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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Vacinação contra o HPV está
abaixo da meta no Alto Tietê
Recomendação do Plano Nacional de Imunização é que pelo menos 80% do público-alvo seja imunizado contra vírus
Para Superliga

Sistema Pronto! começa a
funcionar amanhã em Mogi

Ricardo Sobrinho/Suzano Vôlei

A vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos, e meninos de
11 a 14 anos está abaixo da meta
em cidades da região. A imunização é feita em duas doses com intervalo de aplicação de seis meses.
Enquanto o Plano Nacional de Imunização (PNI) estipula que 80% ou
mais dessa faixa etária esteja vacinada, em cidades, como Ferraz de
Vasconcelos, por exemplo, apenas
34% dessa população foi imunizada
no ano passado, totalizando 3.641
doses aplicadas. Em janeiro e fevereiro desse ano, a cidade aplicou 555
doses. A vacinação é realizada nas
Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
Cidades, página 5

Projeto-piloto entra em ação com diminuição de
ônibus na região central de Mogi. Cidades, página 5

SUZANO

OPORTUNIDADE

Wanderley Costa/Secop Suzano

Pedro Chavedar/PMMC

Ônibus

Guararema
divulga vagas
de trablho. p3
53 anos

SUZANO VÔLEI PODE
CONSEGUIR ACESSO
Vila Urupês ganha creche comunitária
para crianças de 1 a 3 anos. Cidades, página 6

Moradores da cidade e da região terão a oportunidade
de acompanhar hoje o jogo que pode decidir o acesso
do Vôlei Suzano para a elite nacional da Superliga
Masculina. O segundo jogo da semifinal contra o
Niterói Vôlei será às 14 horas. Cidades, página 3

APAE DE MOGI
FARÁ CULTO
ECUMÊNICO
Celebração religiosa ocorre na
manhã de hoje, em sua sede (na
quadra de esportes), localizada
no Jardim Betânia. Em razão da
pandemia de coronavírus, instituição deixou de celebrar o tradicional evento multirreligioso .
Cidades, página 5
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EDITORIAL

N

vio aviso: do Planalto para o Congresso, onde
poderá disputar uma vaga como deputado
federal, almejando trazer, pelo coeficiente de
votos, uma nova geração de políticos conservadores para São Paulo - uma conta não muito
diferente que foi feita por Guilherme Boulos
(Psol), que abandonou os sonhos de ocupar
o Palácio dos Bandeirantes para chamar votos
para uma nova bancada de esquerda.
Cabe ao eleitor do Alto Tietê +não se apegar ao “canto da sereia” de candidatos “edição
limitada”. Celebridades e subcelebridades, de
todos os campos da sociedade, partem a cada
quatro anos tentando capitalizar votos não de
eleitores, mas de fãs. Mas quem lutou contra o
pedágio da Mogi-Dutra? Quem buscou verbas
para a Educação, para a Cultura, para a Saúde
em favor das prefeituras de nossa região? Quem
fez e faz a diferença em nossas comunidades?
O marketing consegue facilmente transformar uma eleição, que é o momento mais importante de uma sociedade, em um mercado
imoral de produtos de ocasião. Mas o eleitor
do Alto Tietê precisa estar atento: estes “produtos” não são cobertos pelo Código de Defesa do Consumidor.

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

Alienações, falsidades e ideologias
É lamentável e triste quando se observa e se faz análise
das mentes humanas de uma
grande maioria ou das massas.
Alienação é um sério problema para uma nação que deseja ser desenvolvida. Vale
lembrar a crônica do elefante:
Um elefante quando filhote é
amarrado com uma corrente
na pata. Tenta escapar, mas
não consegue e assim fica
por tempo. Quando adulto é
amarrado com uma simples
fita em sua pata ele não foge,
porque está condicionado.
Assim têm sido as ideologias,
ensinamentos de muitos professores e pregações que políticos fazem para a sociedade.
As falsidades são imensas
tanto para vendas de produtos em fake news, utilização
de modismo levando a maioria a imitar os amigos, prin-

cipalmente a juventude. Há
estupidez por todos os lados.
O que desejam quem prega
ideologias políticas? Apenas
a busca desenfreada do poder.
Deve-se entender por poder
conquistas financeiras, autoritarismo e comando da nação. Impor à sociedade uma
ideologia impede a liberdade. Considere-se que nunca
se pode generalizar nada. Há
jornalistas sensíveis, cultos que
escrevem e falam verdades,
mas também os mentirosos
e falsos, o mesmo acontece
com políticos, empresários
e vendedores de produtos
os mais diversos.
A juventude acompanha
tudo que vê, houve e o que
os colegas fazem. Aos poucos
vão se alienando e imitando a
maioria o que impede a própria liberdade, independência

