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Unica de Jundiapeba faz 10 anos 
com 1 milhão de procedimentos

A procura por atendimento ambulatorial é considerado, pela própria Prefeitura de Mogi, como o carro-chefe da unidade

MOGI

  Usuários reclamam de problemas nos ônibus. Cidades, página 5

No balanço da Pasta da Saúde, 
foram realizados mais de 1 mi-
lhão de procedimentos de saúde 
no local, sendo 604,2 mil para 
consultas médicas – uma mé-
dia de 5 mil consultas mensais. 

“Este número não conta demais 
procedimentos como exames, 
terapias, cirurgias, fisioterapia e 
outros atendimentos”, explicou 
o município , que estabeleceu a 
procura por especialidades am-
bulatoriais como o carro-che-
fe do atendimento no local. O 
local também conta com um 
centro de atividades para a ter-
ceira idade com piscina e apa-
relhos de ginástica – durante a 
pandemia do novo coronavírus.  
Cidades, página 4

Via receberá, a partir de segunda-
-feira, uma faixa reversível para ve-
ículos, no sentido Cezar de Souza – 
Rodeio. A medida será adotada das 
7 às 9 horas. Cidades, página 5
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Fechamento de UPA em Jundiapeba para reforma - UNICA Jundiapeba
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Suzano

Vacinação contra Covid chega 
a mais de 17 mil crianças

Número representa 67% do público-alvo; hoje devem 
ser vacinados mais 6 mil crianças. Cidades, página 3
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CULTURA I
A Prefeitura de Suzano abriu as inscri-
ções para uma nova edição da mostra 
“Cultura é Atitude” na última quinta-
-feira. A medida contemplará 61 pro-
jetos de diversas linguagens, entre 
artes plásticas, audiovisual, dança, 
música, literatura, teatro e circo. Ao 
todo, o edital prevê destinação de R$ 
100 mil para contemplar os selecio-
nados, de acordo com cada formato.

CULTURA II
Com a temática “100 anos depois da 
Semana de 22: o que ainda nos res-
ta a devorar?”, a mostra convida os 
artistas da cidade a refletirem sobre 
a Semana de Arte Moderna e inves-
tigarem a importância deste movi-
mento artístico em paralelo à nossa 
realidade atual. Os artistas suzanen-
ses interessados em participar têm 
até o dia 2 de abril para se cadastra-
rem pelo site bit.ly/mostra-cultura.

SAMUZINHO
O Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) de Ferraz de Vas-
concelos iniciou o projeto “Samuzi-
nho” que irá levar orientações de pri-
meiros socorros às comunidades da 
cidade. Nesta quinta-feira, 17, a equi-

pe esteve na Unidade Básica de Saú-
de (UBS) Antonio Nhan e capacitou 
cerca de 30 pessoas, entre funcioná-
rios e moradores locais. A ação será 
expandida para as demais unidades.

VICE-GOVERNADOR
O vice-governador, Rodrigo Garcia 
(DEM), realiza hoje, às 11 horas, a 
inauguração do Poupatempo de Aru-
já. Na ocasião, ele também autoriza 
a implantação de uma unidade do 
Poupatempo em Biritiba Mirim e li-
bera recursos para obras de infraes-
trutura urbana. Rodrigo Garcia ainda 
realiza, a partir das 12h20, a inaugu-
ração oficial e visita ao Centro de Re-
servação de Água Tratada de Arujá. 
A obra foi realizada pelo Governo de 
SP, por meio da Sabesp.

HOMENAGEM
O deputado federal Arlindo Chinaglia 
(PT) será homenageado com o Títu-
lo de Cidadão Itaquaquecetubense 
pelos relevantes serviços prestados 
ao município. A honraria foi aprova-
da pelos 19 vereadores da Câmara 
durante a última sessão ordinária, 
realizada na terça-feira passada, e 
foi uma iniciativa do vereador Edson 
Moura (PL).

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Boa saúde

A 
saúde pública, como todos sabe-
mos, tem lá seus defeitos, um monte 
para dizer a verdade, e entre eles, 
talvez o mais irritante, é a falta de 

médicos. O pior é quando o médico falta e 
o paciente que tem consulta marcada não é 
avisado e, ao chegar na unidade de saúde, 
dá com a cara na porta. Seria minimamente 
humano ligar para essa pessoa e informar 
que a consulta foi desmarcada por que o 
médico não irá.

Mas, para além dos problemas, que não 
devem ser esquecidos de forma alguma, há 
espaços para o bom atendimento. A Úni-
ca de Jundiapeba é um exemplo disso, que 
presta bons serviços há 10 anos, com mais 
de um milhão de procedimentos realizados 
em uma década de funcionamento.

É justo, e quanto mais avançar na qualidade 
do atendimento melhor. Afinal, são os mais 
pobres que utilizam os serviços públicos, e, 
apesar disso tudo, são os que possuem me-
nos recursos que pagam, proporcionalmen-
te, mais impostos e nada mais justo oferecer 
uma unidade de saúde que funciona bem. 
Aqui estamos falando de um equipamento 

municipal, entretanto, isso vale tanto para 
os serviços prestados pelas cidades quando 
pelo Estado e pela União.

Há muitas questões a serem resolvidas 
dentro do sistema público de saúde. A aten-
ção básica, embora haja monitoramento para 
este segmento, deixa a desejar na prevenção 
de doenças e no atendimento rápido à po-
pulação em casos mais simples de serem re-
solvidos. A situação muda de figura quando 
a alta complexidade é acionada, aí sim, há 
grandes chances de um bom atendimento 
ocorrer para tratar uma pessoa com uma 
doença grave, como o câncer.

É preciso juntar o melhor dos dois mun-
dos para que a saúde pública possa evoluir 
para um atendimento de excelência, e isso 
inclui desde a prevenção de doenças até o 
tratamento adequado do doente. A própria 
população pode colaborar e não visitar um 
pronto-socorro por causa de um resfriado, 
que pode ser atendido em uma Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS). Torçamos para que isso 
um dia possa ocorrer e que tanto a atenção 
básica quanto a alta complexidade possam 
funcionar.

Há muitas opções na vida 
de cada um para atingir o do-
mínio da própria vida. Fazer 
sempre meditação, relaxamen-
to e elevar os pensamentos 
eliminando todo negativis-
mo a sua volta poderá fazer 
bem a saúde, a vida e elevar 
o grau de consciência. 

A Ordem Rosacruz-Amorc 
(Amorc: Antiga e Mística Or-
dem Rosae Crucis), é uma das 
opções. Todas as sextas feiras 
às 20 horas realiza meditação 
e relaxamento. Quem se in-
teressar deve se dirigir à rua 
Engenheiro Eugenio Motta, 
nº. 788, Alto do Ipiranga – 
Mogi das Cruzes. O mun-
do atual, embora esteja em 
transformação, vive momen-
tos difíceis. É preciso buscar 
a criação mental e procurar 
ser livre. A ordem Rosacruz 
é uma escola de liberdade, 

Meditação e relaxamento

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

além de ser uma organiza-
ção mundial, que realiza es-
tudos e prática visando o de-
senvolvimento do potencial 
interior e elevação da cons-
ciência dos seres humanos. 
É também uma fraternidade 
iniciática, mística, cultural e 
filosófica. Está representada 
no planeta e têm filiais em 
todos os continentes. Uma 
das suas metas é colaborar 
para criação mental. 

Os seus estudos são de 
dois níveis: leituras e práti-
cas. Há no planeta pessoas 
de consciência elevada, mas 
também outras de péssimo 
comportamento. Dissipar o 
véu da ignorância e ajudar 
os seres humanos que se 
dedicam aos seus estudos a 
agir, pensar e sentir amor ao 
próximo, além de atingir um 
nível de paz profunda. 

