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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Parque das Varinhas terá
coleta e tratamento de esgoto
Semae investirá R$ 11,8 milhões na implantação do sistema na localidade em Jundiapeba, com recursos do Fehidro
Vacinação

Glaucia Paulino/Secop Suzano

CIDADES
PROMOVEM
AÇÕES
Mogi das Cruzes e Suzano intensificam ações de vacinação contra
gripe, sarampo e Covid-19. Mogi
terá hoje 13 pontos de vacinação
contra as doenças. O trabalho é
uma continuidade das ações especiais. Suzano ampliou o prazo das
vacinas contra a gripe e sarampo
para o dia 30. Cidades, página 3

O Serviço Municipal de Águas e
Esgotos (Semae), de Mogi das Cruzes, iniciará a implantação de um
sistema de esgotamento sanitário
no Parque das Varinhas, distrito
de Jundiapeba. O investimento
será de R$ 11,8 milhões, sendo
R$ 10,5 milhões em recursos do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), após aprovação de
projeto elaborado pela autarquia,
e mais R$ 1,3 milhão do próprio
Semae, como contrapartida. A ordem de início dos trabalhos será
assinada hoje. A população beneficiada será de 2.800 moradores,
mas o sistema poderá atender até
5 mil, com a expansão do bairro.
Cidades, página 5

MOGI

Prefeitura
derruba
barracos. p4
A partir de segunda

GUARAREMA

Divulgação

Fatec de Mogi vai promover
23º Workshop do Agronegócio

Evento terá encontro de gestores, oficinas, feira de
produtores agrícolas e gastronomia. Cidades, página 3

Pedal Trilha Limpa vai lançar mapa Nossas Trilhas. Cidades, página 8

Divulgação/PMG

Em Suzano, atendimento ao público dos grupos prioritários segue nas 24 unidades até o dia 30
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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

CONTRACAPA

O ciclo
ocupações habitacionais em áreas de risco.
Desde a virada do século XIX para o século XX já consta nos registros históricos os
primeiros assentamentos de parcelas da sociedade indesejadas pelo poder vigente, que
serviram como o ponto de partida das favelas
no Rio de Janeiro - um modelo exportado
para todo o país. A busca de soluções para
“enquadrar” esta população em locais levou
a ocupação cada vez mais distante dos centros urbanos e de onde estão os negócios, os
empregos, os equipamentos públicos. Nos
projetos habitacionais e as ocupações em
áreas de preservação ambiental, como várzeas de rios e áreas de nascentes, que hoje
são o motor das secas nos reservatórios e nas
enchentes em bairros periféricos.
O ciclo de alienação social e desastre natural não apenas pode, mas precisa ser quebrado pelo bem das futuras gerações. E, para
isso, basta que gestores públicos de todas as
esferas façam apenas uma coisa: que tirem
os assuntos da habitação e do meio ambiente da figuração de seus planos de governo
e tratem com a mesma seriedade que se cobra da segurança pública, saúde e educação.

ARTIGO
Olavo de Arruda Câmara
editor@jornaldat.com.br

Honestidade
A orientação sobre honestidade vem de longe, mas nem
sempre os cidadãos que seguem a bíblica sagrada (livro
da lei para alguns) e cumprem
as orientações. De Provérbios
29, versículos 2 e 4: “Quando o governo é formado de
homens justos e honestos, o
povo vive feliz; mas, quando
os líderes de uma nação são
maus e desonestos, o povo
chora de tristeza. Um rei justo e honesto ajuda seu país a
crescer e viver em paz; o rei
que quer ficar rico à custa
do povo acaba destruindo
sua nação”.
Os governos dos últimos
tempos foram formados de
homens maus e desonestos,
fazendo o povo brasileiro
chorar em silêncio e isoladamente, principalmente aqueles que ficaram desemprega-

dos. Como poderá um país
sobreviver em paz, se vilões
sugam os cofres na nação para
o engrandecimento pessoal?
A justiça divina se realizará um dia. Como exemplo:
conheci um cidadão que se
tornou integrante da classe
média alta enganando as pessoas, tomando os patrimônios
alheios e passou, por isso,
viver uma vida de “nababo”.
Mas, passaram duas décadas
ele se tornou invalido devido a graves enfermidades. O
dinheiro que acumulou não
foi suficiente para o seu tratamento, amputou órgãos e
acabou morrendo abandonado até pela família. Alguns
dos familiares torciam para
que morresse logo, pois estavam famintos para sugarem
as heranças, mas não sabiam
que o patrimônio que deixou

era pífio.
É bom ter patrimônio, dinheiro e viver uma vida feliz
e tranquila, desde que as riquezas acumuladas, venham
de frutos de muito trabalho
com honestidade. Aquele
que é honesto não pode se
esquecer de fazer caridades,
pois, se Deus permitiu que
você tivesse acúmulos de fortunas é para ser um veículo
do criador.
Tudo tem um preço e sempre haverá retorno, tanto para
o bem como para o mau.
Amar o próximo como a ti
mesmo é o maio ensinamento de Jesus. Eleve o seu grau
de consciência, olhe para a
humanidade, sinta e veja os
milhões que estão sofrendo.
Despeje o seu amor de maneira incondicional.
Olavo Arruda Câmara é advogado,
professor universitário, mestre e doutor
em Direito e Política.

KATIA BRITO

 Palestra na Guarda Mirim

 Inclusão escolar

A Guarda Mirim de Suzano (GMS Brasil)
recebeu na última quarta-feira o professor Silas Puerta para uma palestra sobre administração, especialmente focada na Departamentalização. O tema
integra o projeto “Empresa Virtual” desenvolvido pelos adolescentes da GMS.
A atividade contou com a presença dos
integrantes da 66ª turma do Curso de
Formação Básica da instituição. Silas
Puerta, que já foi Guarda Mirim em Suzano, é o atual diretor da Escola Técnica Estadual (Etec) Carlos de Campos.

A Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de São Paulo,
em parceria com o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro - Jardim Humaitá,
abre inscrições para o Workshop” Recursos para a Inclusão Escolar de estudantes com Deficiência Visual”. A ação
é gratuita, destinada a profissionais da
área da educação e acontece no dia 27
de junho, das 9 às 11 horas, no formato online. Inscrições pelo link: https://
formularios.cti.org.br/inscricoes-workshop-recursos-para-a-inclusao-escolar-de-alunos-com-deficiencia-visual/

 Qualificação
 Eleições 2022

A Suzano, empresa de bioprodutos, está
com inscrições abertas para o processo seletivo do Formare na cidade de Suzano. Desenvolvido pelo Programa Voluntariar da Suzano, em parceria com a
Fundação Iochpe, a iniciativa tem como
objetivo capacitar jovens em situação de
vulnerabilidade social para a educação
profissional e o mercado de trabalho.
São 20 vagas para o curso gratuito de
Operador(a) de Processo de Produção.
Mais informações pela plataforma: http://
avaformare.org.br/cadastro/. Inscrições
até o dia 13 de junho.

O Alto Tietê deve contar em breve com
uma diretoria regional do Partido Progressistas (PP), que iniciou seu processo de regionalização no Estado e tem as
cidades da região como prioridade nesse processo de expansão. Um primeiro
passo nesse sentido foi dado na última
quinta-feira, durante visita a cidade de
Poá do vice-presidente estadual do PP,
Maurício Neves, para uma agenda de
compromissos a convite do ex-vereador e pré-candidato a deputado estadual Saulo Souza (PP).

CIDADE BONITA ATENDERÁ TRÊS BAIRROS:
Pedro Chavedar/PMMC

O

Brasil, nesta semana, foi atingido mais uma vez pela marca da
tragédia pela centena de mortes
em comunidades periféricas na
região metropolitana de Recife (PE), em virtude das chuvas. No Alto Tietê, gestores públicos e técnicos se reúnem para debater os
impactos das mudanças climáticas no meio
ambiente não mais em campos conceituais
e teóricos, mas na prática da ocupação urbana. Na Vila São Francisco, em Mogi das
Cruzes, casebres são desmontados com motosserras, sob a vigilância do Poder Público.
Estes acontecimentos podem parecer deslocados entre si, mas representam uma peça
muito maior, que foi negligenciada por décadas por governos de todos os tipos em todos
os cantos do país: o frágil equilíbrio entre a
ocupação humana, o desenvolvimento econômico e social, e como estes diversos pontos
se alimentam em um ciclo de desastres sociais e catástrofes de fato. A precarização da
moradia do Brasil não é um fenômeno inerente à crise econômica causada pelo novo
coronavírus (Covid-19), que aumentou o
número de famílias sem casas e engrossou

•••

Mogi- A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana dará início hoje a
mais um mutirão Cidade Bonita. Serão atendidos três setores da cidade, que
compreendem os bairros Vila Brasileira, Vila Pomar e Vila Melchizedec. A forçatarefa 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 três bairros serão atendidos por completo, num perímetro que
compreende cerca de 30 vias públicas, além de praças e terrenos municipais.

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br
Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com
Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br
Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br
Gerente Administrativa/Financeira Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.
Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997.
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes
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Secretaria de Saúde de Mogi fará ação especial em 13 locais; Suzano prorrogou prazo da campanha para dia 30

Vacinação é intensificada em
Mogi e Suzano amplia prazo
Região - A vacinação contra Municipal e Forças Armadas;
a gripe, Covid-19 e sarampo indígenas e quilombolas.
A dose contra o sarampo
segue nas cidades de Suzano e
Mogi das Cruzes. A Prefeitura está disponível para crianças
de Mogi disponibiliza hoje 13 de 6 meses até 4 anos e 11
pontos de vacinação contra meses. Já a dose contra a
as três doenças. O trabalho é Covid-19 pode ser aplicada
uma continuidade das ações para públicos a partir dos
especiais para atualização do cinco anos, de acordo com
esquema vacinal de públicos cada necessidade. Quem
contemplados. O atendimento tem de 5 a 11 anos deve
ocorre em demanda livre até receber duas doses e quem
tem de 12 a 59 anos, três,
o próximo sábado.
A vacina contra a gripe mas os adolescentes (de 12
está liberada para crianças a 17 anos) precisam agendar
de 6 meses até 4 anos e 11 no www.cliquevacina.com.
meses; idosos de 60 anos ou br. Para maiores de 60 anos,
mais; gestantes e puérperas a indicação é de quatro doses.
(mulheres até 45 dias após
As vacinas contra gripe e
parto); trabalhadores da saúde; sarampo em Mogi também
portadores de deficiências; estão disponíveis durante a
pessoas com comorbidades semana, de segunda a sextadefinidas do Ministério da -feira, nos postos de Saúde e
Saúde; professores e traba- unidades da Estratégia Saúde
lhadores do ensino regular; da Família (ESF), das 9 às 16
trabalhadores do transporte horas. Hoje estarão abertos,
coletivo rodoviário (motoris- das 9 às 16 horas, o Prótas e cobradores de ônibus); -Hiper (drive e pedestre); as
caminhoneiros; portuários; Unidades Básicas de Saúde
policiais, integrantes do Cor- (UBSs) Jardim Camila, Vila
po de Bombeiros, Guarda Suíssa, Braz Cubas, Jardim

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Apenas em Suzano, 50% do público prioritário contra a gripe foi vacinado

Maricá, Nova Aparecida, Santo
Ângelo, Sabaúna, e a Unica
Jundiapeba; além de escolas
em Jundiapeba, Vila Municipal, Parque São Martinho
e Varinhas.
Na próxima segunda e

terça-feira, haverá vacinação
no Terminal Estudantes, das
9 às 20 horas, e na quarta,
quinta e sexta-feira, a imunização será no Mercado
Municipal de Mogi, das 9
às 16 horas.

