
SÁBADO, 22 DE JANEIRO DE 2022 |  R$ 1,50EDIÇÃO 8653  

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

Sesc recebe 18,7 mil pessoas nos 
primeiros 2 meses de atividades

Para a diretoria da unidade, alto volume de público durante este período ocorreu em razão das férias escolares

Com pouco mais de dois meses, 
a unidade temporária do Sesc Mogi 
das Cruzes, localizado no Socorro, 
vem surpreendendo a direção com 
o fluxo de frequentadores. Segundo 
Denise Mariano, diretora da unidade, 
foram 18.765 pessoas que visitaram 
as instalações, entre credenciamentos 
e a participação em ações esportivas 
e culturais, além de participações no 
Espaço de Brincar, Centro de Educação 
Ambiental e visitas à exposição “Ausen-
te Manifesto: Ver e Imaginar a Arte”..  
Cidades, página 5

CORONAVÍRUS

Região recebe 
doses  da 
CoronaVac. p8

A Prefeitura promoveu mais um 
dia de vacinação das crianças com 
comorbidades. A operação, que foi 
realizada na Arena Suzano, contou 
com demonstrações de coragem e 
criatividade dos 63 pequenos con-
templados. Cidades, página 3

Suzano

SEGUNDO DIA 
DE VACINAÇÃO 
INFANTIL É 
MARCADO POR 
DIVERSÃO 

Mesmo com um público tão expansivo, entidade afirma não ter descuidados de protocolos sanitários

Divulgação/Sesc
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ARMAS DE CHOQUE I
A assessoria de imprensa da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo infor-
mou que, das mais de 3,1 mil armas 
de choque encaminhadas à corpora-
ção no início deste ano, 67 delas fo-
ram enviadas para os batalhões do 
Comando de Policiamento de Área 
Metropolitano 12 (CPA/M-12), que 
abrange os municípios do Alto Tietê.

ARMAS DE CHOQUE II
A iniciativa do governo do Estado é para 
que os policiais em patrulha possam 
neutralizar potenciais ameaças sem 
recorrer diretamente ao uso de ar-
mas de fogo. Juntamente com a uti-
lização de câmeras portáteis, houve 
uma redução aproximadamente 29% 
no número de mortes em intervenções 
policiais, na comparação com 2020.

PERFIL EM ITAQUÁ 
A Prefeitura de Itaquaquecetuba deu 
mais detalhes sobre a situação nos 
leitos entre os dias 19 de janeiro de 
2021, véspera do início da campanha 
de vacinação, e 2022, um ano depois 
de campanha. Segundo a Secretaria 
de Saúde, houve uma queda de apro-
ximadamente 50% na comparação en-
tre os doze meses, e o perfil é de pa-

cientes que não se vacinaram ou estão 
com o ciclo incompleto. “A vacinação 
é comprovadamente responsável por 
90% da diminuição das internações e 
foi fundamental para diminuir desdo-
bramentos de casos graves para in-
ternação”, concluiu.

TROCA DE EMBALAGEM
Embalagens longa vida ou tampinhas 
plásticas continuam sendo trocadas 
no Ecobazar, em Itaquaquecetuba. 
O projeto ambiental do Fundo Social 
em parceria com a Ong Espaço Urba-
no e outras secretarias realiza a tro-
ca de produtos pela moeda social, a 
EcoCash, que pode ser usada para a 
aquisição de produtos de higiene pes-
soal, uso doméstico, brinquedos, ali-
mentos, entre outros.

COMEÇO DO ANO
Executar as primeiras ações de cui-
dados e zeladoria e cumprir as ações 
de manutenção desde o início do ano 
garantem o trato adequado. É assim 
que o vereador Luiz Eduardo Olivei-
ra Alves (Pode), o Edinho acredita que 
Poá deve começar 2022: com plane-
jamento. Para isso, oficiou o Execu-
tivo pedindo as benfeitorias para di-
versos bairros.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Um novo turismo

F
az parte do plano de qualquer admi-
nistração minimamente consciente da 
economia do século XXI que o capital 
humano, associado ao turismo e cul-

tura, possam e devam fazer parte dos planos 
para movimentar a economia. Trabalhar por 
isso é um sinal não apenas de um pensamen-
to ‘avant-garde’, mas condiz com o tempo em 
que vivemos, de uma nova revolução econô-
mica, industrial, financeira e cultural.

A retomada do Expresso Turístico pela 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) para as viagens panorâmicas para 
Mogi das Cruzes pode representar mais que 
uma estratégia para buscar a retomada da vida 
antes considerada como normal, mas pode 
representar o novo começo para a economia 
local - contanto que se observe a integridade 
e a segurança dos passageiros.

Quando falamos do turismo no Alto Tietê, 
não podemos apenas falar das belezas naturais, 
dos hotéis fazenda e das decorações natalinas 
- todas estas com seus méritos e histórias. O 
leste paulista traz em si a história da coloni-
zação do Brasil, e a expansão em direção ao 
interior, as descobertas e as riquezas, com to-

das as polêmicas e debates que envolvem a 
construção de nossa história. Tratar este lega-
do de forma digna, educativa e esclarecedora 
não é apenas um compromisso civilizatório, 
mas pode servir para a economia de Mogi das 
Cruzes e de outras cidades da nossa região.

Sabemos que os tempos são de preocupa-
ção com a nova variante do novo coronaví-
rus (Covid-19), da necessidade de foco em 
nossa população e nos leitos, na fiscalização 
às medidas sanitárias - mas é preciso também 
pensar no nascer do sol depois da longa noite 
da pandemia, que cobrou milhares de vidas 
em nossa região, deixou marcas e insatisfação 
nestes quase dois anos completos.

Este será o momento em que precisaremos 
testar o acúmen administrativo de nossos 
prefeitos e secretários de Cultura e respon-
sáveis pelo turismo nas cidades do Alto Tie-
tê, para ir além e estabelecer um novo ponto 
de partida em direção ao futuro, respeitando 
o passado e criando um novo marco turísti-
co para nossa centenária região, que recebeu 
bandeirantes, imperadores, imigrantes dos 
quatro cantos do mundo e pode ser mais que 
dormitórios, e fábricas.

Há pessoas conscientes e 
inconscientes. A maioria tem 
o ego elevado e estão no ní-
vel material buscando con-
forto, riquezas e poder, mas 
se esquecendo de que a hu-
mildade e a consciência são 
necessárias. 

A cobiça, quando chega ao 
ser humano, ninguém conse-
gue dominar e tudo faz para 
obter sucesso e riquezas sem 
pensar no amor ao próximo. 
Mas, todos deveriam considerar 
que quando se comete erros 
e prejudica os semelhantes à 
consciência fala e, se não obe-
decer a sua consciência, um 
dia virão os arrependimentos, 
mas será muito tarde. 