Os rosacruzes são herdei-
ros de tradições de escolas 
do Antigo Egito, a partir do 
ano 1.350 antes de Cristo. 
Há pessoas extraordinárias 
que se dedicaram ao rosa-
crucianismo como: Francis 
Bacon, René Descartes, Pi-
tágoras, Leonardo da Vinci, 
Paracelso, Jacob Boehme, 
Baruch Spinoza, Gottfried 
Von Leibniz, Isaac Newton, 
Benjamin Franklin e H. Spen-
cer Lewis e tantos outros. “O 
legado Rosacruz é milenar e 
integra técnicas de grande 
aplicabilidade na vida prá-
tica”. A humanidade neces-
sita de seres de consciência 
elevada. Confie em Deus e 
no seu potencial.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Prefeito Rodrigo Ashiuchi 
vistoria construção da Fatec
Suzano -  O prefeito, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), vistoriou ontem 
o andamento das obras do 
futuro campus da Faculdade 
de Tecnologia (Fatec) da cidade. 
Ele esteve acompanhado do 
deputado estadual Estevam 
Galvão (DEM). A construção 
da unidade, que fica no Jardim 
Monte Cristo, teve início no 
fim do ano passado e conta 
com previsão de entrega para 
2023. A instituição oferecerá 
ensino superior gratuito à 
população e representa mais 
uma importante conquista 
para o município.

Atualmente, as equipes 
responsáveis estão realizan-
do o estacamento do prédio 
principal e a construção dos 
muros do terreno, com a con-
clusão das limitações traseiras 
para fechar a obra. O espaço 
também passará por aterro em 
breve. As autoridades foram 
acompanhadas pelo mestre 
de obras responsável pela 
iniciativa, Itamir Camargo 
da Silva, que apresentou os 
trabalhos e as condições atuais 

Em andamento

do espaço. Representantes da 
Escola Técnica (Etec) de Suzano 
também estiveram presentes, 
como a diretora Keli Bueno, 
a coordenadora pedagógica 
Evelin Gonçalves e o assis-
tente técnico-administrativo 
Ricardo Aldrin.

O campus da nova unidade 
de ensino superior está sendo 
implantado no terreno doado 
pela prefeitura no Jardim Monte 
Cristo, em uma área de 10,8 mil 
metros quadrados na esquina 

das avenidas Paulista e Mogi 
das Cruzes. Com um investi-
mento de R$ 16.859.546,02, 
o trabalho é executado pela 
Arcante Engenharia e Topo-
grafia, conforme licitação feita 
pela autarquia do governo do 
Estado. Quando estiver pronta, 
a unidade terá capacidade 
para atender 480 alunos, com 
12 salas de aula, auditório, 
refeitório, sete laboratórios e 
estrutura para abrigar diretoria 
e corpo docente. 

Inspeção foi acompanhada por Estevam Galvão

Wanderley Costa/Secop Suzano

Município ultrapassa marca 
de 17 mil crianças imunizadas
Número representa 67,4% do público-alvo e a expectativa é de que pelo menos mais 6 mil pequenos sejam contemplados hoje.

COVID-19

Suzano- O município al-
cançou ontem a marca de 
17 mil crianças de 5 a 11 
anos imunizadas com pelo 
menos a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. 
O número representa 67,4% 
do público-alvo e a expec-
tativa é de que pelo menos 
mais 6 mil pequenos sejam 
contemplados hoje, quando 
o município realiza a segun-
da edição da “Maratona de 
Vacinação Kids”.

De acordo com o balanço 
de ontem, apresentado pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, 322 crianças foram 
contempladas ao longo do 
dia, somando-se a outras 
1.798 imunizadas durante a 
semana. Com isso, a Pasta 
atinge a marca de 17.027 
suzanenses de 5 a 11 anos 
vacinados.

“Em um mês de imunização 
dos pequenos, chegamos a 
marca de 67% do público-

-alvo. Pensando em acelerar 
ainda mais o processo de 
imunização, vamos realizar 

hoje a segunda edição da 
‘Maratona de Vacinação 
Kids’, buscando contemplar 
pelo menos 6 mil crianças. 
Com isso, nossa cobertura 
deverá saltar para cerca 
de 90% do público-alvo”, 
detalhou o titular da Pasta, 
Pedro Ishi.

Além da primeira apli-
cação, o mutirão também 
vai contemplar a segunda 
dose dos pequenos que 

receberam o imunizante 
CoronaVac e que estão com 
aprazamento previsto até 
o dia 26 de fevereiro. Ao 
todo, 12 postos de Saúde 
prestarão atendimento à 

livre demanda, das 8 às 
16 horas.

Para a aplicação da primeira 
dose da vacina infantil, a 
criança deve ter de 5 a 11 anos 
de idade e estar devidamente 

cadastrada no “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br). 
Durante o atendimento 
será preciso apresentar a 
documentação do pequeno, 
incluindo RG, CPF, cartão 

do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e o comprovante de 
pré-cadastro por meio do 
site “Vacina Já”.

Já para a segunda dose, os 
pais ou responsável também 
devem acompanhar a criança, 
apresentando a documenta-
ção do pequeno e o cartão 
de vacinação adquirido no 
primeiro atendimento.  A 
recomendação é para que 
apenas um adulto respon-
sável acompanhe a criança 
na unidade de Saúde.

Segundo o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), a ação será de 
grande valia e vai acelerar 
o processo de vacinação 
na cidade. “Suzano segue 
com trabalho intenso na 
imunização, tendo conquis-
tado importantes posições. 
Parabenizo os colaboradores 
da prefeitura, em especial 
os que atuam na linha de 
frente do combate à pan-
demia. Por fim, agradeço 
todo empenho do secretário 
Pedro Ishi neste processo 
de vacinação”, concluiu. 

De acordo com o balanço de ontem, 322 crianças foram contempladas ao longo do dia

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Itaquá- A Prefeitura inaugurou 
anteontem o novo Ecoponto 
Marengo. A estrutura vai receber 
resíduos sólidos e tem como 
objetivo combater o descarte 
irregular de lixo. O prefeito 
Eduardo Boigues (PP) esteve 
presente na inauguração do 
espaço ao lado da primeira-

-dama, Mila Prates Queroz, 
secretários e vereadores. Até 
março, outras três unidades 
serão entregues.

Localizado na avenida 
Gonçalves Dias, próximo ao 
cruzamento com a avenida 
Luís Pereira Barreto, o Eco-
ponto Marengo conta com 
1,5 mil metros quadrados e 
está funcionando de segunda 
a sábado, das 8 às 17 horas.

A unidade vai receber 
pequenas quantidades de 
materiais recicláveis como 
papel, papelão, plástico, vidro 
e metal, eletroeletrônicos, 
eletrodomésticos, resíduos 
da construção civil, móveis 
desmontados, pneus e óleo 
de cozinha.

Cidade inaugura 

ecoponto e anuncia 

a entrega de mais 

três unidades

Marengo

Guararema- Um dos principais 
pontos turísticos do muni-
cípio está em obras desde a 
semana passada. O Recanto 
do Américo, conhecido como 
Pau D’Alho, está passando por 
serviços de manutenção desde 
7 de fevereiro, com o intuito 
de melhorar as condições 
aos moradores e turistas que 
visitam o espaço.

Com prazo de 30 dias para 
a conclusão, estão sendo rea-
lizados serviços de troca do 
madeiramento danificado, 

reforço nas estruturas, trata-
mento cupinicida, fugicida 
e acabamento em verniz do 
madeiramento.

“O Pau D’Alho é um dos 
pontos mais movimentados da 
cidade, sabemos da importância 
do espaço e quantos postos de 
trabalho são gerados a partir de 
um ponto tão bonito quanto 
este. Por isso, a necessidade 
da constante manutenção 
deste ponto, que é um dos 
cartões postais de Guararema”, 
explicou o prefeito Zé (PL).

