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Tarifa sobe para R$ 5
Prefeito Caio Cunha anunciou ontem o preço da passagem a partir de 9 de janeiro de 2022, reajuste é de 11,1%

CULTURA

  Caravana Circo Corredor terá seis apresentações. Cidades, página 4

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes confirmou ontem o reajuste 
da tarifa do transporte coletivo, de 
R$ 4,50 para R$ 5, com validade 
a partir de 9 de janeiro de 2022, 

um aumento de 11,1%. O valor do 
acréscimo, segundo a administra-
ção municipal, é o menor entre os 
reajustes praticados no Alto Tietê.  
Cidades, página 5

Condemat

Simpósio de 
Saúde debate 
desafios da área
Cidades, página 3

Último aumento no preço da passagem do transporte coletivo aconteceu em janeiro de 2019

Mogi News/Arquivo
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Carteira assinada

Suzano lidera abertura de vagas 
formais de trabalho no Alto Tietê

Caged mostra que saldo positivo na geração de postos
repetiu o resultado de setembro. Cidades, página 8
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CONECTA TURISMO

Encontro busca 
fortalecer setor 
na região. p3

 O Legislativo de Mogi aprovou 
ontem o projeto de lei 135/2021, 
de autoria do Executivo, que define 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) do município para o próxi-
mo exercício. Cidades, página 4

Dois turnos

LDO É 
APROVADA
NA CÂMARA

TRANSPORTE COLETIVO
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AMBIENTE ÁRABE
Conhecido pela trilha sonora da 
novela “O Clone”, da Rede Globo, 
em exibição no Vale a Pena Ver de 
Novo, o cantor sírio Tony Mouzayek 
fará um show ao vivo no Al Mahata, 
hoje, a partir das 19 horas. Haverá, 
ainda, apresentação de dançarinas 
do ventre, sob a direção artística de 
Walter Neto, sorteios, além de um 
cardápio especial para a noite. Ga-
ranta a sua reserva pelo site www.
almahata.com.br ou pelo telefone 
(11) 4796-1239.

ESPAÇO MULHER
O Hospital Santa Maria de Suzano 
irá inaugurar amanhã, às 11 horas, 
o novo Espaço da Mulher (Pronto 
Atendimento, Ambulatório e Ma-
ternidade), com capacidade para 
1,5 mil consultas mensais. A ins-
tituição aperfeiçoou o Alô Mamãe, 
canal exclusivo para tirar todas as 
dúvidas, incluindo conferência de 
valores e documentos. O número é 
(11) 93021-9057 ou pelo e-mail alo-
mamae@hospitalstamaria.com.br.

AÇÃO SOCIAL
A Associação Moradores Unidos do 
Jardim Juliana (ACC) é a instituição 

em Mogi das Cruzes selecionada na 
edição 2021 do edital Ideias para um 
Mundo Melhor, que busca fortale-
cer projetos sociais de instituições 
sem fins lucrativos atuantes em prol 
do desenvolvimento sustentável. O 
projeto escolhido vai receber apor-
te de R$ 50 mil e deve ser desen-
volvido em um prazo de 12 meses. 
A entidade vencedora desenvolve-
rá o projeto A Arte faz um Bem que 
atua na formação artística para ado-
lescentes e adultos em situação de 
vulnerabilidade.

PERTO DA NATUREZA
A Secretaria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente está com inscrições 
abertas para visitas monitoradas à 
Ilha Marabá, no Mogilar, ao Viveiro 
Municipal, no Parque Leon Feffer, e 
ao Parque Municipal Chiquinho Ve-
ríssimo. O agendamento é realiza-
do pelos técnicos da secretaria, a 
partir de uma análise de demanda 
e da disponibilidade de horários. O 
contato pode ser feito pelo telefone 
4798-5959 ou pelo e-mail svma@mo-
gidascruzes.sp.gov.br. As visitas são 
uma boa opção de lazer e educação 
ambiental para os mogianos, prin-
cipalmente para escolas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Concessões

D
ois editais estaduais de concessão 
que ganharam grande projeção no 
ano passado ficaram para 2021, 
contrariando estimativas iniciais 

de que seriam divulgados até o final de 2020. 
Um deles é o edital, aberto recentemente, de 
concessão para modernização das estações 
ferroviárias da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). Esta é a segunda 
tentativa da CPTM, já que o primeiro edital 
aberto não apresentou interessados. Outro 
edital importante, mas que, ao contrário do 
primeiro, deixa a população e autoridades 
de cabelo em pé, é o da concessão das ro-
dovias Mogi-Bertioga (SP-98) e Mogi-Dutra 
(SP-88) - e outras ligações que dão acesso 
ao litoral paulista. Neste, está incluída a 
construção da praça de pedágio no km 45 
da Mogi-Dutra.

Quanto à CPTM, são aguardadas as re-
formas e ampliações das estações Estudan-
tes, Mogi das Cruzes e Jundiapeba, da Li-
nha 11-Coral. A concessão da estação Braz 
Cubas não está incluída no edital, mas é 
possível que os estudos feitos para as outras 
três estações também sejam utilizados nes-

te novo processo de concessão, cujo edital 
segue sem data de publicação. Se o proces-
so da reforma das três estações sofrerá atra-
so indeterminado, é possível imaginar que 
as melhorias na Braz Cubas deverão levar 
ainda mais tempo. Além disso, um dos ob-
jetivos é utilizar o espaço das estações para 
fins comerciais. O que não será concebível 
é melhorar a atuação do comércio sem as 
obras necessárias para o conforto e seguran-
ça dos passageiros. É preciso ficar de olho. 

