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Novotec oferece 325 vagas para 
cursos a jovens de até 24 anos

Moradores podem se inscrever em uma das 13 modalidades oferecidas pela entidade em Mogi, Suzano e Guararema

SOLIDARIEDADE

 Mogi Basquete arrecada meia tonelada de alimentos. Cidades, página 4

O Novotec Expresso disponibiliza 
325 vagas em Mogi, Suzano e Gua-
rarema, em unidades credenciadas. 
Serão ofertados 13 cursos profissio-
nalizantes na modalidade contratur-
no, em que o estudante frequenta a 
capacitação em horário alternativo 
de sua grade do ensino médio. Os 
cursos disponibilizados na região são 
os de Marketing Digital e Venda em 
Redes Sociais; Ajudante de Logística; 
Gestão de Pequenos Negócios; Ro-
tinas de Recursos Humanos; Cria-
ção de Sites com Marketing Digital; 
Desenvolvimento de E-commerce; 
Introdução a Banco de Dados; In-
trodução ao Desenvolvimento em 
Java; Criação de Sites com Marketing 
Digital; Criação de Sites e Platafor-
mas Digitais; Tecnologia e Eletrici-
dade Automotiva; Auxiliar de Ven-
das e Criação de Sites e Plataformas.  
Cidades, página 8

Inscrições para se candidatar a uma das vagas terminam amanhã
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ESTAÇÃO PODE GANHAR 
PASSARELA EM MOGI

Linha 11

Medida ainda vai ser discutida pela CPTM e pode ser 
solução para passagem da Deodato. Cidades, página 5

Mogi News/Arquivo

Acompanhamento

Câmara aprova comissão para 
transição de plano de saúde

Vereadores terão 180 dias para ouvir envolvidos e 
apresentar relatório sobre a mudança. Cidades, página 4
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PRIMEIROS PASSOS
A 55ª Subseção da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB Suzano) pro-
moveu a primeira edição do proje-
to “Primeiros Passos na Advocacia”, 
em uma semana especial com cin-
co encontros temáticos. A iniciati-
va capacitou 50 advogados recen-
temente habilitados na subseção, 
tendo como objetivo o melhor pre-
paro desses profissionais, além de 
garantir maior entrosamento e tro-
ca de conhecimentos.

VACINAÇÃO
Neste sábado acontecerá o plantão 
de vacinação contra a Covid-19, das 
8 às 17 horas, na praça Fernando 
Lopes. Todas as pessoas com mais 
de 5 anos poderão ser imunizadas. 
Os menores de idade devem estar 
acompanhados de um responsável 
para ser vacinado.

‘NOVA FROTA’ I
O município de Poá aderiu ao pro-
grama estadual Nova Frota – SP, 
lançado pelo governo do Estado, 
na terça-feira passada, com a pre-
sença do governador João Doria 
(PSDB), do vice-governador Rodri-
go Garcia (PSDB) e diversos secre-

tários estaduais. A prefeita Marcia 
Bin (PSDB)prestigiou o lançamento 
do programa, no Palácio dos Ban-
deirantes, e destacou a importân-
cia desta ação para os municípios 
que, assim como Poá, necessitam 
de apoio para melhorar a infraes-
trutura administrativa.

‘NOVA FROTA’ II
Por meio deste programa, o muni-
cípio pode solicitar junto ao governo 
estadual o envio de veículos como, 
por exemplo, vans para a Saúde, ca-
minhões pipa, basculante e de co-
leta seletiva, retroescavadeiras, en-
tre outros.

PRÊMIO MULHERES
A Secretaria de Políticas para Mu-
lheres e o Fundo Social de Solida-
riedade abriram inscrições para 
o Prêmio Mulheres de Excelência 
de Itaquaquecetuba 2022. O obje-
tivo é reconhecer, dar visibilidade 
e homenagear mulheres que, com 
o seu protagonismo, contribuíram 
para o crescimento social, político, 
econômico e cultural do município. 
As indicações devem ser feitas pelo 
formulário https://cutt.ly/2PUWugL 
até a próxima quarta-feira.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Educação profissional

A 
melhoria de vida das pessoas pas-
sa pela qualidade na educação, 
desde a infantil até os anos de 
estudos mais avançado. Em nos-

so país ainda há muito a ser feito, existem 
disparidades abissais entre algumas esco-
las, parte delas sob um mesmo comando, 
como as unidades estaduais.

O que precisa ser feito não é um progra-
ma de governo, mas sim de Estado, algo que 
revolucione de vez nosso sistema educa-
cional e possa, quem sabe um dia, ter nos-
so ensino equiparado a países de primeiro 
mundo. Ações assim dependem de um go-
vernante sério, que tenha consciência que 
um projeto educacional pode começar no 
seu mandato, mas que certamente não ter-
minará nele, uma vez que é uma iniciativa 
que deve demorar anos, já que precisará 
de ajustes, adaptação, entre outras coisas.

