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

Servidores de Poá podem parar 
os trabalhos nesta terça-feira 

por tempo indeterminado
Reivindicações foram entregues à Prefeitura; grupo de trabalhadores promoveu uma manifestação na terça passada

MOGI

  Rotatória da Perimetral será fechada à 
noite, parcialmente, para obra. Cidades, página 4

Representantes da Associação 
dos Profissionais e Trabalhado-
res da Educação de Poá (Apep) 
declararam, ontem, que os servi-
dores públicos do município po-
derão parar por tempo indetermi-
nado na próxima terça-feira, caso 
o governo municipal não atenda 
aos pedidos dos trabalhadores 
pelo reajuste salarial e volta de 
benefícios como vale-alimentação.  
Cidades, página 5

Imunização

Vacinação 
contra gripe 
segue em Mogi
Cidades, página 5
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Agricultura

Chegada do frio pode encarecer 
preço dos produtos na região

Além do aumento no valor, produtos podem ficar mais 
difíceis de serem encontrados. Cidades, página 4
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SUZANO RECEBE CIRCUITO 
PAULISTA STREET SKATE

Max Feffer

Evento ocorre neste domingo, a partir das 8 horas, no 
Skate Park do Max Feffer. Cidades, página 5

‘Avenida Cultural’ ocorre domingo

ITAQUÁ

Ação prevê a realização de mais de 30 atrações 
culturais na Vila Virgínia. Cidades, página 3

 Wanderley Costa/Secop Suzano
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EDITORIAL

Clima frio

O 
período mais frio do ano se aproxi-
ma, nestes dias mesmo já é possível 
sentir a queda dos termômetros, 
com a região raramente passan-

do dos 25 graus. Daqui, até agosto, será esse 
vai-e-vem que vamos ter que enfrentar. Por 
termos um inverno seco, durante o dia pode 
até fazer calor, os chamados veranicos, mas 
no cair da noite, com pouca umidade para 
reter o calor, a tendência é que as tempera-
turas caiam e aí, haja remédio para o nariz.

Pois bem, essa é uma das facetas do in-
verno brasileiro, mais precisamente da re-
gião Sudeste, onde está localizado o Alto 
Tietê. Podemos esperar surto de gripe e 
demais doenças respiratórias. Com essa 
situação, vem a cena dos postos de saúde 
lotados, com crianças precisando fazer a 
nebulização.

Além da parte da saúde, a agricultura 
também pode sofrer com essa época, prin-
cipalmente por causa dos riscos de geada. 
Se isso ocorrer, haverá aumento no preço 
das hortaliças e menor quantidade dispo-
nível para o consumidor. Agricultores da 
região, mais precisamente em Suzano e 

Mogi, já se preparam para a chegada do 
frio e afirmam que baixas temperaturas 
podem afetar a produção.

O Brasil não é um país preparado para 
o frio (nem para a chuva), sempre quando 
chega o inverno vemos as mesmas cenas, 
com postos de saúde lotados e preços al-
tos dos alimentos cultivados no campo, e 
não há nenhum indicativo de que isso irá 
mudar tão já, o problema é que precisa.

É claro que estamos falando de uma 
ação que mexeria com metade do país, 
todavia é necessário utilizar técnicas de 
plantio que façam com que a produção 
não sucumba às baixas temperaturas, não 
afetando a produção e, principalmente, 
o preço final ao consumidor. Quanto às 
doenças respiratórias a questão é mais 
complicada, mas manter a hidratação 
em dia ajuda no combate a famosa secu-
ra que é este período do ano. Uma arti-
manha que parece fazer efeito é colocar 
baldes de água nos quartos, na hora de 
dormir, contribui para umidificar o am-
biente. Agora não tem jeito, é se preparar 
para o inverno, porque ele vem aí.

Dor lombar, lombalgia, 
dor na coluna ou simples-
mente dor nas costas essas 
são diferentes maneiras de 
traduzir aquele incômodo 
na parte inferior da coluna 
que nos deixa desconcen-
trado, geralmente aparece 
após um fim de semana 
agitado ou uma semana de 
trabalho cansativa. 

Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que 
sete em cada dez pessoas 
vão sentir algum tipo de 
dor nas costas ao longo da 
vida, pode ser causada por 
uma lesão em um músculo 
ou ligamento. As causas co-
muns incluem levantamen-
to impróprio, má postura, 
falta de exercícios físicos 
regulares, fratura, disco 
rompido ou artrite. 

A maioria das dores lom-

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

bares desaparece sozinha 
dentro de duas a quatro 
semanas. Fisioterapia e 
analgésicos podem ajudar, 
mas alguns casos podem 
precisar de cirurgia. Sa-
ber a causa do mal-estar é 
a melhor forma de encon-
trar a solução ideal para a 
dor lombar. A partir daí, 
ficará mais fácil evitar o 
aparecimento das dores. 
Os exageros na hora de 
praticar exercícios ou ati-
vidades físicas são causas 
frequentes. 

Uma dor muscular sim-
ples geralmente é localiza-
da e costuma passar sozi-
nha após alguns dias. Por 
outro lado, a dor  causada 
por uma fratura óssea ou 
rompimento de discos ver-
tebrais pode ser persisten-
te e exigir um tratamento 

mais longo. As contratu-
ras musculares geralmen-
te acontecem por causa de 
uma sobrecarga de esfor-
ço continuado, quando o 
músculo contraí de forma 
irregular e não retorna a 
sua normalidade, mesmo 
quem está acostumado a 
treinar, mas realiza muitas 
repetições de movimentos, 
pode vir a sentir dor. 

O risco tende a ser ainda 
maior para os “atletas de fim 
de semana”,  cujo o corpo 
não está acostumado com 
o esforço físico. No entan-
to, devemos lembrar que 
o exercício físico também 
é muito importante para 
nossa saúde.

Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta - 

Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Circulação

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

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

O Hospital Santa Maria de Suzano realizará, até o dia 18 de maio, a Semana da 
Enfermagem, que tem como principais objetivos a transmissão de conhecimentos 
técnicos e motivacionais e a interação entre os colaboradores, reforçando ainda 
mais a qualidade do atendimento prestado aos pacientes, sempre a partir dos 
critérios de humanização e acolhimento. As atividades tiveram início ontem, Dia 
Internacional da Enfermagem.
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HOSPITAL SANTA MARIA DE SUZANO

O Hospital Santa Maria de Suzano realizará, até o dia 18 de maio, a Semana da 
Enfermagem, que tem como principais objetivos a transmissão de conhecimentos 
técnicos e motivacionais e a interação entre os colaboradores, reforçando ainda 
mais a qualidade do atendimento prestado aos pacientes, sempre a partir dos 
critérios de humanização e acolhimento. As atividades tiveram início ontem, Dia 
Internacional da Enfermagem.
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 �Sextou com Márcio Malt

Na sexta-feira passada, a Câmara de 
Vereadores de Suzano fez uma série 
de homenagens a pessoas e entidades 
que atuam na cidade, sob atuações do 
vereador Marcio Alexandre de Souza 
(PL), o Márcio Malt. 

 �Abril de Furlan

O presidente da Câmara de Vereado-
res de Mogi das Cruzes, Marcos Fur-
lan (Pode), divulgou nesta semana um 
balanço de ações no mês de abril, onde 
contabilizou 324 movimentos, entre vi-
sitas, reuniões e o trabalho legislativo: 
seis indicações, uma moção, 65 ofícios 
e quatro requerimentos. 

 �MC no 50 I

A semana em Suzano começou com 
algo que ninguém esperava: o ex-pre-
feito Marcelo Candido (2004-2012), que 
deixou o PDT após divergências com o 
comando nacional da legenda, não to-
mou o caminho de volta ao PT que todos 
esperavam, sendo anunciado como novo 
filiado ao Psol, de Guilherme Boulos, 
Ivan Valente e de muitas outras lideran-
ças populares de São Paulo e do país. 

 �MC no 50 II

Pessoas próximas ao ex-prefeito avaliam 
que o retorno de Cândido ao PT tenha 
sido inviabilizado pela manutenção de 
lideranças locais da legenda. O histó-
rico de atritos entre Cândido e a cúpu-
la suzanense do PT ficaram mais evi-
dentes na pré-campanha a prefeito em 
2012 e na campanha a prefeito de 2016. 

 �Nada é em vão…

A filiação de Marcelo Candido traz um 
novo olhar para a visita de Juliano Me-
deiros, presidente nacional do Psol, 
para um evento em Mogi das Cruzes 
marcado para este domingo. O objeti-
vo, segundo interlocutores, é consoli-
dar a legenda e afastar os “fantasmas” 
da cláusula de barreira 

 �… Nem mesmo um suspiro

Em 48 horas, Sérgio Moro e o coman-
do nacional do Psol visitam o Alto Tie-
tê para consolidar suas posições polí-
ticas para as eleições. Na região hoje, 
logo após o meio-dia, o ex-ministro e 
ex-juiz fará uma visita à redação do jor-
nal Mogi News/Dat para uma entrevis-
ta com a reportagem.

 editor@jornaldat.com.br

TRIBUNA
ANDRÉ DINIZ•••
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Prefeitura recebe caminhão 
para ampliar coleta seletiva
Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
recebeu, ontem, um cami-
nhão novo para auxiliar nos 
trabalhos da coleta seletiva. 
O veículo foi conquistado a 
custo zero para o município, 
por meio de contrapartida da 
MRV Engenharia, a fim de 
ampliar a atividade exercida 
em parceria com a Coope-
rativa Unidos Venceremos 
(Univence). Atualmente, a 
cidade arrecada a média 
mensal de 22 toneladas 
de materiais recicláveis. A 
expectativa é dobrar esse 
índice a partir do novo 
caminhão.

A entrega contou com 
a participação do prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL) e 
com o secretário municipal 
de Meio Ambiente, André 
Chiang, além da presidente 
e do diretor da Univence, 
Ingrid e Alisson Brum, e 
dos representantes da MRV, 
o engenheiro Lucas Matos 
Martins e a auxiliar de en-
genharia Viviana Santana.

Meio ambiente

O modelo do veículo 
é um Hyundai HR, com 
gaiola, ano de fabricação 
2022, com valor estimado 
em R$ 139 mil. O caminhão 
tem capacidade para trans-
portar o volume de cerca 
de 15 metros cúbicos. A 
conquista, a custo zero para 
o município, se dá pela MRV 
Engenharia. A construtora 
é responsável por um novo 
empreendimento de 440 
apartamentos na região 
norte e o projeto passou 
pelo Estudo de Impacto 
de Vizinhança (EIV) com 
a Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e 
Habitação. Além do cami-
nhão, a ferramenta ainda 
garante outras compartidas 
em execução no município.

Para a utilização do novo 
veículo, nos próximos dias a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente deverá elaborar 
um termo de empréstimo 
à cooperativa, para que o 
grupo possa ampliar ainda 
mais o serviço na cidade, 

chegando a cerca de 40 to-
neladas mensais de materiais 
recicláveis recolhidos nos 
pontos de coleta contem-
plados pela atividade.

“A previsão é de que pos-
samos contemplar a região 
da Vila Amorim e do Jardim 
Colorado, onde há uma 
concentração de condo-
mínios residenciais. Nosso 
objetivo é crescer ainda 
mais e em breve alcançar 
toda a cidade”, agradeceu 
Ingrid Brum. 

O prefeito também come-
morou a chegada do veículo 
e agradeceu as parcerias. 

“Ninguém faz nada sozinho, 
então contar com a MRV e 
com a Univence é uma grande 
satisfação. Agradeço muito 
a parceria e estou animado 
pelas outras novidades que 
estão por vir, como a entrega 
da nova Central de Triagem 
do Miguel Badra, um novo 
equipamento que vem para 
fortalecer ainda mais a atuação 
da cooperativa e do Meio 
Ambiente”, finalizou.

