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

Caio Cunha discursa na Câmara 
e pede apoio dos vereadores 

para os projetos deste ano
Prefeito de Mogi disse que pode haver opiniões diferentes, mas que o bem da população deve vir em primeiro lugar

SUZANO

  Prefeitura dá continuidade aos mutirões 
de castração no Monte Cristo. Cidades, página 3

O prefeito Caio Cunha (Pode), na 
companhia da vice-prefeita Priscila 
Yamagami Kehler (Pode), compa-
receu à primeira sessão do legisla-
tivo na Câmara de Vereadores. O 
prefeito falou sobre os planos da 
administração e prestou esclareci-
mentos aos questionamentos dos 
vereadores. ”Não precisamos con-
cordar em tudo, mas que a nos-
sa discussão e nossas diferenças 
de opinião não afete quem mais 
precisa. Estamos aqui por con-
ta das pessoas e não meramente 
pelo voto”, ressaltou o prefeito.  
Cidades, página 5

A Prefeitura registrou a criação 
de 4.661 novas vagas de emprego 
em 2021. O índice foi o melhor 
do Alto Tietê. Cidades, página 4

Caged
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Oportunidade

Suzano Mais Emprego 
divulga 93 vagas de trabalho

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de Emprego divulgou a nova 

relação de vagas, com 93 vagas. Cidades, página 3

Cunha discursou durante a abertura dos trabalhos no Legislativo

Diego Barbieri/PMMC
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Contra Covid

Mogi abre novo calendário para 
agendamento de vacinação

Moradores de 5 anos, com ou sem comorbidades, 
poderão tomar a vacina. Cidades, página 8
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ÔMICRON 
Quatro vereadores de Mogi das Cruzes 
foram atingidos pela variante Ômicron 
durante o período de recesso legis-
lativo: Policial Maurino e John Ross 
(ambos do Podemos), Maurinho do 
Despachante (PSDB), e Osvaldo Sil-
va (Republicanos). Segundo a presi-
dência da Casa, todos estão bem, mas 
poderão utilizar o formato híbrido até 
estar plenamente recuperados. 

SEM JOGO 
Fontes dentro da Câmara de Mogi di-
zem que o consenso prometido pelo 
presidente Furlan para o ano de 2022 
no Poder Legislativo ainda não foi 
conquistado, principalmente depois 
da reunião entre o presidente e um 
grupo de vereadores para a compo-
sição das Comissões Permanentes. 
Pelo visto, tudo ficará para a vota-
ção, que pode acontecer entre hoje 
e a próxima semana. 

RENOVAÇÃO DA PERALTA 
Iduigues Martins (PT) não foi o único 
a tecer críticas na sessão de ontem 
sobre a renovação do contrato emer-
gencial da Peralta Ambiental para a 
coleta de lixo em Mogi das Cruzes. 
Inês Paz (PSOL), no Pequeno Expe-

diente, reiterou que os seis meses 
de atuação da empresa no municí-
pio, após a saída da CS Brasil, mos-
traram que empresa não conseguiu 
dar conta do recado: “Nos indignou 
mais que a renovação aconteceu sem 
a participação da Comissão Especial 
dos Resíduos Sólidos ou a Câmara”, 
protestou.

CÂMARA DE SUZANO
A primeira sessão ordinária deste 
ano da Câmara de Suzano acontece 
hoje, a partir das 18 horas. A ativida-
de legislativa é aberta ao público com 
até 50% da capacidade do Plenário, 
como forma de garantir o distancia-
mento e evitar contaminações pelo 
novo coronavírus (Covid-19).

NOVO RESTAURANTE
O Suzano Shopping inaugurou no 
domingo a unidade da Pizza Hut. É 
a maior rede de pizzaria do mundo, 
agora também à disposição dos visi-
tantes do centro de compras e lazer. 
O restaurante está instalado na en-
trada principal. Também neste início 
de ano, o empreendimento recebeu 
duas novas cafeterias. Mais detalhes 
seguem no release. Em anexo, ima-
gens da Pizza Hut e das cafeterias

•••
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CONTRACAPAEDITORIAL

Volta às aulas

H
oje os estudantes da rede estadual 
de ensino voltam às aulas após as 
férias de final de ano, e isso ocor-
re, mais uma vez, durante a pan-

demia de coronavírus. Porém, diferente do 
ano passado, quando alunos e professores 
foram retornando aos poucos para os ban-
cos escolares, o ano letivo começa apoiado 
pela vacinação.

Certamente o avanço da doença com a 
variante ômicron, vindo a galope, assusta 
a todos, mas não é semelhante ao inicio da 
pandemia ou quando ela parecia ter atingi-
do o ápice, no meio do ano passado, com 
picos de internações e mortes lá em cima, 
porém a vacinação tem ajudado a diminuir, 
e bem, a quantidade de casos graves e até 
mesmo de óbitos.

Sendo assim, estudantes e educadores po-
dem voltar mais tranquilo hoje, isso é ponto 
pacifico, mas ainda restam aqueles alunos, 
cujo os pais, por algum motivo sobrenatural 
talvez, não acreditam na vacinação. O Estado, 
como entidade jurídica, não pode impedir 
a matrícula dos estudantes, isso iria contra 
a regra de que toda a criança tem direito à 

educação, e uma decisão absurda dos pais, 
como não vacinar os filhos, não pode ser usa-
da para declinar do cadastro em uma escola.

Quanto a isso não há o que fazer, está sa-
cramentado, todavia, diferente das redes mu-
nicipais, que não vão exigir documento que 
comprove a vacinação contra Covid para fre-
quentar as aulas, o Palácio dos Bandeirantes 
já deixou claro que irá pedir o comprovan-
te da imunização. Os pais terão um prazo 
de 60 dias para regularizar a situação, uma 
vez que o comprovante será cobrado du-
rante o bimestre, mas caso isso não ocorra, 
a Secretaria da Educação promete acionar o 
Conselho Tutelar, o Ministério Público e as 
autoridades sanitárias.

Dificilmente um estudante será impedido 
de frequentar a escola, seja estadual ou muni-
cipal, porém, essa situação vai dar tanta dor 
de cabeça, se for levada a cabo mesmo. Não 
vale a pena deixar a criança passar por tudo 
isso e, ainda por cima, ser apontada pelos 
colegas como uma antivacina, sim, pois, os 
pais podem não ligar, mas elas ligam, já que 
o círculo de amizades começa a se formar 
agora. Seria o fim da picada.

E se de repente se desco-
brisse que o sentido do humor 
poderia ser um grande aliado 
quando nos encontramos em 
situações causadoras do maior 
estresse? E se de repente se 
sentisse que aquelas emoções 
negativas que nos invadem 
de tal forma, numa situação 
estressante, diminuissem de 
intensidade, valendo-se do 
humor? E se de repente se 
começasse a ver que aquela 
situação que nos deixa para 
lá de ansiosos, não é afinal 
uma situação tão má quan-
to se imaginava porque de 
repente se olhou para ela sob 
a ótica de humor?

