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

Valores foram depositados aos contribuintes do Alto Tietê durante este primeiro semestre, informou a Fazenda estadual

Nota Fiscal Paulista repassa 
R$ 2,4 milhões em créditos

Educação em MogiServiços

Escola no Oropó é referência para educadores

Cata-Tranqueira vai atender 
cinco bairros hoje, em Mogi 

Objetivo é retirar os objetos inservíveis que não são 
mais utilizados pelo proprietários.

Alterações feitas na unidade escolar têm se tornado 
modelos para outros municípios do Brasil.

Mogi

Av. Fernando 
Costa será 
recapeada
Cidades, página 5Cidades, página 5

A Secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento do Estado de São Paulo 
(Sefaz-SP) disponibilizou, durante 
o primeiro trimestre de 2022, R$ 
2.445.051,49 aos consumidores ca-
dastrados no programa Nota Fiscal 
Paulista residentes no Alto Tietê. A 
liberação dos créditos é referente a 
setembro, outubro e novembro do 
ano passado. Cidades, página 6

As mudanças no ambiente e os 
projetos desenvolvidos a partir do 
olhar dos alunos na Escola Muni-
cipal Profª Florisa Faustino Pinto 
foram apresentados na terça-feira 
para representantes da Rede Ur-
ban95, iniciativa da Fundação Ber-
nard Van Leer e da Secretaria de 
Educação de Mendes, no Rio de 
Janeiro. Cidades, página 4
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Suzano

UBS melhora 
atendimento 
odontológico
Cidades, página 3

TEATRO

Sesc traz 
espetáculo 
‘Buraquinhos. p6

Além do repasse de parte dos que foi pago, um entidade de Itaquá recebeu R$ 100 mil em sorteio
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IMUNIZAÇÃO EM POÁ I
O Departamento de Vigilância em 
Saúde de Poá divulgou, na quar-
ta-feira passada, a atualização da 
Campanha de Vacinação contra a 
Gripe no município. Cerca de 6,1 mil 
poaenses do público-alvo da etapa 
atual (idosos 60+ e trabalhadores da 
saúde) já foram imunizados contra 
os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B.

IMUNIZAÇÃO EM POÁ II
Desde a última atualização, no úl-
timo dia 13 de abril, a campanha 
apresentou um aumento no qua-
dro de cobertura vacinal de 31,7%. 
“A ação ainda está na sua primeira 
etapa, tendo imunizado até o mo-
mento, 640 trabalhadores da saúde 
e 5.468 idosos. A segunda etapa está 
prevista para ter início no próximo 
dia 2 de maio, abrangendo crianças 
de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 
dias, além de gestantes e puérpe-
ras”, destacou o diretor do Depar-
tamento, Leonardo Barbosa Garcia.

EMPREGO EM FERRAZ
O Posto de Atendimento ao Traba-
lhador em parceria com a Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos irá reali-
zar o 1º Mutirão de Emprego no dia 

5 de maio das 10 às 15 horas. Serão 
cerca de 500 vagas disponibilizadas 
por empresas e indústrias da cida-
de e região. Durante o dia, serão 
disponibilizados diversos serviços 
totalmente gratuitos, como elabo-
ração de currículo e inscrição para 
cursos. O PAT está localizado no 
Centro de Integração da Cidadania 
(CIC), na Rua Américo Trufelli, 60, 
no Parque São Francisco.   

BOMBEIRO NA ESCOLA
Os alunos da Escola Municipal de 
Educação Básica (Emeb) Helmuth 
Hermann Hans Louis Baxmann, no 
Parque São Francisco, iniciaram as 
aulas do programa Bombeiro na Es-
cola, promovido pela corporação de 
Ferraz de Vasconcelos. O projeto tem 
como objetivo capacitar e preparar 
jovens e professores para situações 
de emergência. A ação começou na 
última semana e atende os estudan-
tes do 4º e 8 ano do ensino funda-
mental. As aulas são divididas em 
apresentações teóricas e práticas. 
Na manhã da quarta-feira passada, 
o cabo André Fernandes orientou 
sobre o uso correto dos extintores 
de incêndio e suas particularidades 
na hora do manuseio.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Emoção descenessária

A 
vida sem um pouco de emoção 
embota a mente e a alma. Esta é a 
natureza do entretenimento - api-
mentar nosso corpo e nosso espíri-

to com emoções, estímulos ao pensamento, 
nas arquibancadas ou na prática de algum 
esporte radical. E não há nada de errado nis-
so, o único problema é quando tentam trazer 
a apreensão e a adrenalina para as editorias 
erradas de qualquer noticiário.

A dúvida sobre a sobrevivência do Estado 
Democrático de Direito não deveria ocorrer 
na mesma apreensão em que se assiste um 
seriado. O julgamento contra o deputado fe-
deral Daniel Silveira (PTB-RJ) no Supremo 
Tribunal Federal por ameaças diretas à Corte 
não deveria ter mudanças na “trama”, como 
ocorreu no feriado de Tiradentes, quando o 
presidente da República divulgou sua inten-
ção de intervir nos demais poderes constituí-
dos e perdoar um criminoso condenado pela 
Justiça, à revelia dos demais poderes, que já 
se pronunciaram sobre o caráter do acusado.