Pensar apenas nas riquezas 
e acumular ouro são atitudes 
benéficas, mas se deve consi-
derar que cada ser humano é 
apenas um veículo nas mãos 

O peso da consciência

ARTIGO
Olavo Câmara

do criador. 
Todos sabem que o ouro é 

cobiçado por todos. É o metal 
precioso e pesa nos interesses 
para se enriquecer. Mas, como 
será possível levar tanto peso 
para o céu quando a sua alma 
partir deste plano para outras 
dimensões do cósmico. Como 
levar o ouro? Então, antes de 
passar para o outro mundo, 
faça caridades, distribua par-
te do seu ouro. 

Como poderá a alma carre-
gar tanto peso? Então é melhor 
descarregar o peso do ouro e 
dos metais preciosos. Limpar 
a consciência dos erros que 
se comete e buscar sempre 
uma vida elevada. 

Diariamente confesse a você 
mesmo e peça perdão pelas 
fraquezas e erros cometidos. 
É possível melhorar o grau 
de consciência? Sim, mas 

depende de persistência e in-
teresse pessoal em melhorar 
a vida. Aliás, vale destacar o 
que ensinou o Mestre Jesus: 

“Havia um mendigo pedindo 
ajuda sentado em uma rua, 
passou um pobre e deu-lhe 
uma moeda de bronze em 
seguida apareceu um rico e 
deu-lhe três moedas de ou-
tro”. “Jesus estava perto e en-
sinou: Aquele que nada tinha 
deu tudo e quem tudo não 
deu nada”. O que significa? 
O pobre deu tudo que tinha 
uma única moeda de bronze, 
mas o rico que tinha muito 
deu pouco ou quase nada. A 
consciência deve estar acima de 
tudo. Quando cometer erros 
procure fazer uma profunda 
reforma nos seus pensamen-
tos e atitudes. Pense sempre 
no amor e siga a sua intuição.

Olavo Arruda Câmara é 
advogado, professor, mestre 
e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Suzano Vôlei estreia hoje 
na Superliga B em Goiás 
Suzano - O Suzano Vôlei via-
jou para a cidade de Goiânia 
ontem para o primeiro jogo 
na Superliga B 2022 contra 
o Vila Nova. A delegação vai 
complementar a preparação 
para a estreia na capital goiana.

Após treinar em dois pe-
ríodos na Arena Suzano 
durante a semana, os atletas 
do time do Alto Tietê realiza-
ram seu último trabalho em 
terras paulistas anteontem, 
praticando a parte técnica e 
tática da equipe. Na manhã 
de ontem, a delegação suza-
nense partiu rumo à cidade 
de Goiânia, chegando na 
região da estreia antes do 
meio-dia.

Mantendo a preparação 
para o primeiro jogo oficial 
de 2022, o elenco realizará 
um treino na manhã da 
partida na Goiânia Arena, 
novo local escolhido pelo Vila 
Nova para receber a partida. 
Ao todo, 16 atletas estão 
à disposição da comissão 
técnica para o jogo.

Para o central Riad, o time 

Esporte

está bastante focado para o 
primeiro duelo na segunda 
divisão nacional. “Pude sentir 
a comissão e os companheiros 
com muita vontade nesses 
dias de treinos, o que nos 
motiva a estar em alta volta-
gem para essa estreia. Vamos 
com tudo”, disse.

O técnico Alessandro Fa-
dul afirmou que os novos 
atletas se entrosaram bem 
com o grupo e que a equipe 
está pronta para iniciar sua 

caminhada rumo à elite do 
voleibol nacional. “Vamos 
jogar para imprimir nosso 
ritmo, pois essa é a melhor 
vitória de demonstrar nossa 
qualidade em um jogo que 
vai ser muito equilibrado”, 
afirmou.

A estreia do Suzano Vôlei 
contra o Vila Nova pela 
Superliga B acontece às 17 
horas de hoje na Goiânia 
Arena. O duelo não terá 
transmissão oficial.

Time do Suzano Vôlei enfrenta hoje o Vila Nova

Leonardo Moreira/Suzano Vôlei

2º dia de vacinação infantil 
tem diversão para as crianças
Fantasias, bichos de pelúcia e música estiveram presentes; em breve informações sobre expansão do público 

COVID-19

Suzano - A Prefeitura promoveu 
mais um dia de vacinação das 
crianças com comorbidades 
ontem A operação, que foi 
realizada na Arena Suzano, 
contou com demonstrações 
de coragem e criatividade dos 
63 pequenos contemplados. 

Ao todo, já são 207 crianças 
imunizadas no município 
e a expectativa é aumentar 
este quantitativo na próxima 
semana com novas ações.

Das 8 às 17 horas, o polo 
de vacinação foi tomado por 
crianças, que se transforma-
ram em grandes personagens 
cinematográficos por meio 
de fantasias e vestimentas 
especiais, além de contar 
com a companhia de bichos 
de pelúcia, músicas infantis 
e uma turma de palhaços. Os 
familiares também não fica-
ram de fora deste momento 
de retomada da esperança.

Conforme explica Tamara 
Nunes, mãe do pequeno Luiz 
Matheus, as fantasias são um 
artifício para encorajá-los 
a enfrentarem o medo da 

agulha. “Quando estávamos 
vindo, eu conversei com 
ele e o incentivei a vestir a 
roupa do Homem-Aranha, 
pois eles têm o personagem 
como um símbolo de força 
e, neste momento, é o que 
eles mais precisam”, relatou.

Muitas crianças também 
estiveram acompanhadas de 
seus irmãos, a exemplo de 
Melissa e de Fernando, de 
8 e 6 anos, respectivamente. 

“Eles estavam super ansiosos 
para tomarem a vacina e é 
muito fofo ver o quanto um 
oferece apoio para o outro. 
No final, foi tranquilo e agora 
eles não veem a hora de poder 
rever os outros coleguinhas 
na escola”, afirmou Márcia 
Muruyama, mãe das crianças.

Entre os diversos sentimen-
tos presentes nas crianças, a 
coragem foi o que predomi-
nou na Arena Suzano. Para 
Diogo Bhgring Pezzete, de 9 
anos, a vacina foi indolor e 
a segunda dose não será um 
problema. “Eu queria muito 
estar aqui e não senti dor! 

Fiquei feliz de ter feito uma 
foto, até para mostrar para 
todos os meus amigos”, disse.

Descontração
Para o secretário muni-

cipal de Saúde, Pedro Ishi, 

a vacinação precisa ser um 
momento descontraído 
para que a experiência seja 
confortável ao público-alvo. 

“Todo recurso utilizado para 
dispersar o medo é válido, 
pois o que importa mesmo 

é preservar a saúde deles. 
Portanto, ficamos satisfeitos 
com a adesão das crianças 
à vacinação e pretendemos 
expandir ainda mais este 
público conforme a chegada 
de novas doses”, afirma o 

secretário.

Imunização
Novas ações para a vacinação 

das crianças de 5 a 11 anos 
serão divulgadas em breve 
pela pasta. Mais informações 
podem ser consultadas no site 
oficial da Prefeitura de Suzano 
ou por meio do telefone da 
Vigilância Epidemiológica 
4745-2035.

