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

Mogi realiza programação 
especial para vacinação hoje

População terá acesso a doses contra Covid-19, gripe e sarampo em sete unidades de saúde, três escolas e o Pró-Hiper

FERRAZ

Quem precisa atualizar doses con-
tra a Covid-19, gripe ou sarampo 
pode procurar um dos 11 pontos 
de vacinação preparados especial-
mente para hoje pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes. São sete unidades 
de saúde (Jardim Camila, Vila Suís-
sa, Única Jundiapeba, Braz Cubas, 
Ponte Grande, Taiaçupeba e Vila 
Jundiaí), três escolas (no Jardim 
Universo, no Jardim Santa Tereza 
e no Conjunto Jéfferson) e o drive 
do Pró-Hiper. A vacina contra a 
gripe está disponível para públicos 
específicos, contra a Covid-19 para 
públicos a partir dos cinco anos, 
e contra o sarampo para crianças 
de 6 meses até 4 anos e 11 meses. 
Cidades, página 3
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O aumento dos alimentos im-
pactou a vida dos mogianos, como 
destaca a reportagem na feira no 
Alto do Ipiranga, ouvindo feirantes 
e consumidores. De acordo com o 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), a inflação 
acumulou alta nos últimos 12 me-
ses de 12,13%. Cidades, página 4

Economia

ALTA DOS 
PREÇOS MUDA 
O DIA A DIA

NAMORADOS

Vendas devem 
aumentar 20% 
em Mogi. p4

Feirantes e consumidores destacaram o impacto provocado pelo aumento dos preços dos produtos

Everton Dertonio

Eleições 2022

Pré-candidato defende reforço 
para investimentos na região

Fernando Haddad, pré-candidado ao governo do 
Estado,  visitou a região ontem. Cidades, página 5
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Obras do novo piscinão estão sendo finalizadas. Cidades, página 3
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EDITORIAL

O frio é inocente

N
os ensinaram nos bancos de es-
cola que as forças da natureza, 
assim como os atos divinos, são 
inexoráveis - que não temos res-

ponsabilidade ou meios para escapar de sua 
fúria ou de sua benevolência. Que todas as 
tragédias causadas pelas intempéries, como 
terremotos, maremotos, furacões, tempestades 
e deslizamentos, são “coisas da vida”, como 
escreveu o autor americano Kurt Vonnegut. 

A onda de frio que atingiu o centro-sul 
do Brasil, incluindo o Alto Tietê, deixou de 
ser um mero acidente meteorológico a par-
tir do instante em que gestores públicos, a 
sociedade civil e a comunidade se mobili-
zam para evitar mortes causadas pelas bai-
xas temperaturas, com o reforço dos sistemas 
de assistência social, das vagas em abrigos 
para pessoas em situação de rua, com ape-
los por doações. 

O frio é implacável, impossível de ser pa-
rado, embora cientistas apontem a atividade 
humana como responsável pelas mudanças 
climáticas. São sucessivos apelos por novas 
atitudes e novas tecnologias para manter 
nosso padrão de vida sem colocar em risco 

nosso planeta ocorrem há séculos. E agora 
pagamos o preço. 

Mas há um outro fator mais insidioso no 
sofrimento das pessoas em situação de rua, 
das famílias vulneráveis: o desastre humani-
tário causado pelo desemprego, pela desu-
manização por parte de nossos governantes, 
pela falta de oportunidade e atenção aos que 
mais precisam de ajuda, num cálculo maca-
bro entre danos colaterais de uma guerra de 
ideologias que nos assombra há poucos anos. 

O frio é implacável, mas não é o único res-
ponsável pelas imagens que nos assombram 
nos telejornais com dezenas de pessoas se 
abrigando em praças, viadutos e monumen-
tos. Vivemos o desastre natural duplamente 
causado pela mão dos homens, pelo desenco-
rajamento em discutir seriamente programas 
sociais em âmbito nacional, pela arquitetura 
covarde que trata miseráveis como pragas 
em nome da estética do concreto. 

No fim das contas, o frio é inocente, pois 
ele apenas revela o caráter de todos nós. Do 
caráter daqueles que excluem, e dos que 
tentam abraçar quem sofre e morre. Não é 
meramente uma “coisa da vida”. 

É uma afronta dizer que no 
Brasil há corruptos, ladrões, 
assassinos e criminosos em 
todos os setores. É um país 
santo, pois os bandidos se 
julgam honestos. Mas, se 
você é ladrão, assassino ou 
corrupto, faça uma confissão 
e aja como João Batista. As 
festas juninas estão se apro-
ximando e é bom recordar. 
Em 24 de junho se comemora 
o dia de São João, santo que 
batizou Jesus e foi profunda-
mente injustiçado.

O rei Herodes Antipas man-
dou prender João Batista por 
ele o ter admoestado por se 
divorciar de sua esposa Fa-
sélia e tomar como amante 
Herodias, a esposa de seu ir-
mão. No dia do seu aniver-
sário, Salomé, filha de Hero-
dias, dançou perante o rei e a 
sua dança o agradou. Estava 

Não há corruptos

ARTIGO
Olavo Câmara

embriagado e prometeu a ela 
qualquer coisa que desejasse. 
A filha então pergunta a mãe: 
“O que devo pedir”? Herodias 
disse: “Peça a cabeça de João 
Batista numa bandeja’. He-
rodes não queria, mas não 
podia voltar atrás. Pediu a 
João Batista que se retratas-
se e pedisse desculpas. Foi 
então que João Batista disse 
a célebre frase: “RAÇA DE 
VÍBORAS, FAÇAM DE MIM 
O QUE QUISEREM”! Corta-
ram a cabeça de João Batista.

Os ladrões e corruptos do 
Brasil afirmam que tudo é fa-
lácia e não existem crimino-
sos. Então, se isso é verdade, 
sejam corajosos, se apresen-
tem às autoridades policiais e 
aos tribunais e utilize a frase 
de João Batista. Então ficará 
com a consciência tranquila, 
mas, se o contrário, preparem-

-se porque terão as cabeças 
cortadas. É uma contradição 
quando afirmam que os cri-
minosos foram presos e jul-
gados injustamente.

Assim sendo, devem ter 
a coragem de João Batista: 

“Meritíssimo Juiz sou inocen-
te, embora os processos e as 
provas juntadas me acusam, 
assim faça de mim o que qui-
seres e mande DECEPAR A 
MINHA CABEÇA”. “Como 
inocente-corrupto somente 
posso dizer: “raça de víboras, 
façam de mim o que quise-
rem”! Assim a limpeza da 
nação terá início e o Brasil 
vai recomeçar. Os corruptos 
e malandros terão a coragem 
de São João Batista ou cum-
prirão um terço das penas 
para se amoitarem e iniciar 
os gastos das fortunas que 
tomaram dos cofres da nação. 

Olavo Arruda Câmara, advogado, professor, 

mestre e doutor em Direito e Política.

editor@jornaldat.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

Mogi - Os jovens da Banda Sinfônica do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho 
retornarão aos palcos do auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão (SP), 
amanhã, às 11 horas. Esta é a segunda vez que o grupo se apresentará na cidade. 
O concerto “Geek: Uma Odisseia Musical” trará músicas consagradas do mundo 
Geek, como animes e séries clássicas da TV e do cinema. A entrada é gratuita. O 
mesmo repertório no último dia 6 de maio no auditório do Cemforpe.
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BANDA SINFÔNICA DO CEMPRE LIMONGI  NOS PALCOS
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 �Participações especiais 

O encontro de Fernando Haddad (PT) com 
os militantes de Mogi das Cruzes na ma-
nhã de ontem contou com a presença de 
diversos petistas de alto calibre, como o 
presidente estadual Luiz Marinho, o coor-
denador de comunicação do partido Jil-
mar Tatto, além de líderes da federação 
PT-PCdoB-PV do Alto Tietê.

