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

O saldo de fevereiro do novo 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do go-
verno federal, revelado na última 
semana, mostrou que o setor de 
Prestação de Serviços tornou-se 
destaque positiva e negativamen-
te ao mesmo tempo no Alto Tietê, 
registrando recordes de contrata-
ção e demissão para o mês de fe-
vereiro. O levantamento aponta a 
variação entre contratações e de-
missões na totalidade. Mogi das 
Cruzes, por exemplo, mostrou 
saldo positivo para o segmento, 
enquanto que Suzano registrou 
recuo em reação ao mês passado. 
Cidades, página 8

Doação do IR

População pode 
ajudar fundos 
municipais
Cidades, página 5

Um exemplo é a situação da 
passagem de nível da rua Deoda-
to Wertheimer. Cidades, página 4

Em fevereiro, região apresentou cidades que criaram vagas para este segmento enquanto outras fecharam no período

Criação de empregos no setor  
de Serviços oscila no Alto Tietê

Política

MOGI BUSCA 
ARTICULAÇÃO 
PARA TRAZER 
PROJETOS 
PARA CIDADE

SUZANO

Nova etapa 
de vacinação 
começa nesta 
semana. p3

Somente Itaquá detém qua-
se metade das oportunidades da  
região. Cidades, página 5

Mais emprego

REGIÃO  
DIVULGA  
1,25 MIL  
VAGAS 

Mogi News/Arquivo

Caio Cunha procura falar diretamente com o governo do Estado

Apesar do efeito sanfona, criação de emprego para o setor deve se estabilizar durante o ano
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Suzano

Prefeitura inaugura centro de 
atendimento e apoio pedagógico

Unidade localizada no Jardim Monte Cristo vai auxiliar 
na educação de crianças com autismo. Cidades, página 3
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BALANÇO DA CÂMARA
O setor de Comunicação da Câma-
ra de Mogi das Cruzes realiza hoje, 
a partir das 9h30, um café da ma-
nhã com os jornalistas do Alto Tietê 
para divulgar um balanço dos três 
primeiros meses de comando do 
vereador Marcos Furlan (DEM). O 
evento irá ocorrer na sede do Le-
gislativo.

VAGAS EM SHOPPING
O Mogi Shopping começa a sema-
na com oportunidades para quem 
busca uma colocação no mercado 
de trabalho. Interessados podem 
aproveitar o início da semana e se-
guir as recomendações de cada loja 
para entregar os currículos.

CONSCIENTIZAÇÃO
A Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos celebrou no último sábado o 
Dia da Conscientização do Autismo, 
com diversos parceiros e a presen-
ça das secretarias de Meio Ambien-
te, Verde e Proteção Animal, Edu-
cação e Cultura e Turismo. A ação 
ocorreu no Parque Municipal Nosso 
Recanto. A prefeita Priscila Gam-
bale (PSD) fez questão de presti-
giar a festividade.

RODRIGO GARCIA EM MOGI
O governador Rodrigo Garcia (PSDB) 
estará hoje, em Mogi das Cruzes, 
para assinar o convênio de implan-
tação do restaurante Bom Prato 
em Jundiapeba. O novo coman-
dante do Executivo paulista será 
recebido pelo prefeito Caio Cunha 
(Pode) na rua  Cecílcia Rocha, e 
deverá anunciar outros recursos 
para melhorar a infraestrutura de 
Mogi das Cruzes

‘MEU EMPREGO’
A Prefeitura de Arujá deu início, on-
tem, às inscrições para o progra-
ma “Meu Emprego”, uma parceria 
firmada entre o governo do esta-
do com a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, por 
meio do programa “Arujá Capaci-
ta”. Esta é uma iniciativa que visa 
orientar e preparar o trabalhador 
na busca de um emprego compa-
tível com os seus interesses, habi-
lidades e qualificação profissional. 
O programa utiliza a metodologia 
Canadian Steel Trade and Employ-
ment Congress (CSTEC), na qual os 
participantes formam um time para 
troca de experiências e busca con-
junta por emprego ou colocação.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Oscilação no emprego

A 
última liberação do Cadastro Ge-
ral de Empregado e Desemprega-
do (Caged) mostrou uma oscilação 
na criação de vagas para o setor de 

Prestação de Serviços no Alto Tietê. Enquanto 
umas cidades criaram postos de trabalho no 
setor, outras extinguiram vagas.

Entrevistados ouvidos pela reportagem 
informaram que esta oscilação deve estabili-
zar a partir dos próximos meses, isto é, se a 
economia voltar a crescer a partir deste mês 
de uma forma mais robusta, mas de maneira 
que se sustente. Em anos anteriores temos 
visto esse crescimento, todavia ele raramen-
te se mostrou forte para continuar, nos pró-
prios dados do Caged mesmo, o crescimento 
na criação de novas vagas se mostrou muito 
mais como um voo de galinha do que algo 
que mostre firmeza e confiança, de um jeito 
que saberíamos que no mês seguinte este cres-
cimento seria contínuo, embora sustentável.

Sim, pois, não adianta um crescimento ex-
traordinário durante um período, mas no se-
guinte os números se mostrarem pífios, isso já 
ocorreu com o setor de imóveis nos Estados 
Unidos há duas décadas: houve um “boom” 

na compra de casas e apartamentos, mas a 
economia não deu conta tanto financiamen-
to, os compradores não conseguiram pagar 
as prestações e o resultado foi quase um co-
lapso do sistema.

Por aqui se espera que o emprego e a eco-
nomia possam encontrar seus respectivos ca-
minhos, mas um ao lado do outro, porque um 
deve puxar o outro segmento para se manter. 
Isso ocorrendo, os prognósticos para os meses 
vindouros são mais otimistas, ainda mais se 
um novo governo for eleito ser o que fomenta 
o trabalho e o incentive, mas que fique claro 
que é preciso incentivar o emprego formal, 
na informalidade, o trabalhador não tem seus 
direitos garantidos, além de o governo não 
recolher os tributos necessários.