Ao todo, já são 207 crianças imunizadas no município desde o início desta etapa 

Irineu Junior/Secop Suzano

Guararema - Um ano e quase 
63 mil doses aplicadas, to-
talizando mais de 27,5 mil 
pessoas vacinadas.  A cidade 
completou ontem um ano de 
vacinação contra a covid-19. 
Iniciada em 21 de janeiro de 
2021, a imunização teve início 
com profissionais de saúde, 
se estendeu para idosos até 
estar, disponível para crianças 
com mais de 6 anos.

A Secretaria Municipal de 
Saúde abriu ontem o cadastro 
para vacinação de crianças de 
6 a 11 anos sem comorbidades. 
Agora, todas as pessoas com 
mais de 6 anos já podem se 
cadastrar e agendar sua vaci-
nação. A ampliação do grupo 
se deu pelo recebimento de 
doses da vacina Coronavac.

Ao longo deste ano de 
vacinação, a Prefeitura de 
Guararema se mobilizou para 
que a vacinação chegasse a 
todas os guararemenses. Fo-
ram realizados cinco dias D 
da Vacinação, foi construída 
a Central de Vacinação Coro-
navírus, no bairro Nogueira 
e, neste ano, a imunização 

Cadastro para crianças é 
liberado pela Prefeitura

Vacinação 

passou a ser descentralizada, 
agora sendo realizada nas 
Unidades Básicas de Saúde 
do Lambari, Jardim Dulce e 
na Unidade Nogueira (antiga 
Cevac).

“Hoje (ontem) é uma data 
muito importante que representa 
todo o esforço da Prefeitura 
para que a vacinação contra 
a covid-19 fosse um sucesso 
em Guararema”, afirmou o 
prefeito José Henrique Eroles 
Freire (PL), o Zé. 

Por conta da vacinação, 
Guararema registrou queda de 
71% nos óbitos para a doença 
e de 76% na quantidade de 
casos no final de 2021. Entre 
outubro e dezembro o mu-
nicípio registrou 129 casos 
e quatro mortes, número 
significativamente menor do 
que entre julho e setembro, 
quando 554 casos foram 
diagnosticados e 14 mortes 
registradas.

O cadastro para crianças 
com mais de 6 anos, está dis-
ponível no Vacina.Digital, no 
site da Prefeitura: guararema.
sp.gov.br.

Arujá - A Prefeitura, repre-
sentada pelo prefeito Luiz. 
Camargo (PSD), acompanhado 
do secretário municipal de 
Segurança, Washington Luiz 
Beolchi Adami, assinou um 
convênio com a Polícia Civil, 
por meio da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, 
para o compartilhamento de 
informações sobre ocorrên-
cias policiais entre a polícia 
e a Guarda Civil Municipal 
(GCM). “Assim, a GCM de 
Arujá poderá efetuar Regis-
tro Digital de Ocorrência, 
facilitando ao cidadão que 
necessite desse documento”, 
informou o prefeito.

Já de acordo com o secretário, 
agora os guardas receberão 
treinamento adequado para 
acesso ao sistema e logo 
estarão aptos a registrar as 
ocorrências, que serão en-
viadas à Polícia Civil para 
as providências necessárias.

Autoridades da Polícia Civil 
participaram da assinatura 
do convênio.

Prefeitura assina 
convênio com a 
Polícia Civil para 
registro digital 

Segurança 

Vacinação de crianças foi 
bastante descontraída

Geovanna Yokoyama/Secop Suzano
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PM recupera motocicleta 
furtada e prende criminoso
Mogi- Os policiais milita-
res da Força Tática do 17º 
Batalhão de Polícia Militar 
Metropolitano (BPMM) 
patrulhavam, na madru-
gada de ontem, a Avenida 
Lourenço de Souza Franco, 
em Jundiapeba. No local, os 
militares observaram uma 
motocicleta transitando sem 
placa no sentido contrário 
da via, o condutor não 
utilizava o capacete de 
segurança.

A equipe policial ime-
diatamente fez o retorno e 
realizou a abordagem, por 
meio de consulta junto ao 
Centro de Operações da 
Polícia Militar (Copom), 
constatou que o veículo 
havia sido furtado na quarta-

-feira passada no Tatuapé, 
Zona Leste de São Paulo.

Diante dos fatos, o cri-
minoso foi apresentado 
na Central de Flagrantes 
para as providências de 
Polícia Judiciária, onde 
permaneceu à disposição 
da Justiça. 

Jundiapeba

Veículo era produto de furto e estava sem placa

Divulgação

Festival irá revelar talentos 
musicais entre clubes
Mogi- Incentivar o retorno 
consciente das atividades 
culturais no Estado de São 
Paulo e revelar novos ta-
lentos da música brasileira 
estão entre os objetivos do 1º 
FestClubeSP. Em Mogi, asso-
ciados ao Clube de Campo 
podem participar do festival. 
As inscrições vão até o dia 4 
de março. O evento é uma 
realização do SindiClube, 
entidade que reúne os maiores 
clubes paulistas, e tem apoio 
da Associação Brasileira de 
Música e Artes (Abramus). 

Por ser filiado ao SindiClube, 
o CCMC proporciona aos 
seus associados mais esta 
oportunidade. As inscrições 
são gratuitas e devem ser 
efetuadas por meio de um 
formulário online, que está 
disponibilizado no site do 
evento (https://www.festclu-
besp.com.br). Cada artista 
ou banda poderá inscrever 
duas músicas inéditas, com 
letras em português. É im-
prescindível que pelo menos 
um dos autores da música 

Atividades culturais

seja associado ao Clube de 
Campo. 

Após a fase de inscrição, serão 
selecionadas 36 composições 
para serem apresentadas ao 
vivo nos dias 28, 29 e 30 de 
abril de 2022, no Memorial 
da América Latina, em um 
evento inédito e gratuito, aberto 
ao público com as devidas 
recomendações sanitárias 
de prevenção da Covid-19. 

Na etapa de apresentações, 
os conceituados jurados 
Juca Novaes (presidente do 
Juri), Danilo Caymmi e João 
Marcello Bôscoli selecionarão 
as 12 músicas finalistas que 
serão apresentadas ao vivo 
no dia 1º de maio de 2022, 
quando serão escolhidas as 
canções vencedoras: 1ª, 2ª e 
3ª colocadas, além de melhor 
intérprete e melhor letra. 

As três canções vence-
doras receberão premiação 
em dinheiro de R$ 12.000 
para o primeiro colocado, 
R$ 6.000 para o segundo 
e R$ 4.000 para o terceiro, 
além do Troféu FestClubeSP. 

Sobre o valor da premiação 
incidirão impostos. 

De acordo com o presi-
dente do Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes, João 
Bosco Camargo de Sousa, 
essa é uma oportunidade 
única para os associados que 
gostam ou estão inseridos 
no meio musical e artístico 
participem e concorram ao 
prêmio em dinheiro, além da 
visibilidade que o festival trará. 

