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Eleições � ca para 15 de Novembro e 
Pré-Candidatos começam a aparecer

Em Biritiba Mirim circulam “boatos” que o ex-prefei-
to Inho (PL) não poderia disputar as eleições

No programa exibido pela rá-
dio Metropolitana AM 1070 
e no facebook da página da 
apresentadora Marilei Schia-
vi, na segunda-feira (29 de 
junho) com entrevista com o 
especialista em Direito Elei-
toral, o advogado Dr. Mauri-
mar Bosco Chiasso. foi dis-
cutido um assunto polêmico 
na cidade de Biritiba Mirim, 
ex-prefeito Inho Taino (PL) 
e Walter Tajiri (PTB) pode 

Além do hospital de campa-
na que inicia suas atividades, 
o prefeito também acompa-
nha alguns feitos, como o 
novo trator que deve ajudar 
nas manutenções da cidade, e 
também, a obra do banheiro 
na área central da cidade, na 
praça São Benedito.
E uma das obras mais impor-
tantes e esperada, não só por 
Biritiba e sim para toda a re-
gião e turistas, seria o novo 

ou não pode ser candidatos 
a prefeito de Biritiba Mirim? 
O Dr. Maurimar  explica a 
situação e tira todas as dúvi-
das. Apesar de algumas cir-
cunstância perante quem já 
foi prefeito e ter alguns pro-
cessos, isso não impediria 
que fossem candidatos nesta 
eleição de 2020, pois explica 
o doutor que isso é comum 
para quem foi prefeito um 
dia, Inho � cou oito (8) anos.

Parque do Nirvana todo re-
vitalizado, uma área de lazer 
para as famílias, lembrando 
que alguns parque e áreas de 
lazer estão abertos com “ho-
rários” para populução na ca-
pital de São Paulo, e yambém 
em outras regiões como a de 
Mogi das Cruzes.
Walter Tajiri (PDT) também 
dereverá concorrer as eleições 
deste ano para tentar uma re-
eleição no executivo.

Juiz Eleitoral con� rma que 
Inho poderá se candidatar Mogi das Cruzes

Ferraz em 
Biritiba
novamente

Pré-Candidatos 
em Salesópolis

Prefeito Walter Tajiri, acompanha 
obras em Biritiba Mirim

Ex-Prefeito de Biritiba Mirim Inho Taino (PL)

Prefeito Walter Tajiri (PTB) de Biritiba Mirim

É um grande desa� o 
para os gestores do po-
der público manter a 
economia estável e ao 
mesmo tempo não dei-
xar que a saúde � que em 
colapso maior ainda...

Conseguimos veri� car alguns nomes que 
poderão disputar as eleições de 2020 em 
Salesópolis. O atual prefeito Vanderlon 
Oliveira Gomes (PL) seria pré-candidato a 
reeleição. Os atuais vereadores da Estância 
Claudio do Prado ...

Modelo de apoio político 
do pré candidato Reinaldo 
Junior segue parecido com 
a pré campanha do ex-pre-
feito Jarbas Aguiar (PV), 
que não concluiu seu man-
dato...

24 de julho de 2020
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Editorial
Eleições municipais no Alto Tietê Diante de pandemia, população 

deve estar alerta sobre notícias falsas
As eleições municipais 
foram adiadas de outubro 
para novembro, devido 
ao colapso da pandemia 
do COVID-19, sendo as-
sim os partidos políticos 
traçam novas estratégias, 
e candidatos já come-
çam a aparecer ,e outros 
aguardam mais tempo, 
acompanham pesquisas 
e avaliam o melhor mo-
mento e o melhor candi-
dato tanto para prefeito, 
tanto quanto para verea-
dor. 
          
Ainda há casos em que 
candidatos saem no de-
sespero começam a fazer 
política antes da hora e 
acabam até se desgastan-
do até chegar ao � nal.

Neste ano político de 
campanha será necessá-
rio um acompanhamen-
to especial voltado para 
a saúde que no entanto a 
responsabilidade é muito 
maior que nos anos ante-
riores.

