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

Região tem saldo positivo de 
vagas no primeiro semestre

De janeiro a junho foram admitidas no Alto Tietê 86.661 pessoas e desligadas 75.972, com saldo de 10.689 empregos

CONDEMAT

Os dados do novo Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged) apontaram um aumento no 
saldo de admissões e desligamentos 
de trabalhadores com a carteira de 
trabalho assinada do Alto Tietê no 
primeiro semestre. Comparado ao 
mesmo período de 2021, a alta foi 
de 4,92% . As dez cidades contabi-
lizaram 74.223 admissões e 64.035 
desligamentos em 2021, tendo sal-
do positivo de 10.188 vagas. Em 
2022, foram admitidas 86.661 pes-
soas e desligadas 75.972, com sal-
do de 10.689 novos empregos. O 
maior aumento percentual foi em 
Guararema, onde o saldo subiu de 
108 vagas para 412, o que represen-
ta um aumento de mais de 200%.  
Cidades, página 6
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A prefeita em exercício de Mogi 
das Cruzes, Priscila Yamagami Keh-
ler (Pode), assinou ontem o decre-
to para a criação do novo cadastro 
habitacional da cidade, que faz par-
te do programa “Mogi Meu Lar”, 
voltado à moradia e regularização 
fundiária. Também participou o 
coordenador de Habitação Rogé-
rio Dirks Lessa.Cidades, página 4

Habitação

PREFEITURA 
LANÇA NOVO 
CADASTRO

LIXO

Mogi garante 
serviços de 
coleta. p5

Lançamento contou com o coordenador de Habitação e a prefeita em exercício, Priscila Yamagami 

Pedro Chavedar/PMMC

 Defesa Civil do Estado se reúne com equipes locais. Cidades, página 3

Consumidores

Procon de Itaquá notifica EDP 
após mais de cem reclamações

Principal queixa ao Procon se refere à dificuldade na 
negociação de débitos com a empresa. Cidades, página 3
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Despertar

N
ão existe a chegada a um lugar 
sem o ato da partida, e não há a 
partida sem um plano para onde 
se quer chegar. A introdução do 

novo cadastro habitacional de Mogi das 
Cruzes, parte integrante do programa “Mogi 
Meu Lar” voltado à questão da moradia na 
cidade, apresenta-se primeiramente como o 
abrir dos olhos sobre uma das questões mais 
urgentes para a dignidade de um povo: ter 
um lar para morar.

Mas o sonho e a vontade política de redu-
zir o nosso déficit habitacional não bastam 
para resolver a realidade das milhares de fa-
mílias em Mogi e na região que vivem em 
áreas de risco não por gosto ou esporte, mas 
por extrema necessidade, falta de recursos e 
abandono do poder público, que falhou em 
suas prioridades nos últimos anos.

Causa espanto imaginar que Mogi, a ci-
dade mais rica do Alto Tietê e uma das mais 
importantes do Estado, apenas depois de 13 
anos atentou-se à necessidade de formular 
um cadastro habitacional, ou de instituir uma 
política pública permanente para a questão 
da moradia. A cidade despertou para uma 

questão que vinha se arrastando há mais de 
uma década.

O despertar, em si, não basta para fazer 
com que os sonhos se tornem realidade. A 
proposta de renovação do número de famí-
lias à procura da casa própria deve pautada 
no respeito à privacidade de dados e no al-
cance a quem de fato necessita, e deve ser 
acompanhada pela sociedade, pelo poder 
público e por todos os participantes. No so-
nho da casa própria não pode haver espaço 
para a fraude e para a desconfiança.

O programa “Mogi Meu Lar”, caso che-
gue aos seus objetivos, poderá representar 
um passo decisivo - mas este passo só po-
derá ser concretizado se o poder público se 
atentar às comunidades que de fato preci-
sam ser incluídas neste sonho: as comuni-
dades situadas em áreas de risco, que vivem 
anualmente o pesadelo dos alagamentos, sem 
saneamento básico ou acesso à educação.

Com entusiasmo e sorrisos, Mogi mostrou-
-se desperta ao clamor do déficit habitacional. 
Que com empenho, parcerias e uma gestão 
republicana, jamais volte a dormir e se man-
tenha apenas no “sonho” da casa própria. 

O segredo do sucesso está 
em sua mente. É o caso do 
vereador Mauro Yokoyama 
(Mauro do Salão). O seu his-
tórico de vida revela a força 
mental para atingir o cume 
da montanha. Veio do in-
terior do Estado para Mogi 
das Cruzes, em 1972. Seu 
pai tinha situação financei-
ra difícil e, por isso, teve que 
interromper os seus estudos, 
pois tinha mais quatro irmãos 
para terminar o curso ginasial. 
Começou a trabalhar aos 15 
anos na avicultura e pensan-
do em ampliar conhecimento 
e adquirir profissão, acabou 
por fazer um curso de bar-
beiro/cabeleireiro e abriu o 

“Salão do Mauro”, no Cocue-
ra em 1988.

Com grande esforço e con-
fiança no seu trabalho, con-
seguiu muitos clientes e se 

Sucesso e humildade

ARTIGOS 
Olavo Câmara

tornou participativo no es-
porte e na cultura de uma 
Associação no bairro onde 
residia e trabalhava. Em 2008 
foi convidado para participar 
da política, e iniciou um tra-
balho junto a amigos e cole-
gas. Em 2020 teve o sucesso 
e foi eleito vereador pelo PL. 
Começou um grande traba-
lho, ampliando o grupo de 
vizinhos solidários na ques-
tão de segurança.

