vagas, al-
tas puxadas por Mogi das Cruzes (457), Su-
zano (218) e Itaquaquecetuba (150). Já na 
Prestação de Serviços, foram 874 vagas nas 
dez cidades, com destaque para Mogi das 
Cruzes (544), Suzano (291) e Arujá (45). 
No entanto, as cidades de Santa Isabel (-50) 
e Poá (-43) foram as que registraram saldo 
negativo de empregos com carteira assinada.

Melhor termômetro nas estatísticas de 
geração de empregos, a Indústria vive um 
longo período de estagnação, com a abertura 
de poucas vagas, criação limitada de novas 
empresas e uma crise generalizada de alguns 
setores, como o automotivo, que vai lembrar 
2021 pelo fechamento de algumas fábricas 
no Brasil. Porém, tudo leva a crer que o pior 
momento está passando. Independentemen-
te da alta da inflação e os riscos de baixa na 
produtividade nacional, os dados do Caged 
são animadores.

O novo ano aí está, mas 
a vida pessoal e familiar das 
pessoas ainda é construída a 
partir das sobras de tempo! 
Pelo fato de estar vivendo entre 
outros homens, vai, na certa, 
lhes conceder o privilégio de 
interferir em seus pensamen-
tos mais íntimos. Agora: suas 
opiniões resultam da análise 
sóbria e do estudo cuidadoso 
ou da evidência confiável de 
fatos? Aproveite o conselho 
dos demais, mas reserve-se 
do direito de, sem desculpas, 
aceitá-los ou rejeitá-los? Se 
seus planos falham, imedia-
tamente elabore outros para 
substituí-los, mas jamais ser 
desviado de seus fins por der-
rotas temporárias. A resposta 
positiva torna o pensar: exato!

Cabe à filosofia identificar 
causas, pela análise dos efeitos. 
Obter a maior parte de suas 

Pela via do pensar exato!

ARTIGO
Raul Rodrigues

indicações observando as leis 
da natureza e adaptando-se 
a elas. Quando rezar, o pri-
meiro pedido é por mais sa-
bedoria, mas jamais insultar 
a divindade pedindo-lhe que 
contrarie qualquer lei natu-
ral ou exigindo algo sem dar 
algo em troca. Por isso mes-
mo, as preces são em geral 
inteiramente atendidas, já 
que, pela iniciativa, se colo-
ca ao lado do Criador. Não 
cobiçar os bens materiais de 
seus semelhantes; dispor de 
um meio melhor de satisfa-
zer a todas as suas necessi-
dades. Não invejar o próxi-
mo porque sabe que é mais 
rico nos valores que contam 
mais na vida do que a maioria 
dos homens. Dá livremente 
aos demais e só aceita ajuda 
quando isso se justifica ple-
namente. Saiba que esse pen-

samento não pode ser com-
prado por dinheiro algum, 
mas é construído através do 
tempo, mediante rigorosos 
hábitos de auto disciplina, 
se transformando em patri-
mônio de valor inestimável.

Se já adquiriu um pouco 
de sabedoria, já deve ter per-
cebido como a maioria das 
pessoas tem agido e são tra-
tadas como gado indo para o 
matadouro, hipnotizados que 
estão pela televisão/celular, a 
cultura dos shoppings e dos 
fast foods. Ao se ter pouca 
sabedoria, provavelmente se 
faça parte dessa multidão de 
pensamento linear, repetidor 
de “saberes”, sem nenhuma 
capacidade de pensamento 
autônomo, livre e criativo. 

Raul Rodrigues é engenhei-
ro e ex-professor universitário
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Mais Emprego divulga 244 
oportunidades na semana
Suzano - O Programa Suzano 
Mais Emprego inicia o ano 
de 2022 com a oferta de 
244 vagas no mercado de 
trabalho da região, sendo 
cem delas voltadas para o 
processo seletivo do Grupo 
Madero, no qual descarta a 
obrigatoriedade de experiência 
e oportuniza o ingresso dos 
participantes no mercado de 
trabalho. As demais oportu-
nidades contemplam diversas 
áreas, níveis de escolaridade 
e cargos e podem ser confe-
ridas no site oficial (bit.ly/
suzano-emprego). 

Para concorrer as vagas da 
franquia de restaurantes, os 
candidatos devem compare-
cer ao Centro Unificado de 
Serviços (Centrus), localizado 
no número 210 da avenida 
Paulo Portela, no dia 18 
de janeiro, às 9 horas. Um 
dos requisitos básicos para 
participar é a disponibilidade 
para realizar viagens e mudar 
de cidade. No momento da 
inscrição, é preciso apresen-
tar um documento original 

Trabalho

com foto, CPF, currículo e 
carteira de trabalho. 

Além das vagas citadas, 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Geração 
de Emprego ainda oferece 
outras 144 oportunidades 
para os suzanenses. Algumas 
das principais colocações 
ofertadas são de consultor 
de vendas (18), pedreiro e 
ajudante (20), carpinteiro (6), 
armador (6) e costureira (5). 
Outras oportunidades inéditas 
também estão disponíveis 
como analista de marke-
ting, sushiman, estagiário de 
engenharia civil, pintor de 
ônibus e educadora social. 
Com especificações variadas, 
todas dão preferência a mo-
radores de Suzano.