Hospitais de campanha 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

Edição: Aline Leal
Entidades se mobilizam para desmentir as fake news

são montados nas cida-
des do Alto Tiête com 
intuito de nunca serem 
utilizados, mas sim por 
precaução estarem lá 
caso haja necessidade.
Lembrando também que 
existem aqueles candida-
tos que começam a atacar 
seus adversários mais for-
tes ou os que já estão no 
poder e acabam esque-
cendo de opinar sua visão 
de futuro para sua cidade. 
Os mais experientes vem 
com mais força e com o 
grupo mais forte, querem 
� car longe de polêmicas 
e mostrar o que já fez, ou 
o que vai fazer, tentam a 
todo custo desfazer pu-
blicações de “fake news” 
que virou mais um ví-
rus em nossa atualidade.
O jornal Diário do Esta-
do de São Paulo também 
terá muito trabalho nesse 
ano eleitoral para desmi-
ti� car o que é real e o que 
é “fake” e trazer a infor-
mação com responsabili-
dade com a credibilidade 
do jornalismo sério e ver-
dadeiro.

A pandemia do novo coro-
navírus e as medidas de iso-
lamento social vêm sendo 
acompanhadas pela ampla 
profusão de conteúdos sobre 
o tema. Com isso crescem 
também as notícias falsas, 
prática difundida no Brasil e 
no mundo nos últimos anos. 
Nesse momento,a população 
deve tomar ainda mais cui-
dado tanto para não acreditar 
em mentiras quanto para não 
repassá-las.

Notícias bombástica, pro-
metendo remédios ou saídas 
milagrosas têm circulado no 
ambiente online, em redes 
como Whatsapp, Facebook, 
Instagram e Youtube. Pesso-
as sem qualquer quali� cação 
divulgam providências sem 
embasamento que tratariam a 
covid-19, como pequenas do-
ses “shots” de imunidade ou 
a atribuição de poder de cura 
à hidroxicloroquina, mesmo 
contra determinação do Mi-
nistério da Saúde.  

As notícias falsas espalham 
desinformação e di� cultam a 
divulgação de informações e 
orientações pelas autoridades 
à população. Diante da pre-
ocupação com a pandemia, 
o cuidado com a veri� cação 
para o repasse muitas vezes 
pode diminuir, aumentando 
a circulação desses conteúdos 
enganosos.
Um exemplo é a foto de su-
postos saques na cidade de 
São Vicente, no litoral Paulis-
ta. O episódio ocorreu, mas 
em 2013, e não agora. 

A imagem ganhou milhares 
de cliques e compartilhamen-
tos em redes sociais. Ela foi 
desmentida por agências de 
checagem, como a Aos Fatos.

Checar informações
Entre as orientações estão 
duvidar de fontes desconhe-
cidas, buscar orientações nos 
sites o� ciais das autoridades 
de área, como a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a 
Organização Pan-Americana 
da Saúde, braço regional da 
OMS, o Ministério da Saúde 
e as secretarias municipais e 
estaduais e evitar repassar in-
formações sem certeza, mes-
mo que venham de amigos ou 
familiares. É possível também 
checar em diversas agências 
ou projetos, como Lupa, Aos 
Fatos e Comprova.

O Ministério da Saúde lan-
çou uma página direcionada 
a desmentir os boatos. O site 
desmente inúmeras mensa-
gens falsas, como orientações 
do órgãos que nunca foram 
dadas, anúncios de vacinas, 
formas de prevenção que não 
funcionam (como gargarejo 
com água morna, sal e vina-
gre) e alegações sobre o vírus, 
como o fato de ele morrer em 
temperaturas partir de 26º .

Guia
O Comitê Gestor da Internet 
lançou um guia com dicas 
para manter um uso seguro 
da Internet, que aborda, entre 
outros temas, o cuidado com 
boatos e mensagens. Uma 
cartilha especí� ca sobre como 
evitar e combater boatos foi 
publicada juntamente com o 
material.Conforme a publica-
ção, em geral os boatos difun-
didos apresentam uma série 
de características:

- A� rmam não ser notícia falsa

- Possui título bombástico
- Tem um tom alarmis-

ta, com palavras como 
“cuidado” ou “atenção”

- Omite local, data ou até 
mesmo fonte (principalmente 
no caso do Whatsapp)

- Não traz evidências nem 
embasamento

- Coloca-se como único a re-
velar uma informação escon-
dida pelos demais veículos

- Pede para ser repassado a 
um grande número de pes-
soas e alega consequências 
trágicas caso a tarefa não seja 
realizada

- Utiliza URL ou até mesmo 
design grá� co semelhante a 
veículos conhecidos.

