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

Região perde 2,9 mil empregos  
no ano passado em relação a 2021

Apesar da quantidade de empregos gerados durante o ano, saldo final na criação de postos de trabalho foi negativo

MOGI

  Agricultores podem aderir ao Seguro 
Rural até mês de março . Cidades, página 4

Os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Traba-
lho e Emprego, revelados ontem, 
mostraram que a onda de con-
tratações de emprego formal que 
ocorria nos últimos meses sofreu 
uma reversão e, o Alto Tietê, ter-
minou dezembro de 2021 com um 
saldo negativo de mais de 2 mil va-
gas; na comparação entre 2020 e 
2021, a região ainda tem quase 3 
mil demissões a mais que contra-
tações. Nos números de dezembro 
de 2021, as dez cidades da região 
tiveram um saldo negativo total de 
2.010 vagas, onde Itaquaquecetuba 
foi a cidade que teve o pior saldo  
Cidades, página 8

Grande parte das vagas são 
voltadas para contratação de 
profissionais da área da saúde.  
Cidades, página 3

37 funções

SUZANO 
ABRE 56  
VAGAS EM 
CONCURSO 
PÚBLICO

LIMPEZA

Lixeiras serão 
trocasdas em 
Mogi. p5

Em dezembro do ano passado, a criação de emprego forma também foi negativa no Alto Tietê

Maurício Sordilli/Secop Suzano
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CHUVA DEIXA UM 
MORADOR MORTO 

EM ARUJÁ
Um motorista estava dentro de um veículo quando caiu 

dentro em um sistema de coleta de água e morreu 
afogado. As demais cidades da região não informaram 
morte, mas houve deslizamento e retiradas de famílias 

no final de semana. Cidades, página 3

FINAL DE SEMANA

O Fundo Social e o Sebrae estão 
com vagas abertas para três cursos 
profissionalizantes gratuitos, que 
serão oferecidos no Polo Regional 
da Escola de Beleza e na Escola de 
Empreendedorismo e Inovação. 
Cidades, página 4

Mogi

FUNDO SOCIAL 
E SEBRAE 
ABREM  
INSCRIÇÕES

Carnê do IPTU já está disponível

SUZANO

Contribuintes já podem acessar o site da 
Prefeitura para acessar o documento. Os carnês 
físicos começam a ser entregues na segunda 
quinzena do mês. Cidades, página 3
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UM ANO
Em seu primeiro ano à frente da As-
sociação Comercial de Mogi das Cru-
zes (ACMC), a presidente Fádua Slei-
man faz um balanço da gestão. Ao 
longo de 2021, a instituição recebeu 
a Sala de Comércio Marco Bertaiol-
li, o Centro da Mulher Empreende-
dora, e ampliou os atendimentos do 
departamento médico. Além disso, 
a ACMC encabeçou diversos movi-
mentos e ações para apoiar os co-
mércios durante a fase mais restri-
tiva da crise sanitária e fortaleceu a 
parceria com a Federação das Asso-
ciações Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp).  

VAGAS E EM SHOPPING
O painel de vagas de emprego do Mogi 
Shopping acaba de ser atualizado e 
conta com diversas oportunidades 
para quem busca uma colocação no 
mercado de trabalho. Interessados 
devem seguir as recomendações das 
vagas desejadas para envio de currí-
culo. Informações podem ser adqui-
ridas pelo telefone 4798-8800.

RAIO X EM UBS
Entrou em funcionamento ontem o 
serviço de Raio-X na Unidade Básica 

de Saúde (UBS) Vila São Paulo. Uma 
sala especial foi preparada para este 
atendimento. A Prefeitura não ofere-
cia esse serviço há 11 anos. Ele possui 
tecnologia de ponta com resultado de 
exame impresso e digital que pode-
rá ser acessado da sala do médico.

IRREGULAR
O Departamento de Fiscalização de 
Posturas e a Guarda Civil Municipal 
(GCM), em operação conjunta, lacra-
ram na noite desta sexta-feira, uma 
adega localizada na avenida Antônio 
Massa, na região central de Poá. O 
estabelecimento funcionava de for-
ma irregular e já havia sido notifi-
cada antes do seu fechamento total.

PROJETO ACONCHEGO
A Secretaria de Administração de Su-
zano, por meio do Núcleo de Acompa-
nhamento aos Servidores (NAS), está 
com as inscrições abertas para a se-
gunda edição do Projeto Aconchego, 
que tem como objetivo oferecer um 
espaço de cuidado e de acolhimento 
aos funcionários que estão à espera 
do primeiro filho. A iniciativa irá re-
ceber os cadastros até o dia 28 de fe-
vereiro, via formulário online dispo-
nível pelo link bit.ly/3g2tkn4.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

O emprego em 2021

A
pesar de alguns meses mostra-
rem a recuperação do emprego 
formal, de acordo com os dados 
do Cadastro Geral de Emprega-

dos e Desempregados (Caged), a verda-
de é que o saldo de empregos criados foi 
negativo. Foram quase 3 mil empregos 
com carteira assinada fechados durante o 
ano passado, quando a pandemia de co-
ronavírus parece ter atingindo seu auge, 
tanto em internações quanto em núme-
ro de mortes.

Os números do Caged se referem às dez 
cidades do Alto Tietês como um todo, e 
certamente o desempenho entre elas pode 
variar durante os 12 meses, mas o balan-
ço do ano passado não é animador, pelo 
menos no campo do mercado de trabalho.

A verdade é que não só a região, mas 
todo o Brasil, vem experimentando uma 
maré de incertezas há pelo menos três 
anos e o resultado do ano passado mostra 
que ainda não saímos dela. Para este ano 
ainda é muito cedo para saber o desfecho, 
entretanto ainda estamos na pandemia, 
com a ômicron deitando e rolando pelo 

país, muito embora as mortes não tenham 
aumentado muito, mas os hospitais co-
meçam a ficar mais cheios em razão das 
consequências trazidas pela doença, como 
a falta de ar. Sem as vacinas, então, como 
é que estaríamos?

Sem querer realizar um exercício de fu-
turologia, mas é justamente as vacinas que 
devem ajudar nesta recuperação, com os 
municípios já ministrando a quarta dose 
do imunizante contra a Covid-19 para 
deixar a pandemia cada vez mais longe 
de nossa região, isso sem contar as doses 
ministradas às crianças

A morte é, sem dúvida, o pior desfe-
cho, todavia não poder colocar comida 
no prato dentro de casa também é um 
cenário péssimo, porque a falta de em-
prego não traz esperanças, e isso precisa 
mudar. Tomara que neste começo de ano, 
quando saírem as primeiras informações 
sobre o emprego formal, no final de feve-
reiro, tenhamos um prognóstico melhor, 
com mais expectativa, e não nos fiemos 
tanto no que o mercado de trabalho de 
2021 nos deixou como herança.

Um dos primeiros artigos 
escritos em nossa coluna teve 
por tema a famosa procuração, 
cuja forma pública é a mais 
recomendável. Hoje, na co-
luna de número 98, vamos 
novamente tratar de alguns 
casos sobre ela, corriqueira 
na vida da sociedade, cam-
po de atuação dos cartórios.