Os interessados em se 
inscrever podem encami-
nhar o currículo em formato 
PDF ou Word para o e-mail 
suzano.vagas@gmail.com 
ou solicitar a orientação 
presencial da equipe em 
uma das duas unidades do 
Centrus, tanto na região 

central quanto ao norte da 
cidade (avenida Francisco 
Marengo, 2.301 – Jardim 
Dona Benta). Os atendi-
mentos estão disponíveis de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

“O principal objetivo do 
Suzano Mais Emprego é 
facilitar o contato entre o 
candidato e o contratante, 
realizando a triagem inicial 
dos currículos e também a 
divulgação das informações 
em nossas plataformas”, ex-
plicou o secretário André 
Loducca

Loducca ainda ressaltou 
o saldo positivo das ações 
do programa frente ao co-
mércio local. “A iniciativa já 
está consolidada na região e 
agora as próprias empresas 
têm buscado essa parceria”, 
finalizou. 

Mais informações sobre o 
Suzano Mais Emprego estão 
disponíveis no site oficial (bit.
ly/suzano-emprego) ou por 
meio dos telefones 4745-
2264 e 4394-5490.

Usac arranca empate contra o 
Ituano no 1º jogo da Copinha
Time da casa encontrou grandes dificuldades em chegar até o gol do time adversário, que saiu na frente do placar

COPA SP

Suzano - A cidade recebeu 
os primeiros jogos na edição 
de 2022 da Copa São Paulo 
de Futebol Júnior ontem. 
Sediando o Grupo 16, o 
Estádio Francisco Marques 
Figueira, o Suzanão, recebeu 
as partidas de Usac, Ituano, 
Fortaleza e Concórdia-SC, 
com direito a muita emoção.

O primeiro jogo do es-
tádio foi a estreia do time 
suzanense contra o Ituano. 
O duelo começou com o 
time da casa criando várias 
chances, buscando o gol 
com chutes de fora da área 
e jogadas de infiltração pelas 
pontas do campo. O Usac 
parecia dominar as ações, mas 
aos 12 minutos da primeira 
etapa, o time de Itu abriu 
o placar em seu primeiro 
ataque. O meia-atacante 
Kaleb aproveitou um rebote 
na entrada da grande área 
para acertar um belo chute 
de fora da área, acertando 
o ângulo direito do goleiro. 

Após o primeiro tento, o 
jogo ficou tenso, com divididas 

duras e uma marcação mais 
firme do clube do interior. 
Próximo à metade da etapa 
inicial, a chuva começou a 
cair no Suzanão, mas grama-
do resistiu bem à condição 
climática. O jogo seguiu até 
o final da primeira etapa que, 
muito movimentada, termi-
nou com o placar favorável 
ao Galo de Itu.

O cenário do primeiro 
tempo foi de domínio do 
Usac, que criou mais chances 
contra um Ituano mais letal. 
Por isso, o time manteve a 
atitude para a segunda etapa, 
segurando a posse de bola 
e tentando ataques pelas 
pontas do campo, levando 
perigo ao gol adversário.

À medida que o tempo 
foi passando, o cansaço dos 
atletas começou a fazer a 
diferença no ritmo de jogo. 
Atrás no placar, o Usac foi 
mais intenso na segunda parte 
da partida, acertando grandes 
jogadas, mas sem conseguir 
o gol. Na parte final do jogo, 
a luta foi recompensada com 

um grande lance de contra-
-ataque, que resultou em 
uma bonita jogada individual 
de Matheus Almeida para 
empatar a partida em 1 a 1. 
O lance foi uma das últimas 
chances de gol da partida e 

garantiu o primeiro ponto do 
clube na competição, para 
a festa da torcida.

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Arnaldo 
Marin Junior, falou sobre 
o primeiro de dia de jogos, 

que também contou com a 
goleada do Fortaleza sobre o 
Concórdia por 6 a 0, após a 
primeira partida. “Voltamos 
a receber a Copinha na nos-
sa cidade e a aceitação foi 
grande, tivemos um bom 

público aqui no Suzanão para 
a estreia dos nossos rapazes. 
O empate foi sofrido, pois o 
time criou mais chances e 
agora sigo na torcida por eles 
e por uma bela disputa no 
grupo que estamos recebendo 
nessa semana”, completou 
após o jogo emocionante.

Os atletas das quatro equipes 
esperam agora pela segunda 
rodada da competição, que 
acontece nesta sexta-feira. 
Às 11 horas, o Usac volta 
a campo para enfrentar o 
Concórdia-SC. Na sequência, 
às 13h15, é a vez de Fortaleza 
e Ituano disputarem uma 
das principais partidas do 
grupo no Estádio Suzanão.

Mais tarde, no estádio 
Francisco Ribeiro Nogueira, 
em Mogi das Cruzes, o União 
Mogi e a Portuguesa não 
saíram do zero na partida 
que abriu o Grupo 25 da 
Copa SP. Mesmo com um 
jogador a mais desde a metade 
do primeiro tempo, o time 
mogiano deixou escapar a 
chance de bater a Lusa.

