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14º
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26º

Sol com muitas nuvens durante o dia. 

Mogi prorroga inscrição para 
o ‘Empreendedor de Rua’

SUZANO

  Secretaria apresenta Projeto de Lei 
Orçamentária de R$ 1 bilhão. Cidades, página 3

Os interessados poderão se ins-
crever pela internet ou presencial-
mente em pontos na região central. 
O programa concederá 109 licenças. 
Cidades, página 5

Informação foi confi rmada na 
terça-feira. Expectativa é que es-
trutura, que fi cará em Itaquá, es-
teja pronta até o mês de dezembro. 
Cidades, página 3

Acesso

AYRTON SENNA 
VAI RECEBER 
ALÇA PARA 
RODOANEL

PROJETO DE LEI

Vereadores 
aprovam 
gratificação 
servidores. p5

Com a prorrogação, interessados podem realizar o cadastro no projeto até o dia 10 de novembro
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Mogi

Fatec de Mogi abre inscrições 
para 280 vagas em 5 cursos

Candidatos serão avaliados por meio de análise do 
histórico escolar. Cidades, página 8
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KM SOLIDÁRIO I
O Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
convida os munícipes da região para 
participar da competição “Recicla com 
Km Solidário”. A iniciativa visa incluir as 
atividades esportivas com ações am-
bientais do Recicla Cidade, através de 
movimentos mais sustentáveis. Para 
participar é necessário baixar o aplica-
tivo Km Solidário no celular, escolher 
a instituição AroMeiaZero que trans-
forma exercício em doação e entrar 
no grupo da cidade de Santa Isabel 
inserindo o código “reciclasantaisabel”.

KM SOLIDÁRIO II
A cidade que mais praticar esportes 
no aplicativo até o dia 12 de dezem-
bro receberá como premiação uma 
estação de reciclagem ou um prêmio 
equivalente na área ambiental. Lem-
brando que qualquer atividade física, 
tais como: caminhada, corrida, ciclis-
mo e todos que podem ter sua qui-
lometragem contabilizada pelo apli-
cativo, sendo elas individuais ou em 
grupo, é válida. É possível acessar o 
regulamento da competição pelo link 
(https://tinyurl.com/EspacoUrbano).

REFIS

O vereador Luiz Fábio Alves da Silva 
(PSB), o Fabinho, criticou a falta de di-
vulgação em massa pela Prefeitura de 
Ferraz para proporcionar uma maior 
adesão ao Programa de Incentivo à 
Regularização Fiscal (Refis) em vigor 
até 7 de dezembro. Segundo ele, a 
administração precisa adotar meios 
mais eficazes para levar a informação 
sobre o assunto, sobretudo, aos mora-
dores da periferia.  A anistia de juros e 
multas de impostos e taxas atrasados 
até dezembro de 2020, alivia o bolso 
do cidadão e melhora a receita local.

FERIADO NAS ESTRADAS
A Concessionária SPMAR, responsá-
vel pelos trechos Sul e Leste do ro-
doanel Mario Covas (SP-21), prepara 
uma operação especial do feriado de 
Finados, que começará amanhã e ter-
minará na terça-feira. Nesse período 
são aguardados mais de meio milhão 
de veículos, sendo 381.703 no trecho 
Sul e outros 181.284 no trecho Leste, 
que utilizarão a interligação para aces-
sar o litoral e o interior.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Educação e tecnologia

A 
queda da letalidade pela Co-
vid-19 vai, naturalmente, tra-
zendo novos ares e esperança 
de retomada em todos os seto-

res. Algumas experiência forçadas vividas 
durante a pandemia, contudo, apresen-
taram novos caminhos, ou seja, lições a 
serem aprendidas e mudanças necessárias 
para melhoria no rendimento. É verdade 
que as escolas fechadas geram impactos 
negativos que podem comprometer uma 
geração, principalmente se tratando da 
realidade de muitos brasileiros, que se-
quer têm acesso estável à internet. 

Dentre os prejuízos estão a perda de 
aprendizagem, progresso do conhecimento 
e qualificação para o trabalho, aumento 
do abandono escolar e implicações emo-
cionais. O retorno presencial das aulas 
divide opiniões, mas fato é que a letali-
dade em algumas cidades do Alto Tietê 
se apresenta em queda constante. Saúde 
e Educação são temas e Pastas da maior 
importância para o país e devem cami-
nhar juntas. Em um momento delicado 
de pandemia, o choque entre essas duas 

lideranças mostra despreparo e sinaliza 
falta de foco nas prioridades. 

Com a disseminação incontrolável do 
vírus, como vinha – e vem – ocorrendo, 
o fechamento das unidades de ensino foi 
uma das diversas alternativas para bar-
rar a Covid-19. Ou seja, foi preciso pre-
servar a saúde, mesmo que retardando 
o aprendizado. Sem dúvida é um preço 
alto, mas já sabemos, há tempos, que a 
pandemia irá deixar marcas profundas. E 
esta é uma delas. Pelo menos, a medida 
de fechar escolas teve um objetivo ine-
gavelmente nobre: preservar a vida e ali-
viar as internações nos hospitais. Agora, 
no entanto, é momento de envolver ou-
tras lideranças políticas e unir Educação 
e tecnologia, para que os alunos, além de 
um melhor rendimento nas aulas presen-
cias, possam também usufruir das vanta-
gens dos aplicativos de internet voltados 
para o aprendizado. Afinal, o mínimo que 
se pode fazer agora, em respeito a todos 
que perderam entes queridos para a Co-
vid-19, é tirar lições preciosas desse pe-
ríodo obscuro. 

Em 2017 a reforma trabalhista 
capitaneada pelo atual ministro 
Rogério Marinho causou um 
enorme dano aos direitos 
trabalhistas. Com a promessa 
de modernizar as relações 
de emprego e gerar milhões 
de vagas, a reforma apenas 
retirou direitos e proteção à 
parte mais fraca da relação de 
emprego, o empregado. Mas 
o STF ao julgar a ao julgar a 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade nº 5766 corrigiu 
mais um absurdo declarando 
inconstitucional a condenação 
do trabalhador pobre a pagar 
ao advogado da empresa ho-
norários advocatícios em caso 
de derrota. 

