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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Shibata inaugura hipermercado
na Vila Industrial, em Mogi
Nova loja foi construída bem ao lado da antiga unidade e possui 5 mil metros quadrados e 400 vagas para veículos
Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (TCE-SP) cobrará do
Metrô e da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM) os
cronogramas físicos e financeiros
de todas as obras que estão sendo
executadas para ampliação e modernização da malha metroviária
e ferroviária, o que inclui as estações de trem do Alto Tietê, como
as de Poá, Ferraz de Vasconcelos e
Suzano. A decisão surgiu após manifestação do conselheiro Antonio
Roque Citadini, que apresentou
queixas quanto à qualidade das
informações que foram prestadas.
Cidades, página 5

Empreendedores de rua

MOGI FAZ
ENTREGA
DE LICENÇAS
A Prefeitura realizou, no sábado
à tarde, no Cemforpe, a entrega
das 109 novas licenças de empreendedores de rua. Após 11 anos,
a administração municipal voltou
a emitir as autorizações para este
tipo de atividade. O prefeito Caio
Cunha fez a entrega das licenças.
Cidades, página 5

ACOLHIMENTO

Salários dos servidores

Suzano recebe
palestra contra
o suicídio. p3

Prefeitura de
Poá e sindicatos
buscam acordo
Nova unidade deve abrir hoje, a partir das 8 horas, e trará conceito “mall” e estilo arrojado

NOVA UNIDADE

Dayane Oliveira/AIPMI

Governador e prefeito entregam
escrituras da CDHU em Itaquá

Foram 779 escritura entregues no sábado passado
para os moradores de Itaquá. Cidades, página 3

ESF de Nova Jundiapeba já realiza
atendimento domiciliar. Cidades, página 5

Pedro Chavedar/PMMC

Moradia

Cidades, página 3
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EDITORIAL

TRIBUNA

Educação online
passada e foi organizado pelo braço educacional da Organização das Nações Unidas
(ONU), a Unesco. O saldo desta conversa
talvez demore um bom tempo para ocorrer, já que foram propostas mudanças para
todos que estavam na audiência online, porém uma coisa é certa, essa troca de ideias
para eles pode ser comparada a uma aula
de geografia ou de história, ou de qualquer
outra matéria escolar, porque só o fato de
poder falar com outras pessoas de culturas,
às vezes, tão diferentes da nossa traz um
enriquecimento extraordinário.
Esperamos que isso possa ocorrer mais
vezes com os alunos da rede pública, não
só a estadual, mas também a municipal,
de todas as cidades da região, e quem sabe
de todo o Estado. Inciativas como está são
dignas de aplausos.
Agora, na outra ponta disso tudo, além
da troca de ideias, é preciso levar em conta
as propostas sugeridas, ver se vale a pena
se debruçar sobre elas e analisar possíveis
resultados para a educação local. Mas, por
si só, o encontro internacional com a Unesco já vale uma aula, e das boas.

ARTIGO
Afonso Pola
afosopola@uol.com.br

A cara do Brasil
Vivemos em um país destroçado por uma. Algumas
dessas crises são perenes,
pois nos acompanham desde
o nosso suposto “descobrimento”. Nunca, na história
desse país (pós início da colonização), interrompemos
a promíscua relação entre os
âmbitos público e privado.
Só para citar um exemplo:
a Petrobras privatizou seus
gasodutos para a Transportadora Associada de Gás S.A
(TAG) por R$ 36 bi e gasta
R$ 3 bi ao ano para alugar
gasodutos que privatizou.
Com a privatização, em pelo
menos dez anos, a petroleira
vai gastar todo o “lucro” com
a venda do ativo em pagamento de aluguel do gasoduto que antes fazia parte
do seu patrimônio.
Assim como a Hidra, nos-

sas crises ressurgem a todo
momento, minando nossa
frágil democracia e corroendo
as bases da nossa sociedade.
Temos um governante de
plantão que, desde o início
do mandato e no exercício
de suas funções, comete a
famosa “quebra de decoro”
dia sim e outro também.
Mente de forma compulsiva
sem que as outras instituições demostrem a necessária capacidade de brecá-lo.
Mas o mais trágico é perceber que o país parece ter
se rendido ao que é feito ao
arrepio da lei. Senão vejamos: a compra de aparelho
desbloqueador de canal de
TV pago é considerada um
crime de receptação de mercadoria ilegal e pode levar a
pessoa para uma detenção
de, pelo menos, um ano,

mesmo que eles sejam produzidos legalmente. No entanto, em diversos meios de
comunicação e plataformas
digitais, vemos propaganda promovendo esses aparelhos sem nenhum pudor.
E é importante dizer que
muitos dos ditos “cidadãos
de bem”, que praticam um
discurso extremamente moralista, fazem uso disso e se
orgulham de sua esperteza.
O mesmo vale para essas
propagandas de empresas
que anunciam nos canais
das TVs aberta, prometendo reverter as punições que
te impedem de dirigir (suspensão e cassação da habilitação).
Ou seja, vivemos em um
país onde muitos crimes
acontecem às claras, com a
benção das nossas capengas
instituições.
Afonso Pola é sociólogo e professor

Casa do Futuro I
A partir do dia 17 de maio, a Casa do
Futuro retornará com os atendimentos em diversos bairros de Ferraz de
Vasconcelos. A iniciativa é gerenciada
pela Secretaria de Assistência Social
e oferece novos cadastros e atualizações do Cadastro Único (CadÚnico),
sendo porta de entrada para programas de transferência de renda, como
o Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família),
Renda Cidadã, Ação Jovem, Benefício
de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

Casa do Futuro II
O equipamento móvel funcionará em
dias e horários diferentes. O mutirão
será iniciado na Praça do Centro de
Convenções, de 17 de maio, a partir
das 8 horas, até dia 19, às 11 horas. A
Vila São Paulo receberá o atendimento
do dia 19, às 14 horas, até dia 21, às 17
horas. Já na Vila Margarida, no estacionamento do supermercado Rossi, os
interessados poderão comparecer de
23 de maio, às 11 horas, até dia 25, às
11 horas. Para finalizar, no dia 25, às
14 horas, até 28 de maio, às 17 horas,
será promovido no Jardim Temporim.
Para realizar o cadastro, é necessário

apresentar o RG, CPF, comprovante
de endereço e todos os documentos
pessoais de cada membro da família.

Curso de Enfermagem
A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba promove até sexta-feira a 1ª
Semana de Enfermagem com o tema
“O cuidado de si como condição para o
cuidado do outro”. A ação tem por objetivo celebrar e homenagear os profissionais da área. Serã o realizadas
palestras sobre autocuidado, a saúde
mental do profissional de enfermagem
e cursos rápidos. Todas vão ocorrer no
auditório da Secretaria de Educação,
na rua Uberlândia, 57, Vila Virgínia.

