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

Mogi receberá R$ 128 milhões 
em investimentos do Estado

Anúncio foi feito pelo governador durante a evento realizado no centro de Mogi; ele também esteve com o Condemat

MOGI BASQUETE

O governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou 
ontem investimentos em Mogi das 
Cruzes de mais de R$ 128 milhões 
nas áreas de habitação, infraestru-
tura e saúde. O anúncio foi feito 
durante o Mutirão do Emprego e 
Empreendedorismo, realizado na 
cidade. Entre os investimentos, há 
R$ 50 milhões para o recapeamen-
to de vias e R$ 15 milhões para pa-
vimentação, com uma contraparte 
de R$ 15 milhões do município. 
O governador também esteve em 
Guarulhos, onde anunciou a libera-
ção de R$ 647,8 milhões em obras 
e serviços para os municípios do 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Conde-
mat). Cidades, página 5

D
iv

u
lg

a
çã

o

A Secretaria de Cultura de Ita-
quaquecetuba anunciou a reativa-
ção da Companhia de Teatro de 
Itaquá após quatro anos sem ati-
vidades. O grupo é formado por 
sete atores e professores de teatro 
e tem por objetivo ampliar as ações 
artísticas e culturais do município, 
além de garimpar novos integran-
tes. Cidades, página 3

Cultura

COMPANHIA 
TEATRAL ESTÁ 
DE VOLTA

VESTIBULAR

Fatec tem mais 
de 800 vagas 
na região. p3

Governador visitou Mogi das Cruzes e anunciou investimentos em mobilidade, habitação e saúde

Pedro Chavedar/PMMC

 Equipe passa por reestruturação e foca na base. Cidades, página 5

Até 2060

Prefeitura lança projeto Mogi 
500 Anos para planejar futuro 

Mogi 500 Anos reunirá sociedade civil, poder público e 
iniciativa privada para pensar a cidade. Cidades, página 6
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EDITORIAL

Instituições

C
ircula na internet uma imagem reti-
rada de uma rede social mostrando 
que, em menos de trinta dias no 
Brasil, quatro eventos mostraram o 

pior lado de nossa sociedade. Em menos de 
quatro semanas, restou a todos nós pergun-
tar qual é a instituição que ainda funciona 
plenamente em nosso país.

De Sergipe à Amazônia, de Santa Catarina 
ao interior de São Paulo, passando pela Es-
trada da Volta Fria, vimos as diversas faces 
da violência: cometida pelo Estado, por cri-
minosos, por agentes do Poder Judiciário e 
servidores públicos. Por pessoas que usaram 
das prerrogativas da Lei de Execução Penal 
para matar, barbarizar e traumatizar diante 
de testemunhas e câmeras.

O fio condutor na maioria dos casos foi a 
relativização da violência por parte de seto-
res que deveriam garantir e proteger a po-
pulação da barbárie. O resultado pífio aos 
agressores e mandantes dos crimes mostra 
que o ódio ao semelhante é a única institui-
ção que ainda funciona plenamente e sem 
interferências no Brasil, diante da impuni-
dade, da normalização diante da violência, 

da banalização do desrespeito aos direitos 
adquiridos por nossa sociedade.

O descolamento de algumas das autorida-
des não apenas da realidade dos fatos, mas da 
própria condição atual da sociedade, assusta 
qualquer pessoa que já tenha feito leitura de 
um livro de História. A barbárie não é um 
fato fechado em si, mas a lenta progressão 
de ressentimentos, cuja origem pode variar 
entre uma miríade de fatores, que ganha no-
vas camadas de separação de classe, de gê-
nero, de ideias, e escoa inexoravelmente a 
um conflito interno muito mais pernicioso 
que qualquer ameaça externa, seja real ou 
imaginária, por se prolongar diante de ge-
rações, caso nada seja feito.

Gestores públicos trabalham incansavel-
mente para manter a coesão de nossas co-
munidades, pleiteando recursos financeiros 
e pessoais, buscando o estímulo ao comércio 
e à indústria com novas vagas de emprego. 
Porém não há a garantia de que as leis apli-
cadas no momento em que se fizerem neces-
sárias. Diante das dificuldades em trazer a 
normalidade à vida das pessoas, o ódio não 
pode ser a única coisa que funciona no Brasil. 

A terra tem mais de sete 
bilhões de habitantes e a po-
pulação não para de crescer. 
A terra se movimenta em 
rotação e translação e não 
para. Pensar um pouco na 
existência humana e refletir 
sobre todos os problemas 
da humanidade trás bene-
fícios para aqueles que têm 
grau elevado de consciência 
e se preocupam com a vida 
do próximo. 

Trabalhar para obter per-
cepção, contemplar o futu-
ro e se colocar à disposição 
com novas ideias para esti-
mular a paz, a fraternidade 
e colaborar para diminuir a 
brutalidade que domina a 
grande maioria dos bilhões 
de habitantes. À medida que 
se desenvolve a compreen-
são, percepção e elevação das 
finalidades da vida, haverá 

Sensibilidade

ARTIGO
Olavo Câmara 

melhoria da consciência de 
cada um com benefícios em 
prol da humanidade. 

Dizem alguns filósofos, es-
tudiosos da espiritualidade 
que “a maior dificuldade com 
que o mundo se confronta 
hoje é a falta de integração 
para a consecução dos ideais 
e finalidades dos vários po-
vos do mundo”. “Eles pare-
cem estar caminhando em 
direções opostas às metas 
que buscam na vida. Essa 
digressão leva à confusão e, 
naturalmente, ao conflito. 

Boa parte dos povos não 
acredita mais em política, re-
ligião, sistemas econômicos 
nem em métodos de apren-
dizado”. O baixo nível de 
compreensão da vida, do uni-
verso e das relações entre os 
povos, além do egoísmo e da 
luta pelo domínio de coisas 

materiais, são destruidores. 
O domínio exclusivo da 

materialidade leva pessoas 
que atingem estes objetivos 
a ira permanente e jogam 
as suas vidas contra os seus 
semelhantes. A perda de 
pequenos bens tornam as 
pessoas agressivas e não se 
importam com as vidas dos 
seus semelhantes. 

Enquanto os povos não 
atingirem um alto grau de 
percepção do universo e 
não contemplarem o seu 
interior para entender que 
a sua vida pertence ao uni-
verso e nada nos pertence, 
não haverá evolução para 
se aproximar do Cosmo, ou 
seja, da consciência de Deus 
Universal. Eleve a sua cons-
ciência e encontrará soluções 
para estimular os humanos. 
Contemple a vida.
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 �Mogi 500 Anos 

A diretora vice-presidente do Grupo Mogi 
News de Comunicação, Sonia Massae de 
Moraes, prestigiou anteontem no lança-
mento do projeto Mogi 500 Anos, ao lado 
da diretora comercial do Grupo, Sentileusa 
Moraes. O prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha, que lidera a iniciativa que 
pretende reunir a sociedade civil, o po-
der público e a iniciativa privada em tor-
no do planejamento da cidade até 2060.  

 �Retorno 

Quem tem voltado a frequentar eventos 
na cidade é o presidente do PL, Walde-
mar Costa Neto. Na noite de anteontem, 
ele representou sua família nas home-
nagens feitas pela Prefeitura de Mogi. O 
ex-deputado ainda subiu ao palco com 
outros políticos da cidade à convite do 
prefeito para participar do compromisso 
do Mogi 500 Anos para o futuro da cidade. 

 �Pré-candidato

O presidente da Câmara de Mogi, Mar-
cos Furlan (Pode), esteve no Cemforpe 
e elogiou a iniciativa da prefeitura. En-
tre o fim de julho e o início de agosto, ele 
deve fazer o lançamento oficial de sua 
candidatura à Assembleia Legislativa. 