“Nosso objetivo é incentivar a 
adesão de nossos associados 
a este prêmio. Lembrando 
também que, além da pre-
miação, o FestClubeSP dará 
uma grande visibilidade aos 
músicos, bandas e artistas do 
Clube de Campo. Para nós, 
é motivo de orgulho poder 
fazer parte desse festival”, 
comemorou Bosco. 

O edital completo com 
as informações e o regula-
mento do FestClubeSP está 
disponível no link: https://
www.festclubesp.com.br/
wp-content/uploads/2022/01/
Edital-1FestClubeSP.pdf. 

Saúde inicia vacinação de crianças 
de 11 anos sem comorbidades
Secretaria liberou novas vagas de agendamento online para vacinação de crianças com e sem comorbidades 

COVID-19

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde liberou ontem, às 
16 horas, novas vagas de 
agendamento online para 
vacinação de crianças de 5 a 
11 anos com comorbidades 
e também para crianças de 
11 anos sem comorbidades. 
O agendamento deve ser 
feito no www.cliquevacina.
com.br .

A aplicação da dose contra 
a Covid-19 será no próximo 
domingo, das 9h30 às 13 
horas. No total, serão dispo-
nibilizadas 1.020 vagas em 
seis unidades: Braz Cubas, 
Jardim Camila, Jundiapeba, 
Nova Aparecida, Vila Natal 
e Ponte Grande.

Mais de 1 mil crianças 
já estão agendadas para 
aplicação que será reali-
zada hoje. A vacinação 
das crianças foi iniciada 
no domingo passado, dia 
16, com 440 aplicações em 
grupos de comorbidades, 
deficiências, quilombolas e 
indígenas. O atendimento 
tem sido feito aos finais de 

semana, em unidades de 
saúde estratégicas, para 
garantir atenção exclusiva 
e sem aglomerações aos 

pequenos. 
O pai ou responsável da 

criança deve primeiro fazer 
o pré-cadastro por meio do 

site estadual do Vacina Já, 
na opção “CRIANÇAS ATÉ 
11 ANOS”. Embora não seja 
obrigatório, o pré-cadastro 

agiliza o atendimento no 
dia da vacinação. Quem 
tiver alguma dúvida ou 
dificuldade com o sistema 

também pode acionar o 
Sistema Integrado de Saúde 
(SIS) 160.

Dosagem
A dosagem da vacina 

contra a Covid-19 para o 
público infantil é menor 
que para o adulto (o frasco 
também terá cor diferente) e 
o esquema vacinal será com 
duas doses de 0,2 ml, com 
intervalo de oito semanas 
entre as aplicações. 

Aplicação ocorre no domingo e serão disponibilizadas 1.020 vagas em seis unidades

Pedro Chavedar/PMMC

Equipe policial 
patrulhava 
o distrito no 
momento do 
flagrante

Segundo informações 
da polícia militar A vítima 

ficou muito agradecida pela 
ação da Polícia Militar que 
resultou na prisão do infrator 
da lei e na recuperação do 
seu patrimônio. Aliviada, a 
vítima informou à equipe 
policial que ainda possui 
muitas prestações para 
quitar a compra da moto-
cicleta que é o “ganha-pão” 
da família.

Para a vacinação de crianças, será 
necessário:

Que ela esteja acompanhada dos pais ou que o adulto que 
a acompanhe tenha em mãos o termo de autorização dos 
pais. 
Apresentar RG ou certidão de nascimento da criança. 
Documento com foto do adulto que acompanha a criança. 
CPF ou Cartão SUS para quem não tem CPF (todas as 
crianças que já utilizam a rede pública de saúde em Mogi, 
cadastradas no SIS, possuem cadastro no Cartão SUS). 
Comprovante de endereço em Mogi das Cruzes. 
Caso a criança tenha recebido alguma vacina do calendário 
de rotina, é necessário aguardar pelo menos 14 dias para 
receber a vacina contra a Covid-19.

O agendamento 
deve ser feito 
no www.
cliquevacina.
com.br 
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Mogilar recebe mutirão  
de limpeza pública hoje
Mogi- O Mogilar receberá 
hoje um mutirão de lim-
peza pública, executado 
pelas equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
Urbana. A força-tarefa é 
feita semanalmente, como 
forma de complementar a 
programação semanal de 
limpezas e também com o 
intuito de manter os bairros 
da cidade em boas condições 
de conservação.

Neste caso em específico, 
os trabalhos já tiveram iní-
cio ontem, com a remoção 
de material proveniente de 
descarte irregular. Hoje a 
equipe completa entrará 
no bairro, para os demais 
serviços de limpeza.

Todos os sábados, são 
cerca de 80 funcionários 
empenhados nos muti-
rões, que têm início nas 
primeiras horas da manhã. 
São executados serviços de 
capinação, roçada e raspa-
gem. A limpeza é feita em 
todos os espaços públicos, 
como vias, terrenos, praças 

Conservação

e canteiros, inseridos no 
perímetro de cada ação.

A previsão é que o pró-
ximo mutirão, último do 
mês de janeiro, aconteça 
na Vila Suíssa, em Cezar 
de Souza. A definição dos 
locais atendidos obedece 
à programação da própria 
Secretaria e também aos pe-
didos feitos pela população. 
O canal oficial para que o 
cidadão registre solicitações 
junto à Prefeitura de Mogi 
das Cruzes é a Ouvidoria, 
por meio do telefone 156.

Trabalhos iniciaram com a remoção de material

Pedro Chavedar/PMMC

Poupatempo disponibiliza 
300 senhas para Alto Tietê
Região - Ocorre hoje o 
segundo dia de mutirão de 
renovação da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) nos 
postos do Poupatempo nas 
quatro unidades do Alto Tietê. 
Para atender à população, 
foram disponibilizadas 300 
senhas ao longo da semana 
para o agendamento prévio.

A iniciativa do governo é 
de disponibilizar mais de 10 
mil senhas em todo o Estado 
para que motoristas que ti-
veram a habilitação vencida 
no período de pandemia e 
puderam circular sem sofrer 
sanções pelas autoridades. O 
atendimento apenas poderá ser 
feito mediante agendamento 
prévio, feito pela internet 
na página do Poupatempo 
[www.poupatempo.sp.gov.
br], na aba Serviços e opção 
Renovação CNH.

O agendamento por mu-
tirão será dividido prio-
ritariamente para aqueles 
que estão com a carteira de 
motorista vencida há mais 
tempo: durante o mês de 

Renovação de CNH

janeiro, serão priorizados 
os casos de vencimento 
em maio e junho de 2020, 
e no mês que vem serão os 
casos de julho e agosto do 
ano retrasado.