Baep em Mogi
Em reunião com o secretário de Estado da Segurança Pública, general João
Camilo Pires de Campos, o deputado estadual Marcos Damasio (PL) reforçou o pedido de instalação de uma
unidade do Batalhão de Operações Especiais (Baep) em Mogi das Cruzes. O
local já foi apresentado ao governo estadual e reúne condições para abrigar
o batalhão, que se somara à equipe da
Guarda Municipal que opera 24 horas
desde 2020 no novo endereço.

BINGO ESTOURADO
Divulgação/Instagram

É

consenso mundial que a internet
mudou o planeta, só para ficar no
chavão popular, a grande rede
encurtou distâncias e aproximou
pessoas, embora batido, isso não deixa de
ser verdade, ainda mais em tempos de pandemia de coronavírus (Covid-19), em que
o presencial deixou de ser importante para
dar lugar o virtual, que se mostrou tão eficiente quanto.
Lógico que existe alguns que fazem péssimo uso da internet, como cometer crimes,
promover ameaças e, o fenômeno mais recente, espalhar ódio e notícias falsas e ainda achar que isso é liberdade de expressão,
o que não é.
Mas seu bom uso deve ser louvado e incentivado, como foi feito por estudantes
da Escola Estadual Cid Bocault, de Mogi
das Cruzes, por meio de seu Grêmio Estudantil. Em uma ação online, os alunos se
conectaram com estudantes de vários países e trocaram ideias e experiências, além
de desafios de como conciliar estudos no
meio de uma pandemia.
O encontro virtual ocorreu na quinta-feira

editor@jornaldat.com.br

Policiais militares estouraram, na noite de anteontem, um bingo no centro de
Mogi das Cruzes. No local, na rua Coronel Souza Franco, foram encontradas 51
máquinas ligadas e 19 jogadores. Os equipamentos foram lacrados e no interior
deles foram apreendidos R$ 1.903. Os jogadores foram liberados e duas pessoas,
que respondiam pelo bingo clandestino, foram indiciadas e permaneceram à
disposição da Justiça. (Everton Dertonio)
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Nova loja Hiper Shibata será
inaugura hoje, a partir da 8h
Espaço terá capacidade para 400 veículos no estacionamento e contará com 5 mil metros quadrados de loja
Mogi - Os clientes do grupo
Shibata no Alto Tietê estão
convidados para a inauguração do novo hipermercado
Shibata na Vila Industrial,
que ocorre hoje, às 8 horas. A loja, uma das mais
tradicionais da rede, terá 5
mil m² de área de vendas,
31 Check-Outs normais e
quatro Self Check-Outs, mais
de 400 vagas para carros,
sendo boa parte coberta e
seguirá um conceito moderno
e arrojado.
O novo Hiper Shibata
também trará o conceito
de mall, complexo de lojas
integradas que oferecerão
diversos produtos e serviços
para o cliente da rede. No
espaço de locação, dezenas
de lojistas já estão confirmados. Entre eles lotérica,
O Boticário, Cacau Show,
barbearia e cabeleireiros,
Açaiteria, Go Juice Natural
Food, Cafeteria, Água de Coco
e Caldo de Cana, Chaveiros,
Massagistas, entre outros.
“A loja antiga da Vila

Divulgação

O novo Hiper
Shibata também
trará o conceito
de mall

Grupo Shibata

Unidade está localizada ao lado da antiga, na avenida Cavalheiro Namil Jafet

Industrial sempre foi muito
importante para nós e para
a memória da nossa cidade.
E por isso, temos projetos
para gerar mais oportunidades e negócios nesse espaço.
Sobre o investimento atual,

nosso objetivo sempre foi de
construir uma loja bem ao
lado da antiga, para mantermos a tradição, e agora
com novas instalações para
maior comodidade e conforto aos nossos clientes.

CDHU

Mogi das Cruzes é a cidade
onde tudo começou, então,
fizemos tudo isso com muita
gratidão”, disse a diretora
do Grupo, Marisa Shibata.
Para os clientes, a promessa é de um hipermercado

totalmente diferente. Muito
mais moderno, espaçoso e
inteligente. Mas sempre com
a qualidade e o padrão que
existe em todas as unidades
do Shibata.
O novo Hiper e o complexo de lojas serão no mesmo local da antiga loja, na
avenida Cavalheiro Nami
Jafet, 343, no bairro Vila
Industrial, em Mogi das
Cruzes. Para este mês de

Administração pública

Governador faz entrega de Prefeitura e sindicatos
tentam acordo salarial
779 escrituras no sábado
Itaquá - O governador de São
Paulo, Rodrigo Garcia, entregou 779 escrituras às famílias
participantes do Programa
Estadual de Regularização
Fundiária Cidade Legal.
O evento, que ocorreu na
Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos, contou a presença de
2,5 mil pessoas e a participação
do prefeito Eduardo Boigues
(PP), da primeira-dama, Mila
Prates Queroz, do secretário
de Estado da Habitação, Flavio
Amary, da secretária municipal de Habitação, Angela
Quirino, demais secretários
e vereadores do município,
além de deputados e prefeitos
da região.
As matrículas foram entregues
para moradores Companhia de
Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU) dos núcleos
Itaquaquecetuba B (Jardim
Odete I) e Itaquaquecetuba
O, P e Q (Chácara Holiday).
Durante o evento, também
foram distribuídos cerca de 10
mil lanches e lembrancinhas

inauguração, está previsto
também o lançamento do
Shibata Online, uma nova
forma de compras pelo site
shibata.com.br ou app, onde
os clientes poderão retirar
suas compras na própria loja
ou receber em casa.

pelo Dia das Mães.
“Em nome de todas as mamães, um beijo no coração e
que esse documento seja um
presente de Dia das Mães,
fruto do trabalho do nosso
governador, do secretário de
Estado e da gestão municipal”,
disse o prefeito.
Já o governador falou sobre
a importância da mulher na
sociedade. “Pelo menos 40%
dos lares são sustentados por
mulheres. Elas cuidam dos

filhos, maridos e trabalham
para levar comida para casa.
Estou aqui para assumir esse
compromisso com Itaquá”,
frisou.
“Esse documento é um
sonho para muitas famílias
pois significa que a moradia
é juridicamente sua, ou seja,
ninguém mais pode tirar. É
uma herança que os pais podem
deixar aos filhos”, acrescentou
a secretária municipal de
Habitação, Angela Quirino.
Dayane Oliveira/AIPMI

Evento contou com o prefeito Eduardo Boigues

André Diniz

Poá - A Prefeitura realizou,
na manhã de ontem, uma
reunião com representantes
sindicais dos servidores para
tratar da pauta de reajuste
salarial, além da possibilidade
de paralisação dos serviços
marcada para hoje, juntamente com ato de protesto
em frente ao Paço Municipal.
O encontro foi promovido
entre os secretários Márcio
Borzani (Governo e Serviços
Urbanos), Lucas Bertagnolli
(Chefia de Gabinete) e os
representantes do Sindicato
dos Professores de Escolas
Públicas (Sineduc) e Sindicato
dos Trabalhadores Públicos
da Saúde no Estado de São
Paulo (SindSaúde).
Na reunião, foram debatidos
os projetos de Lei enviados
à Câmara pelo poder Executivo para o reajuste de 6%
dos servidores e retorno do
vale-alimentação de R$ 250
mensais para trabalhadores
com salário de até R$ 4 mil.
Segundo Borzani, as medidas