Suzano

A Secretaria de Saúde
de Suzano vai prorrogar as
campanhas de imunização
contra a Influenza (gripe) e
o sarampo. O atendimento ao público dos grupos

prioritários segue nos 24
postos até o dia 30 de junho
ou enquanto houver doses
disponíveis. O acolhimento
ocorre nas salas de vacinação,
de segunda a sexta-feira, das
8 às 15 horas. Até o momento,
50,1% do público-alvo foi
vacinado contra a gripe e
34,4% das crianças aptas
contra o sarampo.
De acordo com a Pasta, a
estimativa para vacinação da
gripe é de 72.221 pessoas. Em
relação à campanha contra
o sarampo, a estimativa é
de 19.579 crianças.
A imunização contra o
novo coronavírus (Covid-19)
também segue para maiores
de 5 anos. O cronograma
está disponível no site www.
suzano.sp.gov.br.

Região

Os municípios da região
do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do
Alto Tietê (Condemat) não
registraram óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Mogi das Cruzes

Saúde

Pandemia

Fatec Mogi promove
Workshop do Agronegócio

Prefeitura apresenta
nova Organização Social

Máscaras
voltam a ser
obrigatórias nas
salas de aula

A Faculdade de Tecnologia receberá Samuka Alves, pro- fortalecimento da agricultura
(Fatec) de Mogi das Cruzes dutor, influenciador digital familiar” e o “2º Arraial Emrealiza, na semana que vem o e comunicador do agro; e preendedor”, com exposição
23º Workshop do Agronegó- Carolina Gama, zootecnista e lançamento de produtos
cio Mogiano - um encontro e show manager do evento, pelos alunos desenvolvidos
de gestores, bate-papo com representantes do Youth nas disciplinas dos cursos.
Nos dias 9 e 10, haverá
jovens lideranças do agro, Movement Agribusiness
oficinas, feira de produtores (Yami), maior congresso oficinas sobre elaboração de
agrícolas e de gastronomia de jovens do agronegócio currículo, orientação sobre
e outras atrações.
da América Latina, que entrevista de emprego, e a
A participação é gratuita acontece em outubro.
defesa e apresentação de
e aberta à comunidade em
Na quarta-feira haverá o trabalhos acadêmicos dos
geral, além de estudantes e “1º Seminário da aliança pelo
estudantes.
profissionais e empreendeDIVULGAÇÃO
dores que queiram conhecer
mais sobre o agronegócio
e a Fatec mogiana, com
o tema “Comunicação no
Agro: inspiração que gera
negócios”.
Uma das atrações é o “4º
Encontro dos Gestores em
Agronegócio”, na segunda-feira, a partir das 14h30, com
a participação de egressos
da Fatec, que compartilharão suas vivências depois
de formados, mercado de
trabalho, novidades, entre
outros temas.
Na terça, às 19h, a oficina 23º Workshop do Agronegócio começa na segunda em Mogi

Itaquá- A Secretaria de
Saúde promoveu, anteontem,
um encontro para apresentar o Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde (INTS),
Organização Social (OS) que
passará a gerir as unidades
de urgência e emergência da
cidade a partir da próxima
segunda-feira.
Os serviços 24h estão sob
contrato de intervenção desde
18 de janeiro de 2021. Até então,
quem prestava o serviço era
a Santa Casa de Misericórdia
de Birigui, mas devido a má
gestão e irregularidades nas
prestações de contas, a nova
gestão optou por intervir na
administração até que outra
OS pudesse assumir.
O INTS será responsável
pela demanda de atendimentos realizados na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA),
no Centro de Saúde (CS)
24h e no futuro Centro de
Saúde Infantil (CSI). Aproximadamente 320 pessoas
foram contratadas por meio
da OS para trabalhar nessas
unidades.

“Estamos iniciando uma
parceria totalmente focada
na saúde de qualidade e
no respeito à população. A
entidade está comprometida
em atender as demandas do
município e tem capacidade
para isso com base nos serviços
prestados em outras grandes
cidades”, destacou a secretária
de Saúde, Ariana Julião.
O INTS é uma organização
social sem fins lucrativos com
foco na pesquisa e inovação
das melhores práticas tecnológicas para gestão pública
e operação de unidades de
saúde. Representantes da
entidade e parte dos profissionais que vão trabalhar no
município participaram da
apresentação.
“Hoje é, para nós, um dia
muito especial. É o dia em
que viramos a chave para a
transformação da saúde de
Itaquá, algo que já está em
andamento desde o nosso
primeiro dia de gestão. Temos muito a comemorar”,
declarou o prefeito Eduardo
Boigues (PP).

Suzano- O uso de máscaras
volta a ser obrigatório nas
salas de aula a partir hoje. A
decisão estipulada pelo decreto
municipal nº 9.786/2022
observa a recomendação
do Comitê Científico de
São Paulo, que assessora
o governo do Estado nas
ações contra o coronavírus
(Covid-19). Além disso, a
exigência continua vigente
em locais que prestam serviços de saúde, no transporte
escolar e no transporte coletivo, inclusive em locais de
embarque e desembarque
de passageiros.
O decreto prevê a obrigatoriedade da utilização no
interior de salas de aulas e
laboratórios de escolas públicas e privadas, englobando
educação infantil, ensinos
fundamental e médio, cursos
técnicos e profissionalizantes e instituições de nível
superior, sendo facultativa
em quadras, pátios, áreas
de lazer e demais ambientes
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VILA SÃO FRANCISCO

Segundo Prefeitura de Mogi, a ação foi voltada para desmontagem de unidades inacabadas e desocupadas

Prefeitura derruba barracos
de ocupação em Braz Cubas
Andre Diniz

Mogi - Na manhã de ontem, a Prefeitura de Mogi
das Cruzes, juntamente com
representantes do Ministério
Público, promoveu uma
operação em uma ocupação
na Vila São Francisco, no
distrito de Braz Cubas, com
a derrubada de cerca de 50
unidades construídas no local.
Segundo a administração
municipal, a operação consistiu
na desmontagem de unidades
inacabadas e desocupadas, que
não apresentavam utilização
recente, e que não envolveu
a transferência ou remoção
de pessoas. “A ação foi feita
em cumprimento à decisão
e mandado judicial emitidos
pelo juiz da Vara da Fazenda
Pública de Mogi das Cruzes,
Bruno Machado Miano, que
autoriza a Prefeitura a demolir construções inacabadas
e também desabitadas e,
ainda, autoriza o município
a impedir novas ocupações
no local”, informou em nota.