Ainda não sabemos quando isso vai ocor-
rer, mas tomara que não demore, afinal, um 
ranking da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), di-
vulgado em junho do ano passado, apon-
tou que o Brasil está na 60ª posição entre 

76 países avaliados. Não podemos conti-
nuar assim.

Enquanto esse dia não vem, cabe aos pró-
prios brasileiros buscar se preparar por meio 
de estudos. No Alto Tietê, por exemplo, há 
325 vagas que estão sendo oferecidas pelo 
Novotec para cursos profissionalizantes para 
jovens de até 24 anos. São atitudes assim 
que vemos muito no Alto Tietê e em outras 
regiões do Estado e do Brasil. O bom é que 
os cursos são gratuitos.

Em outra ação, uma entidade privada está 
distribuindo bolsas de estudos para todos 
os estudantes da região, isso também aju-
dará na melhora do ensino.

No começo pode parecer pouco, mas são 
estes indivíduos, que terão um começo de 
formação melhor agora, poderão cobrar uma 
educação de maior qualidade lá na frente. A 
voz de todo esse público poderá se juntar 
aos professores, comunidades, estudantes, 
e demais pessoas que primam pela educa-
ção. Parece que somente assim, por meio 
de pressão pública, vinda de todos os la-
dos, é que os governantes vão tomar uma 
atitude para melhorar a educação brasileira.

Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço foi criado 
há décadas com a finalidade 
de acabar com a estabilidade 
do empregado com muitos 
anos de casa. Antigamente, 
o empregado que estivesse 
registrado há mais de dez 
anos passava a gozar de es-
tabilidade e sua demissão se 
tornava muito custosa. 

Visando a transição dessa 
legislação e conferindo mais 
flexibilidade aos contratos de 
trabalho, foi criado o FGTS. 
Assim, hoje, todo empregado, 
quando registrado em carteira 
de trabalho, tem uma conta 
vinculada ao FGTS na Caixa 
Econômica, onde seu empre-
gador deposita todo mês 8% 
do de seu salário. Esse valor 
fica retido nessa conta com um 
baixíssimo rendimento, que 
não raro perde para inflação 

FGTS

ARTIGO
Cedric Darwin

e só é liberado ao empregado 
quando ele é demitido sem 
justa causa ou se aposenta. É 
uma poupança forçada. 

Os vultuosos depósitos 
de todos os milhares de em-
pregados são utilizados para 
o financiamento imobiliário, 
por exemplo. Hoje só a Cai-
xa Econômica Federal recebe 
esse depósitos, os administra 
e libera nas hipóteses legais, 
como por exemplo em caso 
de doença grave do trabalha-
dor, tragédias entre outras. Ao 
final do contrato de trabalho, 
além da liberação desse depó-
sito, o empregador ainda deve 
pagar uma multa de 40% so-
bre o saldo devedor em caso 
de demissão sem justa causa, 
uma forma de desestimular a 
demissão. Mas o governo fe-
deral vem aumentado as hipó-
tese de saque desses recursos 
com a finalidade de aquecer 
a economia e injetar dinheiro. 
Assim, vez ou outra, inventa 

uma nova modalidade de sa-
que, como vez ao criar o saque 
aniversário, onde o emprega-
do saca parte dos depósitos 
no seu aniversário e depois 
fica impedido de sacar tudo 
quando é demitido, ou seja, 
no momento em que mais 
precisa de socorro financeiro. 

Agora, o Governo Fede-
ral, através do Ministro Pau-
lo Guedes estuda uma nova 
modalidade de liberação do 
FGTS. Estima-se a liberação 
de cerca de R$ 20 bilhões, 
limitado a R$ 1 mil por em-
pregado. Mais uma manobra 
eleitoreira que esvazia o insti-
tuto do FGTS que é garantir 
uma reserva ao empregado 
quando é demitido sem justa 
causa. Um valor que refresca, 
mas não resolve o problema 
do empregado e certamente 
fará falta quando for demitido

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Prefeitura dá mais detalhes 
sobre novo ônibus elétrico

Suzano - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Trans-
porte e Mobilidade Urbana, 
deu mais detalhes sobre o 
projeto-piloto de utilização de 
ônibus elétrico no transporte 
público municipal.

O novo modelo, que difere 
do trólebus por utilizar uma 
bateria interna semelhante 
aos novos carros elétricos e 
não com uma rede elétrica 
suspensa em corredores, 
foi apresentado na tarde de 
segunda-feira pelo prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL).

O projeto-piloto terá 
duração de 40 dias para a 
avaliação da performance do 
veículo em um cenário real, 
e foi adquirido em forma 
de comodato/teste, sendo 
que a concessionária Radial 
Transportes terá os custos 
de frete e seguro do veículo.

Sobre o desempenho, a 
Prefeitura informou que 
o veículo conta com uma 
autonomia estimada em 250 

Transporte

km por recarga completa 
de bateria, sendo que no 
momento não há dados de 
comparação com veículos 
convencionais. “A capacidade 
dos tanques de combustível 
dos ônibus convencionais 
varia de 200 a 300 litros, 
sendo que o consumo é de 
três quilômetros por litro”, 
explicou.

