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

Mega vacinação ocorrerá amanhã em todas as cidades da região; data foi convocada pelo governo do Estado 

Alto Tietê se prepara para Dia D 
contra gripe, sarampo e Covid

Primeira-dama

Luciana Garcia visita a região e 
detalha ações do Fundo Social

Encontro com as presidentes dos fundos sociais 
ocorreu na cidade de Guararema. Opinião, página 2

Suzano

Avenida Paulista 
é interditara 
para obras
Cidades, página 4

Agendamento para as consul-
tas deve ser feito diretamente nas 
unidades de saúde de Suzano.  
Cidades, página 4

Suzano
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A Secretaria de Estado da Saúde 
está organizando, para amanhã, 
o Dia D de vacinação contra a 
gripe, sarampo e o coronavírus 
(Covid-19). Os municípios da 
região preparam uma progra-
mação especial para o atendi-
mento. A campanha terá como 
principais focos os maiores de 
60 anos, trabalhadores da saú-
de, mulheres grávidas e que de-
ram à luz recentemente, para 
vacina contra a gripe; crianças 
de seis meses até 4 anos incom-
pletos também poderão receber 
a dose da vacina contra o sa-
rampo. Atendimentos começam 
logo pela manhã e se estendem 
até o final de tarde deste sábado.  
Cidades, página 5

MOGI

Cultura abre 

mais três 

editais. p5
Unidades Básicas de Saúde ficarão abertas para receber o público da região durante o sábado

Dayane Oliveira/AIPMI

MOGI

 Câmara deve promulgar a Lei da Ficha Limpa 
até 4 de maio. Cidades, página 4
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A FEBRE I
A febre pré-eleitoral não é uma len-
da urbana, como muitas pessoas po-
dem pensar. Ela é real e costuma se 
manifestar em todos os locais. Veja, 
por exemplo, a semana na Câmara 
de Vereadores de Mogi das Cruzes, 
onde na terça-feira uma moção de 
apelo ao governo federal, de autoria 
do vereador Otto Rezende (PSD) pe-
dindo ao presidente Jair Bolsonaro 
(PL) para a implantação de mais es-
colas cívico-militares suscitou deba-
tes durante a sessão. Otto defendeu o 
modelo, Iduigues Martins (PT) e Inês 
Paz (Psol) foram os dois votos con-
trários à moção aprovada.

A FEBRE II
A convocação do secretário de Segu-
rança de Mogi na tarde de quarta-feira 
não ocorreu sem referências à campa-
nha eleitoral. Houve menções a Gui-
lherme Boulos (Psol) e debates sobre 
a criminalização de movimentos pela 
moradia, e até mesmo uma alfinetada 
sob a mesa a um “ex-vereador que é 
pré-candidato a deputado estadual”, 
que supostamente estaria apoiando e 
assessorando as famílias que invadi-
ram uma área ociosa no Oropó, cujo 
nome não foi mencionado.

O JOGO DA DISCÓRDIA
Zé Luiz (PSDB) e Iduigues revive-
ram brevemente os tempos de de-
bates acalorados entre PT e o PSDB, 
que ocorriam num passado recen-
te. Quando Iduigues criticou falas a 
favor dos desalojamentos no Oropó 
“por gente que ganha R$15 mil” du-
rante a audiência do secretário mu-
nicipal de Segurança , Zé Luiz pediu 
para rebater o colega parlamentar, 
pedindo respeito para si e para os 
demais colegas que apoiaram a ação 
da Guarda Municipal. “Bom, se a ca-
rapuça serviu ao Zé Luiz, eu lamen-
to”, treplicou o petista.

O VOCALISTA
Que se dê crédito a quem merece: o 
secretário de Segurança Toriel Sardi-
nha mostrou personalidade nas res-
postas dadas aos vereadores durante 
sua convocação à Câmara de Mogi, 
em um tema sensível como a remo-
ção de famílias sem-teto de uma área 
de risco. Toriel falou sem atropelos 
à Língua Portuguesa, sem gaguejar, 
versando sobre o trabalho de outras 
secretarias com desenvoltura. Todo 
gestor público busca um “vocalista” 
que dê segurança ao resto da banda 
durante as entrevistas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Dia das Mães

D
entro de poucos dias o Brasil 
vai celebrar mais um Dia das 
Mães. Este será o primeiro em 
dois anos que será comemorado 

sem a sombra da pandemia de coronaví-
rus (Covid-19), ou pelo menos, sem uma 
sombra densa e pesada, já que tudo ago-
ra está sendo encarado com mais leveza.

Pensando de forma prática, será de gran-
de importância essa data para o comércio, 
já que ele poderá sentir, depois de muito 
tempo, a volta dos consumidores para uma 
data tão poderosa para o segmento, sabi-
damente atrás apenas do Natal. Então, tro-
cando em miúdos, não é exagero nenhum 
dizer que a data do segundo domingo de 
maio é a mais importante para o comércio.

Para os consumidores também. Embo-
ra tudo esteja tão caro, fora dos padrões 
da normalidade, graças a uma inflação ga-
lopante e um governo inoperante, quem 
quiser comprar um presente para a rainha 
do lar terá que desembolsar mais do que 
em outros anos. Não que ela não mereça, 
pelo contrário, mas muita coisa desta vez 
irá se resumir ao preço e não ao valor do 

sentimento.
Já por um lado mais sentimental, pu-

xando para um lado mais tranquilo, está 
também será a primeira vez desde 2020, 
que filhos e filhas vão visitar as matriar-
cas sem receio de contaminá-las. Eviden-
temente que cuidados ainda são necessá-
rios, mas não precisam ser muito rigorosos 
como antes, a não ser que a condição exija 
este tipo de comportamento.

Com muita gente vacinada, alguns com 
a quarta dose até, de fato os riscos de con-
tágio pelo coronavírus são pequenos, em-
bora não impossíveis, mas é hora de ce-
lebrar a vida das mamães sem culpa, mas 
ainda com a responsabilidade que o pe-
ríodo permite.

Para o ano que vem, esperamos que o 
Alto Tietê e o Brasil, e o resto do mundo, 
claro, estejam efetivamente livres desta pra-
ga que destruiu muitas famílias em todo 
o planeta e as comemorações sejam ainda 
melhores do que as que veremos em duas 
semanas. Seguramente, um preço mais justo 
na hora de comprar os presentes vai ajudar 
ainda mais as celebrações do ano que vem.

Muitas são as enfermidades 
que ocasionam perda funcio-
nais, dentre todas elas existe 
uma com o nome bem dife-
rente, mas com uma frequên-
cia enorme na sociedade, es-
tou falando da anquilose, que 
significa presença de rigidez 
articular podendo ser um 
resultado de uma lesão ou 
doença, essa rigidez pode ser 
completa ou parcial e pode 
ser devida a uma inflamação 
das estruturas musculares ou 
tendinosas fora da articulação 
ou dos tecidos da própria ar-
ticulação.

Outros fatores do seu sur-
gimento podem ser através de 
problemas congênitos, trau-
matismo ou enfermidades 
como a osteomielite e pode 
ser de etiologia fibrosa ou ós-
sea. Certas inflamações são 
capazes de imobilizar uma 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

articulação, como no caso 
da espondilite anquilosante 
e, mais comumente, a artrite 
reumatoide. No geral, a perda 
de movimentação articular é 
progressiva e quando comple-
ta, a dor articular tende a de-
saparecer. A anquilose pode 
potencialmente, ocorrer em 
qualquer articulação com capa-
cidade de movimento, sendo, 
a óssea quando a anquilose 
se origina da fusão dos com-
ponentes osteocartilaginosos 
da articulação e a fibrosa que 
é causada por retração das 
partes moles articulares ou 
periarticulares. Se a rigidez 
provém da inflamação das 
estruturas musculares ou dos 
tendões exatamente próxi-
mos à articulação, se chama 
de falsa anquilose.

