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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Roubos no Alto Tietê diminuem
14,7% durante mês de fevereiro
De forma geral, a quantidade de crimes cometidos, entre assaltos, homicídios e furtos, mostrou estabilidade na região
Mogi News/Arquivo

Projeto

INCUBAÇÃO
DE STARTUPS
TEM INÍCIO
EM MOGI
A Prefeitura deu início às atividades do Programa de Incubação
do Polo Digital. O evento KickOff
teve a participação das 12 startups
com projetos de GovTech, voltados
aos desafios da gestão de políticas
públicas, que farão parte da edição deste ano. Cidades, página 4

Manoel Feio

ESTAÇÃO DA
LINHA 12
TERÁ 260
VAGAS EM
BICICLETÁRIO
Esta é a projeção somente para
esta estação da Linha-12 Safira.
CPTM informou que ainda não há
um número definido para as estações Aracaré e Itaquaquecetuba.
Cidades, página 5

Mogi

Levantamento da Secretaria de
Estado da Segurança Pública (SSP)
para o Alto Tietê em fevereiro deste ano, divulgado na tarde de ontem, mostrou que os indicadores
para crimes violentos tiveram relativa estabilidade na comparação
com os números apresentados no
mesmo período no ano passado.
Na variação entre fevereiro deste
ano e fevereiro de 2021, o Alto
Tietê manteve o mesmo número de assassinatos, e apresentou
uma redução de 14,77% no número de roubos, que foi de 792
há um ano. Já entre os crimes
contra proprietários de veículos,
a criminalidade avançou 1,99%
no comparativo (de 403 para 411).
Cidades, página 8

Acidente ocorreu na avenida Lourenço de Souza Franco,
ontem de manhã, em Jundiapeba. Cidades, página 3

Região teve 675 roubos em fevereiro deste ano e 792 ano passado

GRIPE

Campanha de vacinação começa na semana que vem. Cidades, página 3

Divulgação/Secop Suzano

Jonas Ferraz/Jundiapeba TV

Carro bate em poste e deixa
moradores sem eletricidade
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EDITORIAL

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

não ficam nas cadeiras todo esse período,
como é comumente conhecido em um escola regular. Sendo assim, o Estado anunciou
uma grande ampliação destas escolas para
o ano que vem. No total, mais 950 poderão
se transformar em unidades de período integral e algumas do Alto Tietê também devem fazer parte desta mudança.
Ganham os estudantes, o professor – que
recebe mais – e o pais, que saberão ondes
estão os filhos, todavia são precisos ajustes
para que ela funcione bem. Não é possível
criar uma escola de ensino integral sem o
suporte técnico necessário, com professores
preparados para este tipo de ensino. É preciso um certo tempo de adaptação.
É uma ideia ótimas, mas que precisa ser
refinada para ficar ainda melhor. Este modelo pode servir para outros estados e até
cidades, mas como uma forma massiva de
educação, não com algumas ilhas de excelências. De fato pode ser um embrião, talvez
algum projeto em um futuro não tão distante apareça e seja melhor, porém, podemos
estar presenciando a melhora da Educação
agora mesmo.

ARTIGO

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

CIRURGIA E INVESTIMENTO

O Hospital Santana, do Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), vem retomando cada vez mais as cirurgias
eletivas (agendadas) e de urgência e
emergência, seguindo todos os protocolos de segurança recomendados
pelas autoridades de saúde. A instituição tem investido na modernização constante de seus equipamentos
e adquiriu o microscópio Zeiss Tivato
700, marcado pela tecnologia de ponta e utilizado em intervenções de média e alta complexidade.

vimento Social e Habitação, promoveu
anteontem o lançamento do Programa Família Acolhedora, com o objetivo
de fomentar o diálogo diversificado e
amplo sobre o atendimento de crianças e adolescentes do município. No
Centro do Idoso, logo após a abertura, foi realizado um seminário com o
tema: “O acolhimento de crianças e
adolescentes entre a proteção, a assistência e a convivência. Quais impasses e potências na proteção e acolhimento de crianças e adolescentes
em Guararema?”.

CAPACITAÇÃO

ATUALIZAÇÃO

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, o Sebrae e a Associação Comercial e Industrial (ACIFV) irão oferecer
uma capacitação gratuita. As inscrições para o curso vão até a véspera
do workshop que será realizado no
dia 4 de abril das 15 às 17 horas. Os
empreendedores terão capacitação
em como montar um cardápio mais
lucrativo, marketing para atrair clientes, estratégias de atendimento, fidelização, entre outros temas.

ACOLHIMENTO

A Prefeitura de Guararema, por meio
da Secretaria Municipal de Desenvol-

Olavo Arruda Câmara
olavocamara.adv@uol.com.br

Os poderes e a podridão
O poder corrompe não há
dúvida. Um dia o cadáver
virará pó e se fundirá com
os elementos químicos materiais da natureza, pois são
estes que compõem o corpo
humano. O que salva então?
A consciência humana.
Para quem acredita que o
homem é dual em natureza
e possui além do corpo físico, um corpo psíquico, podendo significar espírito ou
alma, vale a pena pensar e
até fazer uma reflexão: “tenho que cultivar a minha
consciência, pois é o que
vale”. O filósofo Sócrates, na
antiga Grécia, antes de beber cicuta, afirmou aos seus
discípulos: “Parem de chorar, pois Sócrates é imortal e
jamais morrerá como estão
dizendo”. Morrerá este corpo, esta cabeça, estas mãos

e estas pernas, mas não Sócrates, pois este é imortal.
Fantástico pensar como
Sócrates, na imortalidade e
na humildade. Aliás, talvez
os dois seres mais humildes
que passaram pelo planeta,
pelo que se tem notícia, um
é Sócrates e o outro é Jesus.
As pessoas lutam para conquistar poder. Quando conquistam posições poderosas
se tornam orgulhosas, arrogantes e prepotentes. Mas,
chega um dia que as suas forças começam a desaparecer
e o seu físico vai perdendo
vigor até que se transforme
em pó de onde veio.
Há gente honesta no Brasil
e nos poderes, mas a maioria
dos cidadãos que compõem
os três poderes apodreceu e
já não há mais em quem confiar. A sociedade está destruí-

da pelos de cima, violência
de toda ordem, roubos, furtos, assassinatos, acidentes
automobilísticos e atropelamentos com mortes com
milhares de mortes todos os
anos. Quais são as causas? A
busca desenfreada do poder.
Adianta alguém ganhar salários de R$ 40 mil por mês e
outro ganhar um salário mínimo?. A juventude em sua
maioria e os cidadãos de bem
não querem e nem desejam
participar da política devido aos graves problemas de
imoralidade e corrupção de
toda ordem. Resta-nos apenas todos os dias, visualizar
o Brasil caminhando para a
moralidade e pedir ao Deus
do nosso coração que nos
auxilie e neutralizar os maus
feitores da nação. Tenhamos
confiança absoluta.
Olavo Câmara é advogado, professor,
mestre e doutor em Direito e Política

