
QUARTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2022 |  R$ 1,50EDIÇÃO 8650 

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

Mogi

Morador reclama 

da estrada do 

BBC, no Cocuera
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Valmor Villafranca/Divulgação

TEMPESTADE

A forte chuva que se formou na 
tarde de ontem em Mogi das Cruzes 
deixou boa parte da cidade às escuras 
e debaixo d’água. A Prefeitura, por 
meio da Defesa Civil, emitiu uma 
nota informando que foram registra-

dos pontos de alagamento no centro, 
no bairro do Rodeio e no distrito de 
Cezar de Souza, e causou também 
a falta de energia elétrica em partes 
do município. A Defesa Civil atri-
buiu os problemas ao grande volu-

me de água em um curto espaço de 
tempo. “O volume de chuva desta 
terça-feira será aferido às 7 horas 
desta quarta-feira, quando é feita a 
medição na estrutura do Departa-
mento de Água e Energia Elétrica 

(DAEE)”, informou. A EDP Energia 
disse que houve impacto “de gran-
de proporção” com o rompimento 
do cabo na linha de subtransmis-
são que abastece pontos de Mogi. 
Cidades, página 8

Chuva deixa Mogi às escuras
e com pontos de alagamentos

POLÍCIA CIVIL

Cidades apoiam 

atividadade 

delegada. p4

A primeira a receber melho-
rias será a Estação Manoel Feio. 
Cidades, página 3

Estações em Itaquá

REFORMAS 
TÊM INÍCIO 
SEMANA 
QUE VEM

MOGI

Retomada 
econômica
A geração e manutenção 
de vagas, capacitação 
e encaminhamento dos 
trabalhadores e o incentivo ao 
empreendedorismo na cidade 
são prioridades da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação.

Cidades, página 5



Quarta-feira, 19 de janeiro de 20222 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

PROCON DE ITAQUÁ I
O Procon de Itaquaquecetuba re-
cebeu mais de 5 mil consumidores 
insatisfeitos com a relação de con-
sumo na cidade no ano passado. O 
alerta é de que o cliente saiba o que 
está adquirindo e, na dúvida, pro-
cure o órgão fiscalizador. A maior 
parte das reclamações foi feita por 
idosos sobre o crédito consignado. 
Ao se deparar com o extrato ou bo-
leto de contas, os mesmos perce-
biam um aumento de despesa de 
forma irregular.

PROCON DE ITAQUÁ II
Ao todo, foram contabilizados 5.012 
atendimentos aos consumidores. O 
mês que bateu recorde de atendi-
mento foi outubro, com 773 casos, 
seguido por janeiro, com 679, e fe-
vereiro, com 636. Por conta da pan-
demia, nos meses de março, abril 
e maio, os servidores trabalharam 
em regime de home office, com 
atendimento de 131 consumidores.

MANUTENÇÃO I
Cinco escolas municipais de Suza-
no foram contempladas com traba-
lhos de zeladoria nas duas primei-
ras semanas do ano. As unidades 

receberam pintura, varrição, capi-
nação, reparos na iluminação e de-
mais melhorias. A ação faz parte da 
programação das Secretarias Mu-
nicipais de Manutenção e Serviços 
Urbanos e de Educação, com foco 
para o início do ano letivo, previsto 
para 7 de fevereiro.

MANUTENÇÃO II
Os serviços de reparos e manu-
tenção preventiva foram realiza-
dos nas escolas municipais Djalma 
dos Santos Paiva e Caic, localiza-
das no bairro Jardim Monte Cris-
to; Carlos Ferreira de Aguiar, na 
Vila Amorim; Professor Oscar Re-
dondo, da Vila Urupês; e Professor 
Ruy Ferreira Guimarães, no Jardim 
São Bernardino.

BALANÇO
A Prefeitura de Guararema, por meio 
da Secretaria Municipal de Obras, 
Meio Ambiente, Planejamento e 
Serviços Públicos apresentou na 
segunda-feira passada um balan-
ço das ações desempenhadas em 
2021 pela Pasta. O documento será 
disponibilizado nas redes sociais e 
no site da Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br).

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Aposta no futuro

M
ais do que a obrigatória missão de 
subsidiar a geração de empregos 
nos municípios, as prefeituras 
do Alto Tietê estão preocupadas 

em criar alternativas e ampliar a abertura de 
vagas de trabalho com carteira assinada. A 
crise da falta de atividade formal, que já era 
bastante clara, aumentou consideravelmen-
te com as restrições forçadas pela pandemia 
de Covid-19 nos últimos dois anos. Apesar 
dos dados do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), do Ministério 
do Trabalho, apontarem para o aumento do 
emprego no último ano, o avanço está longe 
de acompanhar o crescimento de uma po-
pulação carente de trabalho fixo.

Essa preocupação está estampada na ava-
liação das autoridades municipais. “O ano 
de 2021 foi desafiador devido aos reflexos 
da pandemia e das medidas necessárias para 
seu enfrentamento. Mogi também sofreu este 
impacto, o que obrigou a administração a 
adotar medidas criativas, inovadoras e inte-
gradas para fomentar a economia”, explicou 
o secretário mogiano de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Em Suzano, o raciocínio vai pelo mesmo 
caminho. “Oferecer chances e criar praticida-
des para os moradores de Suzano é o nosso 
objetivo e este projeto é algo que temos muito 
orgulho em oferecer. Disponibilizamos vagas 
para todos os públicos dentro da legalidade 
para várias lojas, empresas, indústrias e pres-
tadores de serviço, estando sempre prontos 
para ajudar”, resumiu André Loducca, se-
cretário de Desenvolvimento Econômico e 
Geração de Emprego de Suzano.