Após ser eleito aumentou 
suas atividades e trabalha 
muito pensando e atuando 
em segurança e saúde. Aliás, 
afirma: “Mogi das Cruzes se 
aproxima dos 500 mil habi-
tantes. Desejo que tanto os 
meus parceiros vereadores, 
como outros que serão elei-
tos futuramente, trabalhem 
arduamente para a saúde 
do povo de Mogi”. Os seus 

vizinhos são solidários com 
as suas propostas. Ele afirma 
que deseja caminhar com os 
demais parceiros do Legisla-
tivo para colaborar e atuar 
em questões emergenciais.

Assim, se pode afirmar 
que o segredo do sucesso e 
do fracasso está nas mentes 
dos seres humanos. Quan-
do se esforça e desenvolve 
a confiança em si mesmo, o 
sucesso chegará. O vereador 
Mauro é sempre humilde e 
não se deixa sentir melhor 
que ninguém. A mente hu-
mana tem segredo que caberá 
somente a cada um buscar 
dentro de si e desenvolver o 
potencial interior. A criação 
mental é que trará o suces-
so, não se esquecendo de 
que despejando amor aos 
seus semelhantes sua vida 
se ampliará. 

Olavo Câmara é advogado, professor, 

Mestre e Doutor em Direito e Política.
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 � Eleições 

A chapa de deputados que concorrerão 
às eleições pelo PSOL será formalizada 
em sua conferência eleitoral, neste sá-
bado. Além dos nomes e números dos 
deputados, a conferência também deci-
dirá a posição do partido em relação à 
disputa para o governo estadual e o Se-
nado. O encontro terá início às 9 horas, 
no Hotel Mobile, em São Paulo. Repre-
sentante da região do Alto Tietê, a ve-
readora de Mogi das Cruzes, Inês Paz, 
terá seu nome homologado na conven-
ção para disputa do cargo de deputada 
estadual. No período da tarde, no mes-
mo local ocorrerá a convenção da Fe-
deração, junto com a Rede.

 � Imóveis públicos 

A Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano (CDHU) e a Coordena-
doria de Patrimônio do Estado, vinculada 
à Secretaria de Orçamento e Gestão, as-
sinaram na última quinta-feira um con-
trato para a realização de diagnósticos 
dos imóveis que compõem o portfólio 
patrimonial do governo de São Paulo. 
Com investimento de R$ 30,1 milhões, 
os estudos vão criar condições para o 
estabelecimento de diretrizes, normas 

e critérios para a aquisição, destinação, 
utilização, cessão, alienação, locação de 
móveis e estoques, formulando uma po-
lítica para o setor de patrimônio.

 �Arte 

A Estação Calmon Viana, em Poá, que 
atende as Linhas 11-Coral e 12-Safira 
da Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM), ganhará amanhã um 
desenho de grafite em referência aos 
30 anos da companhia. A arte será de-
senvolvida pelo colaborador Rodrigo de 
Souza Lazarino, maquinista há 13 anos 
na empresa, que a fará em homenagem 
ao seu ofício. O desenho inspirado em 
um trem será pintado na sala dos ma-
quinistas na plataforma 4 da estação.

 � Inspiração

Segundo Rodrigo, a ideia para o dese-
nho é a união de seu trabalho e os ce-
nários que vê durante as viagens na ca-
bine do trem. Outra obra do artista está 
em uma parede na Estação Engenheiro 
Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, na 
Linha 12-Safira. Na CPTM desde 2009, 
Rodrigo dedica tempo nas horas vagas 
para desenvolver suas criações em de-
senho, pintura em tela e arte urbana.

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••

CHARGE

 editor@jornaldat.com.br
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Bairros terão mais de 13 
quilômetros de rede de água

Suzano- Em visita ao Caulim 
e ao Jardim Novo Horizonte, 
anteontem, o prefeito Rodri-
go Ashiuchi (PL) vistoriou 
as obras da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) que 
irão beneficiar 2.540 pes-
soas em 637 imóveis destes 
dois bairros do distrito de 
Palmeiras com o fim de 17 
caixas d’água e a implantação 
de 13,4 quilômetros de rede 
de água diretamente na casa 
das pessoas.

O prazo para a conclusão 
das intervenções é diferente 
para cada local. No caso do 
Caulim, a previsão é de que 
os trabalhos terminem no 
primeiro semestre do ano 
que vem, com 577 famílias 
beneficiadas e 10.053 mil 
metros de rede de água criada. 
Neste bairro, serão 14 caixas 
fechadas.

No Jardim Novo Horizonte, 
60 famílias vão ter água direta-
mente na torneira, eliminando 
três reservatórios utilizados 
pela população para abastecer 

Caulim e Jardim Novo Horizonte 

as casas. Nesta intervenção 
serão 3,4 mil metros de rede. 
A previsão de entrega desta 
obra é para este semestre.

Ambos os projetos ocorrem 
em fases e a primeira delas é a 
instalação da rede para depois 
ocorrer o cadastramento das 
famílias e, por fim, a ligação 
da água diretamente nas casas 
das pessoas. Mais do que 
uma comodidade, a água 
encanada trará dignidade 
para as famílias. “Essa é uma 

batalha nossa de muito tempo 
e agora temos que comemo-
rar o andamento das obras. 
Eu espero que tragam cada 
vez mais dignidades a essas 
pessoas, sem precisar mais 
ficar buscando água nas caixas 
d’água comunitárias”, come-
morou Ashiuchi, que esteve 
acompanhado dos secretários 
municipais de Manutenção 
e Serviços Urbanos, Samuel 
Oliveira, e de Meio Ambiente, 
André Chiang. 