Sobre o pedágio, em setembro de 2020, 
após diversas manifestações contrárias à 
instalação do posto de cobrança, o Conse-
lho Gestor de Parcerias Público-Privadas do 
Estado de São Paulo aprovou a publicação 
do edital de concessão do lote de rodovias 
do litoral. O avanço foi, novamente, rece-
bido com indignação pela população, que 
voltou a se organizar para barrar a propos-
ta. A Artesp confirmou que o edital ficará 
para este ano. Temos aí, duas propostas para 
Mogi das Cruzes que merecem atenção. A 
primeira, das estações, a cidade aguarda an-
siosamente, ao contrário da segunda, a qual 
Mogi quer distância.

O artigo quinto da Cons-
tituição Federal elenca em 
seus incisos uma série de 
direitos e garantias funda-
mentais. Entre eles está o da 
razoável duração do proces-
so. Isso significa que todos 
aqueles que precisam acessar 
o Poder Judiciário deve ter 
a garantia de um processo 
com razoável duração. O que 
é razoável no Brasil em ter-
mos de processos judiciais? 
O final do ano se aproxima 
e com ele o recesso forense, 
entre 20 de dezembro e 20 
de janeiro do ano seguinte, 
período em que os prazos 
processuais e as audiências 
ficam suspensos.

Esse é o período de férias 
da advocacia. Já os juízes 
gozam de 60 dias de férias 
anuais. Ninguém duvida que 
a Justiça brasileira em geral 

Justiça

ARTIGO
Cedric Darwin

é morosa, esse é o problema, 
mas qual a solução para que 
a garantia que um proces-
so tenha razoável duração? 
A falta de estrutura física e 
humana é o maior entrave 
para isso. Faltam juízes, fal-
tam servidores e falta infraes-
trutura física para a rápida 
prestação jurisdicional. O 
primeiro e grande empecilho 
é a tramitação de processo 
pelo meio físico, processos 
em papel. Embora o proces-
so eletrônico há muito seja 
uma realidade no Brasil ain-
da convivemos com centenas 
de milhares de processos fí-
sicos empilhados em prate-
leiras de fóruns Brasil afora.

Outra saída seria a solu-
ção de conflitos por meio 
da conciliação feita pelos 
próprios magistrados, uma 
coisa é o conciliador suge-
rindo um acordo, outra bem 
diferente é o juiz que julgará 
a causa sugerindo uma solu-

ção amistosa. A simplifica-
ção de ritos e procedimentos 
também é outra necessidade, 
padronização de prazos, com 
fixação de seus términos de 
forma eletrônica o que é per-
feitamente possível e o uso 
da inteligência artificial para 
prática de atos processuais 
que não exijam julgamento.

Com a pandemia ficou 
muito evidente que precisa-
mos evoluir muito em ter-
mos de Justiça no Brasil e 
isso passa pelo incremento 
de servidores ou terceiriza-
dos, mais magistrados e uso 
intenso de tecnologia. Uma 
coisa básica pode ser feita 
imediatamente: a volta do 
atendimento presencial em 
toda Justiça brasileira, elei-
toral inclusive. É uma ver-
gonha que cartórios eleito-
rais ainda estejam fechados.

 cdadv@uol.com.br
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Abono a profissionais da
Educação Básica é aprovado
Ferraz - Ao aprovar em 
primeiro turno, na terça-

-feira passada, o projeto 
de lei complementar que 
dispõe sobre o pagamento 
de um abono especial e 
único para profissionais que 
atuam na Educação Básica 
da rede local, a Câmara 
Municipal abriu caminho 
para que a categoria rece-
ba o prêmio até o fim de 
dezembro. A matéria do 
Poder Executivo poderá 
ser votada em segunda e 
última discussão no dia 
14 deste mês, a partir das 
9 horas. Na sequência, o 
texto segue para sanção da 
prefeita municipal.

O pagamento do abono 
foi costurado pelo vereador 
Ewerton Correa Cardoso 
(Podemos), o Diretor Everton, 
desde setembro deste ano. 
De acordo com o texto em 
tramitação, para custear 
a quitação da bonifica-
ção extraordinária para os 
profissionais da Educação 
Básica, a Prefeitura pretende 

Primeiro turno

utilizar recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(Fundeb).

Convém ressaltar que essa 
modalidade permanente 
de financiamento público 
à Educação foi instituída 
pela Emenda Constitucional 

das escolas.
No fundo, terão direito 

ao abono-Fundeb a ser pago 
em caráter excepcional, 
professores e servidores do 
magistério que oferecem 
suporte pedagógico direto 
à direção ou administração 
escolar, planejamento, inspe-
ção, supervisão, orientação 
educacional e na coordenação 
pedagógica. Além disso, 
o benefício contempla os 
funcionários que participam 
de atividades de orientação 
psicopedagógica e escolar.

O texto prevê ainda que 
os servidores do quadro do 
magistério, mas que estive-
rem em licença maternidade, 
prêmio ou saúde, quando 
do pagamento também vão 
receber o benefício extraor-
dinário. Em contrapartida, 
ficarão de fora, profissionais 
que não estejam no efetivo 
exercício de suas funções 
na Educação, aposentados, 
pensionistas, emprestados, 
de licença sem vencimento 
e estagiários, dentre outros.