Infraestrutura viária é tema de 
reunião com governo federal
Representantes da Prefeitura estiveram na capital nacional em busca de recursos e novos convênios

BRASÍLIA

Suzano - O secretário de 
Manutenção e Serviços Ur-
banos, Samuel Oliveira, e 
a assessora da Unidade de 
Planejamento e Assuntos 
Estratégicos (Upae), Carolina 
Umebayashi, estiveram na 
última terça-feira, em Brasília, 
para uma série de agendas 
junto ao governo Federal, 
sendo a principal delas no 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional. Na oportunidade, 
a dupla suzanense reforçou 
demandas na área de infraes-
trutura viária.

Na oportunidade, os re-
presentantes da Prefeitura 
foram recebidos pelo chefe 
de Relações Institucionais 
do Ministério do Desenvol-
vimento Regional, Alessandry 
Medeiros. O objetivo do 
encontro foi tratar de novos 
projetos e convênios.

De acordo com o chefe da 
Pasta, a reunião na capital foi 
bastante proveitosa. “Suzano 
é uma cidade em constante 
expansão, com um futuro 
muito promissor. Por isso 

não medimos esforços para 
ir atrás de novas conquistas 
e tirar do papel projetos 
importantes para o suza-
nense”, disse.

Além da agenda sobre 
infraestrutura viária, o secre-
tário e a assessora também 
representaram a Saúde su-
zanense em duas reuniões 
sobre novos convênios e 
iniciativas para a área.

Já nesta quarta-feira, a 
dupla esteve junto à Cai-
xa Econômica Federal, em 
São Paulo, para tratar da 
avaliação e discussão de 
outros projetos de pavi-
mentação. “Estamos muito 
empenhados em expandir a 
atuação e levar os trabalhos 
aos quatro cantos do nosso 
lar. Agradeço o encontro e 
reforço o compromisso da 
gestão liderada pelo prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL) em 
construir uma cidade cada 
vez melhor”, concluiu.

Intervenções
A Secretaria de Transportes 

e Mobilidade Urbana realizou 
mais de 280 intervenções 
de trânsito no município 
somente no mês de abril. 
Entre as principais execuções, 
evidenciam-se os reforços 
na sinalização, com pintura 

de solo, instalação de novas 
placas e lombadas. Em um 
balanço desde janeiro de 
2022, 1.149 ordens de serviço 
foram concluídas.

Ao longo do mês de abril, 
43 bairros foram contemplados 

com melhorias que garantem 
mais segurança na circulação 
dos moradores. Foram feitas 
novas sinalizações viárias 
entre verticais e horizontais, 
com a pintura de 77 faixas de 
pedestre, 44 lombadas, entre 

outras intervenções em guias, 
faixas centrais, rotatórias e 
pontos de carga e descarga. 
Os trabalhos foram intensi-
ficados principalmente nas 
regiões da Vila Amorim, da 
Vila Urupês e da Vila Maluf.

Outro destaque do mês 
fica por conta da revitalização 
do canteiro central da rua 
Dr. Prudente de Moraes, 
facilitando a passagem de 
pedestres. Além deste ponto, a 
extensão da avenida Vereador 
João Batista Fittipaldi rece-
beu manutenções diversas, 
tendo em vista que é um 
dos pontos estratégicos de 
tráfego intenso.

A Operação Tapa-Buraco, 
por sua vez, esteve em trinta 
vias promovendo serviços 
de recuperação asfáltica 
e realizando as melhorias 
necessárias para restaurar 
a integridade do pavimento. 
Atendendo bairros de todas 
as regiões do município, 
como Parque Residencial 
Casa Branca, Cidade Boa 
Vista e Jardim Revista.

Secretaria promoveu mais de 280 intervenções no trânsito de Suzano em abril

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Itaquá - Secretaria de Cultura 
vai promover, neste domin-
go, a Avenida Cultural em 
comemoração ao Dia Inter-
nacional da Família. A ação 
prevê a realização de mais 
de 30 atrações culturais, das 
10 às 17 horas, na avenida 
Vereador João Fernandes da 
Silva, no bairro Vila Virgínia.

O objetivo do projeto é 
ampliar o uso do espaço 
público pela população e 
fomentar o setor cultural 
com música, dança, teatro, 
capoeira, além de performan-
ces circenses com mágico, 
malabares e palhaços. A 
via ficará fechada para o 
trânsito de veículos durante 
o evento.

O cronograma também 
conta com ações promovidas 
pelas secretarias de Saúde e 
de Esporte e Lazer. Zumba, 
jogos de futmesa, dominó, 
xadrez e damas estarão à 
disposição, assim como 
aula de karatê, capoeira 
e um espaço para passear 
de bicicleta, patins e skate.

Já na área da saúde, haverá 

Projeto Avenida Cultural 
ocorre neste domingo

Dia da Família

stands para aferição da pres-
são arterial, avaliação bucal 
como parte da Campanha 
de Combate ao Câncer de 
Boca e feira de adoção de 
cães e gatos.

“Será um dia dedicado às 
famílias. Quando fechamos 
o trânsito para veículos e 
abrimos para a população 
aproveitar atividades cultu-
rais, estamos sinalizando a 
cidade que queremos, com 
qualidade de vida, saúde e 
esporte caminhando juntos”, 
disse a secretária de Cultura, 
Maria Ana Rosa.

Além das ações na ave-
nida, o prédio da Cultura 
(nº 53) estará aberto com 
duas exposições, visitação 
na biblioteca e uma ação de 
incentivo à leitura.

“Esse é um projeto piloto 
que será difundido mais 
vezes, algo inédito em nossa 
região. Estamos convidando 
as famílias do município para 
que compareçam. Vamos 
ocupar os espaços”, com-
pletou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Suzano - O coordenador da 
Secretaria de Comunicação 
Pública da Prefeitura, Paulo 
Pavione, foi homenageado na 
sessão ordinária de quarta-feira, 
na Câmara, pelo reconhecimento 
como melhor coordenador 
de Comunicação de 2021. A 
moção é de autoria do vereador 
Leandro Alves de Faria (PL), 
o Leandrinho.