 �Participações especiais (2) 

Além do vereador mogiano Iduigues Mar-
tins (PT), que foi o guia de Haddad na ci-
dade, outros dois vereadores subiram ao 
palanque do encontro: Inês Paz (PSOL) e 
Edson Alexandre (MDB), o Edinho do Salão. 
Levando em consideração a proximidade 
entre o PSOL e o PT no campo ideológico, 
a presença de Edinho chamou a atenção 
de quem compareceu à agenda de Had-
dad na Rua dos Aposentados.

 �Ganhar é uma coisa 

O ex-vereador mogiano Rodrigo Valverde 
fez discurso semelhante ao do presidente 
nacional do PSOL, Juliano Medeiros, so-
bre a necessidade de trabalhar para que 
se respeite o resultado das eleições des-
te ano, afirmando que será um trabalho 

em duas etapas: da disputa eleitoral que 
se encerra em outubro (no primeiro ou no 
segundo turno, ressalta a coluna), e para 
que o escolhido pela vontade popular pos-
sa tomar posse, em um esforço conjunto 
dos Poderes Constituídos e da sociedade.

 �Reajustes dos servidores 

Na quarta-feira passada, foi encaminhado 
à Câmara de Vereadores de Mogi o proje-
to de lei que trata do dissídio dos funcio-
nários públicos deste ano. O projeto está 
agora passando pelas comissões perma-
nentes e deve ser votado nas próximas se-
manas. Vereadores de diversos partidos 
se manifestaram para que o projeto seja 
discutido, votado e colocado em voga o 
mais rápido possível.

 �Poá e a saúde no frio 

O secretário de Saúde de Poá, Alexandre 
Nunes Provisor, informou que não houve 
aumento na procura por atendimentos nos 
postos de saúde e no Pronto-Atendimento 
Municipal pelas baixas temperaturas re-
gistradas nesta semana. “Porém, tal au-
mento é esperado para os próximos dias 
e semanas, e nos encontramos estrutura-
dos para atender à demanda, pois esta va-
riação de estação já é esperada”, explicou.

 CONTRACAPA
ANDRÉ DINIZ•••
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Fatec de Mogi recebe 
pedidos de gratuidade 

Mogi - A Faculdade de 
Tecnologia (Fatec) de Mogi 
das Cruzes abriu na sexta-feira 
(20 de maio) as inscrições 
para que estudantes de menor 
renda possam concorrer à 
inscrição gratuita, ou com 
desconto de 50%, no vesti-
bular no segundo semestre 
de 2022. O prazo termina 
na terça-feira (24 de maio) 
às 15 horas.

Os interessados devem 
entrar no site (vestibularfa-
tec.com.br), onde também 
estarão disponíveis as in-
formações completas sobre 
a documentação necessária. 
O resultado da análise das 
solicitações sai no dia 13 
de junho.

Para os demais candidatos, 
as inscrições para o vestibular 
seguirão até 28 de junho 
também de forma online. A 
taxa é de R$ 91. As provas 
voltam a ser realizadas de 
forma presencial e estão 
marcadas para o dia 17 de 
julho.

Em Mogi das Cruzes, a 

Educação

Fatec dispõe de 260 vagas 
distribuídas em cinco cur-
sos superiores tecnológicos: 
Agronegócio, Análise e De-
senvolvimento de Sistemas, 
Gestão de Recursos Humanos, 
Logística e Gestão Empresa-
rial (este último em EAD), 
com aulas de inglês como 
diferencial.

A instituição apresenta a 
melhor avaliação do Minis-
tério da Educação (MEC). 

Agronegócio, Análise e De-
senvolvimento de Sistemas e 
Recursos Humanos, receberam 
conceito ótimo ou excelente 
no Enade, o exame nacional 
que avalia a qualidade do 
ensino das universidades e 
faculdades brasileiras. 

O campus da Fatec de 
Mogi das Cruzes fica na Rua 
Carlos Barattino, 908, Vila 
Nova Mogilar. O telefone é 
o (11) 4699-2799

Fatec oferece cinco cursos em Mogi das Cruzes

Divulgação

Saúde realiza programação 
especial para vacinação hoje

Serão sete UBSs, três escolas e o drive do Pró-Hiper, de carro ou a pé, para facilidade de acesso aos moradores

COVID-19, GRIPE OU SARAMPO

Mogi- Quem precisa atualizar 
doses contra a Covid-19, gripe 
ou sarampo pode procurar um 
dos 11 pontos de vacinação 
preparados especialmente para 
hoje. São sete unidades de 
saúde, três escolas e o drive 
do Pró-Hiper, de carro ou a 
pé, para facilidade de acesso 
aos moradores. 

Os postos de saúde abertos 
hoje serão Jardim Camila, 
Vila Suíssa, Única Jundiapeba, 
Braz Cubas, Ponte Grande, 
Taiaçupeba e Vila Jundiaí. 
Assim como o Pró-Hiper, o 
horário de funcionamento 
será das 9 às 16 horas. 

Já as escolas, localizadas 
em bairros estratégicos, terão 
horários diferenciados de 
atendimento. Das 9 às 15h30, 
as doses estão disponíveis na 
Escola Estadual Professora 
Laurinda Cardoso de Mello 
Freire, no Jardim Universo, 
e na Escola Estadual Paulo 
de Oliveira Melo, no Jardim 
Santa Tereza. E das 9 às 13 
horas na Escola Municipal 
Etelvina Cafaro Salustiano, 

no Conjunto Jéfferson, que 
contará, ainda, com outros 
serviços de saúde para a 
comunidade.

Neste momento, a vaci-
na contra a Gripe continua 
disponível para públicos 
específicos, que são crianças 
de 6 meses até 4 anos e 11 
meses; idosos de 60 anos e 
mais; gestantes e puérperas 

(mulheres até 45 dias após 
parto); trabalhadores da saúde; 
portadores de deficiências; 
pessoas com comorbidades 
definidas do Ministério da Saúde; 
professores e trabalhadores 
das escolas do ensino regular 
(infantil, fundamental, médio 
e superior); trabalhadores do 
transporte coletivo rodoviário 
(motoristas e cobradores 

de ônibus); caminhoneiros; 
portuários; policiais, inte-
grantes do Corpo de Bom-
beiros, Guarda Municipal e 
Forças Armadas; indígenas 
e quilombolas.

A dose contra a Covid-19 
pode ser aplicada em pri-
meira dose ou atualizações 
necessárias para públicos 
a partir dos cinco anos, de 

acordo com cada necessidade. 
Quem tem de 5 a 17 anos 
deve receber duas doses e 
quem tem de 18 a 59 anos, 
três doses. Para maiores de 60 
anos, a indicação é de quatro 
doses. Já a vacina contra o 
sarampo está disponível para 
crianças de 6 meses até 4 
anos e 11 meses.

O Pró-Hiper atenderá ape-
nas adultos e adolescentes a 
partir dos 12 anos. As crianças, 
com idade entre seis meses 
e cinco anos incompletos, 

devem ser levadas a uma 
das unidades de saúde ou 
escolas da programação. 