A apreensão com a manutenção do fun-
cionamento das instituições, com os ataques 
de Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores ao 

poder Judiciário, à imprensa, à sociedade 
civil e a qualquer tentativa de oposição por 
meio das regras do jogo, não serve ao estí-
mulo ao debate e ao amadurecimento de 
nossa democracia, renascida na Assembleia 
Constituinte e na Carta Magna de 1988 - 
serve apenas para lançar dúvidas sobre os 
rumos que este país está tomando.

Aqueles que apoiam e incentivam o mais 
novos capítulo da longa crise institucional 
em escala federal na política, nos jornais e 
nas mesas de bar, brincam com um assunto 
sério que pode ter repercussões inimagináveis.

O Alto Tietê sempre teve uma multipo-
laridade política, com governos progressis-
tas e conservadores alternando-se em vá-
rias cidades onde o debate político, embora 
acalorado em muitos momentos, sempre se 
pautou pelo respeito não apenas ao adver-
sário, mas às regras do jogo. E a classe polí-
tica que sabe da importância do respeito às 
regras de nossa sociedade precisa dar uma 
resposta unida contra qualquer tentativa de 
levar uma emoção desnecessária para um 
assunto que deveria ser tratado com a se-
riedade que merece.

Eleições 2022, chegou 
a hora de escolher o novo 
presidente e o Congresso 
Nacional. Você já escolheu 
o seu candidato? Os brasi-
leiros, de modo geral, esco-
lhem os seus candidatos por 
três motivos: “voto de troca; 
voto por afinidade e voto de 
consciência”. 

O voto de troca é o mais 
utilizado, tanto pelos candi-
datos como pelos eleitores. 

“Voto nele porque se eleito 
conseguirá emprego para 
mim ou para meu irmão, 
meu primo, etc”. Já o voto 
de afinidade é o eleitor que 
escolhe o candidato pela be-
leza, discurso, cor dos olhos, 
dos cabelos e palavras difíceis. 
Mas, o voto mais importante 
é o voto de consciência. O 
voto de consciência, quem 
pratica, é o eleitor exigente, 

Eleições, chegou a hora

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

culto e letrado ou com cul-
tura geral. 

No Brasil o voto de cons-
ciência varia entre 3% e 5%. 
E o que é o voto de consciên-
cia? É o eleitor que investiga 
a vida do candidato, o seu 
grau de instrução e analisa se 
as suas propostas são viáveis.  

Os eleitores têm como 
investigar a vida dos candi-
datos, pois coligações e par-
tidos estão com os registros 
das suas candidaturas nos 
cartórios eleitorais, no TRE 

– Tribunal Regional Eleitoral 
e no TSE – Tribunal Supe-
rior Eleitoral. Bastará. Entrar 
nos sites destas instâncias e 
se conhecerá a ficha do can-
didato. É possível também 
obter certidões no cartório 
distribuidor do fórum, para 
saber a situação cível e cri-
minal do candidato. Mas, a 

análise que deve ser feita é 
uma conversa estreita com o 
candidato e entrevista-lo para 
saber o seu grau de instru-
ção e lhe fazer as seguintes 
perguntas: O senhor já  leu e 
conhece a Constituição Fede-
ral? Estudou a Lei Orgânica 
do Município e a Constitui-
ção Estadual? Como preten-
de viabilizar os projetos? O 
senhor pretende se envolver 
em atos ilegais ira receber o 

“mensalinho”? Por último, ob-
ter informações sobre a ficha 
limpa. Após escolher e votar 
no candidato, acompanhar a 
sua trajetória e desempenho 
político.  

Mudaremos o Brasil ape-
nas com as eleições? Caso 
boa parte da população se 
entregar ao amor, o Brasil 
se transformará. Acredite! 
Não seja apenas oportunista

Olavo Câmara é advogado, professor, mes-

tre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

A Escola Municipal de Educação Especial (Emesp) Profª. Jovita Franco Arouche, 
na Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes, foi vandalizada na madrugada de anteontem. 
De acordo com a nota divulgada pela Secretaria Municipal de Educação, uma das 
salas de aula foi incendiada e o fogo não se alastrou para outros ambientes da 
escola graças à ação da Guarda Civil Municipal (GCM). A equipe de manutenção 
trabalha nos reparos dos danos (Portal News)
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UBS Palmeiras melhora 
atendimento odontológico
Suzano - A Secretaria de 
Saúde de Suzano concluiu as 
obras no consultório odon-
tológico da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do distrito 
de Palmeiras (travessa Cris-
pim Adelino Cardoso, 137, 
Recanto Feliz). Os trabalhos 
tiveram início em dezembro 
e foram concluídos no final 
de fevereiro. 

Com as obras, houve a 
adequação do espaço com 
reformas estruturais, construção 
de uma parede divisória para 
as salas, novo balcão para uso 
dos médicos e pintura de todo 
o local, que receberá nova 
identidade visual em breve. 
O serviço odontológico da 
unidade registra, em média, 
200 atendimentos por mês e 
acolhe moradores de bairros 
do entorno.

A diretora de Atenção Básica, 
Flávia Verdugo, destacou 
que a intervenção garantiu 
um ambiente mais agradável 
para os pacientes e funcional 
para os profissionais. “Antes, 
os pacientes ocupavam o 

Manutenção

mesmo cômodo durante 
as consultas, agora, temos a 
divisão entre as salas, trazendo 
mais conforto, comodidade e 
inclusive segurança, levando 
em consideração o risco de 
contaminação da Covid-19. 
Estas novas mudanças vêm 
para melhorar a qualidade 
do serviço oferecido à po-
pulação”, explicou.