Obra de revitalização do 

Pau D’Alho tem início

Melhorias

Trabalhos devem ser concluídos em até 30 dias

Tiago Morais/Prefeitura de Guararema

Cidade 
realiza hoje a 
segunda edição 
da “Maratona de 
Vacinação Kids”
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Oficina Corporal 2022 está 
com as inscrições abertas
Suzano- A Prefeitura está 
com inscrições abertas para 
o projeto Oficina Corporal. 
Os moradores interessados 
em participar da ação no 
Parque Municipal Max Feffer 
(avenida Senador Roberto 
Simonsen, 90 - Jardim Im-
perador) devem preencher 
um formulário online (bit.
ly/OficinaCorporal2022). As 
aulas têm início em 3 de mar-
ço com o acompanhamento 
de instrutoras capacitadas e 
grande variedade de horários. 
As vagas são limitadas.

Os participantes da oficina 
contarão com instrução em 
pilates de solo, zumba e 
circuito funcional, além de 
ter acesso a aulas de GAP 
(glúteos, abdômen e pernas) 
e HIIT (treinamento inter-
valado de alta intensidade), 
com o acompanhamento das 
professoras Renata Silva e 
Tamires Lúcio. As atividades 
serão feitas de terça a sexta-

-feira, com vários horários 
para que os moradores pos-
sam realizar sua inscrição e 

Formulário online

participar.
Na agenda semanal, a 

atividade de pilates de solo 
é oferecida às terças-feiras, 
sempre às 7 horas, e nos demais 
dias a agenda é às 8 horas. 
Há um atendimento extra 
às 14 horas de quarta-feira.

Já a zumba ocorre na 
terça e na sexta-feira às 8 
horas, enquanto que nos 
demais dias a aula é fixada 
às 7 horas. Também há um 
encontro extra às 14 horas 
de terça-feira.

Para quem deseja partici-
par do circuito funcional, as 
instrutoras promovem ações 
às 9 horas de terças-feiras; 
10 horas de quartas-feiras; 
e 7 horas de quintas-feiras.

Por fim, as aulas de GAP 
ocorrem toda terça-feira, às 
10 horas, e toda quinta-feira, 
às 8 horas; e de HIIT são 
ofertadas nas quartas, às 9 
horas, e nas quintas-feiras, 
às 10 horas.

A ação será retomada de 
forma presencial pela pri-
meira vez após o início da 

pandemia da Covid-19, ainda 
em 2020. Nos dois últimos 
anos, a oficina foi realizada 
em formato remoto através 
de aulas gravadas e dispo-
nibilizadas no Facebook e 
no YouTube da Prefeitura de 
Suzano. Na ocasião, o objetivo 
era oferecer uma solução 
contra o sedentarismo sem 
expor o cidadão no período 
de isolamento social. Para 
conter os riscos de conta-
minação, os participantes 
deverão utilizar máscaras 
durante as atividades.

Para Renata, o retorno das 
aulas de forma presencial é 
um ganho gigantesco para 
a saúde dos participantes. 

“Uma preocupação nos últi-
mos meses era a prevenção 
de doenças relacionadas à 
saúde mental, por isso rea-
lizamos aulas diferentes, de 
forma remota. Agora, com as 
devidas precauções, vamos 
receber os participantes 
para ter um contato e uma 
experiência melhor”, disse 
a professora.

Assistência abre chamamento 
e seleciona organização social
Mogi- A Secretaria Municipal 
de Assistência Social acaba 
de abrir um chamamento 
público, para a seleção de 
uma organização social que 
operacionalize uma casa de 
passagem na cidade. A uni-
dade será destinada a pessoas 
em situação de rua do sexo 
masculino e deve ofertar 30 
vagas. A disponibilização do 
espaço se faz necessária para 
a otimização do serviço de 
atendimento a pessoas em 
situação de rua da cidade.

A necessidade de uma 
unidade nesses moldes foi 
levantada pela Diretoria de 
Proteção Social Especial, em 
conjunto com a equipe técnica 
de monitoramento e avaliação 
da Vigilância Socioassistencial 
da Secretaria de Assistência 
e também pelas equipes do 
Centro POP e dos atuais ser-
viços de alta complexidade 
que atendem o segmento. A 
constatação foi de que um 
dos fatores que dificultam a 
superação da situação de rua 
é a coexistência de pessoas em 

Casa de passagem

diferentes fases desse processo 
no mesmo espaço físico.

Diante desse contexto, o 
setor de monitoramento e 
avaliação da Semas fez um 
levantamento com a rede de 
serviços, que possibilitou 
sistematizar a distribuição dos 
perfis das pessoas atendidas 
atualmente pelo segmento. 
Um dos perfis identificados 
foi o de pessoas que ainda não 
têm a superação da situação 
de rua como um projeto de 
vida em curto prazo.

Por isso, foi definido como 

adequado para esse público o 
acolhimento no modelo casa 
de passagem, que deve ofertar 
pernoite, com entrada após as 
19 horas e saída antes das 7 
horas e também banho, jantar, 
café da manhã e espaço para 
descanso. Durante o dia, se 
assim desejar, a pessoa po-
derá ser atendida por outras 
equipes técnicas, como no 
próprio Centro POP.    

O edital e todos os seus 
anexos estão disponíveis para 
consulta no site da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes.

Unidade será destinada a pessoas em situação de rua

Divulgação/PMMC

Unica de Jundiapeba faz 
10 anos de funcionamento
Durante a última década foram mais de um milhão de procedimentos realizados na unidade

SAÚDE

Mogi - A Unidade Clínica 
Ambulatorial de Especiali-
dades (Unica) de Jundiapeba 
completou nesta semana 10 
anos de funcionamento, e 
chegou à marca de mais de 
1 milhão de procedimentos, 
segundo a Secretaria de Saúde 
do município.

A unidade médica, vinculada 
à rede municipal de saúde, é 
voltada para o diagnóstico 
e tratamento de homens e 
mulheres de todas as faixas 
etárias, segundo apresentado 
pela administração municipal. 
O local também conta com 
um centro de atividades para 
a terceira idade com piscina e 
aparelhos de ginástica – durante 
a pandemia do coronavírus 
(Covid-19), a Prefeitura também 
disponibilizou o local para o 
tratamento de pacientes que 
tiveram sequelas respiratórias, 
neurológicas e motoras após 
longos períodos de internação.

No balanço da Pasta da 
Saúde, foram realizados mais 

de 1 milhão de procedimentos 
de saúde no local, sendo 604,2 
mil para consultas médicas – 
uma média de 5 mil consultas 
mensais. “Este número não 
conta demais procedimen-
tos como exames, terapias, 
cirurgias, fisioterapia e outros 
atendimentos”, explicou o 
município, que estabeleceu 
a procura por especialidades 
ambulatoriais como o carro-

-chefe do atendimento no local.
Questionados sobre a pos-

sibilidade de continuação ao 
atendimento pós-Covid, de-
pois do período de pandemia, 
a municipalidade ressaltou 
em nota que o serviço é de 
extrema importância, servin-
do de referência para outros 
municípios. “O atendimento 
oferece assistência em diversas 
áreas para o atendimento aoss 
pacientes, e já atendeu 724 
pessoas, realizando 1,2 mil 
consultas em oito meses de 
atividades. O serviço segue 
em funcionamento, diante 
da frequência e alta de casos”, 
explicou.

Sobre a necessidade de au-
mentar o atendimento para a 
população no serviço ambulatorial, 
a Secretaria de Saúde reforçou 
que neste ano deve entrar em 
funcionamento o Complexo 
Integrado de Atendimento à 

Saúde (Cias), a ser instalado 
no bairro do Rodeio, que está 
em fase final de construção. 

“O novo equipamento reunirá 
diversos serviços, entre eles uma 
nova unidade de atendimento 
especializada, semelhante à 

Única de Jundiapeba, com 
diversas especialidades médicas 
e opções de exames diagnós-
ticos, uma nova unidade de 
reabilitação fisioterápica e a 
primeira Clínica da Pessoa 
com Deficiência”, concluiu.