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

CONTRACAPA

Canto sereia

este final de semana damos o primeiro passo dentro do longo, árduo, desafiante e, acima de tudo,
decisivo processo eleitoral de 2022.
Em um processo tão longo e desgastante - não
apenas para os candidatos, mas para o eleitorado também - é preciso saber do valor e da
importância do voto não apenas no contexto nacional, mas também para nossa região.
A Nova República, com suas três décadas
desde o início da redemocratização, chega a
este ano sob o signo da dúvida, não das escolhas que podem estar disponíveis no primeiro
domingo de outubro, mas sobre o futuro de
nosso sistema de governo. Os insistentes apelos de artistas, intelectuais e lideranças políticas de todo o espectro ideológico pela adesão
dos jovens ao voto é um sinal da encruzilhada
que alcançamos.
O valor do voto é tão grande que, da noite para o dia, o impossível se faz realidade.
Cálculos políticos presentes e futuros quase
custaram o arranjo do atual governo estadual
para a eleição, e fizeram o outrora preferido
da centro-direita Sérgio Moro (ex-Podemos,
atual União Brasil) mudar de planos sem pré-
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‘FOME DO CÃO’

A Prefeitura de Ferraz por iniciativa
da Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, informa que
hoje haverá uma edição especial do
projeto Fome do Cão, das 8 às 15 horas no Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola. A ação visa
ampliar o atendimento para aqueles
que não conseguem fazer a sua troca nas segundas-feiras. Vale salientar que produtos como tampinha de
garrafa pet, lacre e latinhas de alumínio, poderão ser trocados por ração animal.

AULAS DE DANÇA

A Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas
para a oficina de dança contemporânea. São 200 vagas para quem tem
mais de 7 anos com o objetivo de ampliar a flexibilidade, coordenação motora e a sociabilidade. O ritmo mistura elementos artísticos como vídeo,
fotografia, artes visuais e digitais. As
inscrições podem ser feitas de forma
online, até 15 de abril, por meio do
formulário: https://cutt.ly/mDS9vJZ
ou presencialmente, na Cultura, que
fica na avenida Vereador João Fernandes da Silva, 53, na Vila Virgínia.

As atividades têm início no dia 25 de
abril e serão ministradas de segunda a quinta-feira, em horários variados, na sede da pasta.

PRÊMIO

A Saúde suzanense participou do 35º
Congresso Estadual dos Secretários
Municipais de Saúde do Estado de
São Paulo (Cosems-SP) e conquistou o 11º Prêmio David Capistrano
com o projeto “Casos de violência na
atenção primária a saúde: a classificação de risco como apoio ao monitoramento do cuidado em rede”. O
evento reuniu representantes de 645
municípios paulistas para a discussão de experiências exitosas e a importância do Sistema Único de Saúde
(SUS) durante a pandemia do coronavírus (Covid-19). Ao todo, 13 iniciativas suzanenses concorreram ao prêmio máximo nas reuniões remotas.

CADASTRO NO CRAS

O mutirão de atualização de dados
das famílias cadastradas junto ao
CadÚnico, promovido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, será realizado hoje,
no Centro de Referência a Assistência Social (Cras), do Jardim São José.

CHARGE

e atitudes reais para enfrentar
a vida e servir de exemplos.
A hipocrisia das ideologias
e mentiras acaba por amordaçar as mentes e mostrar
verdades onde não existem.
Como seria maravilhoso que
houvesse união das raças
humanas, sem uma impor a
outra a ideologia do seu país.
Visualizar um novo país e o
progresso da humanidade é
o desafio. Já passaram 2022
anos em nossa era, mas os
povos ainda fazem guerras
para buscar recursos para a
sua nação, massacrando e destruindo vidas. Caberá a cada
ser humano pensar, acreditar
e desejar paz para o mundo.
Medite e se torne livre e sem
alienações.
Olavo Arruda Câmara é advogado, professor, metre e doutor em Direito e Política
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REGIÃO

Imunização contra HPV na
região está abaixo da meta
Em cidades como Ferraz e Arujá, o percentual de vacinados entre meninos e meninas ficou abaixo de 50%
Raissa Sandara

Região - A vacinação contra
o HPV para meninas de 9 a
14 anos, e meninos de 11 a
14 anos está abaixo da meta
em cidades da região. A imunização é feita em duas doses
com intervalo de aplicação
de seis meses. Enquanto o
Plano Nacional de Imunização
(PNI) estipula que 80% ou
mais dessa faixa etária esteja
vacinada, em cidades, como
Ferraz de Vasconcelos, por
exemplo, apenas 34% dessa
população foi imunizada no
ano passado, totalizando
3.641 doses aplicadas. Em
janeiro e fevereiro desse ano,
a cidade aplicou 555 doses.
A vacinação é realizada nas
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs).
Em Arujá, o resultado
também foi abaixo do esperado, com apenas 48% das
meninas e meninos vacinados
em 2021, totalizando 2.052
doses aplicadas. Os arujaenses
podem se vacinar de segunda

a sexta-feira, das 8 às 16
horas nas UBSs e no Centro
de Especialidade Médicas.
Já Suzano tem um público
total de 22.217 adolescentes
para aplicação da vacina, e
até o momento apenas 385
estão com o sistema vacinal
contra o HPV completo. Em
todo ano passado, o número
foi de 2.669 adolescentes
imunizados. A vacinação
contra o HPV acontece nas
UBSs, de segunda a sexta-feira. Em nota, a Secretaria
Municipal de Saúde disse
que avalia a possibilidade
de promover a vacinação em
um sábado por mês.
Mogi das Cruzes explicou,
por meio da Secretaria Municipal de Transparência e
Comunicação Social, que os
números podem oscilar, uma
vez que os já vacinados com
duas doses em um ano, não
serão vacinados nos anos
posteriores. Em janeiro foram
aplicadas 801 doses, e em
fevereiro 359. Já em 2021,
foram aplicadas 8.961 doses.

