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

Número de eleitores jovens 
dispara no Alto Tietê

De acordo com TRE, quantidade de eleitores que não são obrigados a votar aumentou dez vezes entre janeiro e abril

IMPOSTO DE RENDA

  A menos de um mês do prazo final, um terço dos contribuintes do 
Alto Tietê ainda não acertou as contas com o Leão. Cidades, página 3

As campanhas realizadas em 
2022 pelo engajamento dos jovens 
que irão fazer 16 anos até a data 
da eleição, em outubro deste ano, 
mostraram resultados, segundo le-
vantamento estatístico com dados 
do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP). No período 
entre o final de janeiro e o final de 
abril, data da última medição, o nú-
mero de jovens com menos de 16 
anos que tiraram o título cresceu 
mais de dez vezes. Os eleitores que 
se cadastraram na ocasião, e que 
terão a idade mínima para votar 
nas eleições no dia 2 de outubro, 
o aumento foi de 1.051% em três 
meses, saltando de 49 para 564.  
Cidades, página 5

PEÇA

Vasques recebe 
espetáculo 
teatral. p5

GRIPE

Campanha em 

Suzano entra em 

nova fase. p3
Até o final do ano passado, 49 eleitores jovens havia na região, agora são 564 votantes deste grupo

Mogi News/Arquivo
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Mogi Basquete

Categorias de base, entre sub-12 
e sub 22, possuem 102 atletas

Existem sete categorias da equipe municipal que 
disputam torneios pelo time. Cidades, página 8
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EDITORIAL

Contas ao sol

V
ários fenômenos podem ser per-
cebidos em um ano eleitoral - do 
ressurgimento ou a superexposi-
ção de figuras públicas, das obras 

e promessas para atender nichos ou comu-
nidades, e das movimentações de sindicatos 
e entidades de classe para as campanhas de 
negociação salarial. E não poderia ser diferen-
te, diante do nascer do dia de uma temporada 
eleitoral pós-pandêmica, como a que vivemos. 

O Alto Tietê viu nesta semana movimen-
tações de representantes dos servidores pú-
blicos de Ferraz de Vasconcelos e Poá, que 
acenaram com a possibilidade de greve em 
setores considerados essenciais como a Edu-
cação, que gera impactos na Assistência So-
cial, no Desenvolvimento Econômico e em 
outras áreas. O principal mote: os reajustes 
de salário e benefícios para o funcionalismo, 
liberados após dois anos de contingências 
contábeis da pandemia do novo coronavírus.

Mas, antes fosse apenas uma peculiarida-
de de prefeituras que poderiam estar “fora da 
curva”: o cabo de guerra entre governo e en-
tidades representativas dos servidores públi-
cos federais, sobre quem receberá e quando 

virá o aumento salarial, não gera apenas dú-
vidas sobre o andamento em alguns setores 
burocráticos federais que não ficam à vista 
da população.

Muitos gestores públicos no Alto Tietê e 
em todo o Brasil reforçaram, nos últimos dois 
anos, a eventualidade de uma crise econômica 
continuada que teve como primeiro gatilho 
o impacto causado pela pandemia e das sub-
sequentes medidas de restrição à circulação 
de pessoas e produtos. Não é uma novidade, 
sempre foi um desafio dos gestores buscar 
obter o melhor cenário possível entre manter 
a economia e garantir a vida e a dignidade à 
população exposta ao vírus.

Todos buscaram o seu melhor para so-
breviver, prosperar e manter a dignidade de 
suas famílias. Muitos não conseguiram. No 
desejado nascer de um novo dia, longe do 
medo da doença e da indignação pela omis-
são, resta a todas as partes a conversa franca 
e honesta sobre nossa situação. Mais do que 
cálculos políticos, métricas de mídias sociais 
ou o timbre de voz sobre caminhões de som, 
a honestidade com a população é o primeiro 
item no novo dia que se levanta.

No mês de maio se ho-
menageiam as mães e as 
noivas. As noivas porque, 
geralmente, se casam mais 
neste mês e se tornarão mães. 
Então, está chegando o dia 
das mães. Todos que sentem 
gratidão devem abençoá-las, 
presenteá-las, mas acima de 
tudo amá-las hoje e sempre. 

As mães que já participa-
ram deste plano terrestre para 
outras dimensões do plano 
cósmico devem ser lembra-
das. No Dia das Mães, à noi-
te olhe para o céu e estrelas 
e faça uma prece para sua 
alma que um dia retornará.  
Parabéns a todas as mães 
que realizam um trabalho 
muito difícil todos os dias. 
Os homens ciumentos que 
maltratam, torturam, espan-
cam as suas mulheres devem 
ser desrespeitados e lembra-

Maio: mães e noivas

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

-los que “tudo retorna para 
si, tanto o que se faz, seja 
o bem ou o mal”. “Deem-

-me boas mães e salvarei o 
mundo”, disse certa vez o 
Papa Pio X. 

A dedicação, esmero, cui-
dados, educação, orientação 
e sempre conduzindo para 
a ética, moral e elevação es-
piritual, faz a mãe se sentir 
como cumpridora das suas 
missões na terra. Às mulhe-
res que não podem trabalhar 
devido aos compromissos do 
lar, proponho que os maridos, 
filhos e governantes iniciem 
um processo para que futu-
ramente possam se aposentar, 
pois, são merecedoras pelo 
esforço, dedicação além de 
serem guerreiras para sus-
tentar a sociedade. 

Veja e reflitam: “As mães 
enfeitam os lares com as suas 

presenças, bondade e cora-
ção de ouro”. Estão sempre 
levando carinho e despejando 
o seu amor em sua família, 
principalmente nos filhos. 
Chamá-las de “rainhas do lar” 
é covardia e dar-lhes presen-
tes para a casa como: panelas, 
vassouras, roupas de camas 
e móveis, é ofendê-las. 

Quando pensamos em mãe, 
deveremos lembrar-nos de 
Maria, a Virgem que trouxe 
ao mundo o mestre Jesus, 
o Cristo. Que sacrifício esta 
mulher passou vendo todo 
o sofrimento do seu amado 
filho. A todas as mães do 
planeta, “imploro e rogo ao 
Deus do meu coração, da 
minha compreensão que as 
proteja hoje e sempre e que 
sejam iluminadas para aju-
dar a purificar as mentes dos 
seus filhos e da humanidade”.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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 Mini circuito

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, 
por meio das secretarias de Transportes 
e Mobilidade Urbana, e Cultura e Turis-
mo, promove até amanhã um Mini Cir-
cuito Infantil de Trânsito que foi montado 
na Praça dos Trabalhadores, no Centro 
de Convenções. O horário de funciona-
mento será das 16 às 20 horas, sem cus-
to algum para os participantes. A ação 
contará com carros e motos elétricas, 
via pintada, faixa de pedestre, mini se-
máforo e sinalização. Vale salientar que 
agentes de trânsito estarão orientando 
os “pequenos condutores” e haverá tam-
bém uma viatura para apresentação ao 
público infantil

 Ex-juiz

O Encontro de Lideranças do partido 
União Brasil, organizado pelo presiden-
te municipal da legenda, Kadu Barbo-
sa, contará com as ilustres presenças 
do ex-juiz federal, Sérgio Moro, e do de-
putado Federal por São Paulo, Júnior 
Bozzella. Além disso, também estarão 
presentes importantes lideranças polí-
ticas de Santa Isabel e região. O even-
to será realizado no próximo dia 12 de 
maio, a partir das 14h30, na Câmara de 
Vereadores.

 editor@jornaldat.com.br

TRIBUNA

 Saúde mental

A Secretaria de Saúde de Itaquaquece-
tuba vai promover, na próxima quarta-
-feira, um encontro sobre saúde mental 
com o tema Ansiedade e depressão na 
pandemia e pós pandemia. O objetivo da 
ação é discutir com os servidores muni-
cipais os impactos da pandemia na saú-
de mental. O evento começa às 9 horas 
no auditório da Secretaria de Educação

 Estagários

Com o objetivo de qualificar e preparar 
os estagiários para o mercado de traba-
lho, incentivando a continuidade dos es-
tudos, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, 
por meio da Secretaria de Administra-
ção e Modernização, aumentou o valor 
do salário pago aos estudantes. De R$ 
659,92 passa a ser de R$ 1.212. 