Atualmente a Rede Shibata
tem unidades nas regiões,
Litoral Norte, Vale do Paraíba,
Alto Tietê e Zona Leste de SP,
sendo quinze cidades, tais
como: Caraguatatuba, São
Sebastião, Jacareí, São José
dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pinda, Aparecida, Mogi
das Cruzes, Biritiba Mirim,
Itaquaquecetuba, Ferraz de
Vasconcelos, Suzano, Poá e
São Miguel Paulista. Além
do ramo de supermercados,
a rede atua também no segmento casa e presentes, com
cinco unidades e Shopping
na cidade de São José dos
Campos, com 150 lojas
no total, sendo que cem já
foram inauguradas.

Acolhimento

Major promove
palestra sobre
prevenção
de suicídio

adotadas pela Prefeitura foram
necessárias para o equilíbrio
das contas da cidade. “Apesar Suzano - A Secretaria de
de termos finalizado 2021 Saúde, por meio da Rede de
com um saldo positivo, não Atenção Psicossocial (Raps),
tínhamos nenhuma perspectiva promoveu, no sábado, a palestra
de proporcionar qualquer “Acolhimento e Intervenção
melhoria aos servidores mu- em Situações de Risco”, minicipais, haja vista que, um nistrada pelo major Diógenes
reajuste de 0,5% na época, Martins Munhoz, do Corpo
já estouraria o teto permitido de Bombeiros de São Paulo.
pela Lei de Responsabilidade
Cerca de 70 pessoas compaFiscal”, afirmou.
receram ao Complexo EducaNa reunião, Bertagnolli re- cional e Cultural Mirambava.
forçou que os valores estariam O palestrante compartilhou o
de acordo com a realidade conhecimento adquirido em
econômica do município, e mais de 18 anos de experiência.
reiterou que manterá os canais O major também é diretor da
de negociações abertos bem Associação Brasileira de Estudos
como o município buscará e Prevenção do Suicídio (Abeps)
promover mais benefícios.
e idealizador da prática e do
Horas antes, a Associação dos curso de Abordagem Técnica
Profissionais e Trabalhadores a Tentativas de Suicídio.
da Educação de Poá (Apep)
Além disso, Munhoz ainda
divulgou uma carta aberta, é autor de livro homônimo,
chamando a população para lançado em 2018, autor de seis
participar do ato. Segundo artigos científicos referentes
lideranças do movimento, ao tema e coautor dos livros
a expectativa é de que a “Atendimento Pré-Hospitalar
maioria dos profissionais – APH” (2014), “Psiquiatria
da educação do município Estudos Fundamentais” (2018)
irá aderir ao ato.
e “APH no Trauma” (2019).
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EDUCAÇÃO

Grêmio estudantil participa de
evento educacional com Unesco
Estudantes da escola estadual Prof. Cid Bocault se reuniram, de forma online, com outros estudantes do mundo
DIVULGAÇÃO

André Diniz

Mogi - O grêmio estudantil
de uma escola estadual participou na última quinta-feira
de um evento da Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência
e Cultura (Unesco). Os
representantes dos alunos
da Escola Estadual Prof.
Cid Boucault, localizada
no distrito de Jundiapeba,
participaram da cúpula
estudantil coorganizada
entre a Unesco e o Fórum
Estudantil Global (GSF,
em inglês), voltada para a
iniciativa “Unesco Futures
of Education”. O encontro,
promovido de forma virtual,
reuniu grêmios estudantis
de várias partes do mundo,
com o intuito de ouvir
os estudantes sobre suas
experiências em primeira
mão, e sugerir mudanças
para o ensino.
Igor Henrique, presidente
do grêmio estudantil, abriu
os trabalhos chamando

Os estudantes
falaram sobre
o ensino
integral e os
problemas com
a conciliação
dos estudos

seus colegas de escola e
representantes de classe
a avaliar a educação na
unidade de ensino e como
um todo, apresentando suas
experiências. “Temos que
nos posicionar hoje e agora
sobre a Educação, como
forma de representar os
anseios que nossos colegas
nos depositaram”, afirmou.
Os estudantes falaram
sobre o ensino integral e os

Representantes da EE Cid Boucault, de Mogi das Cruzes, falam em evento da ONU

problemas com a conciliação
dos estudos com o horário
letivo, uma vez que muitos
alunos no Ensino Médio
trabalham em meio-período
para complemento da renda
familiar. Outro ponto foi

Educação

a falta de infraestrutura
e profissionais para aulas
práticas. “É uma boa ideia
implantar o Ensino Integral,
mas faltou uma execução
mais planejada”, afirmou
um dos estudantes que

participou do encontro.
Os alunos também falaram
sobre o futuro formato do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que, a
partir de 2024, poderá ser
segmentado entre eixos

do conhecimento. Para
os participantes do evento, tal decisão pode trazer
problemas para os alunos
que precisam decidir no
início do ciclo qual caminho
seguirão.
Segundo Igor, o encontro
também serviu para falar
sobre outros temas ligados
à educação em Mogi das
Cruzes e ao ensino estadual,
como a falta de investimentos e os problemas ligados
à atual dirigente de Ensino
de Mogi das Cruzes - que,
na visão do presidente do
grêmio estudantil, não está
valorizando a educação na
cidade.
“O envolvimento com a
educação pública de Mogi
está ficando escasso, mas
podemos mudar isso. A
pauta da Unesp de transformar a educação com as
experiências dos alunos é
importante, e a entidade
ficou contente com a nossa
atuação”, finalizou Igor
Henrique.

Banda

Exército fará evento para
Professor José Pacheco
farás 2 palestras amanhã comemorar à Independência
Mogi - O Programa Educação
Humanizada, Integral em Os encontros
Comunidades de Aprendizagem, desenvolvido pela consolidam
Secretaria Municipal de Mogi das
Educação, receberá, amanhã,
duas palestras no Auditório Cruzes como
do Cemforpe com o profes- referência
sor José Pacheco, designer em inovação
educacional e referência
internacional em inovação pedagógica
pedagógica.
Os encontros consolidam
Mogi das Cruzes como e Gestão Democrática”,
referência em inovação destinada a representanpedagógica na Rede de tes da Gestão Municipal
Comunidades de Apren- e supervisores, gestores e
dizagem, que conta com a equipe técnica da Secretaria
participação de 24 muni- de Educação. Pacheco irá
cípios brasileiros e de 33 compartilhar suas vivências
agrupamentos em Portugal. em práticas pedagógicas no
Na cidade, sete escolas paradigma da aprendizagem
municipais fazem parte do e comunicação.
programa, que promove
Às 18h30, o tema será
a aprendizagem baseada “Cooperação e Docência
em projetos de interesse Compartilhada” para os 38
da criança e a integração educadores participantes do
com a comunidade.
programa, responsáveis pelo
Nesta quarta-feira, a primei- atendimento de 25 turmas,
ra palestra será às 15 horas impactando aproximadacom o tema “Participação mente 800 estudantes.