Parece impossível? Pois 
bem, tudo isto está cientifi-
camente comprovado! Vários 
estudos têm demonstrado que 
o humor pode ser utilizado 
como uma estratégia para 

Humor consentido, estresse resolvido?

ARTIGO
Raul Rodrigues

lidar com as exigências do 
meio que nos rodeia e com 
as nossas próprias. 

Já que o estresse depende 
de como se avalia cada si-
tuação e da capacidade para 
lidar com a mesma, então, o 
sentido do humor torna-se 
útil como ferramenta capaz 
de explorar alternativas de 
resposta a situações de es-
tresse proporcionando ava-
liações positivas mesmo ante 
adversidades. Desta forma, 
produz uma mudança cog-
nitiva e afetiva, pois envolve 
uma reestruturação da forma 
como se olha para uma si-
tuação, o que a torna menos 
ameaçadora com um alívio 
da emoção associada à situa-
ção percebida e redução das 
sensações corporais associa-
das a essa mesma emoção+. 
Desenvolvendo esta estratégia, 

será capaz de ter uma nova 
perspetiva e, ao mesmo tem-
po, ganhar distância perante 
situações geradoras de estresse, 
o que lhe permite lidar mais 
eficazmente com o mesmo e, 
consequentemente aumentar 
o seu bem-estar.

Estudos revelam que indi-
víduos que se valem do hu-
mor para lidar com o estresse 
têm menos probabilidade de 
se deprimir ou ficar emocio-
nalmente instáveis. Também 
relatam níveis menores de dor 
e ganham algum controle sob 
a severidade da sua doença. 
Revelam ainda maior saúde 
psicológica, porque o uso fre-
quente do humor ajuda-os 
a reavaliar fontes de estresse 
como menos ameaçadoras.

Raul Rodrigues é engenhei-
ro e ex-professor universitário
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Prefeitura dá continuidade 
aos mutirões de castração
Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
realizou na última semana 
mais dois mutirões para 
castração de cães e gatos 
no Jardim Monte Cristo. As 
ações dão continuidade ao 
projeto-piloto, realizado em 
conjunto com o vereador 
Marcel Pereira da Silva, o 
Marcel da ONG, protetores 
e entidades voltadas à causa 
animal, que já promoveu o 
atendimento clínico a 38 pets.

Com o objetivo de assistir 
os tutores em situação de 
vulnerabilidade socioeco-
nômica e promover mais 
saúde aos seus cães e gatos, 
o projeto teve início na pri-
meira quinzena do mês e 
contemplou 25 animais. Na 
última quinta e sexta-feira, 
as equipes expandiram os 
atendimentos para mais 13 
animais, por meio do convê-
nio com clínicas veterinárias 
da cidade.

A iniciativa é realizada 
semanalmente a fim de con-
templar  os cem animais 

Projeto-piloto

avaliados pelas equipes. Com 
o término desta primeira etapa, 
as entidades integrantes irão 
avaliar os resultados e traçar 
estratégias para contemplar 
outra localidade. 

Os interessados em realizar 
o cadastro para o benefício 
deverão preencher o formulário 
online (bit.ly/Castracao_Su-
zano) e aguardar o contato 
do Setor Bem-Estar Animal 
informando o agendamento. 
Aqueles que já realizaram 

a inscrição em um outro 
momento, podem atualizar 
os dados encaminhando as 
informações como nome 
completo, telefone para con-
tato e endereço residencial, 
para o e-mail bemestara-
nimal@suzano.sp.gov.br, 
ou se dirigir até a sede da 
pasta, localizada no segundo 
andar do Centro Unificado 
de Serviços (Centrus). Mais 
informações pelo telefone 
(11) 4745-2055.

Ação no Jardim Monte Cristo já beneficiou 38 pets

Wanderley Costa/Secop Suzano

Suzano Mais Emprego divulga 
93 vagas para atuar na cidade
No total são 224 oportunidades divulgadas pelo projeto para todos os níveis de escolaridade e locais de trabalho

OPORTUNIDADE 

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego divulgou a nova 
relação de vagas do projeto 
Suzano Mais Emprego, com 
93 vagas para atuação na 
cidade. O número faz parte 
de um total de 224 divul-
gadas para todos os níveis 
de escolaridade e locais de 
trabalho. A iniciativa segue 
oferecendo oportunidades 
semanalmente, tendo enca-
minhado 1.201 currículos 
durante o mês de janeiro.

As principais funções com 
vagas oferecidas em Suzano 
para pessoas com ensino fun-
damental são ajudante geral 
no segmento de elétrica (2) 
e ajudante de manutenção 
industrial/predial (4). Já para 
quem tem ensino médio, o 
destaque vai para fresador 
universal (1), gerente de 
posto de combustível (1) e 
motorista de rodotrem (2).

A pasta também divulgou 
oportunidades para opera-
dor de produção I (20) e 

atendente de loja de mecânica/
autopeças (2), destinadas a 
quem tem ensino técnico. De 
nível superior, há vagas para 
ortodontista (5), estagiário 
(a) em engenharia civil (1) e 

administrativo (1) e mecânico 
de manutenção (1).

Os interessados devem 
encaminhar currículo em 
arquivo “PDF” ou “Word” por 
e-mail, no endereço suzano.

vagas@gmail.com. Para as 
oportunidades direcionadas 
a quem tem deficiência é 
necessário enviar também 
um laudo médico compro-
batório. Em caso de dúvida, 

o setor realiza atendimento 
pelo telefone (11) 4742-5515, 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

Em janeiro, o projeto re-
cebeu 2.881 currículos entre 

envios online e entregas 
presenciais nas unidades do 
Centro Unificado de Servi-
ços (Centrus) das regiões 
norte e central. Ao todo, o 
serviço encaminhou um 
total de 1.201 currículos 
para empresas contratantes 
durante o mês, e estas, por 
sua vez, fazem a análise dos 
candidatos conforme suas 
necessidades.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego, André Loducca, o 
projeto vem se consolidando 
ao oferecer apoio aos mu-
nícipes de forma próxima e 
humanizada. “Pensamos além 
dos números para ofertar as 
oportunidades que todos têm 
direito. Realizamos atendi-
mentos remotos e presenciais 
nas unidades do Centrus para 
orientar os suzanenses com 
as formas ideias de avaliar 
suas habilidades e sobre 
como montar seus currículos, 
para terem mais chances de 
contratação”, disse. 