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de
Poá realiza hoje o mutirão de atualização de dados de famílias cadastradas junto ao CadÚnico, por meio do
Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) de Calmon Viana. Assim como ocorreu no último sábado,
no Centro da Vila Jaú, o mutirão tem
como objetivo atualizar as informações para que as referidas famílias
não percam os benefícios em virtude
do cadastro desatualizado. A Prefeitura disponibilizou no site www.poa.
sp.gov.br a lista de famílias que precisam para atualizar os dado

PEDRO TORRES FARÁ WORKSHOP DE BATERIA HOJE
Divulgação/Pedro Torres

A

Circulação

CONTRACAPA

Ensino integral

Educação ainda é um dos calcanhares de Aquiles do Brasil, sem
ela, sabemos que não vamos para
lugar nenhum, mas ainda assim
insistimos e tratar mal este segmento. O país
está em uma posição intermediária no mundo em relação à educação formal nas escolas. Outras nações da América do Sul estão
à nossa frente, portanto, se vê aí, uma coisa
que é preciso mudar.
Isso não é uma coisa que se faz da noite
para o dia, demora anos para que um plano
seja bem traçado entre governos, profissionais, estudantes e toda a sociedade com um
todo. Não seria exagero nenhum em dizer
que, com uma Educação forte, muitos problemas seriam diminuídos por tabela, como
a criminalidade, oportunidade de bons empregos e uma população mais crítica sobre
o mundo que vivemos.
Essa transformação pode não estar muito longe de ocorrer, na realidade pode estar
acontecendo agora mesmo. A instituição do
ensino integral no Estado de São Paulo pode
ser o embrião desta mudança. Os alunos ficam mais tempo nas escolas, mas também
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O baterista Pedro Torres das bandas de rock Pedra Letícia e Atari Rock fará, hoje
às 14 horas, um workshop/masterclass sobre a importância da versatilidade
no mundo da música. O encontro será realizado na rua Barão de Jaceguai, 74,
no centro de Mogi das Cruzes. O músico com mais de 20 anos de experiência
abordará temas como carreira, vida musical e como viver de música no Brasil. O
artista também falará sobre gestão de carreira, como se posicionar no mercado
de trabalho e a importância da internet para a auto-promoção do artista. As vagas
para o workshop são limitadas, mas ainda estão disponíveis. Para garantir lugar,
entre em contato pelo telefone: 99903-9320. (Everton Dertonio)
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A PARTIR DE AMANHÃ

Municípios iniciam campanha
de vacinação contra a gripe
Idosos com 80 anos ou mais são o público-alvo nesta primeira semana de imunização contra o vírus Influenza
Suzano - A Secretaria de Saúde
de Suzano inicia na próxima
segunda-feira a campanha
de imunização contra o vírus Influenza, causador da
gripe. Nesta primeira etapa,
o público-alvo são os idosos
com 80 anos ou mais, que
poderão ser atendidos nos 24
postos da cidade, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 15 horas. O cronograma segue ao
longo dos próximos meses,
contemplando também as
pessoas maiores de 60 anos,
gestantes, puérperas, professores, agentes de segurança
e outros grupos prioritários.
Para receber a dose, o idoso
deverá apresentar documento
original com foto, comprovante
de residência de Suzano e
carteirinha de vacinação. De
acordo com a programação
firmada pela Pasta, conforme
orientações do governo do
Estado, a campanha segue
acumulativa.
Nesta primeira semana,
entre 28 de março e 1º de
abril, o público-alvo são os

idosos maiores de 80 anos.
No dia 4 de abril passam a
ser contemplados também as
pessoas maiores de 60 anos e
os trabalhadores da saúde que,
se não forem imunizados em
seus locais de trabalho, deverão
apresentar um comprovante
do exercício efetivo da função.
Já em maio, a partir do
dia 2, será a vez das gestantes, puérperas e crianças
com idade entre seis meses e
menores de cinco anos (até
4 anos, 11 meses e 29 dias).
Em 9 de maio, a campanha
passa a contemplar também os
povos indígenas, professores,
pessoas com deficiência e
público com comorbidades.
Por fim, a partir de 16 de
maio, serão incluídos caminhoneiros, trabalhadores de
transporte coletivo rodoviário,
portuários, agentes de forças
de segurança, militares das
forças armadas, funcionários
do sistema prisional, população privada de liberdade
e adolescentes e jovens sob
medida socioeducativa.

Divulgação/ Secop Suzano

Suzano já recebeu 8 mil doses para vacinação de idosos e profissionais de saúde

Segundo o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi,
a Pasta já recebeu 8 mil doses
do imunizante, que deverão
ser destinadas ao início da
vacinação dos idosos maiores
de 80 anos e dos profissionais

de saúde.

Outras cidades
Guararema promove amanhã
o Domingão de Vacinação,
ação especial para imunizar
os públicos-alvo contra o

coronavírus (Covid-19) e o
vírus Influenza (gripe).
A ação ocorre na Unidade
Nogueira de vacinação, no
período da manhã e será
organizada e realizada pela
Pasta municipal.

A cidade de Ferraz de Vasconcelos seguirá o calendário do
governo do Estado, alterando
apenas o início da vacinação
que será na próxima segunda-feira, 28, para as pessoas com
80 anos ou mais.
Já em Mogi das Cruzes
inicia a Campanha Nacional
de Vacinação contra a Gripe
na próxima terça-feira, com
a imunização de pessoas com
80 anos ou mais. Os idosos
que precisarem tomar a vacina
contra a Covid-19 (quarta
dose ou outra) poderão receber junto com a vacina da
gripe, desde que apresentem
os comprovantes anteriores
de vacinação contra o novo
coronavírus. A primeira etapa,
de 29 de março a 30 de abril,
será destinada aos idosos e
profissionais de saúde.
A Secretaria Municipal de
Saúde elaborou uma estratégia
especial de vacinação contra
a gripe, sem necessidade de
agendamento prévio, distribuindo o atendimento por
faixa etária.

Acidente

Gestão Pública

Estado premia município Veículo atinge poste e deixa
por programa inovador moradores sem energia elétrica
André Diniz

Ferraz - A cidade foi laureada
na noite de terça-feira pelo
governo de São Paulo no
prêmio “Cases Inovadores”,
do Programa Parcerias Municipais, por seu trabalho na
área da qualidade do Ensino
Fundamental. A premiação, realizada no Palácio
dos Bandeirantes, sede do
governo estadual, reconheceu iniciativas implantadas
em diversas áreas da gestão
pública.
Dentre os nove projetos
nas áreas de Saúde, Educação, Segurança e Desenvolvimento Socioeconômico,
cada cidade recebeu um
prêmio de R$500 mil que
será repassado na forma de
convênio com o governo do
Estado. O concurso contou
com 191 projetos inscritos de
66 cidades, e os vencedores
foram escolhidos com base
nos resultados, inovação e
capacidade do projeto ser
replicado em outras cidades.