No relato do poder público, a ação teria contado
com a participação de cem
pessoas, entre funcionários
da Administração Municipal
e oficiais de Justiça, com o
apoio da Polícia Militar. As
ações de desmontagem dos
barracos teriam ocorrido
após a comprovação da desocupação dos locais.
Moradores da ocupação,
procurados pela reportagem,
afirmaram que o processo
de averiguação sobre famílias instaladas na ocupação
para a ação de ontem ocorreu enquanto um grupo de
moradores foi impedido de
entrar na área por agentes
da Prefeitura.
Segundo uma moradora,
que não quis se identificar,
a ação dos agentes públicos
acabou por atingir moradias
cujos ocupantes estavam em
horário de trabalho, ou que
estavam no bloqueio. “Foram
mais de 50 barracos que
foram desmontados. Eles
disseram que da próxima

Divulgação

reforçou que será ofertado
às famílias que necessitarem.
“A administração reitera
que a situação da Vila São
Francisco é totalmente imprópria e não oferece o mínimo
de segurança ou dignidade
às pessoas que lá estão. Por
isso, segue defendendo a
desocupação voluntária do
local”, concluiu a prefeitura
em nota.

Ocupação

Ação ocorreu na manhã de ontem, e também foi feita em abril, na ocupação

vez serão todos”, relatou.
Segundo os representantes
da ocupação, a ocupação
na Vila São Francisco conta
com mais de 500 pessoas,
enquanto que nas contas da
Prefeitura, um levantamento

feito em fevereiro deste ano,
193 moradias não estariam
totalmente ocupadas.
O município informou
que espera uma autorização
judicial para prosseguir com
o processo de desocupação da

área ocupada como um todo,
e que não há data prevista
para a remoção de todas as
famílias da área. Perguntado
sobre os procedimentos
a serem tomados para o
acolhimento, o município

A ocupação na Vila São
Francisco completou um
ano em março do ano passado, em uma área que foi
concedida pela Prefeitura
de Mogi à iniciativa privada
em gestões passadas para
a criação de uma fábrica,
sendo que o processo não
foi adiante.
O local ganhou notoriedade
em abril deste ano, quando
imagens de uma operação
também de derrubada de
unidades conduzida pela
Prefeitura circulou nas redes
sociais.

Projeto

Saúde

Motirõ arrecada doações
para o Jardim Planalto

NotreDame inicia venda de
planos para todas as idades

Everton Dertonio*

Mogi - O Motirõ, organização sem fins lucrativos,
está promovendo a ação
“S.O.S Planalto” para arrecadar alimentos e produtos
de higiene e limpeza para
o espaço “Construindo um
sonho”, localizado no Jardim
Planalto.
O projeto infantil de educação e recreação é regido
pelo Motirõ e pela associação
de moradores e atende mais
de 100 crianças por dia no
bairro. Porém, as aulas foram
paralisadas na primeira semana de abril devido a falta
de recursos. Os itens mais
solicitados são alimentos
perecíveis e não-perecíveis
como café, açúcar, pão e
leite, bem como produtos
de limpeza.
A advogada Maria Eduarda Galliani, que atua na parte
administrativa e financeira do
Motirõ, conta que as aulas já
tiveram que ser paralisadas
outras vezes. “Isso já aconteceu

algumas vezes, pois o projeto
depende 100% de doações e,
infelizmente isso não pode
ser controlado por nós. Então
tem vezes que ficamos uma
ou duas semanas sem aula
e aí precisamos correr atrás
de parceiros mais fortes. Nós
pretendemos fechar parceria
com alguns patrocinadores
mensais para ter uma regularidade, mas sempre estaremos
abertos à qualquer tipo de
doação” ressaltou.

Maria Eduarda informou
que futuramente serão distribuídas caixas do Motirõ a
diversos pontos de arrecadação
pelo Alto Tietê, e o retorno
das atividades está previsto
para a próxima segunda-feira.
A chave PIX para a transferências e a forma de contato
para doações é a mesma:
marcelafernandessiqueira@
gmail.com.
*Texto supervisionado pelo editor

Divulgação

Projeto infantil atende mais de 100 crianças por dia

Mogi - A empresa NotreDame Intermédica lançou
recentemente no Alto Tietê
a comercialização de planos de saúde individuais
para pessoas de todas as
idades, correspondendo
às expectativas constantes
do mercado e oferecendo
uma experiência diferente
e completa em assistência
à saúde.
Para a maioria dos casos,
não há carência em relação
à migração de usuários de
outras operadoras de planos
de saúde. Os conveniados
NotreLife contam com uma
série de benefícios exclusivos, como o Interclube,
que dá direito a descontos
em medicamentos.
Os beneficiários também
têm acesso a um consultor
de saúde e aos Centros Clínicos instalados em Mogi
das Cruzes, Suzano e Arujá, à estrutura completa
do Hospital Santana e às
Unidades do Laboratório
NotreLabs, além de rede

credenciada.
O recurso da telemedicina
também é oferecido, assim
como o aplicativo através
do qual é possível marcar
consultas e exames, incluindo
a emissão de guias, entre
outras facilidades para o
cotidiano dos pacientes.
A NotreDame Intermédica
também disponibiliza no
Alto Tietê a nova estrutura
do NotreLife 50+, um plano
individual para pessoas com
mais de 50 anos de idade.
Os conveniados poderão
usufruir de dois consultórios
e salas de acolhimento e
atividades, com acesso exclusivo pela entrada lateral
do Centro Clínico de Mogi
das Cruzes, localizado no
Jardim Santista.
O NotreLife 50+ proporciona diferenciais em
relação aos planos de
saúde convencionais. Os
beneficiários desta faixa
etária terão acesso a uma
equipe especializada em
cuidados para esta etapa da

vida, formada por médico,
gerontólogo, enfermeiro e
auxiliar administrativo, que
fica à disposição para ajudar em quaisquer assuntos
burocráticos do plano.
No Espaço NotreLife
50+, são estimuladas a interação social e a troca de
experiências, com ações
prescritas pelos especialistas
de maneira personalizada,
como palestras, dicas de
nutrição, aulas de ioga,
estímulo à memória, alongamento e atividades físicas,
sempre sob a supervisão de
profissionais.
O Plano de Vida é feito
com a contribuição do
paciente, de acordo com as
necessidades diagnosticadas. A partir daí, a equipe
monta um plano de cuidado
individual, com metas a
serem alcançadas.
Mais informações sobre
todos os planos podem
ser adquiridas pelo site da
NotreDame Intermédica:
www.gndi.com.br.
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PARQUE DAS VARINHAS