Após o período de testes 
e com os dados obtidos, a 
Prefeitura espera poder aferir 
a viabilidade do veículo e 
planejar investimentos futuros 
na modalidade, inclusive 
com a disponibilização de 
pontos de recarga

.
Pioneira 
Uma apuração com algumas 

das cidades do Alto Tietê 
atestou que a iniciativa de 
Suzano representa o primeiro 
passo na região para este 
tipo de fonte de energia para 
ações de mobilidade urbana.

Mogi das Cruzes, por meio 
da Pasta de Mobilidade Urbana, 
informou que reconhece a 

importância dos veículos 
elétricos, e que vem fazendo 
discussões e levantamentos 
sobre a viabilidade do uso da 
tecnologia para o transporte 
público, com reuniões envol-
vendo a empresa especializada.

A Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana de Poá 
declarou que a cidade ainda 
trabalha para equilibrar as 
contas do município, e que 
não conta no momento com 
estudos ou planejamento 
para a mobilidade urbana 
elétrica.

A Secretaria de Transportes 
de Itaquaquecetuba informou 
ontem que ainda não há 
previsão para a aquisição de 
veículos elétricos, e que está 
investindo na renovação de 
40% da frota de ônibus da 
cidade. O mesmo foi apontado 
pela prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos, que declarou 
estar adquirindo veículos 
novos com sistema de Wi-Fi, 
acessibilidade, entradas USB 
para recarga de celulares e 
navegação por GPS.

André Diniz

Assistência Social vai receber 
R$ 300 mil em repasse federal
O recurso, segundo a Prefeitura, será utilizado para compra de material lúdico e viabilizar o “Famílias Fortes”

DE BRASÍLIA

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), e o secretário 
municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, 
Geraldo Garippo, rece-
beram ontem a deputada 
federal Katia Sastre(PL), que 
viabilizou R$ 300 mil em 
verbas federais para a Pasta. 
O recurso tem garantido a 
aquisição de materiais lúdi-
cos para o público infantil 
atendido nas unidades de 
referência e também deve 
viabilizar o programa federal 

“Famílias Fortes”, voltado 
à prevenção do suicídio e 
comportamentos de risco, 
tais como o consumo de 
álcool e drogas.

O encontro com a par-
lamentar ocorreu no Paço 
Municipal Prefeito Firmino 
José da Costa, sendo que, na 
oportunidade, a deputada 
reforçou a importância do 
investimento para o setor. 

“A Assistência Social de 
Suzano segue realizando 
um trabalho sério junto à 
população, especialmente com 

aqueles que mais precisam. 
Nesse sentido, viabilizamos 
recursos necessários ao 
planejamento e continui-
dade de políticas e ações 
estratégicas da pasta”, disse.

Do total de investimentos, 
R$ 100 mil foram destinados 
à aquisição de materiais 
lúdicos para o público in-
fantil, totalizando mil itens 
empregados em 85 produtos. 
Os artigos são utilizados 
junto às crianças atendidas 
nos equipamentos da pasta. 
O restante da verba, ava-
liada em R$ 200 mil, será 
utilizada para viabilizar o 
programa federal “Famílias 
Fortes”, que deve contem-
plar 30 núcleos familiares 
em um acompanhamento 
orientativo. A seleção das 
famílias ocorre por meio 
dos Conselhos Tutelares e 
o projeto será gerenciado 
por meio de uma organi-
zação social conveniada ao 
município.

Para o secretário mu-
nicipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social, 
Geraldo Garippo, a im-
plementação do programa 
representa um ganho para 
toda a sociedade, a partir do 
desenvolvimento saudável 

de crianças e adolescentes. 
“O principal objetivo da 
ação é o fortalecimento 
do núcleo familiar, com 
atenção especial para com-
portamentos de risco em 

crianças e adolescentes. O 
trabalho a ser desenvolvido 
com as famílias selecionadas 
consiste no amplo acom-
panhamento dos membros, 
visando o bem-estar e o 

fortalecimento de vínculo 
entre as partes. Será uma 
atividade importante que 
deverá fazer a diferença 
nos processos de proteção 
e construção da resiliência 
familiar”, comentou.

O prefeito Rodrigo Ashiu-
chi também comemorou 
a novidade e destacou a 
relevância do trabalho para 
a comunidade suzanense. 

“Acredito que a família é o 
nosso bem mais precioso 
e é muito triste assistir 
à destruição de lares in-
teiros devido a casos de 
dependência química e 
outros comportamentos 
de risco. É justamente isso 
que queremos prevenir, 
atuando diretamente com 
nossos jovens e crianças. 
Agradeço o apoio, atenção 
e sensibilidade da depu-
tada Katia Sastre em mais 
essa parceria com a esfera 
federal. Os recursos serão 
muito bem aproveitados com 
aqueles que mais precisam 
do serviço”, concluiu.