Além de Ferraz de Vas- aprendizado do aluno - desta
concelos, foram premiada forma, as crianças tiveram
as cidades de Itu, Limeira, duas horas de aulas semanais
Jacareí, Tarumã, Guarulhos, no contraturno do horário.
Elias Fausto, Itanhaém e Os professores que atuam
Bebedouro.
são da rede municipal e
Ferraz foi escolhida no receberam hora extra para
desafio “Alavancar a qualidade participar do projeto. O
do Ensino Fundamental I”, total de alunos neste ano
com o projeto “Aprendiza- ainda está em construção,
gem em Ação”. O projeto com a avaliação inicial dos
teve foco em 300 alunos alunos da rede concluída
do Ensino Fundamental I, nesta semana”, informou
expandindo a porcentagem a administração municipal.
A expectativa do uso do
de alfabetização de 79% em
agosto para 83% no final do aporte do governo do Esano letivo. Segundo a Prefei- tado pelo prêmio, é para
tura, o projeto foi criado para investimentos e melhoria
atender os alunos com maior da educação, além de obras
defasagem na aprendizagem de infraestrutura.
em decorrência da pandemia
O projeto de Ferraz, assim
do coronavírus (Covid-19), em como os projetos vencedoque as aulas foram realizadas res da edição deste ano do
no formato online. No ano “Cases de Sucesso” foram
letivo de 2022, as atividades disponibilizados em um livro
começaram em março com a lançado pela pasta estadual
primeira atribuição de aula de Desenvolvimento Regioaos professores.
nal, lançado, em fevereiro. A
“A proposta foi de ofertar versão digital está disponível
atividades diferenciadas
no site www.parceriasmunide acordo com o nível de cipais.sp.gov.br.

Aline Sabino

Um veículo colidiu com
um poste na avenida Lourenço de Souza Franco, em
Jundiapeba, na pista sentido
bairro-centro. De acordo com
a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana o acidente
ocorreu na manhã de ontem,
uma pessoa ficou ferida e foi
encaminhada para o Hospital
Luzia Pinheiro Melo.

Com o impacto, o poste
foi danificado e, consequentemente, o fornecimento de
energia elétrica para a região
foi prejudicado. Com isso, o
semáforo do acesso à avenida
Anchieta e o equipamento
para pedestres permaneceram
desligados até que o fornecimento fosse restabelecido pela
empresa responsável.
Segundo a Prefeitura, a via
ficou interditada para a remoção

do veículo, a substituição do
poste - de responsabilidade
da EDP - e perícia da Polícia
Civil. Durante o período de
interdição, a pista sentido
bairro-centro da avenida
Lourenço de Souza Franco
esteve bloqueada no local
da ocorrência e o trânsito foi
desviado pela rua Dolores de
Aquino. Agentes de Trânsito
foram deslocados ao local
para orientar os motoristas.
Jonas Ferraz/Jundiapeba TV

Semáforo e o equipamento para pedestres permaneceram desligados
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DESAFIOS E GESTÃO

Polo Digital inicia programa
de incubação para startups
Evento de abertura teve a participação das 12 startups com projetos voltados para o desafio da gestão pública
Mogi - A Prefeitura deu início
na última segunda-feira às
atividades do Programa de
Incubação do Polo Digital.
O evento KickOff teve a
participação das 12 startups
com projetos de GovTech,
voltados aos desafios da
gestão de políticas públicas,
que farão parte da edição
deste ano.
Durante o evento, representantes das startups assistiram a uma apresentação
sobre a edição anterior do
programa, que foi pioneira
no Brasil no desenvolvimento,
com apoio do município,
de startups GovTechs. Eles
também conheceram a programação de atividades do
Programa de Incubação, os
benefícios disponibilizados
e os parceiros da iniciativa.
“As startups receberão suporte, mentorias, articulações
de networking, conexões
e conteúdos por meio de
capacitação em processos
de inovação, além de bases
sólidas de conhecimentos

em gestão em parceria com o
Sebrae-SP. Nosso objetivo é
cooperar com estas startups na
consolidação de seus modelos
de negócios para governos,
bem como colaborar com o
desenvolvimento sustentável
de nossa cidade”, destacou
a vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler.
Neste ano, o Programa
de Incubação terá a participação de nove novas
startups: participarão do
ciclo as startups Ateliê de
Imagens, Atlas Florestal,
BSA – Banco Socioambiental,
Carpad, ConecTag, FVA Digital,
GameCode, Coletivo Okará
e MR Technologies. Além
disso, as iniciativas Educaton,
Muteki e WiseThings, que
já participaram da última
edição, foram validadas para
voltar ao programa. Durante
o ano, as startups participarão
de diagnósticos, mentorias,
capacitações, workshops e
rodadas de negócios com
conteúdo de diversos atores
do ecossistema de inovação

Divulgação/PMMC

Startups
vão receber
suporte,
mentorias e
articulações de
conteúdo

A vice-prefeita de Mogi, Priscila Yamagami Kähler, foi na abertura do programa

do Alto Tietê, entre eles
Sebrae e Alto Tietê Valley.
“Mogi das Cruzes vem
se consolidando como um
importante polo de desenvolvimento de soluções
inovadoras, que podem se

Zeladoria

transformar em serviços
para a população. O apoio
ao desenvolvimento de GovTechs é importante porque
a Prefeitura pode auxiliar no
processo e funcionar como
plataforma de inovação, ao

mesmo tempo que a população é beneficiada com
novos serviços”, destacou o
secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e
Inovação, Gabriel Bastianelli.
O secretário lembrou ainda

que as startups também têm
benefícios de utilização da
estrutura do Polo Digital
gratuitamente. Isso representa uma estimativa de
apoio financeiro indireto
da administração municipal
de cerca de R$ 300 mil para
todas as empresas incubadas.
O evento KickOff também
teve as participações da gerente
regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figuerôa, do presidente
do Alto Tietê Valley, Célio
Fabiano, da representante
dos mentores voluntários
do Polo Fabiane Sousa, do
diretor de Competitividade
e Inovação, Fábio Castilho,
e da equipe do Polo Digital.

De origem africana

Operação Cata-Tranqueira Saúde promove medidas
vai atender cinco bairros
de controle a caramujos
Mogi - Cinco bairros serão
atendidos hoje pelas operações Cata-Tranqueira e Cata-Pneus. São eles: Jardim Aracy,
Residencial Itapeti, Ponte
Grande, Vila Industrial e Vila
Tietê. Os moradores desses
locais devem deixar móveis,
objetos e também pneus que
não tenham mais serventia
na frente de suas casas na
noite anterior ou antes das
7 horas do próprio sábado.
O Cata-Tranqueira é uma
operação realizada ao longo
de todo o ano, sempre aos
sábados. A cada sábado, são
cerca de dez funcionários
atuando. O objetivo é recolher
objetos e móveis não mais
utilizados pelas pessoas e dar
a eles a destinação correta,
beneficiando o morador que
eventualmente tenha dificuldades para fazer o descarte e
também contribuindo para o
meio ambiente. A operação
atende os bairros conforme
um cronograma, que fica
sempre disponível no portal
da Prefeitura.