Investimento será de R$ 11,8 milhões, sendo R$ 10,5 milhões em recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro)

Semae investirá em coleta
e no tratamento de esgoto
Mogi- O Serviço Municipal
de Águas e Esgotos (Semae)
iniciará a implantação de
um sistema de esgotamento
sanitário no Parque das Varinhas, distrito de Jundiapeba.
O investimento será de R$
11,8 milhões, sendo R$ 10,5
milhões em recursos do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos
(Fehidro), após aprovação de
projeto elaborado pela autarquia, e mais R$ 1,3 milhão do
próprio Semae, como contrapartida. A ordem de início dos
trabalhos será assinada hoje.
O projeto prevê a implantação de aproximadamente 11,4
quilômetros de redes coletoras; 164 poços de visita; 127
poços de inspeção; 4 estações
elevatórias (bombeamento)
de esgoto; 2,8 quilômetros de
rede de recalque (tubulação
que conduz os efluentes da
elevatória até um ponto a
partir do qual possa seguir por
gravidade até uma unidade de
tratamento); 3,4 quilômetros
de coletor-tronco; 502 ramais
de ligação e 49 sistemas individuais de tratamento de
esgotos.
O complexo será interligado à elevatória do Jardim
Santos Dumont III, de onde
o esgoto será encaminhado
para tratamento na estação
da Sabesp, em Suzano. A
população beneficiada será
de 2.800 moradores, mas o
sistema poderá atender até 5
mil pessoas – estará preparado,
portanto, para o crescimento
populacional do bairro. O
prazo previsto para construção
do sistema de esgoto Parque
das Varinhas será de dois anos.

Ney Sarmento/PMMC

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - PROCESSO Nº 33.638/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO de Fraldas Descartáveis Infantis,
Fraldas Descartáveis Geriátricas, Toalhinhas Umedecidas, Fórmulas Alimentares Infantis,
Complementos Alimentares, Espessantes Alimentares e Leite de Vaca Integral UHT.
EMPRESAS VENCEDORAS: PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E
MÓVEIS LTDA – EPP; FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI e AUREA COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME.
VALOR GLOBAL: R$ 169.519,50 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e dezenove reais
e cinquenta centavos).
Mogi das Cruzes, em 30 de maio de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 - PROCESSO Nº 5.487/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE
ENFERMAGEM.
EMPRESA VENCEDORA: A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI; SALVI LOPES & CIA LTDA – ME; MALVAGLIA COMERCIAL LTDA; MEDICALL
FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA; COMERCIAL
3 ALBE LTDA; SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; CIRÚRGICA
UNIÃO LTDA; ROSILENE VIEIRA LOPES ME e MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 3.129.319,53 (três milhões, cento e vinte e nove mil, trezentos e
dezenove reais e cinquenta e três centavos).
Mogi das Cruzes, em 31 de maio de 2022
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 - PROCESSO Nº 8284/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL.
EMPRESA VENCEDORA: LGM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 32.997,25 (trinta e dois mil, novecentos noventa e sete reais e vinte e
cinco centavos).
Mogi das Cruzes, em 31 de maio de 2022
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 - PROCESSO Nº 8.347/2022 E APENSOS.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS (ADESIVO PARA SUTURA QUÍMICA, AREIA HIGIÊNICA PARA GATOS E
ARMADILHA ADESIVA PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DE ROEDORES) E ITENS
DE LIMPEZA (ÁGUA DESTILADA E DETERGENTE DESINFETANTE CLORADO EM GEL).
EMPRESA VENCEDORA: LICITALIMP COMERCIAL LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).
Mogi das Cruzes, em 31 de maio de 2022
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde

Em Mogi, um núcleo que já conta com sistema de coleta e tratamento fica em Sabaúna

de esgoto é a Vila Andrade,
em Sabaúna.

Núcleos isolados
O Parque das Varinhas é
um dos bairros que integram
o projeto de sistemas de esgotamento sanitário em núcleos
isolados, que está em fase final
de elaboração pela autarquia. Os
demais núcleos contemplados
serão Biritiba Ussu, Chácaras
Guanabara, Jardim Nove de
Julho, Parque São Martinho,
Quatinga, Taiaçupeba e Vila
Mathias (Sabaúna).
O investimento na elaboração
dos projetos para todos os oito
núcleos é de R$ 5,7 milhões,
sendo R$ 4,6 milhões do
governo federal e R$ R$ 1,1
milhão do Município. Nesta
etapa, estão sendo feitos os
estudos para, posteriormente,
o Semae buscar recursos para
as obras, tal como ocorreu
para o Parque das Varinhas.
Em Mogi das Cruzes, um núcleo isolado que já conta com
sistema de coleta e tratamento

Parque Santana
O Semae deve iniciar também em junho a construção
de coletor-tronco de esgotos
que atenderá mais de 4.400
moradores da região da Praça
Deputado Paulo Kobayashi
(conhecida como Praça do
Oito), no Parque Santana.
O investimento total será

de R$ 846.369,94, sendo
R$ 740.423,95 também em
recursos do Fehidro, e contrapartida de R$ 105.945,99
da autarquia.
O projeto prevê a implantação
de 1.060 metros de coletor, da
Praça do Oito até um ponto
da rua Lara, onde se conectará
ao sistema existente e que
encaminha o esgoto coletado
para tratamento na estação da
Sabesp, em Suzano.

Sociedade dos Médicos de Mogi das Cruzes Ltda.