Vários vereadores fizeram 
questão de elogiar o compro-
metimento e trabalho pres-
tado por Paulinho, como 
é mais conhecido. “É uma 
justa homenagem. Ele tem se 
destacando e trabalhando de 
forma correta, com bastante 
responsabilidade. Sempre 
ajuda todos os vereadores”, 
argumentou Leandrinho. Os 
parlamentares Artur Takaya-
ma (PL); Joaquim Rosa (PL); 
Gerice Lione (PL), a esposa do 
Prefeito da Academia, Marcio 
Alexandre de Souza (PL), o 
Márcio Malt e Marcos Antonio 
dos Santos (PTB), o Maizena, 
elogiaram o homenageado.

Câmara faz 
homenagem a 
coordenador de 
Comunicação

Da Prefeitura
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Rotatória da via Perimetral terá 
interdição parcial durante a noite
Mogi - De 16 a 20 de maio, 
apenas no período noturno, 
a rotatória da Via Perimetral 
com a avenida Prefeito Carlos 
Ferreira Lopes, no Jardim 
Rodeio, ficará parcialmente 
interditada para obras do 
Serviço Municipal de Águas e 
Esgotos (Semae). A autarquia 
fará três interligações entre 
uma adutora (tubulação 
de grande porte) e a rede 
de distribuição para futura 
operação dos reservatórios 
da Vila Oroxó. O bloqueio 
no trânsito será das 20 às 
5 horas.

Os condutores que estive-
rem na Perimetral no senti-
do Cezar de Souza deverão 
desviar pela avenida Prefeito 
Carlos Ferreira Lopes, rua 
Carlos Valverde e rua Avelino 

Obras do Semae

Pinto de Souza, até acessar 
novamente a Perimetral. No 
sentido contrário, o tráfego será 
normal, exceto na passagem 
pela rotatória, em que uma 

das faixas estará bloqueada.
Os motoristas que trafega-

rem na Carlos Ferreira Lopes 
para acesso à Perimetral 
precisarão utilizar o mesmo 

perimetral

Mogi News/Arquivo

Clima frio pode afetar preço  
e produção agrícola da região
Em razão da maior parte da produção ser feira de forma convencional, o frio acaba afetando a colheita

AGRICULTURA

Alto Tietê - Os Sindicatos 
Rurais de Mogi das Cruzes e 
Suzano revelara, nesta semana, 
sobre as expectativas para a 
produção agrícola na região 
para o segundo trimestre, 
quando começa o período 
mais frio do ano. Na visão 
das entidades, os produtores 
rurais estão aumentando a 
área de cultivo na compa-
ração com o ano passado, 
mas enfrentam problemas 

com os preços no mercado.
Para o Sindicato Rural de 

Suzano, o período de outono-
-inverno favorece a produção 
pelo clima, aumentando a 
oferta de hortaliças, restrita 
no começo do ano. O cenário, 
em conjunto com a queda 
de consumo pela redução 
do poder aquisitivo dos 
consumidores, acaba sendo 
benéfico para aumentar a 
oferta e produtividade.

“A estimativa é de atingir 
um aumento de 40% de área 

plantada na comparação com 
o ano passado, na melhor 
das projeções. O impacto do 
clima na produção segue o 
normal, se tivermos baixas 
temperaturas com incidência 
de geadas pode ocasionar uma 
oferta menor de produtos, 
mas nada anormal”, avalia 
a entidade.

Perguntados sobre os pre-
ços de mercado da produção 
agrícola diante dos cenários 
nacional (de inflação e que-
da do poder aquisitivo) e 

internacional (com a guerra 
na Ucrânia e o comprometi-
mento do fornecimento de 
matérias-primas no mercado 
internacional), o Sindicato 
Rural de Suzano informou que 
o menor poder aquisitivo da 
população pela valorização 
dos bens de consumo, dos 
custos elevados pela pandemia 
do novo coronavírus e a crise 
econômica mundial refletem 
no custo de produção das 
hortaliças locais.

“Os produtores de Suza-
no procuram diminuir os 
custos de produção, mas já 
se encontram no limite do 
equilíbrio financeiro, restando 
pouco para encerrar as ativi-
dades por falta de viabilidade 
econômica. As hortaliças 
precisam absorver o custo de 
produção que é decorrente 
do reflexo econômico, o 
que infelizmente não será 
possível repassar os custos ao 
consumidor da cesta básica. 
Estamos preocupados com 
o futuro incerto da escalada 

de descontrole econômico”, 
concluiu o Sindicato Rural 
de Suzano.

O Sindicato Rural de Mogi 
informou por nota que anual-
mente a região está sujeita a 
efeitos climáticos, uma vez 
que 80% da produção é 
feita de forma convencional. 

“Em conversa com nossos 
sindicalizados e diretores da 
entidade, o aumento do custo 
de produção e o aumento para 

se passar a mercadoria não 
está satisfatória, para algumas 
culturas não se paga o custo 
de produção e a situação 
de muitos é preocupante. 
Muitos esperam o Plano Safra 
para conseguir o dinheiro 
para comprar insumos e ter 
capital de giro”, concluiu o 
sindicato - referindo-se ao 
plano do governo federal de 
subsídios para a produção 
agrícola. 

André Diniz

Agricultores estão aumentando a área de plantação para produção regional

Mogi News/Arquivo

O impacto 
do clima na 
produção segue 
o normal

desvio pela Carlos Valverde e 
Avelino Pinto de Souza. Já na 
Perimetral, quem for para o 
sentido Cezar de Souza seguirá 
o percurso normal. Os que 
forem utilizar a Perimetral 
na direção de Braz Cubas, 
deverão pegar inicialmente 
o sentido Cezar de Souza, 
até o primeiro retorno, que 
fica na rotatória próxima à 
rua Miguel Precioso. 

Os serviços de interligação 
fazem parte da setorização 
da região atendida pela Esta-
ção de Tratamento de Água 
(ETA) Leste, que abastece os 
distritos de Cezar de Souza 
e Sabaúna e bairros como 
Botujuru, Jardim Maricá, 
Rodeio, Jardim Náutico, Ponte 
Grande, Oroxó, Jardim Aracy 
e Itapety.