Essa foi a maior aberração 
jurídica da reforma trabalhista. 
Ela previa que se o empregado, 
mesmo sendo pobre, perdesse 
algum pedido, era condenado 

Justiça

ARTIGO
Cedric Darwin

a pagar ao advogado da em-
presa entre 5 e 15% do valor 
que pediu e perdeu a título de 
honorários advocatícios. Mas 
o absurdo não parava ai, esse 
valor poderia ser de3,,,scontado 
dos valores que ele ganhasse 
no processo. 

Assim, mesmo sendo 
pobre, pagava honorários 
advocatícios do que havia 
perdido ao advogado do em-
pregador, descontando esse 
valor do que havia ganhado. 
Um verdadeiro absurdo que 
não se via nem na Justiça 
Comum. Pois essa injustiça 
foi cessada definitivamente 
pelo STF que declarou essa 
norma da reforma trabalhista 
inconstitucional. O principal 
artigo da Constituição Federal 
de 1988 é o 5º que trata das 
garantias e direitos fundamen-
tais individuais. E ele assegura 
que todos são iguais perante 
a lei. Essa igualdade só existe 
quando os iguais são tratados 

igualmente e os desiguais de 
forma desigual, na medida 
de suas desigualdades. Era 
exatamente isso que a reforma 
trabalhista não fazia tratando 
empregado pobre da mesma 
forma que seu empregador. 

O STF pôs fim à essa injustiça 
e a partir de agora os empre-
gados pobres e beneficiados 
pela gratuidade da Justiça não 
sofrerão descontos em suas 
verbas para o pagamento de 
honorários de advogado de seus 
patrões. Menos uma injustiça 
de tantas que foram aprovadas 
pela reforma trabalhista de 
2017, capitaneada pelo hoje 
inistro Rogério Marinho. Agora 
o trabalhador pobre não ficará 
ainda mais pobre quando for 
à Justiça postular seus direi-
tos. As empresas derrotadas 
continuam obrigadas a pagar 
honorários aos advogados.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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ACE e Piaget fecham parceria 
para realização de projetos

Suzano - A Associação 
Comercial e Empresarial 
(ACE) de Suzano realizou 
nesta semana uma reunião 
com o diretor-geral da Fa-
culdade Piaget, Marcus Ro-
drigues, para tratar sobre a 
parceria entre as entidades 
e novos projetos a serem 
desenvolvidos em prol dos 
comerciantes e estudantes 
suzanenses.

O encontro também teve 
como objetivo apresentar 
a campanha de Natal, pro-
movida anualmente pela 
associação, que se iniciará 
em breve. Também foi abor-
dado sobre o fortalecimento 
de iniciativas já existentes 
entre as organizações, como 
a concessão de descontos 
aos empresários suzanenses 
que tenham interesse em 
ingressar em algum curso 
ministrado pela faculdade.

De acordo com o presidente 
da ACE Suzano, Fernando 
Fernandes, a parceria tem 
rendido bons frutos e tem po-
tencial para o futuro. “Estamos 

Comércio e estudo

estudando a implantação de 
um novo projeto conjunto 
que irá ofertar a aquisição 
do Certificado Digital para 
os estudantes dos cursos 
de Contabilidade, Direito 
e Administração, com um 
desconto especial, desse 
modo fortalecemos a atuação 
desses profissionais em nossa 
cidade”, explica.

A entidade também estuda a 
possibilidade de, em parceria 
com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), ofertar 
cursos extras aos estudantes 
como atividades complemen-
tares. “A diretoria da ACE 
Suzano trabalha em parceria 
com o Sebrae na promoção 

de cursos de atualização e 
formação aos empreendedores 
locais. Incluir os alunos da 
Piaget vai expandir ainda 
mais as possibilidades de 
negócios na cidade, bem 
como impulsionar a edu-
cação”, aponta Fernandes.

Também estiveram no 
encontro, como parte da 
comitiva da ACE Suzano, 
o diretor de Marketing, Ro-
drigo Guarizo; o gerente 
administrativo, Rudamir 
Fernandes; a supervisora 
administrativa, Érica Almeida; 
e a agente do Sebrae Aqui 
e agente responsável pelos 
Certificados Digitais, Luciana 
Kingerski.

Os interessados em fazer 
parcerias com a ACE Suzano 
devem entrar em contato 
direto com o órgão. A asso-
ciação realiza atendimentos 
presenciais na rua Presidente 
Rodrigues Alves, 157, na 
região central da cidade. 
Mais informações pelo tele-
fone 4744-8400 ou pelo site 
(acesuzano.com.br/contact).

Secretaria apresenta LOA de 
2022 para Câmara Municipal
Projeto de Lei Orçamentária apresentado aos vereadores apresentam uma receita projetada de R$ 1,18 bilhão

ESTIMATIVA

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Finanças apresentou ontem o 
projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para o exercí-
cio de 2022. As projeções 
foram explanadas durante 
audiência pública na Câmara 
de Vereadores, contando 
com a presença do chefe da 
pasta, Itamar Corrêa Viana. 
O objetivo foi apresentar 
as estimativas das receitas 
para o próximo ano e fixar 
as despesas do município.

Na oportunidade, o secretário 
e o diretor de Orçamentos 
da Prefeitura, William Naka-
mura, sanaram dúvidas dos 
parlamentares ao abordarem 
os principais pontos da pro-
posta que completa outras 
duas peças orçamentárias, 
sendo o Plano Plurianual 
(PPA) e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), que 
atuam no planejamento 
e orientação, enquanto a 
LOA estabelece a execução 
orçamentária.