Obras irão beneficiar 2,5 mil pessoas em 637 imóveis

Wanderley Costa/Secop Suzano

Coordenador da Defesa Civil 
se reúne com equipes locais

Encontro em Mogi, promovido pelo Condemat, teve prestação de contas e pedidos locais para prevenção

SEGURANÇA

Mogi - A Escola de Go-
verno de Mogi das Cruzes 
recebeu na manhã de ontem 
o encontro de coordenadores 
e agentes da Defesa Civil 
das cidades do Alto Tietê, 
integrantes do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) com o chefe da 
Casa Militar do Estado de 
São Paulo, o coronel Hengel 
Ricardo Pereira.

O encontro foi media-
do pelo vice-presidente do 
consórcio, o prefeito de Sa-
lesópolis Vanderlon Gomes 
(PL) e pelo prefeito de Santa 
Isabel, Carlos Chinchilla 
(UB). Compareceram os 
coordenadores de Defesa 
Civil das cidades de Arujá, 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, 
Guarulhos, Itaquaquecetu-
ba, Mogi das Cruzes, Poá, 
Salesópolis, Santa Branca, 
Santa Isabel e Suzano.

O encontro “Defesa Civil 

na Área” teve como principais 
metas a troca de experiências 
entre os coordenadores das 
cidades da região na atua-
ção em casos de desastres 

naturais, a contextualização 
da situação das equipes na 
região, e a prestação de con-
tas do governo do Estado. 
Segundo o coronel Hengel, 

este é o primeiro de uma 
série de compromissos com 
as Defesas Civis de outras 
regiões do Estado.

O prefeito de Salesópolis 

abriu os trabalhos falando 
dos últimos três anos, com 
os investimentos na região 
de mais de R$ 6 milhões, 
sendo destes R$ 3,8 milhões 
em obras emergenciais nas 
cidades de Salesópolis em 
2019 e em Santa Isabel neste 
ano. Vanderlon lembrou das 
22 viaturas repassadas às 
cidades, e dos mais de 300 
equipamentos para os grupos 
da Defesa Civil, ressaltan-
do a necessidade de tomar 
ações preventivas durante 
os meses de estiagem, antes 
da temporada de chuvas 
entre novembro e março.

Carlos Chinchilla agradeceu 
pelo apoio da Defesa Civil 
para Santa Isabel durante as 
chuvas fortes do começo do 
ano, e com o investimento 
em obras emergenciais que 
permitiram a reconstrução 
de pontes, reforçando a im-
portância do investimento 
na prevenção em áreas de 
risco. O prefeito também 
elogiou o uso de ferramentas 
como os sistemas de alerta 

por aplicativo e mensagens 
SMS, que evitaram vítimas 
fatais na cidade.

“Procuramos o governo 
federal por ajuda, e rece-
bemos apenas 30 coletes 
para a Defesa Civil. Já o 
governo estadual nos enviou 
desde o primeiro momento 
caminhões com água potável, 
mantimentos, produtos de 
limpeza, e ajudaram com os 
investimentos sem a buro-
cracia”, lembrou.

O coronel Hengel abriu 
sua fala ressaltando a im-
portância do trabalho da 
Defesa Civil na defesa da 
vida, e a necessidade de 
avanços para a cobertura 
em todos os municípios, 
independentemente de seu 
tamanho ou população. 
Reforçou a importância 
no investimento no alerta 
prévio com o uso da alta 
tecnologia, com base no 
modelo usado no Japão, 
e a formação dos Núcleos 
Comunitários de Proteção 
e Defesa Civil (Nupdec). 

André Diniz

Coronel Hengel Pereira falou com coordenadores da Defesa Civil da região

André Diniz

Itaquá- O Procon notificou 
a empresa que fornece energia 
elétrica para o município, 
a EDP, após receber entre 
janeiro e julho deste ano 139 
reclamações de munícipes 
por negligência na prestação 
de serviços essenciais. A 
maior queixa está relacio-
nada a dificuldade que os 
consumidores encontram 
para negociar débitos com 
a concessionária.

Troca de titularidade, en-
cerramento dos vínculos 
contratuais, aumentos ex-
pressivos e duvidosos nas 
contas de consumo também 
fazem parte das reclamações 
apresentadas ao órgão, que 
oficiou a empresa para prestar 
esclarecimentos.

“Nós consolidamos as queixas 
e apresentamos para que a 
empresa possa nos prestar 
os devidos esclarecimentos. 
Precisamos solucionar esses 
percalços o quanto antes 
porque o consumidor não 
pode continuar sendo lesa-
do”, destacou o diretor do 
Procon, Heitor Bera.

Procon notifica EDP 
após 139 reclamações

Serviços essenciais

O secretário de Governo, 
Marcello Barbosa, acrescen-
tou que a legislação deve ser 
cumprida, mas que ainda há 
consumidores que não sabem 
como proceder. “O Procon 
está pronto para atender a 
população consumidora. 
A energia é essencial e o 
número de reclamações 
muito alto. Não podemos 
ficar alheios ao direito do 
consumidor.”

Já o prefeito Eduardo Boi-
gues disse que as denúncias 
tendem a aumentar, já que 
mais problemas são expostos 
a medida que outras pessoas 
apostam na reclamação. 

“Tem consumidor que não 
reclama por achar que não 
vai acontecer nada, que não 
vai resolver. Mas não é assim 
que funciona. Vamos tomar 
as medidas cabíveis e se for 
o caso, punir também.”

O Procon atende pelo 
telefone (11) 4642-2005, 
e-mail proconitaqua@gmail.
com e na rua Dom Thomaz 
Frey, 89 – centro, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h.

Itaquá- A Prefeitura assinou 
na última quarta-feira um 
convênio com o Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de 
São Paulo (Crea-SP) com o 
intuito de viabilizar ações 
conjuntas em benefício dos 
profissionais e da sociedade.