Divulgação

foram aplicadas 94 doses. Já
em 2021, foram 737 doses
aplicadas.

Importância

Guararema é uma das cidades que planeja ações para ampliar imunização

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, além de disponibilizar a vacina nas UBSs,
também realiza a busca ativa
da população alvo e planeja
novas ações. Entre fevereiro
e março deste ano, foram

vacinadas 667 pessoas. No
ano anterior, foram aplicadas
6.130 vacinas.
Guararema planeja uma
campanha para ampliar o
número de vacinados, além
da vacinação em pontos

estratégicos. As vacinas estão
disponíveis nas UBSs de
segunda a sexta-feira, das 8
horas às 15h30. As unidades
de saúde também realizam
a busca ativa por telefone.
Entre janeiro e fevereiro

De acordo com a médica
Maria Cristina Perin, diretora
de Vigilância em Saúde em
Suzano, a vacinação contra
o HPV reduz a incidência
de câncer nas mulheres que
tiveram contato com o papilomavírus humano. No
Brasil existem duas vacinas
aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), explicou a médica,
elas são a quadrivalente
composta pelos vírus 6, 11,
16 e 18, que é a oferecida
no Sistema Único de Saúde
(SUS), e a bivalente composta
dos vírus 16 e 18.
A médica enfatizou a importância de seguir o cronograma do Ministério da
Saúde para os adolescentes,
e que a vacina não é capaz
de impedir que infecções
já presentes causem lesão
na mucosa.

ESPORTES

Prevenção

Suzano Vôlei pode garantir Secretaria divulga 59
vagas de emprego
hoje o acesso à Superliga

Idosos podem se
vacinar contra
gripe e Covid
no Pró-Hiper

André Diniz

Suzano - Além do festival
cultural no aniversário, os
moradores da cidade e da
região terão a oportunidade
de acompanhar hoje o jogo
que pode decidir o acesso
do Vôlei Suzano para a elite
nacional da Superliga Masculina. O segundo jogo da
semifinal contra o Niterói
Vôlei terá início às 14 horas
na Arena Suzano.
A equipe conta com a
vantagem, tendo vencido
o primeiro jogo no Rio de
Janeiro na última semana. Caso vença o jogo no
sábado, irá à final com o
vencedor entre Ubevôlei
(MG) e Instituto Cuca (CE)
e terá o acesso garantido
para a SuperLiga de 2023.
A Prefeitura reforçou,
durante esta semana, que
apresentou a agenda de
eventos do aniversário de
73 anos de emancipação da
cidade que o trabalho está
sendo feito de maneira a

preservar o novo ciclo, com
a participação do empresariado local no patrocínio da
equipe, e a participação do
poder público limitada à
infraestrutura para treinos
e jogos. “Este será um novo
ciclo, pois os resultados da
equipe são o principal fator
que atrai o investimento,
formando um círculo virtuoso”, reforçou Rodrigo
Ashiuchi (PL).
Toda a arrecadação com

a troca de ingressos será
encaminhada ao Fundo
Social de Solidariedade de
Suzano. “Estamos contando
com mais de 5 mil pessoas
na Arena, para impulsionar
o time de nossa cidade, que
não representa apenas Suzano,
mas também o Alto Tietê e
é a volta de uma das nossas
tradições desportivas, que
é o voleibol”, destacou o
prefeito durante a entrevista
coletiva.
Ricardo Sobrinho/Suzano Vôlei

Partida decisiva está marcada para as 14 horas

Guararema - A Secretaria de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico atualizou a lista
de vagas de trabalho na cidade. Nesta semana, são 59
oportunidades profissionais.
As vagas que exigem Ensino Fundamental completo
são para auxiliar de limpeza,
ajudante geral (duas vagas),
auxiliar de manutenção, ajudante geral/produção, caseiro
casal (duas vagas), auxiliar
de manutenção, padeiro,
confeiteiro/ajudante de confeiteiro, roçador, auxiliar de
recepção, camareira/auxiliar
de serviços gerais, ajudante
geral, controlador de acesso
(duas vagas), diarista, ajudante de pátio, marceneiro, ½
oficial de marceneiro, caseiro
e costureira.
Já as vagas com exigência
de Ensino Médio são para
vendedor/atendente, auxiliar
de escritório, açougueiro,
estoquista, separador, encarregado de conferência,
assistente fiscal, torneiro
mecânico, auxiliar de serviços
gerais, cozinheiro (duas vagas),

auxiliar de produção (duas
vagas), operador e programador de CNC, ajudante de
cozinha, auxiliar de reservas,
ajudante de pizzaiolo, cumin,
assistente comercial, fresador,
eletricista de manutenção,
auxiliar de eventos, vendedor interno, multi função e
auxiliar de expedição. Para
quem ainda cursa o Ensino
Superior há vaga para estágio
em engenharia, estágio administrativo, administração
(ou técnico), estagiário em
Educação Física e auxiliar
administrativo.
Os que já concluíram
podem ser candidatar para
técnico de desenvolvimento
de embalagens, auxiliar de
contabilidade, financeiro,
auxiliar administrativo, professor de Educação Física,
assistente administrativo
e laboratorista. Há ainda
uma vaga com escolaridade
indiferente de doméstica/
passadeira.
Os interessados podem se
candidatar pelos telefones
4693-1717 e 4693-1432