A iniciativa encaminhou 1.201 currículos em janeiro, entre quase 3 mil recebidos

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Itaquá - Na próxima segunda-
-feira, começam as aulas pre-
senciais da rede municipal de 
ensino do ano letivo de 2022, 
com 100% da capacidade 
de alunos. Para o retorno, 
a Secretaria Municipal de 
Educação, Ciência, Tecno-
logia e Inovação fará uma 
capacitação dos profissionais 
da rede a partir de amanhã 
até sábado. 

Paralelamente, está sendo 
preparada a entrega dos ma-
teriais e uniformes para que 
ocorra já no início das aulas. 
Todas as escolas do município 
estão recebendo as últimas 
reformas para adequações, 
inclusive a Escola Municipal 
Vereador Augusto dos Santos, 
localizada dentro do Parque 
Ecológico.

De acordo com o secretário 
de Educação, Lucas Costa, 
estamos em um momento 
primordial para a volta às 
aulas presenciais. “Todos 
os nossos profissionais es-
tarão capacitados para esse 
retorno e darão a segurança 
necessária. Está na hora de 

Aulas começam dia 7 
nas escolas municipais

Educação 

reforçar o aprendizado dos 
nossos estudantes.”

A secretaria ainda ressalta 
que todos os professores da 
rede já estão vacinados contra 
a Covid-19 com, ao menos, 
duas doses e a imunização 
das crianças segue avançan-
do. Até o momento, 6.304 
crianças de 5 a 11 anos já 
receberam a primeira dose 
em Itaquaquecetuba.

“Seguimos preocupados 
com a disseminação do vírus 
na cidade, por isso estamos 
exigindo o comprovante de 
vacinação de todos os fun-
cionários e fixando placas 
informativas, orientando 
sobre o uso de álcool gel e 
das máscaras de proteção”, 
finalizou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP). 

Guararema - As obras de 
revitalização do Mercado 
Municipal tiveram início 
ontem. Os serviços consistem 
no resgate das característi-
cas arquitetônicas originais 
da edificação, conciliando 
história e as legislações de 
acessibilidade e segurança 
exigidas atualmente.

Com prazo de entrega 
de sete meses e valor apro-
ximado de R$ 1,5 milhão, 
serão feitos serviços de 
troca completa do telhado, 
adequação do sistema de 
iluminação e elétrico, rea-
dequação das instalações 
hidráulicas, entre outras 
melhorias.

Ao final da obra, serão 12 
boxes para comercialização 
dos produtos com balcões 
e expositores em marcena-
ria. Inaugurado em 1º de 
outubro 1919, o Mercado 
Municipal de Guararema 
está localizado no Boule-
vard Major Paula Lopes (o 
Calçadão), no centro.

Mercadão passa 

por obras de 

revitalização no 

valor de R$ 1,5 mi 

Tradição

Secretaria fará 
capacitação com 
profissionais da 
rede de ensino a 
partir de amanhã

Projeto oferece 
atendimento remoto 
e presencial para 
quem busca uma 
oportunidade

auxiliar administrativo na área 
de qualidade (2). Visando o 
atendimento a todos, o projeto 
também selecionou 13 vagas 
exclusivas para pessoas com 
deficiência (PCD), entre elas 
de auxiliar fiscal (2), auxiliar 
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Programação do Cultura nas 
Férias segue nesta semana
Mogi- Nesta semana, a pro-
gramação do Cultura nas 
Férias terá continuidade, com 
sessões gratuitas de cinema, 
pelo chamado Cinema nas 
Férias e apresentação de um 
espetáculo de teatral infantil, 
oferecido em parceria com 
o Sesc Mogi das Cruzes. As 
atrações serão no Theatro 
Vasques e os interessados 
já podem fazer a retirada 
antecipada dos ingressos, 
diretamente na bilheteria 
do local.

Na próxima sexta-feira, a 
atração será o Cinema nas 
Férias, com a temática Poesia 
e Pensamento. A partir das 
20 horas, serão exibidos 
três curta-metragens:  “O 
Poeta do Castelo”, que fala 
sobre o porta Manuel Ban-
deira, “Eh, Pagu, Eh”, que 
aborda vida e obra de Pagu, 
que foi casada com Oswald 
de Andrade e “O Dia em 
que Macunaíma e Gilberto 
Freyre visitaram o Terreiro 
da Ciata e mudaram o rumo 
da história”, que aborda o 

Cinema e teatro

samba e sua influência sobre 
a cultura brasileira. Todos 
têm classificação de 14 anos.

Já no próximo sábado, será 
a vez do espetáculo teatral 
infantil “Cadê Meu Herói?”, 
trazido em parceria com o 
Sesc Mogi das Cruzes. A 
história é uma releitura dos 
antigos romances de cavalaria 
e da tradicional história da 
donzela que é aprisionada 
na torre do castelo e aguarda 
um herói que a salvará. A 
peça é voltada para crianças 
com idade a partir dos seis 

anos e a apresentação está 
marcada para as 16 horas.

No próximo domingo o 
Cinema nas Férias retorna, 
com a exibição do premiado 
longa-metragem Urubus, que 
é dirigido por Claudio Boreli 
e tem recomendação etária 
de 14 anos. O filme conta 
a história de um grupo de 
pichadores da periferia que 
invadem a 28ª Bienal de São 
Paulo. O ato dá visibilidade 
aos jovens e coloca a picha-
ção em um novo lugar no 
mundo, tornando-se pro-
tagonista de um polêmico 
debate cultural. A exibição 
será as 19 horas e a retirada 
de ingressos também pode 
ser feita antecipadamente.

O Theatro Vasques fica na 
rua Doutor Corrêa, 515, no 
Centro. A retirada antecipada 
de ingressos obedece aos 
protocolos sanitários e visa 
evitar a formação de aglo-
merações. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone da Cultura, que 
é o 4798-6900.

Cidade lidera criação de vagas de 
emprego no Alto Tietê em 2021
Município registrou a criação de 4.661 novas vagas de emprego em 2021, de acordo com o levantamento do Caged

DESENVOLVIMENTO

Mogi - A Prefeitura registrou a 
criação de 4.661 novas vagas 
de emprego em 2021, de 
acordo com o levantamento do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do 
governo federal, divulgado 
anteontem. O índice foi o 
melhor entre as cidades do 
Alto Tietê e reforça o trabalho 
desenvolvido pela Prefeitura 
para estimular a retomada 
econômica do município, o 
desenvolvimento e a geração 
de empregos para a população.

O resultado atingido em 
2021 não só recupera as perdas 
ocorridas em 2020, quando 
a cidade teve saldo negativo 
de 1.068 vagas, como mos-
tra a expansão no número 
de pessoas trabalhando em 
Mogi das Cruzes. No total, o 
município conta com 101.036 
empregados – em 2020, eram 
96.375.