O educador português
José Pacheco, está entre os
educadores mais influentes
em termos de aprendizagem e inovação pedagógica,
é mentor voluntário da
Rede de Comunidades de
Aprendizagem, autor de
inúmeros livros e idealizador da Escola da Ponte
em Portugal.
As palestras contarão
com a participação de educadores de Mendes, no Rio
de Janeiro, cidade parceira
de Mogi das Cruzes nesta
nova construção social de
aprendizagem e educação.
Os profissionais retornarão
à cidade após a visita na
EM Profª Florisa Faustino
Pinto, no mês passado, para
participar das palestras e
conhecer os projetos de
Educação Musical da Secretaria de Educação: “Pequenos Músicos... Primeiros
Acordes na Escola” e “Pra
ver a banda passar”, sob
gestão do maestro Daniel
Bordignon.

Mogi - A Banda Sinfônica
do Exército Brasileiro retorna ao município hoje para
realizar um novo concerto
didático com crianças das
redes pública e particular
do município e idosos que
frequentam equipamentos
públicos da Prefeitura, além
dos membros da Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes.
Cerca de 300 pessoas, entre
crianças, adolescente e
adultos participarão de um
workshop para conhecer
os instrumentos de uma
Banda Sinfônica
O evento faz parte da
comemoração dos 200 anos
da Independência do Brasil,
celebrados neste ano, e tem
sido itinerante em cidades
brasileiras que mantém projetos de expressão voltados
para atividades musicais. Em
março, a Banda do Exército
já esteve no município
promovendo a atividade.
O evento acontece às 10
horas no Theatro Vasques..
Segundo o maestro Lelis

Divulgação

Exército

Gerson, regente da Sinfônica e nos intervalos entre as
de Mogi das Cruzes e tam- músicas, faremos uma esbém membro da banda do pécie de workshop para
exército brasileiro, a atividade que as pessoas conheçam
é uma oportunidade para o funcionamento de uma
trazer a cultura da música banda Sinfônica”, explica.
para a vida das pessoas. “ O tema do concerto será
Durante a apresentação “Músicas de filmes”.
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Prefeitura entrega 109 licenças
para empreendedores de rua
Ação ocorreu neste sábado, após 11 desde a emissão das últimas autorizações para este tipo de atividade
Mogi - A Prefeitura realizou,
no sábado à tarde, no Cemforpe, a entrega das 109 novas
licenças de empreendedores
de rua do município. Após
11 anos, a administração
municipal voltou a emitir as
autorizações para este tipo de
atividade, com base em um
processo democrático marcado
pela lisura e transparência. O
prefeito Caio Cunha (Pode)
fez a entrega das licenças e
destacou o alcance da medida,
que vai estimular a economia
e a geração de renda na cidade.
Cerca de 250 pessoas compareceram ao evento, entre
empreendedores, equipe de
apoio e autoridades.
“Pela primeira vez depois
de mais de dez anos, nossa
cidade volta a conceder novas
licenças para empreendedores
de rua. Isso significa mais
oportunidades de geração de
renda, concretização de sonhos
e garantia de tranquilidade para
109 mogianos e mogianas que
ganham seu sustento trabalhando em pontos específicos das

ruas de nossa cidade. Nosso
governo está comprometido
em fazer de Mogi um lugar de
cada vez mais oportunidades
para quem vive aqui. E isso só
é possível graças a importantes
parceiros como o Sebrae, a
Associação Comercial de Mogi
das Cruzes e o Sincomércio”,
afirmou Caio Cunha, ao lado
da vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler (Pode) e dos
secretários municipais de
Desenvolvimento Econômico
e Inovação, Gabriel Bastianelli,
e de Segurança, Toriel Sardinha.
Também participaram da
entrega das novas licenças o
presidente da Câmara de Mogi
das Cruzes, Marcos Furlan, e
os vereadores Osvaldo Antonio
da Silva, o Pastor Osvaldo, e
Malu Fernandes. A cerimônia
contou ainda com as presenças
da presidente da Associação
Comercial, Fádua Sleiman, do
presidente do Sindicato do
Comércio Varejista, Valterli
Martinez, e da gerente regional
do Sebrae, Gilvanda Figuerôa.
O professor Luiz Henrique

Divulgação/PMMC

Demanda antiga

Caio Cunha entregou as licenças e destacou o alcance da medida para Mogi

Porto falou aos novos empreendedores sobre a nova
fase profissional que está
começando para todos – a
dedicação e a criatividade serão
fundamentais para os os bons
resultados. Representando os
novos empreendedores de
rua, Viviane de Paula Casarini

Campanha

também usou a palavra e
comentou sobre o desejo que
todos possuem de crescer e
prosperar.
Os novos pontos para atuação dos empreendedores de
rua ficam na região central,
Parque Olímpico, Jardim
Margarida, Conjunto Santo

Ângelo, Mogilar, Oropó, Jardim
Planalto, Parque Olímpico,
Ponte Grande, Rodeio, Cezar
de Souza, Aruã, Jundiapeba,
Alto do Ipiranga, Socorro, Mogi
Moderno, Conjunto Jefferson,
Braz Cubas, Botujuru, Jardim
Santa Tereza e Jardim Layr,
além de espaços públicos,

A abertura de chamamento
público ocorreu em outubro
do ano passado e atendeu
a uma antiga demanda das
pessoas que trabalham com
o comércio de rua na cidade. A definição dos novos
locais foi feita após estudos
e uma ampla discussão com
a participação das Secretarias
Municipais de Segurança e de
Desenvolvimento Econômico
e Inovação, da Câmara Municipal e representantes do
comércio.

Saúde

Vacinação contra febre
aftosa ocorre até dia 31
Mogi - A Campanha de
Vacinação contra a Febre
Aftosa no Estado de São
Paulo t prossegue até 31 de
maio e o produtor rural tem
até o dia 7 de junho para
declarar a vacinação. Para
esta etapa, o calendário foi
alterado: deverão ser vacinados todos os bovídeos
(bovinos e bubalinos) com
até 24 meses de idade.
A vacinação contra a febre
aftosa é obrigatória. Deixar
de vacinar e de comunicar
a vacinação são atitudes
sujeitas a multa. O valor da
multa é de 5 Ufesp, o que
equivale a R$ 159,85 por
cabeça de gado.

como Parque Centenário,
Parque da Cidade, Parque
Leon Feffer e Pico do Urubu.
Os locais são destinados
para os ramos de alimentação
– incluindo hot dog e pipoca,
por exemplo – e armarinhos,
miudezas, entre outros. A
definição do ramo para cada
um dos novos locais consta
no decreto 20.278, de 17 de
agosto de 2021, que criou as
novas vagas, e foi feita para
compatibilizar as atividades.