Mogi - Idosos com 75 anos
ou mais podem tomar a vacina
contra a gripe hoje, das 9h30
às 15h30, no Pró-Hiper do
Mogilar, sem necessidade de
agendamento. Basta comparecer de carro (com entrada
pela avenida Cívica) ou a pé
(pela avenida Prefeito Carlos
Ferreira Lopes) munido de
documento pessoal, comprovante de endereço e caderneta
de vacinação, se tiver.
Os mogianos com 80 anos
ou mais que precisarem tomar
a quarta dose ou qualquer
outra vacina contra a o coravírus (Covid-19) também
poderão ser atendidos neste
horário, sem agendamento.
Nas últimas 24 horas foram
registrados três óbitos em
decorrência da Covid-19 em
Mogi, no entanto, a Vigilância
Epidemiológica do município informou que as mortes
ocorreram no ano passado,
afirmou o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat).

4

Sábado, 2 de abril de 2022

portalnews.com.br

2 DE ABRIL
DIA MUNDIAL DA
CONSCIENTIZAÇÃO
DO AUTISMO
O autismo não é um
universo à parte: ele faz
parte do nosso dia a dia.
Para comemorar a data, a Coordenadoria da Pessoa
com Deficiência e Mobilidade Reduzida (Copede) dá
início à Olimpíada Azul, competição totalmente dedicada
às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
São 8 modalidades esportivas: futebol, basquete,
bocha, jogos de mesa (dominó e Lego), game,
taekwondo, atletismo (corrida) e cantinho da arte.
As atividades vão trazer alegria, diversão e bem-estar
para as pessoas, mas o objetivo principal é promover
a inclusão e maior conscientização sobre o tema.
Aqui todos são vencedores!
As inscrições podem ser feitas pelo link
bit.ly/olimpiada-azul ou presencialmente
no Centro Municipal de Paradesporto.
Para mais informações, ligue 4798-5969 ou
99794-6717 (WhatsApp).

ABERTURA DA
OLIMPÍADA AZUL
Data:
2/4, sábado
Horário:
a partir das 9h30
Local:
Centro Municipal
de Paradesporto Av. Expedicionário
José Barca, s/nº Jardim Rodeio
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Celebração

PROJETO-PILOTO

Culto Ecumênico e
almoço beneficente
celebram os 53
anos da Apae

Um dos objetivos é diminuir a quantidade de ônibus no centro e interligar os terminais

Mogi- Há 53 anos, a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae)
de Mogi das Cruzes presta
assistência às pessoas com
deficiência. Fundada por
Ricardo Strazzi em 27 de
março de 1969, atualmente
a instituição atende 650
pessoas com deficiência
intelectual e múltipla e é
presidida por João Anatalino Rodrigues. À frente
da diretoria pedagógica
está a Ana Paula Nogaroto.
Para o dia 10 de abril, um
domingo, está agendado o
almoço Strogonoff da Apae,
a partir do meio-dia. Apesar
de ser presencial, ele terá
a opção de ser retirado no
local, também.
Por dois anos, em razão
da pandemia do (Covid-19),
a Apae de Mogi das Cruzes,
deixou de celebrar a data.
Agora, com a retomada das
atividades presenciais, a
organização voltou a realizar
o seu tradicional Culto Ecumênico, na manhã de hoje,
em sua sede (na Quadra
de Esportes), localizada
no Jardim Betânia.
“É com muita alegria e
gratidão que celebramos
este momento. Anos atrás,
em 1969, a Apae iniciava
os trabalhos de maneira tímida. O seu Ricardo
(fundador) sequer tinha
imaginado o quanto ela
cresceria, se tornando uma
referência regional, estadual
e até nacional”, destacou a
diretora pedagógica Ana
Paula Nogaroto.
Como de costume, a
instituição, respeitando as
diferentes religiões e crenças,
promoveu o Culto Ecumênico,
uma iniciativa que reforça o
amor ao próximo por meio
de mensagens que levam
à reflexão, crescimento e
aprendizado.
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Sistema de transporte
Pronto! se inicia amanhã
Mogi - O Pronto!, o novo
sistema de transporte coletivo,
começa a operar amanhã,
com o projeto-piloto que
traz novidades para deixar o
serviço mais moderno. Neste
momento, as alterações ocorrerão em linhas das regiões do
Cocuera e de Biritiba Ussú,
além da criação de uma nova
Linha Expressa e três Linhas
Circulares.
A principal é a diminuição
de circulação dos ônibus na
região central, com as linhas
passando a ter ponto final
nos terminais mais próximos.
Esta medida garante viagens
mais rápidas, com mais previsibilidade de horários e
pontualidade no atendimento
aos bairros, uma vez que
não haverá a interferência
do trânsito pesado do centro
nos trajetos.
As linhas C404 (Conjunto
Residencial Toyama) e C405
(Conjunto Residencial Cocuera)
deixarão de ter ponto final no
Terminal Central e passarão
para o Terminal Estudantes
e se chamarão E404 e E405,
respectivamente. Já as linhas
E392 (Manoel Ferreira) e
E393 (Biritiba Ussú via Boa
Vista) passarão do Terminal
Estudantes para o Terminal
Central, passando a ser denominadas C392 e C393.
Foi possível também ampliar
o atendimento aos bairros,
com um total de 55 novos
horários. A reprogramação foi
feita ouvindo a população por
meio do Programa Participa
Mogi Mobilidade, em que os
moradores puderam indicar
os melhores horários a serem
implantados.
A linha E404 (Conjunto
Residencial Toyama) terá o