A operação também é fundamental para diminuir a
possibilidade de alagamentos,
uma vez que, se descartados
incorretamente, esses materiais podem ser levados pelas
águas da chuva e obstruir o
sistema de drenagem.
Quem tiver pneus para descartar também pode separá-los.
Este é um serviço adicional
realizado pelas equipes, que
ajuda a conter a proliferação
do Aedes aegypti, mosquito

transmissor dos vírus da
dengue, zika e chikungunya.
As operações Cata-Tranqueira
e Cata-Pneus são serviços
essenciais prestados pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Só não
são recolhidos lixo doméstico,
roupas, restos de construção
civil e material resultante de
poda de árvore ou jardinagem.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
4798-5706.
Divulgação/PMMC

Ação será hoje e inclui também a coleta de pneus

Mogi - A Prefeitura de Mogi
das Cruzes, por meio do
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e do Núcleo
de Prevenção e Controle de
Arboviroses (NPCA), promove ações de vigilância e
controle do Achatina fulica,
popularmente conhecido
como caramujo gigante africano. Na última semana, os
técnicos estiveram em uma
área infestada do distrito de
Braz Cubas, de onde foram
coletados cerca de 12 quilos
dos moluscos.
O trabalho envolve a coleta
manual dos caramujos e a
orientação dos moradores
sobre limpeza e organização
ambiental necessárias para
a prevenção. O caramujo
gigante africano começou a
ser introduzido no país na
década de 70 e tornou-se
uma praga urbana e agrícola.
Está envolvido em extensos
danos em lavouras e com
riscos à saúde.
A principal medida de
controle é a catação e o

Divulgação/PMMC

Em Braz Cubas, foram coletados cerca de 12 quilos

descarte. A coleta deve ser
manual, utilizando luvas de
borracha ou sacolas plásticas
nas mãos. Uma alternativa
viável é mergulhar os caramujos por 24 horas em uma
solução de água e hipoclorito (1 parte de hipoclorito
para 3 partes de água), em
seguida quebrar as cascas,
ensacar e jogar no lixo ou
enterrar com uma camada
de cal para eliminar o odor.
A catação é melhor se

realizada nas primeiras horas da manhã ou da noite.
Outros cuidados são: manter
limpos terrenos e quintais,
eliminando lixo e entulho, e
não amontoar folhas mortas,
frutas caídas ou restos de
capinação. Não é indicado
uso de veneno pelo elevado
risco de intoxicação de animais domésticos, crianças
e até mesmo adultos. Mais
informações pelo telefone
4794-4343.
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CPTM

Estação Manoel Feio terá mais
de 250 vagas nos bicicletários
Entre as estações de trem que cortam o Alto Tietê, os bicicletários já contam com mais de 800 vagas disponíveis
Ingrid Leone

Região - O Alto Tietê vai
receber novos bicicletários
nas três estações da Linha
12-Safira da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que passam
por Itaquaquecetuba. Na
reforma da estação Engenheiro
Manoel Feio está prevista
a construção de um novo
bicicletário com capacidade
para 260 bicicletas. Nas duas
outras estações que devem ser
reformadas, Itaquaquecetuba
e Aracaré, também haverá
bicicletários, mas, segundo
a CPTM, não foi definida
ainda a quantidade de vagas.
Outras estações que atendem
a região, incluindo a Linha
11-Coral, oferecem mais de
800 vagas para bicicletas.
Nas estações de trem da
CPTM que cortam o Alto
Tietê, há três bicicletários em
estações da Linha 11-Coral
e um na Linha 12-Safira,
com um total de 856 vagas disponíveis. Na Linha

11-Coral, são 772 vagas,
com pontos em Ferraz de
Vasconcelos (136), Suzano
(576) e Poá (60). Na Linha
12-Safira, há 84 vagas na
estação Calmon Viana, em
Poá. O número total pode
passar de mil vagas com
a reforma das estações de
Itaquá. A ordem de serviço
para as três estações da Linha 12-Coral em Itaquá foi
assinada no final de janeiro
pelo governador João Doria
(PSDB). A previsão de conclusão é de um ano e meio,
com um ano adicional para
acompanhamento do fluxo
dos locais.
Os bicicletários seguem o
horário de operação das estações
da CPTM, funcionando de
segunda-feira a domingo, das
4 horas à meia-noite. Porém,
o embarque de bicicletas
nos vagões só é possível de
segunda a sexta-feira, das 10
horas às 16 horas, e depois
só a partir das 21 horas.
Aos sábados, domingos e
feriados, é permitido ao

Reprodução/CPTM

Bicicletários nas estações da CPTM da região contam com mais de 800 vagas

longo de todo o dia. Para
utilizar os locais, é necessário preencher uma ficha
de cadastro, apresentar um
documento de identificação
com foto e comprovante de
endereço. O ciclista deve

levar o próprio cadeado com
chave e corrente.
Os bicicletários, de acordo
com a CPTM, têm como objetivo aumentar e facilitar a
utilização da bicicleta como
meio de transporte. Para

mais informações, o ciclista
pode entrar em contato com
a CPTM pelo número 0800
055 0121.

Estudo

De acordo com o estudo

de Impacto Social do Uso da
Bicicleta em São Paulo, realizado pelo Centro Brasileiro
de Pesquisa e Planejamento
(CEBRAP), em 2018 foram
avaliadas as perspectivas em
relação ao meio ambiente,
saúde e economia. Para o
meio ambiente, foi apontada a redução da emissão
de CO² quando a bicicleta
substitui o veículo automotor. A interação no espaço
público e o bem-estar no
deslocamento também foi
considerada positiva.
O estudo do CEBRAP também apontou que a utilização
da bicicleta em relação aos
demais meios resulta em
economia ao Sistema Único
de Saúde (SUS), com redução
de internações por doenças
do aparelho circulatório e
diabetes. Para a economia,
o resultado também é considerado positivo, ao definir
a bicicleta como modo de
transporte, o impacto na
renda mensal seria equivalente a 14%.