André Diniz

Local promove uma média de 5 mil consultas todos o meses à população

Mogi News/Arquivo

Mogi- A vacinação contra o 
coronavírus segue em ritmo 
acelerado na cidade, com 15 
pontos de imunização abertos 
hoje. O drive-thru do Pró-

-Hiper mantém atendimento 
para adultos e adolescentes, 
enquanto os Postos de Saúde 
se dedicam às aplicações em 
crianças de 5 a 11 anos. O 
objetivo é garantir atendimento 
qualificado e humanizado, 
conforme preconizado pelo 
Plano Nacional de Imunização 
contra a Covid-19.

Todo atendimento  é feito 
após agendamento pelo www.
cliquevacina.com.br , que 
mantém vagas e horários 
disponíveis. 

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou, ontem, 
dois óbitos em decorrência 
da Covid-19. As mortes 
ocorreram no município de 
Mogi das Cruzes. De acordo 
com a atualização das vigi-
lâncias epidemiológicas dos 
municípios, os 10 municípios 
somam 279.677 pessoas que 
foram infectadas, sendo que 
172.248 estão recuperadas.

Cidade contará 
com 15 pontos 
de vacinação 
contra Covid-19

Hoje
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Prefeitura esclarece pagamento 

para creches subvencionadas 
Mogi - Nas redes sociais 
têm surgido postagens sobre 
atraso no pagamento das 
subvenções para creches 
de Mogi das Cruzes. A Pre-
feitura de Mogi informa 
que não há entidades que 
estejam há dois meses sem 
receber e os pagamentos de 
janeiro foram realizados 
regularmente

De acordo com a 

Creches

administração municipal, 
o pagamento referente aos 
novos termos de parceria, 
firmados a partir do dia 1 
de fevereiro (como ocorre 
anualmente) estão em fase 
final de processamento. Em 
nota, a prefeitura esclarece 
que “todos os novos termos 
já foram publicados com 
as devidas assinaturas e o 
processo para pagamento 

já está sendo empenhado 
e liquidado”.

O texto, divulgado ontem, 
informava que algumas 
entidades já receberam o 
pagamento e as demais 
receberiam nas próximas 
horas. Caso houvesse pro-
blemas no sistema SMAR, 
os recebimentos podem 
ocorrer no início da próxima 
semana. 

Segundo a Prefeitura os pagamentos de janeiro foram realizados regularmente

Arquivo PMMC/Divulgação 

Passageiros reclamam de 
falhas no transporte coletivo
Entre os problemas apontados, estão redução da frota, maior intervalo entre as partidas de ônibus e superlotação 

DIFICULDADES

Mogi- As reclamações sobre 
as condições do transporte 
público em Mogi das Cruzes 
têm ocupado as redes sociais. 
Entre as queixas, apuradas 
pela reportagem, usuários 
reclamam de redução na frota 
de ônibus, maior intervalo 
nas linhas e superlotação. 
Gustavo Pereira, usuário da 
linha Jardim Piatã (E896), 
reclama dos novos horários 
da linha: “Antes eram cinco 
partidas entre às 6 horas e 
às 6h30, hoje temos apenas 
duas”.

Na volta para casa, Gus-
tavo também afirma que 
enfrenta dificuldades. Se-
gundo ele, mesmo as linhas 
mais utilizadas do município 
apresentam demora. “Saio 
às 17h50 do serviço, pego 
um ônibus para o Terminal 
Estudantes. Porém, já cheguei 
a ficar mais de 20 minutos 
esperando o ônibus, e quando 
ele chega vem três lotados. 
Quando chego no terminal 

tenho que correr para pegar 
o Piatã das 18h40; se eu 
perco, o próximo é somente 
às 19h25”, detalhou.

Para Gustavo, a frota de 
ônibus também foi diminuída 
no horário de pico da noite, 
e teria ocorrido a retirada de 
um horário intermediário 
entre as partidas. Diante dos 
problemas, ele conta que 
procura informações sobre 
as partidas dos ônibus: “Eu 
tenho aquele aplicativo, o 
Cittamobi, e também checo 
sempre os horários no site 
da prefeitura”, relatou.

Carolina Souza, usuária 
da linha Jundiapeba via 
CDHU (E104), reclama que 

os ônibus da linha estão em 
“condições péssimas, às vezes 
a maioria dos bancos estão 
quebrados”. Carolina tam-
bém se queixa do intervalo 
maior entre os ônibus. “Na 
semana ele costuma passar 

no horário na parte da ma-
nhã, mas na parte da tarde, 
demora mais. No domingo 
é cerca de 1h30 para passar.”

O intervalo entre as parti-
das também é um problema 
para outra usuária da linha 

E104, Cassia Silva. Segun-
do ela, o tempo de espera 
entre cada ônibus é bastante 
alto. “Sábados, domingos e 
feriados são os piores dias: 
a espera é de duas horas ou 
mais”, afirmou. Ela afirma 

ainda que há superlotação 
nos ônibus. “O ônibus está 
muito lotado, sempre che-
gamos atrasados no serviço. 
Ontem o motorista deixou 
mais de dez pessoas pra trás 
(sem entrar no ônibus), e 
ficou parando na avenida, 
mesmo sabendo que lá eles 
têm mais opção de ônibus, 
isso é um absurdo”. 

Resposta 
Questionada sobre as 

reclamações, a Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana informou que a frota 
de ônibus já está operando em 
sua totalidade e os horários 
podem ser consultados pelo 
site mobilidade.mogidascru-
zes.sp.gov.br/transportes. 
Sobre o problema com a 
linha E896 (Jardim Piatã), 
está previsto um reforço da 
frota para atendimento dos 
usuários. Também é possível 
participar de uma consulta 
pública para escolher os 
horários em que os ônibus 
passarão em cada bairro. 

Raissa Sandara

Usuários do transporte público de Mogi reclamam de demora e lotação dos ônibus

Gustavo Pereira / Arquivo Pessoal

Pedro Romero terá faixa 
reversível a partir desta 2ª
Mogi- A avenida Pedro Ro-
mero receberá, a partir da 
próxima segunda-feira, uma 
faixa reversível para veículos, 
no sentido Cezar de Sou-
za – Rodeio. A medida será 
adotada das 7 às 9 horas, de 
segunda a sexta-feira, e tem 
como objetivo melhorar as 
condições de trânsito na região 
leste da cidade no horário de 
pico da manhã.

A nova faixa reversível já foi 
testada no início desta sema-
na, com resultados positivos 
para a fluidez do trânsito. A 
avenida Pedro Romero é uma 
opção para os motoristas que 
deixam a região leste da cidade 
em direção à via Perimetral 
ou a bairros como o Mogilar, 
sem precisar utilizar a avenida 
Francisco Rodrigues Filho.

“A implantação da faixa 
reversível oferece uma nova 
opção aos motoristas que estão 
na região leste da cidade e que 
enfrentam dificuldades com o 
excesso de veículos. Ela amplia 
a capacidade viária da avenida 
Pedro Romero no horário de 

Avenida

pico, evitando problemas de 
fluidez e tendo a possibilidade 
de diminuir a quantidade de 
veículos que seguem pela 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho”, explicou a secretária 
municipal de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres.

Faixas serão colocadas na 
via para alertar os motoristas 
sobre a nova faixa reversível. 
Além disso, agentes municipais 
de trânsito serão deslocados 
para pontos estratégicos para 

fazer o acompanhamento da 
movimentação dos veículos. 

Segundo a secretária a ad-
ministração municipal vem 
desenvolvendo uma série de 
providências para a melhoria 
do trânsito. Entre os trabalhos 
que já estão em andamento está 
a transformação da rotatória 
da praça Kazuo Kimura em 
um complexo viário. A me-
dida trará benefícios para o 
trânsito na avenida Francisco 
Rodrigues Filho.