Punição
O material lembra que as pes-
soas responsáveis pela difusão 
dessas mensagens podem ser 
punidas, como o enquadra-
mento nos ilícitos de calúnia 
e difamação, além de danos 
morais. No Brasil, o ilícito re-
lacionado a um conteúdo fal-
so só existe na legislação elei-
toral, mas esses outros tipos 
penais podem ser utilizados.

Na Paraíba, a Assembleia Le-
gislativa aprovou uma lei pela 
qual poderá multar quem di-
fundir conteúdos falsos sobre 
a pandemia. A sanção pode 
ser entre R$ 1 mil e R$ 10 
mil para quem difundir uma 
mensagem enganosa no es-
tado que gere algum tipo de 
dano. 

Os recursos arrecadados se-
rão direcionados para as 
ações de combate a epidemias 
no estado. 
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Juiz Eleitoral con� rma que ex-prefeito Inho poderá ser candidato este ano na cidade 

Prefeito de Biritiba Mirim vem trabalhando 
para arrumar as estradas da cidade.

Inho Taino poderá se candidatar novamente em Biritiba
Depois de diversos “boa-
tos” e informações desen-
contradas, foi con� rmado 
pelo especialista em Direito 
Eleitoral, o advogado Dr. 
Maurimar Bosco Chiasso 
em um programa de rádio 
da Metropolitana AM 1070 
e no facebook da página da 
apresentadora Marilei Schia-
vi , na segunda-feira (29 de 
junho). De acordo com as 
informações o ex-prefeito da 
cidade de Biritiba Mirim, ao 
qual � cou dois mandatos no 
executivo, obteve alguns pro-
cessos que seriam corriquei-
ros para quem � ca por um 
longo prazo participando 

da política principalmente 
como “prefeito”, onde a opo-
sição questiona uma série de 
observações como “impro-
bidade administrativa”, mas 
segundo o doutor o ex-pre-
feito não obteve uma decisão 
de um colegiado, que conse-
quentemente não impediria 
de participar das eleições, o 
mesmo caso seria idêntico 
ao prefeito atual Walter Tajiri 
(PDT) que também poderia 
se candidatar na eleição des-
te ano.
O ex-prefeito Inho (PL) é 
uma das � guras mais conhe-
cidas da política de Biriti-
ba Mirim, e até o momento 

as articulações políticas do 
pré-candidato estariam inco-
modado seus adversários, até 
mesmo de “partidos nanicos”, 
mesmo ele nem aparecendo 
muito em público e nem fa-
zendo um movimento que 
chamassem a atenção. Inho 
também não fez nenhum ata-
que a adversários políticos 
até o momento, o que parece 
estar muito con� ante.

As eleições deste ano deve 
ser muito curiosa, com can-
didatos experientes e com 
“novatos” prometendo ser a 
melhor opção.As eleições � -
caram para 15 de novembro.

Prefeitura de Biritiba Mirim consegue um Trator novo 
com a Secretaria de Desenvolvimento Regional

Na tarde da sexta-feira (03) 
o prefeito de Biritiba Mirim 
Walter Tajiri (PTB) esteve no 
pátio da prefeitura para mos-
trar o novo trator adquirido, 
para ser usado nas estradas e 
roças do município. Foram 
acoplados a lâmina junta-
mente com o trator para re-
alização dos serviços.

Os recursos recebidos foram 
para adquirir uma retroesca-
vadeira, e um trator, o trator 
já foi adquirido e a retroesca-

Iniciou-se esta semana a obra 
dos banheiros da área central 
da cidade de Biritiba Mirim, 
encontrava-se de tal forma 
que não era possível de se 
fazer uso do local, por canta 
do fedor ou contaminações, e 
estruturas precárias, prefeito 
Walter Tajiri anunciou hoje 
(8) que ainda que tem mais 
obras, como a revitalização 
do parque do bairro do Nir-
vana. O prefeito comentou o 

vadeira será feita uma nova 
licitação. A documentação 
estando ok, já será utilizado 
de imediato segundo o pre-
feito.

O trator veio em uma boa 
hora pois notamos que no 
pátio havia algumas máqui-
nas aparentemente quebra-
das ou com defeitos, impos-
sibilitando as operações, o 
novo maquinário deve agili-
zar o processo de melhorias 
nos bairros.

seguinte:

Essa semana iniciaram duas 
obras importantes para o mu-
nicípio: a reforma do banhei-
ro da praça São Benedito e do 
Parque do Nirvana. São obras 
que vão trazer mais infraes-
trutura para atender toda a 
população. Agradeço ao de-
putado estadual Campos Ma-
chado que enviou uma emen-
da parlamentar para as obras.