O Crea-SP é uma autarquia 
federal responsável pela 
fiscalização, orientação, 
controle e aprimoramento 
do exercício e ações de 
profissionais nas áreas da 
engenharia, agronomia e 
geociências. Ele está pre-
sente nos 645 municípios 
do estado, conta com cerca 
de 350 mil profissionais e 
95 mil empresas registradas.

“Levando em conta que 
o Crea-SP é um conselho 
fiscalizador, esse convênio 
vai permitir que obras e 
tudo o que for necessário 
sejam fiscalizados para 
garantir a segurança da so-
ciedade”, disse o secretário 
Municipal de Planejamento 
de Itaquaquecetuba, João 
Carlos Navarro. 

Prefeitura 
assina convênio 
com o Crea-SP

Benefício
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Prefeitura de Mogi lança novo 
cadastro para a habitação

Iniciativa faz parte do programa “Mogi Meu Lar”, voltado à demanda por moradia e regularização fundiária 

HABITAÇÃO

Mogi - A prefeita em exer-
cício, Priscila Yamagami 
Kehler (Pode), assinou no 
final da manhã de ontem 
o decreto municipal que 
institui a criação do novo 
cadastro habitacional da 
cidade. O cadastro faz parte 
do programa “Mogi Meu Lar”, 
voltado à moradia e regulari-
zação fundiária. A assinatura 
do decreto contou com a 
presença do coordenador 
de Habitação do município, 
Rogério Dirks Lessa. 

A prefeita em exercício 
reafirmou que o “Mogi Meu 
Lar” será um programa per-
manente da administração 
pública, que terá foco em 
outros dois eixos: a regulari-
zação fundiária e a melhoria 
das comunidades, como o 
programa “Viver Melhor”, de 
responsabilidade do governo 
do Estado, que atua em 750 

Prefeita Priscila Yamagami assina decreto que institui novo Cadastro Habitacional

moradias regularizadas em 
três bairros, incluindo o 
distrito de Jundiapeba.

O coordenador de habitação 
reforçou diversos pontos de 
cooperação com as esferas 
estadual e federal para o 
processo de regularização 
fundiária, onde na primeira 
metade da atual gestão foi 
feito 25% de todas as regu-
larizações dos últimos anos 

- incluindo pontos como a 
Vila Estação e a primeira fase 
da Chácara Santo Ângelo.

“O novo cadastro que estamos 
abrindo tem como principal 
objetivo saber a situação do 
déficit habitacional. Assim, 
conseguimos direcionar os 
recursos de uma maneira mais 
eficiente, com indicadores 
atualizados que permitirão 
decisões melhores”, afirmou 
a prefeita.

Na apresentação, Lessa 
apontou que, diferentemen-
te do cadastro anterior do 

Minha Casa Minha Vida, ele 
será em caráter permanente, 
no formato virtual, a partir 
de computadores, telefones 
celulares ou tablets ligados 
à internet. O programa re-
ceberá inscrições de pessoas 
com mais de 18 anos, que 

morem há mais de três anos 
no município, e que não 
possuam residência própria 
ou que não tenham sido 
contempladas em programas 
habitacionais.

Os interessados deverão 
encaminhar em um formulário 
virtual seus dados pessoais, 
a renda mensal, número de 
pessoas que moram em sua 

residência e se participam de 
outros programas sociais do 
município, do Estado ou da 
União. O banco de dados 
poderá ser enviado para 
a organização de futuros 
programas habitacionais.

O coordenador ressal-
tou que o novo cadastro 
habitacional funcionará 
exclusivamente como um 

banco de dados e não irá se 
tratar de uma “fila”, como 
ocorrido em outras ocasiões. 
A prefeita afirmou que os 
últimos dados referentes à 
demanda por moradia são 
de 2009, com o programa 

“Minha Casa Minha Vida”, 
com estimativa de 30 mil 
prontuários, e que as pessoas 
que se inscreveram na época 
e não foram contempladas 
deverão refazer o cadastro 
para poder participar de 
novos bancos.

Questionada pela repor-
tagem, a Prefeitura declarou 
que estuda uma ação conjunta 
com a Secretaria de Assistên-
cia Social para realizar, num 
momento posterior, a busca 
ativa de famílias em situação 
de vulnerabilidade para o 
novo cadastro habitacional. 

O cadastro do programa 
habitacional “Mogi Meu 
Lar” estará disponível nos 
próximos dias no site da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
(https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/). 

André Diniz
André Diniz

Educação recebe 4 diretores 
e 40 novos professores

Mogi- A rede municipal de 
ensino de Mogi das Cruzes 
recebeu na sexta-feira da 
semana passada quatro novos 
diretores e 40 professores, 
aprovados pelo concurso 
público. Os servidores parti-
cipam do Programa Integra-
ção: Acolher e Transformar, 
realizado pela Secretaria de 
Educação, em que a chegada 
na escola acontece de forma 
acolhedora e com a troca 
de experiências entre os 
profissionais que estavam 
nas unidades escolares.

Os novos servidores foram 
recebidos no auditório do 
prédio-sede da Prefeitura. A 
programação do primeiro dia 
de trabalho começa com a 
equipe da Coordenadoria de 
Gestão de Recursos Humanos 
(CGRH), que trata das ques-
tões sobre a vida funcional 
dos servidores. Em seguida, 
os profissionais participam 
de uma formação com o 
Departamento Pedagógico da 
Secretaria de Educação sobre 
os documentos curriculares 

Concurso público

e ações pedagógicas da Se-
cretaria de Educação.