“Os números de emprego em 
Mogi das Cruzes são bastante 
positivos e demonstram que 
o trabalho realizado pela Pre-
feitura para apoiar e estimular 

a retomada econômica, a ca-
pacitação e a empregabilidade 
dos trabalhadores está tendo 
sucesso, mesmo com todas 
as dificuldades trazidas pela 
pandemia e a crise econômica 
que ela causou”, disse o prefeito 
Caio Cunha (Pode).

Na análise dos números 
do Caged, todos os setores 
da economia apresentaram 
crescimento em 2021. Os 
melhores resultados foram 
registrados na Indústria, com 
1.830 vagas, e nos Serviços, 
com 1.340 vagas criadas.

“O ano de 2021 foi desafia-
dor pelos prejuízos causados 
pela pandemia de Covid-19 
em todo o mundo. Isso obri-
gou a administração a adotar 
medidas criativas, inovadoras 
e integradas para fomentar a 
economia e, com isso, pro-
porcionar um ambiente mais 
propício para a recuperação 
dos diversos setores”, destacou 
o secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico e 
Inovação, Gabriel Bastianelli.

Nos doze municípios que 

fazem parte do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), o 
saldo de 2021 foi de 29.482 
vagas. Mogi  foi a cidade com 
maior criação de vagas de em-
prego na região, responsável 
por 15,8% deste total. 

Ações e programas
Durante todo o ano de 

2021, a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes desenvolveu uma série 
de ações voltadas à geração e 
manutenção de vagas, capaci-
tação e encaminhamento dos 
trabalhadores e o incentivo 

ao empreendedorismo na 
cidade. O programa Mogi 
Conecta, criado no ano passa-
do, possibilitou a contratação 
de 2.719 pessoas, além do 
encaminhamento de 32 mil 
pessoas para entrevista durante 
o ano. A iniciativa conta com 

três unidades, localizadas nos 
Terminais Central e Estudantes 
e no CIC de Jundiapeba, que 
reúnem serviços disponibilizados 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Inovação e por parceiros.

Em 2021, também foram 
retomadas as atividades da 
Comissão Municipal do Em-
prego, que estava sem atuação 
desde 2016. A comissão é 
formada por 33 pessoas, en-
tre representantes do poder 
público, dos empregados e 
dos empregadores – titulares 
e suplentes. O grupo tem 
como objetivo discutir ações 
e políticas públicas para in-
centivar a empregabilidade e 
a geração de novas vagas no 
mercado de trabalho de Mogi 
das Cruzes. 

A Prefeitura também par-
ticipou da criação das duas 
primeiras unidades do pro-
grama Sebrae Aqui em Mogi 
das Cruzes, localizadas nas 
estruturas do Mogi Conecta 
no Terminal Central e no CIC 
de Jundiapeba.

Prefeitura desenvolveu uma série de ações voltadas à geração e manutenção de vagas

Pedro Chavedar/ PMMC

Banco do Povo libera mais 
de R$ 185 mil em 2021
Guararema- O Banco do 
Povo, programa de microcré-
dito produtivo desenvolvido 
pelo governo do Estado de 
São Paulo em parceria com 
a Prefeitura, liberou em 2021 
mais de R$ 185 mil para con-
cessão de empréstimos para 
microempresários instalados 
no município.

O objetivo do Banco do Povo 
é promover o desenvolvimento 
socioeconômico e a criação de 
oportunidades empresariais 
nos municípios paulistas. O 
valor do empréstimo vai de 
R$200,00 a R$20.000,00, com 
taxas de juros que variam de 
0,35 a 0,55% ao mês.

Mesmo com o valor destinado 
no ano passado, a unidade de 
Guararema ainda conta com 
R$ 415.379,70 disponíveis 
a microempresários ou tra-
balhadores informais.

Localizado na sede da Se-
cretaria de Emprego e De-
senvolvimento Econômico 
(rua 19 de Setembro, 127, 
no Centro), o Banco do Povo 
disponibiliza crédito para 

Microcrédito produtivo

empreendedores que desejam 
iniciar uma atividade e para 
aqueles que desejam realizar 
melhorias ou investir.

Para o secretário municipal 
de Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, Odvane Rodrigues, 
o Banco do Povo tem sido 
fundamental para o desen-
volvimento e crescimento do 
empreendedor guararemense. 

“Para a Prefeitura Municipal 
é muito importante prestar 
esse apoio e orientações aos 

empreendedores do município”, 
explicou o secretário.

Para ter acesso ao crédito, o 
solicitante precisa desenvolver 
atividades produtivas (formal 
ou informal) em Guararema. 
Se pessoa física, residir há mais 
de 2 anos e se pessoa jurídica, 
ter negócio no município.  Não 
possuir restrições cadastrais.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do link, 
na aba FAQ: ttps://www.ban-
codopovo.sp.gov.br/faq.html.

Programa promove o desenvolvimento socioeconômico

Divulgação/PMG

Atrações serão no 
Theatro Vasques 
e os interessados 
já podem fazer a 
retirada dos ingressos
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Cunha pede união à Câmara 
para os trabalhos deste ano
Prefeito falou que podem haver diferenças de opinião, mas melhorias para a população devem ser buscadas

CÂMARA DE MOGI

Mogi - O prefeito Caio Cunha 
(Pode), na companhia da vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
Kehler (Pode), compareceu à 
primeira sessão do legislativo 
na Câmara de Vereadores. 
O prefeito falou sobre os 
planos da administração 
e prestou esclarecimentos 
aos questionamentos dos 
vereadores.

Caio Cunha foi saudado 
pela nova Mesa Diretiva da 
Casa, presidida pelo verea-
dor Marcos Furlan (DEM), 
e demais vereadores, que 
fizeram votos de sucesso 
para as atividades neste 
ano. Iduigues Martins (PT) 
usou o espaço para levantar 
alguns temas da adminis-
tração municipal, como a 
repetição do contrato de 
coleta de lixo pela empresa 
Peralta Ambiental, zeladoria 
do asfalto, da mudança da 
rede do transporte coletivo 
e o contrato de prestação de 
serviço das funerárias.

Caio Cunha lembrou de 
sua carreira como vereador 
e dos questionamentos que 
realizou às administrações 
anteriores, e apresentou 
o relatório das ações da 
Prefeitura no exercício de 
2021, ressaltando que foi 
um ano com grandes dificul-
dades, principalmente com 
o gerenciamento da Saúde 
no ponto alto da segunda 
onda da pandemia de co-
ronavírus (Covid-19), e os 
desdobramentos nas áreas 
de Segurança e Assistência 
Social. “Quando viramos o 
ano com síndrome gripal e o 
número de casos aumentando, 
nos trouxe uma lembrança 
da agonia que vivemos, mas 
graças a Deus e à vacina, as 
pessoas vacinadas passaram 
com uma forma mais branda”.