 �Participação especial 

A presidente nacional do Podemos, a de-
putada federal Renata Abreu (Pode-SP), 
participou ontem do evento de assinatura 
dos convênios entre o governo estadual 
e a Prefeitura de Mogi das Cruzes para 
as áreas de infraestrutura, habitação e 

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••

Sonia Massae de Moraes e Sentileusa de Moraes estiveram com o prefeito

Luís Moraes 

saúde. Renata foi calorosamente rece-
bida pelo anfitrião, Caio Cunha, e pelo 
governador Rodrigo Garcia - um possí-
vel aceno entre as partes para a dispu-
ta eleitoral deste ano.

 �Harmonia 

No começo de sua fala durante a soleni-
dade, Rodrigo Garcia elogiou a presença 
da maioria dos membros da Câmara de 
Vereadores de Mogi - no total, 14 dos 23 
parlamentares dividiam o palco com o 
chefe do Executivo estadual. “Uma cida-
de que tem a harmonia entre os pode-
res anda mais rápido”, vaticinou Garcia.   

 �Fenômeno

Último dia para admirar a olho nu o ali-
nhamento de cinco planetas do Sistema 
Solar. O horário ideal para conferir to-
dos os planetas no céu ao mesmo tempo 
será, neste domingo, antes do amanhe-
cer, entre 5h30 e 6h10. Neste período, 
basta olhar para a direção leste no céu 
noturno que já será possível visualizar 
primeiro Mercúrio, à esquerda, segui-
do de Vênus, Marte, Júpiter e Saturno.

 �Serviços de Wi-Fi

A Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) fará no dia 26 de 
julho, às 9 horas, um leilão de licita-
ção de serviços de wi-fi para implan-
tação em toda a extensão das Linhas 
10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 
13-Jade, além da Estação Palmei-
ras-Barra Funda, na Linha 7-Rubi. O 
edital, na íntegra, está disponível nos 
sites da CPTM, BEC e IMESP.
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Cultura reativa Companhia 
de Teatro de Itaquá

Itaquá- Secretaria Muni-
cipal de Cultura anunciou 
a reativação da Companhia 
de Teatro de Itaquá após 
quatro anos sem atividades. 
O grupo é formado por sete 
atores e professores de teatro 
e tem por objetivo ampliar 
as ações artísticas e culturais 
do município.

Com esse retorno, os de-
senvolvedores farão avaliações 
semestrais para a inclusão de 
atores formados em oficinas 
promovidas pela secretaria. 
A ideia é garimpar mais 
pessoas para o projeto.

“Voltar com as atividades 
da companhia é fundamental 
para a manutenção da cul-
tura da nossa cidade e isso 
envolve diretamente nossos 
alunos das oficinas de teatro. 
A ideia é expandir esse grupo 
cada vez mais e, quando 
solicitados, já apresentarmos 
uma companhia formada de 
atores”, contou a secretária 
de Cultura, Maria Ana Rosa.

A companhia é formada 
pelos atores Michel Leal, 

Após 4 anos

Adão Faustino, João Batis-
ta, também conhecido por 
Jota João, Thalia Rodrigues, 
Jéssica Belém, Michael Dou-
glas e Natan de Assis, que 

desenvolveram juntos o 
projeto de retomada.

“Uma das maiores pautas 
da nossa gestão é aproximar 
a população da cultura e da 
educação. Com a retomada 
da nossa companhia, vamos 
abranger cada vez mais pes-
soas e isso envolve crianças, 
jovens e adultos. Teremos 
um grande trabalho e não 
vai faltar vontade”, com-
pletou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Desenvolvedores farão avaliações semestrais

Millena Matos/Prefeitura de Itaquá

Escola Municipal atinge 
excelentes resultados

Guararema- Os alunos 
dos 3º, 4º e 5º anos da Es-
cola Municipal Profa. Célia 
Leonor Lopes Lunardini 
obtiveram resultados bri-
lhantes na 25ª Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA).

Com orientação da equipe 
gestora, os professores de-
senvolveram um trabalho 
pedagógico com interme-
diação de objetos digitais 
de aprendizagem, com o 
intuito de potencializar o 
aprendizado da Matemática, 
Ciências, interpretação de 
textos e dados, utilizando 
simulados digitais, simulador 
digital de sistema solar e 
um aplicativo de realidade 
aumentada (com cubo de 
realidade aumentada) para 
consolidar os conhecimentos 
científicos.

Os alunos do 5º ano B 
também participaram da 
Mostra Brasileira de Foguetes 
(MOBFOG), uma Olimpíada 
inteiramente experimental, 
que consiste em construir e 
lançar, obliquamente, foguetes, 

Olimpíada Brasileira

a partir de uma base de 
lançamento, o mais distante 
possível. O empenho dos alu-
nos trouxe grande resultado 
para a Escola e toda a Rede 
de Ensino Municipal, com 
o ranking de 10 alunos com 
nota 10; 13 alunos com nota 
9 e 10 alunos com nota 8.

“É um grande orgulho ver 
os excelentes resultados dos 
alunos, além do trabalho da 
equipe gestora e dos pro-
fessores envolvidos. Todos 
merecem reconhecimento 
pela dedicação e desempe-
nho na Olímpiada”, apontou 
a Secretária Municipal de 
Educação, Clara Assumpção 
Eroles Freire Nunes.

Os alunos que alcançaram 
a nota 10 foram: Danillo de 
Lima Ferreira, Davi Torres do 
Prado Ratto, Felipe Amato 
Diaz, Felipe Casado Lima, 
Fernanda Lopes Silva de Oli-
veira, Igor de Moura Cortez, 
João Pedro Nasraui de Moura, 
Lorenzo Vicenzi Paschoalick, 
Nicholas Francisco de S. 
Chrispino Nascimento e a 
Sophia Ribeiro da Silva Reis.

Vestibular das Fatecs oferece 
mais de 800 vagas para a região

Inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até as 15 horas do dia 28 de junho; prova será dia 17 de julho

PROCESSO SELETIVO

Alto Tietê- Oportunidade 
para cursar de forma gratuita 
uma faculdade de excelência 
e se destacar no mercado de 
trabalho. Estão abertas até o 
dia 28 de junho as inscrições 
para o processo seletivo das 
Faculdades de Tecnologia do 
Estado (Fatecs), que oferecem, 
só na região do Alto Tietê, 820 
vagas. As provas do Vestibular 
do segundo semestre serão 
aplicadas em 17 de julho, de 
forma presencial.

As vagas estão distribuídas 
entre as cidades de Ferraz de 
Vasconcelos (80), Guarulhos 
(260), Itaquaquecetuba (220) 
e Mogi das Cruzes (260). São 
mais de 10 opções de cursos 
para as cidades na região.

Para concorrer a uma vaga 
no processo seletivo do se-
gundo semestre de 2022, é 
preciso ter concluído o Ensino 
Médio regular ou equivalente, 
comprovando a conclusão até 
a data da matrícula.

Para participar, o interessa-
do deve preencher a ficha de 
inscrição, disponível no site 

vestibularfatec.com.br, e o 
questionário socioeconômico. 
Após o correto preenchimento 
das informações solicitadas, 
o candidato deve realizar o 
pagamento da taxa de inscrição 
de R$ 91 em dinheiro, em 
uma agência bancária de sua 
preferência, ou via internet, 
pelo aplicativo bancário ou 
ainda com cartão de crédito, 
por meio da ferramenta dis-
ponível no site do Vestibular. 
O pagamento deve ser feito 
até a data de encerramento 
das inscrições.