A declaração da vacinação
deve ser realizada, de preferência, por meio eletrônico,
por meio do sistema informatizado Gestão de Defesa
Animal e Vegetal (Gedave).
Quando não for possível,

o produtor poderá acessar
a declaração pela internet,
preencher e encaminhá-la
por e-mail ou entrega-la
pessoalmente na Unidade
de Defesa Agropecuária
mais próxima.

F. G. Teixeira Embalagens EPP. localizada na
Rua Rio Grande 250 - Jardim Nova Itaquá, Itaquaquecetuba/SP, torna público
que recebeu através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento da Prefeitura de Itaquaquecetuba, a
Renovação da Licença de Operação n.
11/2022, válida até 06/05/2024 para a
Fabricação de Embalagens de Papel.

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 Oﬁcial, 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, ﬁca 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).

ESF Vila Nova Jundiapeba
inicia visitas domiciliares
Mogi - A Estratégia Saúde
da Família (ESF) Vila Nova
Jundiapeba, que fica na rua
Dolores de Aquino, nº 601,
iniciou as visitas domiciliares
e demais atividades ontem.
A unidade foi entregue à comunidade no último sábado,
após reforma e revitalização
que permitiram a ampliação
e a oferta de melhores acomodações e serviços.
A entrega da nova unidade
foi realizada pelo prefeito Caio Cunha (Pode) ao
lado de autoridades, como
o secretário municipal de
Saúde, Zeno Morrone Junior,
lideranças e comunidade
local. “Entregamos a Unidade
da Saúde da Família Nova
Jundiapeba e isso é motivo
de grande comemoração.
Agora, além de Unidade de
Pronto Atendimento (UPA),
Unica e Unidade Básica de
Saúde (UBS), Jundiapeba
tem também uma ampla
unidade Saúde da Família,
que traz mais possibilidades
de cuidados com a saúde da

A entrega da
nova unidade foi
realizada pelo
prefeito Caio
Cunha (Pode)

população. Nosso grande
foco é melhorar a vida do
mogiano e, por isso, estamos
investindo cada vez mais na
Saúde”, afirmou o prefeito.
O prédio que abriga a nova
unidade integra as antigas
instalações do Posto de Saúde
Vila Nova Jundiapeba e do
Programa de Agentes Comunitários da Saúde (Pacs). As
obras garantiram completa
revitalização e ampliação da
unidade, proporcionando
espaços bem projetados
para melhores condições
de trabalho e conforto aos
pacientes. O investimento

total foi de R$ 1.270.893,53.
A capacidade de atendimento será para até 16
mil pessoas, sendo que o
antigo Pacs já soma 14.600
moradores cadastrados. O
atendimento será realizado
por quatro equipes básicas da
Estratégia Saúde da Família
e uma equipe odontológica,
totalizando 48 profissionais:
04 médicos, 04 enfermeiro,
24 agentes comunitários
de saúde, 08 técnicos de
enfermagem, 02 técnicos de
farmácia, 04 administrativos,
01 dentista, 01 técnico de
saúde bucal.

Balanço

Moradores da Vila Nova
Jundiapeba puderam realizar
diversos serviços de saúde no
sábado, logo após a entrega
das obras de revitalização
da unidade. No total, foram
realizados 160 procedimentos entre vacinação, testes
rápido de IST/Aids, aferição
da pressão arterial, testes de
glicemia e auriculoterapia.
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Deixe que o vento leve o desnecessário
para longe e traga boa novas.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
Aos aniversariantes de hoje parabéns hoje e sempre! Você
merece um ano novo de vida maravilhoso! Obrigado por
alegrar a minha vida!

cultura@jornaldat.com.br

Aproveite a vida!
Nada melhor que
um dia após o outro.

acaba sempre por nos
sorrir.

As batalhas de
ontem ficaram no
passado, e os desafios
do futuro ainda não
chegaram.

Deixe seus receios
e suas ansiedades de
lado.

Agora é hora de
aproveitar o presente,
de viver a vida.
Com a bênção
de Deus aliada à
nossa coragem e
determinação, a vida

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Tipo de Freguesia
quadra co- Ator de
mum em "Amores
colégios Roubados"

Cervídeo
Ruga;
do Alasca
sulco
cuja galhada pode
atingir 1,6m

Associações que
organizam
as greves
gerais

De (?): a
madeira de
qualidade
Docilidade

Órgão que
coordena o
Enem

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

L

Gustavo sai preocupado atrás da esposa pela cidade. Haydee diz ao padre
que achou que o dinheiro iria solucionar tudo, mas não é assim, e que errou

O tipo de
negócio que
pode gerar
grande
prejuízo

Davi tenta convencer Iolanda a revelar a verdade sobre a paternidade de

Arminda alerta Inácio sobre as intenções de Leopoldo. Leônidas planeja
encontrar a filha de Heloísa para se aproximar dela. Tenório recebe notícias

I

Forma de
venda do
atum em
lata

Quente,
em inglês

Mais-(?),
conceito
econômico
marxista
A do muçulmano o
proíbe de
beber álcool

O Rei-(?):
Luís XIV
(Hist.)
Canal
Faixa (?):
indica a
mão dupla

Gema vermelha tão
dura como
o diamante

(?) sites,
"diversão"
de hackers

Olha!
(pop.)
Engolir
(?): ser
enganado
(pop.)

Votam na eleição do Composto
clube (fem.)
orgânico
(?) viva, elemento de usado coprojetos paisagísticos mo solvente

É sempre Corresesperado ponde ao
pelo pessi- alfa grego
mista
(?) bono:
o trabalho
prestado a
famílias
carentes

Aumento Extensão de
(o preço) arquivos
do Word
Juntar
(Inform.)
Aranha
amazônica
que não
tece teia

GLOBO, 18H15

Toninho. Ícaro pede que Davi ajude Sirius com seus truques de mágica.

Profissão
de João
Carlos
Martins

(?) France,
companhia
Relação de
preços

Suas
flores são
símbolo do
Brasil

na educação de Flávio e Nicole. Gustavo encontra Cecília no colégio.

Além da Ilusão

E

Animal
como o
urubu-rei

Movimento
treinado
na baliza

SBT, 21H00

Carinha de Anjos

Honestos; Procedidignos mento administrado em casos
de parada cardíaca

Eric
Clapton,
cantor
britânico

Foque em tudo que
tem para conquistar.
Viva o presente,
um dia de cada vez,
aproveite a vida!

© Revistas COQUETEL

O indivíduo
que vive
de enganações
Fila (?):
atende
idosos e
gestantes

O de
Chopin era
a música

Vitamina
da acerola
Iodo
(símbolo)

Abreviatura de
"transitivo"
(Gram.)

de Olívia. Isadora e Violeta conversam sobre suas dores de amor.