O chefe do Executivo 
ressaltou que o trabalho 
conjunto com a Câmara 
permitiu a criação do Auxílio 
Empreendedor Mogiano 
e o Auxílio Emergencial 
Mogiano. “Não precisamos 

concordar em tudo, mas que 
a nossa discussão e nossas 
diferenças de opinião não 
afete quem mais precisa. 
Estamos aqui por conta das 
pessoas e não meramente 
pelo voto”, ressaltou.

O prefeito falou sobre 
algumas obras a serem en-
tregues neste ano, como a 
nova Maternidade de Braz 
Cubas, o ginásio municipal, 
o novo Cias no Rodeio e a 
Unidade de Saúde da Família, 

e falou da necessidade de 
continuidade nas obras entre 
as administrações.

Sobre a renovação da 
coleta de lixo, Caio reite-
rou que a empresa Peralta 
Ambiental deixou a desejar 
e que não há mais espaço 
para desculpas. “Multas 
foram feitas e serão feitas - 
estas notificações interferem 
no processo licitatório que 
possam querer concorrer 
novamente. Ela ganhou 
mantendo o mesmo preço, e 
protocolamos no Ministério 
Público todo o processo 
do contrato emergencial”, 
esclareceu.

O prefeito reiterou que a 
demora da Taxa de Custeio 
Ambiental (TCA) em 2021 
afetou os estudos para a 
criação da Parceria Público 
Privada e o plano de resíduos 
sólidos, afirmando que abriu 
ao diálogo com a Câmara. 

“Precisamos decidir juntos: 
temos metas a cumprir até 
2033, e se não cumprir fica 
invalidada a receber verbas 

voluntárias e emendas do 
governo federal e estadual. 
Uma das metas era a criação 
da taxa municipal para o 
Saneamento Básico, tendo 
que ter um investimento de 
R$2 bilhões para universalizar 
a coleta e o tratamento de 
resíduos. Temos que tomar 
uma atitude por nossa cidade, 
porque a conta vai chegar, e 
não teremos dinheiro para 
custear todas as obras que 
precisamos fazer, e não fugirei 
à responsabilidade”.

Sobre a zeladoria asfáltica, 
o prefeito reiterou que está 
esperando condições atmos-
féricas mais favoráveis para 
as ações de recuperação. 
Em relação à licitação ds 
funerárias, ele informou 
que enviará nesta semana 
um novo projeto de Lei para 
a licitação de escolha das 
quatro empresas. “Sabemos 
que a mudança incomoda, 
e buscamos um novo jeito 
de trabalhar. A Prefeitura 
está disposta a se adaptar”, 
concluiu.

André Diniz

Cunha discursou na abertura do Legislativo de Mogi

Diego Barbieri/PMMC

Mogi - Com a volta das sessões 
da Câmara de Vereadores, na 
tarde de ontem, o presidente 
do Legislativo, o vereador Mar-
cos Furlan (DEM), concedeu 
entrevista ao MogiNews/DAT 
sobre o trabalho realizado no 
período de recesso de início 
de ano.

Furlan foi eleito no final do 
ano passado por 12 votos a 
11 na escolha da nova Mesa 
Diretiva, onde disputou com 
o vereador Iduigues Martins 
(PT). A nova mesa também 
é composta por Mauro Mar-
garido (PSDB), o Maurinho 
Despachante, como 1º Secre-
tário e Juliano Botelho (PSB) 
como 2º Secretário; como 1º 
Vice-Presidente será a verea-
dora Maria Luiza Fernandes 
(SD), a Malu Fernandes, e 
Carlos Lucareski (PV) como 
2º Vice-Presidente.

Segundo Furlan, o primeiro 
mês de atividades foi marcado 
por ações de cunho adminis-
trativo na Casa, com o foco na 
segurança sanitária e aumento 
da participação da população, 

Furlan comenta sobre preparação dos 
vereadores para novo ano na Câmara

Legislativo

da comprovação de aplica-
ção das doses básicas e de 
reforço contra o coronavírus 
(Covid-19) para entrar no 
prédio da Câmara. “Os casos 
de Covid-19 aumentaram 
muito, e a transmissibilidade 
da nova variante (ômicron) é 
grande. Soubemos que alguns 
gabinetes receberam pessoas 
que estavam com suspeita 
de contaminação, por isso 
buscamos organizar o fluxo. 
Outra das ações para impe-
dir a circulação do vírus é a 
adoção do formato híbrido 
para as sessões”, esclareceu.

Perguntado sobre os projetos 
herdados de 2021, Furlan 
assegurou que a busca do 
consenso tem sido para o 
andamento, visando superar 
as diferenças apontadas no 
final do ano passado. “Vamos 
conversar muito com os 
vereadores, sempre falan-
do a verdade e buscando 
o consenso. Os projetos 
serão analisados e nenhuma 
pauta será deixada para trás”, 
concluiu. (A.D.)

os vereadores, buscando a 
alocação de todas as vagas. 

“Na segunda-feira recebemos 
um grupo de vereadores, que 
desejava participar em algumas 
das comissões, mas mostramos 
que estas vagas já estavam ocu-
padas. Esperamos um retorno 
para fecharmos um consenso; 
caso não ocorra, iremos para 
a votação”, explicou.

O presidente falou sobre a 
adoção do passaporte sanitário 

além de ações políticas com 
todos os integrantes do Legis-
lativo para o início do novo 
ano. “Estivemos falando com 
todos os vereadores, frente a 
frente, desde o início do ano”, 
apontou.

Acerca da composição das 
novas Comissões Permanentes 
para o exercício de 2022, Fur-
lan afirmou que este tem sido 
um tema tratado ao longo de 
janeiro, em que ouviu todos 

Furlan diz que busca consenso com demais colegas

Diego Barbieri/PMMC

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL Nº 02/2022 – PROCESSO Nº 1988/2022

OBJETO: SELECIONAR STARTUPS DE TECNOLOGIA QUE TENHAM SOLUÇÕES 
INOVADORAS PARA A GESTÃO PÚBLICA E CIDADES INTELIGENTES, OU SEJA, 
STARTUPS QUE POSSAM SOLUCIONAR PROBLEMAS DAS ÁREAS DO GOVERNO 
(GOVTECHS), OU QUE ESTEJAM ENQUADRADAS PREFERENCIALMENTE NAS ÁREAS 
DE EDUCAÇÃO (EDUTECHS); AGRONEGÓCIO (AGROTECHS); FOODSERVICE - RAMO 
DE ALIMENTAÇÃO E COMIDA (FOODTECHS), ESPORTES (SPORTTECHS), SAÚDE 
(HEALTHTECHS), QUE SERÃO CONTEMPLADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 
DE INCUBAÇÃO DO POLO DIGITAL, COM DURAÇÃO PREVISTA DE 10 MESES, NA 
FORMA DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS DO POLO DIGITAL, EM CONFORMIDADE COM AS 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO torna público, para conhecimento dos 
interessados que receberá propostas para participar do chamamento público acima citado, de 
02 de fevereiro de 2022 até o dia 02 de março de 2022 às 12h.