Apesar das investidas, Usac só conseguiu o empate no final do segundo tempo

Wanderley Costa/Secop Suzano

Itaquá - A Prefeitura, por 
meio do Banco de Alimentos, 
começou a entregar ontem 
alimentos e continuou ontem. 
O conjunto é composto por 
uma caixa de leite desnatado, 
dois litros de suco e cinco 
quilos de feijão que foram 
doados por uma empresa 
parceira. Ao todo, 56 insti-
tuições cadastradas recebem 
os alimentos e repassam para 
as famílias em situação de 
vulnerabilidade.

Por meio delas, na véspera 
de Natal, o Banco de Alimentos 
também fez a distribuição 
de mais de uma tonelada de 
verduras que foram doadas 
por um agricultor de Biritiba 
Mirim. Além disso, 780 litros 
de leite foram entregues no 
Centro de Saúde (CS) 24h, 
800 litros na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) e 
776 litros para famílias que 
moram na Vila Japão.

O Banco de Alimentos 
entregou mais de 40 tone-
ladas de alimentos no ano 
passado. “Nossa meta é sempre 
ultrapassar esse número. E 

56 famílias recebem 
cesta de alimentos

Vulnerabilidade social

isso deve acontecer este ano 
por conta dos parceiros que 
ajudam a população de Ita-
quá”, contou o secretário de 
Abastecimento e Segurança 
Alimentar, Aparecido Ribeiro 
de Almeida.

“Vivemos um momento difícil 
e sabemos que a economia 
ainda está em processo de 
recuperação. Enquanto isso, 
muitas famílias recebem 
ajuda por meio do Banco 
de Alimentos e é muito gra-
tificante conseguirmos dar 
esse suporte nessa corrente 
do bem”, finalizou o prefeito 
Eduardo Boigues (PP).

Ferraz - O Centro de Saúde 
II (CSII) Mário Margarido, 
localizado na rua Japão, será 
demolido e dará lugar a um 
novo equipamento de saúde 
moderno. O prédio atual não 
tinha condições de passar por 
reforma devido a precariedade 
das instalações. Nos próximos 
meses o atendimento será 
transferido para outro imóvel 
até o fim da obra.

Construído na década de 
1950, o prédio se encontra 
em situação precária. Como 
o terreno é da Prefeitura, uma 
nova unidade será erguida. 

Para o novo CSII estão 
previstas 4 salas de consul-
tório, 1 sala de consultório 
com banheiro, uma sala de 
procedimento, consultório 
odontológico, sala de vacina 
e sala de inalação, espaço 
para curativos e outra para 
coleta, local para estocagem, 
almoxarifado, gerência, copa 
e recepção. A previsão é de 
que as obras comecem a partir 
de março deste ano.

Centro de Saúde 
na rua Japão 
dará lugar a novo 
equipamento

Demolição

56 instituições 
cadastradas 
recebem os 
alimentos e 
repassam para 
as famílias
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Vendas de final de ano registram 
crescimento menor do que 10%
Volume de compras para este Natal e Ano Novo foi informado pela Associação Comercial e o Sincomércio

COMÉRCIO

Mogi - Um levantamento 
com as entidades que repre-
sentam o comércio em Mogi 
das Cruzes apontou que o 
crescimento das vendas de 
fim de ano, embora estives-
se dentro das expectativas 
para o período, mostrou-se 
tímido na comparação com 
outros anos.

A temporada de final de 
ano 2021-2022 foi a primeira 
após as restrições das autori-
dades devido à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
com trânsito liberado de 
clientes, após a campanha 
de vacinação que teve início 
há um ano. Com o intuito 
de atrair os compradores, 
estabelecimentos comerciais 
e as autoridades ofereceram 
facilidades como promoções, 
sorteios e o aumento das vagas 
de estacionamento na região 
central de Mogi, entre outras.

Para Valterli Martinez, do 
Sindicato do Comércio Va-
rejista de Mogi das Cruzes 

(Sincomércio), o balanço de 
final de ano foi satisfatório, 
mesmo não sendo o ideal 
para estabilizar o setor, que 
teve picos com as promoções 
da Black Friday e a movi-
mentação no final do ano. 

“As vendas estão dentro das 
expectativas projetadas pelo 
Sincomércio, chegando a 
aproximadamente 11% a 
mais que no ano passado, 
mas descontando a inflação 
chegamos a um crescimento 
de 3% a 5% - lembrando 
que em 2019 não tivemos 
boas vendas para o comércio 
varejista”, apontou.

Segundo Martinez, a primeira 
quinzena do mês é marcada 
pelo movimento nas trocas 
de presentes e das promoções 
de renovação do estoque, 
mas a segunda quinzena 
sofre com a temporada de 
impostos e de contas como 
a renovação de matrícula de 
escolas particulares. Sobre 
as medidas de segurança, 
o presidente do Sincomér-
cio reforçou que a grande 

maioria dos comerciantes 
não suspendeu ou deixou de 
adotar as medidas sanitárias: 

“sabemos das consequências 
de não adotar os protocolos 
sanitários e continuamos a 
informar nossos representados 

para manter”, concluiu.
Para Fádua Sleiman, presi-

dente da Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC), 
as vendas de Natal chegaram 
à meta prevista de 8% a mais 
em relação ao ano passado, 

sendo que os setores mais 
buscados foram de vestuário, 
calçados, acessórios, brinque-
dos e supermercados, sob a 
motivação das ceias e festas 
de fim de ano. “O maior fluxo 
foi registrado na semana que 

antecedeu o Natal, e nos meses 
de novembro e dezembro a 
ACMC chegou a promover 
uma campanha, a Natal Pre-
miado, que realizou no dia 29 
sorteou motocicleta, televisão, 
notebook e telefones celulares. 
A iniciativa movimentou mais 
de R$ 8 milhões nas lojas 
participantes”, ressaltou Fádua.