Obras

Educação

Mercadão ficará fechado
pelos próximos três dias

Ensino integral deve ser
expandido no Alto Tietê

Mogi - O Mercado Municipal ficará fechado amanhã,
segunda e terça-feira para
execução de obras. Neste
período, o trabalho se concentrará principalmente na
conclusão do piso térreo, que
está sendo substituição por
novo material mais resistente.
O serviço faz parte da reforma do Mercado Municipal,
em andamento desde o ano
passado, que incluem outras
melhorias como a troca do
telhado, reformulação dos
banheiros, construção de
uma área gourmet e demais
melhorias visando maior
conforto para o público e
também para os permissionários.
O Mercado Municipal
será reaberto para o público
na quarta-feira, dia 30 de
março, a partir das 8 horas.

das Cruzes para conhecer estrutura, história e a
importância do estabelecimento para a cidade. O
grupo esteve também no
MUVE - Museu Virtual e no
Theatro Vasques, onde foi
realizada uma apresentação
do Quarteto Cordas.
As visitas são guiadas e

exploram aspectos históricos de forma lúdica e com
linguagem adequada ao
público visitante (infantil,
escolar, famílias, adultos
e idosos). O atendimento
é feito pelo Departamento
de Patrimônio e Cultura
da Secretaria Municipal de
Cultura.
Junior Lago/PMMC

Visita

Nesta semana, alunos
da Escola Estadual Paulo
Tapajós, em Biritiba Ussu,
realizaram uma visita ao
Mercado Municipal de Mogi

Unidade reabre na quarta-feira, a partir das 8 horas

André Diniz

Região - O governo do Estado anunciou nesta semana
o plano de expansão do
Programa de Ensino Integral
(PEI) para mais 950 escolas
em todo o Estado, incluindo
as do Alto Tietê.
O governador João Doria (PSDB) anunciou que
mais cem escolas em todo
o Estado ainda serão convertidas para o formato de
ensino integral neste ano, e
mais 850 no ano que vem
em todo o Estado. O PEI
estabelece dois períodos
integrais: das 7 às 16 horas
no período matutino, e das
14 às 21 horas no período
vespertino.
Segundo o tucano, a prioridade da do Palácio dos
Bandeirantes é a educação
em conjunto com a Saúde.
“Se nós conseguimos sair
de 364 escolas para 2.050
escolas de tempo integral
em menos de três anos, é
possível fazer quando se

quer fazer”, afirmou o chefe
do Executivo estadual na
ocasião.
A Secretaria de Estado da
Educação informou durante
a semana à reportagem que
a rede estadual conta com
216 escolas estaduais, com
154 mil estudantes matriculados. Deste cenário, 34
mil estudantes de 70 escolas
estão contemplados pelo PEI.
Questionada pela reportagem sobre a previsão de
expansão do programa de
ensino integral para 2022
e 2023, a pasta estadual
informou que o processo
para a adesão permanece
aberto: “O ingresso da escola no PEI será definido a
partir da análise técnica e
da priorização das unidades
maiores e mais vulneráveis”.

Críticas

A instituição do ensino
integral na rede estadual,
no entanto, vem sendo alvo
de críticas do Sindicato dos

Profissionais do Ensino Oficial do Estado de São Paulo
(Apeoesp).
Em ocasiões anteriores,
a dirigente da Apeoesp em
Mogi das Cruzes, Inês Paz,
fez críticas ao processo de
instituição das escolas integrais,
que estariam ocorrendo sem
o devido aporte técnico e
estrutural nas unidades, sem
diálogos com a comunidade
escolar, sem proposta pedagógica para o contra turno,
entre outros pontos.
Em Mogi, dois incidentes
em escolas de tempo integral
marcaram o começo do ano.
Em fevereiro, uma estudante
transgênero na Escola Estadual
Galdino Pinheiro Franco foi
agredida em sala de aula. Na
semana passada, professores,
alunos e pais de alunos da
Escola Estadual Paulo Ferrari
Massaro protestaram contra a
decisão da diretoria regional
de ensino em fechar quatro
turmas do Ensino Médio em
ensino integral.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MOGI DAS CRUZES,
SUZANO, GUARAREMA, BIRITIBA MIRIM E
SALESÓPOLIS - FILIADO À FORÇA SINDICAL.
_____________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os trabalhadores pertencentes a categoria
profissional, setor transportes diferenciado constante no Artigo 511, em seu parágrafo
3º, do Decreto Lei nº5.452, de 1º de Maio de 1943, condutores de veículos rodoviários
(motoristas) e anexos inclusive ajudantes e carregadores, manobristas, arrumadores
de carga, operadores de empilhadeiras, pá-carregadeira, escavadeiras, mecânicos,
funileiros, pintores, eletricista, borracheiros, abastecedores, abrangidas pelo Grupo 2
Condutores de Veículos Rodoviários do plano da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Terrestres, nos setores do comércio; indústrias;
construção civil; empresas fabricantes de concreto; locadoras de veículos;
entregadores de mercadorias urbano e rural; empresas de coleta de lixo industrial;
empresas de seguros privados e capitalização; fundações; empresas estatais e suas
sucessoras privadas; entidades assistênciais; estabelecimentos de ensino;
comunicações; rádio difusão; telecomunicações; informática e empresas de diversões,
representados por este sindicato na base territorial de Mogi das Cruzes, Suzano,
Salesópolis, Biritiba Mirim e Guararema, associados ou não para participarem da
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede do sindicato, na Av. Gov.
Adhemar de Barros, nº 413 - Vila Rubens - Mogi das Cruzes, no dia 30 de Março de
2022, sendo a primeira convocação às 09:30 horas e ás 12:30 em segunda e última
convocação, com qualquer número de presentes, a fim de deliberar sobre as seguintes
ordens do dia: 1) Abertura da Campanha Salarial ano 2.022, com a apresentação,
discussão, aprovação ou não da pauta de reivindicações; 2) Outorga de poderes a
diretoria do sindicato para celebrar convenção coletiva de trabalho e se necessário for,
instaurar dissídio coletivo perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2º região; 3)
Fixar o valor da Taxa Negocial, referente aos custos da campanha salarial, para ser
descontado de todos os trabalhadores associados ou não, fica aberto o prazo de 10
(dez) dias após a assembleia para impugnar o desconto da contribuição, o que deverá
ser feito na sede do sindicato.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MOGI DAS
CRUZES, SUZANO, GUARAREMA, BIRITIBA MIRIM E
SALESÓPOLIS - FILIADO À FORÇA SINDICAL
___________________________________________________________________________

Pelo presente edital ficam convocados todos os trabalhadores
pertencentes a categoria profissional, setor dos empregados, que prestam serviços
em empresas de transportes rodoviários de cargas secas e molhadas de Mogi das
Cruzes, Suzano, Biritiba Mirim, Salesopolis e Guararema associados ou não para
participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede do
sindicato, na Av. Gov. Adhemar de Barros, nº 413 - Vila Rubens - Mogi das Cruzes,
no dia 30 de Março de 2022, sendo a primeira convocação às 11:00 horas e às
14:30 horas em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, a
fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 1) Abertura da Campanha Salarial
ano 2.022, com a apresentação, discussão, aprovação ou não da pauta de
reivindicações; 2) Outorga de poderes a diretoria do sindicato para celebrar
convenção coletiva de trabalho e se necessário for, instaurar dissídio coletivo perante
o Tribunal Regional do Trabalho da 2º região; 3) Fixar o valor da Taxa Negocial,
referente aos custos da campanha salarial, para ser descontado de todos os
trabalhadores associados ou não, fica aberto o prazo de 10 (dez) dias após a
assembléia para impugnar o desconto da contribuição, o que deverá ser feito na
sede do sindicato.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS E ANEXOS DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, BIRITIBA MIRIM,
GUARAREMA, SALESÓPOLIS, pelo presente edital através de seu diretor
presidente, em atendimento ao artigo 12, § 1º, alínea “a” do Estatuto Social da
Entidade, convocar todos os trabalhadores representados por esta entidade e nos
limites de sua base territorial à comparecerem na ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
a ser realizada no dia 02 de Abril de 2022, na sede do sindicato, localizado na Av.
Gov. Adhemar de Barros, 413 - Vila Rubens - Mogi das Cruzes, em primeira
convocação às 09 (nove) horas, com quorum de 20% dos associados e às 10 (dez)
horas em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A) Prestação de contas da entidade
do exercício de 2.021.