Deputada esteve na cidade ontem para anunciar o repasse federal para a Pasta    

Wanderley Costa/Secop Suzano

Região - A Polícia Civil impe-
diu um roubo de carga com 
vítimas anteontem na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88), sentido 
rodovia Ayrton Senna (SP-70). 
Dois homens suspeitos de 
terem participado do assalto 
foram presos e outros dois 
conseguiram fugir. Na ação, 
um dos criminosos tentou 
atropelar um policial.

Com as placas dos veículos 
em situação suspeita, poli-
ciais civis que estavam pelo 
local acionaram o Centro de 
Operações da Polícia Militar 
(Copom) - o atendimento 
de emergência 190. Um dos 
veículos foi abordado em 
Poá por policiais militares 
e realizaram a detenção de 
um dos criminosos, que 
estava na posse de cordas, 
fitas adesivas e barbantes. 
Com as vítimas no veículo, 
o criminoso foi conduzido 
à Central de Flagrantes da 
Polícia Civil. 

O outro veículo foi abor-
dado na Mogi-Dutra, sentido 

Dois são detidos por roubo 

em rodovia no Alto Tietê

Mogi Dutra

Ayrton Senna, local onde 
um dos criminosos tentou 
atropelar o policial civil. 
Os agentes prenderam o 
criminoso que conduzia o 
caminhão e apreenderam 
uma arma de fogo falsa. 

Um boletim de ocorrência 
(B.O.) foi elaborado pelo Setor 
de Investigações Gerais da 
Delegacia Seccional de Mogi 
das Cruzes. O roubo de carga 
com retenção de vítima foi 
praticado por quatro suspei-
tos, sendo dois detidos. As 
vítimas foram liberadas em 
Guaianases, na zona leste de 
São Paulo.  A Polícia Civil 
continua investigando o caso.

Ingrid Leone

Ferraz - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação, anunciou na última 
terça-feira a convocação de 
90 profissionais aprova-
dos no concurso público 
do Edital nº 02/2018. Ao 
todo, serão 50 vagas para 
professores e 40 auxiliares 
que preencherão as vagas de 
acordo com a necessidade 
da Pasta.

Os candidatos devem 
comparecer dia 9 de março 
no Anfiteatro da Prefeitura 
municipal, localizado na rua 
Rui Barbosa, 295, na Vila 
Romanopolis, para retirada 
das guias dos exames médi-
cos admissionais e demais 
orientações. A classificação 
final está disponível no 
site da prefeitura, na aba 
Cidadão/Concursos.

É importante destacar 
que cada vaga possui um 
horário específico para o 
comparecimento na Pre-
feitura. Mais informações 
pelo telefone 4676-4182.

Aprovados em 
concurso da 
Educação são 
convocados

Servidores

Na ação, um 
dos criminosos 
tentou atropelar 
um policial; dois 
homens foram 
presos.
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Fundo Social recebe mais de 
meia tonelada de alimentos

Mogi- O Fundo Social recebeu 
do Mogi das Cruzes Basquete 
mais de meia tonelada de ali-
mentos, que foi arrecadada ao 
longo das duas últimas partidas 
do time. O recolhimento foi 
feito durante os jogos contra o 
Cerrado, em 17 de fevereiro e 
o Brasília, em 19 de fevereiro. 
Ao todo, foram 607,5 quilos 
de alimentos angariados.

Ambos os jogos acontece-
ram no Ginásio Municipal 
Professor Hugo Ramos e ti-
veram público expressivo. No 
confronto entre Mogi Basquete 
e Cerrado, o clube recebeu o 
total de 1.441 pessoas. Já no 
duelo entre Mogi Basquete e 
Brasília, o público presente 
era de 2.011 torcedores. A 
doação por parte do torcedor 
não é obrigatória, logo doam 
aqueles que podem. As entradas 
para as duas partidas também 
foram gratuitas.

“É uma honra ter nosso tra-
balho reconhecido pelo Mogi 
das Cruzes Basquete, que é um 
time tão querido e importante 
na cidade. Associar o esporte 

Doação do Mogi Basquete

à causa social é uma forma 
de fortalecer os dois lados e 
isso aumenta muito a nossa 
capacidade de ajudar quem 
mais precisa. Agradeço a todos 
que contribuíram”, destacou 
a presidente do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha.

Todos os alimentos rece-
bidos pelo Fundo Social são 
distribuídos para pessoas em 
situação de vulnerabilidade, a 
partir das instituições sociais 
cadastradas. A campanha de 
arrecadação de alimentos é 
permanente, uma vez que 
os alimentos são sempre ne-
cessários e bem-vindos nas 
entidades atendidas. 

Insegurança alimenta
Mogi das Cruzes foi um 

dos municípios brasileiros 
aprovados no edital Fundos 
da Infância e da Adolescên-
cia referente ao ano de 2021 
do programa Itaú Social e 
receberá R$ 250 mil para a 
realização de projeto de com-
bate à insegurança alimentar 

e nutricional. A proposta foi 
desenvolvida pela organização 
da sociedade civil (OSC) Centro 
Educacional Jabuti, em parceria 
com o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA).