Reforma do Banheiro
da Praça São Benedito

Ex-Prefeito de Biritiba Mirim Inho Taino (PL)

Novo trator adquirido pela prefeitura.

Prefeito visita obra do banheiro da área central. Prefeito visita obra do banheiro da área central.

Política 3
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Biritiba Mirim terá um novo parque 
de lazer revitalizado no bairro do Nirvana

O parque para lazer será no 
bairro do Nirvana, o local 
estava abandonado, mas já 
iniciaram as obras no local. 
Terá um Playground para 
as crianças reformulado, o 
chão terá bloquetes, já do 
outro lado, o banheiro será 
revitalizado com um ba-
nheiro com acessibilidade, 
e um banheiro masculino e 
outro feminino.

A quadra também terá re-
formas na infraestrutura e 
colocação de areia no chão. 

E no novo parque também 
terá uma pista de caminha-
da em torno do local para 
atividades físicas.

O local deverá ser bem fre-
quentado, já que há poucos 
locais de lazer na cidade, 
é prevista que � que pron-
to em menos de três meses 
juntamente com a reforma 
dos banheiros da praça São 
Benedito (o contrato é um 
só para duas obras). Parques 
estão aos poucos sendo rea-
bertos na região.

Quem é o empresário da Agência GK Automóveis 
O empresário Tião da GK Automóveis é pré-candidato a vereador na cidade de Biritiba Mirim

O empresário Sebastião Pin-
to de Souza mais conhecido 
como “Tião” é morador de 
Biritiba Mirim há dez (10 
anos), proprietário da GK 
Automóveis, onde começou 
pequeno, facilitando parcela-
mentos de veículos na cidade.
E vendo a situação política do 
município precária nos últi-
mos tempos, optou em par-
ticipar das eleições deste ano 
como pré-candidato a verea-
dor, onde segundo ele a saúde 
precisa de mais atenção, ge-
ração de empregos escasso, e 
ruas em más condições.

Tião já teria andado em me-

tade da cidade conhecendo os 
problemas e ouvindo o povo 
sobre as situações. E um dos 
pontos citados seria a falta de 
turismo que também está em 
falta, sendo o município bem 
apropriado para turistas com 
diversos pontos de acesso, e 
até mesmo poderia voltar a 
antiga rodoviária na cidade.

O empresário comenta tam-
bém que o povo de Biritiba é 
bem carente e merece a aten-
ção devida de seus governan-
tes, e seria conveniente segun-
do ele a doação de metade de 
seu salário para entidades � -
lantrópicas do município.

Prefeito visita local das obras no bairro do Nirvana.

Sebastião Pinto de Souza mais conhecido como “Tião” (Ficha Limpa).

Política4
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Flexibilização das relações trabalhistas:  MPs 927/2020 e 936/2020 que 
� exibiliza as relações trabalhistas durante o período da pandemia.

Quais as principais mudan-
ças da Medidas Provisórias 
927/2020 e 936/202?

Essas Medidas Provisórias, 
foram promulgadas, logo no 
início da Pandemia do Co-
vid19, são regras de exceção 
da legislação trabalhista, vá-
lidas apenas enquanto durar 
o período de calamidade 
pública, com objetivo de 
que se possa manter o maior 
número de empregos possí-
veis.

O trabalho em home-o�  ce 
passou a ser uma opção para 
muitas empresas, assim, as 
empresas � cam obrigadas a 
fornecer as condições técni-
cas para que o trabalhador 
possa executar suas funções. 
Nesses casos, deixam de pa-
gar o vale transporte, mas 
permanecem obrigadas a 
pagar os demais benefícios.

Além disso poderá haver 
antecipação de férias, e uso 
de banco de horas, assim as 
horas no banco podem ser 
utilizadas para abater dias 

não trabalhados, bem como 
poderá, gerar banco de ho-
ras para o funcionário vir a 
pagar horas no futuro.

- A possibilidade de imple-
mentação de acordos indi-
viduais?

Existe a possibilidade de 
acordos individuais, mas 
isso é um problema, espe-
cialmente para aqueles que 
trabalham em pequenas em-
presas e têm poucas condi-
ções de negociar. O resumo 
é que os trabalhadores, em 
sua maioria acabam sendo 
coagidos a aceitar condições 
que não lhes ampara. Mas 
vale ressaltar que aceitar o 
Acordo é uma faculdade, o 
trabalhador não é obrigado. 
Em não aceitando, a empre-
sa deve então demitir o fun-
cionário e pagar as verbas 
rescisórias.