Objetivo é melhorar o trânsito no horário de pico 

Divulgação/PMMC

Segundo a Prefeitura, 
está previsto um 
reforço da frota para 
atendimento dos 
usuários da linha (E896)
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 076/2021 - PROCESSO Nº 201.312/2021

OBJETO: Aquisição de lâmpadas, luminárias e refletores.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes: 01, 02, 04, 05 e 06: MIGUI CENTER - MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA. no valor global de R$ 10.170,50 (dez mil, cento e setenta reais 
e cinquenta centavos); Lote 03: DINAMICA SHOP EIRELI no valor global de R$ 
6.890,00 (seis mil, oitocentos e noventa reais). Mogi das Cruzes, em 17 de fevereiro 

de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 089-2/2021 - PROCESSO Nº 201.818/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de tubos PVC e PVC ocre.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 01 e 02: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA. no va-
lor global de R$ 731.557,32 (setecentos e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e 

sete reais e trinta e dois centavos);
Lote 03: TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA. no valor global 
de R$ 869.695,20 (oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco 
reais e vinte centavos); Lote 04: J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONS-
TRUÇÃO EIRELI - EPP no valor global de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e 
quatro mil reais); Lote 05: ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI no valor global de 
R$ 114.500,00 (cento e catorze mil quinhentos reais). Mogi das Cruzes, em 15 de 

fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO MOGI DAS CRUZES 
EE VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES 

Rua Desidério Jorge, s/nº, Vila Natal – Mogi das Cruzes / SP 
Telefones: (11) 4796-2779 / (11) 4726-8550 

E-mail: e041130a@educacao.sp.gov.br 
 

EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DA CANTINA ESCOLAR DA E.E. VER. NARCISO YAGUE 

GUIMARÃES 

 

 

 A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E. VER. 
NARCISO YAGUE GUIMARÃES, sita à Rua Desidério Jorge, s/nº, Vila Natal, em 
Mogi das Cruzes, torna pública a abertura de Processo de Licitação para a 
administração dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola. Comunica aos 
interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, de 22 
a 25 de Fevereiro de 2022, no horário das 08:00h às 17:00h, mediante 
pagamento de taxa de valor 02 UFESP, ou seja, R$ 63,44 (Sessenta e três reais 
e quarenta e quatro centavos) a título de contribuição para as despesas de 
expediente, e esclarece que as propostas deverão ser apresentadas no mesmo 
local até o dia 04 de Março de 2022 as 17:00h. 

 A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada em 
sessão pública no dia 08 de Março de 2022 às 08:00hs  

 

 

Valor do envelope R$ 63,44 (Sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos) 

 

Mogi das Cruzes, 18 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 

ANULAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 – PROCESSO Nº 29.239/2020

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA A 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DOS MUNÍCIPES, TRIADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE 
BUCAL DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, comunica 
aos interessados que ANULOU o ato de ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Credenciamento 
nº 001/2021 publicado em 19 de novembro de 2021, pois eivado de vício que o torna ilegal.

Mogi das Cruzes, em 18 de fevereiro de 2022.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretário Municipal de 
Transparência e Comunicação Social, torna público, para conhecimento das empresas 
interessadas, observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, 
na modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 010/2021 - PROCESSO Nº 13.487/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE PUBLICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTEGRADAS, QUE POSSIBILITE 
O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A 
EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E 
NA DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO.
Os envelopes “1, 2, 3 e 4” contendo as propostas “TÉCNICA” e de “PREÇOS”, serão recebidos 
no Departamento de Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 
– 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09:00 horas do dia 11 de abril de 2022. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.
mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações), ficando também disponíveis para exame e cópia 
no endereço acima, devendo trazer CD-R ou Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 18 de fevereiro de 2022.
SEVERINO JOSÉ DE BRITO NETO - Secretário de Transparência e Comunicação Social__________________________________________________________________________

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Gestão Pública, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 098-2/2021 - PROCESSO Nº 17.398/21 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 
E DE EXPEDIENTE.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 10 
de março 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 18 de fevereiro de 2022.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública

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

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

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

EZEQUIEL  SOUZA  DA  SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente 
operacional,  nascido  em  Bayeux,  PB no dia sete de fevereiro de mil novecentos  
e noventa e seis (07/02/1996), residente e domiciliado Rua Expedicionário 
Raimundo Antão da Silva, 308, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de 
Severino da Luz Silva e de Maria José de Souza Araújo filha.                                                         
NADIA  CRISTINA  DA  SILVA  MARTINS, estado civil divorciada, profissão gerente,  
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia três de outubro de mil novecentos  e 
oitenta e oito (03/10/1988), residente e domiciliada Rua Juraci, 455, Vila Cintra, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de Gentil Moreira Martins e de Ivanda da Silva Martins.                                 

JORGE  ROBERTO  DE  GODOI,  estado  civil  solteiro,  profissão pintor, nascido  
em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos  e  
oitenta  (21/02/1980),  residente e domiciliado Avenida Professora  Joaquina  
Joaquina  de Oliveira Ruiz, 277, casa 03, Jardim Aeroporto II, Mogi das Cruzes, SP, 
filho de Ana Maria de Godoi.       
LIZA  MARIA  DA  LAPA,  estado  civil  divorciada,  profissão autonoma, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  trinta  de  junho de mil novecentos  e  noventa  
e  sete  (30/06/1997), residente e domiciliada Avenida  Professora  Joaquina 
Joaquina de Oliveira Ruiz, 277, casa 03, Jardim  Aeroporto  II, Mogi das Cruzes, SP, 
filha de Valeria Aparecida da Lapa.                                                              
Conversão de União Estável                                            

MILTON  RYO  TSUCHIDA,  estado  civil solteiro, profissão cabeleireiro, nascido em 
Mogi das Cruzes, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e  setenta  e  três  
(07/08/1973),  residente e domiciliado Rua Doutor Frederico  Renê de Jaegher, 131, 
Vila Bernadotti, Mogi das Cruzes, SP, filho de Takio Tsuchida e de Sueko Tsuchida.                          
SIMONE   NOGUEIRA,   estado   civil   solteira,   profissão  assistente 
administrativo,  nascida  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia dezesseis de novembro 
de mil novecentos e sessenta e nove (16/11/1969), residente e domiciliada   Rua   
Doutor   Frederico  Renê  de  Jaegher,  131,  Vila Bernadotti,  Mogi  das Cruzes, SP, 
filha de Abilio Nogueira e de Inair Nogueira.                                                             
Conversão de União Estável                                            

MARCO  AURELIO  RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  quatro  de  abril de mil novecentos  
e  sessenta  e  um  (04/04/1961),  residente e domiciliado Avenida  Oceania,  358,  
casa 01, Jardim Aeroporto I, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANGELINA RODRIGUES.                                      
TEREZA CRISTINA NUNES CAVALCANTI, estado civil divorciada, profissão do 
lar,  nascida  em  Buique,  PE  no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos  
e  setenta  e  seis  (24/08/1976), residente e domiciliada Avenida  Oceania,  Jardim  
Aeroporto  I, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSÉ NUNES CAVALCANTI e de EDITE 
MARTINS FERREIRA CAVALCANTI.         
Conversão de União Estável                                            

VINÍCIUS  ALEXANDRE  RAMOS  SIMÃO,  estado  civil  solteiro,  profissão 
autonomo,  nascido  em  Suzano,  SP  no  dia dezesseis de junho de mil novecentos  
e noventa e oito (16/06/1998), residente e domiciliado Rua Dom Luiz de Souza, 
271, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de Alexandre Paes Landim Simão 
e de Evanise da Silva Ramos Simão.        
SABRINA  APARECIDA  CORREA  BORGES, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e três de novembro de mil  
novecentos e noventa e sete (23/11/1997), residente e domiciliada Rua  Dom  Luiz  
de  Souza,  271, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha  de  Itacir  Pereira  
Borges  e  de  Dijane Aparecida dos Santos Correa.                                                               
Conversão de União Estável                                            