Segundo o Poupatempo, 
foram 10 mil vagas para 
as 39 unidades no Estado, 
sendo 300 no total para as 

quatro unidades do Alto 
Tietê: Ferraz de Vasconcelos 
(30 vagas), Suzano (70), 
Itaquaquecetuba (80) e Mogi 
das Cruzes (120). “Todas as 
unidades ainda possuem 
vagas para agendamento, 
que é obrigatório e deve ser 
feito pelos canais digitais”, 
informou em nota. (A.D)

Em pouco mais de dois meses, 
Sesc recebe 18,7 mil pessoas
De acordo com a diretora da unidade, o período de férias colaborou para que o local recebesse grande público

CULTURA E LAZER

Mogi - Com pouco mais de 
dois meses de funcionamento, 
a nova unidade temporária 
do Sesc Mogi das Cruzes, 
localizado no bairro do So-
corro, vem surpreendendo 
a direção com o fluxo de 
frequentadores para ações 
esportivas e culturais no 
local, com mais de 18 mil 
frequentadores desde sua 
abertura em novembro do 
ano passado.

Segundo Denise Mariano, 
diretora da unidade, no 
total foram 18.765 pessoas 
que visitaram as instalações, 
entre credenciamentos e a 
participação em ações es-
portivas e culturais, além de 
participações no Espaço de 
Brincar, Centro de Educação 
Ambiental e visitas à expo-
sição “Ausente Manifesto: 
Ver e Imaginar a Arte”.

Para a diretora do Sesc, 
a frequência de visitantes 
está acima do esperado em 
função do período de férias, 

e prevê que até fevereiro 
ocorrerão novos eventos 
e oficinas para crianças e 
adultos na campanha do 
Sesc Verão 2022. “Levamos 
muito a sério quem está 
vivendo seu lazer, seja sozi-
nho, acompanhado, ou com 
amigos e familiares. Neste 
mês começamos uma pro-
gramação de shows, teatro, 
circo e dança para todos 
os públicos, o que reflete 
nos números de pessoas 
que frequentam a unidade”, 
informou.

Sobre os cuidados tomados 
pela unidade com a pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
a diretora informou que os 
cuidados seguem de forma 
permanente, como no início 
onde a entrada era fran-
queada apenas àqueles que 
apresentaram comprovante 
de vacinação em papel ou 
por meio de aplicativos.

“Buscamos não agir iso-
ladamente, mas em con-
junto e colaboração com 
as autoridades sanitárias, e 

mantemos disponíveis em 
todos os ambientes álcool 
em gel para todos, ado-
tamos a higienização dos 
locais de atividades logo 
após seu uso e até mesmo 
na piscina o acesso é feito 

por um grupo limitado de 
pessoas. O Sesc São Paulo 
tem seguido rigorosamente 
os protocolos sanitários 
que viabilizam as ações, 
por isso, estamos sujeitos 
às alterações, de acordo 

com o que é determinado 
pelas autoridades estadual 
e municipal, e seguimos 
acompanhando o quadro 
que requer de todos nós a 
máxima atenção e colabo-
ração”, declarou.

Próxima agenda 
Amanhã, a partir das 16h30, 

o cantor, compositor e pes-
quisador da nova geração do 
samba, Tuco Pellegrino, fara 
um show para apresentar os 
primórdios do samba, das 
primeiras escolas de samba 
do Rio de Janeiro, bem como 
o repertório de compositores 
que estabeleceram as bases 
do gênero musical. Segundo 
o sambista Monarco, membro 
da velha-guarda da Portela 
e falecido no mês passado, 
afirmou que Tuco “é o garoto 
que vai dando continuidade 
às coisas”. A apresentação 
é gratuita.

André Diniz

Unidade de Mogi foi construída em um terreno de 27 mil metros quadrados

Divulgação/Sesc

Força-tarefa é feita 
semanalmente, 
como forma de 
complementar a 
programação

“Levamos muito 
a sério quem 
está vivendo 
seu lazer, seja 
sozinho ou 
acompanhado”
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Gustavo explica para Verônica que ela é uma mulher muito atraente e que 

já chegou a pensar como seria fi car com ela, mas agora apenas lhe admira 

como amiga e profi ssional.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Dolores vai com Nicolau para a Quinta, e Teresa a protege. Luísa e Pedro se 

preocupam com a possibilidade de Dominique revelar seu romance. Vitória 

se prepara para ir a Paris. Quinzinho é libertado, e Clemência não se importa. 

Tonico manipula Dominique. Nélio e Dolores se reencontram. Cândida avisa 

a Zayla que teve uma visão de perigo com Guebo. Elisa ameaça Solano ao 

vê-lo próximo a Pilar.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Roni simula animação pela presença de Neném. Carmem explica a Paula por 

que resolveu aceitar o namoro de Gabriel e Flávia. Roni ameaça Neném. Rose 

tenta convencer Celina a apoiar seu casamento com Guilherme. Carmem 

confi rma com Marcelo a sabotagem contra a rival. Paula procura Rose. Flávia 

descobre a sabotagem, mas é impedida por Marcelo de avisar a Paula.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Christian/Renato chega no momento em que Bárbara atende o celular de 
Ravi. Bárbara conta a Elenice que pensa em adotar uma criança. Elenice e 
Bárbara fi rmam um pacto para prejudicar Érica. Christian/Renato orienta Ravi 
a ligar para Lara e dizer que conseguiu um emprego. Ravi se destaca como 
funcionário do mês na loja da Redentor. Christian/Renato oferece dinheiro a 
Joy para a moça se afastar de Ravi.

RECORD, 21H

A Bíblia
Aos sábados a novela faz a reprise dos melhores momentos transmitidos 

durante a semana.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

Na vida, aquilo que 

possui maior valor, moeda 

alguma pode comprar, 

vender, subornar. Na vida, 

o que realmente importa é 

de graça e monetariamente 

nada custa a sustentar. Pois 

na vida, aquilo que tem o 

maior valor se chama amor e 

amizade.

Quem pode dizer que 

possui amor e amizade 

verdadeiros em sua vida, 

pode se considerar a pessoa 

mais rica do mundo, pois 

em sua posse tem os dois 

maiores bens que existem.

MOMENTO
especial

O MAIOR VALOR

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

MIGUEL CARLOS DE OLIVEIRA

Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse 

novo ano de vida!