Mogi das Cruzes, 25 de Março de 2022.
Mogi das Cruzes, 21 de Março 2.022

Mogi das Cruzes, 23 de Março de 2022

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058-3/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 e apensos
OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 08 de abril de 2022, exclusivamente
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi
das Cruzes, 25 de março de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações constantes do processo
nº 200.412/2022, declarando inexigível de licitação, com fundamento no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, a favor da empresa ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., para
a prestação de serviços de suporte técnico remoto 24x7 para ORACLE DATABASE
STANDARD EDITION ONE, com abertura de chamados ilimitados e atualização de
licenças, contemplando atualização de versão e instalação de patches (correção e/ou
segurança), no valor de R$ 15.743,78 (quinze mil setecentos e quarenta e três reais e
setenta e oito centavos), face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que
o processo se encontra devidamente instruído. Mogi das Cruzes, em 25 de março de
2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
CLAYTON HISSASHI UEMURA VAZ, estado civil viúvo, profissão empresario, nascido em
Suzano, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e setenta e sete (01/06/1977), residente
e domiciliado Avenida Amazonas, 2025, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de TISUKO
UEMURA CORDEIRO VAZ e de CLEIDE MARCIO CORDEIRO VAZ.
BRUNA MANCIO MARIOLLA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida
em Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e dois
(19/11/1982), residente e domiciliada Avenida Doutor Roberto Nobuo Sato, 343, apto 12A, Vila
Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de ANTONIO MARIOLLA e de MAGALY DE CASSIA MANCIO
MARIOLLA.
Conversão de União Estável
JOSÉ ORLANDO COSTA DE NORONHA, estado civil solteiro, profissão montador, nascido
em Paranatama, PE no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (02/08/1989),
residente e domiciliado Rua Constelation, 44, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de
José Porfirio de Noronha e de Severina Maria de Barros Costa.
MARIA NAZARÉ GOMES TAVARES, estado civil solteira, profissão , nascida em Caetés, PE no
dia cinco de março de mil novecentos e noventa e um (05/03/1991), residente e domiciliada Rua
Constelation, 44, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de Ramiro Gomes Tavares e de
Necina Ferreira Barbosa.
VINICÍUS AUGUSTO FONTES, estado civil solteiro, profissão agente de vendas, nascido em
Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa (30/01/1990), residente
e domiciliado Rua Onófrico Derencio, 550, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de Marcio
Gonçalves Fontes e de Lacy Augusta Fontes.
GISLAINE APARECIDA FLORIDO, estado civil solteira, profissão orientadora social, nascida
em Mogi das Cruzes,SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e sete (23/07/1987),
residente e domiciliada Rua Onófrico Derencio, 550, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP,filha de
Antonio Florido e de Mara Cristina Avelino.
FILIPE DE QUADRA,estado civil solteiro,profissão acessor,nascido em Gaspar,SC no dia treze de
dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (13/12/1989), residente e domiciliado Rua Doutor
Pedro de Almeida Dias, 179, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, SP,filho de IVONETE DE QUADRA.
LUCAS RIBEIRO MARTINS, estado civil solteiro, profissão agente de fiscalização, nascido
em Mogi das Cruzes, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e quatro
(17/04/1994), residente e domiciliado Rua Doutor Pedro de Almeida Dias, 179, Vila Lavínia, Mogi
das Cruzes, SP,filho de HÉLIO PINHEIRO MARTINS e de MARIA DE LURDES RIBEIRO.
ALEX SANDRO ANTONIO DE MELO, estado civil divorciado, profissão técnico mecânico, nascido
em Suzano, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e três (23/10/1983),
residente e domiciliado Rua Doutor Pedro de Almeida Dias, 179,Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, SP,
filho de JOÃO ANTONIO DE MELO e de MARIA APARECIDA SILVA DE LIMA MELO.
REGINA RODRIGUES MARTINS, estado civil solteira, profissão analista de HPLC, nascida
em Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e setenta e oito
(16/09/1978), residente e domiciliada Rua Doutor Pedro de Almeida Dias, 179, Vila Lavínia, Mogi
das Cruzes, SP,filha de HELIO PINHEIRO MARTINS e de OLIVIA RODRIGUES MARTINS.
CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR, estado civil solteiro, profissão engenheiro de
produção, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa
e três (09/01/1993), residente e domiciliado Rua Valentin Faustino de Souza, 160, Vila Cecília,
Mogi das Cruzes, SP,filho de Carlos Roberto Rodrigues e de Maria da Penha Medeiros Rodrigues.
BIANCA MARTINS MILITÃO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão gestora de RH,
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa e
quatro (14/06/1994), residente e domiciliada Rua Valentin Faustino de Souza, 160, Vila Cecília,
Mogi das Cruzes, SP, filha de Reginaldo Militão de Oliveira e de Simone Maria Martins de Oliveira.
CLAUDIO FELISARDO PINTO, estado civil solteiro, profissão impressão (offset), nascido em
Rio Casca, MG no dia sete de maio de mil novecentos e setenta e nove (07/05/1979), residente
e domiciliado Rua Camboatá, 299, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTÔNIO
VENTURA PINTO e de ELVINA MARIA FELISARDO PINTO.
DULCINEA CALISTO, estado civil divorciada, profissão ajudante, nascida em Taubaté, SP no
dia cinco de maio de mil novecentos e setenta e quatro (05/05/1974), residente e domiciliada
Rua Camboatá, 299, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filha de FRANCISCO CALISTO e de
MARIA AUXILIADORA BALBINO CALISTO.
Conversão de União Estável
DOUGLAS APARECIDO DE FREITAS LOPES, estado civil divorciado, profissão professor,
nascido em São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta (08/09/1980),
residente e domiciliado Rua Heloisa Santana Pinto, 02, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP,
filho de DOMINGOS RODRIGUES LOPES NETO e de MARIA DAS MERCES DE FREITAS.
LUCIANA MARQUES KOCHINSKI, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Mogi