Ao todo, foram 701 inscrições 
de projetos de todo o país e 
apenas 56 foram selecionados. 
Para a seleção, o programa levou 
em consideração o agravamento 
da pandemia de Covid-19 e 
a identificação de projetos 
que, dentro desse contexto, 
atuem na garantia de direitos 
de crianças, adolescentes e 
suas famílias.

O projeto inscrito pelo 
município tem como título 

“Nutri(A)ção e Afeto”. Escrito 
pelas técnicas da OSC, Marina 
Colombo e Denise Fernan-
da Evangelista, a proposta é 
atender cerca de 250 pessoas 
acompanhadas pelo Centro 
Jabuti com a oferta de um 
cartão alimentação durante 
11 meses, além de acompa-
nhamento por nutricionista 
e assistente social.

Selecionados para devem 
apresentar documentos

Mogi- Os candidatos 
selecionados para atuar 
no Programa Bolsa Tra-
balho devem apresentar 
a documentação neces-
sária e assinar o termo de 
adesão ao programa até o 
dia 3 de março, em uma 
das unidades do programa 
Mogi Conecta, localizadas 
no Terminal Central, no 
Terminal Estudantes e no 
CIC Jundiapeba. A lista foi 
publicada anteontem pelo 
Governo do Estado.

Os beneficiados devem 
comparecer, das 9 às 16 
horas, a uma das unidades 
do Mogi Conecta até o dia 
3 de março e levar carteira 
de identidade, CPF, carteira 
de trabalho e comprovante 
de residência. Não haverá 
expediente nos dias 28 de 
fevereiro e 1º de março, 
devido ao Carnaval. O aten-
dimento volta ao normal 
no dia 2 de março, a partir 
das 13 horas.

Além da consulta da lista 
dos aprovados por meio 

Programa Bolsa Trabalho

do site da Prefeitura, o 
Governo do Estado também 
está enviando a comunica-
ção para os contatos dos 
selecionados.

Eles irão prestar serviços 
em departamentos públicos 
municipais e estaduais, 
durante cinco meses. Serão 
cinco dias por semana de 
atividades, sendo um dia 
destinado à realização de 
um curso de qualificação 
profissional. Neste período, 
eles receberão bolsa-auxílio 
no valor de R$ 540 por 
mês. Mogi das Cruzes será 
beneficiada com 100 vagas 
para esta etapa do programa 
Bolsa Trabalho e a previsão 
é que os selecionados co-
mecem a trabalhar no dia 
7 de março.

A iniciativa também garante 
80 horas de qualificação, 
promovida pela Univer-
sidade Virtual do Estado 
de São Paulo (Univesp). 
Os cursos de capacitação 
realizados serão de Auxiliar 
de Controle de Produção e 

Estoque, Gestão Adminis-
trativa, Gestão de Pessoas, 
Organização de Eventos, 
Rotinas e Serviços Admi-
nistrativos e Secretariado 
e Recepção. 

A carga horária dos selecio-
nados será de 4 horas diárias, 
cinco dias por semana, e o 
benefício poderá ser pago 
por cinco meses consecu-
tivos. Além do curso de 
qualificação profissional, os 
participantes também terão 
apoio à empregabilidade. 

Esta será a segunda turma 
do Bolsa Trabalho realizada 
em Mogi das Cruzes. Na 
última semana, 58 mulheres 
que participaram da primei-
ra fase foram certificadas 
e tiveram seus currículos 
cadastrados no programa 
Mogi Conecta Emprego. 
Com a inclusão do currículo 
no sistema, as participantes 
podem ser encaminhadas 
a seleções para as vagas de 
emprego disponíveis e têm 
à disposição a estrutura da 
iniciativa. 

Câmara aprova CEV do novo 
plano de saúde dos servidores
Grupo de vereadores terão 180 dias para acompanhar a transição e conversar com a empresa e os funcionários

LEGISLATIVO

Mogi - A Câmara de Verea-
dores aprovou na tarde de 
ontem o projeto de Resolução, 
de autoria do vereador José 
Luiz Furtado (PSDB), o Zé 
Luiz, que cria a Comissão 
Especial de Vereadores (CEV) 
para averiguar o processo de 
migração dos plano de saúde 
dos mais de 5 mil servidores 
públicos da administração 
direta e indireta.