Existe a anquilose da arti-
culação têmporo-mandibular 

(ATM), bastante comum clini-
camente como todos anquilo-
ses, pode ser definida como 
sendo a fusão das superfícies 
articulares seja por tecido 
ósseo ou fibroso, ocasiona-
do na  articulação têmporo-

-mandibular (ATM) provoca 
uma condição que pode cau-
sar problemas na mastigação, 
digestão, fala, aparência e hi-
giene, o que também pode le-
var a problemas psicológicos 
e odontológico, entretanto, as 
complicações mais frequen-
tes depois do tratamento de 
anquilose são abertura de 
boca limitada e re-anquilose, 
sendo que distúrbios oclusais 
também podem ocorrer. A 
cuidadosa técnica cirúrgica e 
a meticulosa fisioterapia em 
longo período de tempo são 
essenciais para obter sucesso 
satisfatório.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiote-

rapeuta - Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.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

ANDRÉ DINIZ

Representantes do Conselho dos Fundos Sociais e do Conselho de Prefeitos 
do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
recepcionaram ontem, em Guararema, a primeira-dama do Estado, Luciana 
Garcia. Durante visita à região, a primeira-dama detalhou as ações do Fundo 
Social de São Paulo e conheceu as iniciativas desenvolvidas na região. De acordo 
com a primeira-dama, desde 2019 foram distribuídas mais de 167 mil cestas 
básicas para os 12 municípios da região, incluindo Guarulhos e Santa Branca. 
Para este ano ainda está prevista a entrega de mais de 30 mil cestas.

V
it

ó
r
ia

 M
ik

a
e

ll
i

PRIMEIRA-DAMA NA REGIÃO

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br 

Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com  

Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br 

Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br 

Gerente Administrativa/Financeira  Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.  
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a 
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade. 

Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997. 
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes



cidadesSexta-feira, 29 de abril de 2022 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

1º Seminário de Cultura 
começa amanhã no Vasques
Mogi - Além de debates ao 
longo do dia pelo 1º Seminá-
rio Internacional de Cultura, 
será realizado amanhã ao 
lado do Theatro Vasques 
um evento que promete 
lazer para toda a família. A 
partir das 10 horas, o Largo 
do Carmo receberá a Feira 
de Economia Criativa, uma 
reunião de três projetos 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, que vai oferecer 10 
barracas de artesanato, nove 
brechós, quatro barracas de 
alimentação e dois antiquários.

Os antiquários simbolizam 
o retorno da Feira de Anti-
guidades e vão comercializar 
produtos como discos, louças 
e itens colecionáveis em ge-
ral. A partir dessa primeira 
edição, a atração passará a 
ser realizada todo último 
sábado de cada mês.  

Outro projeto presente na 
feira deste sábado é o Mogi 
Feita à Mão, que reúne tra-
balhos de artesãos mogianos 
feitos em madeira, tecido, 
fibras, contas e miçangas, 

No Largo do Carmo

dentre muitos outros ma-
teriais. E a novidade é o 1º 
Encontro de Brechós, que terá 
ofertas de roupas, calçados, 
acessórios e outros itens em 
bom estado de conservação, 
a preços populares.

A Feira de Economia Cria-
tivaterá ainda barracas de 
alimentação com cafés, lanches, 
doces e queijos, porções, peixe, 
moqueca, chopp, acarajé, 
dentre outras delícias.

O 1º Seminário Internacional 

de Cultura teve início na 
última segunda-feira (26/04), 
vai se estender até 1º de 
maio e visa proporcionar 
aos mogianos um espaço 
de reflexão e fomento à 
produção cultural local, além 
de estimular o encontro e 
diálogo entre pesquisadores, 
produtores e artistas com 
a população da cidade. O 
tema central é “Construções 
Coletivas: Poder Público e 
Sociedade Civil”.

Evento começa a partir das 10 horas no local

Divulgação/PMMC

IMUNIZAÇÃO

Região se prepara para Dia D de 
vacinação que ocorre amanhã
Municípios irão oferecer as doses contra sarampo, gripe e coronavírus para quem ainda não se imunizou 

Alto Tietê - A Secretaria 
de Estado da Saúde está 
organizando para amanhã 
o Dia D de vacinação con-
tra a gripe, sarampo e o 
coronavírus (Covid-19). As 
cidades da região preparam 
uma programação especial 
para o atendimento.

A campanha terá como 
principais focos os maiores 
de 60 anos, trabalhadores da 
saúde, mulheres grávidas e 
que deram à luz recentemente, 
para vacina contra a gripe; 
crianças de seis meses até 4 
anos incompletos também 
poderão receber a dose da 
vacina contra o sarampo.

Em Poá, todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) rea-
lizarão o atendimento para 
gripe, sarampo e Covid-19 
das 9 às 16 horas. A Secre-
taria de Saúde do município 
também irá realizar neste 
sábado uma ação preventiva 
para detecção do câncer 
bucal, com orientações e 
exames preventivos para 

Campanha terá como foco os idosos acima de 60, grávidas, crianças e puérperas 

lesões. Para a direção do 
Departamento de Vigilância 
de Saúde, comandada por 
Leonardo Barbosa Garcia, o 
maior objetivo é ampliar o 
acesso às vacinas e estimular 
a população, principalmente 
aqueles que estão com doses 
em atraso.

Já na cidade de Mogi 
das Cruzes, a vacinação 
terá início às 8 e vai até 17 
horas, com todos os postos 
de Saúde e unidades do 
Programa Saúde da Família 
(PSF), na Única do distrito 
de Jundiapeba e no PACS 
Nova Jundiapeba. Já no 
drive-thru do Pró-Hiper, no 
Centro Cívico, a vacinação 
será das 9 às 16 horas apenas 
para o público adulto.

Em Suzano, a Secretaria 
de Saúde informou que as 
24 UBSs e Unidades Saúde 
da Família (USFs) estarão 
disponíveis para a vacina-
ção, com uma expectativa 
de aplicar entre 5 e 13 mil 
doses contra a gripe, sendo 
que estão aptos para imuni-
zação 19,5 mil pessoas entre 

idosos, gestantes, puérperas 
e trabalhadores da Saúde.

A Prefeitura de Arujá afirmou 
que colocará à disposição da 
população oito pontos fixos 
e dois postos volantes, que 
serão dedicados a pacientes 
acamados ou com dificuldade 

de locomoção para a vacina 
contra a influenza. “A ex-
pectativa de adesão é boa, 
pois se trata de uma ação 
ao final de semana, que foi 
amplamente divulgada e que 
poderá alcançar o público 
que ainda não recebeu a 

vacina por dificuldades de 
comparecer nos dias úteis e 
no horário comercial”, afir-
mou o comando da Saúde 
de Arujá, que estima ter até 
15,1 mil doses utilizadas.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
a administração municipal 

estima que 13,3 mil crianças 
estão aptas para receber as 
vacinas contra sarampo e 
gripe, e que dos 21,1 mil 
pessoas com mais de 60 anos 
para a vacina da gripe, 5,7 
mil já receberam a dose; dos 
4.395 profissionais da saúde, 
1.608 já estão protegidos. 
“Já é mais do que provado 
que a vacina protege, então 
precisamos da participação 
de todos para mais esta 
ação”, conclamou Clécio 
Gonçalves, secretário de 
Saúde da cidade.

A Prefeitura de Guarare-
ma, por meio da Secretaria 
da Saúde, informou que a 
campanha de vacinação 
para sarampo, Covid-19 
e Influenza será realizada 
em quatro pontos das 9 
às 15 horas: no Centro de 
Especialidades de Saúde e 
Apoio à População (Cesap), 
no Centro; na Unidade de 
Vacinação no bairro Nogueira; 
e nas UbS Benedicto Anto-
nio Mariano (no Lambari) e 
Guiomar Franco da Cunha 
(no Jardim Dulce). 