108, de 27 de agosto de 
2020. Na prática, a alte-
ração legal aumentou de 
60% para 70%, a exigência 
de gasto com o pagamento 
da remuneração dos pro-
fissionais do magistério da 
Educação Básica em efetivo 
exercício na rede pública. O 
restante é usado no custeio 

Recursos para 
pagamento virão do 
Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da  
Educação Básica

Simpósio de Saúde do Condemat 
terá a participação de 12 cidades
Encontro, cujo tema é Os desafios da saúde pública em tempos de pandemia, contará com mais de 180 autoridades 

NESTE MÊS

Região - O Alto Tietê recebe 
no dia 14 de dezembro o pri-
meiro Simpósio de Saúde do 
Condemat (Sisac). O evento 
tem como tema “Os desafios 
da saúde pública em tempos 
de pandemia” e contará com 
a presença de mais de 180 
autoridades e técnicos das 
12 cidades que integram o 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). O encontro será 
exclusivo para convidados e 
será sediado no Guararema 
Parque Hotel.

O simpósio é uma iniciativa 
do Condemat para o reco-
nhecimento de boas práticas 
adotadas pelos municípios 
do Alto Tietê para combate, 
prevenção e contenção de 
casos da Covid-19. Ao todo, 
foram reunidos 36 trabalhos 
enviados pelas Secretarias 
Municipais de Saúde das 
12 cidades, que formam a 
Câmara Técnica de Saúde.

O evento contará com 
apresentações das experiên-
cias exitosas realizadas por 

Segundo Ashiuchi, evento é uma oportunidade de apresentar estratégias adotadas

representantes dos municípios. 
A partir das 9 horas, haverá 
a primeira mesa técnica, que 
tem como o tema a “Análise 
Epidemiológica, Vigilância e 
Perspectivas”, e será composta 
pelo membro do Observatório 
Covid-19 BR (disponível no site 
covid19br.github.io), Doutor 
Renato Mendes Coutinho, e 
pela assessora do Conselho 
dos Secretários Municipais 
de Saúde do Estado de São 
Paulo (Cosems) e membro 
do Observatório Covid-19 
BR, Brigina Gomes.

No período da tarde, a partir 
das 14 horas, será iniciada 
a segunda mesa técnica de 
apresentações, que tem a 
temática “Covid-19 – Aprendi-
zado, Planejamento e Desafios 
na Gestão Compartilhada 
do Cuidado em rede”, que 
contará com a presença do 
Secretário Estadual de Saúde, 
Jean Gorinchteyn; do membro 
do Comitê Científico de São 
Paulo, Carlos de Carvalho; do 
superintendente do Núcleo 
Estadual do Ministério da 

Saúde, José Carlos Paludeto; 
e do presidente do Cosems 
SP, Geraldo Reple. Ao final da 
mesa, haverá uma cerimônia 
de premiação para os trabalhos 
realizados pelos municípios.

Segundo o presidente do 
Condemat e prefeito de Suzano, 

Rodrigo Ashiuchi (PL), o 
simpósio é uma oportunidade 
de apresentar as estratégias 
adotadas na região para prevenir 
a disseminação da Covid-19 
e como cada local superou as 
dificuldades encontradas em 
meio à pandemia. “Atualmente 

estamos em um momento 
promissor de retomada total 
de atividades presenciais em 
todos os setores, que só foi 
possível graças aos esforços 
dos governos municipais 
para o combate à Covid-19. 
É hora de compartilharmos 

experiências e parabenizar-
mos a todos pelo trabalho 
desenvolvido desde março 
de 2020”, explicou.

Ao todo, foram recebidos 
36 trabalhos das 12 cidades 
da entidade - Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconce-
los, Guararema, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa 
Branca, Santa Isabel e Suzano. 
Além da mostra dos trabalhos, 
o encontro será uma ponte 
para que os entes municipais 
tenham contato com o Estado 
e a União, o que possibilita 
iniciar conversas e estudos 
voltados ao desenvolvimento 
de iniciativas e novos rumos 
para a saúde na região.

O simpósio será realizado 
no dia 14 de dezembro. Por 
meio do site (condemat.sp.gov.
br), é possível acessar as 
informações sobre o evento. 
Já pelo Facebook (fb.com/
condemataltotiete) e Insta-
gram (@condemataltotiete), 
são postadas as atualizações 
a respeito do encontro.

Divulgação/Condemat

Evento debate planejamento
turístico no Alto Tietê
Suzano - Integrantes da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego participam hoje do 
Conecta Turismo Alto Tietê, 
evento promovido pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) 
para discussão e apresentação 
de ideias para o setor turístico. 
Na oportunidade, haverá a 
presença de profissionais da 
área, que irão relatar suas 
experiências na gestão do 
tópico em empresas e no 
Poder Público.

De acordo com o secretário 
André Loducca, a iniciativa 
será benéfica para a região 
como um todo. “Potencializar 
o turismo é um caminho que 
podemos seguir para forta-
lecer a economia da cidade 
e de todo o Alto Tietê, que 
conta com locais históricos 
e pontos de muito interesse 
para visitação”, afirmou.

O evento tem apoio do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e dos Conselhos 

Novas ideias

Municipais de Turismo da 
região e ocorrerá no auditório 
do Centro Universitário Braz 
Cubas. As palestras começam 
às 9 horas, com previsão de 
término às 12 horas, e serão 
conduzidas por especialistas 
em diferentes segmentos, como 
cultura, desenvolvimento 
econômico e gastronomia.

Estão previstas as partici-
pações do gestor de turismo 
e hotelaria Bruno Omori; de 
Bianca Colepicolo, presidente 
do Alto Tietê Convention & 

Visitors Bureau, entidade 
empresarial voltada para 
o turismo de negócios; de 
Ricardo Balcone, coorde-
nador da Câmara Técnica 
de Turismo do Condemat e 
diretor de Turismo da cidade 
de Guarulhos; da chef Ca-
rol Galindo, ex-participante 
do reality Top Chef Brasil, 
professora de gastronomia 
e consultora; e de Rodrigo 
Ramos, coordenador de Tu-
rismo e Viagens do governo 
do Estado de São Paulo.