Ao realizar o preenchimento 
da inscrição, é preciso escolher 
um curso em primeira opção 
e, caso seja do interesse, optar 
por um curso para segunda 
opção, em qualquer Fatec e 
período. Os cursos, as vagas, 
os períodos e as unidades 
participantes estão descritas 
no Manual do Candidato, 
disponível no site do processo 
seletivo e na página do Centro 
Paula Souza (CPS).

Caso o candidato não te-
nha acesso a computador e 

internet, as Fatecs de todo 
o Estado disponibilizarão os 
equipamentos para que seja 
realizada a inscrição. O inte-
ressado deve entrar em contato 
com a unidade para saber 
datas e horários disponíveis, 

antes de ir ao local.
O candidato com deficiência, 

que necessite de condições 
especiais para realizar a prova, 
deverá indicá-las na ficha de 
inscrição eletrônica e, também, 
encaminhar o laudo médico, 

emitido por especialista, des-
crevendo o tipo e o grau da 
necessidade, por meio de link 
específico na Área do Candi-
dato, impreterivelmente, até as 
15 horas do dia 28 de junho.

O candidato transgênero 

que desejar ser tratado pelo 
nome social, deverá informá-lo, 
no ato da inscrição, no campo 
específico para isso. Caso não 
seja informado o nome social 
no ato da inscrição, não será 
possível solicitar a inclusão 
posteriormente. Também 
é preciso enviar durante o 
preenchimento da ficha, via 
upload, imagem do RG (frente 
e verso) e uma foto 3×4 recente.

É de inteira responsabilidade 
do interessado realizar o exame, 
o correto preenchimento da 
ficha de inscrição, o envio de 
documentos e o cumprimento 
dos prazos estipulados.

Inclusão Social
O Sistema de Pontuação 

Acrescida do Centro Paula 
Souza concede acréscimo de 
pontos à nota final obtida no 
exame, sendo 3% a estudantes 
afrodescendentes e 10% a 
quem tenha cursado o Ensino 
Médio integralmente na rede 
pública. Se o candidato estiver 
nas duas situações, recebe 
13% de bônus.

Interessado deve preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico

Divulgação

Itaquá - Arroz, feijão, carne 
maluca, batata doce rústica 
com alecrim e doce de abó-
bora: esse foi o cardápio 
para quem festejou o São 
João no Bom Prato ontem. 
Com o intuito de aproveitar 
as datas sazonais e oferecer 
opções variadas, os clientes 
puderam almoçar em um 
ambiente tipicamente junino.

A alimentação servida 
possui os nutrientes ne-
cessários e crianças de até 
6 anos não pagam, assim 
como pessoas em situação 
de rua que possuem o cartão 
para as refeições. Quem não 
se enquadra na gratuidade, 
paga R$ 1 nas refeições e 
R$ 0,50 no café. Por dia 
são servidos 300 cafés, 900 
almoços e 300 jantares.

O restaurante fica na rua 
Padre Anchieta, 78, centro. 
O horário para o café é das 
7h às 9h, do almoço é das 
10h30 às 14h e o jantar é 
das 17h às 19h ou até que 
as refeições terminem.

Bom Prato 
festeja São 
João servindo 
comidas típicas

Comemoração

Grupo é formado 
por sete atores e 
professores e tem 
por objetivo ampliar 
as ações artísticas
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Estado libera R$ 128 milhões 
em convênios para a cidade

Verbas para áreas de infraestrutura urbana, habitação e saúde foram anunciadas no mutirão da prefeitura

INVESTIMENTOS 

Mogi - O governador de 
São Paulo, Rodrigo Garcia 
(PSDB), anunciou investimen-
tos no município de mais de 
R$ 128 milhões na tarde de 
ontem nas áreas de Habita-
ção, Infraestrutura e Saúde. 
O anúncio foi feito durante 
a realização do Mutirão do 
Emprego e Empreendedo-
rismo, promovido no Largo 
do Rosário, na região central.

Participaram do even-
to o prefeito Caio Cunha 
(Pode), os deputados esta-
duais Marcos Damásio (PL) 
e Rodrigo Gambale (Pode); 
os deputados federais Marco 
Bertaiolli (PSD) e Renata 
Abreu (Pode); membros 
do secretariado estadual, 
da Câmara Municipal e do 
gabinete do Executivo mu-
nicipal, além da presença do 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL).

Na solenidade, o gover-
nador assinou cerca de R$ 
128,4 milhões em convênios, 
sendo R$ 50 milhões para 
o recapeamento de vias em 
Mogi; R$ 15 milhões para 
pavimentação, cujo programa 
contará com uma contraparte 
de outros R$ 15 milhões do 
município. Também foram 
ratificados R$ 30,2 milhões 
pela Agência Reguladora de 
Transportes do Estado de 
São Paulo (Artesp) para a 
construção de uma nova faixa 

marginal da rodovia Ayrton 
Senna (SP-070) no distrito 
do Taboão, como uma alça 
de acesso ao distrito.

Para a área da Habitação, o 
governo confirmou R$ 11,4 
milhões para a construção 
de 64 novas moradias pela 
Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
(CDHU), e outros R$ 12,8 
milhões para a reforma de 
750 moradias pelo programa 
Viver Melhor.

Na Saúde, o governador 
reforçou que o Palácio dos 
Bandeirantes está trabalhan-
do na reformulação da rede 
pública de Saúde no Alto 

Tietê e no Estado, e que 
está investindo em um novo 
mutirão de cirurgias de baixa 
e média complexidade, que 
serão realizados nos hospitais 
públicos e em convênios com 
a rede privada para atender à 
demanda até o final do ano.

A principal novidade foi 
o anúncio da liberação de 
R$ 9 milhões para a aqui-
sição de equipamentos para 
a Maternidade Municipal, 
cujas obras foram concluídas 
recentemente. “Secretário 
Zeno Morrone pode entrar em 
contato com a Secretaria de 
Estado, pois a liberação já foi 
comunicada ao comando da 

pasta”, anunciou o governador.
O prefeito de Mogi reforçou 

a importância histórica dos 
anúncios, e da nova relação 
entre o município e o Estado 
em pontos como o fim do 
projeto de instalação do 
pedágio na rodovia Mogi-

-Dutra (SP-088), a insta-
lação do novo restaurante 
Bom Prato no distrito de 
Jundiapeba e o início das 
operações confirmado para 
o final de agosto. “Em três 
meses como governador, ele 
já esteve três vezes em nossa 
cidade, sempre trazendo 
boas notícias, recursos e 
convênios”, destacou Cunha.

Andre Diniz

Rodrigo Garcia assinou convênios para Mogi das Cruzes em diferentes áreas

André Diniz

Região - O governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) esteve 
em Guarulhos ontem onde 
anunciou a liberação de R$ 
647,8 milhões em obras e 
serviços para os municípios 
do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), entregou 
67 veículos e maquinários 
do Programa Nova Frota e 
confirmou a implantação do 
Hospital Veterinário Regional. 
Acompanhado pela primeira-
-dama do Estado, Luciana 
Garcia e secretários estaduais, 
o governador foi recebido 
pelo Conselho de Prefeitos 
do consórcio, deputados, 
vereadores e lideranças da 
região.