De acordo com o chefe da 

pasta, as duas peças servem 
como base para a LOA de 
2022, que prevê a receita total 
de R$ 1.181.093.521,05 para 
o município. Os recursos 
orçamentários serão repar-
tidos entre as secretarias e 
demais entidades públicas 
da cidade, como a Câmara 
Municipal (R$ 32.362.100,00) 
e o Instituto de Previdência 
Municipal de Suzano (R$ 
116.895.000,00).

Quanto às pastas munici-
pais, o maior investimento 
previsto está concentrado 
na Educação (24,6%), se-
guido pela Saúde (21,4%) 
e pela Secretaria Municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos (17,7%). O do-
cumento disponível para 
consulta junto ao Legislativo 
municipal ainda detalha 
as despesas funcionais de 
Suzano, conforme a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal. Além disso, a previsão 
também estipula emendas 
impositivas no valor de R$ 
11.648.142,92, representando 

1,2% da Receita Corrente 
Líquida para 2022. 

Outro ponto apresentado 
foi a composição de receitas 
advindas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços – ICMS (46%), do 

Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) (22%), do 
Imposto Sobre Serviços - ISS 
(13%) e outros impostos 
e taxas (19%). Segundo o 
secretário, os dados levam 
em consideração as projeções 

do governo Federal diante 
do cenário pós-pandemia.

“Buscamos traçar a execução 
orçamentária próxima da rea-
lidade, conforme as projeções 
estimadas em âmbito federal 
e baseada nas duas peças já 

anteriormente apresentadas 
pelo Executivo municipal. 
O orçamento contempla as 
áreas prioritárias de acordo 
com a legislação vigente e 
considerando o planejamento 
de ações para o período de 
2022”, explicou. 

A audiência presidida pelo 
vereador Leandro Alves de 
Faria, o Leandrinho, também 
foi acompanhada pelas equipes 
de receita e contabilidade da 
Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Finanças, além 
dos parlamentares Antonio 
Rafael Morgado, o professor 
Toninho Morgado; Artur 
Takayama; Denis Claudio da 
Silva, o filho do Pedrinho do 
Mercado; Edirlei Junio Reis, 
o professor Edirlei; Jaime 
Siunte; Joaquim Rosa; José 
Oliveira Lima, o Zé Olivei-
ra; Lazario Nazaré Pedro, 
o Lázaro de Jesus; Marcel 
Pereira da Silva, o Marcel 
da ONG; Marcio Alexandre 
de Souza, o Márcio Malt; e 
Marcos Antonio dos Santos, 
o Maizena.

Apresentação do projeto ocorreu na manhã de ontem, durante audiência pública

Wanderley Costa/Secop Suzano

Itaquá - A Prefeitura con-
quistou um acesso na rodovia 
Ayrton Senna (SP-70) para o 
Rodoanel Mário Covas (SP-21) 
que vai diminuir o trajeto de 
caminhões, que hoje é feito 
em 20,6 km, e de carros, que 
é de 5,6 km, para apenas 1,3 
km. O anúncio foi feito pelo 
prefeito Eduardo Boigues (PP) 
durante visita técnica, na 
terça-feira, e após reuniões 
com a Ecopistas, Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp) e a Secretaria 
de Estado da Habitação de 
São Paulo.

O acesso será feito próximo 
à saída de Itaquaquecetuba 
sentido Rio de Janeiro. Há 
uma pista paralela que esta-
va desativada, isolada com 
bloquetes, que será usada 
para permitir o novo acesso 
ao rodoanel. A previsão é 
de que a entrega seja feita 
em dezembro após o nive-
lamento da via e construção 
de muretas.

“Temos entrada para uma 
das regiões mais populosas 
do Estado e de maior poder 

Ayrton Senna ganha 
acesso para Rodoanel

Sentido rio

econômico. Faremos com 
que seja valorizada a nossa 
posição geográfica. O acesso 
permitirá que empresários 
venham para a nossa cidade, 
gerem emprego, renda e, 
consequentemente, melhore 
a nossa arrecadação”, contou 
o prefeito.

O prefeito também con-
tou que há um projeto da 
EcoRodovias para fazer a 
iluminação da Ayrton Senna 
com lâmpadas de LED da 
Marginal Tietê até a Rodo-
via Mogi-Dutra (SP-88). A 
Prefeitura ficará responsável 
pela iluminação na entrada 
e na saída da cidade.

“Itaquaquecetuba nunca foi 
ouvida e hoje, em 10 meses de 
gestão, vemos o Governo do 
Estado de São Paulo olhando 
para a nossa cidade de outra 
forma. O acesso é seguro 
e proporcionará economia 
de tempo e dinheiro, mais 
mobilidade, acessos rápidos à 
nossa cidade e isso vai atrair 
investidores”, finalizou o 
secretário de Transportes, 
Rogério Tarento.

Guararema - O horário de 
atendimento para a atualização 
cadastral da população que 
participava de atividades 
esportivas e culturais no 
município, antes da pandemia 
de coronavírus (Covid-19), 
e que deseja retomar com 
as aulas, foi ampliado pela 
Prefeitura.

Agora, no Espaço de Espor-
tes, que fica na rua D’Ajuda, 
74, terá o atendimento das 
8 às 19 horas. Por conta da 
pandemia, todas as ativida-
des esportivas e culturais 
presenciais foram suspensas 
e, com o início da retomada 
dos setores, a Prefeitura pede 
para que o recadastro seja 
realizado.

“Estamos retomando as 
atividades que a Secretaria 
Municipal de Cultura, Espor-
tes e Lazer disponibilizava 
à população antes da pan-
demia da Covid-19 e, para 
isso, precisamos atualizar 
os cadastros das pessoas 
interessadas em participar 
das atividades”, explicou o 
secretário, Sidnei Leal.