De acordo com informações do programa 
Mogi Conecta, em 2021 foram contratadas 
2.719 pessoas, além do encaminhamento de 
outras 32 mil para entrevista, ampliando as 
chances de empregabilidade dos mogianos. 
Em Suzano, atualmente, a Prefeitura dispo-
nibiliza cem vagas destinadas a jovens inte-
ressados em ingressar no mercado por meio 
do processo seletivo para o Grupo Madero.

As oportunidades estão surgindo em di-
versos setores de atividade, como comércio, 
indústria e serviços. Os jovens, por sua vez, 
precisam encarar as chances com seriedade, 
investindo em sua formação e projetando um 
futuro mais promissor.

Processo educativo e cria-
tividade completam-se! Sem 
educação não há criação! Has-
sidismo hebraico nos alerta 
que uma pessoa educada é 
aquela que passou pelas qua-
tro etapas do processo. Co-
nhecimento, ao ato de saber 
conviver com a certeza em 
meio a outras certezas; com-
preensão, ao saber transacionar 
com a dúvida em meio a um 
elenco de certezas; intuição, 
procurar munir-se do que é 
certeza em meio às dúvidas 
e revelação, pacificamente ter 
o privilégio de conviver com 
a dúvida em meio a outras 
dúvidas. Existem alunos ca-
pazes de perceber tudo isso?

Como desenvolver processo 
educativo cioso dessas parti-
cularidades? Como pode um 
educador sabedor disso, des-
cobrir que iniciativas tomar 

Processos educativos

ARTIGO
Raul Rodrigues

para plasmar em seus alunos 
meios para que ao adquirir 
conhecimento; possam se va-
ler do que representa a com-
preensão; descubram

Racionalmente quando a 
intuição começa a funcionar 
e se sintam confortáveis no 
convívio com a para lá de de-
safiadora, revelação?

Estar preparado para identi-
ficar parâmetros, significados, 
linguagem, enfim, faz parte 
do conhecimento. Valendo-se 
dessa linguagem encontrar a 
solução de um problema é ta-
refa própria da compreensão. 
Proceder a um diagnóstico e 
saber enunciar um problema, 
tarefa da intuição. A busca da 
inovação, da pesquisa que 
levam ao desenvolvimento 
cabem, como se espera, à 
esfera da revelação.

Em meio a toda essa escala 

de valores, onde se insere o 
processo criativo? Gurus da 
motivação nos lembram que 
o homem é um ser de: desejo. 
A pessoa deve, por qualquer 
razão, desejar criar algo ori-
ginal. Isso é o que se pode 
chamar de atitude de traba-
lho. Para satisfazer esse dese-
jo, se existir, há a preparação 
com um acúmulo de dados, 
visando tornar familiar o es-
tranho. A manipulação é a 
tentativa de se chegar a uma 
síntese, de unir conceitos na 
aparência não relacionados, 
ou tornar estranho o familiar. 
À incubação, o componente 
inconsciente do processo cria-
tivo, segue-se a antecipação.  
! Com a iluminação estabe-
lece-se o encontro com a tão 
esperada solução, e à custa da 
verificação, a confirmação da 
viabilidade da solução.

 raulrodr@uol.com.br
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Estações começam a ser 
reformadas semana que vem
Itaquá - O prefeito Eduardo 
Boigues (PP) e o secretário 
de Transportes, Rogério Ta-
rento estiveram na sede da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) para 
a apresentação dos projetos 
de reforma das três estações 
de trem da Linha 12-Safira.

A Estação Manoel Feio será 
a primeira a receber melhorias. 
As obras começam na semana 
que vem e a conclusão está 
prevista em 24 meses. As 
mudanças incluem a extensão 
das plataformas em 40 metros 
para atender acessibilidade e 
a vistoria de Corpo de Bom-
beiros, reforma da passarela, 
nova passarela acessível e 
coberta entre as plataformas 
com dois elevadores e duas 
escadas fixas, construção de 
uma rampa acessível e duas 
escadas fixas no acesso principal.

Além disso, terá área de em-
barque e desembarque acessível, 
adequação das travessias de 
pedestres no acesso à estação 
com ligação acessível ao termi-
nal de ônibus, implantação de 

CPTM

bloqueio acessível, ampliação 
da edificação operacional exis-
tente da estação em 500 m², 
sanitários públicos acessíveis 
e sanitários, vestiários e copas 
operacionais.

As coberturas serão recons-
truídas, as estruturas existentes 
receberão substituição de 
caixilhos, pinturas, calhas 
e acabamentos no geral, o 
piso das plataformas receberá 
regularização e alteamento, 
assim como o saguão de acesso 
e entorno da estação, será 
feito o redimensionamento 
e adaptações necessárias nos 
equipamentos de elétrica, sis-
temas e hidráulica, incluindo 
gerador e reservatório, a estação 
contará com uma nova comu-
nicação visual, um bicicletário 
de 250 m² e receberá todos 
os equipamentos de detecção, 
alarme e combate a incêndio.

“Itaquaquecetuba sempre ficou 
esquecida, mas agora temos 
orgulho de morar e trabalhar 
por ela. Serão R$ 600 milhões 
em investimentos do governo 
do Estado nos próximos anos. 

Vamos acompanhar de perto 
essas obras”, disse o prefeito.

A reforma da estação Aracaré 
será iniciada no segundo semestre 
deste ano com construção de 
passarela de transposição da 
via de acesso à estação, com 
dois elevadores e duas escadas 
fixas, áreas de embarque e 
desembarque e adaptação da 
travessias de pedestres nos 
acessos à estação, construção 
de mezanino para acesso 
público às plataformas com 
linha de bloqueios, bilheteria e 
SSO,  implantação de bloqueio 
acessível, elevador e escada fixa 
para acesso à plataforma com 
possibilidade de instalação 
futura de escada rolante e 
regularização e alteamento 
do piso da plataforma.