André Diniz
Glaucia Paulino/Secop Suzano

Região - Fernanda Carolina 
Rossi Serme, vice-diretora 
da Escola Infantil Colmeia 
Mágica, localizada em São 
Paulo, que é investigada por 
maus-tratos e tortura, será 
encaminhada hoje à Peniten-
ciária Feminina I de Tremembé, 
de acordo com informações 
da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo (SSP-SP). Na última 
segunda-feira, de acordo 
com a Pasta, policiais civis 
realizaram diligências em Mogi 
das Cruzes e cumpriram um 
mandado de prisão preven-
tiva contra ela. A mulher foi 
encaminhada para a cadeia 
feminina de Itaquaquecetuba.

Uma investigação foi aberta 
contra a instituição após 
vídeos circularem nas redes 
sociais, no mês de março, 
mostrando crianças amarradas 
com lençóis em cadeirinhas 
no banheiro da unidade que 
fica na zona leste da capital. 

Vice-diretora 
presa em Mogi é 
tranferida para 
Tremembé

Polícia

Aline Sabino

Mogi - Encerrando a pro-
gramação do mês dedicado 
à conscientização sobre o 
autismo, a Secretaria de 
Educação realizará ama-
nhã o 1º Ciclo de oficinas 
sobre TEA – Transtorno do 
Espectro Autista. O evento 
será realizado das 8 horas 
ao meio-dia no Cemforpe e 
é destinado a profissionais 
e pais e responsáveis por 
alunos matriculados na 
rede municipal de ensino.

Serão realizadas dez 
oficinas, ministradas por 
profissionais de diferentes 
áreas da Escola Municipal de 
Educação Especial (Emesp) 
Profª Jovita Franco Arouche 
e do DOP/Pró-Escolar, como 
professoras, fisioterapeuta, 
psicóloga e fonoaudióloga. 
A programação, que conta 
com apoio do Departamento 
Pedagógico, também terá a 
participação da advogada 
Fabiola Prince, a neurologista 
Fernanda Moro e Marcela 
Lourenço, representante 
dos Autistas de Mogi das 
Cruzes.

Os temas abordados serão 
Estimulação e integração 
sensorial no Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
Atividades motoras para 
crianças de zero a 6 anos 
com TEA, Práticas inte-
grativas, Aspectos práti-
cos de detecção precoce 
do TEA & atribuições do 
acompanhante terapêuti-
co e auxiliar pedagógico, 
Vivências psicomotoras e 
Concepção de Avaliação 
de Aprendizagem para o 
público alvo da Educação 
Especial.

Entre os dias 4 e 7 de abril, 
a Emesp Profª Jovita Franco 
Arouche, na Vila Lavínia, 
referência no atendimento 
a alunos com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
também promoveu uma 
semana de oficinas destina-
das aos pais e responsáveis 
por alunos matriculados na 
unidade escolar. Os profis-
sionais da unidade escolar 
abordaram temas como o 
brincar, estimulação sensorial 
e motora e musicalização.

Primeiro Ciclo de oficinas 
sobre TEA será amanhã

Autismo
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UBSs oferecem tratamento 
de fonoaudiologia de graça
Suzano  - A Secretaria de 
Saúde oferece tratamento 
fonoaudiológico em todos os 
postos da rede municipal de 
forma gratuita. Os atendimen-
tos e as terapias contam com 
núcleos multidisciplinares de 
atenção e cuidado principal-
mente para crianças e pessoas 
mais velhas, diariamente, das 
8 às 17 horas.

Os agendamentos podem 
ser feitos diretamente nas 
24 unidades do município, 
que encaminharão os pa-
cientes para avaliação de um 
fonoaudiólogo capacitado, 
de acordo com cada caso. 
Além das Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) e de Saúde 
da Família (USFs), o serviço 
está disponível também no 
Ambulatório de Especialida-
des e no Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps) Infantil.

Além de um fonoaudiólogo 
especializado em avaliação, 
diagnóstico e tratamento 
das alterações de fala, voz e 
linguagens oral e escrita, o 
atendimento também inclui 

Saúde

uma equipe multidisciplinar 
composta por psicólogos, 
psiquiatras infantis e neuro-
pediatras que auxiliam no 
desenvolvimento dos pacientes 
em seus casos específicos.

Os trabalhos também são 
voltados para adultos que 
buscam aprimorar aspectos 
relacionados à fala e à produção 
sonora. Especialmente por 
meio de fortalecimento motor 
da língua e das cordas vocais, 
com o desenvolvimento de 
todo o aparelho vocal, que 
inclui desde a traqueia até a 
boca. Dependendo dos casos 
avaliados, as terapias podem 
ter maior duração de acom-
panhamento para apresentar 
os resultados desejados.

Segundo a diretora de Atenção 

à Saúde, Flávia Verdugo, o 
trabalho de um fonoaudió-
logo envolve o estímulo de 
várias áreas relacionadas à 
produção sonora. “Junto com 
os vários profissionais que 
temos, buscamos trabalhar 
e solucionar questões como 
gagueira, falhas na dicção 
e outras mais com treino e 
fortalecimento dos músculos 
faciais. Este é um serviço que 
prestamos à livre demanda 
e recomendamos a quem 
tiver interesse no tratamento 
a procurar uma de nossas 
unidades”, afirmou.

O secretário de Saúde de 
Suzano, Pedro Ishi, destacou 
que o atendimento é volta-
do para todos os públicos e 
que o objetivo é facilitar o 
acesso. “Temos profissionais 
capacitados em várias frentes 
para ajudar o usuário da 
rede municipal. Seja em um 
processo de imunização, no 
trabalho de prevenção a uma 
doença ou em um atendimento 
pediátrico, estamos prontos a 
ajudar quem precisa”, relatou.

Ficha Limpa precisa ser 
promulgada até dia 4
Projeto foi aprovado em 20 de abril por unanimidade; Poá também conta com dispositivo

TRANSPARÊNCIA

Região - A Mesa Diretiva 
da Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes tem até 
o início da próxima semana 
para promulgar a emenda à 
Lei Orgânica que institui a 
Ficha Limpa no âmbito das 
contratações na administração 
municipal.

A proposta foi apresentada 
em setembro do ano passado, 
de autoria do prefeito Caio 
Cunha (Pode), e foi apro-
vada por unanimidade no 
dia 20 de abril, em sessão. 
A mudança no texto da Lei 
Orgânica passa a proibir a 
contratação para cargos pú-
blicos pessoas que tenham 
condenação na Justiça por 
órgão colegiado.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes reforçou, por nota, 
que casos de emendas à Lei 
Orgânica, depois da apro-
vação em plenário durante 
duas votações, cabe à Mesa 
Diretiva promulgar a lei, 
com o respectivo número 

de ordem, e que a nova lei 
passa a valer a partir do 
momento de sua publicação. 

“Todo o secretariado atende às 
condições impostas pela lei”, 
reiterou o poder Executivo.

A Mesa Diretiva, procurada 

pela reportagem, reforçou 
que a Casa tem até dez dias 
úteis para promulgar a lei, 
tendo seus efeitos válidos 
apenas a partir da data em 
que for publicada.

Pelo menos mais uma 

cidade do Alto Tietê conta 
com dispositivos legais se-
melhantes, que impedem 
a participação de pessoas 
condenadas pela Justiça em 
múltiplas instâncias. Su-
zano conta com duas leis 

municipais: a nº4.612/2012 
e 5.196/2019 que tratam do 
assunto.

Procurada pela reportagem, 
a Prefeitura de Poá informou 
que atualmente conta com 
a Lei 3.718/2014 que trata 
do regime jurídico único 
dos servidores públicos da 
estância hidromineral, e 
que tramita na Câmara de 
Vereadores o projeto de Lei 
72/2021, de autoria do Po-
der Legislativo, que propõe 
instaurar a Ficha Limpa na 
nomeação de servidores 
comissionados.