Além do consultório odon-
tológico, a UBS Palmeiras 
também está recebendo outras 

melhorias estruturais. O 
cômodo que antes abriga-
va um jardim de inverno, 
próximo à sala de espera, foi 
desmontado e dará espaço 
a um novo consultório para 
atendimento médico. As obras 
já tiveram início e devem 
ser concluídas em breve. A 
farmácia da unidade também 
passará por uma ampliação, 
para otimizar a capacidade de 
armazenamento de insumos 
e medicamentos.

Estrutura do atendimento da unidade foi renovada 

Wanderley Costa/Secop Suzano

Cadela resgatada tem 
final feliz com adoção 
Suzano - Resgatada pela 
Secretaria de Meio Ambiente 
de Suzano, por meio do Setor 
de Bem-Estar Animal, na 
rodovia Índio Tibiriçá (SP-
31), a cadela Vitória renas-
ceu. Após quatro meses do 
acidente que comprometeu 
100% da sua coluna e mobi-
lidade, agora ela encontra-se 
saudável ao lado de sua nova 
família, que a adotou durante 
evento realizado pela Pasta 
em fevereiro deste ano.

O dia 18 de outubro de 
2021 marca o início da nova 
trajetória de Vitória com o 
resgate e acolhimento da 
equipe de Bem-Estar. Os 
agentes municipais foram 
ao seu encontro por meio 
de uma denúncia nos canais 
oficiais, próximo ao muni-
cípio de Ribeirão Pires. O 
diagnóstico do atendimento 
veterinário apontou fratura 
grave na coluna vertebral, 
além de uma bala alojada 
na região traseira e quadro 
de anorexia.

A cadela passou por uma 

Bem-Estar Animal

cirurgia, entretanto, não 
apresentava perspectiva para 
retomar sua mobilidade, tendo 
em vista que o atropelamen-
to impactou diretamente 
os movimentos das patas, 
deixando-a paralítica. Sua 
recuperação foi realizada 
com o apoio das clínicas 
veterinárias parceiras da 
Prefeitura de Suzano e de 
protetores da cidade.

Com sua recuperação 
completa, a cadela passou 

a integrar a iniciativa de 
adoção responsável por meio 
da campanha “Baby, Me Leva” 
(suzano.sp.gov.br/baby-me-

-leva) e também no evento 
realizado em parceria com 
o Suzano Shopping. No dia 
27 de fevereiro, foi adotada 
por Raquel Gonzales e do 
William Pires.

Denúncias de maus-tratos 
podem ser feitas à Ouvidoria 
Municipal por meio do site 
www.suzano.sp.gov.br.

Vitória foi adotada pela nova família em fevereiro 

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

O processo de licenciamento 
de empresas no Estado de SP
Processo de licenciamento de empresas, de forma geral, é realizado, no Estado por meio do Via Rápida Empresa

PROCEDIMENTO

O processo de licenciamento 
de empresas, de forma geral, 
atualmente, é realizado, no 
Estado de São Paulo, por meio 
do Via Rápida Empresa, que 
é um módulo de licencia-
mento que tem por objetivo 
principal reduzir o tempo e a 
burocracia para abertura de 
novos negócios. 

O Via Rápida Empresa 

reúne, em parceria, os mu-
nicípios paulistas que podem 
ser conveniados ou não, bem 
como os principais órgãos 
responsáveis pelo licencia-
mento no âmbito estadual, 
quer seja a Vigilância Sanitária, 
representada pelo Centro de 
Vigilância Sanitária (CVS), a 
Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb) 
e o Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do estado de 
São Paulo, que é o órgão 
responsável pela segurança 
contra incêndio na jurisdição 
estadual. 

Cumpre salientar, ainda, 
que o Via Rápida Empresa 
é integrado à Redesim, que 
tem por finalidade principal 
o registro e a legalização de 
empresas, com alcance em 
âmbito federal, estadual e 
municipal, por meio de sis-
temas de informação que 
permitem a padronização dos 
procedimentos com maior 
transparência, redução de custos 
e diminuição dos prazos dos 
processos que são, historicamente, 

grandes obstáculos para que 
o empreendedor brasileiro 
consiga abrir seu negócio.  
Vale ressaltar também que, 
além dos órgãos licenciadores, 
participam do processo de 
construção dos sistemas de 
integração órgãos de regis-
tro, como Juntas Comerciais, 

Cartórios de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas e a Ordem 
do Advogados do Brasil (OAB), 
bem como as administrações 
tributárias em todas as esferas 
administrativas. 

A integração e a informatiza-
ção dos processos, atualmente 
consolidado no chamado 

balcão único do empreen-
dedor, estão melhorando, 
significativamente, o processo 
de aberturas de empresas 
no Brasil, que é primordial 
para gerar emprego e renda 
e ajudar no desenvolvimento 
econômico e social do País. 

Por fim, é imprescindível que 

participe nos processos mais 
complexos de licenciamento, 
o profissional habilitado com 
competência técnica, como o 
engenheiro de segurança, que 
tem por objetivo adotar as 
providências cabíveis ao caso 
prático e garantir soluções de 
Engenharia que preservam a 
segurança das edificações e 
áreas de risco.