A procuração pública é o 
ato notarial por meio do qual 
um indivíduo, denominado 
outorgante, confere poderes 
para outro, chamado procu-
rador, agir em seu nome. Ela 
é instrumento do contrato, 
sendo o elemento essencial 
de sua formação a confiança.

No entanto, apesar da forma 
pública ser a mais adequada, 
e por vezes até obrigatória, é 
habitual nos depararmos com a 
procuração particular, na qual 
os envolvidos solicitam o re-

Curiosidades sobre a Procuração

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

conhecimento de firma, para 
atestar que a assinatura real-
mente pertence ao signatário. 

O pressuposto básico para 
ter a firma reconhecida é ser 
alfabetizado ou, ao menos, se-
mialfabetizado. Os analfabe-
tos somente podem outorgar 
a procuração na forma pú-
blica, a qual, apesar de mais 
segura, é mais onerosa. Por 
essa razão, em muitas oca-
siões, analfabetos tentam ter 
a firma reconhecida por uma 
questão econômica, para gas-
tar menos.

Não raras vezes inserem a 
sua impressão digital no campo 
da assinatura, e pedem para 

“reconhecer a firma”, solicita-
ção impossível de ser atendida, 
pois a impressão digital não 
é assinatura (firma). Quando 
o analfabeto se manifesta na 
forma pública, a sua impres-

são digital é colhida como um 
elemento adicional de iden-
tificação, mas isso não quer 
dizer que se confunde com 
assinatura.

Outro curioso caso envol-
vendo se dá quando o procu-
rador quer assinar o nome do 
outorgante, para “realmente” 
representá-lo. Exemplo: João 
nomeia Pedro como seu pro-
curador e, quando Pedro vai 
assinar um documento em 
nome de João, quer utilizar 
na assinatura o nome do João. 
Confusão habitual que deve 
ser desfeita, pois o procurador 
utilizará o seu próprio nome 
ao assinar, representando 
o outorgante com base nos 
poderes conferidos.

Arhtur Del Guércio Neto é 
tabelião de Notas e Protestos 
de Itaquaquecetuba

 contato@blogdodg.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

A rua Barão do Rio Branco, localizada na Vila Costa, passou a ter um trecho 
em mão única de direção, partindo da rua Dr. Deodato Wertheimer até a 
rua Expedicionário Abílio Fernandes. Estudos realizados pela Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano indicam que a mudança irá melhorar 
a fluidez e a segurança do trânsito no local. Foram instaladas faixas indicativas 
informando previamente a alteração na via.
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Carnê digital do IPTU 
2022 já está disponível 
Suzano - A Secretaria de 
Planejamento e Finanças 
de Suzano já disponibilizou 
o acesso on-line à segunda 
via e ao espelho do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) 2022, por meio do 
site oficial da prefeitura (www.
suzano.sp.gov.br). A opção 
virtual é complementar à 
emissão dos carnês físicos, 
que começarão a ser entregues 
a partir da segunda quinzena 
de fevereiro.

Para ter acesso ao serviço 
on-line, basta que o usuário 
entre no site da prefeitura e 
clique na aba “IPTU, Taxa 
de Licença e ISS Fixo”, que 
o encaminhará direto para 
o Portal do Cidadão, onde 
a opção de segunda via do 
documento estará disponível. 
Para obter o documento, 
basta digitar na plataforma 
virtual o número de registro 
do imóvel, que consta na 
capa dos carnês de anos 
anteriores.

O sistema possibilita a 
emissão da segunda via do 

Imposto

imposto para pagamento das 
dez prestações ou da opção 
de uma única parcela para 
a quitação integral. Nesta 
modalidade, é possível obter 
desconto de 5%. A data de 
vencimento, de 15 de mar-
ço, é a mesma para as duas 
modalidades. O pagamento 
poderá ser feito tanto em 
casas lotéricas como em 
bancos conveniados (Itaú, 
Bradesco, Santander, Caixa 
Econômica Federal e Banco 

do Brasil).
Mais informações sobre a 

cobrança do IPTU em 2022 
podem ser obtidas pelo te-
lefone (11) 4745-2010 ou 
pessoalmente no Centro Uni-
ficado de Serviços, o Centrus 
(avenida Paulo Portela, 210 
– centro), e Centrus Norte 
(avenida Francisco Marengo, 
2.301 – Jardim Dona Benta). 
O horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas. 

Carnês físicos vão ser entregues em fevereiro

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Chuva deixa um morto em Arujá
Outras cidades não registraram mortes, mas famílias inteiras foram obrigadas as deixar as casas por riscos

FINAL DE SEMANA

O Alto Tietê foi uma das 
regiões da Grande São Paulo 
que sofreu com as chuvas 
do final de semana, onde 
foi registrado um caso fatal 
na cidade de Arujá. Na 
maioria dos municípios, 
houve chamados à Defesa 
Civil para quedas de muros, 
deslizamentos, alagamentos 
e risco de desmoronamento.

Em Arujá, um homem 
de 59 anos faleceu ao se 
afogar após seu veículo cair 
em um sistema de coleta de 
água das chuvas durante a 
tempestade de sábado. Em 
todo o Estado são 24 mortos 
pelas chuvas. O Palácio dos 
Bandeirantes confirmou R$ 
1 milhão em repasses para 
Arujá para ações sociais 
e de recuperação urbana.

A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes informou que 
a Defesa Civil registrou 
201,5 milímetros (mm) de 
chuvas entre sábado e on-
tem, mais de 50mm acima 
dos radares do Centro de 
Monitoramento e Aler-
ta de Desastres Naturais, 
com picos no domingo de 
116mm - o acumulado de 

janeiro foi de 491,2mm, o 
maior índice nos últimos 
16 anos.

Segundo a Defesa Civil, 
houve elevação das águas 
na região do Mogilar, Ponte 
Grande, Jardim Maricá e 
Vila Industrial, com a cheia 
do rio Tietê, bem como 
pontos de alagamento nos 
distrito de Cezar de Sou-
za, Sabaúna, Braz Cubas, 
Centro e Jundiapeba. Uma 
residência no Botujuru e um 
estabelecimento no Jardim 
Camila foram interditados 
com risco de desabamento, 
e três quedas de árvore 
causaram interrupção no 
serviço de eletricidade.

Marginal do Una
Suzano declarou que a 

Defesa Civil foi chamada 
para um caso na tarde de 
sábado, após a queda de 
parte do muro das obras do 
futuro Centro de Iniciação 
ao Esporte e o trecho de 
uma calçada, no Jardim 
Santa Inês - o episódio 
não deixou vítimas e não 
atingiu imóveis, segundo 
a administração municipal, 
que apontou pico de 128mm 
de chuva na região do bairro 

Cidade Miguel Badra.
A Prefeitura também 

esclareceu relatos de mo-
radores de um suposto 
deslizamento na avenida 
Mário Covas Junior - a 
Marginal do Una. Segundo 
a Defesa Civil, a elevação 
do rio Una levou parte do 
material de um serviço de 
retaludamento que estava 
sendo feito no local, mas 
o talude já existente se-
gue intacto. “As pistas não 
foram afetadas, por isso 
não houve interdição do 
trânsito”, concluiu.