das Cruzes, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (01/11/1974),
residente e domiciliada Rua Heloisa Santana Pinto, 02,Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP,filha
de ANTONIO DILORGES KOCHINSKI e de JUSCELINA DE AZEVEDO.
FELIPE HIROYUKI MORAIS NAKANO, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido
em Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e noventa e quatro
(14/07/1994), residente e domiciliado Rua Maria Bezerra de Andrade, 49, apto 04, Vila
Brasileira, Mogi das Cruzes,SP,filho de SANDRO SUZUEKI NAKANO e de SELMA APARECIDA
MARANGONI DE MORAIS.
JULIANA MEDEIROS LOTERIO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida
em Suzano, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e oito (14/09/1998),
residente e domiciliada Rua Maria Bezerra de Andrade, 49, apto 04, Vila Brasileira, Mogi das
Cruzes, SP, filha de ALEXANDRE ALBERT LOTERIO e de FATIMA MENDES DE MEDEIROS.
THIAGO TERTULINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão , nascido em Mogi das Cruzes,
SP no dia vinte e seis de junho de dois mil (26/06/2000), residente e domiciliado Rua Rodésia,
74, casa 01, Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSE ROBERTO DA SILVA
e de HELENA TERTULINO.
VANESSA DA SILVA ROSA, estado civil solteira, profissão , nascida em Mogi das Cruzes, SP no
dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e dois (26/04/1992), residente e domiciliada
Rua Rodésia, 74, casa 01, Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filha de MARLE
FERNANDES ROSA e de MARIZETE CABRAL DA SILVA.
Conversão de União Estável
WALLACE GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido em
Suzano, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (05/02/1998), residente e
domiciliado Rua Santa Helena, 518, casa 02, Vila Sagrado Coração de Maria, Mogi das Cruzes,
SP,filho de LILIAN GONÇALVES DE SOUZA.
BIANCA CAROLINE PEREIRA, estado civil solteira, profissão autonoma, nascida em Mogi das
Cruzes, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (29/12/1998),
residente e domiciliada Rua Santa Helena, 518, casa 02, Vila Sagrado Coração de Maria, Mogi
das Cruzes, SP,filha de SILVIO PEREIRA e de VIVIANE CONCEIÇÃO CLAUDINO.
Conversão de União Estável
RICARDO JUNIO BARRETO, estado civil solteiro, profissão técnico de qualidade, nascido
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e dois
(26/05/1982), residente e domiciliado Rua Castanha, 75,Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP,filho de
Luiz Carlos Barreto e de Helena Luiza Barreto.
MARCIA MOTA MACHADO, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Suzano,
SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (27/02/1982), residente
e domiciliada Rua Castanha, 75, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filha de Antonio Machado e
de Teresa Mota Machado.
ERLAN SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão embalador, nascido em Itajuipe, BA
no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e oito (10/10/1998), residente e domiciliado
Rua Raimundo Balbino de Freitas, 320, casa 03,Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP,filho de Joilson
Oliveira de Jesus e de Edleuza Macenilia Santos.
JOYCE ROCHA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Mogi das
Cruzes, SP no dia dois de abril de dois mil e cinco (02/04/2005), residente e domiciliada Rua
Raimundo Balbino de Freitas, 320, casa 03,Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP,filha de Pedro da Silva
e Souza Netto e de Maria Madalena da Rocha Souza.
DANILO OJIMA GAMENHA, estado civil divorciado, profissão marmorista, nascido em Mogi
das Cruzes, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (21/09/1989),
residente e domiciliado Rua Noz, 17, E, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP,filho de JOSÉ CLAUDIO
GAMENHA e de MARTA KAZUE OJIMA GAMENHA.
VANESSA GONÇALVES DE JESUS, estado civil solteira, profissão calereireira, nascida em
Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (15/08/1989),
residente e domiciliada Rua Noz, 17, E, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filha de WANDERLEY
DE JESUS e de MIRIAM DOS ANJOS GONÇALVES.
Conversão de União Estável
LUIS GUILHERME FIGUEIREDO SANTIAGO, estado civil solteiro, profissão , nascido em Mogi
das Cruzes, SP no dia onze de março de dois mil e dois (11/03/2002), residente e domiciliado
Rua Felipe Camarão, 10, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de NILVAN MOREIRA
SANTIAGO e de WALQUIRIA YOSHINAGA DE FIGUEIREDO SANTIAGO.
THAYNA GODOI DA SILVA, estado civil solteira, profissão , nascida em São Paulo, SP no
dia trinta de novembro de dois mil e três (30/11/2003), residente e domiciliada Rua Felipe
Camarão, 10, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de ADÃO FRACISCO DA SILVA e de
REGINA FURTADO GODOI.

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

Conversão de União Estável
LEONARDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nascido
em Arujá, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (05/10/1994),
residente e domiciliado Avenida Florêncio de Paiva, 1185, casa 03, Jardim Modelo, Mogi das
Cruzes, SP, filho de Michel Ferreira da Silva e de Edilaine Cristina Penha da Silva.
INGRID TARSILA ROSA DE QUEIROZ, estado civil solteira, profissão operadora de máquina,
nascida em Suzano,SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa e sete (19/05/1997),
residente e domiciliada Avenida Florêncio de Paiva, 1185, casa 03, Jardim Modelo, Mogi das
Cruzes, SP, filha de Valdecio Alves de Queiroz e de Aparecida de Oliveira Rosa de Queiroz.
Conversão de União Estável
EWERTON DA CRUZ PEREIRA, estado civil divorciado, profissão montador, nascido em Mogi
das Cruzes, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (21/01/1995),
residente e domiciliado Rua Eulina Rosa dos Santos, 159, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP,
filho de PEDRO DE ANDRADE PEREIRA e de SILVANA DA CRUZ PEREIRA.
BEATRIZ CERQUEIRA SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo,
SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (09/12/1995), residente
e domiciliada Rua Eulina Rosa dos Santos, 159, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filha de
PEDRO CERQUEIRA SOUZA e de MARIA ZÉLIA SOUZA.
Conversão de União Estável
RODRIGO CALDEIRA MARCOLINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de
máquinas, nascido em Mogi das Cruzes,SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e
noventa e nove (24/08/1999), residente e domiciliado Avenida Conceição, 600, casa 03,Vila Cintra,
Mogi das Cruzes, SP,filho de NELSON MARCOLINO DA SILVA e de MARIA DA PAZ CALDEIRA
DA SILVA.
MARILANE MOREIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida em
Itabuna, BA no dia vinte e nove de abril de dois mil e um (29/04/2001), residente e domiciliada
Avenida Conceição, 600, casa 03, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP,filha de JOÃO GOMES DOS
SANTOS e de CARMEM CECILIA SILVA MOREIRA.
Conversão de União Estável
WILIAN FERNANDES DE FARIA, estado civil solteiro, profissão supervisor, nascido em Ferraz de
Vasconcelos, SP no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (13/04/1985), residente
e domiciliado Rua São Francisco, 101, Bl 16., AP 03, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP, filho de
Fernandes José de Faria e de Maria Lucilene de Arruda Faria.
BIANCA GOMES CORREIA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida
em Mogi das Cruzes, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e seis
(17/01/1996), residente e domiciliada Rua São Francisco, 101, Bl 16, Ap 03,Vila Bela Flor, Mogi das
Cruzes, SP,filha de Ronildo Correia e de Simone Gomes Machado.
MAIKON CARLOS NOGUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em
Juiz de Fora, MG no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e quatro (17/03/1994),
residente e domiciliado Rua Doutor Laércio da Silva, 1167, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP,
filho de Antonio Carlos da Silva e de Lucia Helena Nogueira.
TALIAN DA CONCEIÇÃO PEREIRA,estado civil solteira,profissão autonoma,nascida em Santos
Dumont, MG no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (03/02/1999),
residente e domiciliada Rua Doutor Laércio da Silva, 1167, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP,
filha de Irani José Pereira e de Célia da Conceição.
RENAN SILVA BORGES DE AMORIM, estado civil solteiro, profissão mestre de obra, nascido
em Mogi das Cruzes, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e cinco
(17/08/1995), residente e domiciliado Travessa Frederico Lucarefski, 140, casa 02, Jardim Modelo,
Mogi das Cruzes, SP, filho de VALDEVI BORGES DE AMORIM e de LENI FELIPE DA SILVA.
GISLENE CRISTINA DA SILVA DE MORAES, estado civil solteira, profissão autonoma, nascida
em Mogi das Cruzes, SP no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e oito (10/04/1998),
residente e domiciliada Travessa Frederico Lucarefski, 140, casa 02, Jardim Modelo, Mogi das
Cruzes, SP, filha de DARCY PINTO DE MORAES e de FABIANA CRISTINA DA SILVA MALTA.
Conversão de União Estável
UELICLES VIEIRA ALVES, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido em Maracás,
BA no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (29/08/1988), residente e
domiciliado Rua Quatro, 50,Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filho de AURINO PAIXÃO ALVES
e de MARLENE DOS SANTOS VIEIRA.
SHIRLENE STHEFANIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão autonomo, nascida
em Mogi das Cruzes,SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e seis (17/04/1996),
residente e domiciliada Rua Quatro, 50,Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP,filha de AGNALDO DA
SILVA SANTOS e de MARLENE PEREIRA DA SILVA SANTOS.
Conversão de União Estável
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MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Região confirma um óbito por Covid-19 nas últimas 24 horas
A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do
Alto Tietê (Condemat) registrou ontem um óbitos por Covid-19
no municípios Mogi das Cruzes. No acumulado desde o início da
pandemia já são 5.910 vítimas fatais da doença. A atualização diária
traz ainda 179.014 casos confirmados.
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SEGURANÇA PÚBLICA