Horário para 
recadastramento  
é ampliado

Esporte e Cultura

O encontro 
também teve 
como objetivo 
apresentar a 
campanha de 
Natal
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Galeria recebe a exposição 
do 11º Prêmio Revela Mogi

Mogi- A Galeria de Artes 
Wanda Coelho Barbieri, no 
Centro Cultural, recebe até 
o final deste mês a exposição 
do 11º Prêmio Revela Mogi. 
No espaço, estão expostas 
as fotografias vencedoras do 
concurso que premiou fotó-
grafos profissionais e amadores 
da cidade. O tema deste ano 
foi “Mogi – Fé e Esperança”, 
com o objetivo de buscar o 
olhar fotográfico que traduza 
a esperança para os tempos 
pós-pandemia.

O concurso foi dividido 
em duas categorias: Prêmio 
Mogi Revela 2021, destinado 
a participantes com idade 
mínima de 18 anos, amadores 
ou profissionais e Prêmio 
Instagram, com participação 
livre. Ao todo, foram vinte 
premiados, sendo dez em 
cada categoria.

Na categoria Prêmio Mogi 
Revela 2021, foram selecionadas 
as fotografias “Quanto mais 
escura a cor da pele, maior é o 
fardo”, de Luiz Felipe Moreira 
da Silva, “Proteu”, de Maria 

Centro Cultural

Luiza Gonçalves de Oliveira, 
“Fé e simplicidade”, de Danilo 
de Siqueira Duvilierz, “Uma 
Prece”, de Willian Vitor Santos, 

“A fé com “lida e a “lida” na 
esperança”, de Ederson Henri-
que Fungaro Cares, “Inhansã”, 
de Wellington Henrique Mo-
reira da Silva, “Somos Galhos 
Secos”, de Priscila Fernandes, 

“Renascer”, de Sabrina Alexsan-
dra Gonzaga Correa, “Leveza 
Urabna”, de Gabriel Silva de 
Araújo e “Esperança com fé!”, 
de Priscila Teodosio de Souza.

Já na modalidade Instagram, 

os premiados foram Lilian de 
Oliveira Tavares, Giovanna 
Vitória Rangel Cabral, Flávio 
Muller Vieira, Celso Molinardi, 
Rafaela Vitoriano de Aguiar, 
Cristina Tatiane Souza de 
Oliveira, Flavia Aparecida 
Barbosa Taverna, Suellen An-
drezza Vico Araújo, Liliam 
Yamashita Batista e Eliusabeth 
Yang Nan Fu.

O Centro Cultural, onde 
está a exposição, fica na Praça 
Monsenhor Roque Pinto de 
Barros, 360, no Centro. A 
entrada e visitação são gratuitas.

Entrada e visitação são gratuitas até o final deste mês

Divulgação/PMMC

Prefeitura prorroga prazo para 
o ‘Empreendedores de Rua’
Inscrições vão agora até o dia 10 de novembro; serão disponibilizadas 109 vagas em diversos pontos da cidade

REGULARIZAÇÃO

Mogi - A Prefeitura infor-
mou ontem que as inscrições 
para o edital de chamamento 
público para empreendedo-
res de rua foi prorrogado 
até 10 de novembro. Os 
interessados poderão se 
inscrever pela internet ou 
presencialmente em pontos 
na região central.

O programa concederá 109 
licenças para o funcionamento 
de boxes de comércio de rua 
em locais na região central 
e nos bairros. O município 
pretende, com a iniciativa, 
auxiliar na regularização dos 
profissionais que moram e 
atuam na cidade.

A data final para o ca-
dastramento no edital de 
chamamento público estava 
estipulada para esta sexta-

-feira, no entanto, a admi-
nistração municipal decidiu 
por prorrogar o prazo para 
não afetar os comerciantes 
que estão se preparando 
para as vendas no feriado 

do Dia do Servidor Público 
que acontece nesta quinta-

-feira e no dia de Finados, 
na próxima terça-feira.

Os interessados poderão 
se candidatar para até três 
pontos de interesse e poderão 
fazê-lo por  meio do portal 
da Prefeitura (www.pmmc.
com.br), presencialmente 
na Sala do Empreendedor 
no Paço Municipal, que 
fica na avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 
277, no Centro Cívico, ou 
no Mogi Conecta Terminal 
Central, localizado na rua. 

Prof. Flaviano de Melo, 525, 
centro, das 10 às 17 horas.

O edital de chamamento 
público dos empreendedores 
de rua está disponível na 
internet na página https://
cidade.mogidascruzes.sp.gov.

br/empreendedor_de_rua/. 
A publicação do resultado 
do edital também será feita 
no site da Prefeitura, e os 
recursos deverão ser feitos 
diretamente na Secretaria 
de Segurança em um prazo 

de cinco dias úteis após a 
divulgação dos resultados.

Os novos pontos onde 
os empreendedores de rua 
poderão atuar estão loca-
lizados no centro, Parque 
Olímpico, Jardim Margarida, 

Conjunto Santo Angelo, 
Mogilar, Oropó, Jardim 
Planalto, Ponte Grande, Ro-
deio, Cezar de Souza, Aruã, 
Jundiapeba, Alto do Ipiranga, 
Socorro, Mogi Moderno, 
Conjunto Jefferson, Braz 
Cubas, Botujuru, Jardim 
Santa Tereza e Jardim Layr, 
além de espaços públicos 
como o Parque Centenário, 
Parque da Cidade, Parque 
Leon Feffer e Pico do Urubu.

Dentre os produtos e 
serviços autorizados estão 
pontos para alimentação, 
armarinhos, miudezas, rou-
pas em geral ou bijuterias.

Além de uma lista de do-
cumentos, os participantes 
da licitação deverão preen-
cher uma ficha cadastral. 
Os critérios de desempate 
para a escolha dos futuros 
permissionários levarão em 
conta a condição física, idade, 
antiguidade no exercício do 
comércio ambulante, número 
de filhos e dependentes e 
não possuir outra fonte 
de renda.