CNPJ/MF nº 47.355.029/0001-50
Edital de Convocação
Reunião de Sócios da Sociedade dos Médicos de Mogi das Cruzes Ltda.
Ficam desde já convocados os Senhores Sócios da SOCIEDADE DOS MÉDICOS DE MOGI
DAS CRUZES LTDA., (a “Sociedade”), para se reunirem no próximo dia 15 de junho de 2022,
às 10h00 horas, com a presença de sócios titulares de pelo menos 75% (setenta e cinco por
cento) do capital social e às 10h30 em segunda convocação, com a presença de qualquer número
de sócios, no Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Bento do
Sacramento, nº 368 - Vila Lavinia, CEP 08737-010, para tratar da seguinte ordem do dia: (a)
Deliberar sobre proposta de dissolução da Sociedade; (b) Eleição do Liquidante da Sociedade,
caso aprovado o item ‘a’ da ordem do dia; (c) Exame, discussão e deliberação sobre o balanço
de encerramento da Sociedade, levantado em 19 de maio de 2022 e previamente colocado à
disposição dos Sócios na sede da Sociedade, caso aprovado o item ‘a’ da ordem do dia; e (d)
Aprovação da distribuição do saldo de patrimônio da Sociedade entre os Sócios, caso aprovado
o item ‘a’ da ordem do dia. O balanço especial de encerramento, previamente levantado, se
encontra à disposição dos sócios na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida
Japão, nº 493 – sala 06, Alto Ipiranga, CEP 08730-330. Mogi das Cruzes, 01 de junho de 2022
SOCIEDADE DOS MÉDICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.
Adalcindo Vieira do Nascimento Filho

Organização Médica para Assistência e
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ltda.

CNPJ/MF nº 08.880.251/0001-10
Edital de Convocação - Reunião de Sócios da Organização Médica
para Assistência e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ltda.
Ficam desde já convocados os Senhores Sócios da Organização Médica para Assistência e
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ltda., (a “Sociedade”), para se reunirem no
próximo dia 15 de junho de 2022, às 12h00 horas em primeira convocação e, em atenção ao artigo
11º do Contrato Social da Sociedade, em segunda convocação às 12h30, no Município de Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Bento do Sacramento, nº 368 - Vila Lavínia, CEP 08737010, para tratar da seguinte ordem do dia: (a) Deliberar sobre proposta de dissolução da
Sociedade; (b) Eleição do Liquidante da Sociedade, caso aprovado o item ‘a’ da ordem do dia; (c)
Exame, discussão e deliberação sobre o balanço de encerramento da Sociedade, levantado em 19
de maio de 2022 e previamente colocado à disposição dos Sócios na sede da Sociedade, caso
aprovado o item ‘a’ da ordem do dia; e (d) Aprovação da distribuição do saldo de patrimônio da
Sociedade entre os Sócios, caso aprovado o item ‘a’ da ordem do dia. O balanço especial de
encerramento, previamente levantado, se encontra à disposição dos sócios na Cidade de Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Japão, nº 493 – sala 02, Alto Ipiranga, CEP 08730-330.
Mogi das Cruzes, 01 de junho de 2022. Organização Médica para Assistência e
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ltda. Adalcindo Vieira do Nascimento Filho

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Secretaria de Planejamento e Urbanismo – Divisão de Fiscalização de Obras Particulares
D.F. nº

SETOR

QUADRA

UNID

SUB

LOTEAM / COORDENADAS

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

- APRESENTAR E/OU REQUERER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, O PROJETO APROVADO REFERENTE A REMOÇÃO DE TERRA (TERRAPLENAGEM) QUE VEM SENDO EXECUTADA NO IMÓVEL
SITO A RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA – JARDIM AEROPORTO 3, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 32, DA LEI MUNICIPAL 6562/11, E SUAS ALTERAÇÕES – NO PRAZO CORRESPONDENTE DE 05 (CINCO) DIAS.
- DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO Nº

14058

25

17

10

JD. AEROPORTO 3

FRANCISCO MTEUS FILHO ES/M.

14060

25

17

12

JD. AEROPORTO 3

HIDEO MURAKAMI E S/M.

RUA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA Nº 413 – JD. AEROPOPRTO 3
RUA ALFREDO M. MACHADO Nº 111 – VILA BANCÁRIA – SÃO PAULO

- DEVIDO A EXISTÊNCIA DO NÚMERO 44 (EM DUPLICIDADE) NA RUA QUINZE DE AGÔSTO - JARDIM AEROPORTO 3 - HÁ NECESSIDADE DE REQUERER A RETIFICAÇÃO DO NÚMERO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
- PLANEJAMENTO E URBANISMO, NO PRAZO CORRESPONDENTE DE 05 (CINCO) DIAS. LEI VIGÊNTE.
- DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO Nº

13493

25

54

20

0

JD. AEROPORTO 3

JOSÉ TEDESFORO DO NASCIMENTO

RUA QUINZE DE AGÔSTO Nº 44 – NESTA

- APRESENTAR E/OU REQUERER JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - O PROJETO APROVADO DA OBRA QUE VEM SENDO EXECUTADA NO IMÓVEL SITO A RUA FAB S/Nº - JARDIM AEROPORTO 3
- CONFORME DETERMINA OS ARTIGOS 32 E 35 DA LEI MUNICIPAL Nº 6265/2011 E SUS ALTERAÇÕES - NO PRAZO CORRESPONDENTE DE 05 (CINCO) DIAS
- DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO Nº

13487

25

70

3

JD. AEROPORTO 3

ELISEU AMARO

RUA PAULINA PIRESBEU Nº 19 – CAXINGUI – SÃO PAULO

OBS: O não atendimento do Documento de Fiscalização (Intimações supracitadas), com seu respectivo prazo para vencimento, acarretará em MULTA.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM/SP - BIRITIBA PREV

INFORME DE APOSENATDORIAS RECENTEMENTES CADASTRADOS NO INSTITUTO
BIRITIBA PREV

NOME: CRISTINA APARECIDA NUNES
DATA DE CONCESSÃO: 11 DE ABRIL DE 2022
PROCESSO: 047/2021
PORTARIAS: 142/2022-PM E 009/2022-BP
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 21 DA LC 10/2004
E ARTIGO 6° EC 41/2003
APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
(MAGISTÉRIO)
CARGO EFETIVO: PROFESSOR DE EMEF