Mortes

Os municípios da região 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
não registraram óbitos por 
Covid-19 nas últimas 24 
horas. O acumulado na data 
de ontem, desde o início da 
pandemia do coronavírus, é 
de 5.954 vítimas fatais.

Neste momento, a vacina contra a gripe continua disponível para públicos 

Agência Brasil/Divulgação 

Suzano - O Ginásio Muni-
cipal Roberto David recebeu 
no último sábado (14/05) a 
final da Copa Marco Antônio 
Fonseca de Futsal, entre 
as equipes Gaditas Futsal, 
de Poá, e Mazza Futsal, de 
Suzano, com título para o 
time suzanense após vitória 
por 3 a 1. 

O evento foi organizado pela 
Liga Municipal de Futebol de 
Salão (LMFS) e reuniu oito 
equipes amadoras do Alto 
Tietê, com o apoio da Secre-
taria Municipal de Esportes 
e Lazer na organização.

Na partida, o time do 
Mazza abriu o placar faltando 
dez minutos para o final do 
primeiro tempo em jogada 
individual pela esquerda, 
levando a vantagem para 
o intervalo. No retorno à 
etapa final, o Gaditas passou 
a trocar mais ataques em 
quadra, mas sofreu dois 
gols em sequência e ape-
nas diminuiu o placar nos 
últimos minutos de partida. 
No final, vitória para o time 
suzanense por 3 a 1.

Ginásio recebe partida 

final do futsal amador 

Esportes 

O campeonato teve início 
em 2 de abril e contou com 
a participação dos times 
Fênix Futsal, Esporte Clube 
Bahia, Diretoria Futsal, Fut-
sal Galáticos, 100 Nome e 
Escolinha C13 - divididos 
em duas chaves de quatro 
times.

As semifinais foram dis-
putadas no dia 30 de abril, e 
o Gaditas venceu o segundo 
melhor da chave B - os Ga-
láticos - por 4 a 2. De forma 
inversa, 100 Nome e Mazza 
empataram em 1 a 1, com 
vitória do time da Vila Mazza 
nos pênaltis por 4 a 2.

Segundo o secretário de 
Esportes e Lazer, Arnaldo 
Marin Junior, a organiza-
ção do torneio contou com 
apoio da pasta que incentiva 
múltiplos esportes. “Bus-
camos promover todas as 
modalidades esportivas em 
nossa cidade e oferecer o 
Ginásio Municipal Roberto 
David para a Liga Municipal. 
Organizar esse campeonato 
é uma forma de fomentar a 
prática”, ressaltou.

Ferraz- A Prefeitura irá inau-
gurar nos próximos dias mais 
um reservatório de contenção 
de inundações, popularmente 
conhecido como piscinão, no 
bairro do Parque São Fran-
cisco. A obra está orçada em 
aproximadamente R$ 750 
mil e está sendo custeada pela 
Prefeitura em parceria com o 
Governo Federal.

O novo reservatório terá 
capacidade para acumular 14 
milhões de litros de água, com 
o assentamento de 379 metros 
de tubos, escadas hidráulicas, 
12 poços, 14 bocas de lobo, 
2 bocas de lobo duplas, além 
de obras no entorno da área.

 A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) destacou que a obra é mais 
um benefício para minimizar 
os problemas com alagamentos. 

“Esse é o segundo piscinão 
que a cidade ganha, estamos 
trabalhando na infraestrutura 
do município e ampliando a 
capacidade de combate aos 
alagamentos que existiam”, 
comentou a prefeita.

Construção do 
piscinão do Pq. 
São Francisco 
chega à reta final

Reservatório

Confira a programação deste sábado, dia 21/5 

Das 9 às 16 horas 
Pró-Hiper (drive e pedes-
tre) 
UBS Jardim Camila 
UBS Vila Suíssa 
Única Jundiapeba 
UBS Braz Cubas 
UBS Ponte Grande  
Taiaçupeba 
UBS Vila Jundiaí  
 
Das 9 às 15h30 
Jardim Universo: EE Profª 

Laurinda Cardoso Mello 
Freire – rua Felipe Cama-
rão, 221 
 
Jardim Santa Tereza: EE 
Paulo de Oliveira Melo – 
rua Kazumo Sumizono, 
1.226 
 
Das 9 às 13h 
Conjunto Jéfferson da Sil-
va: EM Etelvina Cafaro Sa-
lustiano – rua Quatro, 71
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Vendas do Dia dos Namorados 
devem crescer 20% neste ano

Mogi- A data mais romântica 
do calendário promete aquecer 
as vendas de junho. O Dia 
dos Namorados, celebrado 
em menos de um mês, deve 
apresentar um crescimento 
de 20% em comparação 
com 2021, de acordo com 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC). 
A previsão otimista vem 
depois que o Dia das Mães 
apresentou números positi-
vos. No entanto, a inflação 
alta e o aumento dos juros 
continuam sendo os vilões 
do setor.

O 12 de junho colabora, 
junto com as festas juninas, 
com o comércio mogiano. 

“Inicialmente, a previsão para 
o crescimento de vendas 
para o Dia dos Namorados 
era de 12%. No entanto, 
após os bons resultados 
alcançados no Dia das Mães, 
quando as vendas superaram 
as expectativas e chegaram 
a casa dos 29%, revimos 
essa projeção”, explicou a 
presidente da ACMC, Fádua 

Comércio

Sleiman.
O Dia dos Namorados 

já é considerada a terceira 
melhor data para o comércio, 
perdendo apenas para o Natal 
e o Dia das Mães. “Até quatro 
anos atrás, a data não era tão 
significativa, porém agora, 
já faz parte do calendário 
do comerciante e tem tido 
um aumento significativo”, 
observou a presidente.

Criada em 1948, o 12 de 
junho movimenta diversos 
segmentos comerciais. “Tra-
dicionalmente os setores de 
vestuário, calçados, beleza 
e floricultura são os mais 
procurados. Além deles, os 
restaurantes e o setor ho-
teleiro também registram 
importantes índices. A área 
de eletroeletrônicos, que 
apresentou boas vendas 
no Dia das Mães, também 
deve repetir o resultado”, 
informou Fádua.

A ACMC já está preparando 
e reforçando estratégias de 
marketing para direcionar 
os comerciantes. “Estamos 

orientando os lojistas e pres-
tadores de serviços, espe-
cialmente, no que tange o 
valor agregado. Queremos 
que sejam feitas parcerias, 
por exemplo, o comerciante 
pode fazer uma promoção 
que comprando um pro-
duto o cliente ganha um 
jantar para duas pessoas em 
um bar ou restaurante. Isso 
atrai mais consumidores e 
movimenta diversos setores, 
todos ganham”, analisou a 
presidente.

Fádua avaliou que apesar 
das expectativas positivas, 
os fatores econômicos ainda 
devem pressionar os índices. 

“Estamos no processo de re-
tomada para voltar aos níveis 
de pré-pandemia. Temos 
empresários que ainda estão 
endividados. O comércio 
não está estabilizado, pois 
dependemos dessa conjuntura 
macroeconômica, a inflação 
alta, o aumento dos juros e 
consequentemente, a piora do 
poder de compra impactam 
os resultados”, ressaltou.