Como já falamos outras vezes neste mesmo 
espaço, ainda é cedo para este crescimento do 
emprego se concretizar, ou até mesmo para 
se mostrar um novo voo de galinha, mas o 
certo é que ele deve ser estimulado, afinal, 
tudo funciona como uma cadeia produtiva: 
um cidadão com um emprego garantido con-
some mais, compra mais, e faz a tal da roda 
da economia girar.

Tudo é movimento no nos-
so corpo e tudo tem sua fun-
ção específica, por isso, saúde 
funcional é vida. Atenção ao 
funcionamento interno do 
corpo, as vísceras, o conhe-
cido movimento peristáltico 
ocorrem como consequência 
da contração dos músculos 
lisos que constituem os ór-
gãos do tubo digestório. Esses 
movimentos, chamados nor-
malmente apenas de peristal-
tismo, são essenciais para o 
processo digestivo, uma vez 
que garantem a movimenta-
ção dos alimentos ao longo 
do sistema digestório. Esse 
movimento é tão eficiente 
que garante o sentido do ali-
mento mesmo que fiquemos 
de cabeça para baixo.

Os movimentos peristálti-
cos são movimentos involun-
tários rítmicos que ocorrem 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

graças a comandos do nosso 
sistema nervoso, mais preci-
samente o sistema nervoso 
autônomo.

Essa porção do sistema 
nervoso é responsável por 
comandar as ações internas 
do nosso corpo, tais como o 
ritmo cardíaco e a secreção 
de algumas glândulas, além, 
é claro, do controle da mus-
culatura lisa. Na boca, o ali-
mento é mastigado e mistu-
rado à saliva, passando a ser 
chamado de bolo alimentar. 
Esse bolo é empurrado pela 
língua em direção à faringe 
para que, posteriormente, 
chegue ao esôfago. Nesse 
último órgão, os movimen-
tos peristálticos levam o ali-
mento até o estômago. No 
estômago, movimentos pe-
ristálticos também estão pre-
sentes e garantem que o bolo 

alimentar se misture com o 
suco gástrico. A mistura for-
mada deixa de ser chamada 
de bolo alimentar e passa a 
ser chamada de quimo.
No intestino delgado, os 
movimentos peristálticos 
garantem, homogenização 
com enzimas digestivas, se-
creções e a bile, processo em 
que o quimo se transforma 
em quilo. A movimentação 
da massa alimentar ocorre 
por peristaltismo lento e 
limitado e também longos e 
rápidos. No intestino grosso, 
mais precisamente no có-
lon, ocorrem movimentos 
peristálticos, entretanto, 
esses recebem o nome de 
movimentos de massa. Esses 
movimentos garantem a 
preparação para o processo 
de defecação.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiotera-

peuta e presidente da Comissão de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes
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Segunda etapa da vacinação 
tem início nesta semana
Suzano - A campanha de 
imunização contra a influenza 
(gripe) inicia nesta semana 
a segunda etapa de atendi-
mento, que contempla os 
idosos com 60 anos ou mais 
e os trabalhadores da saúde. 
A aplicação da dose ocorre 
nas 24 unidades de saúde, 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 15 horas. Para receber 
o imunizante basta o idoso 
apresentar documento original 
com foto, comprovante de 
residência e carteirinha de 
vacinação. Já os trabalhadores 
de saúde, se não imunizados 
no local de trabalho, deverão 
apresentar um comprovante 
do exercício efetivo da função. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, a 
estimativa de idosos acima 
de 60 anos na cidade chega a 
38.979, enquanto o público 
de trabalhadores da área 
é estimado na ordem de 
6.648 pessoas. Os índices são 
considerados para o repasse 
de doses, conforme o grupo 
de vigilância epidemiológica 

Gripe

(GVE) responsável pela região 
de Suzano. Segundo o chefe da 
pasta, Pedro Ishi, a vacinação 
da gripe contempla grupos 
prioritários mais vulneráveis 
à influenza.

“Iniciamos a campanha 
na semana passada com os 
idosos de 80 anos ou mais 
e agora avançamos com esse 
segundo grupo formado pelos 
munícipes maiores de 60 
anos e pelos profissionais 
de Saúde”, alertou. 

Covid-19
A Secretaria Municipal de 

Saúde também recebeu ontem 
uma nova atualização do do 
Estado para a aplicação da 
segunda dose adicional da 
vacina contra o coronaví-
rus (Covid-19) nas pessoas 
com 60 anos ou mais, que 
já tomaram a dose anterior 
há quatro meses ou mais. O 
atendimento também ocorre 
em todos os 24 postos da 
cidade, das 8 às 15 horas.

Aplicação da vacina ocorre nas 8 às 15 horas

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Centro de atendimento e apoio 
pedagógico são inaugurados
Evento ocorreu no sábado passado; espaço será voltado para o desenvolvimento de crianças com autismo

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), inaugurou 
no último sábado mais um 
espaço de Atendimento 
Educacional Especializado, 
no Jardim Monte Cristo. O 
equipamento está anexo à 
Escola Municipal Caic e será 
voltado ao acolhimento das 
crianças autistas da Rede 
Municipal de Ensino, bem 
como para capacitação e apoio 
pedagógico dos profissionais.

Além do chefe do executivo 
suzanense, também estiveram 
presentes na cerimônia o se-
cretário municipal de Cultura, 
o vice-prefeito Walmir Pinto; 
a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, a primeira-

-dama Larissa Ashiuchi; e 
o secretário municipal de 
Educação, Leandro Bassini, 
no qual enfatizaram as ini-
ciativas que resguardam os 
direitos universais, como de 
acesso ao ensino de quali-
dade para todas as pessoas, 
independentemente de suas 
limitações físicas ou mentais.

A Secretaria de Educação 

de Suzano trabalha na pers-
pectiva inclusiva, respeitando 
as necessidades individuais 
e promovendo mais desen-
volvimento e autonomia. 
Atualmente, há cerca de 
300 alunos com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) 
matriculados em todas as 
unidades na rede municipal 
de ensino, que são acom-
panhados pela equipe de 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). 