Na estação Itaquaquece-
tuba estão sendo realizados 
os serviços preliminares de 
topografia, sondagem e laser 
scanning 3D. Os próximos 
passos serão a elaboração 
do projeto, a licitação e exe-
cução das obras, previstas 
para 2023.

Agendamento para vacinação 
infantil pode ser feito até hoje
Ação deve ser feita para que as crianças entre 5 e 11 anos possam receber a primeira dose contra o coronavírus

COM COMORBIDADE

Suzano - O esquema de 
agendamento para a vaci-
nação contra o coronavírus 
(Covid-19) de crianças de 
5 a 11 anos, com comorbi-
dades, segue até hoje. Os 
pais e responsáveis devem 
acessar a plataforma online 
disponibilizada em www.
suzano.sp.gov.br e garantir o 
atendimento. As aplicações 
serão amanhã e sexta-feira, 
exclusivamente voltadas às 
crianças com agendamento 
e com comorbidades devi-
damente comprovados por 
meio de laudo médico.

Desde o início da semana a 
Secretaria Municipal de Saúde 
está com o agendamento 
aberto ao público-alvo da 
campanha, que desta vez 
contempla as crianças de 5 a 
11 anos, com comorbidades. 
A etapa segue as orientações 
técnicas do Ministério da 
Saúde e da Secretaria de 
Estado da Saúde, sendo que 
o município recebeu 1,6 mil 
doses pediátricas para este 
atendimento.

Segundo o secretário Pedro 
Ishi, a iniciativa visa garantir 
mais segurança durante o 
acolhimento, evitando de-
mora e aglomeração. Além 
do comprovante de agenda-
mento e laudo médico que 
comprove a comorbidade, 
os pais devem apresentar o 
CPF da criança e também 
realizar o pré-cadastro no 

“Vacina Já” (www.vacinaja.
sp.gov.br) a fim de agilizar o 
atendimento, que vai ocorrer 
na Arena Suzano, das 8 às 
17 horas.

“Nosso objetivo é garantir 
que a aplicação ocorra de 
maneira rápida e ordeira. 
Entendemos a urgência das 
crianças, sobretudo aquelas 
com comorbidades. Então 
preparamos dois dias de 
atendimento na Arena Su-
zano, exclusivos para quem 
está agendado. Além disso, 
o acolhimento na quinta e 
sexta-feira ocorre de maneira 
estratégica, diante do feriado 
municipal em homenagem ao 
dia do padroeiro da cidade, 

São Sebastião, e quando tam-
bém completamos um ano da 
primeira vacinada em Suzano. 
Sem dúvidas, essa é uma data 
marcante no enfrentamento 
à pandemia”, comentou. 

De acordo com a secretaria, 

até o momento, pelo menos 
150 agendamentos já foram 
efetuados por meio da pla-
taforma (bit.ly/Agendamen-
to_Suzano) especialmente 
criada para esse atendimento, 
sendo uma parceria entre 

Suzano e as demais cidades 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

“O link e demais orientações 
já estão disponibilizadas no 
site oficial da Prefeitura de 

Suzano (www.suzano.sp.gov.
br)”, comentou.

Lista de comorbidades
Entre as comorbidades lis-

tadas pelo Ministério da Saúde 
estão: insuficiência cardíaca; 
cor pulmonale e hipertensão 
pulmonar; cardiopatia hiper-
tensiva; síndrome coronarianas; 
valvopatias; miocardiopatias 
e pericardiopatias; doença da 
Aorta, dos grandes vasos e 
fístulas arteriovenosas; arrit-
mias cardíacas; cardiopatias 
congênitas; próteses valvares e 
dispositivos cardíacos implan-
tados; talassemia; Síndrome 
de Down; diabetes mellitus; 
pneumopatias crônicas graves; 
hipertensão arterial resistente 
e de artéria estágio 3; hiper-
tensão estágios 1 e 2 com 
lesão em órgão-alvo; doença 
cerebrovascular; doença renal 
crônica; imunossuprimidos 
(incluindo pacientes onco-
lógicos); anemia falciforme; 
obesidade mórbida; cirrose 
hepática e crianças que vivem 
com HIV.

Mesmo com feriado de São Sebastião, vacinação ocorre nesta quinta e sexta-feira

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Suzano - A Secretaria de 
Educação anunciou ontem 
que o programa Passe Livre 
já conta com 3 mil inscritos. 
O número já superou as ex-
pectativas do setor para este 
primeiro semestre e reforça 
a importância da gratuidade 
estudantil para a universali-
zação do acesso à educação. 
As inscrições seguem abertas 
até esta sexta-feira de forma 
totalmente virtual, por meio 
do site oficial (www.suzano.
gov.br/web/passe-livre).

O benefício é voltado para 
os alunos moradores da cidade 
que cursam o ensino funda-
mental, médio, técnico ou 
superior. Para isso, é preciso 
se enquadrar no perfil socioe-
conômico familiar de até três 
salários mínimos ou de renda 
per capita de meio salário 
mínimo por pessoa da casa. 
Para esta primeira metade de 
2022 era esperada uma busca 
de 2,5 mil estudantes pelo 
benefício, tendo em vista o 
retorno de muitas instituições 
às atividades presenciais. A 
estimativa foi superada em 

Passe Livre já tem 3 mil 
inscritos para programa

Até sexta

apenas duas semanas.
No site do programa, o 

interessado deve dar entrada 
na solicitação da gratuidade 
inserindo seus dados pessoais. 
A plataforma ainda conta com 
vídeos tutoriais e seção de 
perguntas frequentes, para 
auxiliar aqueles que tiverem 
eventuais dificuldades. Após 
esta etapa, o estudante deve 
providenciar os documentos 
necessários, o que inclui RG, 
comprovante de endereço, 
folha-resumo do Cadastro 
Único (CadÚnico) dentro 
do prazo de validade e ficha 
de inscrição assinada pela 
instituição de ensino.