 Homenagem

Em comemoração aos 58 anos de aniver-
sário de Biritiba Mirim, a Câmara Muni-
cipal concedeu na tarde da quarta-feira 
passada, diplomas de Honra ao Mérito 
a pessoas que têm prestado relevantes 
serviços à cidade. Dentre os homena-
geados está o deputado estadual Mar-
cos Damasio (PL).

A Polícia Militar, por meio das equipes da Força Tática e da Ronda com Apoio 
de Motocicleta (Rocam), prendeu quatro pessoas na tarde de ontem no distrito 
de Biritiba Ussu, em Mogi das Cruzes, por suspeita de aplicarem golpes pela 
internet. Em dois veículos investigados, os policiais encontraram 11 telefones 
celulares, 18 chips de telefone e uma micro-impressora portátil, usada para 
emitir recibos fiscais
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Sindicato continua com 
paralisação após reunião

Ferraz - A Prefeitura con-
firmou na manhã de ontem 
que retomou as negociações 
com os representantes da 
educação pública municipal 
sobre o reajuste salarial e de-
mais demandas da categoria 
para o dia 19 de maio. As 
negociações foram retomadas 
após os funcionários terem 
aprovado uma paralisação 
com indicativo de greve no 
início do mês.

A mobilização vem sendo 
organizada pelos representan-
tes sindicais dos servidores 
públicos, como a Associação 
dos Profissionais e Trabalha-
dores na Educação Pública 
de Ferraz de Vasconcelos 
(Aspef). Na última semana, 
a entidade organizou uma 
paralisação, com indicativo 
de greve da categoria a ser 
votado na noite de quinta-feira.

Em nota, a Aspef informou 
que a decisão dos servidores 
na assembleia foi pela manu-
tenção da mobilização pela 

Manifesto

pauta que envolve o aumen-
to de salários e benefícios 
para a categoria do ensino 
municipal, e que foi aceita a 
proposta de negociação com 
a Prefeitura para estudos 
de reajustes além dos 6% 
oferecidos inicialmente. “A 
negociação será realizada 
em nova reunião entre a 
Prefeitura e a comissão dos 
servidores no dia 19 de 
maio”, detalhou.

A Aspef, questionada pela 
reportagem sobre a possibi-
lidade de parada ou greve na 
próxima semana, garantiu que 
acontecerá, além da negocia-
ção com a Prefeitura, uma 
nova assembleia em caráter 
virtual com os funcionários 

públicos também no dia 19.
A Prefeitura de Ferraz 

de Vasconcelos, procurada 
pela reportagem, confirmou 
a reunião para o dia 19 de 
maio com os representantes 
da rede municipal e que o 
debate tratará, além do reajuste 
salarial, do aumento no vale-

-alimentação e equiparação 
do salário do magistério ao 
piso nacional da Educação.

Reivindicações 
Além do reajuste em 21% 

referente aos anos de 2020 
e 2021, e aumento do Vale-

-Alimentação da categoria 
de R$ 160 para R$ 713 
mensais, as reivindicações 
dos funcionários de Ferraz 
de Vasconcelo à Prefeitura 
incluem o adicional de insa-
lubridade para merendeiras, 
distribuição de equipamentos 
de proteção individual (EPI) 
para o quadro de apoio, dis-
tribuição de máscaras contra 
o coronavírus (Covid-19) 
para os trabalhadores, entre 
outros pontos.

André Diniz

Um terço dos contribuintes 
ainda não declarou o IRPF
Prazo termina no dia 31 de maio e 187 mil pessoas já acertaram suas contas com o Leão durante este ano

IMPOSTO DE RENDA

Uma apuração do Grupo 
MogiNews/DAT junto à Receita 
Federal mostrou que, com 
menos de um mês para o fim 
do prazo para a entrega da 
declaração de Imposto de 
Renda de Pessoa Física (IRPF) 
deste ano, pouco mais de 
um terço dos contribuintes 
da região ainda não acertou 
suas contas com o Fisco. Os 
dados são de anteontem.

Nos cálculos do Leão, 
294.198 contribuintes deverão 
encaminhar declarações neste 
ano - o número se baseia na 
quantidade de formulários 
enviados no ano passado 
durante o período fiscal. Até 
o dia 5 de maio, 187.152 
pessoas cumpriram suas 
obrigações com o governo 
federal.

A apuração teve como base 
as entrega das declarações 
de renda em todo o Estado 
de São Paulo, atualizadas 
diariamente. No Estado, até 
o dia 4 de maio, mais de 6 

milhões de formulários foram 
encaminhados pela internet, 
por computadores ou pelo 
aplicativo para smartphones 
e tablets.

A cidade que proporcional-
mente tem o maior número 
de declarações entregues 
é Itaquaquecetuba, com 
72,23% do seu público libe-
rado (33.092 pessoas). Em 
segundo lugar vem Ferraz 
de Vasconcelos, com 69,26% 
(18.758) e Biritiba Mirim 
vem em terceiro (2.320 for-
mulários, ou 66,57%). Mogi 
das Cruzes, com 59.799 
formulários, está com pouco 
mais de 58% de seu público 
quites com o Fisco.

Na comparação entre os 
números da Receita Federal 
entre o final de março e o 
início de maio, o número 
de declarações remetidas 
ao Leão subiu de 100,9 
mil (34,33% da estimativa) 
para 187,1 mil (63,61% da 
estimativa), um aumento 
de 85,3% no número de 
declarações.

O prazo final para entrega 
do Imposto de Renda 2022 
foi prorrogado até o dia 31 
de maio. Quem teve rendi-
mentos tributáveis acima de 
R$28.559,70 no ano de 2021 
e quem recebeu o Auxílio 
Emergencial do governo 

federal deverá prestar contas 
neste ano.

Caso o contribuinte que 
está na faixa de rendimentos 
para a declaração não entre-
gue, poderá receber multa 
mínima de R$165,74 e 1% 
por mês com base no valor 

a ser pago, podendo chegar 
a 20% do valor a pagar para 
a Receita Federal.

Mutirão
A Universidade de Mogi 

das Cruzes (UMC) progra-
mou para o dia 21 de maio, 
das 8 às 17 horas, o último 
mutirão para auxiliar na 
declaração de imposto de 
renda. Os serviços incluem 
consultas ao INSS, cadastro 

e alterações no portal Gov.Br, 
regularização de Cadastro de 
Pessoa Física (CPF), emissão 
de boletos para quitação de 
pendências com a Receita 
Federal, declarações retifi-
cadoras dos anos anteriores, 
entre outras.

O serviço é gratuito e é 
uma iniciativa dos alunos do 
curso de Ciências Contábeis 
da instituição de ensino, e dos 
professores da universidade.

André Diniz

Prazo da entrega já havia sido estendido pela Receita

 Marcelo Camargo/Agência Brasil

Suzano - A campanha de 
vacinação contra a gripe avan-
ça para uma nova etapa a 
partir desta segunda-feira. 
A fase contempla os grupos 
formados pelos povos indí-
genas, professores, pessoas 
com deficiência e pessoas 
com comorbidades. O aten-
dimento se dá por meio das 
24 unidades de saúde, com 
acolhimento à demanda de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 15 horas. Atualmente, o 
imunizante também está dis-
ponível para idosos maiores 
de 60 anos, trabalhadores da 
Saúde, gestantes, puérperas e 
crianças com idade entre seis 
meses e menores de cinco 
anos (até 4 anos, 11 meses 
e 29 dias).

Para receber a dose é im-
portante que o novo público-

-alvo prioritário apresente 
comprovantes. No caso dos 
professores, será necessá-
ria apresentação de holerite 
ou outro documento que 
comprove a atividade. Já as 
pessoas com deficiência ou 
com comorbidades devem 

Campanha contra gripe 
entra em nova fase

Na segunda-feira

apresentar relatório médico 
ou receita. Além disso, todos 
devem estar portando do-
cumento original com foto, 
comprovante de residência 
de Suzano e carteirinha de 
vacinação.

Até o momento, a Secretaria 
Municipal de Saúde contabiliza 
24.387 doses aplicadas durante 
a campanha, que se iniciou 
há um mês. Os idosos com 
60 anos ou mais formam o 
público mais atendido, com 
19.332 doses. Em seguida 
aparecem os trabalhadores 
da saúde, com 2.376 doses, 
e as crianças com idade entre 
seis meses e menores de cinco 
anos (até 4 anos, 11 meses e 
29 dias), com 2.519 aplicações. 
Já as gestantes e puérperas 
somam 160 atendimentos.