Cidade Bonita atenderá 
mais quatro bairros 

Mogi- A Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura Urbana 
dará início hoje a mais um 
mutirão Cidade Bonita. Serão 
atendidos quatro setores da 
cidade, que compreendem 
os bairros Jardim Santa Te-
reza, Jardim Esperança, Vila 
Municipal e Conjunto do 
Bosque. A força-tarefa terá 
carta de serviços completa, 
para atender demandas e 
deixar os bairros em boas 
condições de conservação. A 
previsão é que os serviços se 
estendam por sete dias.

Os quatro bairros serão 
atendidos por completo, num 
perímetro que compreende 
aproximadamente 30 vias 
públicas, mais praças e terrenos 
municipais. Os serviços serão: 
capinação de guias e sarjetas, 
raspagem de guias, manutenção 
de ruas asfaltadas, nivelamento 
e cascalhamento de vias ou 
trechos  não asfaltados, Ope-
ração Tapa-Buraco, limpeza de 
terrenos municipais, recolha 
de entulho e inertes, troca 
de lâmpadas, manutenção 

A partir de hoje

civil de próprios e limpeza 
de galerias e bocas de lobo.

O secretário municipal 
de Infraestrutura Urbana, 
Alessandro Silveira, expli-
cou que os mutirões fazem 
parte do Plano de Zeladoria, 
elaborado a partir da divisão 
da zona urbana da cidade em 
25 setores.

“Criamos o Plano de Zeladoria 
com o intuito de dar maior 
resolutividade no que se refere 
à manutenção da cidade no 
menor tempo possível. Os 

trabalhos foram iniciados 
no encerramento do período 
de chuvas, que é quando 
conseguimos trabalhar de 
forma mais efetiva com ze-
ladoria. Queremos dar aos 
munícipes a tranquilidade de 
saber que a cidade está toda 
mapeada, temos ciência das 
demandas, porém estamos 
muito empenhados e todos 
os bairros serão atendidos em 
breve”, destacou o secretário 
municipal de Infraestrutura 
Urbana, Alessandro Silveira.

Serão vários serviços entre eles limpeza galerias

Pedro Chavedar/PMMC

Preços mais altos mudam a 
rotina de compras em Mogi

Aumento dos preços de produtos, como a batata, nos últimos meses impacta feirantes e consumidores 

ECONOMIA

Mogi - O aumento dos 
alimentos nos últimos me-
ses impactou a vida dos 
mogianos. De acordo com o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
a inflação acumulou alta 
nos últimos 12 meses de 
12,13%. Na feira da aveni-
da Maria Osório Valle, no 
bairro Alto Ipiranga, em 
Mogi das Cruzes, feirantes 
e consumidores destacaram 
como o aumento de preço 
dos produtos impactaram 
o dia a dia. 

A autônoma de 51 anos, 
Miriam da Silva, afirmou que 
teve sua rotina de compras 
afetada. “Com o aumento 
dos preços, tive que deixar 
de comprar alguns produ-
tos, como a batata, que está 
super cara, cebola, tomate. 
São alguns produtos que a 
solução é procurar como 
substituí-los. A frequência à 
feira também mudou, agora 
nem toda sexta-feira consigo 

vir” destacou.
Miriam também citou o 

aumento de outros produtos. 
“Tem aumento em tudo: ovo, 
tempero, legumes aumentou 
muito. Coentro é um pro-
duto que está em falta, pois 
não é época, e quando vier 
estará o dobro. Fui comprar 
couve, mas só tem picada e 
está R$ 7 a bandejinha, para 
mim é um valor que pesa no 
bolso”, admitiu a autônoma, 
que disse compreender o 
lado dos feirantes. “Para os 
comerciantes também fica 
puxado trazer os produtos 
e vender mais, eles também 
precisam gerar o lucro”.

O feirante Rubens Yoshioka, 
54, salientou que a inflação 
afeta a todos. “Esse aumento 
geral, não só dos alimentos, 
mas do combustível, falta 
de mercadorias, impacta a 
todos. Nesse frio que está 
chegando, acredito que na 
semana que vem o impacto 
nos preços seja ainda maior”, 
reforçou. Ele destacou a ten-
dência para os preços: “Tudo 

relacionado a cozimento, 
por exemplo ingredientes 
de sopa, tem um aumento 
porque a procura é maior. 
Por outro lado, em relação 
à folhagens a tendência é 

cair o preço”.
A auxiliar de desenvol-

vimento infantil, Tatiane 
de Oliveira, 38, por sua 
vez, elogiou os preços da 
feira. “O preço está bem 

melhor que o do mercado. 
O preço da alface está bom, 
o da cenoura e do milho 
também. Vale a pena vir à 
feira”, recomendou. 

Já o advogado Itamar Saíde, 

71, também notou a diferença 
nos preços. “Toda semana 
eu compro praticamente os 
mesmos itens, só saio para 
dar uma voltinha e comer 
um pastel, mas o que vem 
acontecendo é o seguinte: os 
itens são os mesmos, mas os 
preços, semanalmente, são um 
pouquinho maiores do que 
na semana interior”, destacou, 
salientando o aumento do 
preço das frutas, verduras 
e legumes devido ao clima. 

Alessandro Santos, 44, 
vendedor de bananas e fei-
rante há 30 anos, explicou a 
interferência do clima. “Nessa 
época de frio, dependendo 
do sistema, dá muita perda 
de banana prata e nanica, 
banana maçã também é difícil 
de achar, pois é uma fruta 
que se dá em época de calor. 
Dependendo do tipo de frio, 
geada, vento, todos esses 
fatores climáticos atrapalham 
e nós dependemos do clima, 
por isso também ocorre essa 
variação de preço”, enfatizou.

*Texto supervisionado pelo editor.

Everton Dertonio*

Reportagem ouviu feirantes e consumidores em feira no bairro Alto do Ipiranga

Everton Dertonio
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Servidores confirmam nova 
paralisação para o dia 24

Poá- As entidades repre-
sentativas de servidores públi-
cos da Educação e de outros 
setores da Prefeitura de Poá 
confirmaram nesta semana 
que uma nova paralisação do 
funcionalismo está marcada 
para acontecer na próxima 
terça-feira.

A decisão pela nova parali-
sação foi tomada nesta semana, 
quando os trabalhadores da 
educação e de outros setores 
da administração municipal 
realizaram um novo ato contra 
o projeto de Lei 64/2022, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que oferece o be-
nefício do Vale-Alimentação 
de R$250 para parte dos 
funcionários públicos - as 
entidades defendem que o 
valor seja de R$ 400 para 
todo o funcionalismo.

A manifestação, segundo 
as entidades, contou com 
200 participantes, e teria sido 
realizada em frente ao Paço 
Municipal e na Câmara de 
Vereadores, onde o projeto 
de Lei do Vale-Alimentação 

Educação

seria votado em plenário. A 
atuação dos manifestantes 
fez com que os trabalhos da 
Câmara fossem interrompidos, 
e a sessão foi encerrada antes 
da votação da matéria.

“Devido à manifestação 
durante a sessão, visando a 
preservação da segurança de 
todos os presentes, foi suspen-
sa. A sessão será reaberta no 
dia 24 de maio às 15 horas”, 
confirmou a Câmara de Poá 
em nota.

Segundo a Associação dos 
Profissionais e Trabalhadores 

da Educação de Poá (Apep), 
a assembleia pela paralisação 
dos trabalhos foi confirmada 
para a próxima terça-feira, dia 
24 de maio, com manifestações 
marcadas para ocorrer em 
frente à Câmara Municipal 
de Poá.