Pelo programa, os professores 
são recebidos na escola pelos 

profissionais que estavam 
com as turmas. Os novos 
diretores recebem na escola 
o Protocolo de Transição e 
também têm a oportunida-
de de trocar informações 
com o profissional que era 
responsável pela gestão da 
unidade. Posteriormente, os 
novos gestores participarão 
posteriormente de uma for-
mação com a Supervisão de 
Ensino sobre as dimensões 
da gestão escolar.

Servidores participam do Programa Acolher e Transformar

Divulgação/PMMC

Chegada na escola 
acontece de forma 
acolhedora e 
com a troca de 
experiências
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DesVirada Cultural terá 24 
horas de atrações em Mogi

Iniciativa, composta por 120 trabalhadores do segmento cultural, desenvolve atividades para diferentes públicos

HOJE E AMANHÃ

A DesVirada Cultural pro-
move 24 horas a partir de hoje 
ininterruptas e gratuitas de 
manifestações culturais em 
Mogi das Cruzes, incluindo 
shows, saraus, contação de 
histórias, apresentação de 
dança, peças, cinema, ofici-
nas e aulas, com atividades 
que atendem públicos de 
diferentes idades e perfis. 
Desenvolvida pela Frente 
Popular pela Cultura de Mogi 
das Cruzes e composta por 
120 trabalhadores da arte e da 
cultura, a iniciativa protesta 
por meio do evento a favor de 
políticas públicas destinadas 
à cultura municipal.

Em seu manifesto, com-
partilhado com a redação do 
Mogi News/DAT, a Frente 
defende maiores investimentos 
no segmento da cultura mu-
nicipal com propostas, como 
a revisão e implementação 
do Plano do Municipal de 
Cultura (PMC), investimen-
to público no fomento ao 

Sandra Vianna é uma das atrações de amanhã no Cursinho Popular Maio de 68

trabalhador local e revisão 
da Lei do Programa de Fo-
mento à Arte e à Cultura 
(PROFAC).

Para Rodrigo Romão, um 
dos responsáveis pela Frente 
Popular, a administração 
municipal deveria trabalhar 
como gestora de cultura e 
não como produtora cultural. 
Ele explica que investindo 
por meio das leis existen-
tes e implementando essas 
leis, será possível desen-
volver propostas artísticas 
que atendam a população 
mogiana. “Contudo fomos 
sempre recebidos de forma 
respeitosa pelos integrantes da 
Secretaria de Cultura (SEC), 
agora com este manifesto 
público esperamos maior 
celeridade sobre as pautas 
referidas”, destacou.

Lindemberg Alves, da 
Associação Afro-brasileira de 
Cultura e Arte (Afrontarte) 
que organiza a DesVirada 
em parceria com a Fren-
te, defende a iniciativa e 
mais investimentos na área. 

Segundo ele, não existe um 
trabalho que leve arte e cul-
tura às periferias. “Quando 
a gente tem uma oficina 
de aquarelas que traz arte 
acessível a uma criança de 
periferia, a gente traz uma 
outra visão de mundo, outra 
alternativa”, defende exem-
plificando um dos eventos 

que será realizado amanhã. 
Lindemberg também explica 
que a maior parte das pessoas 
periféricas não têm acesso 
a espaços como galerias 
ou materiais de arte, o que 
torna iniciativas culturais 

ainda mais importantes na 
formação da cidadania.

Programação
A DesVirada ocorre das 

18 horas de hoje às 18 horas 
de amanhã nos seguintes 

espaços: Largo do Rosário 
(centro); Largo Bom Jesus 
(São Benedito); Largo da Ca-
tedral (rua Dr. Paulo Frontin, 
centro); Colégio de Arquitetos 
(rua Boa Vista, 108, centro); 
Espaço Cultural Ousadia (rua 
Nossa Senhora do Carmo, 79, 
centro); Curso Popular Maio 
de 68 (r. Dr. Paulo Frontin, 
365, centro); Beco Bar (rua 
Coronel Souza Franco, 928, 
centro); Espaço Cultural 
Stúdio F (rua Shozo Sakai, 
218, Vila Nova Cintra); Casa 
do Jequitibá (rua Barão de 
Jaceguai, 914, Centro); Espaço 
Afrontarte (rua Dolores de 
Aquino, 554, Jundiapeba); 
ONG Makaúba (rua Rodesia, 
Jd Santos Dumont II); Terra 
de Almofadas (Av. Dona 
Antonia Maria de Souza, 
650, Vl. Lavínia) e Espaço 
Severina Café e Arte (rua Cel. 
Souza Franco, 953, centro). 
Mais informações pelo site 
frentemogi.com.br.

Raissa Sandara
Reprodução Facebook

Prefeitura de Mogi 
garante coleta de lixo

Mogi - A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes informou 
no final da tarde de ontem 
que os serviços de coleta de 
lixo residencial na cidade es-
tarão garantidos neste fim de 
semana. O segundo contrato 
emergencial termina hoje.

O contrato emergencial 
foi renovado em janeiro 
para duração de seis meses, 
com o intuito de garantir 
os serviços essenciais de 
coleta e destinação de re-
síduos sólidos, e a coleta 
seletiva de lixo reciclável 
na cidade - período em que 
seria elaborado o processo 
licitatório para a escolha da 
nova empresa ou consórcio, 
por um período de um ano.

A Prefeitura informou 
em nota que ingressou com 
ação judicial requerendo, em 
caráter liminar, a obrigato-
riedade da continuidade da 
prestação dos serviços de 
limpeza pública que está 
sendo executado pela empresa 

Contrato do Lixo

Peralta Ambiental sob força 
de contrato emergencial, até 
que a concorrência pública 
n.º 005/2022 esteja concluí-
da. A solicitação, segundo a 
administração municipal, foi 
feita tendo em vista os inú-
meros embaraços ocorridos 
na licitação, o término da 
vigência do atual contrato 
hoje, e o fato de que se trata 

de serviço essencial, que não 
pode ser interrompido. A 
liminar foi deferida.