A ideia é que havendo uma 
aceitação, se possa prologar 
o vínculo empregatício para 
que se evitem muitas demis-
sões assim a economia pos-

sa continuar a girar.

Como � ca a Suspensão 
temporária do contrato de 
trabalho?
A suspensão do contrato de 
trabalho, é uma das possibi-
lidades, que o empregador 
pode lançar mão, por um 
período máximo de 60 dias, 
e pode acontecer em dois 
períodos de 30 dias cada. 
Havendo suspensão o em-
pregador deve entregar ao 
funcionário, a documenta-
ção para que dê entrada em 
pedido no Benefício Emer-
gencial de Preservação do 
Emprego e da Renda, cujo 
pagamento, será realizado 
pelo Estado, com algumas 
exceções onde as empre-
sas devem pagar uma aju-
da compensatória no valor 
de 30% do salário. Para os 
trabalhadores submetidos a 
essas condições é garantida 
uma estabilidade no em-
prego, pelo mesmo tempo 
em houve a modi� cação do 
contrato de trabalho.

Valor do seguro desempre-
go?

Nos casos de suspensão do 
contrato de trabalhou ou 
redução de jornada, o be-
nefício pago, embora siga 
as mesmas regras quanto 
ao pagamento de valores do 
Seguro Desemprego, é cha-
mado de Benefício Emer-
gencial de Preservação do 
Emprego e da Renda.

Nessa modalidade, eventu-
almente parte do valor pago, 
seja pago pela empresa, na 
qual o funcionário teve seu 
contrato de trabalho sus-
penso ou com horas redu-
zidas, e o Estado faz então 
a complementação do valor.

É importante esclarecer que 
o valor a receber não será 

necessariamente o mesmo 
valor do salário, 
porque existem uma série 
de parâmetros diversos para 
que se chegue ao valor pago.
Como � ca a redução 
proporcional de jorna-
da de trabalho e salário?

Nos casos de redução da 
jornada de trabalho, temos 
uma nova rotina de traba-
lho, que implicará também 
em redução de salário na 
ordem de 25%, 50% ou 70%, 
com prazo máximo de 90 
dias, e com salários e jor-
nadas reestabelecidos 2 dias 
após o � nal do estado de ca-
lamidade.

Durante o período da jor-
nada de trabalho reduzida 
o empregador deverá en-
caminhar para o Governo 
as informações para que o 
funcionário passe a receber 
o Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e 
da Renda, cujo objetivo é 
complementar a renda, para 
que se aproxime do salário 
do trabalhador, mas como 
já dissemos não necessaria-
mente será o mesmo valor.

Quais são as Medidas rela-
tivas ao Covid-19?

Quando o funcionário volta 
a trabalhar as empresas de-
vem fornecer o máximo de 
condições para que se evite 
qualquer contaminação pela 
Covid-19, caso o funcioná-
rio seja infectado, a doen-
ça pode eventualmente ser 
entendida como doença do 
trabalho, ou adquirida em 
função do trabalho.

Assim é muito importante 
que o funcionário, registre 
o máximo de informação 
possível sobre as condições 
de trabalho, ambiente, equi-
pamentos de proteção, polí-

ticas de higiene da empresa. 
As provas são fundamentais.

Exigir os equipamentos e as 
condições sanitárias estão 
dentro dos direitos dos fun-
cionários. Caso a empresa 
não atenda às regras sanitá-
rias, é possível ao funcioná-
rio entrar com Ação de Res-
cisão Indireta, para por � m 
ao contrato de trabalho.
Quem tiver mais dúvidas o 
que é recomendavel fazer?

É importante ressaltar que 
não há autorização para de-
missões, e nem para que se 
demita sem o pagamento de 
direitos, que é o está aconte-
cendo com muito trabalha-
dores. As medidas buscam 
preservar a renda e não au-
torizar as demissões, então 
é preciso � car atento para se 
for o caso entrar com ação 
judicial para pedir os direi-
tos que não foram pagos.

Assim, em havendo dúvidas 
o melhor caminho é procu-
rar um advogado especia-
lizado na área trabalhista, 
e, sempre buscar registrar 
tudo que entender incor-
reto, as provas são funda-
mentais, para fazer valer os 
direitos do trabalhador.