01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA E ADVERTÊNCIA: 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 
faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação das penalidades de multa e 
advertência a:
1. FELIPE ANTUNES SERRANO, CPF: 324.194.748-30 – NRM 11644 MULTA 05 UFM 
Processo nº 601.387/2021
2. RODRIGO DANTAS RIBEIRO 33707317897, CNPJ: 29.682.653/0001-80 – NRM 12208 
MULTA 08 UFM – Processo nº 601.408/2020
3. RODRIGO DANTAS RIBEIRO 33707317897, CNPJ: 29.682.653/0001-80 – NRM 12207 
MULTA 05 UFM – Processo nº 601.395/2020
4. JENIFFER MELO FREITAS DE FRANÇA, CPF: 398.512.338-11 – NRM 12166 MULTA 03 
UFM – Processo nº 601.750/2021
5. LS NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, CNPJ: 16.895.031/0001-98 – NRM 12212 
MULTA 05 UFM – Processo nº 600.583/2020 
6. H RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 30.082.129/0001-57 – NRM 
12215 MULTA 08 UFM – Processo nº 600.601/2020
7. MERCADO CALU LTDA, CNPJ: 40.829.235/0001-05 – NRM 12168 MULTA 1,7 UFM – 
Processo nº 601.965/2021
8. GILVANIA MARIA ARAUJO, CPF: 224.380.428-00 – NRM 10607 MULTA 1,7 UFM – 
Processo nº 601.662/2021
9. GILVANIA MARIA ARAUJO, CPF: 224.380.428-00 – NRM 12059 MULTA 1,7 UFM – 
Processo nº 601.603/2021
10. ALMEIDA PADARIA E RESTAURANTE EIRELI, CNPJ: 17.611.758/0001-69 – NRM 12170 
MULTA 08 UFM – Processo nº 601.877/2021
11. CHURRASCARIA MOGI DAS CRUZES LTDA EPP, CNPJ: 11.215.947/0001-36 – NRM 
12218 MULTA 05 UFM – Processo nº 601.784/2019 
12. MIYAWAKI INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS EIRELI, CNPJ: 
26.221.170/0001-90 NRM 11895 MULTA 1,7 UFM - Processo nº 601.256/2019 
13. SUPERMERCADO SEMAR CEZAR DE SOUZA LTDA, CNPJ: 08.359.422/0002-40 – NRM 
11896 MULTA 30 UFM – Processo nº 601.280/2019
14. MERCADO CALU LTDA, CNPJ: 40.829.235/0001-05 – NRM 12169 MULTA 03 UFM – 
Processo nº 601.967/2021
15. MERCADO CALU LTDA, CNPJ: 40.829.235/0001-05 – NRM 12167 MULTA 05 UFM – 
Processo nº 601.966/2021
16. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, CPF: 773.152.786-72 – NRM 12051 MULTA 1,7 UFM 
– Processo nº 601.342/2021
17. PEDRO MARCOS FERNANDES, CPF: 113.114.648-40 – NRM 12056 MULTA 2,5 UFM – 
Processo nº 601.613/2021
18. MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA BAR, CNPJ: 73.067.928/0001-67 – AIP 15271 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.160/2022
19. PERFECTA CENTRO DE ESTETICA AVANÇADA E EMAGRECIMENTO EIRELI, CNPJ: 
30.059.701/0001-67 – AIP 15580 ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.387/2022
02. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. RAIA DROGASIL S/A, CNPJ: 61.585.865/1644-21 – Processo nº 600.601/2022
2. MISTER FARMA EIRELI ME, CNPJ: 20.346.908/0001-69 – Processo nº 600.548/2022 3. 
FARMACIA ULTRAPOPULAR MOGI LTDA ME, CNPJ: 44.113.662/0001-43 – Processo nº 
601.959/2021
4. WILERSON SAVIO DE MORAES, CPF: 249.319.128-50 – Processo nº 601.915/2021
b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. DROGA JULIA DE MOGI UNIPESSOAL LTDA ME, CNPJ: 02.619.952/0002-02 – Processo 
nº 600.419/2022
2. DROGA JULIA DE MOGI UNIPESSOAL LTDA ME, CNPJ: 02.619.952/0001-13 – Processo 
nº 600.425/2022
3. JULIANA ALCANTARA NOGUEIRA VENÂNCIO ME, CNPJ: 20.776.538/0001-08 – 
Processo nº 600.414/2022
4. RUBI FARMA EIRELI, CNPJ: 39.267.693/0001-19 – Processo nº 600.355/2022
5. FARMA MORAES DROGARIA LTDA ME, CNPJ: 26.244.138/0001-20 – Processo nº 
600.587/2022
6. CLEIDSON DE S FERREIRA DROGARIA ME, CNPJ: 26.028.325/0001-76 – Processo nº 600.591/2022
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
03. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE: 
a) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. NÚCLEO EDUCACIONAL ÍTALO-BRASILEIRO LTDA ME, CNPJ: 11.578.985/0001-53 – 
Processo nº 602.069/2021
04. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA o interessado 
abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador competente, no prazo de 30 
(trinta) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação desta notificação:
1. SERVENG MOGI RESIDENCIAL MOGI VISTA I, CNPJ: 14.504.409/0001-50 – NRM 11646 
MULTA 10 UFM – Processo nº 601.770/2021 2. SIMONE MARIA GOMES DOS SANTOS, 
CPF: 267.024.248-09 – NRM 11787 MULTA 1,7 UFM – Processo nº 601.385/2021 05. 
Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: A Diretora da VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º 
da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 faz publicar a aplicação das 
penalidades de multa a:
1. SERVENG RESIDENCIAL MOGI VISTA I, CNPJ: 14.504.409/0001-50 – AIP 14846 MULTA 
10 UFM – Processo nº 600.360/2022 2. SUMARE PNEUS LTDA, CNPJ: 35.041.647/0001-46 
– AIP 14391 MULTA 2,5 UFM – Processo nº 600.390/2022
O interessado poderá oferecer recurso administrativo do Auto de Imposição de Penalidade 
de Multa no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação 
deste comunicado.