A cidade de Itaquaquece-
tuba marcou 17 situações 

envolvendo alagamento, 
queda de muro, deslizamento 
e remoção de pessoas. “Dois 
blocos de apartamentos 
no bairro Chácara Cuiabá 
foram interditados e as 19 
famílias foram removidas 
e realocadas em hotéis”, 
informou a administração 
municipal, que apurou 
135mm de chuvas em 72 
horas e 409mm ao longo 
do mês.

A Defesa Civil de Gua-
rarema informou que foi 
acionada em três ocorrên-
cias: uma residência em 
risco de desabamento no 
centro, a queda de barreira 

que atingiu uma casa no 
bairro Convento e a queda 
de um muro na Freguesia 
da Escada. Nas medições 
locais, foram marcados 
116mm de chuva no centro 
e 122,8mm na região norte 
em três dias.

“No bairro Convento, a 
casa foi interditada e os 
moradores foram realocados 
para a casa de conhecidos, 
assim como no Centro. Vale 
ressaltar que a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social está acompanhando 
os casos e prestando auxílio 
às famílias que precisarem, 
sendo que ninguém ficou 
ferido”, informou. 

Material básico
A Defesa Civil de Poá 

recebeu chamados para 

quedas de árvores, um cha-
mado para escorregamento 
de terra e três vistorias, 
sendo uma para árvore e 
duas para residências em 
risco, e confirmou 106,8mm 
de chuva nos últimos três 
dias. “Foi registrada uma 
ocorrência de deslizamento 
de terras com queda de 
muro, e na ocorrência uma 
família ficou desabrigada. 
Foi realizada a interdição 
do imóvel e a família foi 
encaminhada para a Se-
cretaria de Habitação, para 
cadastro e pagamento do 
aluguel social”, explicou a 
administração municipal. 

Em Santa Isabel, foram 
registradas mais de dez ocor-
rências de deslizamento de 
terra, alagamento, e quedas de 
árvores. Segundo a Defesa Civil, 
famílias perderam materiais 
básicos, e o caso está sendo 
tratado pela Pasta municipal 
de Desenvolvimento Social, 
o Fundo Social de Solida-
riedade e a Defesa Civil do 
Estado. Ferraz de Vasconcelos 
registrou três ocorrências, 
sendo uma queda de árvore 
e dois deslizamentos na Vila 
Jurema e Itajuíbe, todos sem 
vítimas e em desalojados.

André Diniz

Mogi teve o mês de janeiro mais chuvoso em 16 anos

Divulgação/PMMC

Suzano - No último sábado, 
a Prefeitura deu início às 
inscrições para um novo 
concurso público com 56 
vagas disponíveis em 37 
funções de vários setores. O 
grande destaque desta edição 
é a busca de profissionais da 
área da Saúde para atuação e 
para reserva do efetivo atual. 
Os interessados devem se 
inscrever exclusivamente 
pela internet, no site do 
Instituto de Educação e De-
senvolvimento Social Nosso 
Rumo: www.nossorumo.org.
br. O prazo vai até o dia 6 
de março, às 10 horas. 

As oportunidades abrangem 
cargos de vários níveis de 
escolaridade, com salários 
que vão de R$ 1.595,77 
a R$ 12.011,42. Entre as 
vagas estão ajudante geral, 
sepultador, motorista, auxiliar 
administrativo, mecânico, 
enfermeiro plantonista, mé-
dico 30 horas, psiquiatra, 
ortopedista, neurologista e 
arquiteto. O concurso pú-
blico também compreende 
cadastro reserva. O quadro 

Prefeitura abre 56 vagas 
para concurso público

Oportunidade

completo das funções está 
disponível no site: www.
suzano.sp.gov.br.  

É necessário ser brasileiro 
(nato ou naturalizado), maior 
de 18 anos, ter a escola-
ridade exigida na data de 
admissão, estar em dia com 
as obrigações militares, ser 
eleitor e estar quite com a 
Justiça Eleitoral, CPF regu-
larizado, apresentar atestado 
de antecedentes criminais, 
ter aptidão física e mental 
comprovada em avaliação 
médica e possuir registro 
nos conselhos de classe. 

O valor das inscrições 
varia de acordo com o nível 
de escolaridade exigido: R$ 
53 para ensino fundamen-
tal; para os ensinos médio 
e técnico, R$ 69; e R$ 93 
para ensino superior. Todos 
os cargos preveem benefí-
cios como vale-transporte 
e auxílio alimentação e a 
maioria contempla uma 
jornada de trabalho de 40 
horas semanais. 

A prova objetiva deve 
ocorrer no dia 27 de março. 

Guararema - O SuperDia 
de Vacinação Infantil Contra 
a Covid-19, realizado no 
último sábado em Guarare-
ma, aplicou 600 doses em 
crianças de 6 a 11 anos. A 
ação foi responsável por 
imunizar 1 a cada 5 crianças 
da cidade nesta faixa etária 
sem comorbidade, já que o 
grupo estimado de pessoas 
de 6 a 11 anos é de cerca 
de 2,8 mil. 

A ação ocorreu na Unidade 
Nogueira, na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Jardim 
Dulce, e na Unidade Básica 
de Saúde do Lambari.

Esta foi a sexta ação espe-
cial de vacinação na cidade. 
Ontem a Secretaria Municipal 
de Saúde liberou o cadastro 
para crianças de 5 anos sem 
comorbidades. 

O cadastro está dispo-
nível no Vacina.Digital, no 
site guararema.sp.gov.br, no 
banner da página inicial ou 
no link “Cadastramento Para 
Vacinação da Covid-19”.

Prefeitura aplica 
600 doses em 
SuperDia  
de Vacinação 

Crianças

O Palácio dos 
Bandeirantes 
confirmou 
R$ 1 milhão
em repasses 
para Arujá
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Fundo Social e Sebrae abrem 
inscrições para três cursos
Mogi- O Fundo Social e o 
Sebrae estão com vagas abertas 
para três cursos profissiona-
lizantes gratuitos, que serão 
oferecidos no Polo Regional 
da Escola de Beleza e na Es-
cola de Empreendedorismo 
e Inovação. São dois cursos 
voltados para quem deseja 
atuar como cuidador infantil 
e um da área da beleza. As 
inscrições já podem ser fei-
tas presencialmente na sede 
do Fundo Social ou no Polo 
Regional da Escola de Beleza, 
que fica na Vila Brasileira. São, 
ao todo, 36 vagas disponíveis. 

Um deles é o curso de cui-
dados básicos com crianças de 
zero a dois anos. Neste, as aulas 
vão se estender de 14 a 25 de 
fevereiro e de 3 e 4 de março. 
São 18 vagas disponíveis e 
as aulas serão sempre das 13 
às 17 horas presencialmente 
no Polo Regional da Escola 
de Beleza.

O segundo serve como 
uma continuação do primeiro 
e abordará cuidados básicos 
com crianças com idades 

Profissionalizantes

de dois a seis anos. As aulas 
acontecerão entre os dias 7 e 
22 de março e também serão 
no Polo Regional da Escola 
de Beleza, das 13 às 17 horas. 
Novamente, são 18 vagas 
disponíveis. 

Já o terceiro curso visa ensinar 
técnicas de unhas artísticas e 
ocorrerá nas dependências da 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação. O total de vagas 
também é 18 e as aulas serão 
entre os dias 7 e 22 de março, 
das 8 horas ao meio-dia. 