Neste primeiro momento, 
o novo espaço visa aco-
lher as crianças de 0 a 3 
anos que fazem parte do 
projeto-piloto do “Método 
de Intervenção Precoce Den-
ver”, no qual propõe uma 
terapia comportamental que 
utiliza brincadeiras e ações 
conjuntas para estimular o 
aprimoramento de habili-
dades cognitivas, sociais e 
de linguagem. Os trabalhos 
de implementação destas 
atividades tiveram início 
no final de 2019 e agora 
serão potencializados com 

uma infraestrutura completa 
para o desenvolvimento dos 
alunos. 

Conforme endossou o 
titular da Pasta, Leandro 
Bassini, a iniciativa simboliza 
uma premissa consolidada 
dentro da Educação de Suzano. 

“Não tem como dissociar a 
Educação da inovação, pois 
ofertar o ensino dentro da 
grade curricular prevista 
em lei é nossa obrigação, 

mas o que vai fazer dife-
rença na vida dos alunos 
são as intervenções atípicas 
e individuais, baseadas em 
estudos científicos. Cada um 
tem sua especificidade, e o 
ensino deve intervir nestes 
cenários de forma positiva”. 

A adesão à metodologia 
é fruto de uma parceria da 
administração municipal 
com o Instituto Farol, que 
tem promovido desde então 

a capacitação de cinco ser-
vidores municipais para 
atuar diariamente com as 
crianças. Destes, dois já 
realizam o trabalho junto a 
seis alunos autistas da rede 
e a previsão é de que até o 
início do segundo semestre, 
os coordenadores das creches 
sejam integrados na forma-
ção, para contribuir com a 
expansão dos atendimentos. 

Em seu discurso, a pri-
meira-dama Larissa Ashiuchi 
reforçou o protagonismo 
dos profissionais que se 
mobilizaram para ofertar o 
Método Denver em Suzano, 
agindo de forma proativa e 
em função da qualidade de 
vida às famílias. “A equipe é 
composta pela coordenação, 
especialistas, professores e 
agentes de apoio que são os 
responsáveis por transformar 
a vida destes pequenos e 
prospectar um futuro melhor, 
tranquilizando os pais e 
responsáveis. Em nome de 
toda a Educação Especial, 
parabenizo pelo trabalho 

sensível e imprescindível”, 
afirmou. 

Para o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi, a inclusão é mais 
do que apenas acolher as 
pessoas com deficiência, mas 
prever sua transformação de 
modo a garantir o acesso, a 
permanência e a aprendizagem 
de todas. “Este espaço é uma 
conquista para Suzano como 
um todo, pois uma criança 
com oportunidades iguais é 
sinônimo de uma sociedade 
mais justa e responsável. 
Estamos muito contentes em 
proporcionar condições dignas 
para o desenvolvimento de 
suas potencialidades. É um 
indicativo de que a cidade 
cresce em conjunto com seu 
povo”, concluiu.

O espaço para Atendimento 
Educacional Especializado está 
localizado na rua Cachoeira, 
no Jardim Monte Cristo. Para 
mais informações sobre o 
projeto e atuação das equi-
pes, o telefone disponível é 
4744-8900 ou por meio do 
e-mail sme@suzano.sp.gov.br. 

Unidade está localizada no Jardim Monte Cristo

Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Suzano - A Secretaria de 
Cultura divulgou a pro-
gramação de filmes a se-
rem exibidos no Cineteatro 
Wilma Bentivegna no mês 
de abril. Com 18 sessões 
previstas ao longo desta e 
das próximas semanas, o 
local tem entrada gratuita 
ao público interessado em 
filmes de comédia, ação, 
aventura, drama e de guerra.

As atrações começam hoje, 
às 14 horas, com “Eu Sou 
a Lenda”, obra de ficção 
científica de 2007 em que 
o cientista Robert Neville 
(Will Smith) luta contra a 
extinção da humanidade em 
uma história de luta, sobre-
vivência e terror. Amanhã, 
serão exibidos os dramas 

“Somos Marshall”, às 14 horas, 
e “Cartas de Iwo Jima”, às 
18 horas. Já na quinta-feira, 
Will Smith volta ao Cineteatro 
estrelando “Sete Vidas”, às 
14 horas. Mais tarde, às 18 
horas, é a vez de “No Vale 
das Sombras”.

Outros filmes programados 
pela Secretaria Municipal de 

Cineteatro divulga a 
programação de abril

Filmes

Cultura para este mês são 
as aventuras “O Senhor dos 
Ladrões” e “10.000 A.C.”, 
a comédia “Herbie, Meu 
Fusca Turbinado”, os lon-
gas de ação e suspense “O 
Justiceiro”, “O Informante” 
e “Gran Torino”, o romance 

“A Casa no Lago”, os dramas 
“O Sorriso de Mona Lisa”, 
“Voltando a Viver” e “Reine 
Sobre Mim” e os épicos “A 
Conquista da Honra”, “Leões 
e Cordeiros” e “Diamante de 
Sangue”. Todos os horários 
estão disponíveis no site 
www.suzano.sp.gov.br.

Segundo o vice-prefeito 
e secretário municipal de 
Cultura, Walmir Pinto, a 
variedade de obras exibidas 
tem como objetivo promover 
todo o tipo de sensações aos 
espectadores. “Buscamos levar 
a experiência e a emoção de 
um filme aos nossos munícipes 
de forma gratuita e acessível. 
No mês do aniversário de 
nossa cidade, esperamos ver 
muitos amantes da sétima 
arte aproveitando essas obras 
por aqui”, disse.

Santa Isabel - A falta dos 
pacientes em consultas mé-
dicas e exames marcados é 
um problema que prejudica 
o bem-estar de outras pes-
soas. A falta das pessoas em 
consultas médicas, afeta todo 
o planejamento da equipe e 
prejudica outros pacientes 
que poderiam beneficiar-se 
com a antecipação do atendi-
mento. No ano de 2021, em 
Santa Isabel, foi registrada a 
taxa de 49.18% de faltosos 
em consultas, além de 37% 
em exames.

Diversos motivos podem 
ocasionar a falta, como o 
trabalho ou até mesmo uma 
doença agravada. O prefei-
to de Santa Isabel, Carlos 
Chinchila (PSL) enfatizou 
sobre a importância des-
sa responsabilidade. “As 
consultas e os exames são 
muito necessários, então, 
se não puder ir, não tire a 
oportunidade de outro pa-
ciente que também necessita 
de atendimento”, ressaltou.