A implantação do Hospital 

Cidades firmam convênios de R$ 647,8 milhões   
Governo do Estado 

governamentais à população.
“Este encontro tem duas 

grandes motivações, uma 
delas é prestar contas do 

as relações institucionais 
entre o Estado, prefeituras 
e câmaras, além de ampliar 
a transparência das ações 

Veterinário Regional deverá 
ser feita em Mogi das Cruzes, 
possivelmente na estrutura 
que abriga o Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti. A unidade 
foi pleiteada pelo Condemat 
em abril de 2021 para forta-
lecer as políticas públicas de 
bem-estar animal na região. 
O governador e o secretário 
de Saúde do Estado, Jean 
Gorinchteyn, confirmaram 
que o Estado vai investir 
R$ 6 milhões para a im-
plantação do hospital, que 
será o primeiro a funcionar 
regionalmente no Estado. 
O custeio do hospital será 
rateado entre os municípios.

As ações foram anunciadas 
durante a iniciativa Governo 
na Área, que busca intensificar 

que estamos fazendo pelos 
municípios e a outra é de 
ouvir a sociedade para que 
continuemos a fazer o melhor 
para os municípios. Nosso 
governo é municipalista, 
pois é nos municípios que as 
políticas públicas acontecem 
em benefício da população”, 
destacou o governador.

Destaques
Garcia anunciou ainda o 

mutirão de cirurgias para 
atender a demanda reprimida 
por meio de hospitais públicos, 
privados e filantrópicos com 
pagamento pelo governo do 
Estado do dobro da tabela 
SUS. O objetivo é zerar a fila 
de 66 mil cirurgias em cinco 
meses. Já o Ambulatório 

Médico de Especialidades 
(AME) de Mogi, passará a 
contar com o tratamento de 
Quimioterapia para atender 
à demanda da região.

Para a Educação serão 
destinados R$ 7,7 milhões. 
Em Suzano, haverá a am-
pliação de uma escola mu-
nicipal, no valor de R$ 313 
mil, por meio do Plano de 
Ações Integradas do Esta-
do de São Paulo (Painsp). 
Também serão cobertas sete 
quadras esportivas de escolas 
estaduais, com custo de R$ 
6,3 milhões. Pela Desenvolve 
SP, Itaquaquecetuba terá R$ 
50 milhões para reforma 
do Paço Municipal e para 
construção de uma arena 
multiuso.

Governador esteve com o Conselho de Prefeitos

Divulgação

Mogi - O governador 
de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), defen-
deu o investimento na 
qualificação profissional 
para a recuperação dos 
empregos nos setores de 
indústria e comércio na 
região do Alto Tietê. A 
declaração foi feita durante 
uma entrevista coletiva na 
tarde de ontem em Mogi 
das Cruzes. 

A reportagem questionou 
as ações tomadas pelo 
Estado para a retomada 
do emprego nos setores 
com base no último le-
vantamento do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
do primeiro quadrimestre 
deste ano, onde das 5,8 
mil vagas criadas no Alto 
Tietê, apenas 900 estariam 
ligadas aos setores da 
indústria e do comércio. 

Segundo o governador, 
a alteração dos paradigmas 
do emprego no mundo 
contemporâneo está le-
vando a mudanças das 
atividades econômicas, no 
entanto o governo busca 
manter a intensidade da 
industrialização em São 

Qualificação vai ser 
reforçada pelo governo

Paulo. “A qualificação 
profissional permeia todos 
os setores da atividade 
econômica, e os mutirões 
que estamos realizando 
em todo o Estado nos 
ajudam a mapear qual 
é a oferta e quais são as 
demandas locais. Com 
base nisso, pretendemos 
orientar os cursos para 
cada região”, afirmou. 

Durante o evento, vol-
tado para a assistência de 
micro e pequenos em-
preendedores e pessoas 
à procura de emprego, 
o governador também 
reforçou o compromisso 
de apoiar integralmente às 
demandas apresentadas 
junto ao Banco do Povo. 

Nova visita
Rodrigo Garcia volta 

ao Alto Tietê hoje para 
a entrega do Hospital de 
Cirurgias do Estado de 
São Paulo, em Suzano. A 
expectativa é de que seja 
apresentada a solução 
para a alça de saída do 
Rodoanel Mário Covas 
para o limite entre Suzano 
e Poá, na altura da rodovia 
SP-66. (A.D.)
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Basquete passa por mudanças 
e foca nas categorias de base

Com o novo estatuto da associação, a equipe mogiana pretende buscar apoio nas empresas da região 

REESTRUTURAÇÃO 

Mogi - O Mogi Basquete 
realizou ontem a coletiva de 
imprensa com o presidente 
da Associação Desportiva 
de Mogi das Cruzes, Dimas 
Franco, e o vice-presidente 
Rodrigo Garzi, no Ginásio 
Municipal Professor Hugo 
Ramos. Durante a coletiva, 
de acordo com a equipe, 
foram mencionadas as novas 
propostas para a temporada 
de 2022, gestão responsável, 
impacto da categoria de 
base, verba de incentivos 
fiscais e futuro da equipe 
profissional. Um comuni-
cado divulgado na última 
quarta-feira anunciou que a 
equipe profissional do Mogi 
Basquete optou por não 
participar do Campeonato 
Paulista e do NBB neste ano.

Com o novo estatuto da 
associação, de uma forma 
legalmente constituída,a 
equipe pretende ter acesso 
as empresas da região in-
teressadas no apoio, mos-
trando um leque de opções 
de verbas que poderão ser 

Ações da equipe estão focadas nas categorias de base, com apoio da prefeitura

direcionadas.”Hoje uma 
gestão esportiva responsável 
não pode ser só baseada 
em captação de recursos 
de patrocínio e de verba 
de marketing. Precisamos 
buscar novos meios para 
que as empresas nos apoiem. 
Verbas de incentivos, você 
tem as indústrias que podem 
apoiar”, afirmou Garzi. 

O foco, como ressalta no 
comunicado, é a categoria de 
base, que, segundo a equipe 
está disputando campeona-
tos oficiais e conquistando 
resultados relevantes desde 
o início do ano, com apoio 
da Prefeitura de Mogi das 

Cruzes. 
O time conta com nove 

categorias: SUB 11, SUB 12, 
SUB 13, SUB 14, SUB 15, 
SUB 16, SUB 17, SUB 18 
E SUB 22. Na coletiva foi 
informado que a associação 
está sendo reestruturada para 
pensar em longo prazo com 
uma parceria ainda mais forte 
com a prefeitura, com uma 

gestão mais moderna, com o 
apoio da torcida e de todos 
mogianos.

Nesse final de tempora-
da, a equipe destacou que 
percebeu que não haveria a 
possibilidade financeira de 
participação de campeonatos 
com a equipe adulta. “Foi 
uma questão dura para nós, 
mas o que eu quero deixar 

claro é que o Mogi Basquete 
não acabou e nós estamos 
organizando para voltar mais 
forte com muita garra pra ser 
um time supercompetitivo.”, 
finalizou o presidente da 
Associação Dimas Franco. A 
parte administrativa do clube 
agora contará com ex-técnico 
Danilo Padovani, como ge-
rente esportivo, e Guilherme 

Filipin direcionado para a 
categoria de base.

Torcida 
A Torcida Organizada Fa-

náticos Mogi das Cruzes se 
manifestou ontem em sua 
rede social, depois do co-
municado que anunciou que 
a equipe do Mogi Basquete 
não disputará o Campeonato 
Paulista e o Novo Basquete 
Brasil (NBB) 2022: “E o que 
dizer de tudo isso??? É muito 
triste ver o que fizeram com o 
esporte mais amado da cida-
de. Quantos batalharam pro 
basquete chegar onde chegou, 
quantos perderam noites de 
sono para montar um time 
que levasse o orgulho para 
os seus torcedores, quantos 
torcedores não abriram mão 
de muitas coisas para acom-
panhar seu time na vitória 
ou na derrota, quantos não 
deram a cara pra bater em 
prol a um amor pela bola 
laranja. Mas e agora? É muito 
triste ver tanta dedicação de 
tantos escorrer pelo ralo”.