Pedro Chaverdar/PMMC

acréscimo de 10 novas viagens, enquanto a linha E405
(Conjunto Residencial Cocuera) será beneficiada com 13
novas partidas. Ainda nesta
região da cidade, a linha E493
(Cocuera – Lago Azul) terá 18
novos horários. Já na região de
Biritiba Ussú, as linhas C392
(Manoel Ferreira) e C393
(Biritiba Ussú via Boa Vista)
terão sete novas partidas cada
uma, somando 14 viagens.
Para orientar a população,
a Prefeitura está distribuindo
materiais informativos nos
Terminais Central e Estudantes, nos ônibus e nos bairros
participantes do projeto-piloto.

Linhas

Para ligar os dois terminais e
atender a região central, estão
sendo criadas três linhas circulares e uma linha expressa,
que farão a integração gratuita
com as demais linhas do
sistema de transporte, com a
utilização do Cartão Pronto!.
A Linha Expressa terá identificação laranja e vai unir os
dois terminais sem paradas no
caminho, no mesmo modelo
do metrô. A previsão é que
esta linha tenha intervalos de
cinco minutos entre os ônibus.
Já o Circular Saúde terá cor
azul e passará pelos principais
locais de atendimento médico
de Mogi das Cruzes, como o
Hospital das Clínicas Luzia
de Pinho Melo, o Pró-Mulher,
o Pró-Criança, entre outros.
Por fim, o Circular Centro
e o Circular Centro via Rua
Ipiranga vão atender os pontos
na Região Central e deverão ser
usados pelos passageiros que
têm interesse em desembarcar
entre os Terminais Central e
Estudantes.

Para ligar os terminais de Mogi das Cruzes, três linhas circulares serão criadas

Veja mais detalhes em: Pronto! terá linhas circulares para
ligar os terminais e atender
o Centro

Integração

Os passageiros participantes
do projeto-piloto também terão

mais benefícios na integração
do transporte coletivo, o que
vai garantir mais economia nas
viagens para quem utiliza mais
de um ônibus. Eles poderão
fazer a integração gratuita com
qualquer linha da cidade, pelo
prazo de 1h30. Pelo sistema

atual, a integração só é possível
para linhas de outras regiões.
A princípio, a nova integração será válida para as linhas
das regiões participantes do
projeto-piloto, mas será ampliada gradativamente para
outras regiões da cidade.

Esporte

Copede e Centro do Paradesporto
promovem a Olimpíada Azul
Mogi- A Coordenadoria
da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida (Copede),
em parceria com o Centro
Municipal do Paradesporto,
vai promover no próximo
sábado a Olimpíada Azul, uma
competição com oito modalidades esportivas, destinada
a pessoas com Transtorno
do Espectro Autista (TEA) e
também a pessoas com outras
deficiências, que tenham vontade de interagir e participar.
O evento é realizado em
alusão ao Dia Mundial do
Autismo, celebrado em 2
de abril e os interessados
já podem se inscrever. As
inscrições podem ser feitas
antecipadamente por meio
do site da Prefeitura ou então
presencialmente no Centro
do Paradesporto.
Além de estimular a prática
do exercício físico, a Olimpíada Azul visa proporcionar a
inclusão social, associada a
momentos de lazer e descontração e, ainda, ampliar
a conscientização sobre o

Transtorno do Espectro Autista
(TEA). As modalidades são:
futebol, basquete, bocha, jogos
de mesa (dominó e Lego),
game, TaeKwonDo, atletismo
(corrida) e cantinho da arte.

Competição que
ocorre no próximo
sábado é destinada
a pessoas com TEA
e outras deficiências

As disputas podem ser feitas
de forma individual, para
pessoas que tenham vivência
ou necessitem de um cuidado
individual para praticar as
modalidades oferecidas; de
forma coletiva, para pessoas com
TEA que tenham vivência em
praticar modalidades em grupo
e há também a modalidade à
distância (MAD), destinada a
atletas que não têm convívio
social, mas praticam alguma
das modalidades em casa.