“A maioria aprovou a para-
lisação de um dia para terça-

-feira, e a votação de uma greve 
continua sendo debatida e 
pode ser deflagrada na pró-
xima assembleia”, segundo 
Edgar Passos, coordenador 
da Apep. (A.D.)

Manifestação contou com a participação de 200 pessoas

Divulgação

Instituto tem aulas de boxe, 
artesanato e reforço escolar

Poá- Criado no início da 
pandemia em 2020, o Insti-
tuto Acolher, em Poá, atende 
atualmente a 115 crianças 
e oferece aulas de boxe, ar-
tesanato, Libras, espanhol, 
informática, reforço escolar 
em matemática e português 
e atendimento com psicólogo. 
A iniciativa foi do enfermeiro 
da Rede Básica de Saúde de 
Poá, pastor da Assembleia de 
Deus, Roberto Nogueira Dias, 
que hoje é presidente da ONG, 

A primeira ação da ONG 
foi no bairro São Francisco, 
conhecido como “Raspadão, 
no município de Poá, em 
março de 2020. Na ocasião, foi 
colocado em prática o projeto 

“Não durma com fome”, que, 
segundo Dias, distribuiu 150 
refeições. Devido às necessi-
dades da comunidade, outras 
ações foram criadas e em 
três meses cerca de oito mil 
refeições foram distribuídas, 
além de outros serviços como 
corte de cabelo.

Acolher

O Instituto Acolher mantém 
dois polos em Poá, com sede 
no bairro Calmon Viana e outra 
unidade no São Francisco, 
atendendo a 45 jovens na pri-
meira e 70 na segunda. Todas 
as contribuições financeiras ou 
na forma de serviço são feitas 
por voluntários. Atualmente 
18 pessoas colaboram com 
seu tempo e dedicação. 

Embora ofereça vários ser-
viços, o carro chefe da insti-
tuição são as aulas de boxe, 
que conta com 40 alunos 
nas duas unidades. As aulas 
ocorrem nos próprios polos e 
são oferecidas por um professor. 

Dias destacou os próximos 
projetos esportivos do insti-
tuto. “Estamos começando a 
idealizar um campeonato entre 
nossas unidades. Fechamos 
uma parceria com uma escola 
de artes marciais e temos 
sim o objetivo de prepará-los 
para campeonatos regionais”, 
enfatizou.

Os polos estão localizados 
na rua Rosa, 45, Calmon 
Viana, e rua Wesley de Abreu 
Ferreira, 19, Vila São Fran-
cisco. Os espaços atendem 
crianças maiores de quatro 
anos de idade. 

*Texto supervisionado pelo editor

Everton Dertonio*

Quarenta alunos participam das aulas de boxe 

Julien Pereira

Haddad defende reforço nos 
investimentos no Alto Tietê

Pré-candidato ao governo do Estado promoveu quatro encontros de Mogi das Cruzes a Ferraz de Vasconcelos 

ELEIÇÕES 2022

Mogi - O pré-candidato 
ao governo do Estado pelo 
Partido dos Trabalhadores 
(PT), Fernando Haddad, 
defendeu o reforço dos in-
vestimentos na geração de 
empregos e logística para a 
região do Alto Tietê e a Região 
Metropolitana na manhã de 
ontem, durante uma série 
de agendas com militantes 
e lideranças na região.

A agenda do pré-candidato 
começou no início da ma-
nhã, quando se encontrou 
em Mogi das Cruzes com o 
bispo da diocese local, dom 
Luiz Stringhini, e debateu 
temas ligados à assistên-
cia social. Em seguida, ele 
compareceu em um evento 
para militantes e lideranças 
na União dos Aposentados 
e Pensionistas de Mogi das 
Cruzes (Uapemc), na região 
central da cidade.

A agenda contou com a 
presença de representantes do 
PC do B, PT e PV - partidos 

que compõem a federação 
partidária para as eleições 
deste ano - e representantes 
de centrais sindicais, coletivos 
culturais, além de outros 
partidos políticos. Durante a 
etapa preliminar da agenda 
em Mogi, foram encaminha-
dos dois documentos de 
entidades ligadas aos setores 
da cultura e assistência social 
ao pré-candidato petista.

Em seu discurso, o ex-prefeito 
de São Paulo reforçou a im-
portância da eleição de uma 
bancada para a Assembleia 
Legislativa e para a Câmara 
dos Deputados, como base 
para o desenvolvimento de 
ações e políticas públicas 
que cheguem aos mais ne-
cessitados, e pediu empenho 
dos militantes para o pleito 
legislativo.

Em tom de crítica ao go-
verno do Estado, Haddad 
apontou como necessidade 
para a área da educação um 
programa de alfabetização 
para os alunos paulistas, que 
estariam defasados durante a 

pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). Na Saúde, falou 
sobre o represamento de exa-
mes durante a pandemia e a 
situação da assistência social, 
com o aumento do número 
de pessoas em situação de 

rua e ações de despejo.
“Precisamos falar dos jovens 

que ficaram fora das escolas 
e precisam de apoio. Metade 
das crianças com menos de 
10 anos no Estado não sabem 
ler e escrever. A educação 

básica precisa ser abordada 
também pelos governos 
estadual e federal. Não há 
prefeitura que dê conta de 
tudo sem a participação deles”, 
destacou o pré-candidato ao 
Palácio dos Bandeirantes.

Demandas
Em relação às demandas 

de Mogi e região, Haddad 
falou sobre propostas ligadas 
às áreas de educação e saúde, 
mas reforçou a necessidade 
de investimentos na geração 
de empregos no lado leste 
da Região Metropolitana de 
São Paulo. 

O pré-candidato abordou 
no encontro a logística da 
região, que encontra-se entre 
o Aeroporto Internacional 
de Guarulhos e o Porto de 
Santos, dois dos maiores 
canais de circulação de 
pessoas e mercadorias do 
país. Haddad concluiu que a 
necessidade de retomada do 
crescimento em São Paulo é 
urgente, devido à queda dos 
indicadores econômicos nos 
últimos quatro anos.

Fernando Haddad também 
realizou visitas a apoiadores 
e militantes nas cidades de 
Suzano, Itaquaquecetuba e, no 
começo da noite, participou 
de um encontro na município 
de Ferraz de Vasconcelos. 

André Diniz

Um dos encontros de Fernando Haddad foi com o bispo de Mogi das Cruzes

Diogo Zacarias/Reprodução Facebook
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre 
de 2022 (§ 4º, art. 9º, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000)

O Poder Executivo torna público, para conhecimento da população, que em 
audiência pública a ser realizada no dia 26/05/2022 (quinta-feira), às 10h00 na 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes – Auditório “Tufi Elias Andere”, na Av. Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 381, nesta cidade, demonstrará e avaliará, perante a 
Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo, o cumprimento das metas fiscais 
do 1º quadrimestre do ano de 2022.