André Diniz

Prefeitura pretende auxiliar na regularização dos profissionais do município

Mariana Acioli

Os interessados 
poderão se 
inscrever pela 
internet ou 
presencialmente

3º Webinário tem como 
tema a hora do sono

Mogi- A hora do sono 
foi o tema do 3º Webinário 
do curso “Reflexões para 
ressignificar práticas da pri-
meira infância”, organizado 
pela equipe de Educação 
Infantil do Departamento 
Pedagógico (Deped) da 
Secretaria Municipal de 
Educação de Mogi das 
Cruzes. O webinário foi 
realizado nesta segunda-

-feira (25/10) por meio do 
canal do Youtube da Pasta. 
A formação é voltada para 
os Auxiliares de Desenvol-
vimento Infantil (ADIs) de 
creches municipais.

A neuropediatra Clarissa 
Bueno, do Hospital Sabará, 
destacou que diferentes fatores 
podem influenciar no sono 
das crianças. “É importante 
estarmos atentos ao sono 
da criança e às repercussões 
de alterações deste sono ao 
longo da vigília. Situações 
que ocorrem durante o sono 
podem ter uma repercussão 
várias horas depois”, disse. 
O professor sênior da USP 

Educação

na área de Cronobiologia, 
Luiz Menna-Barreto, falou 
sobre as experiências que 
tem vivido na área do sono 
das crianças.

O momento cultural contou 
com as técnicas do Deped, 
Renata Giácomo e Ana 
Luiza Campello Saijo, que 
fizeram um esquete baseado 
em uma das crônicas do 
livro “Um dia vamos rir de 
tudo isso”, de Ruth Manus. 
O evento foi organizado 

pela equipe de Educação 
Infantil do Deped composta 
pelas professoras Andrea 
Garcia, Ana Clara Faria, 
Bruna Rodrigues, Erika 
Araujo, Simone Cunha e 
Ursula Mras.

O curso contempla, ao 
todo, 8 horas de webinários 
e 12 horas de estudo pela 
plataforma EAD Formação. 
O próximo encontro será 
em novembro e o tema 
será inteligência emocional. 

Professor sênior da USP participou do momento cultural

Divulgação/PMMC
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Vereadores aprovam regime de 
gratificações para servidores
Projetos foram enviados pelo Executivo municipal para o poder Legislativo no início deste mês de outubro

CÂMARA

Mogi - A Câmara de 
Vereadores aprovou nesta 
quarta-feira dois projetos de 
Lei que estabelecem o regime 
de gratificações, funções 
gratificadas e retribuições 
para servidores públicos 
estatutários e celetistas per-
tencentes à administração 
direta e ao Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae).

Os dois projetos foram 
encaminhados para o Le-
gislativo no início do mês, 
e possuem como objetivo 
auxiliar no andamento do 
serviço público.

Os projetos estabelecem 
nove faixas de gratificação, 
que variam conforme os 
cargos e responsabilidades 
de cada setor. Os valores 
das gratificações podem ir 
de R$ 795 a R$ 3.978, em 
nove faixas separadas.

A votação do projeto não 
ocorreu sem a intervenção 
de um grupo de servidores 
públicos e de moradores do 

município que ocuparam as 
galerias da Casa durante o 
expediente da sessão. Frente 
aos protestos nas galerias, o 
vereador Milton Lins (PSD), 
o Bigêmeos, chegou a entrar 
com um requerimento pe-
dindo a inversão da pauta 
para a votação imediata da 
ordem do dia, deixando os 
requerimentos, moções e 
indicações para a parte final.

Após nova manifestação, 
o presidente da Casa, ve-
reador Otto Rezende (PSD), 
suspendeu temporariamente 
a sessão até que os ânimos 
fossem arrefecidos nas ga-
lerias entre os manifestan-
tes. Após um intervalo de 

aproximadamente quinze 
minutos, os trabalhos foram 
retomados.

Durante a votação do 
projeto de Lei 158/2021 
sobre as gratificações aos 
servidores da administração 

municipal, a vereadora Maria 
Luiza Fernandes (SDD), a 
Malu Fernandes, pediu o 
apoio a uma emenda que 
torna facultativa a parceria 
entre professores e o Con-
selho Tutelar na busca ativa 

de crianças que evadiram a 
rede municipal de ensino 

- apoio este que foi dado 
pela maioria dos vereadores, 
bem como ao projeto em 
seu texto final.

Além destas matérias, a 

Câmara também aprovou 
a autorização de um con-
vênio entre a Prefeitura e 
a coordenadoria estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
para ações integradas no 
município, de autoria do 
prefeito; um projeto que 
proíbe a contratação de 
servidores públicos que 
tenham sido condenados 
pela Lei Maria da Penha, do 
vereador Mauro Yokoyama 
(PL), o Mauro do Salão; a 
declaração de Utilidade Pú-
blica da Associação “Missão 
Intensidade” que atua nos 
bairros na região da Divisa, 
criada pela vereadora Malu 
Fernandes e o projeto de 
Resolução da Mesa Diretiva 
que trata de mudanças na 
instituição e normatização 
de comissões funcionais no 
Legislativo mogiano.

Todos os projetos apro-
vados nesta quarta-feira 
serão encaminhados para o 
Poder Executivo municipal, 
que fará a sanção ou veto 
dos textos. 

André Diniz

Votação do projeto ocorreu durante manifestação de um grupo de servidores

Diego Barbieri/CMMC

Guararema - O município é 
líder no ranking do Índice de 
Oportunidades da Educação 
Brasileira (IOEB) do Alto Tietê 
(integrado por 11 municípios) 
e de toda a Região da Grande 
São Paulo (integrada por 39 
municípios).  No levantamento 
de 2021, o município ficou 
com nota 5,7, a mesma do 
Estado de São Paulo (que 
obteve a maior nota do Brasil, 
no comparativo com os demais 
Estados) e acima do patamar 
nacional (nota 5).