O Olimpíada Azul também
tem como objetivo utilizar
o esporte como ferramenta
de socialização e resgate da
dignidade humana e, ainda,
apresentar as modalidades que
são oferecidas para pessoas
com Transtorno do Espectro
Autista de forma corriqueira no Centro Municipal do
Paradesporto.
A Copede é uma Coordenadoria vinculada à Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Já o Centro Municipal do
Paradesporto é um equipamento gerido pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer.
Assim, a Olimpíada Azul é
uma parceria entre as Secretarias de Assistência Social e
Esporte e Lazer.
O Centro Municipal do
Paradesporto tem entrada
pela avenida Expedicionário
José Barca, no Rodeio. Mais
informações sobre a Olimpíada
Azul podem ser obtidas pelos
telefones da Copede, que é o
4798-5969, ou pelo Whatsapp
99794-6717.
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COMEMORAÇÕES

Vila Urupês ganha creche para
crianças de 1 a 3 anos de idade
Unidade comunitária foi entregue ontem ao bairro e marca o inicio das celebrações de aniversário da cidade
Suzano - O prefeito Rodrigo O local será gerido pela
Ashiuchi (PL), inaugurou Associação de Assistência à
ontem uma nova creche Mulher, ao Adolescente e à
comunitária na Vila Urupês. Criança Esperança (Aamae),
A entrega da unidade, que levando o nome de Sementem capacidade para cem tinhas da Aamae. O espaço
crianças de 1 a 3 anos de conta com cinco salas, reidade, marca o início da feitório, área administrativa
programação de aniversário e área de recreação, sendo
do município, que completa que o investimento anual é
73 anos de emancipação estimado em R$ 387.365.
político-administrativa hoje.
De acordo com o secretáA creche está localizada no rio municipal de Educação,
número 874 da rua Madame Leandro Bassini, a nova creche
Pommery e deve atender à vem para reforçar a oferta
demanda de atendimento de atendimento na região.
da Vila Urupês em período “As creches comunitárias são
integral, das 7h30 às 17 horas. de grande importância para

Titulo de eleitor

Prazo para regularização
termina segunda-feira
Região - O prazo para regularização do título de eleitor
termina segunda-feira, e pode
ser feito presencialmente nas
unidades do Poupatempo,
mediante agendamento, e
nos serviços online do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE). Até a data também é
possível solicitar a primeira
via do título e transferir o
domicílio eleitoral. Neste ano
serão eleitos o presidente da
República, governadores e
deputados estaduais e federais, e senador. A votação em
primeiro turno será no dia
2 de outubro e, em caso de
segundo turno, no dia 30
de outubro.
A regularização é necessária
no caso do cancelamento
do título devido à ausência
às urnas, caso a pessoa não
tenha votado ou justificado
por três eleições consecutivas.
Para aplicação dessa regra,

de acordo com o TRE, cada
turno é considerado uma
eleição. O procedimento pode
ser feito presencialmente no
Poupatempo ou pela internet,
com o sistema Título Net.
Nos canais digitais do
Poupatempo, é possível ainda
realizar consultas de local
de votação, emitir certidão
de quitação das eleições e
certidão de crime eleitoral.
Apenas nos primeiros dois
meses deste ano, o Poupatempo já contabilizou cerca
de 430 mil atendimentos
referentes ao TRE. Desses,
mais de 380 mil foram pelos
canais digitais do programa.
A revisão ou transferência
também pode ser feita pelo
e-Título, aplicativo utilizado como um título digital,
substituindo o documento
em papel no dia das eleições.
Basta fazer o download gratuito
em smartphones ou tablets.
Marcello Casal JrAg..ncia Brasil

Serviços podem ser solicitados pela plataforma online

Suzano, uma vez que vêm
ao encontro do trabalho do
governo, com o objetivo de
oferecer cada vez mais vagas
para as crianças da cidade.
Desde 2017 reforçamos essas
parcerias para garantir mais
qualidade no atendimento.
Agradeço a Aamae por mais
uma vez estar conosco nesse
grande trabalho conjunto”,
disse.
De acordo com a presidente
da entidade, Sílvia Rangel, a
Aamae segue expandindo a
assistência em prol da comunidade suzanense. “Estamos
cada dia mais fortalecidos.

Sou muito grata por todas
as pessoas e por todas as
oportunidades ao longo dos
anos. É sempre com muita
alegria que iniciamos novos
projetos e colocamos toda a
nossa garra e empenho no
trabalho a ser desenvolvido.
Com amor e respeito ao
próximo conseguimos dar
passos maiores e ajudar
mais pessoas”.
Já o prefeito destacou
que a entrega inicia as comemorações de aniversário
da cidade. “Comemoramos
73 anos com foco total no
bem-estar da população.

Enfrentamos dois anos de
pandemia e aos poucos retomamos nossas atividades.
Essa é a segunda creche comunitária que inauguramos
neste ano e, ainda em abril,
duas novas unidades também
serão entregues no Jardim
Casa Branca e na Cidade
Boa Vista. O aniversário é
de Suzano e a comemoração
é de todos nós. Agradeço a
parceria da Aamae, que por
inúmeras vezes demonstrou
seriedade e compromisso no
trabalho social desenvolvido
no município”.
A cerimônia de entrega