A expectativa, portanto, é 

certificar 36 alunos com os 
módulos ofertados. Em breve, 
um link para inscrições online 
será disponibilizado, porém 
os interessados já podem se 
inscrever presencialmente. O 
Fundo Social de Mogi das Cru-
zes atende no primeiro andar 
do prédio-sede da Prefeitura. 
Já o Polo Regional da Escola 
de Beleza fica na rua João 
Gualberto Mafra Machado, 
221, na Vila Brasileira.

Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-5143.

Inscrições já podem ser feitas presencialmente

Divulgação/PMMC

Centro Cívico recebe o 
plantio de dez mudas 
Mogi- A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
promoveu no sábado passado 
um plantio de 10 mudas na 
avenida Doutor Cândido Xa-
vier de Almeida e Souza, no 
corredor central, como parte 
do Projeto Floresta Urbana. 
O trabalho foi realizado em 
parceria com o Fórum e o 
Rotary. O próximo local a 
receber o benefício será o 
Fórum Criminal de Braz Cubas. 
Além disso, no ano passado, 
o projeto já foi responsável 
por plantios de mudas na 
calçada da Universidade de 
Mogi das Cruzes (UMC).

A secretária municipal do 
Verde e Meio Ambiente, Mi-
chele de Sá Vieira, esteve no 
local e participou do plantio 
das mudas. Ela lembrou que 
o objetivo da ação é aumentar 
a arborização em vias públi-
cas de bairros com grande 
densidade populacional. O 
Projeto Floresta Urbana em 
Mogi das Cruzes abrange 
o Centro Cívico e todo o 
sistema viário no entorno do 

 Projeto Floresta Urbana

Terminal Estudantes, UMC, 
Fórum, Câmara e Prefeitura 
Municipal, INSS e Corpo de 
Bombeiros. Devido à sua 
abrangência, o projeto será 

realizado ao longo dos quatro 
anos da atual gestão.

O Projeto Floresta Urbana 
também integra as ações de 
Mogi das Cruzes no Programa 
Município Verde Azul, do 
governo do Estado. Entre as 
diretrizes do programa está a 
implantação de um projeto dessa 
natureza. Além da Secretaria 
do Verde e Meio Ambiente, 
o projeto tem a parceria do 
Semae e das Secretarias de 
Obras e Serviços Urbanos.

Próximo local a será o Fórum Criminal de Braz Cubas

Divulgação/PMMC

Agricultores podem se inscrever 
no Seguro Rural até 16 de março
Para este primeiro ciclo será concedido até 10% do valor do prêmio do seguro rural; inscrições até 16 de março

PROTEÇÃO 

Mogi - A Prefeitura Munici-
pal de Mogi das Cruzes, por 
intermédio da Secretaria de 
Agricultura, abriu ontem as 
inscrições para o Programa 
Municipal de Subvenção 
ao Prêmio do Seguro Rural 
(PSR). Para este primeiro 
ciclo será concedido até 
10% do valor do prêmio do 
seguro rural. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 
16 de março.

Podem participar todos 
os agricultores estabelecidos 
no território do município, 
que podem agendar horário 
na Secretaria de Agricultura 
pelo telefone (11) 4798-5136 
ou obter mais informações 
pelo link https://www.mogi-
dascruzes.sp.gov.br/pagina/
secretaria-de-agricultura/
publicacoes 

Amanhã, às 17 horas, a 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura e os demais agentes 
do setor realizam uma apre-
sentação detalhada sobre o 
Programa de Seguro Rural do 
município, com a presença de 

técnicos especializados para 
eventuais esclarecimentos. O 
encontro será realizado na 
sede do Sindicato Rural de 
Mogi das Cruzes, que fica 
na avenida Japão, 205, no 
Alto Ipiranga.

Mogi das Cruzes é o quinto 
município do Estado de São 
Paulo a oferecer esse tipo de 
subvenção. O seguro rural 
representa um mecanismo 
de proteção para que os 
agricultores possam investir 

com alguma segurança diante 
das adversidades climáticas.

Nos últimos anos, o agro-
negócio tem sido o único 
setor da economia brasileira 
que mantém crescimento. O 
resultado é fruto do aumento 

na área produtiva, investi-
mentos em tecnologia e da 
alta produtividade no cam-
po. No entanto, os eventos 
climáticos de abrangência 
regional continuam causando 
perdas significativas.

O produtor interessado 
deverá preencher o Termo 
Individual de Responsabi-
lidade e Compromisso e 
o Requerimento, além de 
apresentar os documentos 
exigidos por lei. Para pessoa 
física, é preciso cópias simples 
do RG e CPF, e para pessoa 
jurídica, cópias simples do 
CNPJ, RG e CPF dos res-
ponsáveis (pessoa jurídica. 

Também estão na lista de 
documentos: cópia simples 
da apólice do seguro da safra 
vigente; cópia simples do 
comprovante de quitação 
do seguro; cópia simples do 
comprovante de residência; 
certidões negativas de débitos 
dos tributos federais, estaduais 
(Certidão Negativa de Débitos 
Tributários da Dívida Ativa 
do Estado de São Paulo) e 
municipais; e cópia simples 
do comprovante de conta 
bancária em nome do titular 
da apólice do seguro.

Em casos especiais poderão 
ser solicitados documentos 
complementares.

Seguro rural representa um mecanismo de proteção contra adversidades climáticas para os produtores

Arquivo PMMC/Divulgação 

No ano passado 
o projeto foi 
responsável por 
plantios de mudas 
na calçada da UMC
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Ação promete substituir 
385 lixeiras no município
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana 
deu início nesta semana aos 
trabalhos de troca e reposição 
de lixeiras da cidade. São, a 
princípio, 65 unidades, que 
estão sendo instaladas na 
área central, Centro Cívico 
e região do Parque Monte 
Líbano. A operação terá 
continuidade ao longo das 
próximas semanas e vai aten-
der diversos bairros.

O trabalho consiste na 
troca dos itens que estavam 
danificados por ação do 
tempo ou ação humana e 
são fundamentais para a 
manutenção da limpeza 
da cidade. 

A previsão da adminis-
tração municipal é que, ao 
longo do mês de fevereiro, 
outras remessas de lixeiras 
cheguem e, assim, seja pos-
sível estender os trabalhos 
para outras regiões.

Na próxima leva, serão 
180 unidades, destinadas 
aos bairros situados nas 
adjacências da área central. 

Limpeza urbana

Já na terceira e última etapa 
da operação, serão mais 140 
lixeiras, que vão beneficiar 
regiões afastadas do centro. 
Ao todo, portanto, serão 
385 lixeiras substituídas 
pela cidade.

Depredação 
O vandalismo ainda é um 

dos grandes causadores de 
problemas em lixeiras da cidade. 
Neste sentido, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes conta com 

a ajuda da comunidade, para 
que denuncie flagrantes de 
vandalismo gratuitamente 
e de forma anônima, pelo 
telefone da Central Integrada 
de Emergências Públicas 
(Ciemp), que é o 153. O 
atendimento é 24 horas.

A depredação de lixeiras 
constitui crime de dano ao 
patrimônio público e resulta 
em multa no valor de 50 
UFMs, o que corresponde 
atualmente a R$ 10,3 mil.