O projeto foi apresentado 
na semana passada, com o 
intuito de tirar dúvidas sobre 
o processo e as capacidades 
da nova empresa, a Plena 
Saúde, que foi aprovada no 
processo licitatório realizado 
pela Prefeitura, e que está em 
estágio de migração. O grupo 
de vereadores irá levantar os 
detalhes do andamento da 
migração de planos, além 
de apurar as condições da 
nova empresa responsável de 
conduzir os procedimentos 
e oferecer aos associados 
os serviços estipulados no 

edital de licitação.
O vereador Zé Luiz, que foi 

autor do projeto, defendeu 
a necessidade de apurar a 
capacidade dos servidores 
públicos serem atendidos 
em Mogi e não em Franco 
da Rocha, sede do plano de 
saúde. O vereador reforçou 
que a mesma empresa está 
sendo judcializada pela pre-
feitura de Guararema, devido 
ao referenciamento da Santa 
Casa de Misericórdia local 
para gestantes de alto risco, 
enquanto que o município 
vizinho a Mogi não conta 
com uma unidade hospitalar 
com Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). “Temos 
que questionar como uma 
empresa vem participar de 
um pregão sem tudo o que 
cobra o edital”, apontou.

Francimário Vieira (PL), 
o Farofa, afirmou que vê 
estranheza a vitória do novo 
plano de saúde, sendo que 
havia rumores um ano antes 
do processo licitatório de 
sua possível vitória, uma vez 

que a empresa adquiriu um 
hospital na cidade. “Nunca 
vi isso antes de não ter um 
hospital com UTI. Vamos 
trabalhar juntos com os 
servidores, falar com o nosso 
prefeito (Caio Cuna-Pode) e 

se ele não nos ouvir, vamos 
buscar a via jurídica”, alertou.

A vereadora Inês Paz 
(Psol) criticou as posições 
da administração municipal 
em relação aos contratos 
públicos, citando o contrato 

emergencial de coleta de lixo 
com a empresa Peralta, que 
foi renovado recentemente 
pela segunda vez. “Temos 
que quer qual é a priorida-
de da atual administração”, 
apontou. Edson Santos (PSD), 
por sua vez, lembrou que 
o tema da valorização do 
servidor público também 
deve se aplicar ao benefício 
do plano de saúde.

Iduigues Martins (PT)
ressaltou que a gravidade 
do assunto demandaria uma 
Comissão Especial de Inqué-
rito (CEI), mas que a CEV 
é um sinal de que o poder 
Legislativo busca o entendi-
mento e o esclarecimento de 
forma pacífica e cooperativa 
com o Executivo.

A comissão, composta 
por três parlamentares, terá 
180 dias para ouvir pessoas 
e empresas envolvidas e 
apresentar um relatório.

Outros temas
A Câmara de Mogi também 

aprovou nesta quarta-feira 
outros quatros assuntos em 
proposição: o Projeto de Lei 
184/2021 que muda a Lei 
Municipal de cobrança de 
títulos pela rede bancária; 
o Projeto de Lei 185/2021 
que trata do convênio com 
a Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento 
para realização de convênio e 
o projeto de Lei 02/2022 que 
trata de convênio do muni-
cípio com o Departamento 
de Estado de Estradas de 
Rodagem (DER-SP). Todos 
os projetos foram de autoria 
do poder Executivo.

Os vereadores também 
aprovaram o projeto de De-
creto Legislativo, de autoria 
do vereador Pedro Komura 
(PSDB), que concede título 
de Cidadão Mogiano ao 
sr. Tirso de Sales Meirelles, 
que é o atual presidente do 
Serviço Brasileiro de Apoio 
à Micro e Pequena Empresa 
em São Paulo (Sebrae-SP), 
por 20 votos favoráveis e 
nenhum contrário.

André Diniz

Aprovação da comissão ocorreu na sessão de ontem

Diego Barbieri/CMMC
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Passarela pode tomar lugar de 
passagem de nível em estação
Estudo para implantação ainda será discutida durante uma reunião com representantes da CPTM e Damasio

FERROVIA

Mogi - Membros da dire-
ção da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM), acompanhados do 
deputado estadual Marcos 
Damásio (PL) e de lideranças 
locais, assinaram na manhã 
de ontem a ordem para 
a construção dos novos 
banheiros na estação Braz 
Cubas, na Linha 11-Coral. 
Os diretores ressaltaram os 
investimentos em segurança 
na linha e trataram de temas 
sensíveis à comunidade local.

Na ocasião, questionado 
sobre o caso do fechamento 
da passagem de nível para 
pedestres na avenida Deo-
dato Wertheimer, no centro, 
o diretor de Engenharia e 
Obras da CPTM, Marcelo 
Machado, explicou que o 
fechamento anunciado no 
final do ano passado, e que 
foi alvo de judicialização 
por parte da Prefeitura, foi 
necessário para reduzir o 
intervalo entre composi-
ções e aumentar a oferta de 
trens. “O deputado Damásio 

marcou uma audiência com 
o presidente da CPTM, e 
vamos buscar estudos para 
ver a viabilidade de uma 
passarela no local”, apontou 
Machado.

O diretor explicou que 
a companhia está acom-
panhando o processo de 
licitação para parceria pú-
blico-privada (PPP) para as 
estações Jundiapeba, Mogi 
das Cruzes e Estudantes  
e que terá uma audiência 
pública programada para  
21 de março. “A abertura 
dos envelopes está prevista 
para acontecer no primeiro 
semestre”, apontou Macha-
do, que representou Pedro 
Moro, presidente da CPTM.