André Diniz

Votação feita pela Câmara impede contratação de condenados pela Justiça

Mogi News/Arquivo

Ferraz - Os servidores 
da educação de Ferraz de 
Vasconcelos, associados à 
Associação dos Profissionais 
e Trabalhadores da Educa-
ção Pública no Município 
de Ferraz de Vasconcelos 
(Aspef) convocaram para 
ontem pelas redes sociais a 
paralisação das atividades 
diante da falta de resposta 
para as reivindicações apre-
sentadas em março.

As aulas, porém, de acordo 
com a Secretaria Municipal 
de Educação, não foram 
suspensas e ocorreram nor-
malmente. A administração 
municipal informou em 
nota pela manhã que, após 
consulta e análise de pare-
cer jurídico, a paralisação 
planejada pela Aspef foi 
considerada irregular, pois 
a entidade não preenche os 
requisitos legais. Mas, houve 
um encontro ontem entre a 
prefeita Priscila Gambale e 
representantes dos profissionais. 

A proposta apresentada 

Servidores e prefeitura 
debatem reivindicações 

Educação

aos servidores foi de dissídio 
coletivo de 6%, aumento 
de 69% no valor do vale-

-alimentação, e equiparação 
dos salários do magistério ao 
piso nacional. Outro texto, 
divulgado na tarde de ontem, 
também destacou investi-
mentos na  infraestrutura 
das unidades escolares e 
na melhoria das condições 
de trabalho dos servidores, 
além da contratação de mais 
profissionais.

A pauta de reivindicações, 
publicada nas redes sociais 
da Aspef, inclui o cumpri-
mento do Piso Nacional do 
Magistério proporcionalmente 
a cada jornada cumprida 
pelos professores, revisão 
geral anual dos vencimen-
tos em 21% para todos os 
servidores, e reajuste do 
valor do vale-alimentação, 
entre outras.

A entidade também afirma 
que sua documentação está 
protocolada desde 2018, 
e questiona porque então 
foram recebidos e a pauta 
de reivindicações respondida. 

Katia Brito

Suzano - A Secretaria Municipal 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana iniciou, ontem, a inter-
dição total da avenida Paulista 
em decorrência de obras entre os 
bairros Jardim Márcia e Jardim 
Monte Cristo. A expectativa é 
de que os serviços durem até 
o dia 22. 

Os itinerários de transporte 
serão alterados. A linha 20TR 
(Quaresmeira / Novo Colorado) 
será a única linha regular a 
atender os usuários dos jardins 
Márcia e Suzanópolis. Já a 
linha 21TR (Miguel Badra Alto 
/ Monte Cristo) deverá atender 
os o Jardim Monte Cristo.

A linha metropolitana 843-
TRO (Jardim Nova Poá / Esta-
ção CPTM Suzano - Circular) 
passará a circular pela avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
até a avenida Mogi das Cruzes. 
Estudantes e funcionários do 
complexo educacional que 
pretendem utilizá-la deverão 
embarcar ou desembarcar no 
ponto de parada sinalizado 
na avenida Mogi das Cruzes.

Avenida Paulista 
é interditada 
para obras até 
dia 22 de maio

Bloqueio

Agendamentos 
podem 
ser feitos 
diretamente nas 
24 unidades

A proposta foi 
apresentada 
em setembro 
do ano passado, 
de autoria do 
prefeito Caio 
Cunha

Região - A prefeita poaense 
Marcia Bin (PSDB) participou, 
ontem, de uma reunião on-
line para discutir os últimos 
detalhes referentes ao projeto 
da nova alça de saída do 
Rodoanel. O encontro virtual 
contou com representantes 
da Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp), 
além do prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), e do 
deputado estadual, André do 
Prado (PL).

Junto ao secretário de Obras 
Públicas, Ricardo Leão, a 
prefeita acompanhou a apre-
sentação do novo trajeto das 
alças e da localização da praça 
de pedágio. “Esta obra é de 
grande importância para a 
região e é consenso que o 
melhor local para implan-
tação da alça é, justamente, 
na rodovia Henrique Eroles 
(SP-66)”, enfatizou Marcia Bin.

De acordo com o secretário 
de Obras, faltam alguns de-
talhes para que o projeto seja 
concluído. “A administração 
municipal está totalmente fa-
vorável à construção das alças 
de saída, mas também temos 
que pensar nos reflexos que 
esta implantação vai causar” 
disse o secretário Leão.

Prefeitos se 
reúnem com 
representantes  
da Artesp

Rodoanel
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Rebaixamento de lençol freático 
pode ser temporário ou fixo
O rebaixamento de lençol freático pelo processo de bombeamento direto é o mais simples de todos os sistemas 

SOLO

O rebaixamento de len-
çol freático é utilizado para 
melhorar as condições para 
a execução de escavação ou 
estabilização do solo. E pode 
ser temporária ou permanente.
Os principais métodos uti-
lizados são: bombeamento 
direto, ponteiras filtrantes, 
poços profundos, drenagem 
por eletrosmose, drenos 

verticais de alívio, drenos 
horizontais profundos e ga-
lerias de drenagem.

Dependendo da geologia 
da região, o efeito do rebaixa-
mento pode atingir grandes 
distâncias, causando efeitos 

indesejáveis. O rebaixamento 
diminui a quantidade de água 
no solo e, consequentemente, 
a pressão neutra, com o 
correspondente aumento da 
pressão efetiva, provocando 
o adensamento do terreno, 

com recalques. 
Neste artigo, vamos nos ater 

aos dois primeiros métodos, 
que são os mais utilizados. 
O rebaixamento de lençol 
freático pelo processo de 
bombeamento direto é o mais 
simples de todos os sistemas 
e consiste em bombear a 
água para fora da área de 
trabalho por meio de valetas 
executadas no fundo da 
escavação. Este método é 
utilizado somente em obras 
pequenas, pois pode fazer o 
carreamento de partículas 
do solo na água bombeada. 
Muitas vezes, é associado com 
o uso de mantas geotêxteis 
que servem como filtros.
Já o método de ponteiras 
filtrantes, também conhe-
cido como “well points”, 
foi utilizado pela primeira 
vez em 1896, na Alemanha. 
As ponteiras são tubos de 
aço galvanizado ou PVC, 
com diâmetros 1.1/4” ou 
1.1/2”, comprimento entre 
30 centímentros e 100cm, 
perfurados e envolvidos por 

tela de nylon, #0,6mm, ou 
geotêxtil. 

Em solos arenosos, sem a 
presença de argila ou silte, e 
a pequenas profundidades, 
pode ser dispensado o uso 
de elementos filtrantes. Cada 
ponteira retira entre um 
e dois metros cúbicos por 
hora de água do subsolo. 
É instalado um tanque de 
vácuo, ligado à uma bomba 
correspondente, e este tanque 
é ligado ao tubo coletor, por 
onde é extraída a água do 
solo, por meio de sucção, 
através das ponteiras. E uma 
bomba centrífuga leva esta 
água até sua destinação. 
Para a instalação das pon-
teiras, são abertos poços 
com diâmetros entre 10cm 
e 15cm, a uma profundidade 
abaixo do nível da escavação 
pretendida, e espaçados 
com, no mínimo, 15 vezes o 
diâmetro dos tubos a serem 
instalados. 

Após a instalação das 
ponteiras, a parte superior 
do poço é selada com argila. 

Este método é de simples 
instalação e custo relativa-
mente baixo, porém limita-

-se a um rebaixamento de, 
no máximo, sete metros, 
para solos permeáveis e ao 
nível do mar. Em casos que 
requeiram profundidades 
maiores, devem ser usados 
vários estágios, em níveis 
diferentes.