na Vila Urupês também foi
acompanhada pelo coordenador-geral das creches da
Aamae, Matheus Moreira, e
pela diretora da nova unidade, Andreia Molero da Silva.
Por parte da Câmara de
Suzano, também marcaram
presença os vereadores Artur
Takayama; Givaldo Freitas
dos Santos, o Baiano da
Saúde; Joaquim Antônio da
Rosa Neto; e José Oliveira
Lima, o Zé Oliveira; além
do assessor Roger Maso,
que estava representando o
parlamentar Marcel Pereira
da Silva, o Marcel da ONG.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
COMUNICADO
PREGÃO Nº 226/21 - PROCESSO Nº 28.675/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS,
PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio de seu Secretário de Gestão Pública,
torna público, que após o Pregoeiro e a Equipe de Apoio converter o processo em diligência,
foi verificado que a empresa PLENA SAÚDE LTDA não atende aos itens 5.1.4, 5.3, 5.3.1 e
5.6.3 do Edital. A empresa terá o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de recurso a
contar da publicação deste aviso.
Mogi das Cruzes, em 01 de abril de 2022.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário de Gestão Pública
__________________________________________________________________________
REVOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2021 – PROCESSO Nº 14.984/2021 E APENSOS.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS /
ORIGINAIS (ABNT/NBR-15296) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA
MUNICIPALIDADE, COMPOSTA POR LINHA LEVE, MÉDIA, PESADA E MOTOCICLETAS
DAS MARCAS: FIAT, VOLKSWAGEN, AGRALE, MARCOPOLO, MITSUBISHI, VOLARE,
NEOBUS, MERCEDES BENZ, GENERAL MOTORS/CHEVROLET, FORD, FIAT IVECO,
RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, HYUNDAI, KIA, YAMAHA E HONDA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Infraestrutura
Urbana, comunica aos interessados que, tendo em vista que a empresa BRAVOS SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS EIRELI não atendeu ao item 2.1 da ata de registro de preços REVOGAMOS
a homologação do lote 04 para a referida empresa. Comunicamos também, que após
negociação com as próximas colocadas, a empresa MULTI SERVICE AUTOMOTIVO LTDA
manifestou interesse em assumir o lote 04, sendo assim, fica a ela HOMOLOGADO o lote.
Mogi das Cruzes, em 30 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 - PROCESSO Nº 37.082/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE MATO
E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA MUNICIPALIDADE.
EMPRESA VENCEDORA: COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS GERAIS LTDA .
VALOR GLOBAL: R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais).
Mogi das Cruzes, em 30 de março de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2021 – PROCESSO Nº 29.246/2021 E APENSOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ARMÁRIO
CLÍNICO ODONTOLÓGICO.
EMPRESAS VENCEDORAS: NELMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E
HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA; SILVIO VIGIDO – ME e WEBLABOR SÃO PAULO
MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA – EPP.
VALOR GLOBAL: R$ 37.613,83 (trinta e sete mil, seiscentos e treze reais e oitenta e três centavos).
Mogi das Cruzes, em 25 de março de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

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.
CLAUDIO FELIPE DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão forneiro,
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e
noventa e três (15/05/1993), residente e domiciliado Avenida Tenente Manuel
Alves, 58, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de Claudio Felipe da Silva
e de Lucilene Maria dos Santos. FABRICIA JÉSSICA DE ALENCAR, estado
civil solteira, profissão do lar, nascida em Fronteiras, PI no dia dezenove
de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (19/12/1994), residente
e domiciliada Avenida Tenente Manuel Alves, 58, Vila Brás Cubas, Mogi das
Cruzes, SP, filha de Francisco Maurício Alencar de Sousa e de Fábia Antonia
Ferreira de Sousa.
Conversão de União Estável
GUILHERME AUGUSTO MORI DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão
desenvolvedor de software, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e oito de
junho de mil novecentos e noventa e seis (28/06/1996), residente e domiciliado
Avenida América, 85, Jardim Aeroporto II, Mogi das Cruzes, SP, filho de Moisés
de Assis e de Aparecida Marlene Mori de Assis.
JULIA FIGUEIREDO SILVA, estado civil solteira, profissão assistente de
marketing, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de julho de dois mil
(20/07/2000), residente e domiciliada Avenida América, 85, Jardim Aeroporto II,
Mogi das Cruzes, SP, filha de Ronaldo Lopes da Silva e de Rosana Figueiredo
Silva.
LUCIANO MARQUES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido
em Mogi das Cruzes, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e
oitenta e quatro (06/01/1984), residente e domiciliado Rua Doutor Francisco de
Souza, 410, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filho de DOMINGOS MARQUES e
de MARIA APARECIDA MARQUES.
VANESSA DO CARMO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de março de mil novecentos e
oitenta e nove (11/03/1989), residente e domiciliada Rua Doutor Francisco
de Souza, 410, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSE DO CARMO
NASCIMENTO e de MEIRE REGINA GIORGI NASCIMENTO.
Conversão de União Estável
LINCOLN DUARTE DE ARAÚJO ALFENAS, estado civil solteiro, profissão
educador fisico, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de maio de
mil novecentos e noventa e um (18/05/1991), residente e domiciliado Avenida
Ulysses Borges de Siqueira, 266, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho
de Jacinto Geraldo Alfenas e de Josefa Duarte de Araújo Alfenas.
MAYARA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão educador fisico,
nascida em Franco da Rocha, SP no dia dezoito de março de mil novecentos
e noventa e um (18/03/1991), residente e domiciliada Avenida Ulysses