Falta a exames 
e consultas 
médicas é maior 
do que 35 %

Saúde
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Como está o andamento da 
gestão do prefeito Caio Cunha?
Redação checou os principais assuntos da cidade que mais movimentaram as redes sociais nos últimos dias

AVERIGUAÇÃO

Mogi - Em tempos de redes 
sociais, a rapidez do acesso 
à informação, assim como 
a possibilidade de intera-
ção, transformou a nossa 
relação com a notícia. Em 
grande parte, de forma posi-
tiva. É necessário, entretanto, 
atentarmo-nos aos riscos que 
tamanha busca por celeridade, 
inclusive de processamento 
das informações, pode acar-
retar, especialmente no que 
se refere à credibilidade, um 
dos sustentáculos do jorna-
lismo. Tendo isto em mente, 
relançamos nossos espaços 
nas redes, acompanhando a 
transformação da sociedade e 
transformando a sua relação 
com a notícia, num proces-
so de mão dupla, mas sem 
perder de vista justamente o 
foco na credibilidade.

Acompanhamos os assuntos 
que mais movimentaram as 
redes nas últimas semanas a 
respeito da atual gestão, do 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
e buscamos averiguá-los o 
mais profundamente pos-
sível, mantendo distância 
de paixões e parcialidades. 

Oferecer qualidade
Muito se tem abordado a 

questão da troca de plano de 
saúde dos servidores públicos 
municipais, cuja licitação per-
manece em andamento. Em 
contato com a administração, 
constatou-se que o processo 
encontra-se em fase de análise 
das diligências. Consta que 
o departamento responsável 
pela elaboração das condições 
mínimas na prestação dos 
serviços elaborou um Ter-
mo de Referência completo, 
com diversas melhorias para 
todos os servidores muni-
cipais. Quando a licitação 
for concluída e o contrato 
com uma nova empresa for 
assinado, a Prefeitura garan-
tiu o exercício de seu papel 
fiscalizador e a exigência de 
que a prestadora execute os 
serviços com excelência, não 
bastando, portanto, a oferta 
do menor preço global, preo-
cupação exposta por muitos 
usuários das redes. Ademais, 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou ter tomado 
todas as precauções durante 
a elaboração das condições 
de execução, de modo que, 
independentemente de quem 
seja a contratada, os servi-
dores terão mais opções de 
locais e especialidades nos 

atendimentos. Até que o 
processo seja finalizado, os 
servidores seguem sendo 
atendidos pela operadora atual.

Radares
Foi divulgada no sába-

do passado, por um portal 
de notícias, a informação 
de que a Prefeitura acaba 
de contratar empresa para 
ampliar a quantidade de 
radares de velocidade no 
município, alarmando parte 
da população. Averiguamos 
a notícia e constatamos, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana, a 
improcedência da informa-
ção de que haverá aumento 
de equipamentos ou locais 
com radares de controle de 
velocidade. Esclareceu-se 
que o contrato antigo previa 
mais equipamentos do que 
o atual: 32 ante 30. Ocorre 

que, na vigência do contrato 
anterior, somente 17 equipa-
mentos haviam sido de fato 
implantados por conta do 
prazo do término contratual 
e do cronograma de aferição 
do Inmetro. Ressaltou-se, 
ademais, no que concerne 
a outra grande dúvida da 
população, que no novo 
modelo não haverá mais 
operação de radares móveis.

Aumento 
Foram aprovados no dia 30 

de março, por unanimidade, 
os Projetos de Lei 35/22, de 
autoria do Executivo municipal, 
e 39/22, da Mesa Diretiva da 
Câmara, garantindo aumento 
real de 5,64% no salário dos 
servidores municipais. Apesar 
da conquista, muitos servi-
dores consideraram não estar 
o aumento a contento. Em 
consulta ao sítio eletrônico da 

Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, tivemos acesso 
à Mensagem GP nº120/22, 
de autoria do Executivo 
municipal, bem como ao 
Ofício 54/2022 da Secretaria 
Municipal de Gestão Pública. 
Nos textos, verifica-se que, ao 
menos no caso da Prefeitura, 
discricionariamente houve 
renúncia de aumento no 
salário dos cargos políticos, 
como o do próprio prefeito, e 
em comissão. Consta, ainda, 
que o percentual de aumento 
proposto pelo Projeto está las-
treado no resultado financeiro 
da arrecadação municipal 
e em estudo de impacto 
orçamentário, bem como 
em conformidade com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, 
a Lei Orçamentária Anual e 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, evidenciando que, 
se o benefício alcançasse os 

cargos mencionados, não 
seria possível sequer chegar 
ao aumento aprovado.

No mais, o aumento foi 
concedido a título de reali-
nhamento da política remu-
neratória do Município em 
face da Lei Complementar 
Federal n°173/2020, que 
proibiu a criação de despesa 
obrigatória de pessoal até 
dezembro de 2021, não se 
confundido com a revisão 
geral da remuneração de 
servidores públicos, pre-
vista no art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal de 88.

Cancela Deodato
Outro assunto que tem 

mobilizado as redes é, sem 
dúvidas, o da passagem de 
nível da rua Dr. Deodato 
Wertheimer, no centro.

Em entrevista concedida 
ao programa Radar Noticioso 

da Rádio Metropolitana, o 
prefeito abordou o assunto 
lembrando que, inicialmente, 
a Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) 
decidiu que o fechamento 
do trecho se daria em 2 de 
janeiro deste ano, sendo 
que a administração foi in-
formada apenas no dia 27 
de dezembro de 2021, ou 
seja, com seis dias de ante-
cedência, ao que, por meio 
de liminar concedida pela 
Justiça, conseguiu dilatar o 
prazo para o fechamento em 
60 dias, para negociações.