Fontes: 
https://www.desenvolvi-

mentoeconomico.sp.gov.br/
programas/via-rapida-empresa/, 
visitado em 15.01.0220, às 
10:09;  

https://www.gov.br/empresas-
-e-negocios/pt-br/redesim/
sobre-a-redesim, visitado em 
15.01.0220, às 10:10; 

http://www.corpodebom-
beiros.sp.gov.br/, visitado em 
15.01.0220, às 10:14.

*Denilson Aparecido Ostroski é 

Engenheiro Civil e de Segurança do 

Trabalho e oficial veterano do Corpo 

de Bombeiros de Polícia Militar do 

Estado de São Paulo

Denilson Ostroski*

Ideia do Via Rápida Empresa é reduzir o tempo para abertura de novos negócios

Mariana Acioli/Arquivo
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Mogi - As mudanças no am-
biente escolar e os projetos 
desenvolvidos a partir do 
olhar dos alunos na Escola 
Municipal Profª Florisa Faus-
tino Pinto, no Oropó, foram 
apresentados na terça-feira 
passada para representantes 
da Rede Urban95, iniciativa 

Escola no Oropó é referência para iniciativa Urban 95
Educação

da Fundação Bernard Van Leer 
e da Secretaria de Educação 
de Mendes, no Rio de Janeiro. 
As inovações realizadas, por 
meio do programa Educação 
Humanizada, Integral em Co-
munidades de Aprendizagem 
da Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes, têm sido 

referência para outras cidades.
A apresentação foi feita 

pelos alunos Heloá do Espi-
rito Santos Martins, Gusttavo 
Yuri Claro Goes e Isaac Juan 
Santos Barreto, do 5º ano do 
ensino fundamental, repre-
sentantes do Conselho Mirim. 
A visita começou pela Praça 

da Expressão, um espaço na 
lateral da entrada da escola 
que não era utilizado antes 
e que os alunos escolheram 
para ser um local livre para 
que eles pudessem se expressar. 
A partir do olhar das crianças, 
a identificação das salas e os 
banheiros também mudaram 

para facilitar o acesso dos 
menores. A escola atende 
cerca de 780 alunos do 1º 
ao 5º ano.

“Os protagonistas desta visita 
foram os alunos. Apresentaram 
os espaços, falaram de tudo 
aquilo que eles têm feito na 
escola. Desde o ano passado, 

estamos desenvolvendo vários 
projetos, proporcionando 
que a criança aprenda com 
base na sua experiência e na 
investigação”, contou Tainá 
Rodrigues, coordenadora pe-
dagógica da unidade escolar. 
O conteúdo é alinhado ao 
Currículo Municipal. 

COM PLANEJAMENTO, DEDIC

1.000 
NOVAS 
VAGAS
EM 
CRECHES
COM O INÍCIO DAS 
ATIVIDADES DE 4 
UNIDADES E A AMPLIAÇÃO 
DA E.M. BENEDITO 
ESTELITA

• VILA SÃO SEBASTIÃO
• VILA ESTAÇÃO
• JUNDIAPEBA (2)

Estudamos as necessidade da cidade, escutamos a população e fomos a fundo par

para o nosso crescimento. Mas muitas melhorias já estão pela cidade! E não vamos par
e fazer acontecer está no nosso DNA. Mogi e os mogianos merecem uma cidade melhor a cada dia. Futuras entregas

O FUTURO PROMETE, A GENTE REALIZA

Segurança
• 100% da iluminação pública em LED 
• 25% de economia para o município  
• 2.000 novas lâmpadas em Jundiapeba
• 600 pontos instalados no Jd. Piatã
• App Mogi Iluminado
• Contratação de novos guardas municipais

EM BREVE

Infra e zeladoria
• Novo Parque Airton Nogueira
• Ampliação do serviço de saneamento
• Recuperação de áreas verdes
• Ampliação da ETE Cezar de Souza
• Manutenção de praças
• Mais de 30 mil m2 de vias recapeadas

EM BREVE

Educação
e emprego

• Mogi gerou mais de 4.600 novos empregos
• Mogi Conecta Empregos
• Cursos profi ssionalizantes à disposição
• Aulas 100% presenciais
• 242 novos profi ssionais de educação
• Escola Clínica Transtorno 
   do Espectro Autista
• Novo Complexo Educacional em
   Jundiapeba, uma revolução 
   na educação da região

EM BREVE

EM CONS
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Mogi- Os bairros atendidos 
hoje pelo mutirão Cidade 
Bonita receberão também a 
Operação Cata-Tranqueira. 
Assim, os caminhões per-
correrão vias do Caputera, 
Jardim Jussara, Conjunto 
Residencial São João, Jar-
dim São Francisco e Jardim 

Operação Cata-Tranqueira atenderá cinco bairros hoje
Zeladoria

Camila desde as primeiras 
horas da manhã, fazendo a 
retirada de móveis antigos 
e materiais inservíveis das 
calçadas. 

A união entre as duas 
operações resulta em um 
trabalho de zeladoria ainda 
mais completo. A orientação 

aos moradores desses locais 
é para que separem o mate-
rial que desejam descartar 
e disponham o mesmo nas 
calçadas em frente às suas 
residências até às 7 horas 
de hoje. O Cata-Tranqueira 
é uma operação realizada 
ao longo de todo o ano, 

sempre aos sábados. A cada 
sábado, são cerca de 10 
funcionários atuando. 