LUCAS EDUARDO DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral,  
nascido  em  Guarulhos,  SP  no  dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (30/09/1995), residente e domiciliado Rua Gramado,  08,  bloco  04 apto 
43, Conjunto Residencial do Bosque, Mogi das  Cruzes, SP, filho de EDINILSON 
ANTONIO DA SILVA e de JOSENEIDE DE BARROS DE JESUS.                                                      
STEFFANY  FERNANDA  DA  SILVA  LIMA,  estado  civil solteira, profissão 
assistente,  nascida em Escada, PE no dia vinte e nove de abril de mil novecentos  
e noventa e oito (29/04/1998), residente e domiciliada Rua Gramado,  08,  bloco  04 
apto 43, Conjunto Residencial do Bosque, Mogi das  Cruzes, SP, filha de ANTONIO 
CARLOS DE LIMA e de EDNALVA FERNANDA DA SILVA LIMA.                                                        

RENATO   BRIGUELLI   DE   FARIA,   estado   civil  solteiro,  profissão desenvolvedor  
front-end,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia dezessete  de  agosto de 
mil novecentos e oitenta e sete (17/08/1987), residente e domiciliado Rua Santa 
Dionízia, 313, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de DIMAS JESUS DE 
FARIA e de ELISABETE BRIGUELLI DE FARIA.                                                             
EDSON LUIZ BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão designer, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  oito  de dezembro de mil novecentos  
e oitenta e nove (08/12/1989), residente e domiciliado Rua Santa  Dionízia,  313,  
Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de EDILSON ALVES DA SILVA e de 
NILZA APARECIDA BARBOSA.                  
Conversão de União Estável                                            

DYEGO  ANICETO  DOS  SANTOS,  estado civil solteiro, profissão técnico, 
nascido em Arujá, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta  e 
quatro (25/07/1984), residente e domiciliado Rua Fioravante Razé,  145, Vila São 
Francisco, Mogi das Cruzes, SP, filho de TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS e de 
NILCE MARIA ANICETO DOS SANTOS.              
MONIQUE  DE  JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Arujá, SP 
no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro  (28/01/1984),  
residente  e  domiciliada Rua Francisco Martins Feitosa,  11,  Lagoa  Seca,  Mogi  
das Cruzes, SP, filha de OSVALDO DE JESUS e de LENITA CONCEIÇÃO LIMA 
DE JESUS.                            
Conversão de União Estável                                            

LEANDRO   BEZERRA   DOS   SANTOS,   estado  civil  solteiro,  profissão 
encarregado, nascido em 33º Subdistrito - Alto da Moóca, São Paulo, SP no dia 
vinte de março de mil novecentos e oitenta e nove (20/03/1989), residente e 
domiciliado Rua Tenente Galdino Pinheiro, 567, Braz Cubas, Mogi  das Cruzes, SP, 
filho de Luiz Carlos dos Santos e de Janes Maria da Conceição.                                                         
ROSYNAILAN  FERNANDA PEDROSO LAUREANO, estado civil solteira, profissão 
do  lar,  nascida  em  Mogi das Cruzes, SP no dia seis de junho de mil novecentos e 
noventa (06/06/1990), residente e domiciliada Rua Tenente Galdino  Pinheiro,  567,  
Braz  Cubas,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de Carlos Fernando Laureano e de Ana 
Lucia Pedroso de Oliveira.          
Conversão de União Estável                                            

NILSON  CARDOSO,  estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Barbosa,  
SP  no  dia onze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e seis (11/02/1966), 
residente e domiciliado Rua José Benedicto Medeiros Aguiar,  297,  Vila  Paulista,  
Mogi  das  Cruzes, SP, filho de ABÍLIO JOAQUIM CARDOSO FILHO e de 
RAIMUNDA DE MATOS CARDOSO.                 
VILMARA  ALVES  LANDIM,  estado  civil  solteira, profissão auxiliar de cozinha,  
nascida  em  Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos 
e setenta e cinco (15/01/1975), residente e domiciliada Rua  José  Benedicto  
Medeiros  Aguiar,  297,  Vila Paulista, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de  FRANCISCO  
PAES LANDIM e de ANA ANTUNES ALVES LANDIM.                                                               
Conversão de União Estável                                            

JHONY  WILLIAN  SOUZA  DE  LOURDES,  estado  civil  solteiro, profissão oficial 
de serviços gerais, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de  outubro de 
mil novecentos e noventa e oito (11/10/1998), residente e  domiciliado Rua Coronel 
Souza Franco, 387, Centro, Mogi das Cruzes, SP,  filho  de  ROBERTO  OLIVEIRA  
DE LOURDES e de SILMARA CRISTINA DE SOUZA.                                                                
MARIANA  DE  ALMEIDA  LIMA,  estado  civil  solteira, profissão do lar, nascida  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  oito  de dezembro de mil novecentos  e  noventa  e  
sete  (08/12/1997), residente e domiciliada Avenida  Ulysses  Borges  de Siqueira, 
1490, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de FRANCISCO ALVES DE LIMA 

e de EDLEUZA MARGARIDA DE ALMEIDA LIMA.                                                         

JESUS  JOSÉ  PIOVEZAN,  estado  civil  divorciado,  profissão vendedor, nascido  
em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  seis de agosto de mil novecentos  e  sessenta 
e um (26/08/1961), residente e domiciliado Rua Paulo  Eduardo do Valle Pereira, 
520, Jardim Cambuci, Mogi das Cruzes, SP, filho de HERMINIO PIOVEZAN e de 
ISALINA PEREIRA PIOVEZAN.         
MICHELLINE   BARBOSA   CAVALCANTI,  estado  civil  solteira,  profissão 
supervisora  call  center,  nascida  em  Recife, PE no dia dezenove de novembro  
de mil novecentos e setenta e quatro (19/11/1974), residente e domiciliada Rua 
Paulo Eduardo do Valle Pereira, 520, Jardim Cambuci, Mogi  das Cruzes, SP, filha 
de SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA CAVALCANTI e de GRAÇA BARBOSA 
CAVALCANTI.                                          

LUÍS  VAGNER  ROSA  DIAS,  estado  civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos  e 
oitenta e oito (29/02/1988), residente e domiciliado Rua Radar,  579,  casa 4, Jardim 
Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de Ronaldo Donizeti Dias e de Lucimara 
Ribeiro Rosa Dias.             
PATRICIA   FARIA   DE   MORAIS,   estado  civil  divorciada,  profissão professora,  
nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia dez de novembro de mil  novecentos e 
oitenta e dois (10/11/1982), residente e domiciliada Rua  Radar,  579,  casa 04, 
Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de Claudio de Morais e de Fátima 
Aparecida Faria de Morais.     

JEMERSON SOARES AVELINO, estado civil divorciado, profissão operador de 
empilhadeira,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de maio  
de  mil  novecentos  e  oitenta e nove (24/05/1989), residente e domiciliado  Rua  
Doutor Dioscórides Marcondes dos Santos Freire, 161, Jardim Esperança, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de JOAO LIMA DE AVELINO e de BEATRIZ SOARES AVELINO.                                            
MIRIÃ  DE  MELO  SOARES,  estado  civil divorciada, profissão autonoma, nascida  
em  São  Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa   e  um  
(08/10/1991),  residente  e  domiciliada  Rua  Doutor Dioscórides  Marcondes  
dos Santos Freire, 161, Jardim Esperança, Mogi das  Cruzes,  SP, filha de JOSÉ 
CARLOS DA SILVA e de FATIMA SANTANA DE MELO DA SILVA.                                                        
Conversão de União Estável                                            