No que concerne ao acor-
do suscitado pelo deputado 
federal Marco Bertaiolli (PSD), 
que supostamente obrigaria 
a CPTM à construção de 
uma passarela no local, o 
atual chefe do Executivo 
afirmou que, em consulta 
aos arquivos da Prefeitura 
e em conversa com o atual 
presidente da Companhia, 
verificou-se a não existência 
do documento em questão, 
distinguindo “acordo” de 
mero “compromisso”. Ao 
seu ver, qualquer acordo 
dessa natureza, para gerar 
obrigação, deve ser oficiali-
zado, mesmo por conta das 
trocas de dirigentes, sempre 
passíveis de ocorrer, como 
de fato ocorreu.

Para a solução do imbró-
glio, Cunha afirmou estar em 
tratativas com o governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), tendo, 
inclusive, reunião marcada para 
tratar do tema nesta semana. 
O prefeito optou por não 
mais negociar com a CPTM 
porque, segundo ele, a visão 
da companhia sempre será, 
compreensivelmente, técnica, 
não levando em consideração 
a vontade da população. Por 
isso afirmou que o melhor 
é articular diretamente com 
o Palácio dos Bandeirantes, 
que tem mais flexibilidade 
para compreender o lado 
político.

No mais, para a região em 
foco, Caio Cunha adiantou 
que a administração está 
providenciando, ainda para 
este ano, a abertura de uma 
nova via na área do Centro 
de Apoio aos Serviços Mu-
nicipais (Casem), logo após 
a saída do túnel sentido 
bairro-centro, resolvendo 
a questão do retorno dos 
veículos que, atualmente, 
são obrigados a seguir muito 
adiante para fazer o retorno.

Prefeito Caio Cunha informou que vem articulando com liderança políticas para trazer benefícios para Mogi

Divulgação/PMMC

Número de equipamentos não irá aumentar

Mogi News/Arquivo

Passagem da Deodato será tratada com o Estado

Mogi News/Daniel Carvalho
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Cultura inicia seleção de 
propostas para projeto
Mogi- Estão abertas as ins-
crições para professores, 
mestres, academias e escolas 
de capoeira que desejam 
participar do projeto Ca-
poeira Ocupa, da Secretaria 
Municipal de Cultura. Trata-

-se de uma iniciativa que 
visa celebrar e preservar os 
costumes e a relevância da 
capoeira presente em Mogi 
das Cruzes e no Brasil. Além 
de remeter à cultura preta 
do país, a roda de capoeira 
é reconhecida pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) 
como patrimônio imaterial 
da humanidade.

A equipe da Secretaria de 
Cultura já havia iniciado 
um diálogo com pessoas 
que pertencem ao universo 
da capoeira na cidade e a 
ideia é começar a promo-
ver ações que contribuam 
para a disseminação dessa 
representação cultural, que 
mistura esporte, dança, música, 
cultura popular, luta, dança 
e brincadeira. Para isso, a 

Capoeira Ocupa

seleção dos interessados 
serve como primeira etapa.

É possível se inscrever 
por formulário online, com 
prazo máximo no dia 25 
de abril. Aos interessados, 
é imprescindível estar no 
Cadastro de Artistas e Pro-
fissionais da Arte e Cultu-
ra de Mogi das Cruzes e 
há também as categorias 
das propostas que podem 
ser inscritas, conforme as 
modalidades da capoeira. 
São elas: regional, angola, 
contemporânea, puxada 
de rede, maculelê e aulão.

A capoeira regional é 
uma manifestação da cul-
tura baiana, reconhecida 
por seu jogo rápido e alto. 
Já a modalidade angola 
se refere à busca pela an-
cestralidade e possui, em 
regra, movimentos mais 
lentos, rasteiros e lúdicos. 
A contemporânea, por sua 
vez, é uma mescla entre as 
duas primeiras categorias.

A puxada de rede é uma 
encenação lúdica, que retrata 

a atividade pesqueira de 
negros recém-libertos, en-
quanto que o maculelê, 
também originário da Bahia, 
é uma expressão teatral, que 
conta por meio de dança e 
cânticos a história de um 
jovem guerreiro que se 
tornou herói da tribo. O 
aulão, por fim, consiste em 
abrir ao público a prática 
de capoeira.

O processo de seleção 
se dará em duas etapas 
(admissão e seleção) e a 
última será comandada por 
uma comissão, que levará 
em conta critérios como 
atuação, narrativa, tema e 
proposta. A previsão é que 
a relação final de projetos 
contemplados, suplentes e 
desclassificados seja publi-
cada em 18 de maio.

Para mais informações, a 
Secretaria de Cultura está 
localizada na Rua José Bo-
nifácio, 516, no Centro 
Histórico, de segunda a 
sexta-feira, das 08 às 17 horas 
o telefone é o 4798-6900.

Alto Tietê tem mais de 
1.250 vagas de emprego

Os programas de encami-
nhamento ao emprego das 
cidades de Mogi das Cruzes, 
Suzano, Ferraz de Vasconcelos, 
Arujá, Santa Isabel, Guararema 
e Itaquaquecetuba estão com 
mais de 1.250 vagas de em-
prego. Destaque para a cidade 
de Itaquá, que registra quase 
metade das oportunidades, 
com aproximadamente 580 
vagas. As informações foram 
coletadas até 17 horas da 
última sexta-feira, portanto, 
algumas vagas podem ter 
sofrido alterações.

O programa Itaquá Mais 
Emprego possui cerca de 580 
vagas disponíveis, distribuídas 
para cerca de 80 diferentes 
funções, entre oportunidades 
efetivas, temporárias e estágios 
com variadas especificações. 
Destaque para a posição de 
eletricista de linhas vivas e 
mortas e BTZero que tem 
125 vagas abertas, e opera-
dor de telemarketing ativo 
de vendas, presencial ou 

TRABALHO

home office, com cem. Para 
consultar todas as vagas ou 
se candidatar, clique aqui.

O Mogi Conecta Empregos, 
programa da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, tem 340 
oportunidades de trabalho para 
todos os níveis de escolaridade. 
Os cargos com maior número 
de vagas são de operador de 
telemarketing ativo (140), 
consultor de vendas (20) e 
ajudante geral (oito).

O cadastro no portal digital 
pode ser feito aqui. Mais 
informações pelos telefones: 
4699-1900, 4699-2784, 4798-
6315 e 97422-4273.