O objetivo é recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta, 
beneficiando o munícipe 
que eventualmente tenha 

dificuldades para fazer o 
descarte e também contri-
buindo para o meio ambiente. 
A operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 
que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura.

A operação também é 

fundamental para diminuir a 
possibilidade de alagamentos 
na cidade, uma vez que, se 
descartados incorretamen-
te, esses materiais podem 
ser levados pelas águas da 
chuva e obstruir o sistema 
de drenagem em Mogi das 
Cruzes.

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana dará 
início hoje a mais um mutirão 
Cidade Bonita. Serão atendidos 
três setores da cidade, onde estão 
o Caputera, Jardim Jussara, Con-
junto Residencial São João, Jardim 
São Francisco e Jardim Camila. A 
força-tarefa terá carta de serviços 
completa, para atender demandas 
pontuais e deixar os bairros em 
boas condições de conservação. 
A previsão é que os serviços se 
estendam por sete dias.

Os cinco bairros serão atendidos 
por completo, num perímetro que 
compreende aproximadamente 
50 vias públicas, mais praças e 
terrenos municipais. Os serviços 
serão: capinação de guias e sarjetas, 

raspagem de guias, manutenção 
de ruas asfaltadas, nivelamento e 
cascalhamento das não asfaltadas, 
Operação Tapa-Buraco, limpeza 
de terrenos municipais, recolha 
de entulho e inertes, troca de 
lâmpadas, manutenção civil de 
próprios e limpeza de galerias e 
bocas de lobo.

O mutirão Cidade Bonita faz 
parte do Plano de Zeladoria da 
Secretaria Municipal de Infraes-
trutura Urbana. O planejamento 
abrange toda a zona urbana da 
cidade, que foi dividida em 25 
setores. As equipes da Secretaria 
ainda estão atuando no Jardim 
Ivete, Conjunto Álvaro Bovolenta, 
Loteamento Yotsu Tobisawa e o 
Residencial Novo Horizonte. 

Mutirão Cidade Bonita 
terá sete dias de serviços

Início hoje

Mogi- Na próxima segunda-feira, 
a Secretaria Municipal de Infraes-
trutura Urbana dará continuidade 
ao programa de recapeamento de 
vias públicas da cidade. As próxi-
mas avenidas beneficiadas serão 
a Fernando Costa e a Francisco 
Ferreira Lopes, que formam um 
dos principais corredores viários 
do município.

O secretário municipal de In-
fraestrutura Urbana, Alessandro 
Silveira, explicou que os trabalhos 
terão início por reparos nas guias 
e sarjetas, etapa essa que deve se 
estender por seis dias. Na sequência, 
as equipes iniciarão o trabalho de 
fresagem, que consiste na remoção 
do asfalto antigo e, por fim, será feita 
a aplicação da nova capa asfáltica. 
As equipes farão primeiramente 
os trabalhos na avenida Fernando 
Costa e depois avançarão para a 
Francisco Ferreira Lopes.

Por se tratar de um importante 
corredor, margeado por dezenas 
de estabelecimentos comerciais e 
também próximo de muitas resi-
dências, as equipes da Secretaria 
fizeram um trabalho in loco de 
diálogo com todos que trabalham 
e residem na região. A contribuição 
da comunidade é fundamental para 

que os serviços tenham um bom 
andamento.

A previsão é que a Fernando 
Costa seja finalizada no dia 21 de 
maio. Já na Francisco Ferreira Lopes, 
a previsão é que o recapeamento 
seja concluído no final do mês 
de junho. Visando minimizar ao 
máximo os impactos aos comer-
ciantes e à mobilidade urbana, as 
equipes diurnas trabalharão fora dos 
horários de pico, entre as 9 e às 16 
horas e, para os trabalhos de maior 
interferência no trânsito, como fre-
sagem e aplicação de capa asfáltica, 
os trabalhos serão feitos das 20 às 
4 horas.O recapeamento asfáltico 
das duas avenidas será realizado 
em parceria com outras Secretarias, 
como a de Mobilidade Urbana e 
também o Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae). O obje-
tivo é atuar com sinergia e garantir 
maior durabilidade aos trabalhos. 
A frente de trabalho visa garantir a 
recuperação e conservação da malha 
viária do município, dando melhores 
condições de trafegabilidade e de 
segurança a todos que utilizam as 
vias. Por dia, cerca de 70 mil veí-
culos, incluindo ônibus municipais 
e intermunicipais, circulam pelas 
duas avenidas. 

Avenida Fernando Costa 
receberá recapeamento

A partir da próxima segunda

, DEDICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.

Saúde

sidade da cidade, escutamos a população e fomos a fundo para planejar os próximos passos
amos parar por aí, porque ir sempre além 

so DNA. Mogi e os mogianos merecem uma cidade melhor a cada dia. 