Proposta é fortalecer o turismo e a economia da região

Irineu Junior/Secop Suzano
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Mercadinho de Natal volta 
à rua Dr. Paulo Frontin
Mogi - A partir de hoje, a 
rua Doutor Paulo Frontin, 
na região central da cidade, 
voltará a receber o Mercadi-
nho de Natal. O evento, que 
teve sua primeira edição na 
última sexta-feira, faz parte 
da programação especial de 
Natal deste ano e consiste 
na montagem de barracas 
de artesanato e também 
barracas de alimentação, 
tudo com entrada gratuita. 
O Mercadinho ficará aberto 
das 16 às 22 horas e também 
será montado amanhã.

O objetivo é oferecer um 
atrativo para pessoas de 
todas as idades e, ao mesmo 
tempo, estimular a ocupação 
da área central no período 
noturno. O evento também 
serve como estímulo e vitrine 
para os artesãos da cidade, 
que poderão ali comercia-
lizar seus produtos. Assim, 
é também uma opção para 
a compra de artigos natali-
nos para decoração, além 
de presentes e lembranças 
de Natal.

A partir de hoje

O Mercadinho de Natal 
continuará sendo montado 
toda quinta e sexta, até o 
dia 17 de dezembro, nos 
mesmos horários. A entrada 

é livre, porém a Secretaria de 
Cultura lembra que a questão 
sanitária segue sendo uma 
prioridade, portanto é preciso 
respeitar protocolos sanitários, 
como o uso obrigatório de 
máscaras. A programação de 
Natal de Mogi das Cruzes 
vai se estender até o final 
de dezembro.

Mais informações sobre o 
Mercadinho de Natal podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-6900.

Evento terá barracas de artesanato e alimentação

Divulgação/PMMC

Mogi - Terá início hoje a 1ª 
Caravana Circo Corredor, 
uma iniciativa da Secretaria 
Municipal de Cultura, que 
reúne números de palhaçaria, 
acrobacias, malabarismos, 
mágica e muitas outras atra-
ções. A Caravana vai atender 
diversos bairros e regiões da 
cidade, com destaque para 
locais afastados da área cen-
tral. A primeira edição hoje 
será na Praça da Liberdade, 
em Jundiapeba, a partir das 
15 horas.

Ao todo, serão seis apre-
sentações, todas com entrada 
gratuita. A única exigência é 
o uso de máscara. O objetivo 
é despertar o interesse pela 
linguagem circense, facilitar 
e ampliar o acesso à cultura, 
a partir da descentralização e, 
ao mesmo tempo, levar lazer e 
diversão para as comunidades.

Amanhã, a caravana aten-
derá o distrito de Taiaçupeba, 
a partir das 15 horas, na 
praça Cipriano Branco da 
Silva (praça da igreja). No 
sábado, haverá duas edições: 
uma a partir das 10 horas no 
Parque da Cidade e a outra 
às 15 horas na Vila Estação. 
Mais informações por meio 
do telefone 4798-6900.

1ª Caravana 
Circo Corredor 
promove seis 
apresentações

Cultura

Câmara aprova Lei de 
Diretrizes Orçamentárias
Projeto do Executivo que define o orçamento do próximo exercício foi acatado em dois turnos

PARA 2022

Mogi - A Câmara de Ve-
readores aprovou ontem, 
em dois turnos e sessão 
extraordinária, o projeto de 
lei 135/2021, de autoria do 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
definindo a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do 
município, que estabelece 
as bases para a criação do 
orçamento da cidade para 
o ano que vem.

O projeto de lei foi enca-
minhado ao Poder Legislativo 
no final do mês de agosto, 
juntamente com o projeto de 
lei aprovado anteontem que 
estabelece o Plano Plurianual 
(PPA) 2022-2025. Desde 
então, tanto a LDO quanto o 
PPA passaram pelo processo 
de participação popular, por 
meio de audiências virtuais, 
presenciais e uma pública 
realizada pela Câmara no 
mês passado.

A estimativa é de que o or-
çamento da cidade, somando 
receitas correntes e receitas 
de capital, está previsto em 
R$ 2,27 bilhões. Durante a 
audiência pública, a secretária-

-adjunta de Governo, Larissa 
de Marco, informou que a 
construção da LDO teve como 
principais focos as áreas de 
Saúde, Educação, Habitação 

e Infraestrutura Urbana.
Durante as deliberações, 

a vereadora Inês Paz (Psol) 
teceu críticas ao processo de 
elaboração da LDO, seguindo 
os mesmos pontos das críticas 
que havia feito ao projeto do 
PPA, no dia anterior: de que 
a participação popular foi 
restrita, da falta de diretrizes 
mais nítidas na elaboração 
do texto, e que não foram 
feitas as devidas devolutivas 
aos participantes. “Quem 
mais precisa participar não 
consegue fazer pela internet. 

É importante fazer mais 
audiências presenciais, e dar 
mais tempo para fazê-las. A 
proposta de governo acaba 
fugindo, não tem políticas 
públicas para quem precisa 
e está na ponta”, declarou.

No final, a proposta contou 
com a aprovação da maioria 
dos votos do Legislativo, 
tendo como contrários Inês 
Paz e Marcelo Porfírio da 
Silva (PSDB), o Marcelo Bras. 
Agora, o texto segue para o 
Poder Executivo para sanção 
e promulgação.