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, 21 de maio de 2022
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 213/2021 – PROCESSO Nº 29.245/2021 e apensos.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica 
aos interessados que, tendo em vista a solicitação de exclusão de itens e reajuste de valores 
feito pelas empresas vencedoras, houve necessidade de correção o valor total publicado da 
licitação de R$ 1.355.197,78 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e 
sete reais e setenta e oito centavos), sendo o correto R$ 1.291.202,00 (um milhão, duzentos 
e noventa e um mil, duzentos e dois reais). Assim, fica retificada a homologação para constar 
o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 18 de maio de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 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 § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição dos 
seguintes atos administrativos:

LEI Nº 7.786, DE 6 DE MAIO DE 2022 - Dispõe sobre a oficialização e denominação 
do Centro de Lutas Boxeador Jackson Durães Souza, a funcionar na Quadra 
Poliesportiva José Gallucci, localizada na Avenida José Gallucci (CADLOG nº 5.301-
6), 841, Distrito de Jundiapeba, neste Município, e dá outras providências.
LEI Nº 7.787, DE 6 DE MAIO DE 2022 - Cria o Fundo Especial de Manutenção 
do Corpo de Bombeiros de Mogi das Cruzes - FEBOM, tendo por finalidade prover 
recursos para aquisição de viaturas, equipamentos, materiais e despesas com 
serviços, necessários para que o Corpo de Bombeiros desenvolva sua missão de 
prevenção e combate a incêndios, salvamentos e demais serviços a ele afetos, e 
dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e 
publicadas no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 6 de maio de 2022. 
Acesso público pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: Os atos acima se encontram publicados, em seu inteiro teor, por 
afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.
mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP

Coordenadoria de Habitação – Departamento de Regularização Fundiária
Endereço: Rua Francisco Franco, 133, centro, sala 15, 1º Andar – Mogi das Cruzes/SP

 FAZ SABER, a  Socil Pro-pecuária (proprietária do imóvel registrado na 
matrícula 6.640 2º ORI), Suzano Papel e Celulose S/A (proprietária do imóvel registrado 
nas matrículas 45.031, 45.032 2º ORI) e Lourenço de Souza Franco ou Benedicto de 
souza branco (proprietários do imóvel registrado na transcrição 4.425 1º ORI); que FICAM 
NOTIFICADOS o(a)(s) eventual(is) interessado(a)(s) proprietário(s), confrontante(s), etc) a 
se manifestar(em) no  PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA promovido pelo 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por seu representante legal referente a área de domínio 
privado situada no local denominado Jundiapeba – Quadra 277, Município de Mogi das 
Cruzes, denominada nos autos do Processo nº 8.017/2019 como “JUNDIAPEBA-QUADRA 
277”, que resumidamente pode ser identificada como uma área de 9.999,43 m2 e perímetro de 
535,162 m com coordenadas de referência LAT: 23º 33’ 01,0439” S LONG: 46º 15’ 05,7008” 
W, localizada entre as vias a Rua Pedro Paulo dos Santos, Rua Ricardo Rodrigues de Souza, 
Rua Manoel Fernandes e Rua Lourenço Della Nina.

 Na qualidade de proprietário(a)(s) ou sucessor (es), confrontante(s) 
e eventual(is) interessado(a)(s), lhe(s) é(são) facultada(s) a(s) manifestação(ões), nos 
seguintes termos: a) O procedimento é fundado no  art. 31, § 1º e § 5º incisos I e II, da Lei 
Federal nº 13.465, de 11.07.2017; b) O prazo para a manifestação, se houver interesse, é de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação (prazo improrrogável), podendo aquele(a)(s) 
que discordar(em) dos trabalhos técnicos, impugnar(em) fundamentadamente, no prazo legal 
acima mencionado; c) A aludida impugnação deverá ser apresentada a este departamento;  
d) A falta de impugnação resultará na presunção legal de anuência do(a)(s) interessado(a)(s) 
ao prosseguimento do procedimento de regularização fundiária em questão.

Alexandre Galeote Ruiz
Diretor de Regularização Fundiária

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP

Coordenadoria de Habitação – Departamento de Regularização Fundiária
Endereço: Rua Francisco Franco, 133, centro, sala 15, 1º Andar – Mogi das Cruzes/SP

 FAZ SABER, a  Humphrey Weibem Tjioe Pwa (proprietário do imóvel 
registrado na matrícula 8.286 2º ORI), Edith Bonatto  ou Consorte Bonatto (proprietários do 
imóvel registrado na matrícula 19.734 2º ORI), Gilberto Alves da Silva ou Maria Borges da 
Silva  (proprietários do imóvel registrado na matrícula 85.233 2º ORI) e Harold Cruz Hirth ou 
Nicolau Lucca (proprietários do imóvel registrado na transcrição 31.471 1º ORI) ; que FICAM 
NOTIFICADOS o(a)(s) eventual(is) interessado(a)(s) proprietário(s), confrontante(s), etc) a 
se manifestar(em) no  PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA promovido pelo 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por seu representante legal referente a área de domínio 
privado situada no local denominado Jundiapeba – Quadra 278, Município de Mogi das 
Cruzes, denominada nos autos do Processo nº 8.020/2019 como “JUNDIAPEBA-QUADRA 
278”, que resumidamente pode ser identificada como uma área de 4.096,59 m² e perímetro de 
407,408 m com coordenadas de referência LAT: 23º 33’ 03,1713” S LONG: 46º 15’ 01,9949” 
W, localizada entre as vias  Av. Benedito Rodrigues de Souza, Rua Manoel Fernandes e Rua 
Ricardo Rodrigues de Souza.

 Na qualidade de proprietário(a)(s) ou sucessor (es), confrontante(s) 
e eventual(is) interessado(a)(s), lhe(s) é(são) facultada(s) a(s) manifestação(ões), nos 
seguintes termos: a) O procedimento é fundado no  art. 31, § 1º e § 5º incisos I e II, da Lei 
Federal nº 13.465, de 11.07.2017; b) O prazo para a manifestação, se houver interesse, é de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação (prazo improrrogável), podendo aquele(a)(s) 
que discordar(em) dos trabalhos técnicos, impugnar(em) fundamentadamente, no prazo legal 
acima mencionado; c) A aludida impugnação deverá ser apresentada a este departamento;  
d) A falta de impugnação resultará na presunção legal de anuência do(a)(s) interessado(a)(s) 
ao prosseguimento do procedimento de regularização fundiária em questão.

Alexandre Galeote Ruiz
Diretor de Regularização Fundiária

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZE - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 200.060/2022
OBJETO: Aquisição de materiais em ferro fundido dúctil

EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 01, 09 e 10: NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME 
no valor global de R$ 9.080,00 (nove mil e oitenta reais); Lotes 02 e 06: MAURICIO 
MASSARELLI no valor global de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais); Lotes 
03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15 e 16: SANECON COMERCIO DE TUBOS 
E CONEXOES EIRELI no valor global de R$ 64.400,00 (sessenta e quatro mil e 
quatrocentos reais). Mogi das Cruzes, em 19 de maio de 2022. JOÃO JORGE DA 

COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 019/2021 - PROCESSO Nº 200.282/2022

OBJETO: Registro de preços para aquisição de conexões em polipropileno.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 01: J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E 
CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP no valor global de R$ 70.500,00 (setenta mil e qui-
nhentos reais). Lotes 02, 03, 04, 09, 10, 13 e 15: GUIMARAES COMERCIAL - EIRE-
LI - ME no valor global de R$ 242.060,00 (duzentos e quarenta e dois mil e sessenta 
reais). Lotes 05, 11, 12 e 14: RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP no valor 
global de R$ 68.937,00 (sessenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais); Lotes 06 
e 08: GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI-ME no valor global 
de R$ 6.936,50 (seis mil , novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos); Lotes 
07: HIDROTAMPER PARTICIPACOES LTDA - EPP no valor global de R$ 2.549,00 
(dois mil quinhentos e quarenta e nove reais). Mogi das Cruzes, em 12 de maio de 