De acordo com o che-
fe da pasta, Pedro Ishi, é 
importante lembrar que a 
campanha segue em caráter 
acumulativo.“Seguimos focados 
na campanha de imunização 
contra a gripe e contra a Co-
vid-19 (coronavírus), que não 
pode ser esquecida”, finalizou.

Suzano - O Fundo Social de 
Solidariedade recebeu, ontem, 
uma doação de nove toneladas 
de alimentos não-perecíveis. 
Os itens foram arrecadados 
pela Igreja Cristã Mundial 
(ICM), que comemora 20 anos 
com uma festividade na Arena 
Suzano. A entrega foi feita pelo 
bispo Julio Vertullo e contou 
com a presença da presidente 
do órgão, a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi.

“Acredito que tudo que 
fazemos com o coração dá 
certo. É muito bonito ver a 
união dos membros da igreja 
para este evento tão grandioso. 
São 20 anos de história sendo 
comemorados da melhor 
maneira, que é fazendo o 
bem ao próximo”, disse ela.

O bispo Julio Vertullo também 
reforçou que a solidariedade 
faz parte dos ideais da igreja. 

“O pão só se multiplica quando 
partilhado, por isso temos em 
mente que tudo que fazemos 
é recompensado em dobro”, 
comentou.

Fundo Social 

recebe nove 

toneladas de 

alimentos

Doação

Saiba mais

Cidade  Previsão  Entregues
Arujá   19.741  11.237
Biritiba  3.485  2.320
Ferraz  27.084  18.758
Guararema 5.382  3.218
Itaquá  45.812  33.092
Mogi  101.418  59.799
Poá  22.618  8.009
Salesópolis 2.208  599
Santa Isabel 8.610  2.883
Suzano  57.840  20.594
Total regional 294.198  187.152

Fonte: Receita Federal

A mobilização 
vem sendo 
organizada pelos 
representantes 
sindicais
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   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

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

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

MATEUS  DE  MORAES  MACHADO,  estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de abril de mil  
novecentos e noventa e nove (28/04/1999), residente e domiciliado Rua  Ana  
Alexandrina  Barbosa, 320, casa A, Jardim Santa Teresa, Mogi das  Cruzes,  SP, 
filho de FLADIMIR MACHADO e de PATRICIA APARECIDA DE MORAES.                                                               
EMANUELLA   DA   SILVA   GOMES,   estado   civil   solteira,  profissão 
recepcionista,  nascida  em  Maceió, AL no dia dezoito de fevereiro de mil  
novecentos  e  oitenta e um (18/02/1981), residente e domiciliada Rua  Ana  
Alexandrina  Barbosa, 320, casa A, Jardim Santa Teresa, Mogi das  Cruzes,  SP,  
filha  de JOSE LAURENTINO GOMES e de MARIA LUCIA DA SILVA.                                                                
Conversão de União Estável                                            

RICARDO   TADEU   TEIXEIRA  FILHO,  estado  civil  solteiro,  profissão balconista,  
nascido em Poá, SP no dia três de junho de mil novecentos e  noventa  e  três 
(03/06/1993), residente e domiciliado Rua Fidalgo, 49,  Centro, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de RICARDO TADEU TEIXEIRA e de GILDA APARECIDA NUNES.                                                
NATALIA MARTINS NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão arquiteta, 
nascida  em São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e 
noventa  e  cinco  (20/12/1995),  residente  e  domiciliada  Rua Santa Quitéria,  
108,  Vila  Sagrado  Coração de Maria, Mogi das Cruzes, SP, filha  de  RONALDO  
CARLI  NASCIMENTO  e  de  SANDRA  PAREDES  MARTINS NASCIMENTO.                                                           

MARCELO  DE  SOUZA,  estado  civil  divorciado,  profissão  balconista, 
nascido  em Barra de São Francisco, ES no dia vinte e três de setembro de   mil  
novecentos  e  setenta  e  nove  (23/09/1979),  residente  e domiciliado  Rua Mário 
Ioshida, 15, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de Adevenir de Souza e 
de Maria Rosa de Souza.              
LUANA  SENA  BEZERRA,  estado  civil  solteira,  profissão , nascida em Natal,  
RN  no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (10/02/1989), 
residente e domiciliada Rua Mário Ioshida, 15, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de Braz Leonardo Bezerra e de Maria de Fatima Sena Bezerra.                                               

MARCIO DE MORAES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Mogi  
das  Cruzes,  SP  no  dia  trinta de janeiro de mil novecentos e sessenta  e  sete  
(30/01/1967),  residente  e domiciliado Rua Tenente Galdino  Pinheiro,  540,  Braz  
Cubas,  Mogi  das Cruzes, SP, filho de Antonio Moraes e de Margarida da Silva 
Moraes.                        
KARINA  APARECIDA  PINTO  DE  MORAES,  estado civil solteira, profissão 
lavadeira,  nascida  em  Ferraz  de Vasconcelos, SP no dia quatorze de julho  
de  mil  novecentos e oitenta e cinco (14/07/1985), residente e domiciliada  
Rua  Tenente  Galdino Pinheiro, 540, Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
Lourdes Pinto de Moraes.                         

RODRIGO  DA SILVA MARTINS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
expedição,  nascido  em  São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil  
novecentos  e noventa e dois (11/02/1992), residente e domiciliado Rua
Gramado, 08, apto 32, Conjunto Residencial do Bosque, Mogi das Cruzes, SP, 
filho de RUI POLITTO MARTINS e de JOSEANE MARIA DA SILVA.         
TATIANA  DE  PAULA  MEDEIROS, estado civil viúva, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de novembro de mil 
novecentos  e  oitenta  e quatro (11/11/1984), residente e domiciliada Rua  
Gramado,  08,  apto  32, Conjunto Residencial do Bosque, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA e de MARIA APARECIDA DE 
PAULA NOGUEIRA.                                                       
Conversão de União Estável                                            

RODRIGO  RODRIGUES  DA  CRUZ, estado civil solteiro, profissão mecanico 
industrial,  nascido  em Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e seis de  outubro 
de mil novecentos e oitenta e um (26/10/1981), residente e domiciliado  Rua  
Kaoro Hiramatsu, 2051, bloco 04 apto 33, Braz Cubas, Mogi  das  Cruzes, SP, 
filho de JOSE RODRIGUES DA CRUZ e de MARIA JOSE FARIAS DA CRUZ.                                                       
IVONE  ZANETTI  MATTOS,  estado  civil divorciada, profissão vendedora, 
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos  e oitenta e dois (18/09/1982), residente e domiciliada Rua Kaoro  
Hiramatsu, 2051, bloco 04 apto 33, Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
ISAIAS RAIMUNDO DOS SANTOS e de LUCIA ZANETTI DOS SANTOS. 
Conversão de União Estável                                            

DANIEL  DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão técnico em 
edificações,  nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e seis de dezembro  
de mil novecentos e noventa e dois (26/12/1992), residente e domiciliado Rua 
Sacadura Cabral, 45, B, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de Elena 
da Silva Rodrigues.                        
SARAH  CHAGAS  DE  SOUSA,  estado  civil solteira, profissão técnica em 
edificações, nascida em Suzano, SP no dia vinte e cinco de dezembro de 
mil  novecentos e noventa e nove (25/12/1999), residente e domiciliada Rua 
Sacadura Cabral, 45, B, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de Sidnei 
Nunes de Sousa e de Milena Chagas de Sousa.           

ABEL   RODRIGUES   DE  OLIVEIRA,  estado  civil  divorciado,  profissão 
pedreiro,  nascido  em  Santa  Isabel,  SP no dia oito de julho de mil novecentos  
e  setenta  e  dois  (08/07/1972), residente e domiciliado
Estrada do Monte Negro, Km 12, Monte Negro, Santa Isabel, SP, filho de JOÃO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA e de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA.            
MARIA SONIA LIMA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
desenvolvimento infantil, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dez de agosto  
de mil novecentos e setenta e quatro (10/08/1974), residente e domiciliada 
Rua dos Tabarás, 120, Vila Paulista], Mogi das Cruzes, SP, filha de MANOEL 
VITORINO DE SOUZA e de VALDIRA LIMA DE SOUZA.         