Levando em conta dados 
que indicam a qualidade do 
ecossistema de Educação de 
um determinado território, o 
índice analisa as oportunidades 
educacionais ofertadas para 
melhores oportunidades para 
o sucesso educacional das 
crianças, adolescentes, jovens 
e adultos.

 “O IOEB engloba dados da 
Educação Infantil ao Ensino 
Médio de todas as Redes Educa-
cionais que estão presentes no 
Município: Estadual, Municipal 
e Privada. Enquanto respon-
sáveis pela Rede Municipal de 

Município possui melhor 

índice do Alto Tietê

Educação

Ensino, nossa contribuição para 
o alcance desse resultado pode 
ser resumida em trabalho”, ex-
plicou a secretária de Educação, 
Clara Assumpção Eroles Freire 
Nunes. “Trabalhamos para 
ofertar formação continuada 
a todos os profissionais, que 
tem se traduzido no alcance 
de um IDEB histórico para a 
cidade (7,2 - última apuração). 
Oportunizar Educação de 
qualidade é a nossa grande 
meta”, completou.

O IOEB é construído a 
partir da combinação de in-
dicadores que se mostraram 
estatisticamente significativos 
para sintetizar o conceito de 
oportunidades educacionais 
ofertadas como os indicado-
res de resultado educacional 
(Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb)) e 
os indicadores de insumos e 
processos (escolaridade dos 
professores; número médio de 
horas aula/dia; experiência dos 
diretores; matrículas do Ensino 
Médio e taxa de atendimento 
na Educação Infantil nas redes 
públicas).

Mogi- A presidente do 
Fundo Social de Mogi das 
Cruzes, Simone Margenet 
Cunha fez, na tarde de on-
tem o lançamento oficial da 
campanha Natal de Sorrisos 
2021. A cerimônia aconte-
ceu no Theatro Vasques e 
marcou o início da ação, que 
visa arrecadar brinquedos 
que depois serão doados 
para crianças de regiões de 
vulnerabilidade da cidade, 
com o intuito de nenhuma 
fique sem presente de Natal 
neste ano.

Realizado no Theatro 
Vasques, o lançamento 
contou com a presença 
de autoridades, como se-
cretários e vereadores e 
também de aproximadamente 
100 crianças da Vila Nova 
União, do Jardim Planalto 
e de Jundiapeba, atendidas 
por instituições sociais e 
associações de bairro ca-
dastradas no Fundo Social. 
Voluntários do SOU – Banco 
de Voluntários do Fundo 
Social também marcaram 

Fundo Social lança campanha que visa 
arrecadar brinquedos para crianças 

Natal de Sorrisos 2021

Sorrisos 2021 vai se estender 
até o dia 17 de dezembro.  
São pedidos brinquedos 
novos ou então em bom 
estado, de forma que possam 
ser aproveitados por outras 
crianças. O principal ponto 
de coleta é a própria sede do 
Fundo Social, no primeiro 
andar do prédio-sede da 
Prefeitura.

Assim como aconte-
ce com a Campanha do 
Agasalho, os brinquedos 
são entregues a princípio 
para as instituições sociais, 
associações de bairros e 
lideranças comunitárias 
cadastradas, que cuidam 
da entrega final às famílias 
por elas atendidas. Como 
atuam diretamente nos 
bairros e comunidades, as 
doações chegam àqueles que 
efetivamente mais precisam.

Quem quiser ajudar o 
Fundo Social na campa-
nha Natal de Sorrisos deve 
entrar em contato com o 
órgão, por meio do telefone 
4798-5143.

que são o grande foco da 
campanha, a cerimônia 
contou com um espetáculo 
de contação de histórias, 
comandado por Susana 
Diniz, criadora da Cia. Clara 
Rosa, acompanhada de seu 
filho, Pedro Bento. “O ato 
de brincar muda o mundo!” 
é nome da apresentação de 
arte narrativa, que abordou 
conflitos comuns entre pais, 
filhos e a vida moderna.

A campanha Natal de 

presença.
“Hoje é um dia muito 

especial e quero agradecer 
a todos envolvidos nesta 
ação e principalmente às 
crianças. Isso aqui é para 
vocês”, destacou a presi-
dente do Fundo Social de 
Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha, que pediu 
também a colaboração de 
todos na arrecadação de 
brinquedos.  

Para homenagear as crianças, 

Cerimônia foi no Theatro Vasques e deu início à ação

Pedro Chavedar/PMMC

Os projetos 
estabelecem 
nove faixas de 
gratificação, que 
variam conforme 
os cargos
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Silvana fi ca irritada com Cristóvão ao saber que o jantar no restaurante era 

para Estefânia.

GLOBO, 17H55

Malhação

Gael defende Pedro, sem estragar o seu disfarce.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Pilar inventa uma mentira, e Samuel a confronta. Cândida não acredita que 

Zayla tenha perdoado Samuel e Pilar. Pedro pede perdão a Teresa. Samuel 

conversa com Guebo e afi rma que descobrirá o que Pilar está escondendo.

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Eric fi ca chocado ao constatar que Maria Pia o traiu. Antô nia diz a Jú lio que 

voltaria a confi ar nele caso revelasse a identidade do quarto ladrã o. Luiza 

vai com Lourenç o ao encontro de uma prima de Malagueta e descobre que 

Timó teo é  pai do vilã o. Jú lio, Sandra Helena e Agnaldo vã o à  delegacia.

GLOBO, 21H00

Império
Maurílio conversa com um carcereiro. Xana conversa com Cristina sobre 

Maria Clara. Amanda e José Pedro discutem. Magnólia repreende Severo. 

Orville e Helena desconfi am da viagem repentina de Jonas. Enrico e Cláudio 

se despedem. Maria Clara liga para Enrico. Maria Marta se prepara para 

viajar para Petrópolis.