O programa Suzano Mais 
Emprego está com 186 vagas 
de trabalho abertas, com mais 
oportunidades para os cargos 
de costureiro (30), corretor 
de imóveis (20) e servente de 
pedreiro (15). Os interessados 
devem comparecer ao Centro 
Unificado de Serviços (Cen-
trus), localizado na avenida 
Paulo Portela, 210, térreo, 
Jardim Paulista, com RG, 
CPF e carteira de trabalho, 

entre 8 e 17 horas. Todas 
as vagas podem ser vistas 
aqui. Os currículos podem 
ser enviados para o e-mail 
suzano.vagas@gmail.com.

O Programa de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) de 
Santa Isabel tem 104 vagas de 
emprego disponíveis, como 
operador de empilhadeira 
(8), motorista carreteiro (8) 
e tecelão (8). Confira a lista 
completa aqui. Mais informa-
ções pelo telefone 4656-2662.

O PAT e o Arujá Emprega 
têm 40 vagas de trabalho, 
com destaque para os car-
gos de vendedor externo 
(10), auxiliar de vendas (5) 
e aprendiz administrativo 
(3). Os pré-requisitos são 
diferentes para cada vaga. No 
PAT de Ferraz de Vasconcelos 
há vagas para instalador e 
reparador de rede, atendente 
de lanchonete, vendedor de 
imóveis, técnico orçamentista 
na construção civil, soldador 
e analista de planejamento de 
manutenção.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Contribuintes podem ajudar 
Fundos Municipais a partir do IR
Por meio do imposto de renda, é possível ajudar o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e também do Idoso 

SOLIDARIEDADE

Mogi- Os contribuintes podem 
aproveitar o período já aberto 
para a declaração do Imposto 
de Renda 2022 e praticar uma 
ação de cidadania fiscal. A 
partir do Imposto de Renda, 
pessoas físicas e jurídicas podem 
contribuir para o Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e também 
para o Fundo Municipal do 
Idoso, sem ter qualquer custo 
adicional por isso. Assim, é 
possível ajudar, sem nenhum 
impacto financeiro, ações e 
projetos de âmbito municipal 
que zelam pelos direitos das 
crianças, adolescentes e idosos.

É possível contribuir dire-
tamente no ato da declaração 
ou então fazer uma doação a 
algum dos Fundos e depois 
deduzi-la no Imposto de Renda. 
Para as pessoas físicas, o limite 
é de 3% a 6% (3% quando 
a doação é feita diretamente 
no ato da declaração e 6% 
quando a doação é feita ao 
Fundo e depois declarada). 
Já para as pessoas jurídicas, 
o limite é de 1%.

Tanto na doação duran-
te o ano quanto no ato da 
declaração, a pessoa física 
terá que optar pelo modelo 
completo da declaração de 
IRPF. A pessoa física que quer 
destinar até 6% do imposto 
devido no ano para algum 
dos Fundos precisa primei-
ramente fazer a doação a um 
dos Fundos Municipais, por 
meio de depósito bancário. 
Depois, é preciso solicitar 
junto à Casa dos Conselhos o 
recibo de destinação, mediante 
apresentação do comprovante 
de depósito bancário. Com 
o recibo em mãos, a pessoa 
deve declarar a doação feita.

A doação deve ser declarada 
na ficha Doações Efetuadas, 
mediante seleção dos códigos 
que aludem aos Estatutos da 
Criança e do Adolescente e ao 
Estatuto do Idoso. Depois, o 
contribuinte deve selecionar 
o nome do Fundo para o qual 
doou, informar o CNPJ do 
Fundo e o valor doado.

Também é possível contri-
buir diretamente no ato do 

preenchimento da declara-
ção, porém neste caso, para 
pessoas físicas, o sistema já 
calcula o valor que poderá ser 
destinado, que corresponde a 
3% do imposto devido. Esse 
valor será descontado do total, 
portanto o contribuinte não 

paga nada a mais por isso.
Na prática, quem tem im-

posto a pagar retira parte 
do valor que recolheria ao 
Tesouro Nacional e direciona 
esse recurso a um ou mais 
fundos. Já quem tem imposto 
a restituir diminui parte do 

imposto retido na fonte e 
pago ao Tesouro Nacional, 
depositando-o em um ou mais 
fundos e é ressarcido com 
esse valor em sua restituição.

No ato da declaração, a pessoa 
deve selecionar a ficha Doações 
Diretamente na Declaração, 

selecionar o tipo de Fundo 
(municipal) e depois preencher 
o valor – lembrando que no 
campo “valor disponível para 
doação” o próprio programa 
indica o limite disponível. 
Depois é preciso imprimir o 
DARF e pagá-lo até a data de 
vencimento.

Já as pessoas jurídicas que 
realizam a apuração do Imposto 
de Renda com base no lucro 
real podem destinar aos Fun-
dos até 1% de seu imposto de 
renda devido até o último dia 
útil do ano. A doação pode ser 
deduzida do imposto devido 
no trimestre, para pessoas 
jurídicas que apuram o im-
posto trimestralmente ou do 
imposto devido mensalmente 
e no ajuste anual. A doação 
para os Fundos contribuem 
para que pessoas jurídicas 
adquiram reconhecimento, 
como o Selo Organização 
Amiga da Criança.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do site 
da Prefeitura www.mogidas-
cruzes.sp.gov.br

Pessoas físicas, o limite é de 3% a 6%, já para as pessoas jurídicas, o limite é de 1%

Arquivo/PMMC

Everton Dertonio*
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Não haverá exibição. Transmissão da Copa Libertadores da América

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Joaquim explica seu plano para Úrsula. Constantino permite que Julinha 

volte para a LBA. Julinha se irrita com Mariana por ter a atenção de Darcy 

Vargas. Arminda e Julinha armam para desmascarar Mariana diante de Darcy.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Todos na casa de Nedda começam a discutir. Tina briga com Tigrão por 

causa de Soraia. Neném/Paula revela que Roni é pai de Tina. Bianca e Tina 

vão com Cabeça e Denis para o bar de Gabriel. Neném/Paula manda Paula/

Neném se encontrar com Rose. Celina demite Deusa. Gabriel conhece Tina. 