2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 02 de junho de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de junho de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - São Paulo/SP, FAZ SABER a 
todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, 
artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular 
com força de escritura pública datado de 23/04/2020, cujo Fiduciante é AMARILDO PEREIRA DA FONSECA, CPF/MF nº 253.824.918-01, em PRIMEIRO LEILÃO 
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 221.177,20 (Duzentos e vinte e um mil cento e setenta e sete reais e vinte centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 22, situado no pavimento 2º, do Bloco 165-D, com entrada pelo acesso LIX, Av. Ezelino da Cunha 
Gloria (Av.15 - antiga Rua 01), do Condomínio Residencial “Ametistas”, integrante do Conjunto Habitacional Jardim Maricá, no Bairro do Rodeio, Mogi das Cruzes/SP, 
melhor descrito na matrícula nº 27.220 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, f  ica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 169.447,84 (Cento e sessenta e nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos - nos termos do art. 27, 
§2º da Lei 9.514/97). 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 (17774_AL_1695-11). 

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR

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

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

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

WANDERLEY  RODRIGUES  DOS  SANTOS,  estado  civil divorciado, profissão
segurança,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de março de mil  novecentos 
e setenta e seis (30/03/1976), residente e domiciliado Rua  Vicente Antônio Grisário, 272, 
casa 01, Jardim Santa Teresa, Mogi das  Cruzes,  SP,  filho de SEBASTIÃO RODRIGUES 
DOS SANTOS e de ELVIRA RODRIGUES DOS SANTOS.                                                 
MARIA   DA  GUIA  DE  LIMA  OLIVEIRA,  estado  civil  viúva,  profissão segurança,  
nascida  em  Floriano,  PI  no dia dezoito de julho de mil novecentos  e  cinquenta  e seis 
(18/07/1956), residente e domiciliada Rua  Vicente Antônio Grisário, 272, casa 01, Jardim 
Santa Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filha de COSMA DE JESUS LIMA.                         
Conversão de União Estável                                            

ANTONIO  MARCOS  DE  SOUZA  CONTARDI,  estado civil solteiro, profissão
motorista,  nascido  em  Maringá,  PR  no  dia  dois  de  junho de mil novecentos  e 
setenta e seis (02/06/1976), residente e domiciliado Rua José  Lino  da  Silva,  55,  
Loteamento Municipal Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de ADAIL CONTARDI e 
de DURACI DE SOUZA CONTARDI.    
HELENA  EUGENIA  BARBOSA,  estado  civil  solteira,  profissão auxiliar faturamento, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de outubro de mil  novecentos e oitenta 
e dois (13/10/1982), residente e domiciliada Rua  José Lino da Silva, 55, Loteamento 
Municipal Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de LUIZ CARLOS BARBOSA e de 
MARIANA EUGENIA BARBOSA.
Conversão de União Estável                                            

PAULO  EZEQUIEL  DE  MORAES  DOS REIS, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro  mecanico,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia oito de junho  de  
mil  novecentos  e oitenta e seis (08/06/1986), residente e domiciliado  Avenida  Japão, 
3987, Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOÃO DANIEL DOS REIS e de MARIA 
MARTA DE MORAES CINTRA.      
LUANA  AMORIM  ONÉRIO,  estado  civil  solteira,  profissão odontologa, nascida  em  
São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e quatro de abril de mil novecentos  e  noventa  e  oito  
(24/04/1998), residente e domiciliada Avenida  Alexandrina  de Paula, Vila Nova Cintra, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de KLÊNIO ONÉRIO e de SALBERINA LOUZADA AMORIM 
ONÉRIO.          

JOÃO  HENRIQUE  ALVES  CITRINITTI,  estado  civil  solteiro,  profissão estudante, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de dezembro de dois  mil  (30/12/2000),  
residente  e domiciliado Rua Nelson Paulo da Silva,  355,  Jardim  Layr,  Mogi  das  
Cruzes,  SP,  filho  de MILTON CINTRINITTI JUNIOR e de MICHELE CRISTALINA 
ALVES.                     
CAROLINE  VITORIA  DA  SILVA,  estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Mogi  
das  Cruzes, SP no dia vinte e seis de fevereiro de dois  mil  e  quatro  (26/02/2004), 
residente e domiciliada Rua Nelson Paulo  da  Silva, 355, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de ALDO DA SILVA e de LUZINETE DA SILVA.                                      
Conversão de União Estável                                            

GILSON  DURAES  SOUZA,  estado  civil divorciado, profissão empresário, nascido  em  
Montes  Claros,  MG  no  dia  dezessete de outubro de mil novecentos  e setenta e oito 
(17/10/1978), residente e domiciliado Rua Professora Isabel Ferreira da Silva, 60, Jardim 
Rubi, Mogi das Cruzes, SP,  filho  de  CLEMENTE  AVELINO  DE  SOUZA e de MARIA 
BEATRIZ DURAES SOUZA.                                                                
SORAIA  PEREIRA  DOS  SANTOS  RODRIGUES,  estado civil viúva, profissão
monitora  escolar, nascida em Suzano, SP no dia vinte e sete de agosto de  mil  
novecentos  e  setenta  e  quatro  (27/08/1974),  residente e domiciliada  Rua Professora 
Isabel Ferreira da Silva, 60, Jardim Rubi, Mogi  das  Cruzes,  SP, filha de AMINTAS DOS 
SANTOS e de NEUZA PEREIRA DOS SANTOS.                                                           
Conversão de União Estável                                            
MARCO  ANTONIO  FERNANDES  DE  LIMA, estado civil divorciado, profissão 
serralheiro,  nascido  em Rio de Janeiro, RJ no dia sete de outubro de mil novecentos e 

sessenta e três (07/10/1963), residente e domiciliado Estrada  Masakata  Takizawa, 55, 
T 11, Ap 32, Porteira Preta, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  Rufino Fernandes de Lima e 
de Maria Silvia da Conceição Lima.                                                       
IRNANDA  DIAS,  estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Raimundo  
Nonato,  PI  no  dia  treze  de novembro de mil novecentos e oitenta   (13/11/1980),   
residente  e  domiciliada  Estrada  Masakata Takizawa,  55, T 11, Ap 32, Porteira Preta, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de Josefa Dias da Conceição.                                          

CLAUDIO  AUGUSTO  RIBEIRO  AGUILAR,  estado  civil  solteiro, profissão mecanico,  
nascido  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e quatro de abril  de  mil  novecentos  e 
noventa e sete (24/04/1997), residente e domiciliado  Avenida Osvaldo Regino Ornellas, 
408, Vila Paulista, Mogi das  Cruzes,  SP,  filho de CLAUDIO GIMENEZ AGUILAR e de 
ELENICE ALVES RIBEIRO AGUILAR.                                                      
BRUNA  DO  VALE GUILHERME, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção,  
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia vinte e cinco de janeiro  de mil novecentos e 
noventa e cinco (25/01/1995), residente e domiciliada  Avenida Osvaldo Regino Ornellas, 
408, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filha de WAGNER MENDES GUILHERME e de 
LUZIA ANANIAS DO VALE GUILHERME.                                                       
Conversão de União Estável                                            

DANILO  DE OLIVEIRA DIAS, estado civil solteiro, profissão , nascido em Mogi  das  
Cruzes,  SP  no  dia  oito  de outubro de dois mil e quatro (08/10/2004),   residente  e  
domiciliado  Rua  Doutor  Miguel  Vieira Ferreira,  430,  Jardim  Aeroporto  III, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de DEMETRIUS DE SOUSA DIAS e de LEIA PEIXOTO DE OLIVEIRA.                
NATHALIA  SOUZA  DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão , nascida em  Atibaia,  
SP  no  dia  dezesseis  de  novembro  de dois mil e dois (16/11/2002),   residente  e  
domiciliada  Rua  Doutor  Miguel  Vieira Ferreira,  430,  Jardim  Aeroporto  III, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA e de SOLICLEIDE SOUZA DE 
ALMEIDA.           