RECORD, 21H

Gênesis

Sheshi se despede do fi lho. Adurrá é perseguido. Merianat provoca Kamesha, 

enquanto ela tem uma grande surpresa. Judá tem um impasse com Er.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 58

(?) do san-
gue, defi-
ciência do
hemofílico

(?) assí-
duos: os 

assinantes
do jornal 

(?) expiató-
rio: assume
a culpa de

outros
Ação com
as mãos

que revela
ansiedade

Desenrolar
negativo

de
protestos

Distribui
tarefas

entre su-
bordinados

Posta em
estado de
atenção 

(por alguém)
Produto

usado na
lavagem

de roupas

"(?)
Mundo",
periódico 
da Espanha

Moeda que
circulava no
reinado de
D. João VI

Primeira
consoante 
do alfabeto

Que exce-
dem as ex-
pectativas

(fem.)

Mar de
(?), lago
da Ásia
Central

Oferece;
doa

O indíviduo
que troca
o dia pela

noite
Pássaro 
de cor
negro-
azulado

Divisões 
geológicas
da Terra

Cuidado,
em inglês

Apelido da 
Portuguesa

(fut.)

Cervídeo
com

grande
galhada

Aline Dias,
atriz de 

"Malhação"
(TV)

Temporão;
precoce

Mensageiro
de Deus
Censura
em fotos

Matemático
e inventor
a quem é

atribuída a
expressão
"Eureka!"

(?) Smith, 
cantor inglês
Soar como
a abelha

Riqueza do
pecuarista
Material

reciclável

Prática
esportiva 
dos campos

da Grã-
Bretanha

Outra vez!

Nem, 
em inglês

Instituição
que

centraliza
a maior
parte do
mercado
petroleiro

(sigla)

Conjunção
aditiva 

Recipiente
plástico de
mercados, 
prejudicial
ao meio
ambiente

Antigo,
em inglês
Instrumento
de cordas

"Dormi na (?)", sucesso
de Bruno e Marrone

Crime de interferência
em inquérito policial

O assunto
evitado 

por pudor

Caráter do
comum

Cidade do
Museu da
Memória
Rondo-
niense

PCLOB
PORTOVELHO

BANALIDADE
SÇGTRES
TABUOPEPT

RUALERTADA
CAÇADAEEL

ÃEÇSACOLA
DOBRÃOLER

DANOTIVAGO
OJNAIMERAS
LUSATARJAD

TBISALCE
RINUZSNAD

ÇOIMATURO
ARQUIMEDES

2/el. 3/nor — old — pet. 4/care.

Enquanto houver 
esperança todos os 
nossos sonhos serão 
como uma chama 
viva ardendo no peito. 
Enquanto houver 
esperança as nossas 
forças nunca deixarão 
de ser renovadas, e 
estaremos sempre 
mais perto de 
alcançarmos o que 
desejamos.

Uma alma que 
não acredite, que 
não tenha uma 

MOMENTO
especial

TENHA ESPERANÇA ATÉ O FIM

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido 

A mensagem publicada nem 

sempre está associada à pessoa 

homenageada

ANIVERSARIANTES: 

FABIO SIMAS GONÇALVES

Hoje é dia de festa! Desejo a você um ano cheio de amor e 

alegria. Feliz Aniversário.

“ Hoje é um dia perfeito para ser 
feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

pequena porção de 
fé dificilmente viverá 
plenamente a vida. 
Não permita que 
essa força se afaste 
de você, quaisquer 
que sejam suas 
circunstâncias. 
Aconteça o que 
acontecer tenha 
esperança até ao fim.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2/2021 - PROCESSO Nº 200.360/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA EM CABINES PRIMÁRIAS DE MÉDIA TENSÃO. EMPRESA VENCE-

DORA: RP FACILITES SERVIÇOS DE MANUTENCAO E MONTAGEM EIRELI, no valor 

global de R$ 38.184,09 (trinta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e nove cen-

tavos). Mogi das Cruzes, em 27 de outubro de 2021. João Jorge da Costa - Diretor 

Geral. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Gestão Pública, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 138/2021 - PROCESSO Nº 18.698/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, 
VÁLIDA POR 36 MESES, A SEREM UTILIZADAS EM MICROCOMPUTADORES, 
SERVIDORES E DISPOSITIVOS MOBILE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA 
ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 17 de 
novembro de 2021. 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 27 de outubro de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Gestão Pública, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 175/2021 - PROCESSO Nº 28.059/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE 
DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA E 
CONTROLE DE ATENDIMENTOS DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS, NO MODELO 
SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) – SOFTWARE COMO SERVIÇO.
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 08:00 horas do dia 22 de novembro de 2021. 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 27 de outubro de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 083-2/2021 - PROCESSO Nº 16.188/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECOLHIMENTO, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES 
E/OU POTENCIALMENTE INFECTANTES DOS GRUPOS A e E, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO 
SANITÁRIA E AMBIENTAL VIGENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Saúde, comunica 
que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições do art. 49 da Lei 
Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade PREGÃO Nº 083-2/2021. Fica 
aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, para interposição 
de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 18 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2021 – PROCESSO Nº 24.568/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE ESCORPIÕES, 
CONTROLE DE CARAMUJOS, DESCUPINIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANEJO, 
DESALOJAMENTO, FORNECIMENTO DE SISTEMA ANTI-POMBOS, ATRAVÉS DE 
PULSOS ELETRO MAGNÉTICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS 
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPRESA VENCEDORA: COMBATE CONTROLES DE PRAGAS E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 2.600.597,67 (dois milhões, seiscentos mil, quinhentos e noventa e sete 
reais e sessenta e sete centavos).

Mogi das Cruzes, em 20 de outubro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário de Municipal de Educação__________________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 004-2/21 - PROCESSO Nº 16.712/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M. “ÁLVARO DE CAMPOS 
CARNEIRO” – DISTRITO DE JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 1.946.575,13 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos 
e setenta e cinco reais e treze centavos).