Mogi das Cruzes, 02 de fevereiro de 2022.
Gabriel Bastianelli - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação __________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 015-3/21 - PROCESSO Nº 22.700/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
DO PRÉDIO DO CEIM PROFª. MARIA APPARECIDA DE CAMPOS MASCI FARIA, 
LOCALIZADA NA AVENIDA BENEDICTO PEREIRA DE FARIA Nº 740 – JARDIM 
ARACY, NESTE MUNICÍPIO. 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face da 
interposição de recursos administrativos, fica suspensa “sine die” a abertura dos envelopes nº 
2 – PROPOSTA, cuja data estava marcada para o dia 02 de fevereiro de 2022, às 9 horas. Fica 
aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, 
com suas alterações, para impugnação de recurso e autorizado vistas e extração de cópias 
dos autos às partes interessadas, observadas as formalidades legais e regulamentares. 

MOGI DAS CRUZES, em 01 de fevereiro de 2022.
THOMAS AUGUSTO CICCONE ALVAREZ - Presidente da CMPL em exercício____________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº05/2022 - PROCESSO Nº 37.082/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE MATO 
E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA MUNICIPALIDADE
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 15 
de fevereiro de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 01 de fevereiro de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Gustavo vai até a casa de Cecília e conversa com a namorada de como 

revelar para Dulce Maria que são um casal.

GLOBO, 17H05

Vale a Pena Ver de Novo - O Clone

Alicinha sorri para Clarice quando as duas se cruzam na porta da casa de 

show. Karla descobre que Tavinho é casado, mas nem liga. 

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Tonico foge com Dominique, e Borges o observa de longe. Isabel se desculpa 

por ter viajado sem avisar Teresa. Samuel e Pilar encontram Salustiano. Nélio 

localiza Mercedes. Tonico é perseguido durante a fuga com Dominique e 

acaba atingido na mão.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Paula conta para Carmem o que houve na noite em que Celso morreu. Rose e 

Neném pensam um no outro. Flávia descobre que Juca voltou a jogar. Nedda 

repreende Roni por sua atitudes. Guilherme fala mal de Rose para Tigrão. 

Ingrid e Tuninha se preocupam com o estado de Paula.

GLOBO, 20H35

Um Lugar ao Sol
Ilana termina seu relacionamento com Breno. Lara diz a Ravi que não quer 

mais se afastar do amigo. Nicole conta a Cecília que foi Bárbara quem armou 

o perfi l de Érica no site de relacionamento. Érica manda Stephany devolver 

tudo que pegou na casa de Santiago.

RECORD, 21H

A Bíblia

Zípora fala de sua história para Moisés. Ele pede a mão dela para Jetro. Moisés 

e Zípora se casam. Ramsés governa o Egito e é cruel com os escravos hebreus.

Admiro pessoas que 

sabem ser felizes, que 

contra tudo e todos não 

se rendem e perante 

qualquer desfecho 

sorriem.

Admiro aqueles que se 

gostam como são, que 

olham a vida como ela 

é e a aceitam desse jeito 

mesmo.

Admiro quem aceita 

ser feliz, quem não teme 

as consequências, quem 

arrisca mesmo assim.

O mundo é dessas 

pessoas, e é delas o 

MOMENTO
especial

ACEITAR SER FELIZ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje que Deus, em sua infinita 

bondade, lhe dê tudo de bom que você merece. Que você 

tenha muita alegria, paz, saúde e felicidade. Parabéns!

“ A vida é de quem se atreve a viver.”

 cultura@jornaldat.com.br

último riso, a felicidade 

que todos queremos.

Mas a questão é que 

qualquer um pode ser 

assim, e todos podemos 

também ser felizes.

Basta para isso 

aceitarmos os desafios 

que a vida nos coloca 

e que sem grandes 

complicações aceitemos 

ser felizes mesmo assim!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 068-3/2021 - PROCESSO Nº 201.184/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de cabos elétricos.
EMPRESA VENCEDORA: Lotes 03 e 05: C K COMERCIO DE FERRAGENS LTDA., 
no valor global de R$ 49.050,00 (quarenta e nove mil e cinquenta reais). Lotes 01, 
02, 04, 06 e 07: Desertos. Mogi das Cruzes, em 31 de janeiro de 2022. JOÃO JORGE 

DA COSTA - Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089-2/2021 - PROCESSO Nº 201.818/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de aquisição de tubo PVC ocre e tubo 
DEFOFO MPVC.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 15 de fevereiro de 2022, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

Mogi das Cruzes, 01 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA
Diretor Geral. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Associação dos Servidores Municipais de Mogi das Cruzes – 

A.S.M.M.C, nos termos do artigo 14, “caput”, parte final, parágrafo único, do Estatuto 

Social; ademais, autos dos processos, 1019066-98.2021.8.26.0361 e 1000059-

34.2021.8.26.0616: CONVOCA todos os associados, EM DIA COM AS SUAS 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 13 

de Fevereiro de 2022, na sede da ASMMC, situada a AV. JOÃO XXIII, 500, BAIRRO 

DO SOCORRO, MOGI DAS CRUZES (SP), para a ELEIÇÃO: DA DIRETORIA, DOS 

CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL, Referente a GESTÃO 2021/2023. NA 

QUAL CONCORREM 03 (TRÊS) CHAPAS, A SABER: CHAPA 1 - “VEM COM A 

GENTE”, CHAPA 2 - “NOSSA CHAPA”, CHAPA 3 - “MUDA QUE TUDO MUDA”.  A 

Assembleia será constituída: EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, ÀS 08h30min, COM A 

PRESENÇA DA MAIORIA ABSOLUTA DOS ASSOCIADOS E, EM SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO, 30 (TRINTA) MINUTOS APÓS, COM QUALQUER NÚMERO DE 

ASSOCIADOS - ARTIGO 15, DO ESTATUTO SOCIAL. A votação ocorrerá no 

período das 9 horas às 17horas.  

 

Mogi das Cruzes, 02 de Fevereiro de 2022. 