“A licitação para a contratação 
de empresa especializada no 
serviço de limpeza pública, 
coleta e destinação de resíduos 
ainda está em andamento. 
Na última quinta-feira, o 
Consórcio Inove Mogi (CS 
Brasil + Promulti), que havia 
apresentado a maior proposta 
comercial, ingressou com 
recurso. Agora está aberto 
o prazo para que o outro 
participante, o consórcio 
Mogi Limpa (Peralta +Engep), 
ingresse com contrarrazões. 
Esse prazo pode ser de até 
cinco dias úteis”, destacou 
a Prefeitura.

Na sequência, segundo a 
municipalidade, será feita 
análise dos recursos, pu-
blicação do resultado dessa 
análise e a publicação da 
homologação do resultado 
final da licitação. A última 
etapa consistirá na assinatura 
do contrato com o consórcio 
vencedor.

André Diniz

Um dos consórcios 
participantes da 
licitação entrou com 
recurso, que será 
analisado

Confi ra os postos de arrecadação:

www.mogidascruzes.sp.gov.br

PARTICIPE DA CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO. 
GESTOS QUE AQUECEM!

DOE CALOR! DOE ROUPAS, COBERTORES E AGASALHOS NOVOS OU EM 

BOM ESTADO, E TAMBÉM ROUPINHAS, MANTAS E OUTRAS PEÇAS PARA PETS. 

NÓS E CENTENAS DE FAMÍLIAS NECESSITADAS CONTAMOS COM A SUA AJUDA.

O CALOR HUMANO É UM TESOURO QUE COMBATE O FRIO 
E AQUECE O CORAÇÃO DAS PESSOAS.

DOAÇÕES ATÉ 30/8.DOAÇÕES ATÉ 30/8.

Inverno SolidárioInverno Solidário
Gestos que aquecem
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Saldo de vagas na 
região aumenta

Alto Tietê ficou com saldo de 10.689 vagas no primeiro semestre

CAGED

O saldo de admissões 
e desligamentos de traba-
lhadores com a carteira de 
trabalho assinada do Alto 
Tietê aumentou no primeiro 
semestre. De acordo com os 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) a alta foi de 4,92% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. As dez cida-
des contabilizaram 74.223 
admissões e 64.035 desli-
gamentos em 2021, tendo 
saldo positivo de 10.188 
vagas. Em 2022, foram ad-
mitidas 86.661 pessoas e 
desligadas 75.972, com saldo 
de 10.689 novos empregos.

O município com maior 
aumento percentual foi Gua-
rarema, com crescimento de 
281,48%. O saldo do ano 
anterior foi de 108 vagas, 
já que 1.553 pessoas foram 
admitidas e outras 1.445 des-
ligadas. Neste ano, o saldo foi 

de 412, com 2.089 admissões 
e 1.677 desligamentos.

Mogi das Cruzes registrou 
aumento percentual de 85%. 
Em 2021, o saldo foi de 
2.113 vagas, sendo 24.561 
admissões e 22.448 desliga-
mentos. Neste ano o saldo 
foi 3.924 vagas, tendo sido 
admitidas 30.301 pessoas 
e desligadas outras 26.377.

Biritiba Mirim também 
aumentou o número de 
contratações. No primeiro 
semestre do ano passado, 
foram feitas 598 admissões 
e 432 desligamentos, com 
saldo de 166 vagas. Já em 
2022, houve um aumento 
para 291 novos postos de 
trabalho. Os municípios 
com maior queda no saldo 
de vagas foram Ferraz de 
Vasconcelos, Arujá e Suza-
no. A primeira cidade teve 
redução de 81,14% no saldo 
de vagas, número que foi 
de 684, em 2021, para 129 
em 2022. 

Em Arujá, o saldo de vagas 
foi de 1.182 (5.820 admissões 
e 4.638 desligamentos) em 
2021 e 540 (6.589 admissões 
e 6.049 desligamentos) em 
2022, com redução 54,31%. 
Suzano, por sua vez, teve 
queda de 24,49%, com saldo 
de 2.687 vagas em 2021, e 

neste ano, 2.029.
No primeiro semestre 

deste ano, somando as dez 
cidades que compõem o 
Alto Tietê, o setor com maior 
destaque no saldo de vagas 
de trabalho foi o comércio, 
com abertura de 485 vagas. 

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

Suzano - Visando angariar 
fundos e o divertimento de 
seus alunos, a Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) de Suzano 
preparou uma festa julina. 
A comemoração acontece 
hoje e tem seu início às 14 
horas na sede da instituição, 
que fica na rua Vereador 
Romeu Graciano, 301, na 
Vila Mazza.

A festa é aberta ao público, 
com entrada gratuita. Os 
festejos se iniciarão às 14 
horas com o tradicional 
bingo, passando para qua-
drilha e dança country, com 
a participação de alunos, a 
partir das 16 horas. Além 
disso, a festa terá um DJ 
e um grupo de sertanejo, 
que pertence ao avô de 
um aluno da Apae.

Clau Machado, diretora 
da Apae de Suzano, desta-
cou necessidade de eventos 
para a angariação de fundos. 

“A pandemia afetou todo 
mundo e a gente sentiu 
muito a queda, já que não 
podíamos fazer eventos, 

Apae de Suzano tem 
festa julina hoje

Solidariedade

então a arrecadação finan-
ceira caiu bastante. Agora 
que está normalizando 
a questão da pandemia, 
estamos gradativamente 
voltando a fazer os nossos 
eventos”, contou.