Mogi das Cruzes, em 27 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES



Whatsapp: 96858-3924

Somente para Redação e Fotografi a

e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br

Publicidade: 4735.8020

Serviço ao assinante: 4735.8015 

Quinta-feira, 28 de outubro de 20218 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Dia do Servidor é comemorado com encontros e homenagens

Mogi- A Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma comemoração especial pelo 

Dia do Servidor Público, com enfoque na Campanha Outubro Rosa. O evento foi 

realizado no auditório da Escola de Governo e reuniu representantes das unidades 

e serviços de saúde.  A vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler prestigiou o evento e 

conduziu uma sessão de meditação guiada.

Fatec abre inscrição com 280 
vagas em 5 cursos gratuitos
Por causa da pandemia, seleção para as vagas continuará por meio da análise do histórico escolar dos candidatos

VESTIBULAR

Mogi- A Faculdade de 
Tecnologia (Fatec) está com 
inscrições abertas, até o dia 01 
de dezembro, para o vestibular 
do primeiro semestre de 2022. 
São 280 vagas distribuídas 
em cinco cursos superiores 
de tecnologia, todos gratuitos. 

Os candidatos podem es-
colher entre Agronegócio, 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Gestão de Recursos 
Humanos, Logística e Gestão 
Empresarial (este último em 
EAD). Os cursos têm duração 
de 3 anos, o que favorece a 
formação rápida, e incluem 
disciplina de inglês durante 
toda a formação. Um dos 
diferenciais da Fatec de Mogi 
é o curso de Agronegócio, 
único em toda a região. 

Por causa da pandemia de 
coronavírus, a seleção con-
tinuará sendo realizada por 

Diferenciais da Fatec de Mogi é o curso de Agronegócio, único em toda a região

meio da análise do histórico 
escolar, sem prova presencial 
ou online. Na seleção, serão 
avaliadas as notas de Língua 
Portuguesa e Matemática da 
terceira série do ensino médio 
(ou segunda série para candi-
datos concluintes da Educação 
de Jovens e Adultos - EJA). 

A taxa de inscrição é de 
R$ 39,00. Porém, uma vez 
aprovado no exame e matricu-
lado, o aluno não tem que se 
preocupar com mensalidade 
até o fim dos estudos, pois 
o ensino na Fatec é público, 
gratuito. Para concorrer às 
vagas, é preciso ter terminado 
ou estar cursando o ensino 
médio ou equivalente, des-
de que no ato da matrícula 
comprove a conclusão. 

As vagas da Fatec de Mogi 
estão distribuídas da seguinte 
forma: 80 para Agronegócio e 

80 para Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas, ambos 
com turmas à tarde e à noite, 
e 40 para Gestão de Recursos 

Humanos e 40 para Logística, 
sendo esses dois com turmas 
no período da manhã, e ainda 
40 para Gestão Empresarial 

(na modalidade EAD). 
A inscrição no vestibular 

deve ser feita exclusivamente 
pelo site (www.vestibularfatec.

com.br). Mas é importante 
não perder o prazo. No dia 
01 de dezembro, último dia, 
o sistema online receberá 
inscrições até às 15 horas. 
No dia 15 de dezembro será 
divulgada a lista preliminar 
das inscrições deferidas e 
indeferidas. O resultado final 
sai dia 12 de janeiro de 2022 
com a classificação geral e pri-
meira lista de convocação dos 
aprovados, que devem fazer 
a matrícula nos dias 13 e 14 
do mesmo mês, com envio 
também da documentação 
pela internet.

Mais informações estão 
disponíveis no site (www.
vestibularfatec.com.br), onde 
também é possível consultar 
o Manual do Candidato. O 
campus fica na Rua Carlos 
Barattino, 908, Vila Nova Mo-
gilar. O telefone é o 4699-2799.

Divulgação

Mogi- Os moradores que 
ainda não tomaram a segun-
da dose da vacina contra a 
Covid-19 ou estão em atraso 
podem aproveitar horários 
especiais amanhã, sábado e 
segunda-feira. As vagas po-
dem ser agendadas no www.
cliquevacina.com.br  com 
diversas opções de locais e 
horários para atendimento. 

Mogi das Cruzes mantém 
um trabalho permanente na 
busca de mogianos pendentes 
para aplicação de segunda 
dose. Agentes do Sistema 
Integrado de Saúde (SIS) 
160 e das unidades básicas 

Imunização prossegue nesta sexta, sábado e segunda-feira
Covid-19

é necessário realizar o agen-
damento prévio no site ou 
buscar informações pelo 
telefone 160.

Mortes

A pandemia de corona-
vírus fez mais três vítimas 
fatais na região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), nas últimas 24 
horas. Com isso, ontem, o 
total de óbitos pela doença 
chega a 5.559. As três vítimas 
fatais registradas ontem eram 
residentes nos municípios de 
Mogi das Cruzes e Suzano.

todos os imunizantes, com 
novos prazos para aplicação 
entre primeira e segunda 
doses. As segundas doses do 
imunizante CoronaVac, por 
exemplo, estão disponíveis, 
para quem tomou a primeira 
até o dia 14 de outubro; da 
Pfizer para quem tomou a 
primeira até 8 de outubro; 
e da AstraZeneca, até 3 de 
setembro. 

Há, ainda, vagas para 
primeiras doses (adultos 
e jovens) e terceiras doses 
(idosos com 60 anos ou 
mais e trabalhadores da 
Saúde). Em todos os casos, 

de saúde fazem contato com 
essas pessoas com base nos 
cadastros registrados no 
sistema. 

Apesar dos esforços, 33.600 
pessoas constavam como 
faltantes à segunda dose 
até o último dia 20. “Mes-
mo com atraso, as pessoas 
podem e devem completar 
a vacinação para garantir 
a proteção esperada com 
o vírus”, explicou a chefe 
da Divisão de Vigilância 
Epidemiológica, Lilian Peres 
Mendes. 

Serão disponibilizadas 
vagas para segundas doses de 