O titular da pasta, Leandro 
Bassini, pontuou que a expec-
tativa agora é alcançar 3,5 mil 
cadastros nestes últimos dias. 

“Pedimos aos estudantes que 
não percam a data limite, para 
não se prejudicarem durante 
este novo período letivo que se 
aproxima. Diante do cenário 
de pandemia da Covid-19, a 
liberação dos créditos será 
realizada mediante aulas pre-
senciais”, concluiu Bassini.

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego está recebendo 
inscrições para o processo 
seletivo de profissionais para 
o Grupo Madero. São cem 
vagas oferecidas para jovens 
interessados em ingressar no 
mercado de trabalho. Além 
destas, são ofertadas outras 
oportunidades para atuar em 
Suzano e cidades da região.

Para o titular da Pasta, André 
Loducca, o serviço está sendo 
positivo para os suzanenses, 
que têm boas oportunidades. 

“Oferecer chances e criar prati-
cidades para os moradores é o 
nosso objetivo e este projeto é 
algo que temos muito orgulho 
em oferecer”, contou.

Interessados podem consultar 
as vagas e enviar currículos 
em arquivo “PDF” ou “Word” 
para suzano.vagas@gmail.com. 
Vale destacar que, para se 
candidatar às vagas exclusivas 
para pessoas com deficiência 
(PCDs).

Secretaria 
divulga  
novas vagas  
de emprego

Oportunidade
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Praça João Antônio 
Batalha recebe serviços
Mogi - As Secretarias Mu-
nicipais de Infraestrutura 
Urbana e do Verde e Meio 
Ambiente fizeram, ontem, 
uma operação na Praça 
Joao Antonio Batalha, mais 
conhecida como Praça do 
Shangai. O espaço público 
recebeu trabalhos de poda 
e paisagismo, com foco em 
melhorar as condições das 
árvores e canteiros, que são 
abundantes no local.

Os serviços foram feitos 
com base em pedidos da 
comunidade local e frequen-
tadores do espaço. Além de 
melhorar as condições da 
vegetação local e da praça 
como um todo, os trabalhos 
contribuem para aumentar 
a luminosidade da praça, 
o que interfere também 
na questão da segurança 
pública, em especial no 
período noturno.

O trabalho de poda de 
adequação é realizado em 
ruas e avenidas com mo-
vimento intenso de carros, 
com árvores e galhos que 

Poda e paisagismo

precisam ser cortados pe-
riodicamente. O serviço 
garante um crescimento 
mais saudável às árvores e 
proporciona mais segurança 
de motoristas e pedestres, 
evitando que galhos pesados 
venham a quebrar. 

A operação faz parte da 
rotina das equipes que 
cuidam da manutenção 
da cidade. O cidadão que 
quiser solicitar serviço de 

manutenção em espaços 
públicos deve acionar a 
Ouvidoria, por meio do 
telefone 156. O canal é 
fundamental para que as 
equipes possam organizar 
seus cronogramas e também 
serve como um termômetro 
para que a Administração 
faça o mapeamento de quais 
são e onde estão as prin-
cipais questões a serem 
solucionadas.

Objetivo é melhorar as condições das árvores e canteiros

Pedro Chavedar/PMMC

Cidades apoiam regulamentação 
da atividade delegada no Estado
Lei sancionada pelo governo é bem recebida pelos municípios; maioria estuda a melhor forma de implantação

POLÍCIA CIVIL

Região - Os prefeitos de 
algumas das cidades do Alto 
Tietê comentaram na segunda-
-feira a decisão do governo 
do Estado de sancionar a Lei 
Complementar que autoriza 
integrantes da Polícia Civil a 
desempenharem a atividade 
delegada nos municípios e 
voluntariamente reforçar o 
policiamento local durante 
suas folgas.

A Lei Complementar 
1.372/2022 foi publicada 
na semana passada e tratou 
do Regime Especial de Traba-
lho Policial, que possibilita 
a ampliação das ações de 
segurança pública nas cida-
des do Estado. Segundo o 
governo paulista, as cidades 
interessadas poderão firmar 
convênio com a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, 
sendo que antes a ativida-
de delegada era permitida 
apenas aos integrantes da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Pasta de 
Segurança Pública, informou 
por nota que pretende adotar 
a atividade delegada com a 
Polícia Civil, necessitando 
de uma lei municipal auto-
rizando o convênio. “Neste 
momento, a secretaria estuda 
a criação da minuta do projeto 
de lei a ser encaminhado 
para a Câmara para análise 
dos vereadores”, adiantou. 
Atualmente, em média, 80 
integrantes da PM atuam 
em atividade delegada, com 
investimento de até R$ 90 
mil por mês pela Prefeitura.

O Executivo de Poá in-
formou que o assunto será 
estudado para ser implan-
tado futuramente na cidade, 
uma vez que o município 
ainda está buscando seu 
equilíbrio financeiro. “Poá 
possui uma parceria com o 
governo estadual, mas não 
há no momento o exercício 
da atividade delegada. A 
Prefeitura avalia como po-
sitivo o decreto, assim como 

a parceria já existente, no 
entanto, o investimento ainda 
precisa ser avaliado com os 
setores responsáveis. Cabe 
ressaltar que a Prefeitura 
tem reforçado a segurança 
com a convocação de mais 
guardas civis”, informou.

O secretário de Segurança 
Urbana de Ferraz de Vas-
concelos, Renato Gomes, 
informou que a cidade tem 
intenção de levar ao Le-
gislativo local ainda neste 
semestre o projeto de lei 
que regulamenta a atividade 

delegada, e que pretende 
investir R$ 56 mil mensais 
para contar com agentes da 
PM entre soldados, sargentos 
e oficiais. “Toda e qualquer 
ação no sentido de dar mais 
segurança ao munícipe e à 
sociedade em geral é bem 

recebida por nós e vista com 
bons olhos, pois agrega para 
uma área sensível”, explicou 
o secretário.