Primeira etapa de trabalho começou nesta semana 

Divulgação/PMMC

Programa de aprendizagem 
tem mais de 700 estudantes
Iniciativa da Secretaria Municipal de Educação é voltada para a recuperação e recomposição da aprendizagem 

EDUCAÇÃO 

Mogi - Mais de 700 estudan-
tes participaram em escolas 
municipais da primeira etapa 
do programa “Aprender mais 
e ninguém para trás”, inicia-
tiva da Secretaria Municipal 
de Educação de Mogi das 
Cruzes para a recuperação 
e recomposição da apren-
dizagem dos estudantes da 
rede municipal. 

As atividades foram rea-
lizadas durante as férias 
de janeiro. O prefeito Caio 
Cunha e a vice-prefeita Priscila 
Yamagami Kähler acompa-
nharam as apresentações 
na EM Profª Sonia Brasil 
de Siqueira Andreucci, no 
Jardim Margarida. “Nós te-
mos um compromisso com 
a educação, ela vai nortear 
a próxima geração. Hoje é 
um dia muito significativo e 
importante para estas crianças. 
Obrigado aos professores, 
diretores, a toda equipe da 
escola e, principalmente, aos 
pais”, disse o prefeito.

A participação das famílias 
foi um dos pontos positivos. 

“Sabemos o quanto a família 
precisa participar, é uma 
grande parceria entre a família 
e a escola. Todos unidos na 
formação da nova geração. 
Vamos fazer juntos a trans-
formação que o país precisa”, 
observou a vice-prefeita. 

Em janeiro, 28 escolas 
municipais aderiram ao pro-
grama, coordenado pelo 
Departamento Pedagógico 
da Secretaria de Educação. 
A iniciativa foi organizada 
em duas frentes: o uso de 
uma plataforma digital para 
a aprendizagem de Matemá-
tica e o Teatro de Leitores. 
Além do uso da plataforma, 
jogos também estimularam 
a aprendizagem dos alunos. 
Na EM Profª Etelvina Cáfaro 
Salustiano, no Conjunto 
Jefferson da Silva, o xadrez 
foi o preferido. 

Para o Teatro de Leitores, 
o texto base foi “Qual brin-
cadeira vai ser?”, escrito por 
Elisabete Jacques Urizzi Garcia, 
formadora do programa junto 
à Adriana Aparecida Cunha. 

As profissionais integram a 
equipe do Ensino Funda-
mental do Departamento 
Pedagógico da Secretaria de 
Educação. O tema envolveu 
as crianças que escolheram 
seus bichos e brincadeiras 

preferidas. O texto virou 
peça teatral, jogral e muitas 
atividades escolares.

No Cempre Profª Lourdes 
Lopes Romeiro Iannuzzi, 
em Jundiapeba, junto às 
apresentações do Teatro 

de Leitores, o aluno João 
Paulo Ribeiro de Oliveira, de 
apenas 6 anos, apresentou 
as características de vários 
animais. 

A aprendizagem por meio dos 
jogos e o teatro foi ressaltada 

pelos professores. “Entendo 
que esse projeto foi significa-
tivo em vários aspectos. Ele 
promoveu uma educação 
interdisciplinar e trouxe o 
espaço escolar para a vida 
da comunidade durante 
as férias. Penso ainda que 
as crianças e as famílias se 
apropriaram de um novo 
conceito de educação, que 
é uma educação lúdica”, 
observou a professora Roseli 
Trevisan, que leciona no 
Jardim Margarida.

O secretário de Educação, 
André Stábile, falou sobre a 
contribuição do projeto para 
a recuperação da aprendiza-
gem. “Este é um momen-
to histórico na jornada de 
vida e no histórico escolar 
das crianças. Nunca houve 
um período tão grande de 
interrupção das atividades 
presenciais. Este projeto, 
realizado pela primeira vez 
na cidade, trouxe uma mu-
dança bastante significativa 
e deverá ter continuidade ao 
longo do ano”, disse.

 Alunos da EM Prof. Eulálio Gruppi encantaram com “Qual brincadeira vai ser?” 

Divulgação/PMMC

Lista de empreendedores de 
rua selecionados é divulgada
Mogi- A Prefeitura divulgou 
ontem os candidatos selecio-
nados para as 109 novas vagas 
para empreendedores de rua 
criadas na cidade. A lista com 
os nomes dos contemplados 
pode ser consultada no site 
da Prefeitura.

Com a publicação, abre-se 
prazo de cinco dias úteis para 
que haja a apresentação de 
recursos, que serão analisados 
pela Comissão de Análise e 
Seleção, responsável pelo 
chamamento público e que 
é formada por servidores das 
Secretarias Municipais de Se-
gurança e de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação. Após 
este período, os selecionados 
serão convocados para apre-
sentar a documentação.

Ao todo, 1.196 candidatos 
se inscreveram para as 109 
vagas disponibilizadas pelo 
chamamento público. Para os 
locais com mais de um interes-
sado por vaga, a Comissão de 
Análise e Seleção fez a análise 
das informações apresentadas 
pelos candidatos, de acordo 

109 novas vagas

com critérios estabelecidos 
pelo edital de abertura do 
procedimento.

O chamamento público 
foi lançado pela Prefeitura 
em outubro do ano passado, 
disponibilizando 109 vagas 
para empreendedores de rua. 
Durante o período de inscri-
ções, os interessados puderam 
indicar até três locais onde 
tinham interesse de trabalhar. 

Os novos pontos para atua-
ção dos empreendedores de 
rua ficam na região central, 
Parque Olímpico, Jardim 
Margarida, Conjunto Santo 
Ângelo, Mogilar, Oropó, Jardim 
Planalto, Parque Olímpico, 
Ponte Grande, Rodeio, Cezar 
de Souza, Aruã, Jundiapeba, 
Alto do Ipiranga, Socorro, Mogi 
Moderno, Conjunto Jefferson, 
Braz Cubas, Botujuru, Jardim 
Santa Tereza e Jardim Layr, além 
de espaços públicos, como 
Parque Centenário, Parque da 
Cidade, Parque Leon Feffer e 
Pico do Urubu. Os locais são 
destinados para os ramos de 
alimentação – incluindo hot 

dog e pipoca, por exemplo – e 
armarinhos, miudezas, entre 
outros. A definição do ramo 
para cada um dos novos lo-
cais está no texto do decreto 
20.278, de 17 de agosto de 
2021, que criou as novas vagas, 
e foi feita para compatibili-
zar as atividades e não gerar 
concorrência desleal com os 
comerciantes já estabelecidos.

Atualmente, Mogi das Cruzes 
conta com 180 permissões para 
empreendedores de rua com 
pontos ativos e a definição 
dos 109 novos locais foi feita 
após estudos e uma ampla 
discussão com a participação 
das Secretarias Municipais de 
Segurança e de Desenvolvi-
mento Econômico, da Câmara 
Municipal e representantes 
do comércio.

Além disso, foi definido um 
novo layout para os equipa-
mentos, bem como novas ações 
voltadas para a capacitação 
e qualificação dos empreen-
dedores, buscando oferecer 
mais segurança, eficiência e 
desenvolvimento sustentável.
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EDITAL 
 

 

Donizete Rodrigues, Oficial Delegado do Cartório de Registro de Imóveis de 
Poá, Estado de São Paulo, instalado no Município de Poá - SP, na Avenida 
Vital Brasil, nº 553, Vila Laura. 
 