Carmem descobre que foi enganada e fi ca furiosa.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Mariana acusa Antero de ter vendido Madeleine. José Leôncio aproveita a 

viagem de chalana com a esposa. Mariana pega todo o dinheiro que o marido 

recebeu para honrar as dívidas. Gustavo desabafa com Irma. José Leôncio 

chega em casa com Madeleine e Filó fi ca estarrecida. Mariana estranha 

que Irma tenha conversado tanto com o cunhado. Filó se incomoda com 

perguntas que Madeleine faz sobre a paternidade de Tadeu.

RECORD, 21H

Reis

Samuel recebe uma mensagem dos inimigos fi listeu. Abiel é ameaçado 

por Dobár. Os fi listeus se preparam para tomar Israel. Marílis diz toda a 

verdade para Ézer, mas ele se revolta. Ao tentar deixar a cidade, Samuel 

se depara com Ézer.
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3/ars — bad — ice. 4/land. 5/ufano. 7/liminar. 8/bucólico. 10/indolência.

A vida é um conjunto de 

possibilidades, de caminhos 

que se cruzam e descruzam 

em um percurso que às 

vezes também vive de 

paradas. E às vezes é mesmo 

preciso parar, respirar e 

descansar.

Mas o que realmente 

importa não é quando ou 

onde parou, mas o recomeço 

da caminhada. Por muito 

que você tenha sofrido e 

agora pareça difícil retomar a 

vida onde você a deixou, esse 

recomeço é possível. 

Você pode sentir medo, 

MOMENTO
especial

RECOMEÇO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ISABEL CASTRO PINTO DE MEIRELLES
MARIA LOURDES DA SILVA
JOSÉ GARCIA SILVIANO DOS REIS
HIROSHI FAKUMA

Parabéns! Que venha um novo ano repleto de risos e de 
abraços apertados! Feliz aniversário!

“ Dê o seu melhor todos os dias, 
mesmo que isso aparente não ter 
retorno nenhum.”

 cultura@jornaldat.com.br

as pernas podem tremer, 

mas a vontade de lutar 

deve prevalecer sempre. 

Não importa em que altura 

da vida você parou, o que 

realmente importa é o que 

você vai fazer daí para frente.

Todas as dificuldades 

são oportunidades para 

recomeçar, para renovar. E 

enquanto houver vida você 

pode alcançar. O segredo é 

nunca desistir!
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Laudi FerreiraGomes

Maria AparecidaLeandro

Jose Felismino

Antonio Gonçalves de Campos

Jose Vicente de Oliveira

Jose Maria de Carvalho

Maria do Carmo Costa Oliveira

FALECIMENTOS

2 DE ABRI DE 2022

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - 
SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - PROCESSO Nº 201.973/2021 e 

apensos
OBJETO: Aquisição de concreto.

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 19 de abril 
de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.

bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 04 de abril de 2022. JOÃO JORGE 
DA COSTA - Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
 EDITAL Nº040/2022 - PROCESSO Nº 6.959/2022 e AP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTOS DE MOBILIÁRIOS 
ESCOLARES / ESCRITÓRIOS
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 8:00 horas do dia 25 
de abril de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 04 de abril de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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‘Ladrão de Sorrisos’

A Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no piso térreo do Centro Cultural de Mogi 
das Cruzes, passa a receber hoje a exposição Ladrão de Sorriso, assinada por Yuri 
Tapia Alves Guimarães. A mostra conta com quadros autorais de diversas categorias 
e permanecerá no local até o dia 30 deste mês, com visitação livre, conforme os 
horários de funcionamento do espaço cultural.

Trupe do Riso anima os 
pacientes do Pró-Criança

Mogi - Os palhaços Geleia 
e Jecaberaldo, da Trupe do 
Riso, animaram no último 
sábado pacientes e familia-
res no Pró-Criança. Foi o 
primeiro trabalho de uma 
parceria que levará diversão 
às crianças que buscam 
tratamento na unidade. As 
interações acontecem com 
todo cuidado necessário e 
respeitando a individualidade 
do público presente.

A apresentação contou 
com cenas de palhaços e 
contação de histórias para 
as crianças e seus respec-
tivos pais ou responsáveis. 
O objetivo é promover de 
alegria, diversão e cultura 
enquanto esperam pela con-
sulta, exame ou tratamento. 

“A Trupe do Riso propôs 
desenvolver um trabalho 
lúdico e criativo para os 
pacientes e seus familiares a 
cada quinze dias e a primeira 
experiência foi extremamente 
gratificante”, afirma a res-
ponsável pelo Pró-Criança, 
Gisele Menichelli.

A Trupe do Riso Trupe do 
Riso é uma instituição sem 
fins lucrativos, formada por 

Palhaços

voluntários, que atua em Mogi 
das Cruzes e região. Toda a 
equipe artístico-voluntária 
é treinada e capacitada para 
oferecer o melhor trabalho 
possível, resultado de ensaios 
e treinos para lidar com os 
mais variados públicos.

No último sábado, a dupla 
realizou pequenos shows 
para a plateia na sala de 
espera do equipamento 
de saúde, com números 

de mágicas, cenas teatrais, 
músicas e muitas histórias. 
As histórias contadas são 
sempre de acordo com o 
público presente. 

As próximas apresentações 
da Trupe do Riso devem ser 
nos dias 16 e 30 de abril, 
com contação de histórias e 
palhaços, respectivamente, 
e nos dias 14 e 28 de maio, 
e 11 e 25 de junho, também 
com a mesma programação. 

Grupo trouxe palhaços e histórias no Pró-Criança

Divulgação 

Setor de Prestação de Serviços 
oscila na criação de empregos
Alguns municípios registraram abertura de novas vagas para o segmento, enquanto outros fecharam postos

TRABALHO

Região - O saldo de fevereiro 
do novo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) do governo federal, 
revelado na última semana, 
mostrou que o setor de Pres-
tação de Serviços tornou-se 
destaque positiva e negativa-
mente ao mesmo tempo no 
Alto Tietê, registrando recordes 
de contratação e demissão.