TIAGO  DE  OLIVEIRA  DA  CRUZ, estado civil divorciado, profissão lider 
reposição,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia vinte e seis de janeiro  
de  mil novecentos e oitenta e oito (26/01/1988), residente e domiciliado  Rua  
Lindenberg, 159, casa 03, Jardim Aeroporto III, Mogi das  Cruzes,  SP,  filho  de  
FRANCISCO ELIAS DA CRUZ e de ANTONINA DE
JESUS OLIVEIRA.                                                       
PATRICIA  APARECIDA  DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciada, profissão 
auxiliar  fiscal,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia seis de março de  mil  
novecentos  e  oitenta  e  cinco  (06/03/1985),  residente  e domiciliada  Rua  
Lindenberg, 159, casa 03, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
ZILDETHE FRANCISCO DOS SANTOS.               
Conversão de União Estável                                            

LEANDRO  DIAS  DA  SILVA,  estado civil solteiro, profissão auxiliar de farmácia,  
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia oito de junho de mil novecentos  e 
noventa e nove (08/06/1999), residente e domiciliado Rua Eulina  Rosa  dos  
Santos,  191,  Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filho  de  DOMICIANO 
FERREIRA DA SILVA e de MAGALI AUXILIADORA DIAS DA  SILVA.                                                                
GABRIELLE  CRISTINA  DA  CRUZ FONSECA, estado civil solteira, profissão 

assistente de atendimento, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e cinco 
de julho de dois mil (25/07/2000), residente e domiciliada Rua Eulina  Rosa  dos  
Santos,  191,  Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOÃO PEREIRA DA 
FONSECA e de ELISETE DA CRUZ FONSECA.        
Conversão de União Estável                                            

ANDRÉ  FERREIRA  DA  SILVA,  estado  civil solteiro, profissão ajudante geral,  
nascido em Campina Grande, PB no dia vinte e seis de agosto de dois mil e dois 
(26/08/2002), residente e domiciliado Avenida América, 87,  Jardim  Aeroporto  
II,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho de EDNALDO FERREIRA DA SILVA e de 
FRANCINETE FERREIRA DE LIMA.                   
ALINY  TAVARES  MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dois de janeiro de dois mil e  quatro  
(02/01/2004),  residente e domiciliada Avenida América, 87, Jardim  Aeroporto  II, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de WILLIAM APARECIDO MIRANDA DOS SANTOS 
e de BARBARA DA SILVA CONCEIÇÃO TAVARES.           
Conversão de União Estável                                            

ELIAS  VITORINO DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido  em  Terra  Roxa,  PR  no dia seis de maio de mil novecentos e setenta  
e  quatro  (06/05/1974),  residente  e  domiciliado  Rua Anna Machado  da  Costa  
Neves,  47,  casa  01,  Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANOTNIO 
VITORINO DE SOUZA e de MARIA FRANKILIM DE SOUZA.                                                                
CINTIA CRISTINA SOUSA DE PAULA BRUM, estado civil divorciada, profissão 
empresario,  nascida  em Taboão da Serra, SP no dia dezoito de maio de mil  
novecentos  e  oitenta e um (18/05/1981), residente e domiciliada Rua  Anna  
Machado da Costa Neves, 47, casa 01, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, 
filha de FRANCISCO CASATRO DE PAULA e de MARIA JOSE DE SOUSA 
RAMALHO PAULA.                                                  
Conversão de União Estável                                            

PEDRO  HENRIQUE SOUZA AMORIM, estado civil solteiro, profissão policial  
militar,  nascido  em Itaúna, MG no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos  
e  noventa  e quatro (24/04/1994), residente e domiciliado Avenida Governador 
Adhemar de Barros, 2099, F 32, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSE 
DE AMORIM FELICIO e de MARINEZ SOUZA AMORIM. BYANCA  OLIVEIRA  
LEITE,  estado  civil  solteira,  profissão autonoma,
nascida  em  Mateus  Leme,  MG  no  dia  seis  de  julho  de  dois mil (06/07/2000),  
residente  e  domiciliada Avenida Governador Adhemar de Barros,  2009,  F 32, 
Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de ALVARO ALIPIO LIMA LEITE e de 
LUCINEIA DE OLIVEIRA RODRIGUES.                
Conversão de União Estável                                            

JHONATAN  DIEGO  FERREIRA  GONÇALVES,  estado civil solteiro, profissão 
auxiliar  de  produção,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia nove de abril  de  
dois  mil  e  um  (09/04/2001), residente e domiciliado Rua Francisco  Martins  
Feitosa,  697,  Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, SP, filho  de  ODILON  APARECIDO  
GONÇALVES e de DANIELA FERREIRA DE PAULA GONÇALVES.                                                            
THAYANNE   MATSUDA   FERREIRA,   estado   civil  divorciada,  profissão 
estudante,  nascida  em  Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de julho de mil  
novecentos e noventa e três (30/07/1993), residente e domiciliada Rua Francisco 
Martins Feitosa, 697, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, SP,  filha de JULIO CESAR 
FERREIRA e de VIVIANE ALVES MATSUDA.             
GENILSON   SANT´ANA   DE  ANDRADE,  estado  civil  solteiro,  profissão 
grudista,  nascido  em  Queimadas, BA no dia trinta e um de janeiro de mil  
novecentos  e  noventa  (31/01/1990), residente e domiciliado Rua Doutor  
Deodato  Wertheimer,  600,  casa 02, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes,  SP,  filho 
de Antonio Ferreira de Andrade e de Neide Alves de
Sant´ana.                                                             
DAIANE  MARA BRADACHI, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em  
Fernandópolis,  SP no dia três de maio de mil novecentos e noventa (03/05/1990),  
residente  e domiciliada Rua Doutor Deodato Wertheimer, 600,  casa  02, Vila 
Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de Antonio Bradachi e de Aparecida 
Donizeti de Souza.                            

ANTONIO  FERREIRA  NUNES,  estado  civil  solteiro, profissão autonomo, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  onze  de setembro de mil 
novecentos  e  sessenta e quatro (11/09/1964), residente e domiciliado Avenida  
Professora  Joaquina  Joaquina  de Oliveira Ruiz, 666, Jardim Aeroporto  II,  Mogi  
das  Cruzes, SP, filho de Ib Ferreira Nunes e de Antonia Franco.                                                       
MARIA DO SOCORRO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão autonoma, 
nascida  em  Betânia,  PE no dia primeiro de junho de mil novecentos e setenta   
e   oito   (01/06/1978),  residente  e  domiciliada  Avenida Professora  Joaquina  
Joaquina de Oliveira Ruiz, 666, Jardim Aeroporto II,  Mogi  das  Cruzes,  SP, filha 
de Francisco de Assis da Silva e de Luzia Analia da Silva.                                                

DEIVYD  FELIPE  MENEZES  DE  OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
pintor,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de fevereiro de mil   
novecentos   e   noventa  e  quatro  (04/02/1994),  residente  e domiciliado Rua 
Santa Efigênia, 248, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de Odair de 
Oliveira e de Berenice de Menezes de Oliveira.   NAYARA   FERREIRA  MAIA  E  
SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão atendente,  nascida  em Mogi das Cruzes, 
SP no dia dez de março de mil novecentos  e noventa e seis (10/03/1996), 
residente e domiciliada Rua Santa  Efigênia,  248,  Jardim Universo, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de Francisco Frade da Silva Neto e de Gilda Ferreira Maia Silva.          

VINICIUS  EDUARDO  GONÇALVES  BARBOSA, estado civil solteiro, profissão 
soldador,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia vinte e seis de janeiro  de  
mil novecentos e oitenta e oito (26/01/1988), residente e domiciliado  Avenida  
Shozo  Sakai,  1444, bloco 09 apto 205, Conjunto Residencial  do  Bosque,  Mogi  
das  Cruzes, SP, filho de JOSE NARCISO
BARBOSA e de SELMA REGINA GONÇALVES.                                  
RAFAELA  SILVERIO  DOS ANJOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo,  nascida  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia quatorze de março  de  
mil  novecentos  e noventa e sete (14/03/1997), residente e domiciliada  Avenida  
Shozo  Sakai,  1444, bloco 09 apto 205, Conjunto Residencial  do  Bosque, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de RICARDO AMANCIO
DOS ANJOS e de APARECIDA SILVERIO DE CARVALHO.                        