Para o final do ano, a Câmara 
de Vereadores ainda precisa 
aprovar a Lei Orçamentária 
Anual (LOA), que definirá 
os valores exatos a serem 
investidos nos programas, 
autarquias e obrigações da 
administração para 2022.

Mesa Diretiva
Dezesseis vereadores se 

reuniram na tarde de on-
tem para a composição de 
uma chapa para disputar a 
próxima eleição da Mesa 
Diretiva-2022, que ocorrerá 
na sessão ordinária de 14 de 
dezembro.

O encontro foi mobilizado 
pelo vereador Marcos Furlan 
(DEM), que se lançou candi-
dato à presidência, com apoio 
de mais 15 parlamentares, 
representantes de diversas 
legendas. 

Ao todo, o grupo liderado 
por Furlan conta com Pedro 
Komura (PSDB), Clodoaldo 
de Moraes (PL), Vitor Emori 
(PL), José Francimario Vieira 
(PL), Mauro do Salão (PL), 
Juliano Botelho (PSB), José 
Luiz Furtado (PSDB), Fernan-
da Moreno (MDB), Edinho 
do Salão (MDB), Johnross 
(Pode), Carlos Lucareski (PV), 
Osvaldo Silva (Republicanos), 
Eduardo Ota (Pode), Policial 
Maurino (Pode) e Malu Fer-
nandes (Solidariedade).

Grupo de 15 vereadores apoia a candidatura de Marcos Furlan para a presidência

Divulgação

Andre Diniz

Mercadinho ficará 
aberto das 16 às 
22 horas e também 
será montado 
amanhã
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Reajuste da tarifa para R$ 5 é 
confirmada a partir de janeiro
Prefeitura garante que aumento é o menor registrado na região; última correção ocorreu em janeiro de 2019

TRANSPORTE COLETIVO

Mogi - A Prefeitura confirmou 
ontem o reajuste da tarifa do 
transporte coletivo de R$ 4,50 
para R$ 5, com validade a 
partir de 9 de janeiro de 2022, 
um aumento de 11,1%. O 
valor do acréscimo, segundo 
a administração municipal, 
é o menor entre os reajustes 
praticados no Alto Tietê.

De acordo com o Execu-
tivo, a definição veio depois 
de estudos realizados pela 
equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana acerca do pedido 
das empresas, há mais de 
duas semanas. Na proposta 
original das empresas, o valor 
deveria ser reajustado para 
R$ 7,04 e R$ 7,08.

Segundo o prefeito Caio 
Cunha (Pode), o reajuste levou 
em conta a sustentabilidade 
do sistema de transporte na 
cidade, além de um valor 

que não venha a impactar o 
orçamento das famílias que 
utilizam o sistema. “O valor 
e a data estão sendo divulga-
dos com antecedência para 
que possam se programar”, 
ressaltou.

O último reajuste da pas-
sagem ocorreu em janeiro de 
2019, quando a tarifa subiu 
de R$ 4,10 para R$ 4,50. 

“Mogi terá o menor índice de 
reajuste da região, que tam-
bém fica abaixo da inflação 
registrada desde a última vez, 
há quase três anos”, explicou 
a secretária Cristiane Ayres 
(Mobilidade Urbana) em 
comunicado oficial.

A Prefeitura reforçou que as 
informações sobre o transporte 
coletivo e as planilhas de custos 
de matéria-prima, mão-de-

-obra e demais aspectos estão 
disponibilizadas no hotsite 
sobre o transporte público 
[http://onibus.mogidascruzes.
sp.gov.br]. A página também 

disponibiliza os cálculos da 
cobrança do Imposto Sobre 
Serviços (ISS), que passará 
a ser retomado a partir de 
janeiro do ano que vem.

Além de Mogi das Cruzes, 

já confirmaram o reajus-
te nas tarifas de ônibus as 
cidades de Suzano, Poá e 
Itaquaquecetuba - em todas 
elas o reajuste para R$ 5 já 
está em voga.

Mudanças
Além do reajuste, a Prefei-

tura de Mogi informou sobre 
os avanços nos estudos para 
a modernização do sistema 
de transporte coletivo local. 

A municipalidade aponta 
que o traçado das linhas 
tem mais de 15 anos e não 
reflete a realidade atual, na 
qual muitos itinerários já 
não dispõem de demanda 
de passageiros.

O município reforçou que a 
população poderá opinar por 
meio do programa Participa 
Mogi Mobilidade sobre a re-
dução do número de ônibus 
que passa pela região central. 
A previsão é de que o tempo 
no trajeto possa ser reduzido 
em até 40 minutos.

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana informou 
que já iniciou os serviços de 
manutenção nos Terminais 
Central e Estudantes. O tra-
balho começou pelos sistemas 
elétricos das duas estruturas, 
com uma revisão completa 
das instalações, o que inclui 
quadros de distribuição de 
energia, fiação, disjuntores 
e iluminação.

Andre Diniz

Aumento é de 11,1%, bem abaixo dos R$ 7 reivindicados pelas concessionárias

Pedro Chavedar/PMMC

DOE BRINQUEDOS
NOVOS OU USADOS EM BOM ESTADO

Leve sua doação no Fundo Social, 

no primeiro andar do prédio sede 

da Prefeitura de Mogi das Cruzes

ONDE DOAR?

4798-5143

MAIS INFORMAÇÕES
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Silvestre briga com Franciely por ter colocado açúcar no camarão. Juju 

faz um vídeo em seu vlog junto com o seu irmão. No vídeo, ela faz uma 

provocação sutil a Bruna. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Edgard consegue disfarçar a ligação de Cobra para Heideguer e Lucrécia. 