Sobre os recentes casos de 
falhas na rede da CPTM na 
grande São Paulo, sendo o 
mais recente na madrugada 
de ontem na Linha 7-Rubi e 
Linha 10-Turquesa, Machado 
informou que o evento de 
hoje foi causado pelo roubo 
de cabos elétricos que alimen-
tam as composições, e que 
a empresa vem melhorando 
o processo de manutenção 

tanto em casos emergências 
quanto em medidas preven-
tivas. “Estamos fazendo na 
Linha 10 todo o processo 
de sinalização e segurança 
para redução do intervalo 
dos trens, bem como na 
Linha 11”.

Sobre a possibilidade de 

reajuste na tarifa do trem 
metropolitano, tanto Marcelo 
Machado quanto os demais 
representantes da CPTM 

informaram que não há 
nenhuma movimentação 
em direção a um reajuste, 
e que o tema seria tratado 

apenas entre o governador 
João Dória e a presidência 
da companhia de trens.

Nove meses
O processo de construção 

tem um prazo estimado entre 
seis e nove meses, e contará 
com investimento total de 
R$750 mil, com uma emenda 
parlamentar de R$600 mil 
dedicada à construção do 
espaço, que terá 120m² de 
área construída, somando 
quatro câmaras para sanitários 
masculino e feminino, além 
de sanitários preparados para 
acessibilidade de pessoas com 
deficiência (PCDs).

Em breve discurso, Damásio 
destacou a importância his-
tórica e econômica da linha 
ferroviária para a cidade de 
Mogi das Cruzes, e ressaltou 
ser o primeiro deputado 
estadual a encaminhar uma 
emenda para a CPTM para 
a execução de obras.

André Diniz

Ontem foi assinada ordem de serviço para construção de banheiros em Braz Cubas

André Diniz

A vacinação continua com 

tudo em Mogi. Agora é a vez 

dos nossos pequenos, mas 

você, pai ou responsável, 

precisa dar o exemplo: �que 

atento ao intervalo entre as 

doses e não esqueça de 

completar o ciclo vacinal.

EU VACINEI!

agora é
a sua vez!

Estamos unidos para

vencermos a Covid!
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

O luto de Haydee e Flávio não dura muito, pois os dois festejam que estão 

ricos após a morte de Nicole.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Davi acorda machucado e com dores. A polícia chega ao local e ele fi ca 

desesperado. Davi rouba a identidade de Rafael para despistar a polícia. Davi 

acorda em um hospital. Violeta e Eugênio vão buscar Rafael sem saber que 

Davi está no lugar dele. Violeta sugere que Davi fi que em sua casa. Violeta 

e Eugênio chegam com Davi na fazenda

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Teca comenta com Trombada sobre o desempenho de Neném em campo. Tina 

e Tigrão enfrentam Guilherme. Conrado foge da cadeia. Carmem questiona 

Marcelo sobre a doença de Paula. Celina leva o resultado do exame de DNA 

para Rose. Carmem procura Guilherme. Rose leva o exame de DNA para 

Joana. Guilherme se preocupa com o atraso de Rose para a audiência. Flávia 

descobre que o convidado VIP de Roni é Conrado.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Bárbara fi ca chocada ao saber que Christian/Renato foi esfaqueado e está 

no hospital. Lara fi ca sabendo por Mimi que Christian/Renato será operado. 

Bárbara reage com hostilidade ao ver Lara no hospital. Rebeca percebe a 

preocupação de Ravi com Christian/Renato. Bárbara decide não denunciar 

mais Christian/Renato. Noca procura Aníbal e os dois se beijam. Elenice tem 

uma crise de ansiedade ao saber que o fi lho corre risco de morte.

RECORD, 21H

A Bíblia

Moisés desce o monte com as tábuas dos mandamentos. Ele se enfurece ao 

ver seu povo adorando ídolos. Os hebreus começam a fazer o tabernáculo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

Se há uma coisa que 

aprendemos com a vida 

é que ela continua. E 

enquanto há vida há 

esperança, o importante 

é não se deixar estagnar 

e nem desanimar. Se a 

vida parece complicada 

e confusa, se você não 

sabe em que direção 

seguir, antes de dar o 

próximo passo pare, 

respire e reflita, só 

depois siga a viagem.

Andar sem saber para 

onde ir, às vezes, pode 

até ser bom, mas outras 

MOMENTO
especial

A VIDA QUE SEGUE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

FABIO PIANINI

PAULA PENHA HAMERMULER

Que a felicidade de hoje dure o ano todo. Feliz aniversário!

“ Não fique esperando o futuro para 
ser feliz, faça do presente a sua 
alegria.”

 cultura@jornaldat.com.br

vezes implica ter que 

perder tempo voltando 

ao ponto de partida.

Mas nós temos o 

direito de errar. E diante 

do erro, é preciso rever 

as nossas decisões, 

mas sem dramatizar 

mais a situação do que 

ela realmente merece. 