AMARILDO   PEREIRA  DA  FONSECA,  estado  civil  divorciado,  profissão 
motorista,  nascido em Apucarana, PR no dia vinte e quatro de novembro de  mil  
novecentos  e  setenta  e  quatro  (24/11/1974),  residente e domiciliado  Rua 
Irany Guimarães dos Santos, 25, Parque Olimpico, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
Manuel Pereira da Fonseca e de Helena Pereira da Fonseca.                                                           
VANESSA   RODRIGUES   ARNOLPHA,   estado   civil   solteira,  profissão 
supervisora  administrativo,  nascida  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia quinze  
de  junho  de  mil novecentos e oitenta e quatro (15/06/1984), residente  e  
domiciliada  Rua  Doutor  José  Juca Assi, 815, casa 01, Jardim  Planalto, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de Benedito Arnolpha e de Marcia Rodrigues dos Santos.                                          

VINICIUS  SIQUEIRA DE CAMPOS, estado civil solteiro, profissão designer 
grafico,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia vinte e cinco de novembro  de mil 
novecentos e noventa e três (25/11/1993), residente e domiciliado  Avenida  Florêncio de Paiva, 
813, Jardim Modelo, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  ROBERTO MORAES DE CAMPOS e 
de ELAINE CRISTINA
SIQUEIRA.                                                             
JESSICA  LANA  DA  SILVA,  estado  civil solteira, profissão arquiteta, nascida  em  Mogi  das 
Cruzes, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos  e  noventa  e  cinco (29/08/1995), 
residente e domiciliada Avenida  Florêncio  de Paiva, 813, Jardim Modelo, Mogi das Cruzes, SP, 
filha  de  LAERCIO  SOARES  DA  SILVA e de VALDIRENE ALVARES CABRAL DA SILVA.                                                                

DERICK  FAZZINI RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão coordenador de  projetos,  
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de abril de
mil  novecentos  e  noventa e um (11/04/1991), residente e domiciliado Rua  Profeta  Isaías, 
104, casa 01, Vila Melchizedec, Mogi das Cruzes, SP,  filho  de  Délcio  José Rodrigues e de 
Quitéria Josefa dos Santos  Rodrigues.                                                            
JÉSSICA  CRISTINA  AVILA  DE  SOUZA,  estado  civil solteira, profissão analista  de RH, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia seis de janeiro de  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco  
(06/01/1995),  residente  e domiciliada  Rua  Profeta Isaías, 104, casa 01, Vila Melchizedec, 
Mogi das  Cruzes,  SP, filha de Marcos Antonio Moreira Avilda de Souza e de
Eunice Silva Avila de Souza.                                          

MAICON LUÍS FARIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral,  nascido  
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e nove de outubro de   mil  novecentos  e  noventa  e  
três  (29/10/1993),  residente  e domiciliado  Rua Ferrarini, 07, Jardim Aeroporto III, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de SEBASTIÃO DOS SANTOS e de MARIA LUÍSA FARIA DOS SANTOS.  
ESTEFANI  PEREIRA,  estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Mogi  das  Cruzes,  
SP  no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa  e quatro (18/09/1994), residente 
e domiciliada Rua Ferrarini, 07, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de SUELI 
PEREIRA. Conversão de União Estável                                            

PETERSON  RAPHAEL  VICO  DE  ARAUJO,  estado  civil solteiro, profissão advogado, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de agosto de mil novecentos  e  noventa  e 
um (13/08/1991), residente e domiciliado Rua Schwartzmann,  243,  Braz  Cubas, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de Valmir José de Araujo e de Suveli Acacia Vico.                               
VIVIANE   DOS   SANTOS  HENRIQUES,  estado  civil  solteira,  profissão autonoma,  nascida  
em  São  Paulo,  SP  no  dia  sete  de maio de mil novecentos  e oitenta e seis (07/05/1986), 
residente e domiciliada Rua Schwartzmann,  243,  Braz  Cubas,  Mogi das Cruzes, SP, filha de 
Vitor Manuel Florido Henriques e de Valdeci Inojosa dos Santos Henriques.   

CARLOS  AMADEU  RODRIGUES,  estado  civil  solteiro, profissão analista contabil, nascido 
em 9° Subdistrito - Vila Mariana - SP, São Paulo, SP no  dia  dez  de maio de mil novecentos e 
noventa e seis (10/05/1996), residente  e  domiciliado  Avenida  Japão, 4587, casa 18, Jardim 
Layr, Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho  de Carlos Alberto Rodrigues e de Maria Iraci de Andrade.                                                     
NATALIA  BALDEZ  GARCIA,  estado  civil  solteira, profissão assistente fiscal,  nascida  em  
Mogi das Cruzes, SP no dia cinco de julho de mil novecentos  e  noventa  e  seis  (05/07/1996), 
residente e domiciliada Avenida  Japão, 4587, casa 18, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filha 
de Rafael Augusto Garcia Neto e de Claudinéia Betinardi Baldez Garcia.

ANDERSON DOS SANTOS RICARDO, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido  em  
São  Paulo,  SP no dia cinco de março de mil novecentos e noventa   (05/03/1990),  residente  
e  domiciliado  Rua  Raul  Marinho Briquet, 140, bloco 07 apto 31, Jardim Esperança, Mogi das 
Cruzes, SP, filho  de  ROBERTO  MATIAS  RICARDO  e de TEREZINHA BUENO FERREIRA 
DOS SANTOS.                                                               
BRUNA MARIANE PIRES, estado civil solteira, profissão autonoma, nascida em   Mogi  das  
Cruzes,  SP  no  dia  seis  de  janeiro  de  dois  mil (06/01/2000),  residente  e  domiciliada Rua 
Cacilda Becker, 210, Vila Nova  Cintra,  Mogi  das  Cruzes, SP, filha de RILDO ALBINO PIRES 
e de SILVANA SOARES DE BRITO PIRES.                                        

GUILHERME   HENRIQUE   FERNANDES,   estado  civil  solteiro,  profissão vendedor,  
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia vinte e oito de outubro  de dois mil (28/10/2000), 
residente e domiciliado Rua Maestro Benedito  Olegário  Berti,  199,  Alto  Ipiranga, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de Reginaldo Saldanha Fernandes e de Andrea Aparecida Severino. 
BEATRIZ  CAVALCANTE  DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Santa  
Isabel,  SP  no  dia nove de fevereiro de dois mil (09/02/2000),  residente  e  domiciliada Rua 
Maestro Benedito Olegário Berti,  199,  Alto  Ipiranga,  Mogi das Cruzes, SP, filha de Israel da
Silva e de Roseli Cavalcante dos Santos.                              

COSME  DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão balconista, nascido  em  
Maribondo,  AL  no  dia  vinte  e  oito  de  abril de mil novecentos  e oitenta e sete (28/04/1987), 
residente e domiciliado Rua Pedroso,  22,  Jardim  Aeroporto  III,  Mogi  das Cruzes, SP, filho de 
LEONEL QUITINO DA SILVA e de HERMINIA MARIA DOS SANTOS SILVA.         
ALESSANDRA  DOS  SANTOS,  estado  civil solteira, profissão balconista, nascida  em  Santo  
André, SP no dia três de junho de mil novecentos e noventa  e nove (03/06/1999), residente 
e domiciliada Rua Pedroso, 22, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de EDNALDO 
DOS SANTOS e de REGIANE BALDINO DOS SANTOS.                                      
Conversão de União Estável                                            

CIRO  TOSHIO  IKARI  DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciado, profissão operador de 
máquina, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (01/02/1987), residente e domiciliado  Rua  Santa Efigênia, 1191, casa 02, Jardim 
Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de Ciro Alves dos Santos e de Célia Eiko Ikari. 
PALOMA  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em  Guararema,  SP  
no  dia oito de maio de mil novecentos e noventa e cinco  (08/05/1995), residente e domiciliada 
Rua Santa Efigênia, 1191, casa 02, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de Geovane 
Marcos da Silva e de Adelaide de Sousa Pinto da Silva.                       