NOME: ROBERTO LUENGO
DATA DE CONCESSÃO: 20 DE ABRIL DE 2022
PROCESSO: 006/2022
PORTARIAS: 151/2022-PM e 010/2022-BP
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 21 DA LC 10/2004
E ARTIGO 40, § 1º, INCISO III “a” DA CF
APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
CARGO EFETIVO: VIGIA PATRIMONIAL

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE BIRITIBA MIRIM/SP - BIRITIBA PREV
TERMO ADITIVO N.º 03
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

CONTRATADO: MARCIO AUGUSTO CURY MARCONDES E MARCELO CURY MARCONDES
VALOR: R$ 2.148,25 MENSAIS
PRAZO: 12 MESES
ASSINATURA: 18/03/2022
OBSERVAÇÃO: Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - PROCESSO Nº 200.435/2022
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de cimento Portland.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação
estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas serão recebidas
até às 08h00min do 20 de junho de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.
br/. Mogi das Cruzes, 03 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA
- Diretor Geral.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
Demonstrativo Financeiro e Orçamentário da Receita e Despesa Previdenciárias
Bimestral e Acumulada - Lei 9.717/1998
2º BIMESTRE DE 2022

Discriminação
No Período
RECEITAS
Previsão Anual
Previsto Mensal
Realizada
Previsto
I. Receitas Correntes
14.552.052,00
1.004.973,13
4.750.360,17
14.552.052,00
Contr Serv Ativo Civil
2.787.705,00
232.308,75
400.466,72
2.787.705,00
Receita Patrimonial
2.578.800,00
214.900,00
2.677.027,90
2.578.800,00
Outras Receitas Correntes
115.780,00
9.648,33
14.597,80
115.780,00
Receitas Correntes - Intra OFSS
9.069.767,00
548.116,05
1.119.809,47
9.069.767,00
Outras Rec Correntes -Intra OFSS
538.458,28
Comp. Prev. entre RGPS e RPPS
Receita Extra-Orçamentária
Contrib. Patronais -Mts,Jrs D.Ativa
TOTAL DA RECEITA
14.552.052,00
1.004.973,13
4.750.360,17
14.552.052,00
DESPESAS
2º BIMESTRE
Dotação Atual
Empenhado
Liquidado
Empenhado
II. Despesas Correntes
4.717.044,00
1.008.821,56
1.008.821,56
1.976.724,37
Inativos Civis
2.898.452,00
828.315,84
828.315,84
1.629.580,31
Pensionista Civis
628.713,00
116.633,73
116.633,73
231.964,10
Sentenças Judiciais
642.640,00
Outras Despesas Correntes
547.239,00
63.871,99
63.871,99
115.179,96
III. Despesas de Capital
140.000,00
Investimentos
140.000,00
Reserva Legal
9.695.008,00
TOTAL DA DESPESA
14.552.052,00
1.008.821,56
1.008.821,56
1.976.724,37
IV. Resultado
Previdenciário (I-II-III)
3.848,43
3.741.538,61
12.575.327,63
V. Saldo Financeiro Instituto
Aplicações Merc. Aberto
Bancos C/ Movimento
R$
79.288.230,55 R$
19.209,42
VI. Alíquota (Civis)
Ativos
Inativos
Pensionistas
Ente Público
14
14
14
16

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente

Acumulado
realizado
7.418.391,97
600.832,29
4.058.119,80 14.597,80
1.667.925,52
1.076.916,56 -

7.418.391,97
Acumulado
Liquidado
1.976.724,37
1.629.580,31
231.964,10
115.179,96
1.976.724,37

à Realizar
7.133.660,03
2.186.872,71
1.479.319,80
101.182,20
7.401.841,48
1.076.916,56
7.133.660,03
A empenhar
2.740.319,63
1.268.871,69
396.748,90
642.640,00
432.059,04
138.953,07
138.953,07
9.695.008,00
12.575.327,63

5.441.667,60
4.254.387,33
Caixa
R$
812,74

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade
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Cidade promove apoio à pedal Trilha Limpa
Guararema- A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está
apoiando um evento que será realizado hoje, a partir das 9 horas, e que une esporte,
meio ambiente, sustentabilidade e solidariedade. Após um bate-papo com cicloativista,
Renata Falzoni, os participantes iniciarão o pedal “Trilha Limpa”, de 17 quilômetros, e
farão a limpeza de trilhas, como um ato de preservação do meio ambiente, além de
reforçar que a bike e o desenvolvimento econômico podem ser aliados da natureza.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br
Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015

HOJE

Neste ano, não haverá o tradicional cortejo que celebra a boa colheita, acompanhado dos carros de bois, cavalos, entre outros

Festa do Divino Espírito Santo
promove Caminhada Paz e Bem
Mogi- A Festa do Divino
Espírito Santo de Mogi das
Cruzes promove hoje, a partir
das 11 horas, a Caminhada
Paz e Bem, em um formato
alusivo à Entrada dos Palmitos,
partindo do Largo do Rosário,
na área central da Cidade.
Neste ano, conforme já havia
sido anunciado pelos festeiros Ricardo Lima da Costa e
Denise Rezende da Silva e os
capitães de mastro Eduardo
Ferreira Rego e Milena da
Costa Freire Rego, não haverá
o tradicional cortejo que celebra a boa colheita (a fartura),
acompanhado dos carros de

bois, cavalos, charretes e cavaleiros. Algumas adaptações
foram impostas, também neste
momento, em virtude da pandemia de Covid-19.
A partir das 9h30, cinco
grupos folclóricos (congada
e Moçambique) se reúne no
Largo do Rosário (popularmente
conhecida como Praça da
Marisa). Lá eles se apresentam
ao público, aguardando a chegada dos festeiros e capitães
de mastro. Essa chegada está
prevista para às 11 horas. Eles
sairão às 10h20 da Associação
Pró-Festa do Divino, no Mogilar.
À frente deles estará o carro da