A respeito da movimentação 
no início do ano, a presidente 
da ACMC informou que o 
período é marcado pelas 
liquidações de renovação 
de estoque: “A Associação 
Comercial de Mogi tem incen-
tivado o comércio a promover 
descontos para trazer mais 
clientes, e continua apoiando 
e orientando os comercian-
tes sobre a importância de 
prosseguir com os protocolos 
sanitários, como o uso de 
máscaras e álcool em gel, além 
do distanciamento social. As 
medidas são essenciais para 
que não haja um retorno 
das restrições impostas ao 
comércio”, ponderou Fádua 
Sleiman.

André Diniz

Apesar do baixo crescimento, vendas foram comemoradas pelas entidades locais

Emanuel Aquilera/Mogi News

Mogi- A Prefeitura segue 
com agendamento online 
para aplicação de primeira, 
segunda ou terceira dose da 
vacina contra a Covid-19. Os 
interessados devem acessar o 
Clique Vacina. A Secretaria 
Municipal de Saúde reforça 
que a pandemia ainda não 
acabou e que é importante 
estar em dia com a vacinação e 
manter as medidas de preven-
ção, como o uso de máscara 
e álcool gel e a prevenção 
contra aglomerações.

A vacina coronavac está 
disponível para primeira dose 
a pessoas com 18 anos ou 
mais, segunda dose para quem 
tomou a primeira até 20 de 
dezembro e dose de reforço 
aos que tomaram a segunda 
aplicação até 4 de setembro.

Há imunizantes da AstraZe-
neca para segunda dose (para 
quem tomou a primeira até 
9 de novembro).

As doses da Pfizer são para 
primeira dose em pessoas 
com 12 anos ou mais, se-
gunda aplicação para os que 
tomaram a primeira até 14 de 

Vacinação segue com doses 

disponíveis e agendamento

Clique Vacina

dezembro, terceira dose para 
os que receberam a segunda 
até 4 de setembro, e também 
reforço a quem foi vacinado 
com Janssen até 4 de novembro.

Há ainda reforço da Janssen 
para quem foi vacinado até 
5 de novembro (neste caso, 
também com Janssen).

Para fazer o agendamento e 
obter mais informações sobre 
os locais de vacinação e o nú-
mero de doses disponibilizadas, 
acesse o Clique Vacina. Quem 
tiver dificuldade em fazer o 
procedimento pela internet 
pode ligar para o telefone 160.

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 784.307 doses 
de vacina contra a Covid-19, 
sendo 350.020 primeiras 
doses, 328.726 segundas 
doses, 95.368 terceiras doses 
e 10.193 doses únicas.

Mortes
Os municípios do Con-

sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) não registraram 
óbitos por Covid-19 nas úl-
timas 24 horas.

Mogi- A Unidade Básica 
de Saúde do Alto do Ipiranga 
vai se tornar, a partir de hoje, 
um Centro de Combate à 
Gripe para pacientes de Mogi 
das Cruzes. A UBS passará a 
atender exclusivamente casos 
leves de síndrome gripal sem 
necessidade de agendamento 
e o expediente será ampliado 
para todos os dias da semana, 
incluindo sábados e domingos, 
das 7h30 às 22 horas.

Para possibilitar o atendimento 
exclusivo a casos de síndrome 
gripal, as consultas de outras 
especialidades previamente 
agendadas estão sendo trans-
feridas para unidades de saúde 
próximas. Todos os pacientes 
estão sendo contatados pelo SIS 
e devidamente comunicados 
sobre a mudança.

Além da UBS Alto do Ipi-
ranga, a cidade continuará 
contando com outros três 
polos para o atendimento a 
casos mais leves de síndrome 
gripal. São eles as unidades 
básicas de saúde do Jardim 
Camila, da Vila Suíssa e da 

Posto de Saúde Alto do Ipiranga se 
tornará Centro de Combate à Gripe

Sem necessidade de agendamento

Saúde lembra, contudo, que 
casos mais leves podem ser 
monitorados em casa, evitando 
assim aglomerações.

A alta demanda no município 
é reflexo do surto de gripe 
registrado em vários pontos 
do país. Para prevenir a gripe, 
a população deve manter os 
mesmos cuidados indicados 
para a prevenção da Covid-19, 
como evitar aglomerações, 
intensificar a lavagem e higie-
nização das mãos e manter o 
uso de máscara. Outras dicas 
são: manter os ambientes 
sempre muito bem arejados, 
aumentar o consumo regular 
de água e reforçar hábitos 
saudáveis, com o consumo 
regular de frutas e verduras. 