MARCELO GARCIA SELLANES, estado civil divorciado, profissão analista de sistemas, 
nascido em Buenos Aires, Argentina no dia nove de outubro de mil   novecentos   e   cinquenta  
e  nove  (09/10/1959),  residente  e domiciliado  Rua  Antônio  Moretti,  142,  Vila  Bernadotti,  
Mogi das Cruzes,  SP, filho de HOLVER GARCIA SELLANES e de ELISA RITACCO GARCIA 
SELLANES.                                                             
ANDREA  GISELA  POWITZ, estado civil viúva, profissão artista plástica, nascida  em  Buenos  
Aires,  Argentina  no dia seis de novembro de mil novecentos  e  sessenta  (06/11/1960),  
residente  e  domiciliada  Rua Antônio  Moretti,  142, Vila Bernadotti, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
GERARDO RODOLFO POWITZ e de PATRICIA LUISA ZONER.                     
Conversão de União Estável                                            

ANTONIO   SERAFIM   DE  ALMEIDA,  estado  civil  divorciado,  profissão autonomo,  nascido  em  
Salesópolis, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos  e  sessenta e quatro (05/10/1964), 
residente e domiciliado Rua  Professor  Jurandyr  de Oliveira, 283, Jardim Esperança, Mogi das 
Cruzes,  SP,  filho  de  Agenor de Almeida e de Benedita de Andrade de
Almeida.                                                              
ANGELICA  DE  PAULA  MELO,  estado  civil  viúva, profissão costureira, nascida  em neste distrito, 
Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de abril de   mil  novecentos  e  setenta  e  sete  (04/04/1977),  
residente  e domiciliada Rua Professor Jurandyr de Oliveira, 283, Jardim Esperança, Mogi  das  
Cruzes, SP, filha de José Maria de Paula Melo e de Maria da Conceição de Paula Melo.                                              
Conversão de União Estável   
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Ações Educativas encerram 
1ª semana do Maio Amarelo
Mogi - A Prefeitura realizou, 
ontem, mais duas ações de 
educação para o trânsito 
que encerraram a primei-
ra semana do movimento 
Maio Amarelo na cidade. As 
atividades foram no novo 
Espaço de Educação para 
o Trânsito, recentemente 
inaugurado em Cezar de 
Souza, e na avenida Fran-
cisco Rodrigues Filho, em 
frente ao Parque Centenário. 
A programação segue até o 
fim do mês.

No Espaço de Educação 
para o Trânsito, estudantes 
de 7 a 11 anos de idade, da 
Escola Municipal Professor 
Cid Torquato, aprenderam 
sobre segurança viária e 
outros temas.

Em frente ao Parque 
Centenário, a Secretaria 
de Mobilidade Urbana fez 
a Operação Direção Segura 
Integrada Municipal, em 
parceria com o Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar e 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran). Durante 

Trânsito

a ação, foram distribuídos 
400 materiais educativos e 
realizadas oito abordagens, 
com três autuações e uma 
apreensão de veículo.

Na quinta-feira passada, no 
Centro Municipal de Parades-
porto Professor Cid Torquato, 
a equipe de Educação para 
o Trânsito, da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, fez uma 
apresentação do trabalho 
do departamento para os 
alunos e seus familiares, e 

esclareceu dúvidas sobre 
conduta segura nas vias e 
vagas exclusivas. A ativi-
dade contou com apoio da 
Coordenadoria da Pessoa 
com Deficiência (Copede).

Na próxima semana, as 
ações incluem Escola Mi-
rim de Trânsito Itinerante, 
Operação Direção Segura 
Integrada Municipal, pilotagem 
segura e workshop sobre a 
segurança dos ciclistas, entre 
outras atividade

Ações foram no Espaço Educação para o Trânsito

Divulgação/PMMC

Vasques recebe espetáculo 
‘Sob o Mesmo Teto’ na 4ª

Mogi - Na próxima quarta-feira, 
a cidade receberá a premiada 
Cia. Gravitá, que apresentará 
no Theatro Vasques, às 15 
horas, o espetáculo Sob o 
Mesmo Teto. A montagem da 
trupe mistura circo e teatro 
e foi contemplada pelo Pro-
grama de Ação Cultural do 
Estado de São Paulo (ProAC), 
a partir do edital Circulação 
de Espetáculo para o Público 
Infantojuvenil. A entrada 
é franca e os interessados 
devem trocar ingressos por 
pacotes de absorventes, para 
a campanha Tia Chica, do 
Fundo Social de Mogi.

Cada pacote de absorvente 
dará direito a um ingresso. 
Hoje e na segunda-feira as 
trocas devem ser feitas no 
Centro Cultural de Mogi das 
Cruzes. Já na terça e quarta-

-feira, os interessados devem 
fazer a troca na bilheteria do 
Theatro Vasques. Tudo o que 
for arrecadado será distribuído 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade, a partir das 
instituições sociais, associações 

Às 15 horas

de bairro e lideranças comu-
nitárias cadastradas no Fundo 
Social.

Sob a direção de Michelli 
Rebullo, da Cia. Diálogos 
Acrobáticos, o espetáculo 
lança mão das linguagens do 
circo e do teatro para narrar 
uma singela história, que tem 
como foco a relação entre um 
professor solitário e uma gata 
de rua. As acrobacias de solo, 
ponto forte da Cia. Gravitá, 
estão presentes na apresenta-
ção e o público pode esperar 
jogos corporais, cômicos e 
acrobáticos.

“O espetáculo possui acro-
bacias de solo individuais e 
em dupla. Nas acrobacias 
em dupla, utilizamos uma 
técnica circense denominada 
mão-a-mão. Assim, temos 
elementos acrobáticos estáticos 
e dinâmicos, que se misturam 
à trama da história encenada”, 
conta o acrobata Alessandro 
Coelho, que é, ao lado de 
Débora Ishikawa, fundador 
da Cia. Gravitá.

“Nossa relação no dia a dia 

nos faz enxergar os pets como 
pessoas. Eles têm vontades, 
manias e se comunicam co-
nosco. E as acrobacias simbo-
lizam justamente a harmonia 
dessas relações. Sou amante 
deles, sou a favor da adoção, 
prezo pelo respeito a todas as 
formas de vida e acredito que 
essas coisas permeiam nossas 
criações”, conta a acrobata 
Débora Ishikawa, a intérprete 
da gata.

Por sinal, a gata da cena 
teve inspiração em um fe-
lino da vida real: Susi, que 
acompanhou boa parte da 
vida da acrobata. Para levar 
os gestos à cena, a acrobata se 
utilizou da mímesis corpórea 
(teatralização de movimentos 
do cotidiano a partir da obser-
vação), buscando, ao máximo, 
humanizar os trejeitos felinos.

Sob o mesmo Teto não 
tem fala. Tudo é gestual. Por 
conta disso, como destaca 
Alessandro Coelho, a trilha 
sonora inédita, assinada por 
Fred Fonseca, tem papel fun-
damental de guia.

Voto jovem dispara na região 
após campanha na internet
Número de pessoas com menos de 16 anos que tiraram o título aumentou mais de 10 vezes entre janeiro e abril

ELEIÇÕES 2022

Alto Tietê - As campanhas 
realizadas em 2022 pelo 
engajamento dos jovens no 
processo eleitoral deste ano 
mostraram resultados, segundo 
levantamento estatístico com 
dados do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo (TRE-

-SP). No período entre o final 
de janeiro e o final de abril, 
data da última medição, o 
número de jovens com me-
nos de 16 anos que tiraram 
o título, mas que terão a 
idade mínima para votar 
em outubro, cresceu mais 
de dez vezes.

O levantamento estatístico 
está disponível pela internet 
e apresenta o número de 
eleitores aptos de uma cidade 

- o chamado colégio eleitoral 
- divididos por gênero e por 
faixa etária. As atualizações nos 
bancos de dados ocorrem no 
final de cada mês, mostrando 
os avanços ou retrocessos 
dos públicos.

De acordo com o TRE-SP, 

o número de pessoas que 
votarão nas eleições deste ano 
na faixa entre 16 e 24 anos 
subiu de 162.252 no final de 
janeiro para 175.018, o que 
representa um aumento de 
12.366 novos eleitores, ou 
7,6% no público. Para efeitos 
comparativos, o número 
total de pessoas aptas a votar 
no Alto Tietê aumentou em 
21.354 pessoas, o que equivale 
a 1,93% no período.

Se for levado em considera-
ção o recorte demográfico de 
eleitores que se cadastraram 
com menos de 16 anos na 
ocasião, e que terão a idade 
mínima para votar nas elei-
ções no dia 2 de outubro, o 
aumento foi de 1.051% em 
três meses. A região saltou 
de 49 para 564 eleitores, 
um número dez vezes maior.

E não foi apenas aqueles 
e aquelas que esperam com-
pletar a idade mínima que 
cresceram nos cálculos do 
TRE-SP. Os eleitores com 16 
anos completos aumentaram 
na região 167,1%, saindo 

de 1.277 para 3.411 cadas-
trados. Os eleitores com 17 
anos saltaram de 3.450 para 
7.710, o que equivale a um 
aumento de 123,48%, en-
quanto que a faixa de 18 a 
24 anos aumentou apenas 

3,46%, subindo de 157,8 
mil para 163,3 mil.