O FUTURO PROMETE, A GENTE REALIZA

Maternidade Municipal  -  
• 90 novos leitos e 500 partos por mês
• USF Nova Jundiapeba
• USF Vila Nova União
• Inauguração do CIAS
• Centro de Atendimento Pós-Covid

EM CONSTRUÇÃO

EM BREVE

Mobilidade e sustentabilidade
• Complexo Viário da Vila Nova Mogilar
• Transposição sobre o Córrego Lavapés
• Redesenho das linhas de ônibus
• Redução de até 40 minutos nos trajetos
• Corredor Ambiental Ecológico Sustentável
• Novas ciclovias

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

ducação 
e emprego

vos empregos 

sionalizantes à disposição

sionais de educação

ducacional em 
EM BREVE

EM CONSTRUÇÃO



cidades Sábado, 23 de abril de 20226 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Sesc traz hoje o espetáculo 
premiado ‘Buraquinhos’

Mogi - O Sesc de Mogi das 
Cruzes recebe hoje o espetá-
culo premiado Buraquinhos. 
A apresentação tem entrada 
gratuita.

O espetáculo fala sobre 
um menino negro - morador 
do bairro Guaianases, zona 
leste de São Paulo, e que vai 
a padaria no primeiro dia do 
ano e leva um “enquadro” 

Teatro

de um policial. A partir daí 
o menino começa acorrer 
e não para mais, o que o 
leva a uma maratona pelo 
mundo passando por países 
da América Latina e África. 
Ao longo do caminho ele é 
atingido por 111 tiros de 
arma de fogo do policial que 
o persegue. Buraquinhos que 
abrem sem pudor e o vento 
que espanta o picumã. Uma 
denúncia ao genocídio em 

massa da população jovem, 
negra e periférica com fortes 
tintas de realismo fantástico. 
Idealização, Coordenação e 
Dramaturgia.

Serviço
Buraquinhos ou o vento 

é inimigo do picumã. Hoje, 
19 horas às 20h30

Grátis| Com Retirada de 
Ingressos uma hora antes 
do espetáculo

Aline Sabino

Espetáculo terá duas sessões

Divulgação

Deputado federal anuncia 
evento com evangélicos

Mogi - O deputado federal 
Roberto de Lucena (REP) 
realizará na segunda-feira 
um evento voltado à co-
munidade evangélica no 
distrito de Jundiapeba, em 
Mogi das Cruzes. A “Jorna-
da em Defesa da Vida e da 
Família” está programada 
para acontecer a partir das 
19 horas em uma igreja 
neopentecostal, localiza-
da na rua Profª. Lucinda 
Bastos, 2.597.

Em vídeo divulgado em 
suas redes sociais e em gru-
pos de mensagem, Lucena 
convida a comunidade mo-
giana e do Alto Tietê para 
o encontro, que pretende 
discutir temas de interesse 
geral, incluindo o aumento 
da violência doméstica e da 
saúde mental da comuni-
dade, principalmente entre 
os evangélicos.

“No final do ano passado, 
a ministra Damares (Alves, 
ex-ministra da Mulher, Família 

Política

e Direitos Humanos), o 
bispo JB Carvalho, o pastor 
Paulo Lutero de Mello e eu 
nos reunimos em Brasília, 
onde realizamos a primeira 
jornada nacional”, explicou 
o deputado.

Além das pessoas aci-
ma citadas, está prevista 

a presença do ministro do 
Superior Tribunal Federal 
(STF) André Mendonça. 
Ex-Advogado Geral da 
União (AGU), Mendonça 
foi escolhido neste ano pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) para ocupar a vaga 
de Marco Aurélio de Melo.

André Diniz

Deputado estará em Jundiapeba nesta segunda-feira

Divulgação

Alto Tietê recebe créditos de 
R$ 2,4 milhões no trimestre
Mogi das Cruzes registrou o maior repasse da região no primeiro trimestre, totalizando cerca R$ 700 mil 

NOTA FISCAL PAULISTA

Região - A Secretaria da 
Fazenda e Planejamento do 
Estado de São Paulo (Sefaz-

-SP) disponibilizou, duran-
te o primeiro trimestre de 
2022, R$ 2.445.051,49 aos 
consumidores cadastrados 
no programa Nota Fiscal 
Paulista residentes no Alto 
Tietê. A liberação dos crédi-
tos é referente às compras 
e doações de documentos 
fiscais realizadas em setem-
bro, outubro e novembro 
do ano passado. A quantia 
por município é distribuída 
a condomínios, entidades 
filantrópicas, pessoas físicas 
e pessoas jurídicas optantes 
do Simples Nacional.

As únicas cidades que 
obtiveram mais de R$ 200 
mil em todos os meses foram 
Mogi das Cruzes e Ferraz de 
Vasconcelos, o que fez com 
que tivessem o maior valor 
total de créditos repassados. 
Mogi recebeu R$ 214.310,29 
em janeiro, R$ 251.496,05 

em fevereiro e R$ 234.872,2, 
resultando na quantia final 
de R$ 700.678,54.

Somando os três meses, o 
total dos valores repassados 
foi, em média, maior do que 
o restante das cidades. Foram 
R$ 298,76 aos condomínios, 
R$ 1.511,25 às pessoas jurí-
dicas do Simples Nacional, 
R$ 305.036,3 às pessoas 
físicas e R$ 393.832,23 às 
entidades filantrópicas.

Ferraz, por sua vez, teve 
grande destaque na distribui-
ção de créditos às entidades 
filantrópicas, totalizando R$ 
613.087,51. Em janeiro foram 
repassados R$ 188.277,19; 
em fevereiro, R$ 234.821,27 
e em março, R$ 189.989,05. 
Na somatória final, Ferraz 
também obteve R$ 10,29 
repassados aos condomínios, 
R$ 352,43 às pessoas jurídicas 
do Simples Nacional e R$ 
83.574,48 às pessoas físicas, 
resultando em R$ 697.024,71 
no trimestre.