Borges de Siqueira, 266, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de Sergio
Rodrigues e de Maria Lucia da Silva Rodrigues.
LUCAS SOUSA GOMES, estado civil solteiro, profissão , nascido em
Paulistana, PI no dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa
e cinco (17/11/1995), residente e domiciliado Rua Lúcio Calixto de Franca,
545, casa 05, Jardim Santos Dumont III, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSÉ
MOISÉS GOMES e de EDILSA ALDENORA SOUSA GOMES.
LOURUAMA AMMI MARQUES BEZERRA, estado civil solteira, profissão ,
nascida em Guarulhos, SP no dia primeiro de abril de dois mil e três (01/04/2003),
residente e domiciliada Rua Lúcio Calixto de Franca, 545, casa 05, Jardim
Santos Dumont III, Mogi das Cruzes, SP, filha de RAFAEL MARQUES BEZERRA
e de MARIA JOSÉ BEZERRA.
Conversão de União Estável
JOSE PAULO ROSA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido
em Presidente Bernardes, MG no dia sete de fevereiro de mil novecentos
e cinquenta e cinco (07/02/1955), residente e domiciliado Rua Cumbica, 59,
Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOAO TOMAZ ROSA e de
MARGARIDA GABRIEL ROSA.
GILVANIA MARIA DA SILVA MARQUES, estado civil viúva, profissão do lar,
nascida em Maceió, AL no dia nove de maio de mil novecentos e cinquenta e
nove (09/05/1959), residente e domiciliada Rua Cumbica, 59, Jardim Aeroporto
III, Mogi das Cruzes, SP, filha de MARIA JOSÉ DA SILVA.
Conversão de União Estável
MARCIO GONÇALVES GUERRA, estado civil divorciado, profissão pintor,
nascido em Itaquaquecetuba, SP no dia treze de outubro de mil novecentos
e sessenta e nove (13/10/1969), residente e domiciliado Rua João Ferreira Dias,
360, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANDRE DIAS GUERRA e de
CREUSA GONÇALVES.
ELIANA MACHADO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Poá,
SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e setenta e um (15/02/1971),
residente e domiciliada Rua João Ferreira Dias, 360, Vila Pomar, Mogi das
Cruzes, SP, filha de TERTULINO MACHADO e de PIEDADE JOSÉ MACHADO.
Conversão de União Estável
LINDOMARQUE CORREIA DE MELO, estado civil solteiro, profissão Moto Boy,
nascido em Solidão, PE no dia vinte e três de abril de mil novecentos e setenta
e cinco (23/04/1975), residente e domiciliado Rua Cumbica, 155, A, Jardim
Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de Dioclecio Correia de Melo e de Maria
Marluce de Melo.
LUCIVÂNIA MARTINS PEREIRA, estado civil solteira, profissão domestica,

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

nascida em Tabira, PE no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta
e cinco (31/05/1985), residente e domiciliada Rua Cumbica, 155, A, Jardim
Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de Luiz Gonzaga Pereira da Silva e de
Maria Luzimar Martins Pereira.
Conversão de União Estável
ANDERSON BRANDÃO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão
vigilante, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de fevereiro
de mil novecentos e oitenta e cinco (28/02/1985), residente e domiciliado Rua
Nepal, 60, Jardim Santos Dumont I, Mogi das Cruzes, SP, filho de ADRIANO
DAS DORES DE OLIVEIRA e de VERA LUCIA DOS ANJOS BRANDÃO DE
OLIVEIRA.
PATRICIA MARTINS DA SILVA CARVALHO SANTANA, estado civil divorciada,
profissão supervisora de limpeza, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia
nove de março de mil novecentos e oitenta e dois (09/03/1982), residente e
domiciliada Rua Nepal, 60, Jardim Santos Dumont I, Mogi das Cruzes, SP, filha
de JESUE CARVALHO SANTANA e de DALVA MARTINS DA SILVA CARVALHO
SANTANA.
YURI DOS ANJOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil,
nascido em Salvador, BA no dia nove de março de mil novecentos e oitenta
e três (09/03/1983), residente e domiciliado Rua Santa Efigênia, 909, torre
01, apto 33, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de ADONAI FERREIRA
DE JESUS e de ZULEIDE DOS ANJOS DE JESUS. JULIANA DA SILVA
LOPES, estado civil solteira, profissão tecnica de enfermagem, nascida em Mogi
das Cruzes, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e três
(20/09/1983), residente e domiciliada Rua Santa Efigênia, 909, torre 01, apto 33,
Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de FRANCISCO JOSE DE CASTRO
LOPES e de MARIA GOMES DA SILVA LOPES.
Conversão de União Estável
NINRODHES GÊNESIS CAMPOS MACHADO, estado civil solteiro, profissão
operador logístico 2, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e seis
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (26/10/1989), residente e
domiciliado Rua Benedita Aparecida Lápido, 702, Vila Nova Cintra, Mogi das
Cruzes, SP, filho de WANDERLEY APARECIDO MACHADO e de BENEDITA DE
FATIMA CAMPOS MACHADO.
SILVIA RAMOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e oitenta
e seis (24/10/1986), residente e domiciliada Rua Benedita Aparecida Lápido, 702,
Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de ROSALINA RAMOS.
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Um abraço a você que nasceu ou
vive nessa cidade querida.
Continue contando comigo e
com o meu trabalho!
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