ROGERIO GUSTAVO MACHADO, estado civil divorciado, profissão engenheiro, 
nascido  em  Diadema,  SP  no  dia  vinte  e  três  de novembro de mil novecentos  e 
setenta e nove (23/11/1979), residente e domiciliado Rua Padre  Álvaro  Quinhones  
Zuniga, 46, Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de José Aparecido Machado e 
de Sandra Cosmo Machado.            
SAMANTA   APARECIDA   MORALLES,   estado   civil   solteira,  profissão 
nutricionista,  nascida em Américo Brasiliense, SP no dia vinte e oito de novembro 
de mil novecentos e setenta e nove (28/11/1979), residente e  domiciliada Rua 
Padre Álvaro Quinhones Zuniga, 46, Braz Cubas, Mogi das  Cruzes,  SP,  filha  de 
Antonio Moralles e de Alice Braz dos Reis
Moralles.                                                             
Conversão de União Estável                                            

RAFAEL   DA   SILVA   PORTELA,   estado   civil  divorciado,  profissão comerciante,  
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de setembro  de  mil  
novecentos e oitenta e um (24/09/1981), residente e domiciliado  Rua Júlio Aragão, 
122, casa 04, Loteamento Municipal Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de José 
Manuel Ferreira Portela e de Sonia Maria da Silva Portela.                                         
GISLAINE  KELLY  RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão  
cabeleireira,  nascida  em  Bauru,  SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos  
e  noventa  e um (20/12/1991), residente e domiciliada Rua Júlio  Aragão,  122,  
4,  Loteamento  Municipal  Brás  Cubas, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de José 
Rodrigues dos Santos e de Cleusa Alves de Lima Rodrigues dos Santos.                                            

JOSE  ROBERTO  FERREIRA  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro, profissão 
carpinteiro, nascido em Desterro, PB no dia dezenove de janeiro de mil novecentos  
e  oitenta  e quatro (19/01/1984), residente e domiciliado Avenida  Manoel  Lino  
da  Silva,  528,  Jardim Aeroporto II, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTONIO 
GUIMARÃES DA SILVA e de ODETE FERREIRA DA SILVA.                                                                
MARIA   EMILIA  PEREIRA  DE  LIMA,  estado  civil  solteira,  profissão atendente,  
nascida  em  Desterro,  PB  no  dia  quinze de maio de mil novecentos  e  noventa  
e  dois  (15/05/1992), residente e domiciliada Avenida  Manoel  Lino  da  Silva,  528,  
Jardim Aeroporto II, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de  MANOEL  SILVA  DE  LIMA e 
de MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA.                                                      
Conversão de União Estável                                            

ÍCARO  AUGUSTO  FREIRE  DE  MACEDO,  estado  civil  solteiro, profissão 
auxiliar  de  produção,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia três de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e três (03/02/1993), residente e domiciliado Rua Carlos 
Freire, 152, Jardim Natal, Suzano, SP, filho de ANDERSON DE OLIVEIRA MACEDO 
e de ALESSANDRA MATILDE FREIRE DE MACEDO. 
MARIANA   IVANOV,  estado  civil  solteira,  profissão  fisioterapeuta,  nascida  
em Mogi das Cruzes, SP no dia três de junho de mil novecentos e  noventa  e  
seis  (03/06/1996),  residente e domiciliada Rua Doutor Deodato  Wertheimer,  306, 
Vila Bras Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de JORGE IVANOV JUNIOR e de 
ROSEMAR DE JESUS MOREIRA IVANOV.          

WILLIANS   CARDOSO  DE  MIRANDA  DA  SILVA,  estado  civil  divorciado, 
profissão  ,  nascido  em São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos  
e  oitenta  e  seis  (02/12/1986), residente e domiciliado Avenida  Shozo Sakai, 
1444, bloco 03 apto 405, Conjunto Residencial do Bosque,  Mogi  das  Cruzes, 
SP, filho de ONEZIMO RIBEIRO DA SILVA e de ZELI CARDOSO DE MIRANDA 
DA SILVA.                                     
ANDRESSA  MACHADO  LOBO,  estado civil solteira, profissão , nascida em 
Suzano,  SP  no  dia  quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete  
(15/12/1987), residente e domiciliada Avenida Shozo Sakai, 1444, bloco  03  apto  
405, Conjunto Residencial do Bosque, Mogi das Cruzes, SP,  filha  de  LUCIO  
FLAVIO  LOPES LOBO e de CLEIDE DA SILVA MACHADO LOBO.                                                                 
Conversão de União Estável                                            

FERNANDO  HENRIQUE  RAMOS  MENDES,  estado  civil  solteiro,  profissão 
analista  de  sistemas, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia cinco de novembro  
de  mil  novecentos  e  noventa  (05/11/1990),  residente  e domiciliado  Rua  
Antônio Carlos Lima Castro, 230, Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
NELSON FERNANDO MARQUES MENDES e de DEBORA DO PRADO RAMOS 
MENDES.                                                   
LETICIA    PEIXOTO    ALMEIDA,   estado   civil   solteira,   profissão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos  e noventa 
e nove (07/09/1999), residente e domiciliada Rua Santa Otília, 186, Vila Sagrado 
Coração de Maria, Mogi das Cruzes, SP, filha  de  VANDERLEI  NUNES  DE  
ALMEIDA e de ADRIANA DE SOUZA PEIXOTO ALMEIDA.                                                              

JOSÉ   ANTONIO  NOGEUIRA  MOTAS,  estado  civil  divorciado,  profissão 
autonomo,  nascido  em  Sapeaçu,  BA  no dia trinta de setembro de mil novecentos  
e  sessenta  (30/09/1960),  residente  e  domiciliado  Rua Francisco Rodrigues, 
209, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTONIO SOARES MOTAS e de 
MARIA DE LOURDES NOGUEIRA MOTAS.            
ANTONIA  APARECIDA  NUNES,  estado civil divorciada, profissão ajudanta 
geral,  nascida  em  Biritiba Mirim, SP no dia dois de setembro de mil novecentos 
e sessenta e oito (02/09/1968), residente e domiciliada Rua Henrique  Peres,  180,  
Centro,  Biritiba  Mirim,  SP, filha de AGENOR FRANCISCO NUNES e de MARTA 
FERREIRA DOS SANTOS NUNES.                 

RAFAEL  LUÍZ RIBEIRO BARROS, estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos   
e  noventa  (22/08/1990),  residente  e  domiciliado  Rua Araguaia, 142, Vila Nova 
Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA BARROS 

e de CLENI RIBEIRO BARROS.                 
DAIANE  PEREIRA  CAMARGO,  estado  civil solteira, profissão assistente 
financeiro,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de abril de mil 
novecentos e noventa e cinco (04/04/1995), residente e domiciliada Rua  João  
Gouveia,  156, Jardim Modelo, Mogi das Cruzes, SP, filha de WALDIR CARLOS 
CAMARGO e de MARINETE PEREIRA CAMARGO.                  
Conversão de União Estável                                            

JAIRO  YASUHARU TOYOSHIMA, estado civil divorciado, profissão lavrador, 
nascido  em  Mirante Paranapanema, SP no dia dezesseis de junho de mil 
novecentos  e  cinquenta  e sete (16/06/1957), residente e domiciliado Rua Isidoro 
Boucault, 295, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de YOSHIO TOYOSHIMA 
e de HARUMI TOYOSHIMA.                            
FERNANDA  MARIANNE  HONORATO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
técnica  de  enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e cinco  de  
janeiro  de  mil  novecentos e oitenta e seis (25/01/1986), residente  e  domiciliada  
Rua Isidoro Boucault, 295, Vila Brás Cubas, Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha  de  LUIZ  
FERNANDO DA SILVA e de MARLY APARECIDA HONORATO DA SILVA.                                          

CLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão mecanico 
refrigeração,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia dezessete de setembro  
de  mil  novecentos  e  oitenta  (17/09/1980),  residente  e domiciliado  Rua  
Expedicionário  Francisco  Antônio de Oliveira, 356, apto  11,  Jardim Esperança, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de ELSON GOMES
DE OLIVEIRA e de ELIETE FREITAS DE OLIVEIRA.                          
AUREA  DE  JESUS FELISBERTO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  sete  de novembro de mil novecentos  e  oitenta  
e um (07/11/1981), residente e domiciliada Rua Expedicionário  Francisco  Antônio  
de  Oliveira, 356, apto 11, Jardim Esperança,  Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSE 
VICENTE FELISBERTO e de HOROZINA FERREIRA VICENTE.                                            
Conversão de União Estável                                            