A prefeitura de Santa Isa-
bel informou que criou em 
2011 a lei que regulamenta 
a gratificação, mas ainda 
não firmou convênio de 
atividade delegada. A cidade 
de Itaquaquecetuba, por sua 
vez, explicou que estuda a 
melhor maneira para aplicar 
a nova legislação.

Já em Suzano, a Prefei-
tura respondeu que avalia 
a parceria como positiva e 
que demonstrou interesse em 
2019, mas aguarda posicio-
namento do Estado e, diante 
do parecer, poderá estimar o 
orçamento para a viabiliza-
ção da parceria. A cidade de 
Guararema informou que a 
lei para implementação da 
atividade delegada foi apro-
vada na semana passada, e 
que irá tratar do tema com 
a Polícia Civil para adotar 
as medidas necessárias para 
sua implantação.

Andre Diniz

Ações de segurança poderão ser ampliadas com o auxílio de policiais civis

Divulgação

Mogiano ganha moto no 
Natal Premiado da ACMC
Mogi - A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
entregou ontem o principal 
prêmio da campanha Natal 
Premiado. O ganhador da 
motocicleta Honda foi o 
pedreiro Fábio Mendonça 
de Farias, de 41 anos. A ação 
da entidade movimentou 
cerca de R$ 8 milhões no 
comércio mogiano apenas 
entre novembro e dezembro. 
Para 2022, a ACMC espera 
uma alta de pelo menos 10% 
nas vendas em comparação 
com o ano passado.

O mogiano contou que a 
moto já tem um destino certo: 
o veículo será seu novo meio 
de transporte para o trabalho. 

“Tinha uma moto, mas tive que 
vender para dar entrada em 
um carro. Quando me ligaram 
para avisar que tinha ganhado 
o prêmio, não acreditei. Fui até 
a Associação Comercial para 
confirmar. Esse é o primeiro 
sorteio que ganho na vida 
e veio em uma boa hora”, 
destacou.

O ganhador revelou que 

Comércio

participa todos os anos da 
campanha Natal Premiado. 

“Sempre preencho os cupons, 
dessa vez, foram cinco no 
total”, disse. Nesta edição 
os cupons vencedores foram 
adquiridos nas unidades do 
Shibata Supermercados e na 
Casa de Móveis Sultão.

A expectativa da ACMC  é 
que o comércio cresça ao me-
nos 10% durante os próximos 
meses. “A Associação fez o 
seu papel. Esse ano, vamos 
reforçar as campanhas de 

marketing e faremos ações 
mais extensivas. Como as 
lojas puderam voltar aos aten-
dimentos presenciais, vamos 
intensificar o treinamento, a 
capacitação e formação em 
vários segmentos do comércio”, 
afirmou a presidente Fádua 
Sleiman.

Além da motocicleta, o 
Natal Premiado da ACMC 
entregou um notebook , uma 
televisão Smart 43 polegadas, 
bem como dois smartphones 
Samsung.

Ganhador foi o pedreiro Fábio Mendonça, de 41 anos

Divulgação
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Prefeitura impulsiona retomada 
econômica com ações na cidade
De acordo com os dados do Caged, entre janeiro e novembro de 2021, Mogi teve saldo positivo de 4.922 vagas

EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Mogi - As ações desenvolvidas 
pela Prefeitura  voltadas ao 
emprego e renda impulsio-
naram a retomada econômica 
do município. A geração e 
manutenção de vagas, capaci-
tação e encaminhamento dos 
trabalhadores e o incentivo ao 
empreendedorismo na cidade 
são prioridades da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação para 
a melhoria da qualidade de 
vida da população. Mesmo 
com os impactos causados 
pela pandemia da Covid-19 
na economia mundial, os 
resultados de 2021 foram 
bastante positivos.

De acordo com os dados mais 
atualizados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), entre janeiro e 
novembro de 2021, Mogi das 
Cruzes teve saldo positivo de 
4.922 vagas. O número é bem 
superior ao mesmo período 
de 2020, quando a cidade 
apresentou saldo negativo 
de 786 vagas. 

“O ano de 2021 foi desafiador 

devido aos reflexos da pande-
mia e das medidas necessárias 
para seu enfrentamento na 
economia de todo o mundo. 
Mogi das Cruzes também 
sofreu este impacto, o que 
obrigou a administração a adotar 
medidas criativas, inovadoras 
e integradas para fomentar a 
economia e, com isso, pro-
porcionar um ambiente mais 
propício para a recuperação dos 
diversos setores, com geração 
de empregos, de renda e o 
atendimento da população”, 
explicou o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econômico 
e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Criado no ano passado, 
o programa Mogi Conecta 
possibilitou a contratação 
de 2.719 pessoas, além do 
encaminhamento de 32 mil 
pessoas para entrevista durante 
o ano, ampliando as chances 
de empregabilidade dos mo-
gianos. A iniciativa conta com 
três unidades, localizadas nos 
Terminais Central e Estudantes 
e no CIC de Jundiapeba, que 
reúnem serviços disponibilizados 

pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Inovação e por parceiros.

Uma das novas iniciativas 
de 2021 foi a criação das 
duas primeiras unidades do 
programa Sebrae Aqui em Mogi 
das Cruzes. Localizadas nas 
estruturas do Mogi Conecta 
no Terminal Central e no CIC 
de Jundiapeba, elas ofere-
cem atendimento presencial 
voltado a micro e pequenos 
empreendedores que buscam 

orientações para alavancar seus 
negócios. Entre os serviços 
que são oferecidos pelo Sebrae 
Aqui estão palestras presenciais 
e online, oficinas e orientações 
sobre abertura e melhoria de 
empresas (MEI, ME e EPP). A 
iniciativa também busca facilitar 
aos empreendedores o acesso 
a iniciativas e produtos do 
Sebrae-SP e parceiros.  