Os sintomas da gripe e do 
coronavírus são muito seme-
lhantes, o que pode motivar 
maior procura às unidades 
por conta da preocupação 
com um possível agravamento. 
A principal orientação é ficar 
atento à evolução dos sintomas, 
especialmente nos primeiros 
cinco dias.

O Hospital Municipal em Braz 
Cubas segue servindo como 
referência para o atendimento a 
casos mais graves de síndrome 
gripal. E a cidade tem outras 
unidades que funcionam em 
regime de 24 horas, para o 
caso de urgências e emergên-
cias, como as Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
do Rodeio, Oropó e Jundia-
peba, o Pronto Atendimento 
do Jardim Universo, além do 
próprio Hospital Municipal.

A Secretaria Municipal de 

Ponte Grande. Nesses locais, 
o atendimento a casos de 
gripe acontece de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 16 horas 
e também não há necessidade 
de agendamento.

As demais unidades que 
estavam operando com o 
reforço no atendimento a casos 
de síndrome gripal voltarão 
ao funcionamento normal 
até o final desta semana. No 
caso da UBS da Vila da Pra-
ta, o funcionamento já foi 
normalizado.

UBS passará a atender exclusivamente casos leves

Divulgação/PMMC
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Mogi lidera a criação de vagas de 
trabalho na região em novembro
Município ficou com mais da metade dos 2.202 novos postos criados na região, segundo o levantamento do Caged

1,2 MIL EMPREGOS

Região - O Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), levantamento mensal 
realizado pelo Ministério do 
Trabalho, registrou que as 
dez cidades do Alto Tietê 
abriram 2,2 mil postos de 
trabalho na medição mais 
recente, referente ao mês de 
novembro de 2021. E, deste 
total, 1,2 mil vagas foram 
criadas na cidade de Mogi 
das Cruzes.

O levantamento estatístico 
apura o total de admissões e 
de desligamentos ocorridos 
nas cidades, bem como o 
saldo nos setores de Agrone-
gócio, Comércio, Construção 
Civil, Prestação de Serviços 
e Indústria. No total, o Alto 
Tietê teve 12.148 admissões 
e 9.946 demissões, deixando 
um saldo positivo de 2.203 
vagas. Mogi das Cruzes foi a 
primeira no ranking regional, 
com 4.637 contratações e 
3.393 demissões, deixando um 
saldo de 1.244 vagas (variação 

de 1,24% em relação ao mês 
anterior). A segunda cidade 
com o maior saldo é Suzano, 
com 2.505 contratações e 
1.941 demissões (564 novas 
vagas - variação de 0,86%).

Em terceiro lugar, o mu-
nicípio de Itaquaquecetuba 

teve 151 novas vagas de 
trabalho, com uma variação 
de 0,34% em relação ao ano 
anterior. Arujá vem em quarto 
lugar no Caged de novembro, 
com 121 novas contratações 
(crescimento de 0,45%); e 
Guararema surge em quinto 

lugar neste mês com 30 novas 
vagas de trabalho, sendo 270 
contratações e 240 demissões 
(saldo de 0,41%).

Setores em alta
No balanço detalhado entre 

os cinco setores da economia, 
o Alto Tietê experimentou 
em novembro um boom no 
Comércio e na Prestação de 
Serviços, com 1.939 novas 
vagas abertas na somatória.

No setor comercial, o Alto 

Tietê teve 1.065 novas va-
gas - as altas foram puxadas 
pelas cidades de Mogi das 
Cruzes (457), Suzano (218) 
e Itaquaquecetuba (150). Na 
Prestação de Serviços, foram 
874 vagas nas dez cidades, 
com destaque para Mogi das 
Cruzes (544), Suzano (291) 
e Arujá (45); no entanto, as 
cidades de Santa Isabel (-50) 
e Poá (-43) foram as que 
registraram maior número 
de demissões.

O setor industrial teve 
como destaque a redução 
massiva de vagas, registrando 
regionalmente saldo positivo 
de 89 vagas. No entanto, 
três cidades juntas tiveram 
mais demissões que vagas: 
Itaquaquecetuba apresen-
tou saldo negativo de 72 
postos de trabalho; Ferraz 
de Vasconcelos em segundo 
com menos 65 vagas em 
novembro, e Guararema 
com nove perdas.

André Diniz

No total foram 12 mil admissões e 9,9 mil demissões

Divulgação

Mogi - O vereador Otto 
Rezende (PSD) - então presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes - concedeu 
uma entrevista exclusiva ao 
Grupo MogiNews/DAT para 
fazer um balanço do primeiro 
ano da nova Legislatura, da 
qual foi presidente.

Otto foi escolhido por 
unanimidade dos votos no 
início do ano passado, durante 
a cerimônia de posse da nova 
composição da Câmara. A 
Mesa Diretiva contou com 
a participação do vereador 
Maurino José da Silva (Pode) 
como primeiro-secretário; 
Marcelo Porfírio da Silva 
(PSDB), o Marcelo Bras, como 
segundo-secretário; Iduigues 
Martins (PT) como primeiro 
vice-presidente e Fernanda 
Moreno (MDB) como segunda 
vice-presidente.