Divulgação 

Cidade Bonita atenderá 
região do bairro Mogilar

Mogi - A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes inicia hoje 
mais um mutirão Cidade 
Bonita, com trabalhos de 
zeladoria. Nesta etapa, a 
força-tarefa estará na região 
que abrange o Mogilar, Vila 
Mogilar, Jardm Náutico e 
Vila Sara Avignon, com uma 
carta de serviços completa 
para atender a demandas e 
deixar os bairros em boas 
condições de conservação. A 
previsão é de que a operação 
se estenda por sete dias.

Todas as vias, praças e 
terrenos municipais serão 
contemplados pelos traba-
lhos: capinação de guias e 
sarjetas, raspagem de guias, 
manutenção de ruas, Opera-
ção Tapa-Buraco, limpeza de 
terrenos municipais, recolha 
de entulho e inertes, troca 
de lâmpadas, manutenção 
civil de próprios e limpeza 
de galerias e bocas de lobo.

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana, que 
coordenada a operação, in-
forma que os mutirões fazem 

Zeladoria

parte do Plano de Zeladoria, 
elaborado a partir da divisão 
da zona urbana da cidade 
em 25 setores.

O último mutirão atendeu o 
Jardim Santista, Vila Chinesa, 
Vila Cléo, Vila Progresso, 
Alto do Ipiranga e Alto do 
Guaianazes.

A cada força-tarefa, a Se-
cretaria destina cerca de 
30% do efetivo, enquanto o 
restante segue se dedicando 
a trabalhos rotineiros nas 

demais partes da cidade.

Canal oficial
A definição da ordem de 

atendimento do Cidade Bonita 
obedece a levantamentos 
próprios da Secretaria de 
Infraestrutura e também a 
pedidos de manutenção feitos 
pela comunidade. O canal 
oficial para que o cidadão 
registre solicitações junto 
à Prefeitura é a Ouvidoria, 
pelo telefone 156.

Operação deve se estender no local por sete dias

Pedro Chavedar/PMMC

CASA Terra Nova têm 
palestra hoje sobre skate

Itaquá - Todos os adoles-
centes que cumprem medida 
socioeducativa de internação 
no CASA Terra Nova, em 
Itaquaquecetuba, participam 
hoje, às 10 horas, de uma 
palestra com demonstração 
de skate pelo atleta profis-
sional Lucas Santos. Em 
duas horas, além de contar 
sua história de vida, Santos 
apresentará na quadra do 
centro socioeducativo ma-
nobras simples e radicais, 
de quem se apaixonou pelo 
esporte quando tinha 2 anos 
de idade.

A iniciativa ocorre por 
meio do projeto “Da Escola 
Pra Rua”, de Ronaldo Caldas, 
com o objetivo de proporcio-
nar vivências e experiências, 
por meio de histórias de 
vida, que impactem na re-
flexão dos adolescentes em 
internação sobre diferentes 
possibilidades de futuro longe 
da criminalidade.

“Queremos mostrar aos jovens 
que eles possuem condições 
de se desenvolverem na vida 

Incentivo 

por meio do esporte ou da 
música, independentemente 
da condição financeira de 
cada um”, explica o diretor 
do CASA Terra Nova, Cris-
tiano Teodoro.

Neste primeiro semestre, 
por meio dessa proposta de 
apresentar exemplos de vida 
nas áreas da cultura e do 
esporte, o centro socioedu-
cativo já recebeu o cantor e 
produtor Kikinha de Paula, 
irmão do cantor Netinho de 

Paula, e o atleta de slackline 
Guilherme Teixeira, de Suzano.

“Só podemos agradecer e 
enaltecer a generosidade desses 
profissionais em contar suas 
histórias de vida e mostrar aos 
adolescentes que eles também 
enfrentaram adversidades e, 
mesmo assim, seguiram em 
frente, atrás de seus sonhos”, 
afirma o secretário da Justiça 
e Cidadania e presidente da 
Fundação CASA, Fernando 
José da Costa.

Lucas Santos vai conversar com adolescentes 

Divulgação 

Em comunicado, 
na última quarta-
feira, time anunciou 
que não disputará o 
Paulista e o NBB
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OAB Suzano promove ‘Cinediversidade’

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da 
Comissão de Direitos Humanos, promove no próxima terça-feira, às 19 horas, 
o ‘Cinediversidade’, encontro que visa estimular o diálogo e a discussão sobre 
diversidade a partir da exibição de uma obra temática. A atividade em alusão ao Dia 
Internacional do Orgulho LGBTQIA+ será no Cineteatro Wilma Bentivegna.   

Projeto Mogi 500 Anos planejará 
cidade de forma sustentável 

Iniciativa pretende reunir a sociedade civil, poder público e iniciativa privada em torno de propostas para a cidade 

ATÉ O ANO 2060 

Mogi - Empresários, li-
deranças de bairros, repre-
sentantes de entidades da 
sociedade civil e da classe 
política da cidade e da re-
gião participaram ontem 
do lançamento do Projeto 
Mogi 500 anos que tem 
como objetivo planejar a 
cidade até 2060. A iniciativa, 
encabeçada pelo secretário 
municipal de Planejamento 
e Gestão Estratégica, Lucas 
Porto, parte de uma realidade 
desafiadora da cidade, como 
ele destacou na abertura do 
evento realizado no Cemforpe, 
que também contou com 
apresentações de congada, 
taikô, hip hop, balé e a 
presença dos festeiros e 
capitães-de-mastro da Festa 
do Divino Espírito Santo, 
ressaltando a diversidade e 
as diferentes manifestações 

culturais da cidade.
Um dos dados apresen-

tados pelo secretário reve-
lou que 8.782 famílias da 

cidade vivem em extrema 
pobreza, com uma renda 
mensal em torno de R$ 89, 
levando em conta o número 
de pessoa. Ele afirmou que 
pode se concluir que 10% 
dos mogianos estejam nessa 
situação. A cidade também 
tem um déficit de quatro 
mil vagas em creches.

A proposta, segundo o 
secretário, é deixar de ser 
refém dos problemas co-
tidianos, e olhar a cidade 
a longo prazo, além dos 
ciclos políticos. A partir da 
análise histórica na ótica 
urbanística, o Mogi 500 
Anos visa, de acordo com ele, 
unir esforços da sociedade 
em parceria com o poder 
público, reunindo os saberes 
estabelecidos sobre as cida-
des de forma geral, sobre 
Mogi mais especificamente 
e a participação popular. 

Fundamentado em boas 
práticas, o projeto tem como 
consultor Guilherme Caval-
canti, economista e consultor 
do Plano Recife 500 Anos. 
No evento de ontem, ele 
comandou um painel com 
a participação de Marcos 
Magalhães, fundador do 
Instituto de Co-Responsabi-
lidade pela Educação (ICE), 
que ressaltou a importância 
da educação e deve atuar 
também na consultoria para 
formação de políticas públicas 

no setor em Mogi, e tam-
bém o arquiteto e urbanista 
Ciro Pirondi, formado pela 
Universidade Braz Cubas, 
mora em Mogi e é diretor 
geral da Escola da Cidade. 