As ações de empregabilidade 
também foram levadas para 
mais perto da população, com 

o programa Mogi Conecta no 
Bairro, atividade que foi realizada 
no Cempre Oswaldo Regino 
Ornellas, em Jundiapeba, e 
teve prestação de serviços de 
emprego à população palestras 
e orientações sobre capacitação 
profissional. Doze instituições 
parcerias participaram da 
iniciativa que contou com 10 
salas de palestras e orientações 
e 10 estandes de demonstração 
de cursos, mobilizando, em 
um dia, cerca de 200 pessoas.

A Pasta também estimulou, 
em parceria com entidades e 
com a iniciativa privada, uma 
série de cursos voltados à 
capacitação profissional e ao 
empreendedorismo. Mais de 
600 pessoas foram diretamente 
beneficiadas com a realização 
dos cursos.

Em 2021, também foram 
retomadas as atividades da Co-
missão Municipal do Emprego, 
que estava sem atuação desde 
2016. A comissão é formada 
por 33 pessoas, entre represen-
tantes do poder público, dos 
empregados e dos empregadores 

– titulares e suplentes – e tem 
como objetivo discutir ações 
e políticas públicas para in-
centivar a empregabilidade e 
a geração de novas vagas no 
mercado de trabalho de Mogi 
das Cruzes. Entre os temas 
tratados durante as reuniões 
estão as necessidades atuais 
dos setores econômicos na 
cidade, a capacitação dos 
empregados com base no atual 
cenário brasileiro, ações para 
ampliar o acesso da população 
a vagas de trabalho.

Empreendedorismo
No período mais crítico 

da pandemia, a Prefeitura 
desenvolveu o Plano de Coo-
peração – com o planejamento 
e desenvolvimento de ações 
de curto, médio e longo prazo 
para auxiliar os empreendedores 
da cidade – e, posteriormente, 
criou o Auxílio Empresarial 
Mogiano, voltado a empresas 
optantes do Simples Nacio-
nal e que tiveram impactos 
causados pelas medidas de 
enfrentamento da pandemia. 

Mogi Conecta possibilitou a contratação de 2.719 pessoas

Pedro Chavedar/ PMMC

Mogi - Na próxima segun-
da-feira, a Prefeitura abrirá 
inscrições para um processo 
seletivo de formação de ca-
dastro reserva de estagiários 
de ensino superior e técnico, 
regularmente matriculados 
em instituições públicas ou 
privadas, de diversas áreas. 
É um procedimento inédito 
na Prefeitura.

O processo seletivo será 
realizado pela Universidade 
Patativa do Assaré, e os inte-
ressados deverão inscrever-

-se por meio do site www.
universidadepatativa.com.
br. O período vai das 9 horas 
da próxima segunda-feira 
às 23h59 de 22 de fevereiro 
de 2022.

O edital com todas infor-
mações e critérios para parti-
cipação pode ser consultado 
no Portal da Transparência 
da Prefeitura, na seção de 
Concursos Públicos (www.
transparencia.pmmc.com.br/
concursos-publicos).

Segundo o edital, as vagas 
para estagiário serão preenchidas 
durante o período de vigência 

Prefeitura abrirá inscrições 

para processo seletivo 

Estagiários

do processo seletivo, mediante 
convocação dos candidatos 
aprovados, de acordo com a 
classificação e a existência de 
vagas na Prefeitura de Mogi.

Serão reservadas 10% das 
vagas oferecidas no processo 
seletivo para pessoas com 
deficiência, desde que as 
atividades de estágio sejam 
compatíveis com a deficiência 
de que a pessoa é portadora.

Para se inscrever, o can-
didato deverá acessar o site 
www.universidadepatativa.
com.br, no campo “Concursos 
em andamento”, localizar o 
processo seletivo em ques-
tão e seguir as orientações, 
conforme edital. O processo 
seletivo terá etapa única, que 
será uma prova online, com 
questões objetivas de múltipla 
escolha. Para realização da 
prova online, há uma série de 
condições listadas no edital.

Dúvidas poderão ser sanadas 
pela Universidade Patativa do 
Assaré, por meio do telefone 
telefone (88) 3512-2450 ou do 
e-mail selecaomogidascruzes@
universidadepatativa.com.br.

Mogi - Um morador da 
região do Cocuera, na zona 
rural da cidade, solicita a 
realização de obras de re-
cuperação de sinalização e 
do traçado de uma estrada 
rural próxima ao Casarão 
do Chá, ponto turístico do 
município.

Segundo Ronaldo Leme, 
líder comunitário da região, 
a estrada do BBC possui 
diversos problemas que 
dificultam a vida dos mo-
radores e representam, na 
sua visão, um risco para 
quem utiliza a via.

Para ele, a estrada está 
sem demarcação de qui-
lometragem, ausência de 
placas de sinalização, falta 
de manutenção de coleta de 
ponto de ônibus, falta de 
acostamento, entre outros 
pontos.

Outro ponto questio-
nado por Leme é a falta 
de sistemas de coleta de 
saneamento básico, o que 
nas palavras dele levou 
várias famílias a contratar 
serviços de limpa-fossa. 

Morador reclama da estrada do BBC
Cocuera

Cocuera, com 94 mil metros 
recuperados de 20 vias na 
região. “As vias receberam 
nivelamento, cascalhamento, 
limpeza das laterais e cana-
letas, manutenção e troca de 
tubos, além de reparo de 
buracos. Os serviços foram 
feitos no segundo semestre 
de 2021”, detalhou.