A. A. DA SILVA PRATELEIRAS ME, torna público 
que requereu na Prefeitura Municipal de Itaqua-
quecetuba, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Saneamento, de forma concomitante a 
Licença Prévia e a Licença de Instalação para ”Fa-
bricação de móveis com predominância de metal” 
CNAE 3102-1/00, à Rua da Graça, 20, Parque Novo 

Horizonte, Itaquaquecetuba/SP

Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados todos os associados regulares do Sin-
dicato dos Servidores e Trabalhadores Públicos do Mu-
nicipio de Ferraz de Vasconcelos, com sede social a Rua 
XV de Novembro, quinhentos e cinquenta, sala quatro, 
Centro, Ferraz de Vasconcelos, SP, quites com suas obri-
gações legais e estatutárias, para comparecerem à assem-
bleia geral a ser realizada no dia sete de fevereiro de dois 
mil e vinte e dois, às dez horas, na forma do disposto 
no artigo vinte e um do estatuto social em vigor, para 
deliberar sobre seguinte ordem do dia: a) ratificação de 
alteração do endereço da razão social da entidade, reali-
zada em data de quinze de março de dois mil e dezenove. 
Ferraz de Vasconcelos, 01 de fevereiro de 2022, Cláudio 
Rodrigues da Silva, Presidente.

EDITAL
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP

Coordenadoria de Habitação – Departamento de Regularização Fundiária
Endereço: Rua Francisco Franco, 133, centro, sala 15, 1º Andar – Mogi das Cruzes/SP

 FAZ SABER, a Margarida Maria Santos e Daniel Marques 
Neto(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18733 2ºORI); Sebastião Francisco 
ou Emilia Barcelos Francisco(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18815 
2ºORI) ;Luiz Vieira Barbosa ou Maria Nilza de Sousa Barbosa(proprietário(a) do imóvel 
registrado na matrícula 18818 2ºORI) ;Maria de Fátima Oliveira Teixeira ou Luiz Carlos 
Teixeira(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18817 2ºORI) ;Therezinha 
de Lourdes Siqueira(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18833 2ºORI) 
;Paulo Sebastião de Araujo ou Odete Prado de Araujo(proprietário(a) do imóvel 
registrado na matrícula 18844 2ºORI) ;Creusa Duque da Silva ou Joaquim Batista da 
Silva(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 19016 2ºORI) ;Lourival Lourenço 
da Conceição ou Vera Lucia Barros da Conceição(proprietário(a) do imóvel registrado 
na matrícula 19015 2ºORI) ;João Luiz de Miranda(proprietário(a) do imóvel registrado na 
matrícula 19017 2ºORI) ;Antonio Fernandes de Souza ou Maria de Lurdes Soares de 
Sousa(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 19019 2ºORI) ;Jurema Bernucio 
Souza ou Oscar Casemiro de Sousa(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 19022 
2ºORI) ;Pedro de Jesus Soares(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 19024 
2ºORI) ;José Emilio Cardoso ou Terezinha de Jesus Oliveira Cardoso(proprietário(a) 
do imóvel registrado na matrícula 19028 2ºORI) ;Geny de Jesus Pinto(proprietário(a) do 
imóvel registrado na matrícula 19037 2ºORI) ;Jucélia Silva Costa(proprietário(a) do imóvel 
registrado na matrícula 19040 2ºORI) ;Tadeu Toshio Kumano(proprietário(a) do imóvel 
registrado na matrícula 19041 2ºORI) ;Alexandra Cristina de Macedo ou Rogério Minoru 
Furushima(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 19043 2ºORI) ;Aparecida de 
Almeida(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 19045 2ºORI) ;José Fonseca Lima 
Filho ou Lucia Maria Lima(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 19011 2ºORI) 
;Maria de Lourdes Rodrigues ou Zildo Rodrigues(proprietário(a) do imóvel registrado 
na matrícula 19010 2ºORI) ;Albertina Lemes da Silva ou Eliana Alves da Costa ou Ivan 
Bonifácio(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 19009 2ºORI) ;José Pires ou 
Gertrudes de Lima Pires(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 19008 2ºORI) 
;Emilio Rodrigues ou Concilia Rodrigues(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 
19005 2ºORI) ;Suely Aparecida Brandão de Moraes(proprietário(a) do imóvel registrado na 
matrícula 19001 2ºORI) ;Adriano de Amorim Santos ou Cimonica Aparecida Vieira dos 
Santos(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18994 2ºORI) ;Plinio dos Santos ou 
Luzia Aparecida dos Santos(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18988 2ºORI) 
;Raimunda Maria da Cruz(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18986 2ºORI) 
;Ana Cristina Martins Peter ou Luiz Antonio Peter(proprietário(a) do imóvel registrado na 
matrícula 18786 2ºORI) ;Noemi de Lima Boz(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 
18785 2ºORI) ;João Maria de Moraes ou Bernadete Clemente de Moraes(proprietário(a) do 
imóvel registrado na matrícula 18784 2ºORI) ;Rosalvo Pereira Omena ou Marluce Inácio 
da Silva Omena(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18783 2ºORI) ;Geraldina 
Nunes Cecco(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18781 2ºORI) ;Therezinha 
Maria Pereira Lima(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18780 2ºORI) ;Gilda 
Schiszler ou Luiz Carlos das Chagas(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18776 
2ºORI) ;Sérgio da Mota Andrade ou Maria do Carmo e Silva Andrade(proprietário(a) do 
imóvel registrado na matrícula 18775 2ºORI) ;Rubens Gilberto Prada ou Maria da Conceição 
Cardoso Prada(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18774 2ºORI) ;José 
Pereira(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18768 2ºORI) ;Priscila Cordeiro 
Gonçalves(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18767 2ºORI) ;Raimunda de 
Oliveira Lima(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18766 2ºORI) ;Severina 
Josefa Martins Borges(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18761 2ºORI) ;Maria 
Izabel dos Santos(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18757 2ºORI) ;Claudio 
Marcio Ferreira Gomes(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18756 2ºORI) 
;Neusa de Oliveira Patrício(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18755 2ºORI) 
;Roberto de Oliveira ou Holanda Benedito de Oliveira(proprietário(a) do imóvel registrado 
na matrícula 18753 2ºORI) ;Maria Aparecida Martins da Silva(proprietário(a) do imóvel 
registrado na matrícula 18751 2ºORI) ;José Rodrigues de Pontes ou Maria Helena de Melo 
Pontes(proprietário(a) do imóvel registrado na matrícula 18748 2ºORI) ;Durvalina Machado 
Cavenaghi ou José Aparecido Cavenaghi ou Sofia Barbosa de Brito ou José Vieira de 
Brito ou Serineu de Souza Machado Ou João Souza Machado(proprietário(a) do imóvel 
registrado na matrícula 18747 2ºORI) ;Henrique Leme(proprietário(a) do imóvel registrado 
na matrícula 18746 2ºORI) ;Solange Perna Vaz ou Rosalino de Moraes Vaz(proprietário(a) 
do imóvel registrado na matrícula 18745 2ºORI) ;Waldir Lemes de Almeida(proprietário(a) 
do imóvel registrado na matrícula 18744 2ºORI) ;Alcyr Pereira Trindade(proprietário(a) do 
imóvel registrado na matrícula 18740 2ºORI) ;Maria Isabel Ferreira Brito(proprietário(a) 
do imóvel registrado na matrícula 18735 2ºORI) ; que FICAM NOTIFICADOS o(a)(s) 
eventual(is) interessado(a)(s) proprietário(s), confrontante(s), etc) a se manifestar(em) 
no  PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA promovido pelo MUNICÍPIO DE 
MOGI DAS CRUZES, por seu representante legal referente a área de domínio privado situada 
no local denominado Chácara Santo Ângelo, Município de Mogi das Cruzes, denominada nos 
autos do Processo nº 636/2019 como “Chácara Santo Ângelo I”, que resumidamente pode ser 
identificada como uma área de 1.040.433,65 m2 e perímetro de 8.722,92 m com coordenadas 
de referência LAT: 23°35’14.47”S LONG: 46°14’10.38”O, localizada na Avenida Japão.
 Na qualidade de proprietário(a)(s) ou sucessor (es), confrontante(s) 
e eventual(is) interessado(a)(s), lhe(s) é(são) facultada(s) a(s) manifestação(ões), nos 
seguintes termos: a) O procedimento é fundado no  art. 31, § 1º e § 5º incisos I e II, da Lei 
Federal nº 13.465, de 11.07.2017; b) O prazo para a manifestação, se houver interesse, é de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação (prazo improrrogável), podendo aquele(a)(s) 
que discordar(em) dos trabalhos técnicos, impugnar(em) fundamentadamente, no prazo legal 
acima mencionado; c) A aludida impugnação deverá ser apresentada a este departamento;  
d) A falta de impugnação resultará na presunção legal de anuência do(a)(s) interessado(a)(s) 
ao prosseguimento do procedimento de regularização fundiária em questão.