Gael e Karina se preocupam com Cobra. Gael anuncia que treinará Karina.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Gastão e Isabel chegam ao Brasil, e o conde se ressente por não ter sido 

avisado sobre a guerra. Isabel pede que Luísa convença Gastão a não ir 

para a guerra. Tonico provoca Samuel, que afi rma a Augusto que o deputado 

tem algum interesse na guerra.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Nedda passa mal com a briga de Neném e Roni. Odaílson chama Deusa 

para sair. Celina faz intriga de Rose para Guilherme. Tigrão oferece carona 

para Soraia. Jandira se desespera ao saber que Roni vai morar com elas 

quando sair da cadeia.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Lara resolve refazer os passos de Christian na noite de sua morte para chegar 

até o irmão do ex-namorado. Bárbara fi ca constrangida na frente de Janine, 

quando Christian/Renato a surpreende com um convite para comemorar o 

texto que ela supostamente escreveu. Bárbara e Santiago deixam o show 

de Nicole depois que a humorista ironiza a irmã e o pai. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Abrão visita Sarai e faz um pedido. Ela faz uma importante descoberta e 

enfrenta Terá. Abrão e Sarai se beijam. Terá repreende o fi lho. Harã tenta 

defender seu negócio, mas é surpreendido. Terá lamenta profundamente. 

Abrão casa com Sarai.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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LCAJ

MALHAFINA

IAUGARUN
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QUARENTENA

RECEIORR

LRRSUOR

BAGADEPTO

AERESEM

INFANTARIA

IDOOELIN

ECFOOT

INCITARI

ROVAABC

VANDALISMO

Vasilha
para aque-
cer água
ao fogo

Supri-
mento do
traje do 

astronauta

Pasta de
arquivos

infectados
por vírus

Gugu Libe-
rato, apre-
sentador

de TV

Tipo de
bombom

fino

Religiosas
que diri-
gem um
convento

Sentimen-
to da

pessoa
hesitante

O jogo co-
mo a pa-

ciência, do
Windows

Rafael
Rabelo,

violonista 
fluminense

Indício
visível 
de ner-
vosismo

Bolsa, 
em inglês

Que se-
gue uma
doutrina

A ação do
cigarro
sobre o 

organismo

Partícula
(?), tipo 

de emissão
radioativa

Respira
em um
ritmo
curto

A última
porção do
intestino
delgado

Benito
Mussolini,

ditador
fascista

Crime de 
destruição

do bem
público

(?) e E: as
classes
pobres
(Econ.)

Cartilha ru-
dimentar
da alfa-

betização

Ramalho
Ortigão,
escritor

O tempo
passado

Instigar;
encorajar

Aeroporto
(abrev.)

Tropa de
lutas a pé

Significa "certo" na
correção da prova

(?)-stop: o voo sem
escalas (inglês)

Pé, em
inglês

Análogo;
parecido

Oersted (símbolo)

"O (?)", poema épico
de Basílio da Gama,

falecido em 1795

Em (?):
em volta

"Museu",
em Masp

Raiz, em
inglês

Região
brasileira

Poeta de "Os Sapos", 
declamado na Semana

de Arte
ModernaDestino

de decla-
rações

inconsis-
tentes 

do IRPF

Opção para festejar o
Dia dos Namorados

D. Maria (?): a
Rainha Louca (Hist.)

3/bag — non. 4/foot — root. 6/casual. 7/uraguai. 10/quarentena.

Encontre a 
motivação que 
precisa dentro do seu 
coração!

Você é forte e será 
sempre capaz de lutar 
pelo que acredita, 
de vencer todos os 
desafios que a vida 
lhe propuser. 

Lute com esperança, 
com força e coragem 
para conquistar mais 
uma vitória na sua 
vida! 

Erga sua cabeça e 
agradeça a chance 

MOMENTO
especial

A MOTIVAÇÃO ESTÁ NO SEU CORAÇÃO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

CELIA MACEDO DE REZENDE

“ Os sonhos servem para abrir o 
caminho e mostrar a direção.”

 cultura@jornaldat.com.br

de estar aqui e poder 
continuar a escrever 
sua história.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 - PROCESSO Nº 201.063/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção cor-

retiva em bomba SPV.

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 15 de dezembro de 2021, exclu-

sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.

br/. Mogi das Cruzes, 01 de dezembro de 2021. João Jorge da Costa – Diretor Geral 

do Semae. 

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 Educação, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 206/2021 - PROCESSO Nº 33.198/2021 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROJETORES, TELEVISORES, ROTEADORES WIRELESS, 
MONITORES DE VÍDEO, NOBREAKS, ACCESS POINT, LOAD BALANCE, MINI RACKS DE 
PAREDE E SWITCHS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 15 horas do dia 15 de 
dezembro 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 01 de dezembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 205/2021 - PROCESSO Nº 33.714/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, 
COM REFEIÇÕES, PARA A “52ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR - 2022” QUE 
OCORRERÁ EM MOGI DAS CRUZES, NO PERÍODO DE 02 A 14 DE JANEIRO DE 2022.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos 
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 horas, do dia 15 de 
dezembro 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 01 de dezembro de 2021.
EWERTON KOMATSUBARA - Secretário Municipal de Esportes e Lazer__________________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/21 - PROCESSO Nº 20.515/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REVITALIZAÇÃO E 
OVERSEEDING DO GRAMADO NATURAL PROFISSIONAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA – NOGUEIRÃO, COM 
DIMENSÕES DE 68 M X 105 M DE COMPRIMENTO E ÁREAS AO REDOR DE 3.596,05 
M², TOTALIZANDO A ÁREA DE 10.736,05 M², COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
EMPRESA VENCEDORA: CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS 
VERDES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 227.988,00 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais).