“ Toda vez que você pensar em 
desistir, respire fundo, ore baixinho, 
convide a esperança, abrace a fé e 
vai.”

 cultura@jornaldat.com.br

Aprecie e desfrute dos 

seus amigos, daqueles 

a quem ama, e cultive 

essas relações, pois assim 

prosperarão e sua riqueza 

aumentará e dará frutos, e 

quando partir, levará em seu 

coração todas as memórias, 

todo o sentimento, e 

permanecerá no coração de 

quem fica.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SE-
MAE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2021 - PROCESSO Nº 201.224/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de uniformes operacionais.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação esta-
rão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mo-
gidascruzes.sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min 
do dia 04 de fevereiro de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, 
no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 

21 de janeiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
 

RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações cons-
tantes do processo nº 201.885/2021, declarando inexigível de licitação, 
com fundamento no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, em favor da 
empresa CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA., para a aquisição 
de rotâmetros Conaut, no valor total de 5.005,31 (cinco mil e cinco 
reais e trinta e um centavos), em face do disposto no art. 26 da Lei nº 
8.666/93, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído. 
Mogi das Cruzes, em 21 de janeiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA 

- Diretor Geral

   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

RICIERI DE MORAES, estado civil solteiro, profissão micro empreendedor, 
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de junho de mil novecentos e 
noventa e três (11/06/1993), residente e domiciliado Rua Arujá, 224, casa  37,  
Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP, filho de IRINEU MARIANO DE MORAES e de 
VERA EUNICE DE MORAES.                                 
JULIA  CRISTINA  DE  MIRA  GALINDO,  estado  civil  solteira, profissão analista,  
nascida  em  21°  Subdistrito - Saúde, São Paulo, SP no dia vinte   e  quatro  
de  abril  de  mil  novecentos  e  noventa  e  dois (24/04/1992),  residente  e 
domiciliada Rua Arujá, 224, Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP, filha de Juarez da 
Silva Galdino Junior e de Rita Aparecida Alves de Mira Galindo.                                      

JOSÉ PAULO GOMES BEZERRA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido  em  Jacareí,  SP  no dia sete de dezembro de mil novecentos e setenta e 
três (07/12/1973), residente e domiciliado Rua Catorze, 108, Parque das Varinhas, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de Djair Gomes Bezerra e de Irene Ferreira da Silva.                                         
SIMONE  DOMINGOS  GOMES,  estado  civil solteira, profissão auxiliar de 
cozinha, nascida em Martinópolis, SP no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (18/09/1985), residente e domiciliada Rua Catorze, 
108, Parque das Varinhas, Mogi das Cruzes, SP, filha de Celso da Silva Gomes e 
de Dilvana Domingos Gomes.                           
Conversão de União Estável                                            

ADRIANO  PEDRO  DA  SILVA,  estado  civil solteiro, profissão autonomo, nascido  
em Maceió, AL no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e  noventa  e  cinco  
(28/08/1995),  residente e domiciliado Rua Ramez Rachid  Sleimam,  220,  casa  
04,  Vila  Paulista da Estação, Mogi das Cruzes, SP, filho de PEDRO DA SILVA e 
de EDIJANE DOS PRAZERES SILVA.  
LAURITA  FIRMINO  DOS  SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Maceió, AL no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e sete 
(13/05/1997), residente e domiciliada Rua Ramez Rachid Sleimam, 220,  casa 04, 
Vila Paulista da Estação, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSÉ HELENO FIRMINO 
DOS SANTOS e de ZULEIDE DOS SANTOS.               
Conversão de União Estável                                            

EDSON  SOARES  DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido  em  Feira  de  Santana,  BA  no  dia  vinte  de  junho de mil novecentos  
e  setenta  e um (20/06/1971), residente e domiciliado Rua Leonardo  da  Vinci, 
92, A, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de EFIGÊNIO BISPO DOS 
SANTOS e de ADALGISA SOARES SANTOS.       
EDNA  PEREIRA,  estado  civil  divorciada, profissão do lar, nascida em Mogi das 
Cruzes, SP no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e setenta  e  dois  
(31/12/1972), residente e domiciliada Rua Ferrarini, 06,  A,  Jardim  Aeroporto  
III, Mogi das Cruzes, SP, filha de HERALDO PEREIRA e de MARLI DA SILVA 
PEREIRA.                                  
Conversão de União Estável                                            

VALCI  BIZERRA  DA  MOTA,  estado  civil divorciado, profissão operador master,  
nascido  em  Varzêa  Grande - Itacarambi, MG no dia quatro de maio  de  mil  
novecentos  e  setenta e nove (04/05/1979), residente e domiciliado  Rua Coronel 
Joaquim Vieira de Souza, 471, Parque Ribeirão Preto,  Ribeirão  Preto,  SP,  filho 
de ARNALDO FRANCISCO BIZERRA e de ANIZIA BIZERRA DA MOTA.                                               
JULIANA  FALÓTICO  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  divorciada,  profissão 
artesã,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e dois de outubro de   mil  
novecentos  e  oitenta  e  três  (22/10/1983),  residente  e domiciliada  Rua  
João  Ribeiro  de Brito, 02, Vila Paulista, Mogi das Cruzes,  SP, filha de ISIS 
BERNARDES DE OLIVEIRA e de VÂNIA GLAUCINÉIA FALÓTICO.                                                             

LUCAS  FRAGOSO,  estado civil solteiro, profissão segurança, nascido em São 
Paulo, SP no dia três de abril de dois mil (03/04/2000), residente e  domiciliado  
Rua  Heloisa Santana Pinto, 11, Vila Nova Cintra, Mogi das  Cruzes,  SP,  filho  de 
WAGNER FRAGOSO e de NORMA SUELI MORAES DA SILVA.                                                                
JENNIFER   SOUZA   DO  NASCIMENTO,  estado  civil  solteira,  profissão 
autônoma,  nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  vinte e um de fevereiro  
de  dois  mil  (21/02/2000),  residente  e  domiciliada Rua Jerônimo Mariano, 60, 
Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de ELVIS DO NASCIMENTO e de SANDRA 
GRACIELLE SOUZA DOS SANTOS.                 

MARCO  ANTONIO  DA  SILVA,  estado  civil solteiro, profissão pedreiro, nascido  
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e 
oitenta (25/01/1980), residente e domiciliado Rua Alfredo Gomes  Loureiro,  300,  
Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de José João da Silva e de Gesilda 
Purcina da Silva.                     
DARLENE  FREITAS  DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia dezessete de dezembro de mil 
novecentos  e oitenta e dois (17/12/1982), residente e domiciliada Rua Alfredo  
Gomes  Loureiro,  300,  Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha  de  AntonioClaret  
de Carvalho e de Elisabeth Maciel Freitas de Carvalho.                                                             
Conversão de União Estável                                            

RAPHAEL TADEU LEÃO DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão bombeiro 
civil,  nascido  em São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos  
e  noventa  e  três  (21/12/1993), residente e domiciliado Avenida  Shozo  Sakai, 
1444, bloco 05, Conjunto Residencial do Bosque, Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho  de 
VALTER SOARES DE ARAÚJO e de VIVANE CRISTINA LEÃO ARAÚJO.                                                 
MICHELLE  JESUS  MENDES,  estado  civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida  em  São  Paulo,  SP  no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta  
e  um  (11/06/1981),  residente  e  domiciliada Avenida Shozo Sakai,  1444,  bloco  
05,  Conjunto  Residencial  do  Bosque, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de ALCIDES 
LUIS MENDES e de MARIA DA GLORIA JESUS MENDES.                                                               
Conversão de União Estável                                            