GLOBO, 19H15

BANCO

3/air — ami — doc — hot — sol. 4/tubo. 8/brandura. 11/polivalente — prioritária.

Quanto Mais Vida, Melhor!

17

Rose e Tina se animam ao ver que Tigrão e Neném se entenderam. Paula

Solução

GLOBO, 21H00

Pantanal
José Leôncio fica intrigado com a sucuri navegando na canoa. Tenório avisa a
Guta que se tornou sócio de José Leôncio. José Leôncio reage ao menosprezo
de Tenório por Tadeu. Maria Bruaca desconfia das viagens de Tenório.

RECORD, 21H00

Reis
Kayla e Alás se encontram. Zeleque faz de tudo para escapar de Joiada . Os
anciões fazem de tudo para que Abner seja o escolhido por Samuel. Saul
fica com medo do que o profeta vai dizer.
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com Guilherme. Carmem observa a conversa entre Paula e Marcelo.
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para Paris. Ingrid ajuda Paula no plano contra Carmem. Tigrão se entende
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pega o celular de Flávia. Neném se entristece quando Rose diz que voltará
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SERVIÇO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 010/2022 - PROCESSO Nº 200.057/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisição peças para bomba IMBIL.
EMPRESA VENCEDORA: Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33: BOMBEMI COMERCIAL LTDA. – ME., no valor global de R$ 326.550,00 (trezentos e
vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta reais). Mogi das Cruzes, em 04 de maio de
2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 013/2022 - PROCESSO Nº 200.180/2022
OBJETO: Aquisição de trator e roçadeira hidráulica articulada.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: HIRAMAQ COMERCIAL DE IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS LTDA., no valor global de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco
mil reais). Mogi das Cruzes, em 05 de maio de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA Diretor Geral.
HOMOLOGAÇÃO
Pregão Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 200.393/2022
OBJETO: - Tanque horizontal para armazenamento de hipoclorito de sódio
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: M DE F S M FREITAS no valor global de R$
81.490,00. Mogi das Cruzes, 04 de maio de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
HOMOLOGAÇÃO
Pregão Nº 015/2022 - PROCESSO Nº 200.107/2022
OBJETO: - AQUISIÇÃO DE UTILITÁRIO TIPO FURGÃO
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI no valor global de R$ 104.400,00. Mogi das Cruzes, 04 de maio de
2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
HOMOLOGAÇÃO
Pregão Nº 017/2022 - PROCESSO Nº 200.244/2022
OBJETO: - Aquisição de medidor de DBO
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI no valor global de R$ 34.100,00. Mogi das Cruzes, 04 de maio
de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – PROCESSO Nº 201.597/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA COMPREENDENDO: PLANTIO DE MUDAR DE ÁRVORES NATIVAS E MANUTENÇÃO DE ÁREA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL VISANDO O
CUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL FIRMADO EM PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – SP.
EMPRESA VENCEDORA: CEDRO PAISAGISMO EIRELI. VALOR GLOBAL: R$
97.448,96 (noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis
centavos). Mogi das Cruzes, em 06 de maio de 2022.