Atualmente, a associa-
ção atende cerca de 300 
alunos entre 0 e 14 anos 
e oferece diversos trata-
mentos, como fisioterapia 
aquática, fisioterapia solo e 
terapia ocupacional. Além 
desses, a instituição conta 
com psicóloga da família, 
psicóloga infantil e uma 
assistente social. 

A entidade aceita qualquer 
tipo de doação. Para colabo-
rar com a Apae de Suzano, 
basta comparecer na sede 
da instituição localizada na 
Vila Mazza, que funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas. 

Os interessados ainda 
podem entrar em contato 
pelo telefone 4747-1424, que 
também pode ser utilizado 
para obter mais informa-
ções sobre os eventos da 
entidade.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Gabriel Vicco Amaral*

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
A Comissão Permanente de Contratações da Câmara 
Municipal de Suzano, torna público a retificação do edi-
tal do Pregão Presencial 009/2022, cujo objeto é: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE 
DECORAÇÃO DO PLENÁRIO COM ARRANJOS FLORAIS 
PARA AS SESSÕES SOLENES, EVENTOS ESPECIAIS E HO-
MENAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.
Ficam alterados os itens 4.1 e 5.9 do Edital em epígrafe. 
Suzano, 29 de julho de 2022. Taiane Kelly Fernandes Sil-
va - Presidente da Comissão Permanente de Contratações.
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AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
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 028/2022 - PROCESSO Nº 37.656/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, 
conforme especificações do presente Edital, para atendimento de ordens judiciais.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos 
e abertos no Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-
Sede da Prefeitura), às 09:30 horas do dia 16 de agosto 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 29 de julho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

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 do Secretário Municipal 
de Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 102/2022 - PROCESSO Nº 10.698/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS 
DE ENFERMAGEM.
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 17 de agosto 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 29 de julho de 2022.
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

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 
Educação, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 107/2022 - PROCESSO Nº 18.410/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS 
ESCOLARES / ESCRITÓRIO.
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 18 de agosto 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 29 de julho de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 077/2022  - PROCESSO Nº 13.883/2022 E APENSO. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE OVOS BRANCOS 
GRANDES DE GALINHA.
EMPRESA VENCEDORA: CHARBEL PARTICIPACOES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 1.194.000,00 (um milhão, cento e noventa e quatro mil reais).

Mogi das Cruzes, em 28 de julho de 2022
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 079/2022  - PROCESSO Nº 16.660/2022. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS 
RECREATIVOS (CASA DE BONECA, BALANÇO, ESCORREGADOR, GANGORRA, 
GIRA- GIRA).
EMPRESAS VENCEDORAS: D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS EIRELI; N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES – EPP e RCK 
BRINQUEDOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 386.799,50 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e 
noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 28 de julho de 2022
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 - PROCESSO Nº 200.783/2022

OBJETO: Aquisição de graxa e óleo lubrificantes. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 11 de agosto de 2022, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.
br/. Mogi das Cruzes, 29 de julho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor 

Geral Adjunto. 

RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações constantes do processo 
nº 201.057/2022, declarando inexigível de licitação, com fundamento no art. 25, 
inciso I da Lei nº 8.666/93, a favor da empresa LINE CONTROL COMÉRCIO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., para a execução de serviços de manutenção pre-
ventiva e  calibração em colorímetro Policontrol, no valor de R$ 5.829,00 (cinco 
mil oitocentos e vinte e nove reais), face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
uma vez que o processo se encontra devidamente instruído. Mogi das Cruzes, em 29 

de julho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral do SEMAE.

A diretoria executiva da APM EE PROF. FIRMINO LADEIRA, situada à Av. 
Brasil, 840 Mogi das Cruzes- SP, torna público a abertura de licitação para ad-
ministração dos serviços da Cantina Escolar da referida escola. Retirada dos 
envelopes no endereço acima de 01/ a 03/08/2022 das 8h às 17h , mediante 
pagamento da taxa de R$63,94 . Entrega das propostas até 10/08/2022 às 
14h com envelope lacrado. Abertura dos envelopes acontecerá em sessão 
pública no dia 10/08/2022 às 15h nas dependências da escola pela comissão 
julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.

   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

FABIANO   APARECIDO   DA  SILVA,  estado  civil  divorciado,  
profissão marceneiro, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia 
sete de fevereiro de mil   novecentos   e   oitenta  e  quatro  
(07/02/1984),  residente  e domiciliado  Rua  Matathias Nogueira 
Novaes, 541, B, Jardim Esperança, Mogi  das Cruzes, SP, filho 
de Amauri Antonio da Silva e de Laurentina Aparecida Catarina.                                                   
DAYANE  DE  SOUSA  ORDINE GONÇALVES, estado civil 
divorciada, profissão autonoma,  nascida  em Mogi das Cruzes, 
SP no dia quinze de janeiro de mil  novecentos e noventa e dois 
(15/01/1992), residente e domiciliada Rua  Matathias  Nogueira  
Novaes,  541,  B, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes,  SP, filha de 
Doriedison Ordine Gonçalves e de Maria Helena de Sousa Melo.                                                           

PAULO  RICARDO  BARBOSA  OLIVEIRA  DOS  SANTOS,  
estado civil solteiro, profissão  engenheiro mecânico, nascido em 
18º Subdistrito - Ipiranga, São  Paulo, SP no dia dezessete de 
julho de mil novecentos e noventa e três  (17/07/1993),  residente 
e domiciliado Rua Quinze de Agosto, 40, Jardim  Aeroporto  III,  
Mogi  das Cruzes, SP, filho de Ricardo Coelho Oliveira dos Santos 
e de Marli dos Santos Barbosa.                    
THAÍS  MORGADO  DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
operadora de  teleatendimento (telemarketing), nascida em Mogi 
das Cruzes, SP no dia  cinco  de agosto de mil novecentos e 
noventa e três (05/08/1993), residente  e  domiciliada  Rua  
Quinze de Agosto, 40, Jardim Aeroporto III,  Mogi das Cruzes, SP, 
filha de Luiz Carlos de Oliveira e de Nalva
Silva Morgado de Oliveira.                                            