ANDRÉ  NILTON  VAZ  MARTINS, estado civil solteiro, profissão mestre de obra,  nascido  
em  Mogi  das Cruzes, SP no dia três de outubro de mil novecentos  e oitenta e dois 
(03/10/1982), residente e domiciliado Rua José  Wasth Rodrigues, 461, casa 03, Jardim 
Universo, Mogi das Cruzes, SP,  filho de VENTURA VAZ MARTINS e de FRANCISCA DE 
ARAUJO ALBIQUERQUE VAZ MARTINS.                                                          
KATIA  APARECIDA  MACHADO,  estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativo,  
nascida  em  Santo  André,  SP no dia vinte e seis de julho  de  mil novecentos e oitenta 
e quatro (26/07/1984), residente e domiciliada  Rua  José Wasth Rodrigues, 461, casa 
03, Jardim Universo, Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha de ADOLFO FERREIRA MACHADO e 
de CECILIA FERREIRA MACHADO.                                                     

SAMUEL  YURE  LANDULFO FAVA, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido 
em Poá, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e quatro  (06/08/1994),  
residente e domiciliado Rua Antônio Pavan, 157, Jardim  Universo,  Mogi  das  Cruzes, 
SP, filho de José Luiz Fava e de Noemia Nunis Landulfo Fava.                                           
DANIELE  DOS  SANTOS  SILVA, estado civil solteira, profissão autonoma, nascida em 
Lauro de Freitas, BA no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos  e noventa e 
sete (28/12/1997), residente e domiciliada Rua Antônio  Pavan,  157,  Jardim  Universo, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de Djalma Nunes da Silva e de Bernadete Oliveira dos Santos.             
Conversão de União Estável                                            

JOSE  SOUZA  NEVES FILHO, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido  em  
Januária,  MG  no  dia  vinte  e  cinco  de  junho de mil novecentos  e setenta e seis 
(25/06/1976), residente e domiciliado Rua Irineu  Pedroso  de  Moraes,  485,  casa 
01, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSE SOUZA NEVES e de JOANA 
MAGALHÃES NEVES.     
SANDRA  CRISTINA  DE  SOUSA  SILVA,  estado civil divorciada, profissão técnica  de 
enfermagem, nascida em Araripina, PE no dia quatro de maio de   mil  novecentos  e  

setenta  e  oito  (04/05/1978),  residente  e domiciliada   Rua  Irineu  Pedroso  de  Moraes,  
485,  casa  01,  Vila Brasileira,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de FRANCISCO ROMÃO DA 
SILVA e de JUDITE MARIA DE SOUSA SILVA.                                       

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido  
em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos  e  cinquenta  e 
três (23/08/1953), residente e domiciliado Avenida Japão, 1969, Bloco 4 A 34, Alto Ipiranga, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de João José dos Santos e de Aurelina Silva dos Santos.         
BENEDITA  AMALIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão aposentada, nascida  em  
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil   novecentos   e   cinquenta  e  
sete  (24/02/1957),  residente  e domiciliada  Avenida  Japão,  1969, B 4, A 34, Alto Ipiranga, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de Antonio Vicente de Souza Filho e de Anna Raymunda de 
Souza.                                                             

FELIPE  HIROSHI  DE  ASSIS  ITONAGA,  estado  civil solteiro, profissão advogada, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de junho de mil novecentos  e noventa 
e seis (30/06/1996), residente e domiciliado Rua Benedita  Aparecida Lápido, 53, Vila 
Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTONIO TOMIO ITONAGA e de BOSCA 
FERREIRA DE ASSIS SILVA.    
ESTER  CORDEIRO  DE  SOUSA, estado civil solteira, profissão motorista, nascida em 
Suzano, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e  noventa  e  seis (23/01/1996), 
residente e domiciliada Rua Benedita Aparecida  Lápido, 53, Vila Nova Cintra, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de ORLANDO AMARO DE SOUSA e de ARLETE ALVES CORDEIRO 
DE SOUSA.           

VILSON  TEIXEIRA  JUNIOR,  estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em São 
Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e setenta   e  quatro  (04/09/1974),  
residente  e  domiciliado  Avenida Aeródromo,  507,  Jardim  Aeroporto III, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de VILSON TEIXEIRA e de MARIA LIGIA DE QUEIROZ.                          
IDENEZ  ALVES  GONÇALVES,  estado  civil  divorciada, profissão do lar, nascida  em  
Solidão,  PE  no dia vinte de outubro de mil novecentos e setenta   e   dois   (20/10/1972),  
residente  e  domiciliada  Avenida Aeródromo,  507,  Jardim  Aeroporto III, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de ROMÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO e de MARIA DE LOURDES ALVES 
GONÇALVES.  
Conversão de União Estável                                            

ADEMIR   DE   SOUZA,   estado   civil   solteiro,   profissão   oficial administrativo,  nascido  
em  Mogi  das Cruzes, SP no dia dezessete de abril  de  mil  novecentos  e setenta e três 
(17/04/1973), residente e domiciliado  Rua  Gramado, 01, bloco 07, apto 54, Conjunto 
Residencial do  Bosque,  Mogi  das  Cruzes,  SP, filho de JOSE PINTO DE SOUZA e de 
CLARA RODRIGUES DE SOUZA.                                             
ANDREIA  CRISTINA  DE FREITAS, estado civil solteira, profissão tecnica de  enfermagem, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de outubro de  mil  novecentos  e  setenta  e  
cinco  (20/10/1975),  residente  e domiciliada Rua Gramado, 1, bloco 07, apto 54, Conjunto 
Residencial do Bosque, Mogi das Cruzes, SP, filha de MOACIR DE FREITAS NETO e de 
ELBA HENRIQUE DE FREITAS.                                                  
Conversão de União Estável                                            

MANOEL  GABRIEL  PEREIRA,  estado civil divorciado, profissão autonomo, nascido  em  
Caruarú,  PE  no  dia seis de outubro de mil novecentos e sessenta  e seis (06/10/1966), 
residente e domiciliado Rua Paulo Leite de  Siqueira,  418,  Jardim  Modelo,  Mogi  das  
Cruzes,  SP, filho de SEVERINO GABRIEL PEREIRA e de DORACI MARIA PEREIRA.                   
NILDA  DA  SILVA NASCIMENTO, estado civil divorciada, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de junho de mil   novecentos   
e   setenta  e  quatro  (20/06/1974),  residente  e domiciliada  Rua Paulo Leite de Siqueira, 
418, Jardim Modelo, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de  JOSÉ  ANTONIO DO NASCIMENTO 
e de TEREZINHA DA SILVA NASCIMENTO.                                                     
Conversão de União Estável 
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