Carmen Cecilia 
Nogueira Beda
Sócia do Escritório

Epaminondas Nogueira
Sociedade de Advogados
contato@epaminondas.
com.br  
WhastApp 
+5511998914848

Dra. Carmen Cecilia Nogueira Beda

Negócios 5
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O empresário Fábio explica 
que administrar uma empre-
sa de materiais de constru-
ção não é fácil, são milhares 
de itens e tem que se adequar 
ao momento de crise. Além 
disso,  a parte do estoque 
sempre atualizada com no-
vos itens e fazer as entregas 
o mais rápido possível para 
o cliente. A empresa também 
teve se ajustar aos períodos 
de horários e soluções de hi-
gienização e todos os cuida-
dos com os colaboradores e 
clientes da loja para se preca-
ver do COVID-19 em meio 
a pandemia. O Lojão Aveni-
da é tradicional na cidade de 
Biritiba Mirim e passou pela 
pior parte da crise com su-
cesso e satisfação dos clien-
tes, mantendo os preços e 
entregas em dia, trabalhando 
com diversos itens e sempre 
fazendo com que o cliente 
leve o produto pelo melhor 
preço. Produtos Disponíveis 
no Lojão Avenida
No Lojão é possível encon-

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes disponibilizou nesta 
terça-feira (02/06) o site vol-
tado à Retomada Econômi-
ca da cidade. A página pode 
ser acessada pelo endereço 
poloconecta.pmmc.com.br/
desenvolvimento e traz in-
formações de interesse para 
os empreendedores e para os 

trar diversos produtos da 
parte elétrica, materiais de 
alvenaria, ferramentas e 
acabamento em geral, entre 
outros. A internet também 
ajudou muito na divulgação 
por meio de website da loja, 
redes sociais e também aten-
dimento pelo whatsapp, que 
facilita tanto para a loja tanto 
quanto para o cliente � nal.

Lojão Avenida é a loja de ma-
teriais de construção mais 
tradicional de Biritiba Mi-
rim.
O lojão avenida está localiza-
do na Avenida Reinaldo Be-
nedito de Melo, 35 Centro, 
Biritiba Mirim - SP.

Entre em contato e faça já 
seu orçamento  sem compro-
misso  e sem sair de casa.

Telefone de contato: (11) 
4692-6438 ou Whatsapp (11)  
97739-0487.
website da loja:
www.lojaoavenida.com.br

Lojão Avenida Materiais de Construção

Prefeitura disponibiliza site da Reto-
mada Econômica em Mogi das Cruzes

O empresário Fábio Monteiro Zaramela administra a loja em meio a crise e diz que ainda sim, faz ofertas.

Secretaria de Desenvolvimento

Empresário Fábio Monteiro Zaramella

Lojão Avenida em Biritiba Mirim

trabalhadores, reunindo os 
eixos estabelecidos pelo Pla-
no de Retomada Econômica, 
elaborado pela Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Social e apre-
sentado no dia 21 de maio. 
O Plano de Retomada Eco-
nômica tem como objetivo 
estimular o desenvolvimento 
da cidade, a criação de empre-
gos e a geração de renda para 
empresas e para a população. 
Ele traz diretrizes nos setores 
de empregabilidade, de apoio 
ao empreendedor, de parceria 

com as indústrias e de inova-
ção tecnológica. O site é uma 
das etapas previstas pelo do-
cumento. A página traz o Guia 
de Empregabilidade, com in-
formações sobre o programa 
Emprega Mogi, desenvolvido 
pela Prefeitura em parceria 
com o Governo do Estado, 
as legislações trabalhistas es-
pecí� cas para este período de 
crise causada pela pandemia 
de Covid-19, como requerer o 
Seguro Desemprego e obter a 
Carteira de Trabalho.
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A empresa Garra Estruturas 
Metálicas está estabelecida 
desde de 2014 em Biritiba 
Mirim voltada para o ramo 
de serralheria, galpões in-
dustriais, cobertura de qua-
dras, e em 2015 os empresá-
rios Francine e seu marido 
Diogo Simas ampliaram para 
trabalhos de construção e al-
venaria, então além da parte 
de estrutura metálica, os em-
presários também começa-
ram os trabalhos de “obras 
do ínicio ao � m” (inclusive 
com acabamento). 