Sobre o saneamento básico 
na região questionado pelo 
morador, o Serviço Municipal 
de Águas e Esgoto (Semae) 
informou que atende a área 
urbana, e que o abastecimento 
em propriedades rurais é 
feito por poços particulares, 
além do sistema de fossa 
séptica, filtro e sumidouro 
que formariam uma estrutura 
viável para áreas rurais ou 
residências isoladas. “Em 
agosto do ano passado, foi 
concluído o projeto-piloto 
Mogi Mais Água, que propõe 
alternativas de esgotamento 
sanitária para a área rural com 
miniestações de tratamento 
de esgoto e biodigestores 
em propriedades no bairro 
do Cocuera, com o apoio 
técnico do Instituto Trata 
Brasil”, concluiu.

vistoriar a via e constatou 
que ela está em condições 
de trafegabilidade - sobre a 
falta de acostamento, vale 
lembrar que se trata de uma 
estrada rural”, informou em 
nota, reforçando que fará o 
levantamento da sinalização 
das vias na região do Cocuera 
que precisam de melhorias 
em um processo licitatório 
que está em andamento.

A administração municipal 
apontou que foi entregue no 
início da semana passada 
um pacote de melhoria 
para as estradas rurais do 

“Já protocolamos inúmeras 
reclamações na Prefeitura, 
mas sem sucesso. Sinto que 
esqueceram o povo rural”, 
concluiu.

Manutenção
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes, por meio da Pasta 
de Infraestrutura Urbana, 
declarou que a estrada do 
BBC está dentro do pacote 
de rotina de manutenção, 
e que foi contemplada no 
final de novembro. “Frente 
à demanda, uma equipe 
foi enviada ao local para 

André Diniz

Estrada está localizada na zona rural do bairro

Divulgação/PMMC
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Cecília fi ca confusa se as fl ores são pedido de desculpa ou de despedida. 

Gustavo leva Juju, Emílio e Dulce Maria para o food truck de Vitor.

GLOBO, 17H55

Malhação
Luiz consegue se livrar de Gael. Duca comenta com Dalva que pensa em abrir 

sua própria academia. Bianca acredita que Nat pode estar ligada a Lobão.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Solano obriga Pilar a cuidar dos soldados feridos do Paraguai. Samuel afi rma 

a Bernardinho que apenas Salustiano pode provar sua inocência. O beato 

Salustiano é saudado durante sua caminhada. Dominique se aproxima de Teresa, 

e Luísa sente ciúmes. Lupita aconselha Lota a trabalhar para ganhar dinheiro.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Neném e Rose conversam sobre o passado, e Guilherme se enfurece. Paula 

discute com Flávia. Murilo pensa em Ingrid. Tina vê Bianca próxima a Cabeça 

e fi ca animada. Prado prende Odaílson. Neném não atende uma ligação de 

Paula e Guilherme acredita ainda mais no caso entre eles. Paula descobre 

que Neném e Rose tiveram um romance no passado. 

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Mateus termina o casamento com Lara. Noca recebe uma ligação telefônica 

misteriosa. Geize e Dalva estranham quando Noca lhes comunica que vai 

ao enterro de uma amiga. Ravi entrega o dinheiro que Christian/Renato lhe 

deu para Inácia deixar Yasmin com ele. Elenice fi ca desconcertada quando 

Santiago lhe diz que Christian/Renato é jovem para assumir a empresa.

RECORD, 21H

A Bíblia
Tamar é pressionada por seu pai. Ela engana Judá. Israel condena a atitude 

de Bila. Tamar revela a verdade para Judá sobre seu futuro herdeiro. Israel 

reencontra seu fi lho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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2/el. 3/nor — old — pet. 4/care.

Quando os nossos 
sonhos se acabam, fica 
um vazio imenso. Uma 
vontade de parar, de 
desistir de tudo. É um 
período difícil, em que 
os dias, as horas, e até 
os segundos são longos. 
Não conseguimos 
progredir. Falta vontade. 
Falta motivação.

Nos fechamos para 
tudo e para todos como 
se nada importasse.

Estamos trancados, 
com um enorme medo 
de sofrer de novo, mas 

MOMENTO
especial

SONHOS

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

MALTO ALVES DE ALMEIDA

SIMONE APARECIDA SOARES ALMEIDA

Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse 

novo ano de vida!

“ As melhores coisas da vida são 
gratuitas: abraços, sorrisos, amigos, 
beijos, família, dormir, amor, risos e 
boas lembranças.”

 cultura@jornaldat.com.br

mesmo assim, o novo 
sonho vem chegando, 
trazendo na mala, tudo 
de novo. 

Nessa hora, quando 
tudo ressurge, podemos 
avaliar melhor a vida. 
E se os seus sonhos 
estiverem nas nuvens, 
não se preocupe, eles 
estão no lugar certo. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº01/2022 - PROCESSO Nº 138/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS TESTE RÁPIDO PARA IDENTIFICAÇÃO QUALITATIVA 
DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 02 
de fevereiro de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 18 de janeiro de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 011/21 - PROCESSO Nº 26.309/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE JD. 
AEROPORTO III, SITUADA NA RUA DA AERONÁUTICA, Nº 188, JD. AEROPORTO III, 
NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: PIACON CONSTRUTORA EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 965.496,39 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa 
e seis reais e trinta e nove centavos).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, em 18 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
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UMC traz novidades e lança novos cursos para 2022

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) lança no início no próximo semestre, 14 
novos cursos de Humanas, Exatas, Superiores de Tecnologia e Ciências Agrárias, 
única área em que a instituição ainda não disponibilizava cursos. Esses novos cursos 
oferecem disciplinas e matérias específicas sobre novos segmentos de mercado. O 
vestibular está com inscrições abertas é só acessar o  http://portal.umc.br/lead_
inscricoes/view/index.html?forma=VEST&campus=MC .