Itaquaquecetuba e Suzano 
fecharam o período com mais 

de R$ 100 mil repassados. 
Itaquá recebeu R$ 395.164,45, 
sendo R$ 35,10 referentes à 
distribuição aos condomínios, 
R$ 329,05 às pessoas jurídi-
cas do Simples Nacional, R$ 
146.447,9 às pessoas físicas e 

R$ 248.352,34 às entidades 
filantrópicas.

Já em Suzano  foram 
distribuídos R$ 90.375,57 
em janeiro, R$ 105.832,95 
em fevereiro e 101.732,36 
em março, um total de R$ 

298.375,57. Aos condomínios 
foram repassados R$ 208,2; 
às pessoas jurídicas do Sim-
ples Nacional, R$ 766,45; 
às entidades filantrópicas 
R$ 132.680,66 e às pessoas 
físicas R$ 164.720,26.

Os municípios de Santa 
Isabel e Salesópolis foram os 
que menos receberam créditos 
nos primeiros três meses do 
ano e, assim como Biritiba 
Mirim, não tiveram repasse 
aos condomínios. Santa Isabel 
recebeu ao todo R$ 24.648,35, 
sendo R$ 22.808,96 apenas 
direcionados às pessoas físi-
cas. Salesópolis, por sua vez, 
teve mais da metade do seu 
total destinado a entidades 
filantrópicas, R$ 11.949,41. 
As pessoas físicas receberam 
R$ 8.574,44, e as jurídicas, 
R$ 94,83.

Programa 
A Nota Fiscal Paulista inte-

gra o Programa de Estímulo 
à Cidadania Fiscal do Estado. 
O sistema distribui de forma 
proporcional até 30% do 
ICMS recolhido pelos esta-
belecimentos comerciais aos 
consumidores que solicitam o 
documento fiscal e informam 
CPF ou CNPJ. Os créditos 
são liberados mensalmente.

*Texto supervisionado pelo editor.

Everton Dertonio*

Programa repassa créditos concedidos a partir da emissão de notas fiscais 

Divulgação
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RAPHAEL  AUGUSTO  RIZZO  DOS  SANTOS,  
estado civil solteiro, profissão enfermeiro,  
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia 
cinco de agosto de mil  novecentos e oitenta 
e nove (05/08/1989), residente e domiciliado 
Rua Isidoro Boucault, 355, Vila Brás Cubas, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de José Edson dos 
Santos e de Eloisa Maria Rizzo dos Santos. 
THAIS  CRISTINE  DA  SILVA LAGRIMANTE, 
estado civil solteira, profissão médica,  nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia nove de 
dezembro de mil novecentos  e noventa e 
três (09/12/1993), residente e domiciliada Rua 
Isidoro  Boucault, 355, Vila Brás Cubas, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de Josilan   de  Oliveira  
Lagrimante  e  de  Maria  Aparecida  da  Silva 
Lagrimante.                                                           

JOÃO  PAULO  CORREIA  DOS  SANTOS,  
estado  civil  solteiro,  profissão promotor  de  
vendas,  nascido  em  Jaguaribe,  CE  no dia 
primeiro de novembro  de mil novecentos 
e oitenta e sete (01/11/1987), residente e 
domiciliado Avenida das Nações, 717, Jardim 
Santos Dumont II, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  
de EGIDIO CORREIA DE CASTRO e de 
MARIA DE LOURDES ROCHA DA SILVA.
TATIANE  BISPO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão funcionária publica,  nascida  
em  Santo  André, SP no dia dezenove de 
maio de mil novecentos  e  oitenta  e  seis  
(19/05/1986), residente e domiciliada Avenida 

das Nações, 717, Jardim Santos Dumont II, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de DOMINGOS 
DOS SANTOS e de CREUZA BISPO DOS 
SANTOS.Conversão de União Estável                                            

FÁBIO  BEZERRA  DA  SILVA,  estado  civil 
solteiro, profissão autonomo, nascido  em  
São  Paulo,  SP  no dia onze de junho de mil 
novecentos e setenta  e  nove  (11/06/1979),  
residente e domiciliado Rua Professor João  
Gualberto Mafra Machado, 731, casa 04, Vila 
Brasileira, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  
DOMINGOS BEZERRA DA SILVA FILHO 
e de CLAUDETE FERNANDES. ADRIANA   
APARECIDA  DE  CARVALHO,  estado  civil  
solteira,  profissão autonoma,  nascida  em 
Mogi das Cruzes, SP no dia dois de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (02/02/1985), 
residente e domiciliada Rua  Professor  João  
Gualberto  Mafra  Machado,  731,  casa  04, 
Vila Brasileira,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha 
de WALDIR DE CARVALHO e de FÁTIMA 
APARECIDA DE JESUS.Conversão de União 
Estável                                            

FERNANDO   DOUGLAS  DE  ALVARENGA,  
estado  civil  solteiro,  profissão motorista,  
nascido  em  Suzano, SP no dia vinte e três 
de novembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (23/11/1985), residente e domiciliado 
Rua  Pascoal  Moreira  Cabral,  95, Vila Cecília, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTONIO LUIZ 