HÉLCIO  TERUO  AKIYOSHI,  estado civil solteiro, profissão 
floricultor, nascido  em  Salesópolis,  SP no dia dois de julho 
de mil novecentos e noventa  e  um  (02/07/1991),  residente  
e  domiciliado  Rua  Isidoro Boucault,  230,  Vila  Brás  Cubas, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de LUÍS SUSSUMU AKIYOSHI e de 
HAKIKO AKIYOSHI.                                
VIVIAN  MAYUMI  SUETUGO,  estado  civil  solteira, profissão 
arquiteta, nascida  em  Curitiba, PE no dia cinco de setembro 
de mil novecentos e noventa e seis (05/09/1996), residente e 
domiciliada Avenida Francisco Rodrigues  Filho,  2022,  apto  177  
torre  01, Vila Mogilar, Mogi das Cruzes, SP, filha de CEZAR LUIZ 
SUETUGO e de ZENAIDE SALETE SUETUGO.   Conversão de 
União Estável                                            

ALEXANDRE  DE  JESUS  MARTINS SALES, estado civil 
divorciado, profissão motorista,  nascido  em  Vitória,  ES  no 
dia quatorze de março de mil novecentos  e noventa e seis 
(14/03/1996), residente e domiciliado Rua Francisco  Martinêz  
Casanova,  485,  Jardim  Santa  Teresa,  Mogi das Cruzes,  SP,  
filho  de  Orlando  Sales  Júnior  e  de Emilia de Jesus Martins.                                                              
KEROLLYN KAROLINYE DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profissão líder de  produção,  nascida  em  Itaquaquecetuba, SP 
no dia oito de maio de dois  mil  e  dois (08/05/2002), residente 
e domiciliada Avenida Profª Joaquina  Joaquina de Oliveira 
Ruiz, 59, Jardim Aeroporto II, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de  
Gabriel  Gonçalves  dos  Santos  e de Tatiane Cristina Miranda 

dos Santos.                                          

NATHAN  WENZEL,  estado civil solteiro, profissão operador de 
máquinas, nascido  em  Arujá,  SP  no  dia  seis  de janeiro 
de mil novecentos e noventa e sete (06/01/1997), residente e 
domiciliado Avenida Florêncio de  Paiva, 1270, casa 05, Jardim 
Modelo, Mogi das Cruzes, SP, filho de ELI PERES WENZEL 
JUNIOR e de ANGELA APARECIDA DA SILVA WENZEL.        
NATHALY NUNES TAKATA BARRETO, estado civil solteira, 
profissão analista de SGI IR, nascida em Mogi das Cruzes, SP 
no dia vinte e oito de julho de dois mil (28/07/2000), residente e 
domiciliada Avenida Florêncio de Paiva,  1270,  casa  05,  Jardim 
Modelo, Mogi das Cruzes, SP, filha de ROGERIO ROVARIS 
BARRETO RAIMUNDO e de PAULA SATIKO NUNES TAKATA.      

FELIPE  GABRIEL  BATISTA,  estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de 
maio de mil novecentos e  oitenta e seis (20/05/1986), residente 
e domiciliado Avenida Japão, 102,  Vila  Brasileira, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de NILTON BATISTA e de ELISABETE MARIA 
DOS SANTOS BATISTA.                                
KETINE  CRISTINA  CARVALHO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão oficial  de  cozinha, nascida em Mogi das 
Cruzes, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (21/11/1989), residente e  domiciliada  Avenida  
Japão, 102, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de EDSON 
DOS SANTOS e de LUCIA DOS SANTOS DE CARVALHO.      

CARLOS  ROBERTO  RIBEIRO  DE  QUEIROZ, estado civil 
solteiro, profissão empresario,  nascido  em  Itabuna,  BA  no 
dia cinco de outubro de mil novecentos  e setenta e sete 
(05/10/1977), residente e domiciliado Rua Camargo, 48, casa 03, 
Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de Milton Ribeiro 
de Queiroz e de Ermita Souza Marques.               
ANA  PAULA  APARECIDA  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteira, 
profissão autonoma,  nascida em Biritiba Mirim, SP no dia quinze 
de julho de mil novecentos  e  setenta  e quatro (15/07/1974), 
residente e domiciliada Rua  Camargo,  48, casa 03, Jardim 
Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de Elizeu Dias dos 
Santos e de Maria Martins dos Santos.        

ROGERIO  DE  CAMARGO  BRAZ,  estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e cinco 
de setembro de mil novecentos  e  setenta  e um (25/09/1971), 
residente e domiciliado Rua Vereador  Vasile Ivanov, 243, 
Conjunto Residencial do Bosque, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
SILVIO DAMASIO BRAZ e de NEUSA DE CAMARGO BRAZ.  
AGAR  ESPINDOLA,  estado civil solteira, profissão diarista, 
nascida em São  Paulo,  SP  no dia trinta de junho de mil 
novecentos e sessenta e cinco  (30/06/1965),  residente  
e  domiciliada Rua Benedito de Aragão Franco,  243,  Vila  
Vitória,  Mogi  das  Cruzes, SP, filha de ANTONIO FRANCISCO 
ESPINDOLA e de JOANA BELMIRA ESPINDOLA.                     
Conversão de União Estável      
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