MOGI DAS CRUZES, QUINTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Vacinação segue com livre 
demanda contra gripe
Mogi - A Campanha de 
Vacinação continua em 
demanda livre para os pú-
blicos assistidos na fase 
atual - povos indígenas e 
comunidades quilombolas; 
professores e trabalhadores 
de outras funções nas es-
colas regulares de ensino 
infantil, fundamental, médio 
e superior; e portadores de 
deficiência e de comorbi-
dades – e também para 
idosos que eventualmente 
não tenham tomado. 

A vacinação prossegue em 
todas as unidades de saúde 
e no Pró-Hiper, com acesso 
de carro ou a pé, das 9 às 
16 horas. Todos os adultos 
devem comparecer munidos 
de documento pessoal com 
foto, CPF e comprovantes 
de doses anteriores contra 
o coronavírus (Covid-19) 
porque, sendo possível e 
dependendo da unidade, 
pode realizar ou indicar a 
aplicação. 

Já a atualização das doses 
contra a Covid-19 continua 

Imunização

sendo feita pelo site www.
cliquevacina.com.br . Quem 
tiver alguma dúvida pode 
entrar em contato com o 
SIS 160.

Mortes por Covid
De acordo com o Con-

sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto 

Tietê(Condemat), a região 
confirmou uma morte pela 
Covid-19.

A vítima era uma mulher, 
de 82 anos, moradora de 
Mogi. No total, o Alto Tietê 
registra 5.949 óbitos causados 
pela Covid desde abril de 
2020, quando a primeira 
morte foi confirmada.

Imunizações também ocorrem no Pró-Hiper

Mogi News/Arquivo

Circuito Paulista de Street 
Skate ocorre no domingo
Suzano - A cidade receberá 
a primeira etapa do Circuito 
Paulista de Street Skate 2022 
neste domingo, a partir das 8 
horas. O evento será no Skate 
Park, localizado nas depen-
dências do Parque Municipal 
Max Feffer, e contará com 
cinco categorias diferentes 
para os participantes.

A competição organizada 
pela Associação de Skate 
de Suzano, com apoio da 
prefeitura, é chancelada pela 
Federação Paulista de Skate 
(FPS) e reunirá 150 esportistas 
da modalidade no Estado para 
a disputa da primeira etapa 
de cinco classes diferentes. 
Cada categoria terá cerca 
de duas horas de duração, 
começando às 8h30 com os 
competidores da classe Mirim, 
seguido pelos níveis Iniciante, 
às 11 horas; Feminino, às 
12h30; Amador, às 14h30; 
e Master, às 18h30.

Ao longo das competições 
de cada uma das categorias, 
haverá uma fase eliminatória 
em que os competidores farão 

Max Feffer

uma volta de um minuto nas 
estruturas da pista para somar 
o maior número possível de 
pontos através de manobras, 
estilo e velocidade. O proces-
so classifica os 20 melhores 
da bateria para a fase final, 
quando a dinâmica se repete 
para definir os campeões 
e melhores colocados que 
receberão troféu e medalha.

Para o secretário municipal 
de Esportes e Lazer, Arnaldo 
Marin Junior, o Nardinho, o 

Skate Park é um local ideal 
para a disputa de um grande 
evento como este. “A nossa 
pista é considerada uma das 
melhores da América Latina 
por oferecer um ótimo nível 
de desafio, divertimento e 
segurança aos praticantes. 
Ficamos felizes em receber 
o Circuito Paulista mais uma 
vez e esperamos que todos 
os participantes e espectado-
res se divirtam muito neste 
domingo”, comentou.

Pista é considerada uma das melhores do Brasil

Wanderley Costa/Secop Suzano

Servidores podem paralisar 
trabalhos a partir desta terça
Durante manifestação, na terça-feira passada, trabalhadores apresentaram as reivindicações à Prefeitura

ADMINISTRAÇÃO

Poá - Representantes da 
Associação dos Profissio-
nais e Trabalhadores da 
Educação de Poá (Apep) 
declararam, ontem, que 
os servidores públicos do 
município poderão parar 
por tempo indetermina-
do na próxima terça-feira, 
caso o governo municipal 
não atenda aos pedidos dos 
trabalhadores pelo reajuste 
salarial e volta de benefícios 
como vale-alimentação.

Na tarde de terça-feira, 
os servidores públicos da 
Educação e de outras áreas 
da administração pública 
promoveram um ato em frente 
à sede da Prefeitura. O grupo 
fixou cartazes nas grades do 
Paço Municipal com frases 
contra o projeto do poder 
Executivo, de apresentar o 
vale-alimentação de R$ 250 
para parte do funcionalismo 
municipal - o benefício foi 
suspenso em 2021 pela atual 
gestão municipal devido ao 

estado calamidade financeira.
Após o ato na Prefeitura, 

o grupo de servidores em 
paralisação seguiu para a 
Câmara de Vereadores, onde 
realizou novo ato contra a 
iniciativa da prefeita Márcia 
Bin (PSDB).

Segundo Edgar Passos, 
coordenador da Apep, o 
projeto do Executivo poaense 
posa como uma ameaça 
aos servidores por, em sua 
proposta, considerar o be-
nefício como parte da folha 
salarial, o que poderia abrir 
a interpretação para um 
congelamento permanente de 
salários e a não contratação 
de servidores.

Perguntado sobre o ato 
na Câmara, Passos informou 
que buscou demonstrar a 
situação para os vereadores 
que estavam em vias de vo-
tar o projeto, pedindo sua 
retirada da ordem do dia.

“Temos um cenário que a 
Prefeitura Municipal de Poá 
precariza as condições e o 
salário do funcionalismo 

público, mas mantém mi-
lhões em caixa não utilizados. 
As pessoas estão passando 
dificuldade, a cidade está 
abandonada em sua infraes-
trutura de postos de saúde 

e escolas - a Prefeitura não 
pode atuar como um banco, 
visando lucro”.