DE ALVARENGA e de ROSA APARECIDA 
DA COSTA. CRISTIANE  TENAN  FIDENCIO,  
estado  civil  viúva, profissão fotógrafa, nascida  
em  São  Paulo,  SP  no  dia vinte e cinco de 
novembro de mil novecentos  e setenta e sete 
(25/11/1977), residente e domiciliada Rua 
Pascoal  Moreira  Cabral, 95, Vila Cecília, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de WLADIR SALINAS e 
de MARIA ANGELA TENAN.Conversão de 
União Estável                                            

PEDRO  HENRIQUE  SANTOS  DE  SOUZA,  
estado  civil  solteiro, profissão atendente  
balconista de lanchonete, nascido em Santo 
André, SP no dia seis de novembro de dois 
mil (06/11/2000), residente e domiciliado Rua 
Juraci,  667,  Vila  Cintra,  Mogi  das  Cruzes,  
SP,  filho de Waldik Raimundo de Souza e 
de Wirlane Raquel Oliveira Santos de Souza. 
GABRIELA  TIE SAITO YAMAGUCHI, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de março 
de dois mil e um (04/03/2001),  residente  
e  domiciliada Rua Juraci, 667, Vila Cintra, 
Mogi  das  Cruzes,  SP, filha de Agnaldo 
Tetsuo Yamaguchi e de Shirley Satie Saito 
Yamaguchi.                                                

RENAN   AUGUSTO   DA  SILVA  MELO,  
estado  civil  solteiro,  profissão coordenador  
de  merchandising,  nascido em Mogi das 
Cruzes, SP no dia dezessete   de   dezembro   

de   mil  novecentos  e  noventa  e  cinco 
(17/12/1995),   residente   e   domiciliado   Rua  
Alexandre  Virgílio Figueiredo,  83,  casa 02, 
Jardim Pavão, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
JOÃO VANDERLEI DE MELO e de CELIA 
REGINA DA SILVA MELO. ALINE  FELICIO 
AGUILAR, estado civil divorciada, profissão 
operadora de call  center, nascida em Mogi das 
Cruzes, SP no dia treze de fevereiro de   mil  
novecentos  e  noventa  e  seis  (13/02/1996),  
residente  e domiciliada  Rua  Alexandre  
Virgílio  Figueiredo, 83, casa 02, Jardim 
Pavão,  Mogi das Cruzes, SP, filha de MOISES 
GIMENEZ AGUILAR e de RUTI NÉIA FELÍCIO 
AGUILAR. Conversão de União Estável                                            

WILSON  RODRIGUES  SALES,  estado civil 
divorciado, profissão autonomo, nascido  em 
São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de 
mil novecentos e  sessenta e dois (14/10/1962), 
residente e domiciliado Rua Nacional, 85,  
Jardim  Aeroporto  III,  Mogi  das  Cruzes, 
SP, filho de Oleriano Rodrigues Sales e de 
Sebastiana Gloria da Silva. MARIA  VALERIA  
DE  ALMEIDA,  estado civil viúva, profissão 
cozinheira, nascida  em  Gouveia,  MG  no  dia  
vinte  e  quatro de janeiro de mil novecentos  
e setenta e seis (24/01/1976), residente e 
domiciliada Rua Campo  de Marte, 176, Jardim 
Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
Joaquim Guedes de Almeida e de Maria Devair 
Mendes de Almeida.     

DENNER  JENSEN MANUEL LOPES, estado 
civil solteiro, profissão vendedor, nascido  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  trinta  de  abril de 
mil novecentos e noventa e cinco (30/04/1995), 
residente e domiciliado Rua Gilmar  Ribeiro  da  
Silva,  28, Parque Olímpico, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de ALBERTO LOPES ANTONIO e de 
RITA DOMINGOS MANUEL LOPES. ÂNDRIA  
ARIANI  DOS  SANTOS,  estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo,  nascida em 
Garça, SP no dia quinze de setembro de mil 
novecentos  e noventa e nove (15/09/1999), 
residente e domiciliada Rua Avaré,  335,  
Vila  Progresso,  Assis, SP, filha de JOSÉ 
APARECIDO DOS SANTOS e de MARIA 
APARECIDA TAVARES DOS SANTOS.                       

LUIZ  FABIANO  DA  COSTA,  estado civil 
solteiro, profissão operador de máquina,  
nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia doze 
de abril de mil novecentos  e setenta e nove 
(12/04/1979), residente e domiciliado Rua 
João  Ferreira  Dias,  17,  Vila  Pomar, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de SONIA MARIA DA COSTA. 
ALINE  MICHELE  DA  SILVA  SALTI,  estado  
civil  divorciada, profissão estoquista,  nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de 
fevereiro de   mil  novecentos  e  oitenta  e  
nove  (04/02/1989),  residente  e domiciliada  
Rua  João Ferreira Dias, 17, Vila Pomar, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de VALTER SALTI e de 
JACILDA IVETE DA SILVA.

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

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

   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Ithamar Ferreira da Silva Junior - Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP
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total de 133,80m² e seu respectivo terreno com área total de 3.583,50m², com frente para a Rua Sete, o qual recebeu o nº 356, no perímetro urbano de Biritiba Mirim/SP, 
melhor descrito na matrícula nº 31.014 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes/SP”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” 
e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 466.617,21 (Quatrocentos e sessenta e seis mil seiscentos e dezessete reais e vinte e um centavos - nos termos do art. 27, 
§2º da Lei 9514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais 
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (17849_OL_1658-15).
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