Os recalques no terreno, 
devido ao rebaixamento de 
lençol freático, podem, em 
alguns casos, dependendo 
da natureza do solo, chegar a 
distâncias de até 100 metros. 
Estes recalques são mais fre-
quentes em construções leves, 
normalmente apoiadas em 
fundações rasas.  Recomenda-

-se que o construtor, antes 
de iniciar a obra, faça um 
cadastramento detalhado de 
todos os imóveis vizinhos e 
dentro da possível área de 
influência, a fim de registrar 
e documentar a real situação 
dos mesmos. 

*Orlando Pozzani Junior é Engenheiro 

Civil e de Segurança do Trabalho

Rebaixamento ocorre para melhorar condições do solo

Mogi News/Arquivo

Mogi - A vacinação em 
livre demanda contra a 
gripe exclusiva para idosos 
e profissionais de Saúde 
termina hoje. Amanhã, a 
imunização avança para 
outros públicos-alvo: ges-
tantes, puérperas (mulheres 
até 45 dias após o parto), e 
crianças de seis meses até 
4 anos e 11 meses, e será 
realizado Dia D em todas 
as unidades de saúde da 
cidade, das 8 às 17 horas.

A vacina contra o sarampo 
também será aplicada a partir 
de sábado e será destinada 
exclusivamente para crianças 
de seis meses até 4 anos e 11 
meses (independentemente 
da situação vacinal anterior) 
e para trabalhadores da 
saúde que precisarem de 
atualização da 1ª ou 2ª dose.

Os idosos devem com-
parecer munidos de docu-
mento pessoal, comprovante 
de endereço, caderneta de 
vacinação (se tiver) e com-
provantes anteriores da imu-
nização contra a Covid-19. 
Já os profissionais precisam 

apresentar comprovante do 
registro profissional, além 
do RG ou CPF. E as crianças 
devem comparecer com 
caderneta de vacinação. 

Os demais públicos con-
templados com a vacina 
contra a Covid-19 continuam 
agendando as aplicações 
pelo www.cliquevacina.
com.br. 

Há opções de primeira e 
segundas doses para crian-
ças de 5 a 11 anos, para 
adolescentes de 12 a 17 
anos e adultos com 18 anos 
ou mais. Dependendo dos 
prazos, adultos de 18 anos 
ou mais podem receber a 
terceira dose.

Mortes por Covid
O Consórcio de Desen-

volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
informou na tarde de ontem 
que duas pessoas morreram 
por coronavírus ontem; uma 
das vítimas era moradora 
de Guararema e tinha 54 
anos, a outro era de Poá, e 
estava com 61 anos.

Termina hoje vacina de 
livre demanda da gripe

Imunização

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Cultura abriu mais três 
editais do Programa Municipal 
de Fomento à Arte e Cultura 
(Profac). O primeiro deles 
é voltado ao segmento de 
patrimônio e os outros dois, 
do nicho mostras e festivais, 
têm como intuito selecionar 
projetos para a 8ª Semana do 
Hip Hop e para o 10º Festival 
de Culturas Pretas. As inscri-
ções ficarão abertas até o dia 
9 de junho e as propostas 
devem ser cadastradas pela 
plataforma online do Profac.

Podem se inscrever pessoas 
jurídicas sem fins lucrativos, 
de caráter artístico ou cultural, 
com sede e atuação em Mogi 
das Cruzes há pelo menos 
dois anos. Todos os propo-
nentes interessados deverão 
estar cadastrados no sistema 
de Cadastro e Mapeamento 
de Artistas e Profissionais de 
Arte e Cultura, da Secretaria 
de Cultura.

No caso do edital nº 012, 
do segmento patrimônio his-
tórico e cultural, a intenção 
é contemplar dois projetos 
de educação patrimonial 
(segmento de elaboração 

Pasta da Cultura abre mais três editais
Artes

manifestações do segmento, 
explorar a diversidade estética 
e contribuir com a inovação 
da linguagem.

Por fim, o edital nº 014, 
também mostras e festivais, 
visa selecionar uma proposta 
para a realização do 10º Fes-
tival de Culturas Pretas, com 
recurso total disponível de 
R$ 30 mil.

O festival é um evento de 
múltiplas linguagens artísti-
cas e culturais, que tem por 
finalidade celebrar o mês da 
Consciência Negra, a partir 
de programação de formação, 
debate, arte e manifestações 
culturais, com foco nas diversas 
contribuições dos povos de 
matriz africana na construção 
da identidade do povo mogiano 
e brasileiro, dos saberes e da 
promoção da igualdade e dos 
direitos humanos.   

Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
da Secretaria de Cultura, que 
é o 4798-6900, pelo e-mail 
culturamogi@mogidascruzes.
sp.gov.br, pelo site da Cultura 
ou presencialmente na sede da 
Pasta, na rua José Bonfiácio, 
516, no centro.

propósito é selecionar dois 
projetos, sendo um para a 
programação geral e outro 
específico para a realização de 
um Encontro de Graffiti. O 
recurso total para o fomento 
proposto neste edital é de 
R$ 35 mil.

A Semana de Hip Hop é 
um evento que reúne ele-
mentos e expressões artísticas, 
políticas e sociais vinculados 
à cultura hip hop. Assim, a 
programação inclui DJs, MCs, 
Break e Graffiti e possibilita 
o intercâmbio entre artistas, 
grupos e convidados, com o 
intuito de fomentar a forma-
ção de público, estimular as 

de materiais didáticos), um 
projeto de oficina de restauro 
e outro de inventariação de 
bens – capela. O recurso 
total disponível para as pro-
postas a serem selecionadas é  
R$ 75 mil.

O objetivo do edital é fo-
mentar e estimular a produção 
artística, cultural e difundir e 
preservar a memória do mu-
nicípio. Serão contemplados 
os projetos que apresentarem 
a melhor técnica no que se 
refere à proposta e execução.

Já o edital nº 013, do seg-
mento mostras e festivais, 
receberá propostas para a 
8ª Semana do Hip Hop. O 

Interessados devem ser inscrever até dia 9 de junho

Ney Sarmento/PMMC

Orlando Pozzani Jr.*
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CS BRASIL FROTAS LTDA.
CNPJ/ME nº 27.595.780/0001-16 - NIRE 35230535746

44ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO PARA SOCIEDADE ANÔNIMA

Pelo presente instrumento particular, CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A., com sede na Avenida Saraiva, 
400, sala 10A, Bairro Vila Cintra, Mogi das Cruzes - SP, CEP 08745-900, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.502.310/0001-
99, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35300559631, 
neste ato representada por seus Diretores, Srs. João Bosco Ribeiro de Oliveira Filho, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da cédula de identidade RG MG 7.592.374-SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.780.526-36 e 
Anselmo Tolentino Soares Junior, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n° CM881638-RFB/RJ, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 028.449.777-07, ambos com endereço comercial na Avenida Saraiva, nº 400, Brás Cubas, 
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900; Única sócia da CS BRASIL FROTAS LTDA., com sede na 
Avenida Saraiva, 400, sala 08, na cidade de Mogi das Cruzes - SP, CEP 08745-900, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
27.595.780/0001-16, com seu ato constitutivo arquivado na JUCESP registrado sob NIRE 35230535746, doravante 
denominada apenas “Sociedade”, resolve transformar o tipo societário da Sociedade, nos seguintes termos:  
I. DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO  - 1.1. A única sócia da Sociedade decide aprovar a transformação do 
tipo societário da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, em conformidade com o disposto 
no Artigo 1.113 e seguintes do Código Civil e no Artigo 220 e seguintes da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), permanecendo a Sociedade, sob o novo tipo societário, com os mesmos direitos, 
obrigações, responsabilidades, ativos e passivos sociais. 1.2. A única sócia decide alterar a denominação social da 
Sociedade, que passa a ser CS BRASIL FROTAS S.A., a qual reger-se-á pela Lei das S.A. e demais dispositivos aplicáveis, 
doravante denominada simplesmente “Companhia”. 1.3. Em razão da transformação ora deliberada, a totalidade das 
1.378.222.201 (um bilhão, trezentos e setenta e oito milhões, duzentas e vinte e duas mil e duzentas e uma) de quotas que 
compõem o capital social da Companhia, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 1.378.222.201,00 
(um bilhão e trezentos e setenta e oito milhões e duzentos e vinte e dois mil e duzentos e um reais), totalmente subscritas 
e integralizadas pela única sócia, CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A., acima qualificada, são convertidas 
em 1.378.222.201 (um bilhão, trezentos e setenta e oito milhões, duzentas e vinte e duas mil e duzentas e uma) ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão fixado em R$ 1,00 (um real) para cada ação, totalizando 
R$ 1.378.222.201,00 (um bilhão e trezentos e setenta e oito milhões e duzentos e vinte e dois mil e duzentos e um reais). 
O respectivo boletim de subscrição integra este instrumento como Anexo I, documento este que se equipara à declaração 
completa de acionista. 1.4. A acionista decide, sem quaisquer reservas, aprovar o Estatuto Social da Companhia na forma 
do Anexo II, o qual rubricado e assinado pela mesa, integra a presente Ata para todos os efeitos. 1.5. Ficam eleitos como 
Diretores da Companhia, para um mandato unificado de 3 (três) anos a contar da presente data, os Srs. (i) João Bosco 
Ribeiro de Oliveira Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG MG 
7.592.374-SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.780.526-36 e (ii) Anselmo Tolentino Soares Junior, brasileiro, 
casado, contador, portador da cédula de identidade RG n° CM881638-RFB/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.449.777-
07, ambos com endereço comercial na Avenida Saraiva, nº 400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 
08745-900. Os membros Diretoria, eleitos neste ato, tomam posse nos seus respectivos cargos mediante a assinatura dos 
respectivos Termos de Posse, cujas cópias seguem no Anexo III do presente ato, na forma da legislação aplicável. 1.6. 
Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia em até R$ 2.000,00 (dois mil reais). 1.7. Não instalar 
o Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei 6.404/76. 1.8. As filiais da Sociedade, abaixo listadas, continuaram a 
exercer suas atividades nos respectivos endereços, sem solução de continuidade: SÃO PAULO – SP - Rua Julia Santos 
Paiva Rio, nº 166, sala 02, Bairro Vila Santana, São Paulo – SP, CEP 04679-000. (CNPJ/ME 27.595.780/0002-05 – NIRE 
35905320441); GUARAREMA – SP - Rua Dr. Falcão, nº 606, sala 02, Bairro Centro, Guararema – SP, CEP 08900-000. (CNPJ/
ME 27.595.780/0003-88 -NIRE 35905320459); SÃO PAULO – SP - Rua Eugenio de Freitas, nº 454, sala 02, lote A, Vila 
Guilherme, São Paulo – SP, CEP 02060-000. (CNPJ/ME27.595.780/0004-69 - NIRE 35905321030); NATAL – RN - Avenida 
Bernardo Vieira, nº 813, Bairro Quintas, Natal – RN, CEP 59035-015. (CNPJ/ME 27.595.780/0005-40 – NIRE 24900298774); 
SÃO JOSÉ – SC - Avenida Josué di Bernardi, nº 14, sala 02, Bairro Campinas, São José – SC, CEP 88101-200. (CNPJ/
ME 27.595.780/0006.20 - NIRE  42901164652); GOIÂNIA - GO - Rua João Alves de Queiroz, 670, sala 02, Chácara Retiro, 
Goiânia – GO, CEP 74665-832. (CNPJ/ME 27.595.780/0007-01-   NIRE 52900946442); ANANINDEUA – PA - Rodovia BR 
316, s/n, km 5, galpão 13, sala CS Brasil 2, Bairro Coqueiro, Ananindeua-PA, CEP 67015-220. (CNPJ/ME 27.595.780/0008-
92 -NIRE 15900462984); VÁRZEA GRANDE – MT - Rodovia dos Imigrantes, s/n, sala 02, km 24, Bairro Jeanne, Várzea 
Grande – MT, CEP 78132-400. (CNPJ/ME 27.595.780/0009-73 - NIRE 51900449120); RECIFE – PE - Rua Guimarães Peixoto, 
75, sala 1208, Edif. One Way, Núcleo Emp., Bairro Casa Amarela, Recife - PE, CEP 52051-305. (CNPJ/ME 27.595.780/0010-07 
– NIRE 26900732581); CONTAGEM – MG - Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, 1139, sala 2, Bairro Cinco, Contagem – MG, 
CEP 32010-010. (CNPJ/ME 27.595.780/0011-98 - NIRE 31902560811); PORTO ALEGRE – RS - Rua Vinte e Cinco de Julho, 
nº 113, Bairro Santa Maria Goretti, Porto Alegre - RS – CEP 910302-70. (CNPJ/ME27.595.780/0012-79 - NIRE  43901905874); 
TERESINA – PI - Rua Guaporé, nº 2074, sala 02, Bairro Aeroporto, Teresina – PI, CEP 64007-050. (CNPJ/ME 27.595.780/0013-