A loja surgiu em 2018 loca-
lizada na R. Marechal Flo-
riano Peixoto n 231, Vista 
Alegre, Biritiba Mirim - SP, 
voltado mais para o comér-
cio de ferramentas, ferragens 
entre outros, para clientes de 

Por meio do projeto “Suza-
no Mais Emprego”, a Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento Econômico e 
Geração de Emprego voltou 
a apresentar oportunidades 
de trabalho de empresas da 
cidade e da região, após in-
terrupção devido à quaren-

serralheria. E o atendimen-
to vem se expandindo para 
toda a região, inclusive rea-
lizando obras completas de 
casas, galpões e muito mais. 

São duas empresas, Garra 
Estruturas Metálicas e Gar-
ra Construção e Comércio 
de Ferragens, então é possí-

vel fazer a administração da 
obra com consultoria e pla-
nejamento do projeto, com 
arquitetos e engenheiros 
parceiros, com aprovação 
na prefeitura, documenta-
ção e viabilidade do projeto 
até a execução.Consultoria 
� nanceira e planejamento 
de execução de obra, com 

cronograma de execução e 
montagem. 

Em meio a crise de saúde 
da pandemia do Covid-19 
a loja só parou mediante as 
solicitações dos governos,  e 
quando voltou com algumas 
restrições os trabalhos não 
pararam e a necessidade dos 

clientes fez com que os em-
presários do setor não fos-
sem tão atingidos.
E segue entregando com a 
mesma qualidade de sempre.

INDICAÇÃO, CONFIANÇA 
E PROFISSIONALISMO
A empresária Francine co-
menta que a maioria dos 
clientes vem por intermédio 
de indicações, mediante ao 
pro� ssionalismo e compro-
misso,  gerando assim refe-
rência no mercado de estru-
turas metálicas, alvenaria e 
obras em geral.

Mais informações você pode 
obter através do website da 
empresa no link da página 
www.metalgarra.com.br e 
nos seguintes telefones: 
(11) 4692-8382 e (11) 95060-
0066.

GARRA Estruturas Metálicas
Especializada em Ferragens e Administração de Obras do ínicio ao � m.

Projeto ‘Suzano Mais Emprego’ volta a divulgar vagas de trabalho

Empresários Ampliam negócio do ramo de ferragens e fazem obras do planejamento até o acabamento.

Empresários Fancine e Diogo Simas

tena contra o novo corona-
vírus (Covid-19). A partir 
desta quarta-feira (08/07), 
estão disponíveis 80 vagas 
para a função de consultor 
de negócios/ativo de vendas. 
O interessado deve se apre-
sentar no Centro Uni� cado 
de Serviços (Centrus), das 

8 às 17 horas. Além desta 
oportunidade especí� ca, a 
unidade vem acolhendo no-
vamente currículos de for-
ma presencial desde o dia 1º 
de julho, mas também con-
tinua recebendo por e-mail 
(suzano.vagas@gmail.com).
Para se candidatar a uma 

das 80 oportunidades de 
trabalho que surgiram nes-
te momento é necessário 
ser maior de 18 anos e ter 
ensino médio completo e 
conhecimentos de informá-
tica. A empresa, do ramo de 
telemarketing e localizada 
em Poá, não exige experiên-

cia. Além do salário, oferece 
vale transporte e vale refei-
ção. O Centrus está localiza-
do na avenida Paulo Porte, 
210, na área central de Suza-
no. Mais informações pelos 
telefones 
(11) 4742-7107, 4742-5515 
e 4744-6778.
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Economia de Mogi das Cruzes

Ferraz atua na política de 
Biritiba Mirim Novamente

GCM coíbe descumprimento da 
quarentena na cidade de Arujá

Pré-candidatos ao 
Executivo em Santa Isabel

Prefeito Gian Lopes 
inicia revitalização do 
centro esportivo An-
tonio Sanshes em Poá

Pré-Candidatos a Prefeito 
em Salesópolis

Em Suzano: GCM prende acusado de vender 
drogas em área atrás de escolaÉ um grande desa� o para os 

gestores do poder público 
manter a economia estável e 
ao mesmo tempo não deixar 
que a saúde � que em colapso 
maior ainda. E em pleno ano 
eleitoral o trabalho do ges-
tor deverá levar em conta na 
opinião dos munícipes, e em 
Mogi das Cruzes Marcos Melo 
deverá mostrar trabalho e 
manter a economia ao menos 
controlada e a saúde em posi-
cionamento dentro do contro-
lável diante da pandemia do 
COVID-19.