Em seu segundo man-
dato como vereador, Otto 
afirmou que a nova legisla-
tura representou um grande 
desafio para os políticos na 
reabilitação da imagem da 
Câmara Municipal após cinco 
vereadores serem presos em 
investigação de corrupção 

Otto avalia mandato como presidente e pede interlocução
Câmara

em 2021 houve progressos 
em relação a temas e ao 
trabalho dos parlamentares, 
mas que ainda não houve 
um diálogo aberto e prévio 
entre os poderes. “O ideal 
seria que os projetos fossem 
discutidos em conjunto entre 
Executivo e Legislativo, mas 
vimos dificuldade nisso em 

a evoluir, pois eles tem que 
entender que estamos para 
trabalhar e falar a verdade 
para a população sempre”, 
disse.

Sobre o tema da inde-
pendência entre os poderes, 
que foi a tônica na eleição 
para a nova Mesa Diretiva 
em 2022, Otto afirmou que 

do Ministério Público em 
setembro de 2020. “Com a 
prisão dos vereadores, a po-
pulação olhava diferente para 
nós, e tivemos dificuldades 
nas eleições - nosso ponto de 
partida era resgatar o nome 
da instituição. Cumprimos a 
meta de democratizar a Casa, 
com as comissões permanen-
tes, com as reuniões com o 
secretariado municipal. Em 
suma, buscamos fazer nosso 
papel de fiscalizadores para 
o povo”, declarou.

Sobre a mudança entre 
as legislaturas, que teve re-
novação de mais de 65% na 
atual gestão, Otto afirmou 
que as expectativas eram 
altas por parte da população. 

“Temos que ajudar os novatos 

alguns temas, que chegaram 
muito tarde. Mas a Câmara 
trouxe seus temas para de-
bate e alguns pontos como 
o Auxílio Emergencial e o 
Auxílio Mogiano tiveram 
nossa contribuição”, apontou.

Em relação à correlação 
de forças que se revelou na 
Câmara nas últimas sessões 

do ano, em temas como a 
própria escolha da Mesa 
Diretiva e a votação de temas 
como a Taxa de Conservação 
Ambiental (TCA), a Taxa do 
Lixo, Otto afirmou que sabe 
dos desejos do Executivo de 
poder contar com uma Casa 
dando apoio, mas que espera 
que a independência continue 
ocorrendo e evoluindo no 
Legislativo. “Nunca fui opo-
sição ao governo, inclusive 
fui eleito com o apoio do 
Podemos, mas temos que ser 
pessoas que trabalham para 
Mogi. Quando não temos 
interlocução, não posso ser 
100% a favor disso”, explicou.

Como legado, Otto afirmou 
deixar uma Câmara saneada 
econômica e juridicamente. 

“Mais de 90% dos nossos 
problemas administrativos 
foram resolvidos, saneamos 
nossos processos com o 
Ministério Público, mesmo 
com muitas pessoas torcendo 
contra a gente. E é por isso 
que estamos lutando para 
que esta evolução continue, 
pois o povo vê na Câmara 
um porto seguro”, concluiu. 
(A.D.) 

No segundo mandato, Otto acredita que esta legislatura trouxe desafios à Câmara

Emanuel Aquilera/Mogi News

Saiba mais

Cidade  Admissões Demissões Saldo  Variação em %

Arujá  899  788  121    0,45

Biritiba Mirim 90  66  24    0,77

Ferraz  568  551  17    0,09

Guararema 270  240  30    0,41

Itaquaquecetuba 1.859  1.708  151    0,34

Mogi das Cruzes 4.637  3.393  1.244    1,24

Poá  942  919  23    0,1

Salesópolis 49  36  4    0,23

Santa Isabel 329  304  25    0,86

Suzano   2.505  1.941  564    0,86

Total  12.148  9.946  2.202    

Fonte: Caged

Otto foi 
escolhido por 
unanimidade 
dos votos no 
início do ano 
passado



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

Quarta-feira, 5 de janeiro de 20226 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Selene vai atrás de Vitor e mostra as fotos do chef com Estefânia.

GLOBO, 17H55

Malhação
Bianca e Duca socorrem Gael, que se recupera. Gael repreende Duca pela 

aproximação com Nat e Lobão pensa em provocar o desentendimento dos dois.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Dolores nomeia a fi lha como Mercedes. Tonico ameaça Borges. Samuel é 

recrutado como prisioneiro para uma obra pública. Teresa insinua que Isabel 

está sendo manipulada por Gastão. Guebo afi rma que deseja se casar 

com Justina. Jamil anuncia o desaparecimento de três mulheres, e Guebo 

convence Olu a procurá-las. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Celina não encontra a foto de Rose, e Guilherme se irrita com a implicância da 

mãe. Paula não deixa Neném quebrar sua promessa. Roni manipula Nedda. 

Betina enfrenta Leco e Neco. Paula se irrita com Marcelo por causa de Flávia. 

Daniel fala com Rose. Chicão avisa a Neném que um time no interior de São 

Paulo está selecionando atletas.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Santiago fi ca desolado com a reação de Rebeca. Rebeca discute com Cecília, 

que afi rma à mãe que ela não aceita o fato de não ser mais jovem. Felipe 

encontra Rebeca e os dois se beijam. Felipe termina seu namoro com Bela. 