colheita, em que é colocada Luiz Stringhini.
a charola dos alimentos, e o
O Afogado do Povo tamdos Palmitos, com a imagem bém foi adaptado para os dias
do Divino. O percurso até o atuais. Ao invés de servir seis
Largo do Rosário será feito mil pessoas, de forma gratuita,
de carro. Eles irão passar pela serão oferecidos 100 pratos
Capela de Santa Cruz (rua a serem distribuídos (meio a
Doutor Ricardo Vilela, na meio) para duas instituições
altura do número 1.200) e beneficentes: Instituto Pró+Vida
descem a rua Doutor Ricardo São Sebastião e Fraternidade
Vilela até chegar ao Santuário Casa de Assis. Essa entrega
Diocesano do Senhor Bom ocorrerá depois da Caminhada
Jesus - Igreja de São Benedito. Paz e Bem.
Deste ponto, eles seguem pela
rua DoutorCorrêa, passam por Drive-thru
algumas ruas do Centro até
Desde ontem, a Festa do
chegar ao ponto onde estarão Divino faz a venda de doces e
os grupos folclóricos. A partir salgados, além do tradicional
daí, todos seguem em cortejo afogado, na Associação Próa pé até o Império, para mais -Festa do Divino, a chamada
apresentações e a bênção do Casa da Festa. Até o domingo
padre João Paulo da Silva e do (último dia da festividade), os
bispo diocesano, Dom Pedro devotos vão poder se deliciar

Divulgação

Serão oferecidos 100 pratos do Afogado do Povo

com algumas das iguarias
vendidas na Quermesse, que
neste ano não ocorreu, como
afogado, espetinhos, tortinho
e doces. O sistema de venda

será apenas para compra e
retira. A venda será feita das
18h30 às 22 horas. A Casa da
Festa fica na avenida Francisco
Rodrigues Filho, 1.232.
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Qualiﬁcação e empregabilidade
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA REALIZADA A DISTANCIA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRATORDINÁRIA
Pelo Presente edital de convocação de Assembléia Geral
extraordinária, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel,
Papelão e Cortiça de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de
Vasconcelos, no uso das atribuições que lhe confere o capítulo III do
estatuto da entidade, Convoca todos os trabalhadores do setor de
Fabricação de Papel, funcionários da empresa Kimberly Clark Brasil
Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda., estabelecida na
Estrada Casa Grande, Km 59, Bairro Cocuera, na cidade de Mogi das
Cruzes para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 07 de junho de 2022 (terça-feira), na sede do Sindicato na
Rua Francisco Franco, nº 375, Centro, Mogi das Cruzes, em dois horários
às 10:00 e às 15:00 horas, para discussão e deliberação dos seguintes
pontos discriminados: 1) Leitura, discussão e votação da ata da
Assembleia anterior; 2) Discussão e deliberação sobre a proposta da
empresa para o acordo turnos de revezamento ininterruptos para o setor
de fabricação de papel; 3) Outros assuntos do interesse dos trabalhadores.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados mandei
publicar o presente edital em jornal da imprensa regional, e o mesmo será
afixado em nossa sede e Subsede. Mogi das Cruzes, 3 de junho de 2022 –
Marcio de Paula Cruz – Presidente.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA REALIZADA A DISTANCIA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRATORDINÁRIA
Pelo Presente edital de convocação de Assembléia Geral
extraordinária, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel,
Papelão e Cortiça de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de
Vasconcelos, no uso das atribuições que lhe confere o capítulo III do
estatuto da entidade, Convoca todos os trabalhadores do setor de
Conversão e Fabricação de Papel, funcionários da empresa Kimberly Clark
Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda., estabelecida na
Estrada Casa Grande, Km 59, Bairro Cocuera, na cidade de Mogi das
Cruzes para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 06 de junho de 2022 (segunda-feira) na sede do Sindicato
na Rua Francisco Franco, nº 375, Centro, Mogi das Cruzes, em dois
horários às 10:00 e às 15:00 horas, para discussão e deliberação dos
seguintes pontos discriminados: 1) Leitura, discussão e votação da ata da
Assembleia anterior; 2) Discussão e deliberação sobre a proposta da
empresa para o acordo turnos de revezamento ininterruptos para o setor
de conversão de papel; 3) Outros assuntos do interesse dos trabalhadores.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados mandei
publicar o presente edital em jornal da imprensa regional, e o mesmo será
afixado em nossa sede e Subsede. Mogi das Cruzes, 3 de junho de 2022 –
Marcio de Paula Cruz – Presidente.

Programa Bolsa Trabalho tem
inscrições abertas para 80 vagas
Mogi das Cruzes terá 80
vagas para a nova etapa do
programa Bolsa Trabalho,
desenvolvido pelo governo do
Estado, com apoio da Prefeitura, por meio do programa
Mogi Conecta. As inscrições
podem ser feitas até o dia 17
de junho, por meio do site
bolsadopovo.sp.gov.br.
O programa Bolsa Trabalho
tem o objetivo de gerar renda,
qualificação e empregabilidade para as pessoas em
situação vulnerável. Podem
se inscrever pessoas que estão
desempregadas, maiores de
18 anos e com renda familiar
de até meio salário mínimo
por pessoa.
A iniciativa garante ocupação profissional por cinco
meses e o selecionado vai
atuar junto a órgãos públicos
municipais e estaduais, com
bolsa auxilio de R$ 540 por
mês, além de 80 horas de
qualificação, promovida pela
Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).
A carga horária de atuação

Pedro Chavedar/PMMC

Inscrições para o programa do governo do Estado podem ser feitas até 17 de junho

dos selecionados será de 4
horas diárias, cinco dias por
semana, e o benefício poderá
ser pago por cinco meses
consecutivos.
O programa Mogi Conecta,
da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Inovação, vai apoiar
as bolsistas que desejarem

acessar o mercado de trabalho
e também quem preferir investir no empreendedorismo.
“O programa é uma iniciativa
que traz benefícios para as
pessoas que estão desempregadas. Elas terão acesso a
uma renda e a possibilidade
da realização de cursos de
capacitação. O programa Mogi

Conecta também faz parte, com
apoio aos participantes em
questões de empregabilidade e
empreendedorismo”, afirmou
o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico,
Gabriel Bastianelli. Mais informações pelo telefone 0800
7979 800 ou pelo WhatsApp
98714-2645.