FAZ SABER que, atendendo ao quanto requerido pela credora CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília-DF, no Setor 

Bancário Sul, Quadra 04, lotes 3/4, fica intimado a comparecer neste Cartório, com 

endereço na Avenida Vital Brasil, nº 553, Vila Laura, neste Município de Poá - SP, o 

representante legal da empresa NOVA COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE 
CAMISETAS LTDA-ME, CPNJ/MF nº 14.467.002/0001-08, com sede na Rua Bresser, 

nº 545, Brás, no Município de São Paulo-SP, devedora/fiduciária do imóvel constituído 

por um galpão industrial (depósito, situado na Rua Gago Coutinho, nº 169, na Vila Júlia, 

em perímetro urbano do Município de Poá - SP, conforme o contrato particular de 

consolidação, confissão, renegociação de dívida nº 21.2925.690.0000113-35, de 

19/06/2017 e seu termo aditivo de 13/06/2017, emitidos no Município de São Paulo-SP, 

registrado sob nº 13, em 14/07/2017,  na matrícula nº 60.857, deste R.I. de Poá, para 

efetuar o pagamento no valor de R$1.124.957,99 (hum milhão, cento e vinte e quatro mil, 

novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), das prestações vencidas, 

até 22/11/2021, bem como, as vincendas até a data do efetivo pagamento, acrescidas de 

juros de mora e despesas referentes a presente intimação. E para que chegue ao 

conhecimento do interessado, e este, não venha alegar ignorância, mandei expedir o 

presente Edital, que será publicado por 03 (três) dias consecutivos pela imprensa local. 

Decorridos 15 (quinze) dias a contar da data da última publicação, o devedor/fiduciário 

acima nomeado será considerado intimado. Poá, 10 de janeiro de 2022. O Oficial 

Delegado:_________________________________(Donizete Rodrigues).   

 

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Gestão 
Pública torna público, para conhecimento das pessoas interessadas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo o seguinte “LEILÃO ADMINISTRATIVO”:
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 25.401/20 e Apensos
OBJETO: LEILÃO ADMINISTRATIVO PARA ALIENAÇÃO POR VENDA DE SUCATAS E 
BENS INSERVÍVEIS, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.
Os envelopes “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal de Gestão Pública 
da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da 
Municipalidade), até às 09 horas do dia 17 de fevereiro de 2022. A abertura dos envelopes 
“PROPOSTA” será realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos. O edital e seus 
anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.
sp.gov.br - link: Licitações). Nos termos do art. 40, IV da Lei Federal nº 8.666/93, o edital 
poderá ser examinado e, querendo, adquirir o projeto básico ou especificações técnicas, no 
endereço acima, o qual deverá trazer CD-R ou Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 31 de janeiro. de 2022.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA :
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 faz 
publicar a aplicação da penalidade de multa a:
1. DEVANIR RAMOS DE JESUS, CPF: 316.632.828-97 – AIP 15708 MULTA 08 UFM – 
Processo nº 601.563/2021
2. PEDRO HENRIQUE TALLARICO PEREIRA, CPF: 244.633.628-06 – AIP 14960 MULTA 03 
UFM – Processo nº 601.431/2021
O interessado poderá oferecer recurso administrativo do Auto de Imposição de Penalidade 
de Multa no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação 
deste comunicado.
02. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. JULIANA FRANCO PEREIRA, CPF: 312.657.058-52 – Processo nº 601.274/2021
b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. HELLEN KLEINE ARDACHNIKOFF, CPF: 338.052.218-00 – Processo nº 601.987/2021
2. RODRIGO RUIS MARTINS, CPF: 375.356.678-05 – Processo nº 600.283/2020
3. DANIELE DELBONE TAROMARU DROGARIA ME, CNPJ: 07.149.293/0001-12 – Processo 
nº 602.075/2021
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
03. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA E ADVERTÊNCIA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 
faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação das penalidades de multa e 
advertência a:
1. CONDOMINIO RESIDENCIAL BROMELIAS, CNPJ: 17.974.086/0001-56 – AIP 15261 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.591/2021
2. MIRIAN HARUMI ENDO, CPF: 112.582.518-92 – AIP 15722 ADVERTÊNCIA – Processo 
nº 601.565/2021
3. MARIA MARIANA COSTA PESSOA GOULARTE, CPF: 093.479.574-61 – AIP 15704 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.566/2021
4. CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO, CNPJ: 44.287.712/0001-09 – NRM 11916 MULTA 08 
UFM – Processo nº 601.144/2020
5. BALDARENA & BALDARENA LTDA, CNPJ: 64.536.899/0001-44 – NRM 11700 MULTA 3,35 
UFM – Processo nº 601.672/2020
6. FELIPE ANTUNES SERRANO, CPF: 324.194.748-30 – NRM 11641 MULTA 3,35 UFM – 
Processo nº 601.059/2021
7. VALDEVINA APARECIDA NOGUEIRA DE FARIA ME, CNPJ: 24.491.207/0001-74 – NRM 
12156 MULTA 03 UFM – Processo nº 601.252/2021
8. CLEUZA TERESA DE LIMA 16605669835, CNPJ: 41.221.519/0001-87 – NRM 12162 
MULTA 2,5 UFM – Processo nº 601.290/2021
9. MARIA CAROLINA RODRIGUES BARBOSA DE SIQUEIRA 39393761833 – NRM 12157 
MULTA 1,7 UFM – Processo nº 601.259/2021
10. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0432-02 – NRM 12103 MULTA 10 UFM 
– Processo nº 601.089/2021
11. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0432-02 – NRM 12102 MULTA 10 UFM 
– Processo nº 600.849/2021

MOGI DAS CRUZES, SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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GROUP FOUR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ 40.115.391/0001-04 - NIRE 35300561341