Ilana pede desculpas a Rebeca por ter arranjado a campanha com Santiago. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Jacó fala com Lia sobre seu sonho. Raquel se sente enganada por Jacó e 

o decepciona. Labão decide ir atrás do genro. Jacó vê o exército de Deus.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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PPD

PELOURINHO

RALIERAM

SENHAPERTO

SENFORCAR

MEIADIREITA

IRBSUN

NOMEARCIII

CASSADOST

BOISLITRE

MORIMCALOM

PARABEEP

LSINUSITE

EMPOARGAS

TIDABILLT

MONOCULTURA

Traje
exigido

em casa-
mentos

Ave
chamada

de "marre-
cão" (RS)

Crustáceo
que vive

enterrado
na areia

Dado ne-
cessário

ao acesso
ao e-mail

Elemento
regulador
da flora

intestinal

Posição
de Tostão,
Sócrates e 
Ronaldinho

Folgar 
(em dia

entre dois
feriados)

Designar
(alguém)
para um

cargo

O mês da
Abolição
da Escra-

vatura

O império
de Assur-
banipal
(Hist.)

103, em 
algarismos
romanos

Cance-
lados;

anulados

Principal
atração do

cassino

O cabelo
no qual se

passou
máquina

Indica o
leste, na
rosa dos
ventos

(?) de
mostarda,

arma
química

Plantio
extensivo
das "plan-

tations"

Forma da
régua de
desenho
técnico

"The (?)", tabloide
britânico

Golpes desferidos
pelas girafas

Lance pro-
longado,
no vôlei

Bairro do
Centro

histórico
de

Salvador 

Mão, em
inglês

"Tão (?)",
música do

Pato Fu

"A (?) do Gelo", filme
infantil

O maior órgão do
corpo humano
As funções do

primeiro grau (Álg.)

Arcebispo do Rio de
Janeiro (Catol.)
Admirador da

própria imagem

A origem
do quibe

(Cul.)

Madame
(?), bruxa

Infecção
dos seios
da face

Cigano
brasileiro
Ferramenta
do gravador

Litro, em
francês

(?) Mabe,
pintor

Cobrir de 
pó de arroz

Possuída

Colocar
antes de
Urânio

(símbolo)

MV (?),
rapper 
Certo

(abrev.)

Edith Piaf,
cantora

Abrigo de
esquimós

Olho de (?),
selo raro

da filatelia

Tecido fino
usado no 

escoamen-
to do soro
do queijo
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Recomeçar é ter a 
esperança de uma 
criança e ao mesmo 
tempo uma forte 
determinação. Por 
vezes parece que 
chegamos ao limite 
por culpa de todos os 
erros que cometemos. 
Há estradas que 
parecem não ter saída 
e podemos facilmente 
cair em desespero.

No entanto, os 
verdadeiros guerreiros 
não desistem 

MOMENTO
especial

RECOMEÇAR COM TODA  DETERMINAÇÃO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

RENATO MEIRELLES DE CAMARGO

Parabéns hoje e sempre! Você merece um ano novo de vida 

maravilhoso! Feliz Aniversário!

“ Tomara que a felicidade te pegue 
de jeito e não te solte nunca mais... 
Vou achar bem feito, porque você vai 
ganhar o que você merece: ser feliz!”

 cultura@jornaldat.com.br

facilmente. Eles 
sabem que mesmo 
quando tudo parece 
não ter solução, 
uma nova porta 
se pode abrir. Há 
etapas da nossa 
vida que terminam, 
mas aí temos todas 
as condições para 
começar outras 
melhores.
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HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021 - PROCESSO Nº 21.784/2021 E APENSOS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EMPRESAS VENCEDORAS: PORTAL LTDA; LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA; SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA; ACACIA COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS EIRELI; ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA; MED CENTER COMERCIAL LTDA; CENTERMEDI COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITARES LTDA; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES; PRATI DONADUZZI & CIA LTDA; AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; 
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA; 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA; DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO; INOVAMED HOSPITALAR LTDA; CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA; STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA; FRESENIUS KABI BRASIL LTDA; 
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA; PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A; AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 5.074.206,20 (cinco milhões, setenta e quatro mil, duzentos e seis reais e vinte centavos).

Mogi das Cruzes, em 04 de janeiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Sesc de Mogi das Cruzes inicia programação musical

A partir de amanhã, o Sesc Mogi começa uma programação musical que promete 

atender todos os gostos. Com grupos locais e  também de fora da cidade a agenda 

de shows acontece nas quintas, às 20 horas, e aos domingos, às 16h30 e integra a 

programação de férias da unidade. A entrada é gratuita. O público precisa apresentar 

a carteira da Covid-19, com pelo menos duas doses.

Vamos afinar
até o final
do ano?

(11) 99878-1707

(11) 4726-1707
R. FREDERICO STRAUBE, 250,
VILA OLIVEIRA, MOGI DAS CRUZES-SP

Prefeitos promovem balanço de 
suas gestões neste 1º mandato
Municípios tiveram grandes desafios durante este ano, o maior deles ainda foi a pandemia de coronavírus

2021 NO ALTO TIETÊ

Região - O Grupo Mogi-
News/DAT entrou em contato 
com os prefeitos de algumas 
das cidades do Alto Tietê para 
ouvir dos chefes do poderes 
Executivos municipais o ba-
lanço das ações e desafios que 
enfrentaram neste ano - do 
enfrentamento à pandemia 
de coronavírus (Covid-19) 
aos desafios da gestão pública.