Um dos fatores que contri-
buiu para o avanço dos jovens 
para a inscrição nas eleições 
deste ano foi a campanha pro-
movida por cantores, atores 

e influenciadores digitais que 
utilizaram suas plataformas 
para fazer um apelo aos seus 
seguidores para o cadastro, 
que se encerrou na última 
quarta-feira. Além de men-
sagens nas redes sociais, o 

apelo também marcou o 
festival “Lollapalooza Brasil”, 
em março deste ano.

Nas estimativas do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mais 
de dois milhões de pessoas 
entre 16 e 18 anos passaram 
a integrar o colégio eleitoral 
entre janeiro e abril.

Ranking 
No levantamento do TRE-SP, 

Mogi das Cruzes é a cidade 
com o maior número de elei-
tores na faixa entre 16 e 24 
anos, com um total de 44.856 
votantes. Itaquaquecetuba 
é a segunda colocada com 
40.309 inscritos na Justiça 
Eleitoral, e Suzano vem em 
terceiro lugar com 33.253 
pessoas.

Na faixa com menos de 
16 anos, Mogi possuia 167 
pessoas cadastradas até o fim 
de abril; Itaquá e Suzano estão 
empatadas em segundo lugar 
com 111 pessoas, e Ferraz 
de Vasconcelos aparece em 
quarto lugar, com 56 novos 
eleitores.

André Diniz

TRE paulista informou que eleitores jovens subiu 7,6%, indo para 175 mil
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Augusta consola Abílio. Letícia sofre pela perda do marido. Silvana cuida 

de Bento na Itália. Joaquim fi nge não saber sobre o romance entre Violeta e 

Eugênio quando Isadora conta o que viu. Benê conta para Tenório que Olívia 

foi embora e decide revelar em confi ssão seu grande segredo. Giovanna 

dispensa Enrico. Joaquim coloca fogo em um vestido do desfi le. Enrico faz 

uma proposta ousada para Emília. Davi observa o show de Pablo, pai de 

Toninho, no circo. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Rose e Neném se beijam. Paula e Marcelo conversam com Madame Lu. 

Guilherme leva Tigrão para passear de barco. Deusa, Flávia e a banda de 

Murilo arrumam a festa de Tigrão. Paula fi ca animada quando vê Carmem 

expulsar Madame Lu. Rose avisa a Guilherme que contará para Neném que 

ele é o pai de Tigrão, e o médico fi ca apavorado. Paula se diverte com o 

medo de Carmem.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Ari explica para José Leôncio que Tadeu levou o casal para o Rio de Janeiro. 

Juma se assusta com a cidade. Uma onça rodeia a tapera, e Muda fi ca 

apavorada. Madeleine não se conforma com a presença de Juma. Tibério 

se preocupa com Muda. Irma tenta conversar com Juma. Muda atira sem 

querer no Velho do Rio. Mariana e Irma tentam convencer Madeleine a não 

falar com Juma. 

RECORD, 21H005

Reis

A novela não é exibida aos sábados.

Entre tantos 
problemas e 
dificuldades que 
surgem no decorrer 
das nossas vidas, 
nos deparamos 
com duas opções: 
deixar que tudo 
isso seja absorvido 
de forma negativa 
arrasando sua vida, 
ou ultrapassar mesmo 
que seja com muito 
esforço e coragem.

Independentemente 
da situação a nossa 
forma de olhar para 

MOMENTO
especial

Tenha paixão pela vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje... Parabéns! Que venha um ano 

de muita energia boa na sua vida! Feliz aniversário!

Avante! Para começar, você só precisa 
dar o primeiro passo.”

 cultura@jornaldat.com.br

ela é que define como 
seremos atingidos, 
negativamente 
ou positivamente. 
Apesar de parecer 
muito difícil, encarar 
uma dificuldade de 
maneira positiva pode 
ser menos complexo 
do que imagina. Se 
apaixone pela vida 
e deixe-se viver com 
muito entusiasmo!
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 09 de junho de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 21 de junho de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - São Paulo/SP, FAZ SABER a 
todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, 
artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular 
com força de escritura pública datado de 08/07/2015, cujos Fiduciantes são ELIO DE ARAUJO, CPF/MF nº 078.084.068-21, e sua esposa MARIA DO SOCORRO 
FLORESTINO DE ARAUJO, CPF/MF Nº 103.009.818-21, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 588.020,61 
(Quinhentos e Oitenta e oito mil vinte reais e sessenta e um centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “A unidade autônoma 
designada Apartamento tipo B, nº 42, no 4º andar, da Torre nº 04, com a área privativa total de 64,880m² e a área total de 134,415m², com direito ao uso de 1 vaga 
na garagem, do empreendimento “Flex Mogi”, situado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 2002, Mogi das Cruzes/SP, melhor descrito na matrícula nº 71.575 
do 1º 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$ 206.705,89 (Duzentos e seis mil setecentos e cinco reais e oitenta e nove 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 (17798_OL_1696-02). 

AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO
PREGÃO Nº 224-2/2021 - PROCESSO Nº 25.953/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO 
E SUPERVISÃO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, FORNECIMENTO DE ENSAIOS 
TÉCNICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE, E EMISSÃO DE RELATÓRIOS 
TÉCNICOS ORIUNDOS DA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO OBTIDAS 
POR MEIO DA TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE, 
NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, E IMPLANTAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA CENTRAL DE MOBILIDADE URBANA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio de seu Pregoeiro, comunica, 
para conhecimento das empresas participantes, que após análise das amostras pela 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, verificando as observâncias contidas 
no edital em epígrafe, fica designada para às 10 horas do dia 10 de maio de 2022 
a retomada da sessão para divulgação do resultado da análise das amostras 
e abertura do envelope de habilitação, na sala de reuniões do Departamento de 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 
277 - 1º andar, (Edifício-Sede da Prefeitura Municipal).

Mogi das Cruzes, em 06 de maio de 2022.
LUCCAS MAGALHÃES DE FREITAS CUSTODIO DA SILVA - Pregoeiro__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana - SMIU torna público, para conhecimento das empresas 
interessadas, observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte 
licitação, na modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 005/22 - PROCESSO Nº 12.093/22
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 
E COLETA, TRANSFERÊNCIA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES DO MUNICÍPIO.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria 
Municipal de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 
277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 10 de junho 
de 2022. A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma 
data às 9 horas e 30 minutos. O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-
se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.
br/licitacao), ficando também disponível para exame e cópia no endereço acima, 
devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 06 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 5400/2022

OBJETO:  SELECIONAR UMA PESSOA JURÍDICA, PROPRIETÁRIA DE 
PLATAFORMAS DE CURSOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, NA 
MODALIDADE EAD PARA OFERTA GRATUITA E LIVRE ACESSO A POPULAÇÃO, 
VISANDO CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO NA ÁREA DE TECNOLOGIA. 
PELO PRAZO DE 12 MESES, SEM ENVOLVIMENTO DE PAGAMENTO DE 
VALORES POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM CONFORMIDADE 
COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.
ENTIDADE SELECIONADA: DIO – DIGITAL INNOVATION ONE INC (PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO), SÓCIA DA ACADEMIA PME EDUCAÇÃO 
E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA, A QUAL FOI A ÚNICA PROPOSTA 
RECEBIDA. As formalidades do procedimento foram cumpridas. Assegurou-se 
ampla publicidade à licitação, publicando-se o Edital na forma da Lei.  O recebimento 
da única proposta apresentada ocorreu no dia 01.04.2022. A abertura do envelope 
ocorreu no dia 05.04.2022 na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
em conformidade com o disposto no item 3.2 do edital em questão.
PERÍODO: 12 MESES.
VALOR GLOBAL: NÃO HÁ VALORES ENVOLVIDOS, TRATA-SE DE DOAÇÃO.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em 03 de maio de 2022.
GABRIEL BASTIANELLI - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2022 – SME

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2022 – SME, DE 05 DE MAIO DE 2022, 
PARA PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2022-
SME E INCLUSÃO DE NOVO SEGMENTO E VAGA PARA ATUAÇÃO JUNTO AO 
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE MOGI DAS CRUZES – CAE.