Mogi das Cruzes, em 01 de dezembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/21 - PROCESSO Nº 22.500/21.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EM DIVERSOS 
PRÓPRIOS NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), VISANDO ATENDER 
AS SECRETARIAS, COORDENADORIAS E AUTARQUIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que após análise 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, foi dado DESPROVIMENTO aos recursos 
administrativos apresentados pelas empresas: HCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
e ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, mantendo-se a decisão 
anteriormente proferida quanto às suas INABILITAÇÕES para a fase seguinte do certame, 
contudo, ficando a empresa HCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA inabilitada 
também por não atender ao solicitado no subitem “5.1.5.6” do Edital. Fica estabelecido o 
dia 03 de dezembro de 2021, às 10 horas e 30 minutos, para abertura dos envelopes nº 2 - 
PROPOSTA, na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, 
na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício – Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 01 de dezembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127-2/2021 - PROCESSO Nº 18.970 E 20.690/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL E VESTUÁRIO.
EMPRESAS VENCEDORAS: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 
EIRELI; COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI e D. DA SILVA SANTOS.
VALOR GLOBAL: R$ 54.189,00 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais).

Mogi das Cruzes, em 23 de novembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2021 – PROCESSO Nº 26.226/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA.
EMPRESAS VENCEDORAS: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 
EIRELI; N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES e SUPREME COMERCIAL EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 10.617,46 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos).

Mogi das Cruzes, em 24 de novembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP 

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 ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 182/2021 - PROCESSO Nº 26.008/2021 e AP
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ARLA 32 (AGENTE 
REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX).
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 15 de 
dezembro 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 01 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 197/2021 - PROCESSO Nº 32.002/2021 e AP
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 10:30 horas do dia 15 
de dezembro 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 01 de dezembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação 

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ATA DE REUNIÃO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
PUBLICADO EM 23 DE OUTUBRO DE 2.021 PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE 
IMÓVEL MUNICIPAL

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS 
PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS OBJETIVANDO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE 
IMÓVEL MUNICIPAL

        Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito 
horas e trinta minutos, na sala de reuniões, 4º andar da Secretaria Municipal de Educação, 
deu-se início à Reunião da COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS, 
instituída pela Resolução SME nº 03, de 20 de janeiro de 2021, tendo por finalidade proce-
der a análise dos documentos encartados pelas entidades sem fins lucrativos, objetivando a 
concessão administrativa do Centro de Educação Infantil Municipal: Professora Ivone Ba-
ghoss, localizado na Rua Santa Virgínia, nº 101, Vila Estação – Mogi das Cruzes/SP. Abertos 
oficialmente os trabalhos, a Comissão iniciou a análise do processo protocolado, Processo nº 
31.128/2021 – Casa de Convivência Vila Estação e dada a regularidade na apresentação dos 
documentos apresentados, atendendo os requisitos, critérios e condições presentes no Edital 
nº 04/2021, a Comissão decide: DEFERIR A INSCRIÇÃO - Processo nº 31.128/2021 – Casa 
de Convivência Vila Estação.  A seguir, foi encerrada a presente reunião e providenciado o 
registro em ata devidamente assinada pelos membros da Comissão de Seleção das Organiza-
ções Parceiras (Resolução SME nº 03/2021). Dada a necessidade de publicidade exigida em 
lei, com a publicação integral desta Ata, fica estabelecido conforme o Edital de Chamamento 
Público nº  04/2021, item 5.1, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual recurso, quais 
sejam: de 03/12/2021 à 09/12/2021, o qual deverá ser protocolado no setor de Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

  Edimara Aparecida de Oliveira Batalha Thiago Rafael Miguel Gonçalves

  Vivian Maria Lopes Leandro Campos Lima Yamasaki
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UMC participa de Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

O curso de Nutrição da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) esteve presente 
no XXI Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 2021, que 
aconteceu nesta semana, em São Paulo. A UMC foi representada pelos trabalhos 
de pesquisa das estudantes recém-formadas Jéssica Godoy e Natalia Ferreira, 
sob orientação da professora Tatiana Santiago.

Comas convoca para eleição de

representantes da sociedade civil
Mogi - O Conselho Municipal 
de Assistência Social (Comas) 
convoca entidades e organi-
zações da Assistência Social, 
representantes de usuários e 
dos trabalhadores da área para 
participarem da eleição de dez 
representantes da sociedade 
civil e respectivos suplentes, 
que vão compor o Comas 
na gestão 2022/2023. Os 
interessados têm até amanhã 
para se inscrever, diretamente 
na Casa dos Conselhos, que 
fica no prédio II da Prefeitura 
(Rua Francisco Franco, 133).

Dos dez representantes 

a serem eleitos, sete devem 
representar entidades e or-
ganizações e/ou serviços de 
assistência social, dois devem 
representar de usuários da 
Assistência Social e um deve 
representar os trabalhadores da 
área. Das entidades e organi-
zações e/ou serviços, é preciso 
haver representantes da área 
de atendimento da criança 
e do adolescente, do idoso, 
de pessoas com deficiência 
e mobilidade reduzida, de 
pessoas em situação de rua e 
outras diferentes das anteriores. 
É possível se inscrever como 

eleitor ou candidato.  
As inscrições deverão ser 

realizadas na Casa dos Conse-
lhos, da 9 às 11h30 e das 14h 
às 16h30, mediante entrega da 
ficha de inscrição preenchida. 
. Na impossibilidade de com-
parecimento do candidato, a 
ficha de inscrição poderá ser 
encaminhada, desde que devi-
damente preenchida, assinada 
e com cópia da documentação 
exigida neste edital. A ficha  está 
disponível no link https://www.
mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/
conselho-de-assistencia-social/
publicacoes

Até amanhã

Saúde promove Campanha de 

Vacinação contra a Covid-19
Mogi - Entre os dias 4 e 11 
de dezembro, a Secretaria 
Municipal de Saúde promoverá 
o reforço da vacinação contra 
a Covid-19 para moradores 
que estão com a segunda ou 
terceira dose em atraso ou, 
ainda, que não tenham tomado 
a primeira dose. O objetivo é 
promover a imunização antes 
das festas e comemorações 
de final do ano e contribuir 
para prevenir novas altas da 
doença. 