A reportagem ouviu os 
prefeitos de Suzano (Rodrigo 
Ashiuchi - PL), Mogi das 
Cruzes (Caio Cunha - Pode), 
Poá (Márcia Bin - PSDB), 
Itaquaquecetuba (Eduardo 
Boigues - PP) e Arujá (Dr. 

Este é a primeira vez de Boigues como prefeito

Camargo - PSD), sobre seus 
desafios durante a pandemia, 
o que ficou para 2022 e os 
desafios da gestão pública, 
como o controle de gastos, a 
relação com o poder Legislativo 
e a busca por investimentos 
e geração de emprego.

Itaquaquecetuba
O primeiro prefeito que 

mostrará os feitos deste início 
de mandato é Eduardo Boi-
gues, que ressaltou a geração 
de emprego durante o ano e 
promete “Canteiro de Obras” 
para 2022

O prefeito de Itaquaquecetuba 
reiterou que seu primeiro ano 
à frente do poder Executivo 

foi marcado pelo “choque” 
na transição entre governos, 
mas que o primeiro ano pediu 
foco na gestão pública com 
redução de gastos.

Outro ponto apontado pelo 
prefeito no ano de 2021 foi o 
desenvolvimento econômico 
na cidade, com ações como 
a implantação do Via Rápida 
e do programa Itaquá Mais 
Emprego. “Em 2022, Itaquá 
se tornará um canteiro de 
obras. Em recursos federais, 
estaduais e emendas parlamen-
tares, serão mais de R$100 
milhões que serão investidos 
na infraestrutura da cidade”, 
prometeu Boigues.

Sobre as ações que ficaram 

para o segundo ano, Boigues 
afirmou que o primeiro ano 
foi dedicado para a organiza-
ção da cidade e a entrega de 
equipamentos e programas 
como a Central de Atendi-
mento Covid-19, o Hospital 
de Campanha, a criação da 
Guarda Ambiental, entre 
outros pontos. “Foi um ano 
de planejamento para a con-
solidação do ano que vem”, 
ressaltou o prefeito.

Na relação entre a Prefeitura 
e a Câmara de Vereadores, 
Boigues reforçou que, em 
vários momentos, houve o 
diálogo para a definição dos 
rumos da cidade: “Isto fez 
com que a cidade pudesse 
avançar ainda mais”, ressaltou.

Sobre o gerenciamento das 
contas, Boigues ressaltou o 
enxugamento da máquina 
pública: “Isso é importante, 
assim como garantir o bom 
atendimento mantendo figuras-

-chaves na gestão pública. 
Hoje, todos os funcionários 
apresentam bons resulta-
dos para a municipalidade”, 
concluiu.

André Diniz
Divulgação

Prefeitura abre inscrições 
para visitas monitoradas

Mogi- A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
está com inscrições abertas 
para visitas monitoradas ao 
Núcleo Ambiental Ilha Ma-
rabá, no Mogilar, ao Viveiro 
Municipal, no Parque Leon 
feffer, e ao Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo. As visitas 
ocorrem durante a semana, 
em grupos reduzidos e com 
uso obrigatório de máscara. O 
agendamento é realizado pelos 
técnicos da secretaria, a partir 
de uma análise de demanda e 
da disponibilidade de horários, 
formando os grupos. O contato 
pode ser feito por meio do 
telefone 4798-5959 ou pelo 
e-mail svma@mogidascruzes.
sp.gov.br. As visitas são uma 
boa opção de lazer e educação 

ambiental para os mogianos.
Na Ilha Marabá, as pessoas 

assistem a uma palestra sobre 
o ecossistema da várzea do 
Tietê e percorrem a trilha que 
dá acesso às margens do rio. 
Já no Viveiro Municipal, os 
visitantes conhecem o espaço 
e as diferentes espécies exis-
tentes no local – são cerca de 
25 mil mudas.

Outra opção de visita moni-
torada é ao Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo. Ela 
começa com uma pequena 
palestra, na qual os partici-
pantes aprendem um pouco 
sobre a história do espaço e da 
Serra do Itapeti. Em seguida 
acontece a trilha, considerada 
de média complexidade e com 
cerca de 1,5 quilômetro.

A recomendação é para 
que os participantes venham 
com calça comprida, além de 
calçados fechados e confortá-
veis. Além disso, é importante 
levar repelentes, protetor solar, 
lanche e água. No parque 
existem cerca de 300 espécies 
de aves identificadas, além de 
40 tipos de mamíferos.

Feira Agroecológica
Na Ilha Marabá ocorre a 

Feira Agroecológica, que desde 
o dia 6 de novembro acontece 
todos os sábados.  A iniciativa 
é fruto de uma parceria entre 
as Secretarias de Agricultura, 
Cultura e Verde e Meio Am-
biente, além da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (Cati/CDRS).

Ilha Marabá, Viveiro de Mudas e Parque Municipal