50 -NIRE 22900203313); BELO HORIZONTE – MG - Avenida Barão Homem de Melo, nº 2781, loja 3, sala 5, Bairro Estoril, 
Belo Horizonte – MG, CEP 30494-085. (CNPJ/ME 27.595.780/0014-30 - NIRE 31902565198); CURITIBA - PR - Rua Professora 
Joanita Bernett Passos, nº 523, Bairro Boqueirão, Curitiba - PR, CEP 81730-390. (CNPJ/ME 27.595.780/0015-11 - 
NIRE 41901692755); SALVADOR - BA - Rodovia BA 526, nº 2091, galpão 12, bairro Cassange, Salvador – BA, CEP 41505-
220. (CNPJ/ME 27.595.780/0016-00 - NIRE 29901255500); CAMPINAS – SP - Avenida Barão de Itapura, 2447, 2473, sala 01, 
Jardim Guanabara, Campinas – SP, CEP 13073-300. (CNPJ/ME 27.595.780/0017-83 - NIRE 35905646273); FORTALEZA - 
CE - Rua Maximiano Barreto, 33, sala 02, Bairro Messejana, Fortaleza – CE, CEP 60842-160. (CNPJ/ME 27.595.780/0018-64 
- NIRE 23900649835); VITORIA – ES - Avenida Fernando Ferrari, 2727, sala 01, Segurança do Lar, Vitoria – ES, CEP 29072-
340. (CNPJ/ME 27.595.780/001945 - NIRE  32900603620); BRASÍLIA – DF - Setor Scia, s/n, quadra 8, conjunto 11, Lote 21, 
Zona Industrial (Guara), Brasília - DF, CEP 71250-725. (CNPJ/ME 27.595.780/0020-89 - NIRE 53900390615); UBERLÂNDIA 
– MG - Rua Paris, 1527, Bairro Tibery, Uberlândia – MG, CEP 38405-082. (CNPJ/ME 27.595.780/0021-60 - NIRE 31902691151); 
RECIFE - PE - Avenida Marechal Mascarenhas Moraes, 2080, sala B, Bairro Imbiribeira, Recife – PE, CEP 51180-001. (CNPJ/
ME 27.595.780/0022-40 - NIRE 26900781973); PALMAS – TO - Quadra ASR SE 85 Alameda 3, s/n, Quadra 04, Lote 13, Bairro 
Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP 77023122. (CNPJ/ME 27.595.780/0023-21 - NIRE 17900177327); JOÃO PESSOA – PB 
- Avenida Liberdade, 3580, galpão 2, bloco B, sala 01, Centro, Bayeux - PB, CEP 58110-160. (CNPJ/ME 27.595.780/0024-02 
– NIRE 25900440351); RIO DE JANEIRO – RJ - Avenida Brasil, 8191, sala 01, Ramos, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21030-000. 
(CNPJ/ME 27.595.780/0025-93 – NIRE 33901559731); CAMPO GRANDE – MS - Avenida Eduardo Elias Zahran, 2871, sala 
01, Vila Antonio Vendas, Campo Grande – MS, CEP 79003-000. (CNPJ/ME 27.595.780/0026-74 - NIRE 54920043679); 
UBERABA – MG - Avenida Tenente Coronel Bento Ferreira, 160, Bairro Merces, Uberaba – MG, CEP 38060-240. (CNPJ/
ME 27.595.780/0027-55 - NIRE 31920010003); PORTO VELHO – RO - Avenida Lauro Sodré, 1108, sala 06, Bairro Olaria, 
Porto Velho – RO, CEP 76801-284. (CNPJ/ME 27.595.780/0028-36 - NIRE 11900292201); NOSSA SENHORA DO SOCORRO 
– SE - Rodovia BR 101, s/n, km 92, sala 03, Bairro Palestina, Nossa Senhora do Socorro- SE, CEP 49160-00. (CNPJ/
ME 27.595.780/0029-17 - NIRE  28900292206); FEIRA DE SANTANA- BA - Rodovia BR 324, s/n, Bairro Humildes, Feira de 
Santana- BA, CEP 44135-000. (CNPJ/ME 27.595.780/0030-50 - NIRE 29902016746); MANAUS - AM - Avenida Torquato 
Tapajós, 6464, sala 2, Bairro Flores, Manaus - AM, CEP 69058-830. (CNPJ/ME 27.595.780/0031-31 -  NIRE 13920007318); 
VÁRZEA GRANDE – MT - Avenida Carmindo de Campos, 2347, sala 1ª, Jardim Paulista, Várzea Grande – MT, CEP 
78065-310. (CNPJ/ME 27.595.780/0032-12 – NIRE 51920019791). Este instrumento é firmado em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. Mogi das Cruzes - SP, 07 de dezembro de 2021. Sócia/Acionista: 
CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A. - João Bosco Ribeiro de Oliveira Filho; Anselmo Tolentino Soares Junior 
- Visto do Advogado: Maria Lucia de Araújo – OAB/SP 189.868. Testemunhas: 1. Carolina Quirino Martins - RG 48.688.678-
5 – SSP/SP - CPF/ME 401.643.568-43; 2. Vânia de Siqueira - RG 10.355.510 – SSP/SP - CPF/ME 063.831.188-89. 
JUCESP – Certifico o Registro sob nº 98.190/22-2, em 17.02.2022 – Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. JUCESP 
– Certifico o Registro de NIRE S/A – NIRE nº 3530058678-6 em 17.02.2022 – Gisela Simiema Cesshin – Secretária Geral._________________________________________________________________________________________________
ANEXO I À 44ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO 
PARA SOCIEDADE ANÔNIMA - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: CS BRASIL FROTAS S.A. - CNPJ/ME nº 27.595.780/0001-
16 - NIRE (em organização) - CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A., com sede na Avenida Saraiva, 400, sala 
10A, Bairro Vila Cintra, Mogi das Cruzes - SP, CEP 08745-900, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.502.310/0001-99, com 
seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35300559631. AÇÕES 
ORDINÁRIAS: 1.378.222.201 - AÇÕES PREFERENCIAIS: 0 - TOTAL DE AÇÕES: 1.378.222.201 - VALOR SUBSCRITO: 
R$1.378.222.201,00 - VALOR INTEGRALIZADO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO: Em razão da transformação do 
tipo societário da Companhia de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, conforme o Instrumento de 
Transformação do Tipo Societário para Sociedade por Ações, as 1.378.222.201 quotas de titularidade do subscritor na 
Companhia, integralizadas em moeda corrente nacional em atos societários anteriores à transformação, são convertidas 
em 1.378.222.201 ações de emissão da Companhia. Mogi das Cruzes, 07 de dezembro de 2021. Subscritora: CS BRASIL 
PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A. - João Bosco Ribeiro de Oliveira Filho; Anselmo Tolentino Soares Junior._________________________________________________________________________________________________
ANEXO II À 44ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DO TIPO 
SOCIETÁRIO PARA SOCIEDADE ANÔNIMA - CS BRASIL FROTAS S.A. - CNPJ/ME nº 27.595.780/0001-16 - NIRE (em 
organização) - ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, LEI APLICÁVEL, SEDE E PRAZO DE 
DURAÇÃO - Cláusula 1ª - A sociedade por ações denomina-se CS BRASIL FROTAS S.A., e reger-se-á pelos termos do 
presente Estatuto Social e pelo disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei 
das Sociedades por Ações”). Cláusula 2ª - A Companhia tem sede e foro na Avenida Saraiva, nº 400, sala 08, na cidade 
de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900. Parágrafo Único - Por deliberação da Diretoria, a Companhia 
poderá abrir, transferir e extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos em 
qualquer parte do território nacional ou no exterior. Cláusula 3ª - A Companhia tem prazo de duração indeterminado. 
CAPÍTULO II - DO OBJETO SOCIAL - Cláusula 4ª - A Companhia tem por objeto social a locação de veículos automotores, 