No lançamento, houve 
ainda homenagens para 
famílias tradicionais da 
cidade: Mori, fundado-
res do Hospital Ipiranga; 
Borenstein, responsáveis 
pela Helbor; Shibata, da 
rede de supermercados; 
Simões, da holding SIMPAR; 
Horii, destaque na área 
de mineração e hotelaria; 
Alabarce, também do setor 
de supermercados; Bezerra 
de Melo, fundadores da 
Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC); Saada, na 
área de móvei; Da San Biagio, 
do Grupo Diário; Yamamoto, 
representando os produtores 
rurais da cidade, e Costa, 
referência à família do ex-

-prefeito Waldemar Costa 
Filho, que governou a cidade 
por quatro mandatos, com 
destaque para a construção 
das rodovias Mogi-Dutra e 
Mogi-Bertioga. 

O prefeito de Mogi, Caio 
Cunha (Pode), e a vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
(Pode) encerram o evento. 
Cunha ressaltou a impor-
tância da classe política 
para o sucesso do projeto, 
e no final chamou ao palco 

Katia Brito

Prefeito Cunha destacou que projeto pode se transformar no legado de sua gestão.

Katia Brito 

O arquiteto e urba-
nista Ciro Pirondi, que 
participou do painel no 
evento de lançamento 
do projeto Mogi 500 
Anos, destacou a água 
como o bem primário 
mais valioso atualmente 
e apresentou um projeto 
de hidrourbanismo para 
a cidade, propondo uma 
ligação entre a Serra do 
Itapeti e a Serra do Mar, 
utilizando o Rio Tietê, 
que poderia ser uma nova 
rota para o comércio. O 
prazo para execução seria 
de 16 anos.

Para o arquiteto, Mogi, 
assim como outras locali-
dades latino-americanas, 

Arquiteto apresenta 

projeto de hidrourbanismo
vive uma rota de colisão 
com a natureza, e que 
é possível manter uma 
relação harmônica entre a 
cidade e a natureza, sem 
interromper o crescimento.

O prefeito Caio Cunha 
afirmou que o projeto do 
arquiteto é viável, é deve 
ser iniciado nos últimos 
anos de mandato: “Não 
é um negócio caro, nem 
que atrapalhe o fluxo 
da cidade, ele pode ir 
acontecendo, e é uma 
necessidade a partir do 
momento que a gente 
entende que o maior valor 
hoje da nossa cidade são 
as pessoas e também a 
nossa natureza”. (K.B.)

os vereadores presentes, 
incluindo o presidente do 
Legislativo, Marcos Furlan 
(Pode); o deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD); o 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL); e Waldemar 
Costa Neto, presidente do 
PL, e os convidou a se com-
prometerem com a iniciativa. 

Cunha destacou que não 
tem dúvida que se tiver 
um envolvimento da so-
ciedade civil, da iniciativa 
privada e principalmente 
dos players políticos da 
cidade, o projeto pode se 
transformar no legado de 
sua gestão. A participação 
da sociedade, segundo ele, 
já vem ocorrendo com a rea-
lização desde o ano passado 
do Participa Mogi, que já 
teria alcançado 50 bairros, 
ouvindo as demandas locais. 

“Entra prefeito e sai prefeito, 
sempre todo mundo está 
disposto a resolver proble-
mas, e resolver problemas 
é importante, mas a gente 
precisa resolver problemas 
e planejar a cidade para 
que os mesmos problemas 
não voltem a acontecer”, 
destacou. 

Para a vice-prefeita, a ideia 

é que a iniciativa perdure 
para os próximos governos, 
indo além dos ciclos políti-
cos, e que todos assumam o 
compromisso de construir 
juntos. “A gente tira literal-
mente o poder da mão do 
governo e coloca o poder na 
mão das pessoas, para que 
independentemente de ciclo 
político, grupo político, as 
pessoas pautem o que elas 
querem para a cidade que 
elas vivem, isso é incrível”, 
ressaltou.  

O presidente do Legis-
lativo mogiano elogiou a 
iniciativa. “A proposta é 
muito boa, pensando no 
planejamento, nas pessoas, 
na cidade. Um planejamen-
to que a gente espera que 
seja ao longo do tempo 
executado, mas mais do 
que isso é a possibilidade 
da população participar 
via redes sociais, via site, e 
também com certeza virão 
audiências públicas para 
que a população participe 
e opine, e realmente esteja 
presente”, salientou. 

Saiba mais sobre o projeto 
e participe pelo link https://
pravoce.mogidascruzes.sp.gov.
br/mogi-500-anos/

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 092/2022 - PROCESSO Nº 17.359/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos na 
Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 14:30 horas, do dia 08 de 
julho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 24 de junho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana_______________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA RP Nº 015/21 - PROCESSO Nº 31.858/21
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS, QUADRAS, MUROS, MURETAS, PAVIMENTOS 
FLEXÍVEIS E ÁREAS E LOCAIS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: A10 METAL ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 7.503.095,20 (sete milhões, quinhentos e três mil, noventa e cinco reais 
e vinte centavos).

MOGI DAS CRUZES, em 24 de junho de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL _______________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA 
CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência 
Social, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 083/2022 - PROCESSO Nº 12.965/2022 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 08 
de julho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 24 de junho de 2022.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social_______________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 – PROCESSO Nº 41.405/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS E FILME STRETCH.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Educação, 
comunica aos interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada em 30 de 
abril de 2022, foram informados os nomes das empresas vencedoras erradas, onde se lê: 
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS A.J.A LIMITADA, leia-se: MAXIRAFIA INDUSTRIA 
IMPORTACAO EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA, e, onde se lê: NOG.COM, leia-se: 
R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EIRELI. E ainda, foi informado o valor final de 
R$ 41.662,00 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais), sendo correto o valor de 
R$ 41.304,28 (quarenta e um mil, trezentos e quatro reais e vinte e oito centavos).

Mogi das Cruzes, em 21 de junho de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

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

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

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

ELÓI  LOPES  CAMPOLINO, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido  em  
Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos  e  sessenta  e cinco 
(25/04/1965), residente e domiciliado Rua  Amaro Corrêa, 62, Jardim Santa Teresa, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de BENEDICTO ALVES CAMPOLINO e de ILKA LOPES CAMPOLINO.               
VILMA  DE FÁTIMA APARECIDA MOURA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP no dia vinte e três de setembro de mil   novecentos   e   sessenta  e  cinco  (23/09/1965),  
residente  e domiciliada  Rua  Amaro  Corrêa,  62,  Jardim  Santa  Teresa, Mogi das Cruzes,  SP, 
filha de BENEDITO BATISTA CARVALHO MOURA e de CATARINA DE MORAIS MOURA.                                                         
Conversão de União Estável                                            

JULIO  CESAR  BERTOLE  DO  AMARAL,  estado  civil  solteiro,  profissão caldeireio,  nascido  
em  Osasco, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos  e oitenta e nove (01/10/1989), 
residente e domiciliado Rua Ana Ferreira de Oliveira, 122, C, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de ESPERINDEUS DIMICIANO DE AMARAL e de ANA LUCIA BERTOLE.      
JULIANA DA SILVA CARVALHO, estado civil solteira, profissão auxiliar de recursos humanos, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de  março de mil novecentos e noventa e 
oito (24/03/1998), residente e domiciliada Rua Ana Ferreira de Oliveira, 122, C, Vila Municipal, Mogi 
das  Cruzes,  SP, filha de GELSON DE OLIVEIRA CARVALHO e de MARIA ELZA DA SILVA.                                                             