Foto: Ney Sarmento/PMMC

Modelo de apoio político do 
pré candidato Reinaldo Ju-
nior segue parecido com a 
pré campanha do ex-prefeito 
Jarbas Aguiar (PV), que não 
concluiu seu mandato.

Nesta tarde (09) o pré-candi-
dato a prefeito de Biritiba Mi-
rim Reinaldo Junior (PSD), 
fez uma live com o político 
Rodrigo Gambale de Ferraz 
de Vasconcelos. O vereador 
Reinaldo também falou sobre 

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) continua realizando 
rondas e patrulhas pela cida-
de de Arujá. No último � m de 
semana, a ação contou com a 
participação das GCMs de 
Itaquaquecetuba e Guaru-
lhos. Ao todo, 32 guardas e 
dois cães da equipe guaru-
lhense estiveram presentes.

Nomeada de “Operação In-
tegrada do Alto Tietê”, a ini-
ciativa ocorreu no bairro 

A atual prefeita Fábia Porto 
(PRTB), mesmo com alguns 
polemicas deve disputar.
E também: o médico Carlos 
Chinchilla (PSL), o vereador 
Reinaldo Nunes (Avante),  
Cleber Vinicius Kerchner 
(PL), o Clebão do Posto Ma-
ciel Fama (PSC), Kadu Bar-
bosa (PSD). No dia 10 de ju-
lho foi aniversário da cidade e 
o clima está tenso por moti-
vos de pandemia, e tambem 
por estar proximo as eleições.

O prefeito de Poá, Gian 
Lopes, ao lado dos repre-
sentantes da construtora e 
incorporadora Direcional 
Engenharia, assinou hoje 
(14/7) a ordem de serviço 
para a completa recupera-
ção, sem custos para o mu-
nicípio, do Centro Espor-
tivo Antonio Sanches, que 
� ca em frente à ETEC (Es-
cola Técnica).

Conseguimos veri� car al-
guns nomes que poderão 
disputar as eleições de 2020 
em Salesópolis. O atual pre-
feito Vanderlon Oliveira Go-
mes (PL) seria pré-candidato 
a reeleição.
Os atuais vereadores da Es-
tância Claudio do Prado 

O Canil da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) de Suzano 
voltou a atuar em ocorrência 
de trá� co de drogas, agora 
no Jardim Alterópolis. Por 
volta das 11h30 desta sexta-
-feira (10/07), uma equipe 
foi veri� car suposto ponto 
de venda de entorpecentes 
na rua Ezequiel Corrêa Ma-
chado, mais especi� camente 
em uma área atrás da Escola 
Estadual Professora Yolan-
da Bassi. Com apoio do cão 

A cidade está com diversos co-
mércios e salas vazias de em-
presas que não aguentaram o 
impacto. O prefeito de Mogi 
das Cruzes deverá mostrar sua 
capacidade de gerir em meio a 
crise.

a redução dos salários dos po-
líticos entre outros assuntos, 
agora no � nal de seu mandato 
o vereador deve realizar mais 
parcerias para sua campanha.

Reinaldo � naliza a live di-
zendo que “foi uma parceria 
muito grande, que se dará 
grandes frutos”. Políticos de 
Ferraz parece estar muito en-
gajado em apoiar o seu pré-
-candidato a prefeito de Biri-
tiba Mirim.

Moraes (DEM) “Claudinho 
do Som”; Rodolfo Rodrigues 
Marcondes (PDT) e Débora 
Aparecida Rodrigues Borges 
(PSD) também estão entre 
os pré-candidatos mais co-
nhecidos da cidade, e correm 
atrás de alianças e devem de-
� nir nas convenções.

Hunter, os agentes localiza-
ram no meio do matagal um 
indivíduo com 56 pedras de 
crack, 42 papelotes de maco-
nha, 37 invólucros de cocaí-
na, 13 frascos de lança-per-
fume e R$ 46. O acusado, 
que tem 20 anos, e todo o 
material foram encaminha-
dos para o 2º Distrito Policial 
do Boa Vista. O atendimento 
a essa ocorrência na região 
norte da cidade é parte da 
Operação Interior Mais Se-

guro, promovida pela Polícia 
Militar e que contou com a 
participação da GCM.

Jardim Primavera e regiões 
próximas, com o objetivo 
de � scalizar possíveis festas, 
aglomerações que violam 
o decreto das medidas de 
combate à Covid-19, além 
de garantir a tranquilidade 
e a ordem nos locais citados.

Cidades8