máquinas e equipamentos de qualquer natureza, com ou sem condutor, e a prestação dos serviços de gerenciamento e 
gestão de frota, podendo ainda, participar de outras sociedades, como sócia ou acionista. CAPÍTULO III - DO CAPITAL 
SOCIAL - Cláusula 5ª - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.378.222.201,00 (um 
bilhão e trezentos e setenta e oito milhões e duzentos e vinte e dois mil e duzentos e um reais), dividido em 1.378.222.201 
(um bilhão, trezentos e setenta e oito milhões, duzentos e vinte e dois mil e duzentas e uma) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. Parágrafo Segundo - A 
Companhia poderá, por deliberação dos acionistas em Assembleia Geral adquirir as próprias ações para permanência em 
tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo do lucro e de reservas, exceto a reserva legal, 
sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Parágrafo Terceiro – A 
Companhia poderá, por deliberação e de acordo com o plano aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral, outorgar 
opção de compra ou subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos seus administradores, 
empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, podendo essa opção ser estendida aos 
administradores ou empregados das sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente. Cláusula 6ª - As 
ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária conferirá ao seu titular direito a um voto nas 
deliberações em Assembleia Geral. Cláusula 7ª - A propriedade das ações da Companhia presumir-se-á pela anotação 
nos livros societários competentes, sendo que a Companhia somente emitirá certificados de ações a requerimento dos 
acionistas, dos quais poderão ser cobrados os respectivos custos, sendo sempre assinados na forma prevista na Cláusula 
20 abaixo. CAPÍTULO IV - DA ASSEMBLEIA GERAL - Cláusula 8ª - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 
dentro de 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses 
sociais o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as 
disposições do presente Estatuto Social. Parágrafo único - Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por 
Ações, as Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 21 (vinte e um) dias corridos de antecedência para 
primeira convocação e, no mínimo, 8 (oito) dias corridos de antecedência para segunda convocação. Cláusula 9ª – A 
Assembleia será instalada e presidida por qualquer membro da Diretoria da Companhia, que convidará um dos presentes 
para secretariar os trabalhos. Cláusula 10 - A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias 
Gerais. Cláusula 11 - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições definidas na Lei das Sociedades por 
Ações: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; b) eleger e 
destituir os membros da diretoria; c) fixar a remuneração global anual da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho 
Fiscal, se instalado; d) reformar este Estatuto Social; e) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação 
ou incorporação (inclusive incorporação de ações) da Companhia, ou de qualquer sociedade na Companhia, bem como 
qualquer requerimento de autofalência ou recuperação judicial ou extrajudicial; f) deliberar, de acordo com proposta 
apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos ou 
pagamento de juros sobre o capital próprio, com base nas demonstrações financeiras anuais; g) deliberar, de acordo com 
proposta apresentada pela administração, sobre a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio, 
ainda que intercalares ou intermediários; h) deliberar sobre aumento ou redução do capital social, bem como qualquer 
decisão que envolva a aquisição de ações pela própria Companhia, resgate ou amortização de ações, em conformidade 
com as disposições deste Estatuto Social, excetuada a disposição prevista no parágrafo primeiro da Cláusula 6ª acima;  
i) deliberar sobre emissão de quaisquer títulos e valores mobiliários, incluindo debentures, notas promissórias, notas 
comerciais e/ou quaisquer títulos e valores mobiliários conversíveis em ações, bem como qualquer alteração nos direitos, 
preferências, vantagens ou restrições atribuídos às ações ou valores mobiliários conversíveis em ações; j) apresentar 
pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial, ou de autofalência; k) eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que 
deverá funcionar no período de liquidação; Cláusula 12 - Ressalvadas as exceções previstas em lei, as deliberações da 
Assembleia Geral serão tomadas por acionistas representando, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) do capital 
social votante da Companhia.  Parágrafo 1º - A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do 
dia, constantes do respectivo anúncio de convocação. Parágrafo 2° - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral 
será lavrada ata, a qual será assinada pelos integrantes da mesa e pelos acionistas presentes. CAPÍTULO V - DA 
ADMINISTRAÇÃO - Cláusula 13 - A administração da Companhia será exercida pela Diretoria, na forma da lei aplicável e 
de acordo com este Estatuto Social. Cláusula 14 - Os membros eleitos para a Diretoria serão empossados em seus cargos 
mediante assinatura de termo de posse no respectivo livro e permanecerão no exercício de suas funções até a efetiva 
posse de seus substitutos. Cláusula 15 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) membros, pessoas naturais, 
residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, ambos diretores sem designação 
específica. Parágrafo Único - O prazo de mandato dos Diretores é de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição.  
O mandato dos Diretores inicia-se com a posse mediante termo lavrado no “Livro de Atas das Reuniões da Diretoria”. 
Cláusula 16 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão tomadas 
por maioria de votos, observado o quórum de instalação necessário para atingir essa maioria. Parágrafo Único - As 
convocações das reuniões da Diretoria indicarão a ordem do dia e poderão ser feitas por qualquer Diretor ou acionista. 
Cláusula 17 - Ocorrendo vaga, por morte, impedimento definitivo ou destituição, a Assembleia Geral, se não preferir deixar 
vago o cargo, elegerá um novo Diretor para exercer as funções do Diretor falecido, impedido ou destituído, durante o 
tempo restante do mandato do Diretor substituído. Parágrafo Único - No caso de ausência ou impedimento temporário de 
um dos Diretores, suas funções serão exercidas por outro Diretor, até que novo Diretor seja eleito para ocupar o cargo. 
Cláusula 18 - Compete à Diretoria assegurar o regular funcionamento da Companhia, bem como assegurar a gestão 
permanente dos negócios sociais, dar execução ao objeto social e resolver os assuntos atinentes a esses aspectos, 
cumprindo as determinações que lhe forem propostas pela Assembleia Geral. Cláusula 19 - A Companhia será 
representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura:  (i) de 2 (dois) Diretores em 
conjunto; ou (ii) de um procurador regularmente constituído para a prática dos poderes específicos outorgados na 
respectiva procuração. Cláusula 20 - As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser sempre assinadas por 2 
(dois) diretores em conjunto e, salvo as destinadas à atuação em juízo, deverão ter prazo de validade determinado. 
Cláusula 21 - Os Diretores receberão a remuneração fixada pela Assembleia Geral e de acordo com os critérios 
estabelecidos em Lei. Cláusula 22 - São expressamente vedados, sendo considerados nulos e inoperantes com relação à 
Companhia e terceiros, os atos de qualquer Diretor, funcionário ou procurador da Companhia que a envolverem em 
qualquer obrigação relativa a negócios ou operações estranhos ao objeto social, bem como concessão de garantias em 
favor de terceiros, tais como fianças, avais, endossos ou outras garantias quaisquer, salvo quando expressamente 
autorizado pela Assembleia Geral, excetuando-se desta proibição os negócios realizados com as empresas pertencentes 
ao mesmo grupo desta Companhia, controladas, subsidiárias, coligadas ou associadas. CAPÍTULO VI - DO CONSELHO 
FISCAL - Cláusula 23 - A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal não permanente composto por 03 (três) membros, 
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral que deliberará sua instalação e que lhes fixará os honorários, respeitados 
os limites legais. Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. Os 
Conselheiros poderão renunciar expressamente ao seu direito à remuneração, devendo consignar a renúncia na Ata da 
Assembleia Geral que deliberar sua instalação. Parágrafo 1º - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará 
condicionada à prévia assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio. Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal somente 
poderá deliberar com a presença da maioria de seus membros presentes e das reuniões lavrar-se-ão atas em livro próprio. 
CAPÍTULO VII - EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS, FUNDOS DE RESERVAS E DIVIDENDOS - Cláusula 24 - O exercício 
social coincidirá com o ano calendário. Ao final de cada exercício serão elaborados os balanços e as demonstrações 
financeiras, de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e demais dispositivos legais e regulamentares 
aplicáveis. O lucro, se então verificado, após as deduções previstas em lei, terá a destinação que lhe for dada por 
deliberação da Assembleia Geral. Cláusula 25 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro 
de cada ano, findo o qual serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras, as quais serão 
submetidas à Assembleia Geral Ordinária. § 1º - Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá (i) levantar balanços 
semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio dos lucros verificados 
em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários, à conta de lucros acumulados ou 
de reservas de lucros existentes no último balanço anual.  Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá 
pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio, observada a legislação aplicável. § 2º - Os 
dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo 
obrigatório de que trata o § 4º desta cláusula 11. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, 
os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. § 3º - O 
lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra 
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que 
o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei 
das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do 
lucro líquido do exercício para a reserva legal; b) uma parcela, por proposta da Diretoria, poderá ser destinada à formação 
de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 
195 da Lei das Sociedades por Ações; c) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório 
aos acionistas, observado o disposto no § 4º desta cláusula; d) a Companhia poderá manter reserva de lucros estatutária 
denominada “Reserva de Investimentos”, que terá por fim financiar a expansão de suas atividades e de suas controladas; 
e e) o saldo remanescente será distribuído na forma de dividendos, conforme deliberação dos acionistas.  § 4º - Aos 
acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 1% (um por cento) do 
lucro líquido do exercício, observado o disposto na § 3º, acima. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado 
ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei. CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS - Cláusula 26 - 
Qualquer dúvida na interpretação deste Estatuto deverá ser decidida pela Assembleia Geral, competindo-lhe decidir, 
também, sobre os pontos omissos. Cláusula 27 - Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para 
qualquer ação fundada neste Estatuto Social, renunciando os acionistas a qualquer outro, por mais privilegiado do que seja.
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EROICO FUNDAÇÕES E PRÉ-FABRICADOS LTDA 
torna público que solicitou junto à Prefeitura 
Municipal de Guararema, a Renovação da Licença 
de Operação para a atividade de Fabricação de 
Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado em 
Série e Sob Encomenda – CNAE 2330-3-01, sito 
a Estr. Mun. Júlio Lerário, 225, Bairro Industrial, 
Guararema – SP. 

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À 
AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 050/2022 - PROCESSO Nº 11.702/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE)
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e 
abertos na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 10 horas, 
do dia 13 de maio de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para 
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 28 de abril de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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