LUCAS  BARBOSA  CARDOSO,  estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido  em  Mogi  
das  Cruzes,  SP  no  dia  oito  de novembro de mil novecentos  e  noventa  (08/11/1990),  
residente e domiciliado Avenida Kaoru  Hiramatsu, 1800, bloco 07 apto 33, Braz Cubas, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de VALDIR CARDOSO e de TANIA MARIA BARBOSA CARDOSO.         
NATÁLIA  DA  SILVA  BOMFIM,  estado civil solteira, profissão autonoma, nascida em Ubaira, 
BA no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta  e  oito  (26/03/1988),  residente e 
domiciliada Avenida Kaoru Hiramatsu,  1800,  bloco  07 apto 33, Braz Cubas, Mogi das Cruzes, 
SP, filha  de  NATALINO  MONTEIRO  BOMFIM  e  de  EUFROSINA MARIA DA SILVA BOMFIM.                                                               
Conversão de União Estável                                            

PAULO EMANNUEL NUNES TEODORO, estado civil solteiro, profissão analista de  sistemas,  nascido  
em Mogi das Cruzes, SP no dia três de março de mil  novecentos e noventa e dois (03/03/1992), 
residente e domiciliado Avenida Alexandrina de Paula, 1727, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, 
SP,  filho  de  PAULO  ROBERTO  TEODORO  e de MARIA DO CARMO MACEDO DE SOUSA.                                                                
WALERIA  MENDES ESCUDEIRO, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São 
Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa   e  quatro  (15/09/1994),  residente  
e  domiciliada  Avenida Alexandrina  de  Paula,  1727,  Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha  
de  WAGNER  JOSÉ  ESCUDEIRO  e  de  VALQUIRIA  APARECIDA MENDES ESCUDEIRO.                                                            

MARCO  AURELIO  DE  ASSIS, estado civil solteiro, profissão promotor de Merchan  design,  
nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia dezessete de maio  de  mil  novecentos  e  oitenta e 
nove (17/05/1989), residente e domiciliado  Rua Prof João Gualberto Mafra Machado, 705, casa 
11, Vila Brasileira,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho de Francisco de Assis e de Maria José da Silva.                                                  
DAIANA  DE  MATOS  ALVES  DA  SILVA,  estado  civil solteira, profissão auxiliar  de  farmácia, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta e um  de  janeiro  de mil novecentos e noventa (31/01/1990), 
residente e domiciliada   Rua   Prof  João  Gualberto  Mafra  Machado,  705,  Vila Brasileira, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de José Carlos Alves da Silva e de Maria do Bomfim de Matos Costa.                                    

PAULO   WELINGTON  SILVA  TAVARES,  estado  civil  solteiro,  profissão autonomo,  nascido 
em Além Paraíba, MG no dia vinte e sete de março de mil  novecentos e oitenta e seis 
(27/03/1986), residente e domiciliado Rua  Juvenal  Philadelpho,  65, Jardim Esperança, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de PAULO CESAR TAVARES e de ROSELI APARECIDA SILVA TAVARES.     
PRISCILA  GERALDO PEREIRA, estado civil divorciada, profissão diarista, nascida  em Mogi das 
Cruzes, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (26/12/1985), 
residente e domiciliada Rua Juvenal  Philadelpho, 65, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, 
filha de JOSÉ MARIA TAVARES PEREIRA e de SANGRA REGINA GERALDO PEREIRA.     
Conversão de União Estável                                            

ALESSANDRO DE SOUZA SANTANA, estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido  em  Belo HOrizonte, MG no dia primeiro de janeiro de dois mil (01/01/2000),   
residente   e  domiciliado  Rua  Manoel  Inacio  Silva Alvarenga,  45,  Vila  Natal, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de ALESSANDRO SANTANA e de MIRIÃ DE SOUZA SANTANA.                                  
ANNE  CAROLINE  DE MOURA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos  e noventa e oito 
(31/03/1998), residente e domiciliada Rua José Marques, 348, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, 
filha de HUMBERTO PEREIRA GONÇALVES e de PATRICIA APARECIDA DE MOURA.                   

ERMELINDO SALVADOR MARTINS, estado civil solteiro, profissão acessor de sistema,  
nascida  em  Tres Lagoas, MS no dia cinco de novembro de mil novecentos  e  oitenta  e quatro 
(05/11/1984), residente e domiciliada Rua Marco Antonio Sellan, Jardim Esperança, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de ANTONIO LOPES MARTINS e de MARIA SALVADOR MARTINS.                 
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e um (04/01/1981), residente e domiciliada Rua Marco Antonio Sellan, Jardim 
Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filha de ROSINHA DONISETE DOS SANTOS.                                       
Conversão de União Estável                                            

ALEX  SANDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido  em Mogi das Cruzes, 
SP no dia dois de abril de mil novecentos e  oitenta  e  cinco  (02/04/1985),  residente  e  domiciliado Av Pref  
Maurílio Souza Leite Filho, 757, Parque Olimpico, Mogi das Cruzes, SP, filho de MARIA JOSÉ DA SILVA.                                         
RAFAELA  SILVERIO  PEREIRA,  estado  civil  solteira, profissão do lar, nascida  em 
Santos, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta  e sete (27/05/1987), 
residente e domiciliada Av Pref Maurílio Souza Leite Filho, 757, Parque Olimpico, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de ALMIR GONÇALVES PEREIRA e de DARLENE SILVERIO COSTA.                  
Conversão de União Estável                                            

GENIVAL  APARECIDO  DA  SILVA PINTO, estado civil divorciado, profissão eletricista,  
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de abril de mil   novecentos   e  sessenta  e  
quatro  (13/04/1964),  residente  e domiciliado  Rua  Thuller,  920,  casa  02,  Jardim Universo, 
Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  Eugenio Bernardo Pinto e de Marina Pereira da Silva Pinto.                                                          
NAÉLIA  PEREIRA  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida  em  
Ouricuri,  PE  no  dia  vinte  e  três de dezembro de mil novecentos  e oitenta e nove 
(23/12/1989), residente e domiciliada Rua Thuller,  920, casa 02, Jardim Universo, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de José Pereira do Nascimento e de Rosalina Gomes da Silva.              

JOÃO  CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão representante comercial,  nascida em 
Palmeira D oeste, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (20/01/1969), 
residente e domiciliada Avenida  Alexandrina  de  Paula, 2033, casa 01, Vila Nova Cintra, Mogi das  
Cruzes,  SP,  filha de DOMINGOS ROQUE DA SILVA e de MARIA ROSARIO SILVA DA SILVA.                                                       
CLAUDIA  RODRIGUES  DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciada,  profissão promotora  de  vendas, 
nascida em São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e setenta (07/05/1970), residente 
e domiciliada Avenida Alexandrina  de  Paula,  2033,  casa  01,  Vila  Nova Cintra, Mogi das Cruzes,  SP,  
filha  de  AROALDO  ALVES  DOS  SANTOS e de MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS.                                                 
Conversão de União Estável                                            

JOSUÉ    MARTINS,   estado   civil   divorciado,   profissão   auxiliar administrativo,  nascido  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia quinze de janeiro  de mil novecentos e sessenta e 
nove (15/01/1969), residente e domiciliado Rua Giovani Beltramo, 95, casa 03, Jardim 
Doutora Liliana, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOAQUIM MARTINS e de RITA MARTINS.      
VERA  LUCIA  ROCHA DE ASSIS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida  em  
Brasilia,  DF  no  dia  vinte  e  cinco  de  março de mil novecentos  e sessenta e seis 
(25/03/1966), residente e domiciliada em QR  316  Conjunto  C,  casa  19,  Santa  Maria, 
Brasilia, DF, filha de  DEUSDETE DA SILVA ROCHA e de ANTONIA JARDIM MENEZES.                  