Segundo o coordenador, 
não houve mudanças nos 
planos de mobilização das 

entidades, e está marcada 
para a próxima terça-feira 
uma nova assembleia das 
categorias, onde será discu-
tida a possibilidade de greve 
por tempo indeterminado.

O outro lado 
A reportagem buscou a 

Prefeitura para comentar os 
recentes atos dos servidores 
públicos de Poá. Em nota, 
a Prefeitura reforçou que a 
prefeita Marcia Bin, o vice-

-prefeito, Geraldo Oliveira, 
bem como outros repre-
sentantes da administração 
municipal, já receberam as 
referidas entidades em ou-
tras ocasiões, este ano e em 
2021, para explicar sobre a 
questão do vale-alimentação.

“Nesses encontros, foi 
explicado que as propostas 
são estudadas pelas equipes 
técnicas e sugeridas, confor-
me as condições financeiras 
do município”, informou 
o município, reforçando 
o encontro da chefe do 
Executivo poaense com o 
Sindicato dos Professores 
de Escolas Públicas (Si-
neduc) e o Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos 
da Saúde no Estado de 
São Paulo (SindSaúde) na 
segunda-feira. 

André Diniz

Prefeitura informou que já recebeu as propostas dos servidores públicos

Divulgação
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Haydee diz ao fi lho que nunca teve amigo imaginário e sugere que ele esteja 

com problemas no cérebro igual ela. Sylvia Design começa a dirigir Rosana 

no comercial dos doces. Madre Superiora recebe as mães de Bárbara e Frida. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Davi desmente Pablo e afi rma que é pai de Toninho. Iolanda beija Rafael, 

e Isadora sofre. Tenório encontra Olívia. Isadora decide pedir demissão da 

fábrica. Heloísa questiona Violeta sobre seu suposto passeio com Matias. 

Arminda sustenta para Constantino que é namorada de Leopoldo. Julinha 

perdoa Constantino. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Três meses se passam. Neném e Rose arrumam os móveis de seu apartamento. 

Os funcionários da clínica exigem a saída de Celina. Vanda, Ingrid, Flávia e 

Paula fazem a campanha da Terrare. Daniel pede para Guilherme reassumir 

a clínica. Tina e Soraia discutem em campo e Neném as suspende. Carmem 

descobre que foi enganada por Paula. 

GLOBO, 21H00

Pantanal
Jove questiona a história que Muda conta para justifi car a recuperação da 

voz. José Leôncio comenta com Filó que Tadeu não tem tino para os negócios. 

Tadeu se sente vitorioso ao conseguir desfazer o contrato da venda dos 

bois. Tenório esconde de Guta seus negócios escusos. Levi diz a Muda que 

enfrenta Tibério pelo amor que sente por ela. 

RECORD, 21H00

Reis
Abner está descontrolado depois que a escolha do novo rei é alterada e os 

mais velhos fazem de tudo para detê-lo. Zeleque para escapar de castigo 

fecha aliança com Joiada. Tobias tenta forçar sexo com Arrava. Laísa e Kayla 

atendem Naás e montam um ritual.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

Quando somos 
jovens vivemos na 
ilusão de que a vida é 
longa, interminável, 
que sempre haverá 
tempo para o que for. 

Quando somos 
adultos demasiadas 
preocupações 
e diferentes 
circunstâncias 
nos impedem de 
pensar sobre a vida. 
E assim, quando 
chega o momento 
de a ponderar, ela já 

MOMENTO
especial

Agora é o momento de viver

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 
KAROLINE DE FÁTIMA BATISTA DE SOUZA

Parabéns! Saúde, paz e felicidade! Você é uma pessoa 
iluminada que preenche a todos com a sua luz! Feliz ani-
versário!

Surpresas são melhores que 
promessas.”

 cultura@jornaldat.com.br

passou!

Não deixe para 
amanhã, ou até 
mesmo para logo. 
Agora é o momento 
certo para agarrar 
a vida, para a viver 
plenamente, pois 
o depois pode não 
chegar jamais! 
Aprenda a viver o 
agora e seja feliz!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 200.440/2022
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE, por 
intermédio do Senhor Diretor Geral, torna público, para conheci-
mento das empresas interessadas, observada a necessária qualifi-
cação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 

“PREGÃO”.
OBJETO: Locação de retroescavadeiras com motorista.

Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” se-
rão recebidos e abertos pela Pregoeira, no Departamento de Ges-
tão de Bens e Serviços, na  Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 
- 1º andar, (Edifício - Sede da Prefeitura Municipal), às 09h00min 
do dia 26 de maio de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição para download no site da Prefeitura (http://www.lici-
tacao.pmmc.com.br/portal_licitacoes/). Mogi das Cruzes, em 12 
de maio de 2022. Michel Reche Beraldo - Diretor Geral Interino

 

REGISTRO DE IMÓVEIS 
 

 POÁ 
 

     CNPJ: 11.385.345/0001-27 - Oficial Delegado: Donizete Rodrigues 
                                                 Substitutas Designadas: Jânia Ap. Pereira Rodrigues / Débora Márcia A. S. Peres       

                                                   Av. Vital Brasil, 553 - Vila Laura - Poá-SP - CEP: 08557-000 - Tel. (011)4636-0600 / 4638-5408 

 
EDITAL 

 
 

USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA 
 

Donizete Rodrigues, Oficial Delegado do Cartório de Registro de Imóveis de 
Poá, Estado de São Paulo, instalado no Município de Poá, na Avenida Vital 
Brasil, nº 553, Vila Laura. 
 