A Secretaria Municipal de Educação, em atendimento aos Ofícios nº 06 e 09/2022, 
expedidos pelo Conselho de Alimentação Escolar, bem como, ao Inciso II, Art. 4º, 
Capítulo IV, do Decreto Municipal nº 10.506/2010, TORNA PÚBLICO o presente 
Edital de Prorrogação do Edital de Chamamento Público nº 06/2022-SME e inclusão 
de novo segmento e vaga para as eleições de novos membros que comporão o 
Conselho de Alimentação Escolar de Mogi das Cruzes - Gestão 2021/2025.
Serão eleitos os representantes dos Segmentos:

I.  Representante dos Docentes, Discentes e Trabalhadores da Educação 
(preferencialmente docentes):
- 02 (duas) vagas para Suplente

II. Representante de Pais de Alunos matriculados na rede municipal de ensino:
- 01 (uma) vaga para Suplente

II. Representante de Entidades Civis Organizadas:
- 01 (uma) vaga para Suplente

Todo o processo eleitoral será realizado online, por meio do link: https://
sge.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/sge3/eleicoesonline/eleicoesonline.php, 
conforme cronograma:

•	 Candidatura: 09 a 13/05/2022
•	 Divulgação dos Candidatos: 16 (Após às 12h00) a 17/05/2022
•	 Prazo para interposição de recurso das candidaturas: 18 a 20/05/2022
•	 Divulgação dos resultados de interposição de recurso: 23 e 24/05/2022
•	 Período de Votação:  de 25 a 31/05/2022.
•	 Divulgação dos Resultados: A partir de 02/06/2022 (Após às 12h00).

E, para que seja dada a necessária publicidade para todos os efeitos legais, publica-
se o presente Edital de Chamamento Público.
Mogi das Cruzes, 05 de maio de 2022.

PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Educação
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Cata-Tranqueira em Mogi

Operação Cata-Tranqueira será realizada, hoje, nos bairros Mogi Moderno e Vila 

Rei. A orientação aos moradores desses locais é para que separem o material 

que desejam descartar e disponham o mesmo nas calçadas em frente às suas 

residências nas primeiras horas de hoje. A Operação Cata-Tranqueira é um serviço 

essencial prestado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.

Categorias de base têm mais de 
cem atletas no Mogi Basquete
Os atletas se encaixam em sete categorias e disputam campeonatos estaduais e nacionais pela equipe

FUTURO

Mogi - A cidade que respira 
o basquete: Em diversos 
momentos nos últimos anos, 
a equipe que carrega o nome 
do município esteve entre as 
maiores potências do esporte 
nacional. A juventude que se 
apaixonou pela energia das 
quadras e pela bola laranja 
alimentou o sonho de um dia 
se tornar atleta profissional. 
Hoje, as categorias de base 
do Mogi das Cruzes Basquete 
contam com 102 atletas das 
categorias sub-12 ao sub-22.

Ao todo são sete categorias 
que disputam campeonatos 
estaduais e nacionais: sub-
12, sub-13, sub-14, sub-15, 
sub-16, sub-18, sub-22, 
este último participa da 

No total, são 102 atletas das categorias de base

Liga de Desenvolvimento 
de Basquete (LDB).

O Mogi Basquete trabalha 
com convênios com três co-
légios particulares da cidade 
para alimentar suas catego-
rias de base, mas também 
recebe suporte da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, que subsi-
dia as taxas federativas e de 
arbitragem. As categorias de 
base também estão inclusas 
no programa social “Joga 
Junto Mogi”, anunciado 
pelo prefeito Caio Cunha 
(Podemos) em junho do 
ano passado.

Atualmente, oito atletas 
vindos das categorias de base 
do Mogi, integram o elenco 
da equipe adulta. São eles: 
os armadores Lucas Lacerda, 

Gabriel Ziggy e Arthur Bueris; 
os ala-armadores Guilherme 
Lessa, Eduardo Mineiro e 

Luiz Guilherme; e os alas 
Luiz Colina e Renan Allen. 

As categorias de base são 

comandadas pelos técnicos 
Caio Bueris, Bruno Nicola, 
Alexandre Rios e Guilherme 
Filipin, ex-jogador que fez 
história com a camisa mo-
giana estando presente nos 
últimos dois títulos da equi-
pe: o Campeonato Paulista 
e a Liga Sul-Americana de 
Basquete de 2016, a segunda 
de forma invicta e inédita.

Importância
Bueris apontou a impor-

tância do esporte na vida 
dos jovens. “O jovem que 
está buscando ser atleta de 
rendimento, acaba se pre-
parando para outras coisas 
da vida como trabalhar em 
grupo, a perder, a tomar 
broncas, ser pressionado. 
Esporte é pressão, ele também 

será pressionado na vida ou 
no trabalho, então isso dá 
bagagem ao atleta e o deixa 
calejado”, enfatizou.

Na opinião do treinador, 
embora o esporte praticado 
pelo atleta seja uma das 
principais preocupações de 
sua vida, não pode ser sua 
prioridade total. “O jovem 
atleta tem que ter na cabeça 
que o esporte é a coisa mais 
importante na vida dele dentre 
as menos importantes, as 
mais sempre serão família e 
escola. Ele tem que abdicar 
de festas, finais de semana, e 
a família também, tem que 
estar sempre junto. Para 
estruturar um jovem atleta, é 
preciso estruturar a família”, 
concluiu o treinador.

*Texto supervisionado pelo editor.

Everton Dertonio*
Suelenn Ladessa/Mogi Basquete

Hoje tem ação especial 
de vacinação em escolas
Mogi - A Prefeitura promove 
hoje uma ação especial da 
Campanha de Vacinação 
contra a gripe e sarampo para 
comunidades mais afastadas 
e com dificuldade de acesso 
às unidades de saúde. As 
doses serão aplicadas em 
cinco escolas dos bairros Vila 
Municipal, Conjunto Jefferson, 
Chácara Santo Ângelo, Parque 
São Martinho e Vila Estação, 
conforme programação de 
horários relacionada abaixo.

As vacinas contra gripe e 
coronavírus (Covid-19) serão 
disponibilizadas para idosos 
com 60 anos ou mais, gestan-
tes e puérperas. Já as vacinas 
contra gripe e sarampo serão 
ofertadas para crianças de seis 
meses a 4 anos, 11 meses e 
29 dias, independentemente 
da situação vacinal de rotina. 

Todos os adultos devem 
comparecer munidos de docu-
mento pessoal com foto, CPF 
e comprovantes anteriores 
de doses contra a Covid-19. 
As gestantes e puérperas 
devem levar comprovante da 

Locais distantes

condição e as crianças preci-
sam apresentar a caderneta 
de vacinação. 

Durante a semana, as campa-
nhas de vacinação continuam 
em todas as unidades de 
saúde e no Pró-Hiper, com 
acesso de carro ou a pé, das 
9 às 16 horas. 

A dose contra a Covid-19 
é aplicada em demanda livre 
para adultos contemplados 
pela Campanha de Vacinação 
contra Gripe. Para outros 

grupos contemplados com a 
vacinação contra a Covid-19, 
como crianças, adolescentes 
e adultos, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde mantém o 
agendamento online no www.
cliquevacina.com.br .

A região confirmou seis 
óbitos por coronavírus ontem, 
cinco em Suzano e uma em 
Itaquaquecetuba, informou 
o Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa 
da Secretaria de Esportes e Lazer, abre inscrições para jovens de 12 a 18 anos 
que pretendem jogar basquetebol. As aulas ocorreram de forma gratuita no 
Ginásio Municipal de Esportes Marcílio Guerra. Os interessados podem procurar 
o Ginásio de Esportes Marcílio Guerra, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, munido de cópias do RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. 
Informações pelo telefone 4679-5940.
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 INSCRIÇÕES NO BASQUETE

Escolas participantes
Vacinação em Escolas Mu-

nicipais hoje, em 
Mogi das Cruzes

EM Prof.ª Maria Aparecida 
Pinheiro Volpe

Rua Eulina Rosa dos San-
tos, 217 – Vila Municipal 

Das 9 às 16 horas

EM Etelvina Cafaro Salus-
tiano 

Rua Quatro, 71 - Conjunto 
Jefferson

Das 13h30 às 16 horas

Escola Municipal João An-
tônio Batalha

Estrada Municipal, 118 – 
Chácara Santo Ângelo

Das 9 às 11h30

EM Wanda de Almeida 
Trandafilov

Av. Ricieri Bertaiolli, 300 – 
Parque São Martinho 

Das 13h30 às 16 horas

Ceim Profª Ivone Baghoss
Rua Santa Virgínia, 101 – 

Vila Estação 
Das 9 às 11h30