Rogério Dirks Lessa
Coordenador de Habitação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Prefeitura inclui 20 cursos em processo seletivo para estagiários

A Prefeitura de Mogi das Cruzes incluiu 20 cursos, de nível superior, ao processo 

seletivo de formação de cadastro reserva de estagiários. Com isso, a oportunidade 

passa a ser para alunos de 60 cursos, sendo 55 de nível superior e 5 técnicos, em 

diversas áreas, regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas. As 

inscrições seguem abertas até o dia 22 de fevereiro.

Saúde abre novos agendamentos 
para imunização contra Covid-19
Moradores de 5 anos, independentemente se tem ou não alguma comorbidade, a dose liberada será da Pfizer

CRIANÇAS

Mogi - A Secretaria da Saúde 
abriu novas vagas de agenda-
mento online para vacinação 
de crianças de 5 a 11 anos 
ontem por meio do site www.
cliquevacina.com.br . O obje-
tivo é avançar ainda mais com 
a imunização dos pequenos 
contra a Covid-19. Até o 
momento, 5.536 crianças 
foram vacinadas na cidade.

Para crianças de cinco anos, 
independente se tem ou não 
algum tipo de comorbidade 
ou deficiência, a dose liberada 
será do imunizante Pfizer. Já 
as crianças de 6 a 11 anos 
(exceto imunossudeprimidas), 
receberão a vacina CoronaVac, 
podendo realizar o agendamento 

Até o momento, 5.536 crianças foram vacinadas na cidade de Mogi das Cruzes

por idade. 
Para crianças imunossude-

primidas, com comorbidades 
ou deficiências que exigem o 
imunizante Pfizer, o agenda-
mento também pode ser feito 
por meio do Sistema Integrado 
de Saúde (SIS) 160. 

Na aplicação da dose, todas 
as crianças precisam estar 
acompanhadas por um res-
ponsável maior de 18 anos e 
apresentar documento de iden-
tificação (CPF), comprovante 
de residência e carteirinha de 
vacinação. A vacinação das 
crianças acontece nas unidades 
de saúde, com acolhimento 
humanizado e totalmente 
especializado. 

No www.cliquevacina.com.
br também é  possível agendar 
aplicação de primeira, segunda 
ou terceira dose para todos 
os públicos, com diferentes 
imunizantes, bastando observar 
as datas e prazos.

Mortes

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
registrou ontem dois óbitos 
por Covid-19 em Salesópolis 
e Santa Isabel. Nas últimas 
24 horas foram registradas 
1.744 novas notificações para 
a doença. Desde o início da 
pandemia já são 157.890 casos 
confirmados e 5.735 óbitos.

Pedro Chavedar/PMMC

Guri Capital e Grande SP 
abre matrículas para cursos
Região- O Guri Capital e 
Grande São Paulo – programa 
de educação musical e inclusão 
sociocultural da Secretaria de 
Estado da Cultura e Economia 
Criativa de São Paulo, gerido 
pela organização social Santa 
Marcelina Cultura – abre até 
25 de fevereiro o período de 
matrículas. Os interessados 
devem entrar em contato 
diretamente com o polo de 
Poá, Biritiba Mirim, Arujá ou 
Guararema.

Para participar do Guri não 
é preciso ter nenhum conhe-
cimento prévio em música. As 
vagas são distribuídas pelos 44 
polos na cidade de São Paulo 
e na região metropolitana. A 
oferta de cursos e instrumentos 
varia de acordo com cada polo.

Os alunos e alunas podem 
optar por instrumentos como 
piano, violão, violino, violoncelo, 
flauta, clarinete, fagote, oboé, 
saxofone, trompa, trompete, 
trombone, tuba, percussão, 
contrabaixo elétrico, guitarra, 
entre tantos outros. Os cursos 
têm duração de dois a quatro 

Música

anos. O programa também 
oferece aulas de canto.

Para realizar a matrícula, o 
aluno ou aluna deverá estar 
acompanhado pelo respon-
sável, portando os seguintes 
documentos: certidão de 
nascimento ou RG (original 
e cópia); comprovante de 
matrícula escolar e/ou decla-
ração de frequência escolar; 
RG do responsável (original e 
cópia), uma foto 3×4 recente 
e comprovante de endereço 
para consulta.

Atualmente, o programa 

atende cerca de 13 mil crianças 
e adolescentes de 6 a 18 anos 
e para poder se inscrever e 
iniciar os estudos no Guri, o 
interessado precisa necessa-
riamente estar matriculado 
em uma escola regular, seja 
da rede pública ou particular. 
Alguns polos oferecem ainda 
o curso de Iniciação Musical 
para Adultos, voltado para 
maiores de 18 anos.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do link 
https://gurisantamarcelina.
org.br/.

Interessados devem se inscrever nos polos da região
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