Roubos gerais apresentam
queda de 14,7% em fevereiro
Na comparação entre 2021 e 2022, os assassinatos em Itaquaquecetuba diminuiriam de seis para dois casos

Divulgação

André Diniz

Região - Levantamento da
Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SP)
para o Alto Tietê em fevereiro
deste ano, divulgado na tarde
de ontem, mostrou que os
indicadores para crimes
violentos tiveram relativa
estabilidade na comparação
com os números apresentados
no mesmo período no ano
passado.
Os dados tratam do trabalho da polícia e dos números
totais e proporcionais dos
principais crimes, como
homicídio, roubos e furtos.
No total, o Alto Tietê registrou

11 homicídios, 675 casos de a cidade que teve o maior
roubo em geral (somando recuo no número de homiroubos de carga e roubos cídios foi Itaquaquecetuba,
contra a pessoa) e 411 casos indo de seis para dois entre os
de roubo e furto de veículos. períodos. A cidade que teve
Na variação entre fevereiro o maior avanço no número
deste ano e fevereiro de 2021, de assassinatos entre o ano
o Alto Tietê manteve o mesmo passado e o mês passado foi
número de assassinatos, e Ferraz de Vasconcelos, que
apresentou uma redução de saiu do zero para três casos.
14,77% no número de roubos,
Nos números de fevereiro
que foi de 792 há um ano. deste ano, dois municípios
Já entre os crimes contra registraram zero absoluto
proprietários de veículos, em crimes contra a pessoa e
a criminalidade avançou contra o patrimônio: Biritiba1,99% no comparativo (de -Mirim e Salesópolis. No
403 para 411).
ano passado, Biritiba-Mirim
Um dos destaques na com- teve dois casos de roubo e
paração entre fevereiro deste um caso de furto de veículo;
ano e fevereiro do ano passado, Salesópolis teve apenas um
Assaltos no Alto Tietê caíram de 792 para 675 para o período analisado pela SSP

furto de veículo anotado
em 2021.
Entre os homicídios, a
cidade de Ferraz de Vasconcelos foi a que teve mais
casos de violência, com três
ocorrências. As cidades de
Arujá, Itaquaquecetuba,
Mogi das Cruzes e Suzano,

respectivamente, tiveram
dois registros de morte.
Nos casos de roubo (incluindo roubos de carga e
roubos contra indivíduo),
Itaquaquecetuba teve o maior
número de registros, com 190;
Suzano esteve em segundo
lugar com 167, e Ferraz de

Vasconcelos com 136.
Já nos crimes de furto e
roubo de veículos, Itaquaquecetuba teve o maior número
de ocorrências, com 115
anotações; Suzano esteve
em segundo lugar com 101,
e Ferraz de Vasconcelos
com 66.

Festividades

Programação comemora o
73º aniversário da cidade
Poá - Para celebrar o 73º
aniversário de emancipação
político-administrativa de
Poá, celebrados hoje, uma
programação de eventos
iniciados nesta semana segue
até amanhã, com exceção
da exposição ao ar livre do
artista Lucio Bittencourt que
se estenderá até maio. A cidade
contou com apresentação de
orquestra sinfônica, e inclui
também exposições, evento para pets e a nomeação
do efetivo da Guarda Civil
Municipal (GCM).
Destaque ontem no Teatro
Municipal “Turíbio Ruiz” para
a inauguração da exposição
Hiato por Artestrangeira, um
projeto com arte contemplado
pela Lei Aldir Blanc (2021)

para exibição de pinturas
psicodélicas, e a apresentação
da Orquestra Sinfônica “Brasil
Filarmônica”, com direção e
regência do maestro Daniel
Bordignon.
Para hoje, dia em que é
comemorado o aniversário
de Poá, haverá nomeação
de 21 novos Guardas Civis
Municipais na cidade, totalizando um efetivo de 71
profissionais.
A programação continua amanhã, às 9 horas. A Secretaria
de Educação, por meio do
Centro de Bem-estar Animal
de Poá (Cebeap), em parceria
com a Associação Comercial
e Industrial de Poá (ACIP)
e a Ong Instituto União
Paulista de Proteção Animal

e Ambiental (IUPAA), realiza
a “Cãominhada”, evento que
vai reunir donos e seus pets
para um passeio pela região
central da cidade. O ponto
de encontro será na avenida
Antonio Massa, altura do nº
1.050, centro.
A exposição ao ar livre
do artista plástico Lucio
Bittencourt também está
entre os eventos do aniversário da cidade, e segue em
cartaz até o dia 15 de maio.
Cerca de 30 peças do artista
feitas de ferragens, aço inox,
entre outros materiais, estão
distribuídas no espaço da
Praça da Bíblia (rua Vicente
Guida s/n, centro). A visitação
é diária no horário das 8 às
22 horas.