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 12 dias do mês de novembro de 2019, ás 10h00 horas, na Cidade de 
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Saraiva, 211,  sala 6, Vila Cintra, CEP 08745-140, no 
Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. PRESENÇA: Presente a totalidade dos subscrito-
res do capital social da GROUP FOUR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS IMO-
BILIARIOS S.A., a ser constituída, a saber: (a) Emanuel Carlos Fernandes Bonilha, brasileiro, casado sob 
regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade  RG nº 7.801.747-
6, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.251.438-18, residente e domiciliado na Cidade de Mogi das Cruzes, 
Estado de São Paulo, na Rua Doutor Aristeu Ribeiro de Resende, 802, Vila Oliveira, CEP 08790-000 e (b) 
Sandra de Campos Wurthmann Bonilha, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, 
empresária, portadora da cédula de identidade  RG nº 12.900.088-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 
063.891.728-00, residente e domiciliada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua 
Doutor Aristeu Ribeiro de Resende, 802, Vila Oliveira, CEP 08790-000. MESA: Presidente, Emanuel Car-
los Fernandes Bonilha; Secretária, Sandra de Campos Wurthmann Bonilha. ORDEM DO DIA: (i) delibe-
rar a respeito da constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de GROUP FOUR EM-
PREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. e aprovar o seu Estatuto 
Social, com a subscrição e integralização do seu capital, sendo que: (a) a Sr. Emanuel Carlos Fernandes 
Bonilha, neste ato, subscreve a quantia de R$ 412.000,00 (quatrocentos e doze mil reais) e a integraliza 
mediante a transferência da propriedade de seus bens relacionados no “Anexo A” a este documento; e 
(b) a Sr. Sandra de Campos Wurthmann Bonilha, neste ato, subscreve a quantia de R$ 412.000,00 (qua-
trocentos e doze mil reais) e a integraliza mediante a transferência da propriedade de seus bens relacio-
nados no “Anexo A” a este documento; (ii) nomeação da empresa de contabilidade CAMARGO E TOR-
RAGA ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA, sociedade civil por quotas e 
responsabilidade limitada, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida 
Laurinda Cardoso de Mello Freire, 246, sob loja, Vila Oliveira, CEP 08780-280, inscrita no C.R.C. sob o nº 
2SP034549/O-9 e no CNPJ/MF sob o nº 24.303.407/0001-56, para avaliar os bens entregues à compa-
nhia como forma de integralização do capital subscrito; (iii) aprovação do laudo de avaliação elaborado 
pela empresa acima nomeada: e (iv) eleição de Diretoria da companhia. DELIBERAÇÕES TOMADAS 
POR UNANIMIDADE: (i) aprovação unânime pelos subscritores pelos subscritores sem reserva e/ou 
ressalva, da constituição da GROUP FOUR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS S.A., com subscrição e integralização do seu capital social, sendo esta companhia regi-
da pelo seguinte Estatuto Social: “ESTATUTO SOCIAL DA GROUP FOUR EMPREENDIMENTOS PAR-
TICIPAÇÕES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. – Artigo 1º - A sociedade tem a denominação de 
GROUP FOUR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. Artigo 2º 
- A sociedade tem a sede na Avenida Saraiva, 211, sala 6, Vila Cintra, CEP 08745-140, no Município de 
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, podendo abrir filiais em qualquer localidade do território nacional, 
mediante resolução da Diretoria. Artigo 3º - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Artigo 4º 
- Constitui o objeto social: (i) a participação em outras sociedades comerciais ou civis, nacionais ou es-
trangeiras, como sócia, acionista ou quotista; (ii) a administração de bens e negócios próprios;(iii) Com-
pra e venda de imóveis próprios e (iv) Aluguel de imóveis próprios. Artigo 5º - O capital social, neste ato 
subscrito, é de R$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais), dividido em 824.000 (oitocentos e 
vinte e quatro mil) ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, as 
quais são, neste ato, integralizadas por seus subscritores, na proporção de suas respectivas participa-
ções societárias. Parágrafo Único: A cada ação ordinária nominativa da companhia corresponderá um 
voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 6º - As assembleias gerais serão ordinárias e 
extraordinárias. As assembleias quando houver necessidade. Artigo 7º - A convocação de qualquer as-
sembleia geral deverá ser feita pela Diretoria com 8 (oito) dias de antecedência, informando data, hora e 
local da reunião e a ordem do dia. Parágrafo Primeiro – Independente do disposto no caput deste artigo, 
será considerada regularmente instalada a assembleia geral e que comparecer a totalidade dos acionis-
tas. Parágrafo Segundo – Os acionistas poderão ser representados por procurador. Artigo 8º - As 

deliberações deverão ser aprovadas por maioria simples dos votos dos presentes na assembleia, cor-
respondendo a cada ação ordinária um voto. Artigo 9º - A sociedade será administrada por uma Diretoria 
composta por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente e 01 (um) Diretor Vice-Presidente, 
eleitos pela Assembleia Geral para ocuparem seus cargos pelo período de 03 (três) anos, permitida a 
reeleição, podendo ser destituídos de seus cargos pelos acionistas representando a maioria do capital 
social. Parágrafo Único – A remuneração dos diretores será fixada pela assembleia geral e levada à 
conta de despesas gerais. Artigo 10 – Caberá ao Diretor Presidente isoladamente, ou aos procuradores 
constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos necessários, ou aos procuradores constituídos 
em nome da sociedade, a prática dos necessários ou convenientes à administração desta, incluindo a 
representação da sociedade em juízo ou fora dele, perante terceiros, quaisquer repartições públicos, 
autoridades federais, estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades 
paraestatais, podendo assinar todos e quaisquer documentos em nome da sociedade, inclusive che-
ques, promissórias, letras de câmbio, ordens de pagamento e contratos. Parágrafo Primeiro – a alienação 
de bens imóveis da sociedade deverá ser assinada por qualquer dos diretores isoladamente. Parágrafo 
Segundo – As procurações outorgados pela sociedade serão assinadas por qualquer dos diretores 
isoladamente e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção 
daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado. Artigo 11 - A entrada de novos acio-
nistas dependerá de aprovação da maioria simples dos acionistas. Artigo 12 – O Conselho Fiscal funcio-
nará de modo não permanente e será instalado na forma e nos casos previstos em lei. Artigo 13 - O 
exercício social terá início em 1º de janeiro de término em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 14 – Em 
caso de liquidação ou dissolução da sociedade, o liquidante será nomeado pela assembleia geral. Nessa 
hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente 
rateado entre os acionistas de acordo com a participação de cada um deles no capital, na data da liqui-
dação. Artigo 15 – Os casos omissos e as hipóteses não previstas neste Estatuto Social reger-se-ão 
pelas disposições legais em vigor.”; (ii) foi aprovado pelos subscritores a nomeação, para a avaliação dos 
bens entregues á companhia como forma de integralização do capital subscrito, a empresa de contabi-
lidade CAMARGO E TORRAGA ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA, sociedade civil por 
quotas e responsabilidade limitada, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na 
Avenida Laurinda Cardoso de Mello Freire, 246, sob loja, Vila Oliveira, CEP 08780-280, inscrita no C.R.C. 
sob o nº 2SP034549/O-9 e no CNPJ/MF sob o nº 24.303.407/0001-56, tendo a reunião sido interrompi-
da por uma hora, retornando às 12h00 horas, com a mesma presença; (iii) o laudo de avaliação elabora-
do pela empresa de contabilidade acima referida, que passa a integrar o presente documento como 
“Anexo A”, foi apresentado, tendo sido examinado e aprovado, em sua integra, pelos subscritores, pas-
sando, desta maneira, o capital social subscrito a estar totalmente integralizado; (iv) foram eleitos para 
integrar a Diretoria da sociedade o Sr. Emanuel Carlos Fernandes Bonilha e a Sra. Sandra de Campos 
Wurthmann Bonilha, acima qualificados, ocupando os cargos de Diretor Presidente e de Diretora Vice-
-Presidente, respectivamente, sendo empossados em seus cargos, para exercer suas funções até a 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2023. A remuneração dos diretores será definida 
oportunamente. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, o Sr. Emanuel Carlos Fernandes 
Bonilha e a Sra. Sandra de Campos Wurthmann Bonilha declaram que não há contra eles nenhum feito 
ajuizado, por ações reais ou pessoais, que envolva os imóveis a serem integralizados no capital social 
da sociedade, relacionados no “Anexo A” a este documento, ou quaisquer outros ônus reais incidentes 
sobre eles. LAVRATURA E LEITURA DA ATA: sem outras manifestações, foram encerrados os trabalhos 
e suspensa e reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a ses-
são, foi lida, achada conforme. Aprovada e por todos os presentes assinada. Mogi das Cruzes, 12/11/2020. 
Emanuel Carlos Fernandes Bonilha - Presidente da Mesa; Sandra de Campos Wurthmann Bonilha - 
Secretária da Mesa. Emanuel Carlos Fernandes Bonilha; Sandra de Campos Wurthmann Bonilha.. Visto: 

Luciano Carvalho Torraga dos Santos - OAB/SP nº 367.743
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Seguem abertas inscrições 
para processo seletivo
Mogi- Seguem abertas as 
inscrições para o processo 
seletivo de formação de ca-
dastro reserva de estagiários 
para a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes. A oportuni-
dade é para estudantes de 
ensino superior e técnico, 
regularmente matriculados 
em instituições públicas ou 
privadas, de diversas áreas. 
Para se inscrever, o candidato 
deverá acessar o site www.
universidadepatativa.com.
br, no campo “Concursos 
em andamento”, localizar o 
processo seletivo em ques-
tão e seguir as orientações, 
conforme edital.