FAZ SABER que no dia 13/05/2021, foi prenotado sob nº 220.362, nesta Serventia, 
requerimento de USUCAPIÃO ADMNISTRATIVO firmado por EDIOMAR NERI DOS 
SANTOS, brasileira, viúva, RG nº 25.302.406-7-SSP/SP, CPF/MF nº 031.600.118-
01, residente e domiciliada neste Município de Poá, na Rua Vista Alegre, nº 90, no 
Jardim Áurea e, CRISTIANE NERI DOS SANTOS, brasileira, do lar, RG nº 
43.945.355-0-SSP/SP. CPF/MF nº 321.432.918-92, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com ALUISIO LIMA DA 
SILVA, brasileiro, motorista, RG nº 63.282.597-2-SSP/SP, CPF/MF nº 029.902.414-
85, residentes e domiciliados neste Município de Poá, na Rua Vista Alegre, nº 90, no 
Jardim Áurea, tendo por objeto o imóvel situado na Rua Vista Alegre, nº 90, 
constituído por parte do Lote 21 da Quadra 09, do Jardim Áurea, neste Município 
de Poá-SP, com a área de superfície de 141,20m² e área construída de 111,46m², 
transcrito em área maior sob nºs 47.688 e 48.413, ambos do 1º R.I. de Mogi das 
Cruzes e, transcrito sob nº 3.281, neste R.I. de Poá, de propriedade de espólio de 
Raphael Hercules La Regina e Afonso La Regina, e como confrontantes tabulares 
Almir Rodrigues Pereira e sua mulher Nilzolinda De Assis Pereira e espólio de 
Raphael Hercules La Regina e Afonso La Regina, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, e estes não venham alegar ignorância, mandei 
expedir o presente EDITAL, no s termos do que dispõe o art. 216-A, IV, § 4º, da Lei 
nº 6.015/73 e art. 16 do Provimento nº 65, de 14/12/2017, da Corregedoria Nacional 
de Justiça, que será publicado e afixado na forma da Lei, ficando reservado aos 
interessados, em caso de eventuais impugnações ao aludido pedido, o direito de no 
prazo de 15 (quinze) dias, subsequentes a data da publicação, apresentar 
manifestação a este Oficial de Registro de Imóveis de Poá, situado na Avenida Vital 
Brasil, nº 553, Vila Áurea, Município de Poá/SP. Advertimos que, a não 
apresentação de impugnação no prazo previsto neste edital, implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião em questão. Poá, 10/05/2022. 
O Oficial Delegado                                                                    (Donizete Rodrigues). 
 
 
 
 
 

Re 
REPÚBLICA FEDERATIVA            
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EDITAL 

 

USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA 
 

Donizete Rodrigues, Oficial Delegado do Cartório de Registro de Imóveis de Poá, 
Estado de São Paulo, instalado no Município de Poá, na Avenida Vital Brasil, nº 553, 
Vila Laura. 
 

FAZ SABER que no dia 29/09/2021, foi prenotado sob nº 223.789, nesta Serventia, 
requerimento de USUCAPIÃO ADMNISTRATIVO firmado por DANIELLA MARTINS 
MACHADO ESTEVES, brasileira, advogada, RG nº 32.352.017-0--SSP/SP, CPF/MF 
nº 278.246.548-18, casada sob o regime da separação de bens, na vigência da Lei 
6.515/77, conforme pacto antenupcial registrado sob nº 20.352 no 1º R. I. de Santo 
André/SP, com VALDECI APARECIDO ESTEVES com endereço neste Município 
de Poá, na Avenida Nove de Julho, 1057, 1º Andar, Sala 06, Vila das Acácias, tendo 
por objeto o imóvel situado na Rua Capitão João Gomide esquina com a Rua 
Saldanha Marinho, constituído pelo Lote 09. da Quadra 22, da Vila Áurea, neste 
Município de Poá-SP, com a área de superfície de 446,72m², transcrito em área 
maior  sob  nº 19.721, no 1º  R. I. de Mogi das Cruzes, de propriedade de espólio de  
João Batista Policante, e como proprietários tabulares dos imóveis confrontantes 
José Hermógenes do Nascimento e João Batista Policante, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, e estes não venham alegar ignorância, mandei 
expedir o presente EDITAL, nos termos do que dispõe o art. 216-A, IV, § 4º, da Lei 
nº 6.015/73 e art. 16 do Provimento nº 65, de 14/12/2017, da Corregedoria Nacional 
de Justiça, que será publicado e afixado  na forma da Lei,  ficando reservado aos 
interessados, em caso de eventuais impugnações ao aludido pedido, o direito de no 
prazo de 15 (quinze) dias, subsequentes a data da publicação, apresentar 
manifestação a este Oficial de  Registro de Imóveis de Poá, situado na Avenida Vital 
Brasil, nº553, Vila Laura, Município de Poá-SP. Advertimos que, a não apresentação 
de impugnação no prazo previsto neste edital, implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião em questão. Poá, 10/05/2022. O Oficial 
Delegado:                                                                (Donizete Rodrigues). 
 
 
 

Re 
REPÚBLICA FEDERATIVA            

DO BRASIL 

 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 – PROCESSO Nº 5.471/2022.

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E TRATOR MINICARREGADEIRA.
EMPRESAS VENCEDORAS:  HIRAMAQ COMERCIAL IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).

Mogi das Cruzes, em 10 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

LXXIV AUDIÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Administração Municipal torna público que, atendendo à determinação contida no 
artigo 36, inciso 5º da Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 
o Secretário de Saúde, Gestor do Sistema Único de Saúde do Município de Mogi 
das Cruzes, apresentará em Audiência Pública, o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária da Prestação de Contas inerentes às ações de saúde pública, 
realizadas no 1º quadrimestre de 2022, contendo dentre outros dados, o montante e 
a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem 
como sobre a oferta e produção de serviços da rede assistencial própria, contratada 
ou conveniada.
A Audiência Pública será realizada no dia 24 de maio de 2022, às 10h, no Auditório 
da Câmara Municipal “Vereador Tufi Elias Andery”, disponível também aos munícipes 
através da TV Câmara, sem prejuízo de eventual outro meio de comunicação, usado 
em virtude da pandemia causada pelo Coronavírus. Os questionamentos deverão 
ser encaminhados para o e-mail saude@mogidascruzes.sp.gov.br até o próximo dia 
útil após a audiência pública.

Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes, 09 de maio de 2022.
Dr. Zeno Morrone Junior

Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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