FABIO HENRIQUE PINTO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de PCP, nascido 
em Mogi das Cruzes, SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa  e  sete 
(02/05/1997), residente e domiciliado Rua Doutor José Juca Assi, 96, casa 03, 
Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filho de SERGIO RODRIGUES PINTO e de 
TERESA CRISTINA VITOR PINTO.              
IASMIM DE OLIVEIRA MENDONÇA, estado civil solteira, profissão agente de 
telemarketing,  nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia quatorze de setembro  
de mil novecentos e noventa e oito (14/09/1998), residente e domiciliada  Rua  
Doutor José Juca Assi, 96, casa 03, Jardim Planalto, Mogi  das  Cruzes,  SP, filha de 
HELITON DA SILVA MENDONÇA e de MONICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA.                                               
Conversão de União Estável                                            

JOAQUIM  LOURENÇO  DA COSTA, estado civil solteiro, profissão , nascido em  
Santos,  SP  no  dia  vinte  e  nove  de junho de mil novecentos e sessenta e um 
(29/06/1961), residente e domiciliado Rua Salgado Filho, 258, Jardim Aeroporto 
III, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOÃO LOURENÇO DA COSTA e de MAGARIDA 
FERREIRA DA COSTA.                             
SIMONE   PEREIRA   DOS   SANTOS,  estado  civil  divorciada,  profissão 
motorista,  nascida  em  Suzano,  SP  no  dia primeiro de março de mil novecentos  
e setenta e dois (01/03/1972), residente e domiciliada Rua Salgado  Filho,  258, 
Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de AMINTAS DOS SANTOS e de 
NEUZA PEREIRA DOS SANTOS.                  
Conversão de União Estável                                            

JEFFERSON  LOPES LUIZ, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia dezenove de janeiro de mil novecentos  
e oitenta e sete (19/01/1987), residente e domiciliado Rua Irineu  Pedroso  de 
Moraes, 177, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTONIO LUIZ e de 
CLEUSA LOPES DA SILVA.                     
ROSANA  BARBOSA  DA  CUNHA, estado civil solteira, profissão gerente de loja,  
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos  e  
noventa  e  dois  (18/10/1992), residente e domiciliada Travessa Iracema, 126, Vila 
Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de CARLOS ALBERTO DA CUNHA e de 
ROSANA ROSALINA DE JESUS BARBOSA.        

GUILHERME  ANDRADE  VALÉRIO, estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido em 33° Subdistrito - Alto da Moóca, São Paulo, SP no dia vinte e  oito  
de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (28/01/1994), residente  e  
domiciliado Avenida Kaoru Hiramatsu, 2341, casa 18, Braz Cubas,  Mogi  das 
Cruzes, SP, filho de Ailton Valério e de Marilene de Souza Andrade.                                                        
NATALIA  MEDEIROS  DA SILVA, estado civil solteira, profissão autonoma, 
nascida  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e seis de outubro de mil 
novecentos  e  noventa  e  seis  (26/10/1996), residente e domiciliada Avenida  
Kaoru  Hiramatsu, 2341, casa 18, Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
Antenor Medeiros da Silva Neto e de Patricia Rosangela da Silva.                                                                
Conversão de União Estável                                            

ANDERSON  SOUZA  PEREIRA,  estado civil solteiro, profissão ajudante de 
marceneiro,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia doze de agosto de mil  
novecentos e noventa e três (12/08/1993), residente e domiciliado Rua   Ernesto  
Rodrigues  Cardoso,  18,  Conjunto  Residencial  Álvaro Bovolenta,  Mogi  das  
Cruzes,  SP,  filho de ODAIR PEREIRA e de MARIA MARGARIDA PINTO DE 
SOUZA PEREIRA.                                     
ADRIELE  CRISTINA  DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar  de escritório, nascida em Suzano, SP no dia doze de abril de mil  
novecentos e noventa e dois (12/04/1992), residente e domiciliada Rua  Araguaia,  
181,  casa  02, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de LUIZ RONALDO DA 
SILVA e de MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA. 

HELENO  DANIEL,  estado civil solteiro, profissão motorista rodoviário, nascido  
em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  três  de março de mil novecentos e 
oitenta e cinco (23/03/1985), residente e domiciliado Rua Santa  Quitéria,  178, 
Vila Sagrado Coração de Maria, Mogi das Cruzes, SP, filho de Maria Lucia Daniel.                                      
ERIKA  CRISTINA  ALVES  DE  FARIA,  estado  civil  solteira,  profissão motorista,  
nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia oito de novembro de mil  novecentos  e  
oitenta e um (08/11/1981), residente e domiciliada Rua  Santa  Quitéria,  178,  Vila  
Sagrado  Coração de Maria, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de  Ezequiel Alves de 
Faria e de Marlene Alves de Faria.                                                                
Conversão de União Estável                                            

FERNANDO  DE  ASSIS  PINTO,  estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido  
em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos   e  
oitenta  (22/08/1980),  residente  e  domiciliado  Rua Moçambique, 220, Jardim 
Santos Dumont I, Mogi das Cruzes, SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS PINTO e 
de MARIA APARECIDA CORDEIRO DE ASSIS PINTO.
MARINA  COSTA BATISTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em  São  
Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (09/08/1987), 
residente e domiciliada Rua Moçambique, 220, Jardim Santos Dumont I, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de JOSÉ LUCAS BATISTA e de CATARINA MARLENE COSTA.                                               
Conversão de União Estável    

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2022
COMISSÃO ESPECIAL DE CADASTRAMENTO - CEC

Para atualização dos registros cadastrais existentes e para o ingresso de 
novas empresas interessadas, a Comissão Especial de Cadastramento - CEC, 
considerando o disposto no § 1º, art. 34 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações, convoca as empresas inscritas no cadastro de 
licitantes mantido pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, que estiverem 
com o Certificado de Registro fora do prazo de vigência, para providenciarem a 
renovação do mesmo. A Comissão Especial de Cadastramento - CEC, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que o Registro Cadastral da Prefeitura está 
permanentemente aberto para o ingresso de novas empresas interessadas em fazer 
sua inscrição. Ao requerer a inscrição no cadastro, ou renovação deste, a qualquer 
tempo, a empresa interessada fornecerá os elementos necessários à satisfação das 
exigências legais. Informações sobre a inscrição no cadastro de licitantes mantido 
pela Prefeitura poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Gestão Pública, na 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, nº 277 - 1º andar - Mogi das Cruzes - São Paulo 
(Edifício Sede da Municipalidade) e/ou no site da Prefeitura (mogidascruzes.sp.gov.
br/servico/alvara-certidoes-e-licencas/cadastro-de-fornecedor).

Mogi das Cruzes, em 21 de janeiro de 2022.
EDSON TAKEUCHI - Presidente da CEC em exercício

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Al Mahata recebe o cantor sírio Tony Mouzayek hoje

Mogi- Conhecido pela trilha sonora da novela “O Clone”, da Rede Globo, em exibição 
no Vale a Pena Ver de Novo, o cantor sírio Tony Mouzayek fará um show ao vivo 
no restaurante árabe Al Mahata, hoje , a partir das 19 horas, em Mogi das Cruzes. 
Haverá, ainda, apresentação de dançarinas do ventre e um cardápio especial para a 
noite. Garanta a sua reserva pelo telefone por meio do telefone 4796-1239.