O processo seletivo terá 
etapa única, que será uma 
prova online, com ques-
tões objetivas de múltipla 
escolha. Para realização 
da prova online, há uma 
série de condições listadas 
no edital – o documento, 
com todas informações e 
critérios para participação, 
pode ser consultado no 
Portal da Transparência 

Estagiários

da Prefeitura (www.trans-
parencia.pmmc.com.br/
concursos-publicos).

Segundo o edital, as 
vagas para estagiário se-
rão preenchidas durante 
o período de vigência do 
processo seletivo, mediante 
convocação dos candidatos 
aprovados, de acordo com 
a classificação e a existência 
de vagas na Prefeitura de 
Mogi das Cruzes.

Serão reservadas 10% 

das vagas oferecidas no 
processo seletivo para pes-
soas com deficiência, desde 
que as atividades de estágio 
sejam compatíveis com a 
deficiência de que a pessoa 
é portadora.

Dúvidas poderão ser sa-
nadas pela Universidade 
Patativa do Assaré, por meio 
do telefone (88) 3512-2450 
ou e-mail selecaomogidas-
cruzes@universidadepatativa.
com.br.

Oportunidade é para estudantes de ensino superior e técnico

Marcello Casal JrAgência Brasil

Vacinação continua 
para crianças e adultos 
Mogi - O município imunizou 
3.824 crianças contra a Co-
vid-19 até o sábado passado 
e efetuou agendamento para 
cerca de 8 mil novas aplicações 
no público de 5 a 11 anos 
ao longo de toda a semana. 
Nos próximos dias, novas 
vagas devem ser disponibi-
lizadas, dependendo apenas 
da abertura de agendas e da 
capacidade operacional das 
equipes. 

Todas as crianças precisam 
estar acompanhadas por um 
responsável maior de 18 anos 
e apresentar documento de 
identificação (preferencial-
mente CPF), comprovante 
de residência e carteirinha 
de vacinação.

A vacinação das crianças 
acontece exclusivamente 
nas unidades de saúde, com 
acolhimento humanizado e 
totalmente especializado. Já 
os adultos podem ser aten-
didos também no drive-thru. 
Para eles, neste momento, o 
www.cliquevacina.com.br 
mantém vagas disponíveis 

Coronavírus

para primeira, segunda e 
terceira doses de diferentes 
imunizantes.

A vacinação contra a Co-
vid-19 é fundamental para 
conter o avanço da pandemia 
e manter a redução de casos 
graves e óbitos. Os adultos 
que ainda não se vacinaram 
ou precisam completar o es-
quema vacinal podem efetuar 
o agendamento a qualquer 
momento no site oficial da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
ou por meio do telefone 160.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) acumulou, ontem, 
um total de 157.485 casos 
confirmados de Covid-19 
desde o início da pandemia. 
Nas últimas 72 horas os 
municípios registraram 2.533 
novos casos da doença.

Neste mesmo período fo-
ram registrados 9 óbitos nas 
cidades de Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes e Poá.

Adultos podem ser atendidos nas UBS e drive-thru

Pedro Chavedar (PMMC)

Alto Tietê registra perda de 2,9 
mil empregos formais em 2021
Além do fechamento de locais de trabalho na comparação com 2020; dezembro fechou ano passado em baixa

EMPREGO 

Região - Os dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Traba-
lho e Emprego, revelados 
ontem, mostraram que a 
onda de contratações de 
emprego formal que ocorria 
nos últimos meses sofreu 
uma reversão e, o Alto Tietê, 
terminou dezembro de 2021 
com um saldo negativo de 
mais de 2 mil vagas; na 
comparação entre 2020 e 
2021, a região ainda tem 
quase 3 mil demissões a 
mais que contratações.

Nos números de dezembro 
de 2021, as dez cidades da 
região tiveram um saldo ne-
gativo total de 2.010 vagas, 
onde Itaquaquecetuba foi a 
cidade que teve o pior saldo: 
com 1.315 contratações e 
1.924 demissões, terminou 
o mês com saldo negativo 
de 609 vagas (recuo de 
1,36%).

Suzano teve o segundo 

pior desempenho, com saldo 
negativo de 608 demissões 
(-0,92%), e Mogi das Cruzes 
teve saldo negativo de 383 
vagas (-0,38%). Ferraz de 
Vasconcelos teve o quarto 
pior registro em dezembro, 
com menos 204 postos 
(-1,12%), e Poá aparece 
em quinto, com menos 
162 postos (-0,68%).

Dentre os setores da eco-
nomia avaliados, o que 
teve o pior desempenho 
na região foi o de prestação 
de serviços, com um saldo 
negativo de 1.592 vagas em 
dezembro, seguido do setor 
industrial, com menos 273 
postos. A Construção Civil 
teve recuo de 109 vagas, e 
o comércio mais demitiu 
44 pessoas que contratou 
na região.

Entre 2020 e 2021
Na comparação dos da-

dos entre janeiro de 2020 
e dezembro de 2021, a 
região do Alto Tietê ainda 
não conseguiu se recuperar 

dos efeitos causados pela 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), com a onda de 
demissões ocorrida entre 
os meses de abril e junho 

do ano passado.
No total, o Alto Tietê 

ainda tem um déficit de 
2.963 vagas em relação ao 
início de 2020. De todas as 

cidades da região , apenas 
Itaquaquecetuba possui 
o saldo positivo na série 
histórica, com 650 vagas 
a mais. Mogi das Cruzes 

teve o pior desempenho, 
com menos 1.068 postos; 
Santa Isabel teve o pior 
desempenho, com saldo 
negativo de 705 vagas, e 
Poá em terceiro com menos 
605 empregados.

Nos números apresentado 
pelo sistema Caged, ao longo 
dos dois anos de pesquisa, 
são notados três momentos 
de demissão em massa: no 
início da pandemia com o 
maior número de dispensas, 
e nos meses de dezembro 
de 2020 e 2021. 

André Diniz

De acordo com o Caged, em dezembro, Construção Civil extinguiu 109 empregos 

Daniel Carvalho/Mogi News

Dentre os 
setores da 
economia 
avaliados, o 
que teve o pior 
desempenho 
na região foi o 
de prestação de 
serviços,