Saúde mantém vagas abertas 
para agendamento online
Mogi- A Prefeitura está com 
agendamento online aberto 
para aplicação de primeira, 
segunda ou terceira doses 
contra a Covid-19 no site 
oficial www.cliquevacina.
com.br . Há opções de todos 
os imunizantes, incluindo 
algumas vagas para crian-
ças de 5 a 11 anos com 
comorbidades.

A vacinação continua sendo 
a principal forma de prevenção 
ao coronavírus, acompa-
nhada do uso de máscara e 
lavagem frequente das mãos. 
Também é recomendado 
evitar grandes aglomerações 
e, principalmente, contato 
com pessoas doentes. “A 
pandemia não acabou e é 
importante estar em dia 
com a vacinação”, reforçou 
o secretário municipal de 
Saúde, Zeno Morrone Junior.

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 811.913 
doses de vacina contra a 
Covid-19, sendo 351.310 
primeiras doses, 331.235 
segundas doses, 119.175 
terceiras doses e 10.193 
doses únicas.

Vacina contra a Covid-19

Os mogianos podem 
agendar a segunda dose da 
vacina AstraZeneca, sempre 
respeitando o prazo mínimo 
de intervalo da primeira 
imunização.

Também está disponível 
o agendamento da dose 
de reforço da Janssen para 
quem tomou a primeira dose 
inicial do imunizante, com 
mínimo de dois meses após 
a imunização.

A vacina CoronaVac está 
disponível para pessoas com 
18 anos ou mais ainda não 
vacinadas, ou que precisem 
da segunda dose, que deve 
ser aplicada 15 dias após 
a primeira. Também está 
disponível a terceira dose da 
vacina para maiores de 18 
anos, sempre respeitando o 
intervalo de quatro meses da 
segunda dose da CoronaVac, 
AstraZeneca ou Pfizer.

As doses da Pfizer estão 
disponíveis para adolescen-
tes com 12 anos ou mais e 
adultos que precisem da 
primeira dose, ou segunda 
dose com intervalo de 21 dias 
após a primeira aplicação.

O reforço com a vacina 
Pfizer está disponível para 
os vacinados com segunda 
dose de CoronaVac, Astra-
Zeneca ou Pfizer há pelo 
menos 4 meses, e também 
para vacinados com Janssen 
após 2 meses da dose única 
inicial. 

Crianças
Por enquanto, a dose espe-

cial da Pfizer está disponível 
apenas para crianças de 5 a 
11 anos com comorbidades 
indicadas pelo Ministério da 
Saúde, para aplicação no 
próximo sábado, dia 22. O 
atendimento será em feito 
em unidades estratégicas de 
saúde para garantir conforto 
e segurança aos pacientes e 
seus familiares. 

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou dois 
óbitos em decorrência da 
Covid-19 nas últimas 24 
horas nos municípios de 
Mogi das Cruzes e Suzano.

Temporal deixa parte da cidade 
sem luz e com ruas alagadas
Defesa Civil registrou queda de árvores e emitiu alerta na região central; EDP notificou interrupção de energia

TEMPESTADE

Mogi - A forte chuva que se 
formou na tarde de ontem 
deixou boa parte da cidade 
às escuras e debaixo d’água. A 
Prefeitura, por meio da Defesa 
Civil, emitiu uma nota infor-
mando que foram registrados 
pontos de alagamento no 
centro, no bairro do Rodeio e 
no distrito de Cezar de Souza, 
e causou também a falta de 
energia elétrica em partes do 
município.

A Defesa Civil atribuiu os 
problemas ao grande volume 
de água registrado em um 
curto espaço de tempo. “O 
volume de chuva desta terça-

-feira será aferido às 7 horas 

Centro, Cezar de Souza e Braz Cubas foram afetados

desta quarta-feira, quando é 
feita a medição na estrutura 
do Departamento de Água e 
Energia Elétrica (DAEE) na 
Ponte Grande”, informou.

Segundo as estações auto-
máticas do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cemaden), 
foi registrado em um intervalo 
de seis horas a queda de 22,4 
milímetros  (mm) de chuva; 
em Jundiapeba foram 7mm; 
na Vila Andrade 6,5mm e 
no Jardim Santos Dumont 
0,2mm. O levantamento foi 
feito às 18h30.

O município informou que 
as sirenes de alerta das praças 
da Bandeira e Francisca de 
Campos Mello Freire, na região 

central da cidade, foram acio-
nadas de forma preventiva para 
alertar motoristas, moradores 
e comerciantes.

Houve, também, registro de 
quedas de árvores nos bairros 
Socorro, Parque Monte Líba-
no e Shangai. “Semáforos de 

várias regiões da cidade, como 
no centro e em Jundiapeba, 
ficaram inoperantes pela queda 
de energia, o que impede o 
funcionamento. Agentes de 
trânsito foram deslocados 
para pontos estratégicos para 
orientar o trânsito”, explicou.

Por sua vez, A EDP Energia 
informou que houve impacto 

“de grande proporção” com o 
rompimento do cabo na linha 
de subtransmissão que abastece 
pontos da cidade, com foco nas 
regiões de Braz Cubas, Cezar 
de Souza e no centro, além de 
ocorrências associadas com a 
queda de galhos e objetos na 
rede de distribuição. “A distri-
buidora atua em parceria para 
o monitoramento do clima e 

age de forma estratégica com 
reforço preventivo das equipes, 
que atuam para reparo das 
redes danificadas no prazo 
mais curto possível”. A luz 
retornou às 19 horas.

Serviço
O atendimento a urgências 

e emergências causadas pelas 
chuvas pode ser feito pelo 
telefone 199 da Defesa Civil.

A EDP informa que, caso 
a população se depare com 
incidentes o comunicado 
deve ser feito pelos canais 
de atendimento: (0800-721-
0123 - ligação gratuita), pelo 
WhatsApp (93465-2888), ou por 
mensagem de texto para 28037 
com a mensagem “Falta Luz”.

André Diniz
Valmor Villafranca/Divulgação