O atendimento será realizado 
sem necessidade de agenda-
mento, bastando comparecer 

De 4 a 11 de dezembro

à unidade de saúde ou drive, 
conforme programação. Quem 
preferir garantir o horário e local 
pode efetuar o agendamento 
online por meio do site www.
cliquevacina.com.br. 

A primeira dose da vaci-
na contra a Covid-19 está 
disponível para adultos ou 
adolescentes a partir de 12 
anos, enquanto a segunda 
deve seguir os intervalos do 
imunizante utilizado na pri-
meira: CoronaVac (15 dias); 
Pfizer (21 dias); e AstraZeneca 

(oito semanas). Já a terceira 
dose pode ser aplicada em 
qualquer pessoa com 18 anos 
ou mais que tenha completado 
a imunização há pelo menos 
cinco meses.

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou ontem mais cinco 
óbitos por Covid-19 nas úl-
timas 24 horas. O número 
de vítimas fatais é de 5.651.

Atendimento será realizado sem agendamento online

Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

Suzano puxa alta regional de
geração de emprego em outubro
Alto Tietê registrou saldo positivo de 2,2 mil contratações; Serviços e Indústria acumulam 1,5 mil novas vagas

TRABALHO E RENDA 

Região - Levantamento do 
Grupo MogiNews/DAT sobre 
o relatório do Novo Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Novo Caged), 
do Ministério do Trabalho, 
revelou que a cidade de 
Suzano teve a maior alta da 
região no mês de outubro 
entre os municípios do Alto 
Tietê, com 35,28% de todas 
as novas vagas preenchidas.

No total, entre os dias 1º 
e 31 de outubro, o Alto Tietê 
teve 12.730 contratações, 
e 10.497 demissões, tendo 
um saldo positivo de 2.233 
pessoas que passaram a contar 
com um emprego formal.

Suzano foi a que apresen-
tou o melhor saldo: 2.989 

pessoas contratadas e 2.201 
demitidas - saldo de 788 novos 
trabalhadores, um aumento 
de 1,22% em relação ao mês 
anterior. Itaquaquecetuba 
ficou em segundo lugar com 
saldo de 502 trabalhado-
res, enquanto que Mogi das 
Cruzes foi a cidade que teve 
maiores números absolutos 
em contratação: 4.191.

Dentre as dez cidades, no 
mês de outubro, nenhuma 
apresentou mais demissões 

do que contratações pelo 
segundo mês consecutivo, 
o que demonstra em âmbito 
regional a recuperação dos 
setores econômico e produtivo 
após o auge da pandemia da 
Covid-19.

Apenas as cidades de Ferraz 
de Vasconcelos e Salesópo-
lis apresentaram o mesmo 
número de contratações e 
demissões no mês retrasado 

- 550 e 40, respectivamente.

Setores
No relatório detalhado 

sobre os cinco principais 
setores da economia (Agricul-
tura, Comércio, Construção 
Civil, Indústria e Serviços), 
o Alto Tietê teve um boom 
no setor de prestação de 
serviços, com 1.033 vagas 

criadas a mais no mês de 
outubro. As cidades que mais 
contrataram foram Suzano 
(562) e Itaquaquecetuba 
(199), seguidas de Arujá 
(96), Poá (84) e Ferraz de 
Vasconcelos (45).

O segundo setor que teve 
mais contratações foi o da 
Indústria, com 522 vagas 
de saldo positivo. Mogi das 
Cruzes foi a cidade que mais 
contratou nesta área (com 
218), seguida de Suzano 
(120), Itaquaquecetuba (84) 
e Santa Isabel (57).

Já a Construção Civil foi a 
área que teve a maior queda 
no saldo de vagas na região 
no mês retrasado: a cidade de 
Arujá teve saldo negativo de 
55 trabalhadores no período. 
Também foram registrados 

Andre Diniz Saiba mais
Cidade   Admissões   Dispensas     Saldo de Vagas Variação (em %)

Arujá  902    834     68  0,26

Biritiba  75    46     29  0,94

Ferraz 550    550     0  0

Guararema 277    219     58  0,79

Itaquá  2.143    1.641     502  1,13

Mogi  4.191    3.695     496  0,5

Poá 1.177    1.007     170  0,71

Salesópolis 40    40     0  0

Santa Isabel 386    264     122  1,19

Suzano 2.989    2.201     788  1,22

TOTAL 12.730    10.497     2.233

saldos negativos no setor 
nas cidades de Poá (quatro) 
e em Salesópolis e Ferraz de 
Vasconcelos (um cada).

Na Agricultura, foi regis-
trada a equalização entre 

admissões e dispensas, com 
três contratações (duas em 
Salesópolis e uma em Arujá), 
enquanto que as cidades de 
Itaquá, Mogi e Santa Isabel 
tiveram uma demissão cada.

Resultado positivo 
foi notifi cado pelo 2º 
mês seguido, o que 
mostra recuperação 
do trabalho formal