GUSTAVO  LUIZ  DEODATO,  estado  civil  solteiro,  profissão  autonomo, nascido  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia dezesseis de junho de mil novecentos  e noventa e sete 
(16/06/1997), residente e domiciliado Rua Ícaro  Alexandre  Coelho,  139,  Vila Brasileira, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de ANDERSON RICARDO DEODATO e de LIZANGELA AMANTINO.            
LUANA  ARAUJO,  estado  civil  solteira, profissão autonoma, nascida em Mogi  das  
Cruzes,  SP  no  dia  vinte  e  um  de  junho  de  dois mil (21/06/2000),  residente e 
domiciliada Rua Vereador João Affonso Neto, 389, Bl F apto 21, Jardim Marica, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de VALTER DE SOUZA ARAUJO e de ANA ROSA DA SILVA ARAUJO.                        

ANDRÉ  THIAGO  PEREIRA, estado civil divorciado, profissão motorista de aplicativo,  
nascido  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e três de dezembro  de  mil  novecentos 
e oitenta e um (23/12/1981), residente e domiciliado  Rua  Santa  Perpétua, 238, Vila 
Sagrado Coração de Maria, Mogi das Cruzes, SP, filho de Maria Aparecida Pereira.                
MARIA  ISABEL  ANDRADE MOURA, estado civil solteira, profissão auxiliar de montagem, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP no dia seis de março de   mil  novecentos  e  oitenta  e  
dois  (06/03/1982),  residente  e domiciliada  Rua  Santa  Perpétua, 238, Vila Sagrado Coração de 
Maria, Mogi das Cruzes, SP, filha de Luiz Soares de Moura e de Maria do Carmo Andrade Moura.                                                        

JAKSON  DE  SIQUEIRA  RODRIGUES,  estado  civil  solteiro,  profissão , nascido  em  Mogi  das  

Cruzes,  SP  no  dia  cinco  de outubro de mil novecentos  e oitenta e nove (05/10/1989), residente 
e domiciliado Rua Exp  Francisco  Antônio  de  Oliveira,  145,  bloco 01 apto 24, Jardim Esperança,  
Mogi  das  Cruzes, SP, filho de JOSE RODRIGUES e de EVA DE FATIMA DE SIQUEIRA.                                                   
JOSIANE  MARIA AUGUSTO, estado civil viúva, profissão , nascida em Mogi das 
Cruzes, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e um (18/05/1991),  
residente  e  domiciliada  Rua Exp Francisco Antônio de Oliveira,  145,  bloco  01 apto 
24, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filha de ZENAIDE MARIA AUGUSTO.                                   
Conversão de União Estável                                            
                  
THIAGO FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão , nascido em Mogi  das 
Cruzes, SP no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e  oito  (11/05/1988),  
residente  e  domiciliado Rua Profeta Jonas, 270, Vila  Pomar, Mogi das Cruzes, SP, 
filho de ROGERIO ALVES DE SOUZA e de MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA.                                        
ANA  KAROLINE  BATAGLIA,  estado civil divorciada, profissão técnida de enfermagem,  nascida 
em São Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos  e  oitenta  e  nove  (16/03/1989), 
residente e domiciliada Avenida Francisco Ruiz, 146, bloco 09 apto 42, Vila Caputera, Mogi das Cruzes,  
SP, filha de JOSÉ FERNANDO BATAGLIA e de NILVA HELENA BATISTA LOPES BATAGLIA.                                                       

JEFFERSON  SOUZA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido  em 
Itaquaquecetuba, SP no dia nove de julho de mil novecentos e noventa e seis (09/07/1996), 
residente e domiciliado Rua Tauba, 138, casa 02, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, 
filho de VANDERLEI DA SILVA e de MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DA SILVA.                               
ADRIELE  CRISTINA  DA  SILVA  MARIA,  estado  civil solteira, profissão 
garçom, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de setembro de dois mil  
(11/09/2000),  residente  e  domiciliada Rua Tauba, 138, casa 02, Jardim  Layr, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de ADELIO DA SILVA MARIA e de ADRIANA CRISTINA LUIZ.                                                
Conversão de União Estável                                            

CARLOS   EDUARDO   FERREIRA  MOTA,  estado  civil  solteiro,  profissão autonomo,  
nascido  em  Suzano,  SP  no  dia cinco de fevereiro de mil novecentos  e  noventa  e 
quatro (05/02/1994), residente e domiciliado Rua José Secundino Leite, 68, Vila Lavínia, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de Sergio Moreira Cavalcanti Mota e de Lina Maria Ferreira.           
TAMIRES OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão aux farmacia, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  seis de fevereiro de mil novecentos  e  noventa  
(06/02/1990), residente e domiciliada Rua José Secundino  Leite, 68, Vila Lavínia, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de Braz Soares da Silva Santos e de Heroildes Oliveira dos Santos.            

JOSÉ   ELIAS  ALVES  DE  BARROS,  estado  civil  divorciado,  profissão professor, nascido em 
São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos  e  sessenta  e cinco (18/02/1965), 
residente e domiciliado Avenida  Governador  Adhemar  de  Barros,  2099, BL Milão, Ap 64, Vila 
Rubens,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho  de  José  Santino Barros e de Elizabeth Alves Santino.                                              
NEUZA  BARBOSA,  estado civil divorciada, profissão professora, nascida em  Boa  Vista  
do  Tupim, BA no dia dois de julho de mil novecentos e setenta   e   nove   (02/07/1979),  
residente  e  domiciliada  Avenida Governador Adhemar de Barros, 2099, BL Milão, Ap 64, 
Vila Rubens, Mogi das  Cruzes,  SP,  filha  de  Roque  Santa Barbara Barbosa e de Eunice
Freitas Santa Barbara.                                                

RICARDO  DA  SILVA  CRUZ,  estado  civil  solteiro, profissão montador, nascido  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  doze  de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(12/09/1985), residente e domiciliado Rua Alberto  Alves, 69, Vila Jundiaí, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de GILMAR ANTONIO DA CRUZ e de MARIA ODETE DA SILVA CRUZ.                       
LUCIMARA  VIEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida  em  
São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  três  de julho de mil novecentos e noventa (23/07/1990), 
residente e domiciliada Rua Alberto Alves,  69,  Vila  Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filha 
de IVAN CLAUDIO DOS SANTOS e de LUCINEIDE VIEIRA DE DEUS SANTOS.                      

JOSIEL  SILVA  DOS  SANTOS,  estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido  
em  Itambé,  BA  no  dia  dois de janeiro de mil novecentos e oitenta  e  três  
(02/01/1983),  residente e domiciliado Rua Síria, 8, Jardim  Santos  Dumont II, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de Josué Batista dos Santos e de Luciana Francisca da Silva.                           
MARCELA  ALVES  DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos  e noventa 
e oito (14/11/1998), residente e domiciliada Rua Síria,  8,  Jardim  Santos  Dumont  II,  
Mogi das Cruzes, SP, filha de Marcelo Ribeiro do Nascimento e de Iris Aparecida Alves.
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ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) -  
AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL 
(PREGÃO PRESENCIAL) - PROCESSO Nº. 115/2022 - 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2022 - PP
A Câmara Municipal de Suzano torna público que rea-
lizará no dia 08 de julho de 2022, às 10h00min, a Ses-
são Pública do Pregão destinado à CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE DECORA-
ÇÃO DO PLENÁRIO COM ARRANJOS FLORAIS PARA 
AS SESSÕES SOLENES, EVENTOS ESPECIAIS E HO-
MENAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. 
O respectivo edital está disponível em: www.camarasu-
zano.sp.gov.br/certames. Informações: (11) 4744-8000 
ou cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br. Suzano, 24 de ju-
nho de 2022 - Ver. Leandro Alves de Faria - Presidente.
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