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica
do Município, cc. artigo 37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do(s) seguinte(s) ato(s) administrativo(s):
DECRETOS:
Nº 20.626, de 5 de janeiro de 2022 - Revoga o Decreto nº 17.963, de 11 de janeiro de 2019, criando novo dispositivo, à fim de reajustar o valor da tarifa
do Serviço de Transportes Coletivo de Passageiros para todas as linhas de ônibus urbanas, rurais e intersetoriais no Município de Mogi das Cruzes.
e dá outras providências.
Nº 20.838, 1º de abril de 2022 - Dispõe sobre autorização a Câmara de Dirigentes de Lojistas de Mogi das Cruzes - CDL, para o uso, das dependências
internas e externas do Ginásio Municipal de Esportes “Professor Hugo Ramos”, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.839, 1º de abril de 2022 – Dispõe sobre alteração de membro da Comissão Municipal Permanente de Acompanhamento, na parte que especifica,
e dá outras providencias.
Nº 20.840, de 4 de abril 2022 – Dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao repasse das parcelas, com recursos municipais, a título de subvenção,
à Associação de Desenvolvimento Humano e Cultural e Social Inter Mogi, relativas ao período de abril a dezembro de 2022, e dá outras providências.
Nº 20.841, de 5 de abril de 2022 – Dispõe sobre alteração de membro para integrar a Comissão Especial de Revisão e Atualização do Estatuto dos
Profissionais do Magistério Público Municipal de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.842, de 5 de abril de 2022 - Revoga os Termos de Cooperação nº s 06/14 e 18/23, e dá outras providencias
Nº 20.843, de 6 de abril de 2022 – Dispõe sobre transferência de permissão para a continuidade dp serviço de exploração do transporte de passageirostáxi, e dá outras providencias.
Nº 20.844, de 6 de abril de 2022 - Dispõe sobre diretrizes e medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-19, no âmbito das
Administrações Públicas Direta e Indireta, e dá outras providencias.
Nº 20.845, de 7 de abril de 2022 -. Dispõe sobre permissão de uso, a título precário e gratuito, do prédio da zeladoria do CEMPRE Ivan Nunes Siqueira,
e dá outras providências
Nº 20.846, de 7 de abril de 2022 - Dispõe sobre convocação da 1ª Conferência Intermunicipal de Educação do Consórcio de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê – CONDEMAT, e dá providências
Nº 20.847, de 7 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Segurança, crédito
adicional suplementar no valor de R$ 150.000,00 cento e cinquenta mil reais), e dá outras providências .
Nº 20.848, de 7 de janeiro de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional
suplementar no valor de R$ 69.025,00 (sessenta e nove mil e vinte e cinco reais), e dá outras providencias.
Nº 20.849, de 7 de janeiro de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito
adicional suplementar no valor de R$ 40.848,74 (quarenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), e dá outras providencias.
Nº 20.850, de 7 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional
suplementar no valor de R$ 2.511,65 (dois mil, quinhentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), e dá outras providências.
Nº 20.851, de 7 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito
adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.852, de 7 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Agricultura, crédito
adicional suplementar no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e dá outras providências.
Nº 20.853, de 7 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Infraestrutura Urbana,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.855, de 8 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional
suplementar no valor de R$ 35.922,74 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), e dá outras providências.
Nº 20.856, de 8 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional
suplementar no valor de R$ 560.388,44 (quinhentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), e dá outras providências.
Nº 20.857, de 8 de abril de 2022 -. Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Procuradoria Geral do Município,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.858, de 8 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e dá outras providências..
Nº 20.859, de 11 de abril de 2022 - Dispõe sobre autorização de uso, a título precário e gratuito, do Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica
“Professor Boris Grinberg- CEMFORPE”, à Sra. Regina da Silva Cunha, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.860, de 11 de abril de 2022 – Dispõe sobre a nova composição do NEMAT - Núcleo Especial de Trabalho para Modernização da Administração
Tributária para concepção e implantação dos projetos inseridos no Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão de Setores
Básicos – PMAT III, e dá outras providências.
Nº 20.861, de 11 de abril de 2022 - Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.862, de 11 de abril de 2022 - Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.863, de 11 de abril de 2022 - Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.864, de 11 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Infra Estrutura Urbana,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.865, de 11 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Infra Estrutura Urbana,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.866, de 11 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Infra Estrutura Urbana, crédito
adicional suplementar no valor de R$ 763.879,20 (setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos), e dá outras providencias.
Nº 20.867, de 11 de abril de 2022 -. Fica alterada a composição de membros da Comissão Municipal de Emprego, instituída nos termos do Decreto nº
207, de 10 de julho de 1997, e dá outras providencias.
Nº 20.868, de 13 de abril de 2022 - Fica alterada a composição de membros do Comitê Municipal de Investigação do Óbito Infantil e Materno, criado nos
termos do Decreto nº 4.790, de 20 de janeiro de 2004, e dá outras providencias.
Nº 20.869, de 14 de abril de 2022 - Fica instituído o Curso de Formação de Guardas Municipais de Mogi das Cruzes - CFGM, que tem por finalidade
capacitar e habilitar guardas municipais para o exercício de suas atribuições legais, e dá outras providencias.
Nº 20.870, de 14 de abril de 2022 - Institui Comissão Julgadora para análise dos trabalhos do 2º Concurso de Mobilidade Urbana e Educação, que terá
como tema “Vá de Bike com Segurança”,e dá outras proviencias.
Nº 20.871, de 14 de abril de 2022 -Dispõe sobre autorização de uso, a título precário e oneroso, do Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica
“Professor Boris Grinberg- CEMFORPE”, à SO Turismo e Cultura Ltda, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.872, de 14 de abril de 2022 - Fica instituída Comissão Técnica de Acompanhamento – CTA, para a finalidade que especifiac, e dá outras providencias.
Nº 20.873, 18 de abril de 2022 - Dispõe sobre autorização de uso, a título precário e oneroso, do Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica
“Professor Boris Grinberg- CEMFORPE”, à SO Turismo e Cultura Ltda, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.874, de 18 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional
suplementar no valor de R$ 173.338,07 (cento e setenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e sete centavos), e dá outras providencias.
Nº 20.875, de 18 de abril de 2022 - Dispõe sobre designação de membro para integrar a Comissão Especial do Programa Mãe Mogiana, e dá outras
providências.
Nº 20.876, de 18 de abril de 2022 - Dispõe sobre designação de representantes para integrarem a Comissão de Análise de Projetos – CAP, e dá outras
providencias.
Nº 20.877, de 18 de abril de 2022 – Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.878, de 19 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Infra Estrutura Urbana,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.879, de 19 de abril de 2022 – Declara de utilidade pública, por via amigável, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.880, de 19 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Infra Estrutura Urbana,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.881, de 19 de abril de 2022 – Alteração de membros do Grupo Condutor da Rede Cegonha, e dá outras providencias.
Nº 20.882, de 25 de abrilde 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Gestão Pública,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 337.950,37 (trezentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), e dá outras
providências..
Nº 20.883, de 25 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Gestão Pública, crédito
adicional suplementar no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.884, de 25 de abril de 2022 – Dispõe sobre o enquadramento do permissionário do serviço de transporte coletivo de escolares, que especifica, em
Microempresa – ME, e dá outras providencias.
Nº 20.885, de 25 de abril de 2022 – Dispõe sobre o enquadramento do permissionário do serviço de transporte coletivo de escolares, que especifica, em
Microempresa – ME, e dá outras providencias.
Nº 20.886, de 25 de abril de 2022 – Institui Comissão Especial para eleição do Conselho Tutelar do Município de Mogi das Cruzes, e dá outras
providências, e dá outras providencias.
Nº 20.887, de 26 de abril de 2022 – Autoriza, o uso, à Secretaria de Saúde, das dependências da E.M. Professora Etelvina Cáfaro Salustiano, para
realização de evento social com ações voltadas a saúde da comunidade, e dá outras providencias.
Nº 20.888, de 26 de abril de 2022 - Revoga o Termo de Cooperação nº 1, celebrado em 14 de abril de 2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Mogi das Cruzes e a empresa Alex Bonilha Arquitetura Ltda., e dá outras providências.
Nº 20.889, de 26 de abril de 2022 – Dispõe sobre autorização de uso, a título precário e oneroso, do Auditório do Centro Municipal de Formação
Pedagógica “Professor Boris Grinberg- CEMFORPE”, ao Mogi Centro Educacional Ltda, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.890, de 26 de abril de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Cultura e Turismo,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 179.161,31 (cento e setenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e trinta e um centavos), e dá outras
providencias.
Nº 20.891, de 26 de abril de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Infra Estrutura Urbana,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 79.176,53 (setenta e nove mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), e dá outras providências.
Nº 20.892, de 26 de abril de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito
adicional suplementar no valor de R$ 832.361,49 (oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos, e dá outras
providencias.
Nº 20.893, de 27 de abril de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Agricultura, crédito
adicional suplementar no valor de R$ 85.667,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais), e dá outras providencias.
Nº 20.894, de 27 de abril de 2022 – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Agricultura, crédito
adicional suplementar no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.895, de 27 de abril de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria do Verde e Meio Ambiente,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais), e dá outras providencias.
Nº 20.896, de 28 de abril de 2022 – Dispõe sobre designação de representantes para integrarem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança – CMDCA,
nos seguimentos que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.897, de 28 de abril de 2022 – Dispõe sobre designação de representante para integrar o Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, e
dá outras providências.
Nº 20.898, de 29 de abril de 2022 - Dispõe sobre convalidação dos atos praticados por Médicos Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, que
se menciona, não abrangidos pelo Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança
Pública da Superintendência de Polícia Técnico Científica – Instituto Médico Legal – IML/Núcleo de Perícias Médicos Legais de Mogi das Cruzes, e dá
outras providencias.
Nº 20.899, de 29 de abril de 2022 - Revoga o em todos os seus termos o Decreto nº 20.878, de 19 de abril de 2022, que abriu Orçamento Fiscal do
Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Infraestrutura Urbana, no valor de R$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), e dá
outras providencias.
OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como
no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

PREVENÇÃO CONTRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - PROCESSO Nº 201.895/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LIVRE.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 25 de maio de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/.
Mogi das Cruzes, 09 de maio de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O CORONAVÍRUS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 - PROCESSO Nº 200.520/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA
HIDRÔMETRO.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 23 de maio de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/.
Mogi das Cruzes, 09 de maio de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral
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Vacinação contra a gripe
Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia

A vacinação contra a gripe em Mogi das Cruzes, iniciou, ontem, atendimento
para novos grupos: povos indígenas e comunidades quilombolas; professores e
trabalhadores de outras funções nas escolas de ensino regular infantil, fundamental,
médio e superior; e portadores de deficiência e de comorbidades. Em relação ao
coronavírus, região confirmou uma morte em Itaquaquecetuba.
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Alto Tietê tem mais de 1.200
oportunidades de emprego
Entre as seis cidades pesquisadas pela reportagem, Mogi e Itaquaquecetuba têm a maior parte das vagas
Ingrid Leone

Alto Tietê - Os municípios
de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Santa
Isabel, Guararema, Arujá, Poá
e Ferraz de Vasconcelos, por
meio de seus programas de
encaminhamento ao emprego,
têm 1.291 vagas de trabalho
disponíveis. As vagas podem
sofrer alterações.
O Programa Mogi Conecta
Empregos, da Prefeitura de
Mogi, tem 664 vagas, sendo a
maior para das oportunidades
são operador de telemarketing ativo com 140 vagas,
operador de loja com 80,
operador de caixa com 70,
operador de telemarketing
ativo com 34 e consultor de
vendas com 18. Destaque
para as 45 vagas para pessoas
com deficiência (PCD). Mais
informações pelos telefones
4699-1900, 4699-2784, 47986315 e 97422-4273.

Região
O Itaquá Mais Emprego,
da Prefeitura de Itaquá, tem

367 vagas. Entre as oportunidades, há 100 para operador
de telemarketing ativo de
vendas, 50 para operador
de telemarketing ativo de
vendas para pessoas com
deficiência e jovem aprendiz
e 50 para costureira retista.
Também há sete vagas para
PCD. Os interessados podem obter mais informações
pelo site itaquamaisemprego.
seate.com.br/vagas ou pelo
e-mail itaquamaisemprego@
itaquaquecetuba.sp.gov.br.
Em Suzano, o Suzano Mais
Emprego conta com 107 vagas
de trabalho, com destaque
para motorista carreteiro
(15 vagas), costureira (10),
operador de empilhadeira (8)
e auxiliar de cópias (4). Mais
informações pelo telefones
4745-2264 (Centrus/centro)
e 4934-5490 (região norte).
Já o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)
de Santa Isabel possui 86
vagas, entre elas: repositor
de mercadorias (15 vagas) e
agente administrativo (14). O
atendimento ao público
do Banco de Emprego da

ABR

Cerca de metade das vagas pesquisadas estão disponíveis no Mogi Conecta

prefeitura é feito pelo telefone
4656-2662.
A Prefeitura de Guararema,
por meio do programa de encaminhamento da Secretaria de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico, tem 40 oportunidades de emprego, sendo
quatro são para pessoas com
deficiência. Entre as oportunidades disponíveis, estão
fresador, cozinheira, auxiliar
de produção, operador de
loja, atendimento ao cliente e

Futebol de Amputados

Corinthians/Mogi vence
São Bento e sobe na tabela
Everton Dertonio*

O Corinthians/Mogi bateu
o São Bento por 3 a 2 no
último sábado, em Sorocaba,
em partida válida pela terceira rodada do Campeonato
Paulista Futebol de Amputados. Pedrinho, Anderson e
Rogerinho marcaram para o
Timão e fizeram com que a
equipe subisse uma posição
na tabela de classificação,
estando agora na terceira
posição atrás de Ourinhos
e São Bento. Os dois gols
do time adversário foram
anotados por Erik.
Mesmo com o placar apertado, Rogerinho admitiu que
a vantagem poderia ter sido
maior. “Abrimos 2 a 0 no

primeiro tempo, o Gustavo,
goleiro deles agarrou muito.
Depois marcamos novamente
e tomamos o primeiro gol.
Nós chegamos a fazer o
quarto, mas o juiz anulou,
deu falta.

Pedrinho,
Anderson e
Rogerinho
marcaram
para o Timão
Nos acréscimos do segundo tempo o São Bento fez o
segundo, mas o goleiro deles

realmente foi o destaque,
poderíamos ter ganhado de
mais”, destacou o atacante.
Rogerinho está empatado
na artilharia do campeonato
com o jogador Pedro, do São
Bento. Ambos já marcaram
cinco vezes em um total de
três partidas.
A próxima rodada do Campeonato Paulista Futebol de
Amputados será disputada
em Mogi das Cruzes no
dia 21 de maio, no Parque
da Cidade. O Corinthians/
Mogi enfrentará a Portuguesa
às 9h30. Além desse jogo,
também jogarão: São Bento
x Guarulhos, Evolução x
Ourinhos e Santos x Ponte
Preta.
*Texto supervisionado pelo editor.

motorista. Mais informações
pelo link: bit.ly/3spiMVs
O Arujá Emprega e o PAT

tem 17 vagas. Entre as oportunidades, há para pedreiro (10
vagas), professor de reforço

(3), representante comercial
na área de segurança (2) e
assistente de recursos humanos
(2). Os interessados podem
obter mais informações pelo
telefone 4653-4057.
A Secretaria de Indústria e
Comércio de Poá, por meio
do PAT, tem vagas para assistente de vendas, cilindrista de
borracha, prensista de borracha e orientador de tráfego
para estacionamento. Mais
informações pelos telefones
4639-7854 e 4639-3146.
O serviço de encaminhamento de Ferraz tem uma
vaga para auxiliar administrativo. Contato pelo e-mail
empregoagora@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.

VOCÊ SABIA QUE AGORA É POSSÍVEL
REALIZAR USUCAPIÃO EM CARTÓRIO?
Sim, com o advento do
Código Civil de 2015 e
demais legislações, a
usucapião poderá ser
extrajudicial, sendo facultado o acesso mais
rápido diretamente pela
via cartorária.A fim de
dar maior celeridade e
desburocratização destes processos, o legislador criou este instituto,
que já é também utilizado em processos de
divórcios e inventários,
por exemplo, trazendo
consigo benefício para
as partes envolvidas e
seus advogados, um
procedimento novo de
requerimento, onde o
possuidor que preencher todos os requisitos
de uma das modalidades de usucapião, mais
os dispostos no artigo
216-A da Lei de Registros Públicos poderá
requerê-lo
extrajudicialmente, ou seja, uma
via mais rápida para adquirir um imóvel, onde
se encontre na posse de
forma mansa e pacifica,
pelo tempo legal necessário.

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

ininterrupta por 5 anos.
FICOU COM DÚVIDAS?
Quer regularizar o seu
imóvel mas não sabe
por onde começar?
Entre em contato conosco!
Nossa equipe está
pronta para te ajudar!
Somos profissionais especializados com mais
de 15 anos de experiência em regularização de
imóveis. Contamos com
advogados, topógrafos
e agrimensores com
vasto conhecimento em
soluções imobiliárias.
SUPORTE IMOBILIÁRIO
Telefones:
(11) 2311-4243
(11) 2311-4234
(11) 94118-3363
E-mail:
contato@suportimobilário.com.br