O levantamento aponta a 
variação entre contratações 
e demissões na totalidade e 
nos cinco setores da atividade 
comercial: Comércio, Indústria, 
Prestação de Serviços, Cons-
trução Civil e Agronegócio. 

No agregado regional, a pres-
tação de serviços foi o que 
mais contratou no mês de 
fevereiro, com saldo de 731 
vagas, deixando para trás o 
Comércio com 325 vagas, e 
a Indústria, com 119.

Mogi das Cruzes teve um 
saldo positivo de 1.010 vagas 
criadas: 3.384 admissões e 
2.374 demissões, uma variação 
de 2,02% em relação ao mês 
anterior

Em Suzano, por sua vez, 
setor de Serviços teve um 
recuo de 0,88% em relação ao 
mês anterior, com um saldo 
negativo de 278 vagas. No 
segundo mês do ano, foram 
1.974 contratações e 2.252 

da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), o 
segmento de Serviços foi um 
dos mais impactados pela 
pandemia, e o processo de 
flexibilização e a vacinação 
permitiram que os estabeleci-
mentos pudessem retomar suas 
atividades. “Tradicionalmente 
o setor é um dos principais 
geradores de postos de trabalho 
não apenas no Alto Tietê, mas 
no país. Acreditamos que a 
tendência é que este cresci-
mento se fortaleça”, apontou.

A Prefeitura de Suzano in-
formou por nota que considera 
o atual momento como de 
retomada da economia e de 
atenção, onde vem apresentando 

uma evolução considerável nos 
últimos anos, e era esperado 
que essa curva de ascensão, 
verificada desde 2017, chegasse 
a um patamar de estabilização.

“A administração municipal 
segue se mantendo como 
um elo entre o público que 
procura colocação no mercado 
de trabalho e o empresaria-
do, a fim de ofertar vagas 
continuamente por meio do 
projeto Suzano Mais Emprego. 
Suzano tem potencial, segue 
em uma evolução e assim 
deve se manter”, declarou o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego, André Loducca.

Santa Isabel informou que 

o alto índice está relacionado 
a uma área, relacionada à 
nova concessão da rodovia 
Presidente Dutra (BR-116), 
que teve início em 1º de 
março, onde a CCR foi a 
ganhadora do novo contra-
to: “Acreditamos que é um 
movimento sazonal da eco-
nomia, pois está relacionado 
à nova concessão. Não há 
uma tendência de demissão, 
e estamos trabalhando desde 
o início da gestão no projeto 
‘Cidade Empreendedora’, em 
parceria com a sociedade civil 
e o governo do Estado para 
a qualificação profissional e 
capacitação dos empresários, 
além de gestão de renda”.

demissões. Somando todos os 
empregos criados e fechados, 
a cidade fechou o mês de 
fevereiro com saldo negativo 
de 47 vagas fechadas.

Já em Santa Isabel, o impacto 
das demissões no setor foi maior, 
onde o Caged registrou uma 
queda de 14,36% no saldo 
para empresas Prestadoras de 
Serviços, na comparação com 
janeiro. No total, foram 129 
trabalhadores e trabalhadoras 
admitidos, e 758 demissões, 
deixando um saldo de 629 vagas 
a menos. A cidade terminou 
o mês de fevereiro com 529 
pessoas mais demitidas que 
contratadas.

Para Fádua Sleiman, presidente 

André Diniz

Sim, com o advento do 
Código Civil de 2015 e 
demais legislações, a 
usucapião poderá ser 
extrajudicial, sendo fa-
cultado o acesso mais 
rápido diretamente pela 
via cartorária.A fim de 
dar maior celeridade e 
desburocratização des-
tes processos, o legisla-
dor criou este instituto, 
que já é também utili-
zado em processos de 
divórcios e inventários, 
por exemplo, trazendo 
consigo benefício para 
as partes envolvidas e 
seus advogados, um 
procedimento novo de 
requerimento, onde  o 
possuidor que preen-
cher todos os requisitos 
de uma das modalida-
des de usucapião, mais 
os dispostos no artigo 
216-A da Lei de Regis-
tros Públicos poderá 
requerê-lo extrajudi-
cialmente, ou seja, uma 
via mais rápida para ad-
quirir um imóvel, onde 
se encontre na posse de 
forma mansa e pacifica, 
pelo tempo legal neces-
sário. 

Quais os requisitos para 
fazer usucapião?
A princípio, para entrar 
com o pedido de usuca-
pião, a pessoa precisa 
comprovar o exercício da 
posse mansa, pacífica e 
ininterrupta.
Quanto tempo de posse 
para fazer usucapião?
Cada modalidade de usu-
capião requer um prazo 
mínimo de posse, além é 
claro, do preenchimento 
dos demais requisitos. Os 
prazos são:
Usucapião Ordinária pos-
se ininterrupta por 10 
anos. O qual é reduzido 
para 5 anos quando existe 
um justo título, residência 
no local ou atividade de 
interesse social;
Usucapião Extraordinária 
posse ininterrupta por 15 
anos. O qual é reduzido 
para 10 anos quando os 
requerentes residem no 
imóvel;
Especial rural posse inin-
terrupta de 5 anos;
Coletiva posse ininterrup-
ta de 5 anos;
Especial Familiar posse 
ininterrupta de 2 anos;
Especial urbana posse 

ininterrupta por 5 anos.

FICOU COM DÚVIDAS? 
Quer regularizar o seu 
imóvel mas não sabe 
por onde começar?
Entre em contato conos-
co! 
Nossa equipe está 
pronta para te ajudar!
Somos profissionais es-
pecializados com mais 
de 15 anos de experiên-
cia em regularização de 
imóveis. Contamos com 
advogados, topógrafos 
e agrimensores com 
vasto conhecimento em 
soluções imobiliárias.

SUPORTE IMOBILIÁRIO
Telefones:
(11) 2311-4243 
(11) 2311-4234 
(11) 94118-3363 
E-mail: 
contato@suportimobilário.com.br

VOCÊ SABIA QUE AGORA É POSSÍVEL 
REALIZAR USUCAPIÃO EM CARTÓRIO? 