WESLEY  DE  OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciado, profissão corretor de  
imóveis,  nascido  em  São  Paulo,  SP no dia oito de junho de mil novecentos  e  
oitenta  (08/06/1980),  residente e domiciliado Avenida Alexandrina  de  Paula,  679,  
Vila  Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho  de  Manoel Augusto da Silva e de 
Maria da Conceição de Oliveira Silva.                                                                
CLAUDIA   HELENA  LIMA  DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão corretora  
de imóveis, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e um (16/12/1981), residente e domiciliada  Avenida 
Alexandrina de Paula, 679, Vila Nova Cintra, Mogi das  Cruzes, SP, filha de 
Faucanele Pinto da Silva e de Gerusa Lima da Silva.                                                                

OSVALDO  WASQUES,  estado civil divorciado, profissão contador, nascido em  
Subdistrito  Indianópolis),  São  Paulo,  SP  no  dia dezesseis de janeiro  de  mil 
novecentos e setenta e dois (16/01/1972), residente e domiciliado  Rua Francisco 
Affonso de Melo, 396, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de ARMANDO 
WASQUES e de SANTINA BOSCOLO WASQUES.
GISLAINE  DE  MARCO,  estado  civil  divorciada,  profissão professora, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos   e  
setenta  (14/11/1970),  residente  e  domiciliada  Rua Francisco  Affonso de Melo, 
396, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de WILSON DE MARCO e de 
IRACI PARNACE DE MARCO.                 
Conversão de União Estável                                            

WILSON  LUIS  DO  NASCIMENTO GAUDENZI, estado civil solteiro, profissão 
autonomo,  nascido  em  São  Bernardo  do  Campo, SP no dia dezoito de setembro 
de mil novecentos e setenta e cinco (18/09/1975), residente e domiciliado  Rua  
Lucas  Alexandre,  88, Loteamento Alvorada, Mogi das Cruzes, SP, filho de WILSON 
ALBERTO GAUDENZI e de ALIETE DO NASCIMENTO GAUDENZI.                                                             
SANDRA  LÚCIA  ROSA,  estado  civil  divorciada,  profissão aposentada, nascida  
em São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e cinquenta  e  
oito  (19/03/1958),  residente  e  domiciliada Rua Lucas Alexandre,  88,  Loteamento  
Alvorada,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de WILSON ROSA e de VIRGINIA 
APPARECIDA RODRIGUES ROSA.                  
Conversão de União Estável                                            

MELQUISEDEC  DOS  SANTOS,  estado civil divorciado, profissão autonomo, 
nascido  em  São  Paulo,  SP no dia vinte de março de mil novecentos e setenta  
(20/03/1970), residente e domiciliado Rua José Lino da Silva, 28,  Loteamento  
Municipal  Brás  Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de AMERICO BISPO DOS 
SANTOS e de RITA MARIA DOS SANTOS.                  
ANA  LUCIA  ANDRE,  estado  civil divorciada, profissão MEI, nascida em Suzano, 
SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e setenta e cinco  (24/05/1975),  
residente  e domiciliada Rua José Lino da Silva, 28,  Loteamento  Municipal  Brás  
Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de ANTONIO CARLOS ANDRE e de MARIA 
APARECIDA ANDRE.                      
Conversão de União Estável                                            

EZEQUIEL  RAFAEL  DO  CARMO  DE JESUS, estado civil solteiro, profissão 
pintor,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de novembro de mil  
novecentos e noventa e três (19/11/1993), residente e domiciliado Rua  Rodésia,  
540,  casa B, Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filho de MILTON DE 
JESUS e de EDNA APARECIDA DO CARMO DE JESUS.   
JESSICA TAINA PIRES MARTINS, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida  em  Suzano,  SP  no  dia  vinte  e  cinco  de setembro de mil novecentos  
e  noventa  e quatro (25/09/1994), residente e domiciliada Rua  Rodésia,  540,  
casa B, Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSE ANTONIO 
MARTINS e de GERALDA PIRES PEREIRA ROSA.    
Conversão de União Estável                                            

ADALBERTO  ARNALDO  FORTE  JUNIOR,  estado  civil  solteiro,  profissão 
analista  de projetos, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro  
de mil novecentos e noventa e três (23/12/1993), residente e domiciliado  Rua  
Oswaldo  Menichelli,  88,  Parque Olimpico, Mogi das Cruzes,  SP,  filho de 
ADALBERTO ARNALDO FORTE e de MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA FARIAS.                                                      
CLAUDIA   SILVA   MAIA,   estado  civil  solteira,  profissão  auxiliar administrativo,  
nascida  em Santo André, SP no dia oito de janeiro de mil  novecentos e noventa 
e seis (08/01/1996), residente e domiciliada Rua  Oswaldo  Menichelli,  88,  Parque  
Olimpico, Mogi das Cruzes, SP, filha de ELPIDIO DE SOUZA MAIA e de MARIA 
SUELY DA SILVA.             

DIEGO  DOS SANTOS MOREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante de carga  
e  descarga,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia sete de setembro  de mil 
novecentos e oitenta e sete (07/09/1987), residente e domiciliado  Rua  Benoni  
Gonçalves,  126,  Vila  Brás Cubas, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  DORIVAL  
MOREIRA FILHO e de SOLANGE ALVES DOS SANTOS.                                                               
JACQUELINE DE PAULA JOAQUIM, estado civil solteira, profissão operadora de  
telemarketing,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e seis (14/02/1996), residente e domiciliada  Rua  Benoni  
Gonçalves,  126,  Vila  Brás Cubas, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de WLADIMIR 
APARECIDO JOAQUIM e de CLAUDINEIRE DE PAULA JOAQUIM.                                                        
Conversão de União Estável                                            

JOÃO FELIPE DE SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profissão operador de 
produção,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de setembro de mil   
novecentos   e   noventa  e  quatro  (13/09/1994),  residente  e domiciliado  Rua  
Itaquaquecetuba,  310, 34 A, Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOÃO 
BATISTA LIMA FILHO e de ALESSANDRA APARECIDA DE SOUZA MELO.                                                        
RAFAELA   DIAS  DE  SOUZA  DALTRO,  estado  civil  solteira,  profissão operadora  
de  teleatendimento, nascida em Salvador, BA no dia vinte e nove  de  novembro  
de  mil  novecentos e noventa e seis (29/11/1996), residente  e  domiciliada Rua 
Serra Leoa, 10, Jardim Santos Dumont II, Mogi  das  Cruzes, SP, filha de PAULO 
HENRIQUE SOUZA DALTRO e de MARIA LUCIENE DIAS DE SOUZA.
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GUARAREMA
NÃO TERÁ 
CARNAVAL 
ESTE ANO

O BLOCO DA PRUDÊNCIA
MANDOU AVISAR:

CONSIDERANDO A PANDEMIA DA COVID-19  E PENSANDO NO BEM-ESTAR, 

SAÚDE E PROTEÇÃO DE TODOS, A PREFEITURA DE GUARAREMA 

CANCELOU TODAS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EM 2022: 

EM LOCAIS PÚBLICOS E PRIVADOS (COMO BARES, RESTAURANTES E 

PROPRIEDADES PARTICULARES).

ESTAREMOS JUNTOS, NOVAMENTE, EM UM MOMENTO MAIS SEGURO.

ATÉ LÁ, LEMBRE-SE:SEGUIR OS CUIDADOS PARA COMBATER O 
CORONAVÍRUS É O QUE PERMITIRÁ QUE A FOLIA VOLTE ÀS RUAS.