Região recebe lote de CoronaVac 
para crianças de 6 a 11 anos
Municípios do Condemat receberam desde ontem um lote contendo 220.270 doses de vacina contra a Covid-19

IMUNIZAÇÃO

Região- As Cidades do 
Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
receberam desde ontem 
um lote contendo 220.270 
doses de CoronaVac para 
crianças de 6 a 11 anos sem 
comorbidades. As vacinas 
serão retiradas no Grupo de 
Vigilância Epidemiológica 
(GVE). O uso emergencial 
do imunizante para crianças 
e adolescentes foi aprovado 
ontem pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

De acordo com técnicos 
da agência, os estudos de-
monstraram a segurança e 
efetividade da aplicação de 
duas doses da CoronaVac, 
com intervalo de 28 dias, na 
população entre 6 e 17 anos. 
A formulação a ser usada 
em crianças é a mesma da 

aplicada em adultos.
A vacinação infantil na 

região teve início no sábado 
passado com a chegada do 
primeiro lote de doses da 
Pfizer, cuja a aplicação pode 
ocorrer em crianças de 5 a 11 
anos com comorbidades e o 
intervalo entre as duas doses 
deve ser de oito semanas.

Para a coordenadora da 
Câmara Técnica de Saúde do 
Condemat, Adriana Martins, 
a disponibilidade de um 
mais um tipo de imuni-
zante garantirá o avanço 

na campanha. “Temos a 
possibilidade de duas vacinas 
para uso pediátrico. Elas têm 

composições e recomen-
dações diferentes, porém 
a efetividade e segurança 

de ambas já foi aprovada 
pelos órgãos responsáveis, e 
certamente a utilização dos 

dois imunizantes dará mais 
fluidez à vacinação infantil, 
tornando o processo mais 
ágil e garantindo a segurança 
de todos”, disse.

Confi ra o 
quantitativo 
de doses por 
município 

Arujá: 6.780

Biritiba Mirim: 2.320

Ferraz  14.490

Guararema:  2.070

Guarulhos:  99.570

Itaquaquecetuba:  28.770

Mogi das Cruzes:  30.040

Poá:   8870

Salesópolis:  1.290

Santa Branca:  880

Santa Isabel:  3890

Suzano:   21.300

Estudos demonstraram a segurança e efetividade da aplicação de duas doses

 Tiago Morais/Divulgação 

Município realiza ensaio 
de canto ao ar livre
Ferraz- Devido ao momento 
pandêmico, em consonância ao 
decreto municipal 6419/2022, 
que requer atenção aos eventos 
desportivos e culturais, a Prefei-
tura de Ferraz de Vasconcelos, 
por iniciativa da Secretaria de 
Cultura e Turismo, transferiu 
as aulas gratuitas de canto e 
coral para o Parque Municipal 
Nosso Recanto, ao ar livre.

Os ensaios aconteciam no 
Centro de Cultura e Arte (CAC), 
no Sítio Paredão. Segundo a 
Prefeitura todos os protocolos 
sanitários estão sendo adota-
dos para maior segurança dos 
instrutores e alunos.

A titular da Pasta, Rosemeire 
Crossi, destacou a relevância 
das mudanças. “O bom da 
Cultura é que podemos nos 
reinventar constantemente. 
Dessa forma, as aulas de canto 
e coral irão acontecer mais 
perto da natureza, em um 
espaço aberto e ventilado, mas 
acima de tudo, tão imponente 

Cultura

como o Parque Nosso Recanto. 
Assim, conseguimos realizar 
os ensaios com maior poten-
cialidade e segurança”, disse 
a secretária.

As aulas acontecem todas 
as quartas-feiras, das 13 às 
14h30, a partir dos 8 anos de 
idade, no Parque Municipal 
Nosso Recanto. Os interessados 
podem fazer a sua inscrição 
antes das aulas. Basta levar cópia 

do RG, CPF, comprovante de 
residência e duas fotos 3x4.  

O Parque Municipal Nosso 
Recanto fica situado na rua 
Lourenço Paganucci, 1133, 
bairro Jardim Pérola, em 
Ferraz de Vasconcelos. Mais 
informações sobre o curso, 
podem ser obtidas diretamente 
com a Secretaria de Cultura e 
Turismo por meio do telefone 
4679-5728.

Ensaios aconteciam no CAC, no Sítio Paredão

Jonathan Andrade – Secom Ferraz

Saúde mantém agendamento 
aberto para 1ª, 2ª e 3ª doses 
Mogi- A Prefeitura mantém 
o agendamento online da 
vacinação contra a Covid-19 
para aplicação de primeira, 
segunda ou terceira doses no 
site oficial www.cliquevacina.
com.br http://www.clique-
vacina.com.br. Há opções 
de todos os imunizantes, 
incluindo algumas vagas para 
crianças de 5 a 11 anos com 
comorbidades.

A vacinação continua sendo 
a principal forma de prevenção 
ao coronavírus, acompanhada 
do uso de máscara e lavagem 
frequente das mãos. Também 
é recomendado evitar grandes 
aglomerações e, principalmente, 
contato com pessoas doentes. 

“A pandemia não acabou e 
é importante estar em dia 
com a vacinação”, reforçaou 
o secretário municipal de 
Saúde, Zeno Morrone Junior.

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 818.532 
doses de vacina contra a 

Covid-19

Covid-19, sendo 351.482 
primeiras doses, 331.719 
segundas doses, 125.138 
terceiras doses e 10.193 doses 
únicas.

A dose especial da Pfizer está 
disponível para crianças de 5 
a 11 anos com comorbidades 
indicadas pelo Ministério 
da Saúde. O atendimento 
será realizado em unidades 
estratégicas de saúde hoje 
para garantir conforto e se-
gurança aos pacientes e seus 
familiares. 

E está disponível no site 
http://www.cliquevacina.com.
br a lista de encaixe para 
eventuais sobras de vacinas 
destinadas às crianças. A 
lista é destinada, neste mo-
mento, para crianças de 11 
anos sem comorbidades e o 
agendamento deve ser feito 
na unidade mais próxima 
para conseguir levá-la em 
torno de 20 minutos.
Variante Ômicron

Mogi das Cruzes recebeu, 
anteontem, a confirmação de 
25 casos da variante Ômicron 
(21 registrados em janeiro e 
4 em dezembro), totalizando, 
até o momento, um total de 
26 registros – o primeiro caso 
foi confirmado no final do 
ano passado. Os dados foram 
informados pelo Grupo Técnico 
de Vigilância Epidemiológica 
do (GVE) governo do Estado 
porque o Instituto Adolfo Lutz 
é a única referência para esse 
tipo de análise. De acordo 
com levantamentos, todos 
os pacientes passaram e se 
mantém bem.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou ontem 
dois óbitos em decorrência 
da Covid-19. As mortes ocor-
reram no município de Mogi 
das Cruzes.  

Uso emergencial 
do imunizante 
para crianças e 
adolescentes foi 
aprovado pela Anvisa