A vida continua! Não 

podemos é deixar que a 

vida nos atropele.
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COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 004-2/21 - PROCESSO Nº 21.677/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL 
YONEJI NAKAMURA (TRECHO 1 E TRECHO 2), DISTRITO TABOÃO, NESTE MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres 
exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
da Secretaria Municipal de Finanças, decidiu HABILITAR as empresas: ARVEK TÉCNICA 
E CONSTRUÇÕES LTDA, CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇO LTDA, CONSÓRCIO 
NAKAMURA, CONTRUTORA KAMILOS LTDA, FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA 
LTDA, GIMMA ENGENHARIA LTDA, IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA, 
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA, POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA, SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e TECLA CONSTRUÇÕES LTDA, 
para a fase seguinte do certame. Decidiu, ainda, INABILITAR a empresa: EMPARSANCO 
ENGENHARIA S/A, por não atender ao solicitado em relação aos subitens “5.1.5.2” e “5.1.5.3” 
do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos 
termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e estabelecido conforme 
subitem “7.1.13” do Edital, o dia 08 de março de 2022, às 14 horas, para abertura do envelope 
nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, 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 23 de fevereiro de 2022.
THOMAS AUGUSTO CICCONE ALVAREZ - Presidente da CMPL em exercício__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº014/2022 - PROCESSO Nº 2537/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS 
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 8:00 horas do dia 15 
de março 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 23 de fevereiro de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

NOTIFICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, nos termos do art. 87, § 2º da Lei de nº 8.666/93, com 
suas alterações, NOTIFICA a empresa IS7 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE 
PEÇAS LTDA ME, CNPJ nº 36.392.321/0001-26, que lhe foi aplicada multa pelo atraso no 
fornecimento de materiais nos autos do Processo nº 3.172/2021, ficando a mesma intimada 
a comparecer na Secretaria Municipal de Gestão, no prazo de 30 (trinta) dias para retirar a 
guia e efetuar o pagamento.
Fica autorizada vista dos autos. 

Mogi das Cruzes, em 21 de fevereiro de 2022.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA__________________________________________________________________________

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 de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 010/2022 - PROCESSO Nº 139/2022 E APENSO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AVENTAL CIRÚRGICO 
DESCARTÁVEL E AGULHA DESCARTÁVEL.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 17 
de março 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 23 de fevereiro de 2022.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 013/21 - PROCESSO Nº 26.623/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. 
ADOLFO MARTINI, SITUADA NA RUA RÔMULO DE BRITO Nº 281, VILA INDUSTRIAL, NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Educação, 
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 
CONCORRÊNCIA Nº 013/21. 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 23 de fevereiro de 2022.
Patrícia Helen Gomes dos Santos  - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2021 - PROCESSO Nº 17.755/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE OVO DE CODORNA 
COZIDO, DESCASCADO E REFRIGERADO.
EMPRESAS VENCEDORAS: CHARBEL PARTICIPACOES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 805.220,00 (oitocentos e cinco mil, duzentos e vinte reais).

Mogi das Cruzes, em 18 de fevereiro de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2021 - PROCESSO Nº 13.379/2021 E APENSOS 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL.
EMPRESAS VENCEDORAS: R. ALEXANDRE MARTINS – EIRELI; 50 X 1 COMÉRCIO DE 
MADEIRAS EIRELI; AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA; AMAZONAS 
ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI; J.LAVANDOSKI FERRAGENS; MEGAFER COMÉRCIO 
DE FERRO E AÇO LTDA; THIPLAN COMERCIAL LTDA; WAF COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI e X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 3.042.390,60 (três milhões, quarenta e dois mil, trezentos e noventa reais e 
sessenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 14 de fevereiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Equipes executam reparos na avenida João XXIII

Mogi - As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana deram início 

ontem a trabalhos de reparo asfáltico na avenida João XXIII, em um trecho que sofreu 

afundamento na pista sentido Bairro-Centro. Os trabalhos precisam ser feitos de 

forma cautelosa, uma vez que, pelo local, passam tubulações de gás. A previsão é que 

os serviços sejam finalizados até o final deste mês.

Novotec oferece 325 vagas em 
Mogi, Suzano e Guararema
Jovens de até 24 anos podem se inscrever para as 13 opções de cursos, podendo ter direito à bolsa-auxílio

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Região - O Novotec Expresso 
disponibiliza 325 vagas em 
Mogi das Cruzes, Suzano e 
Guararema, em unidades 
credenciadas do Estado de 
São Paulo. Serão ofertados 
13 cursos profissionalizantes 
na modalidade contraturno, 
em que o estudante frequenta 
a capacitação em horário 
alternativo de sua grade do 
ensino médio. As inscrições 
podem ser feitas até amanhã.

Os cursos profissionalizantes 
disponibilizados na região 
são os de Marketing Digital 
e Venda em Redes Sociais; 
Ajudante de Logística; Gestão 
de Pequenos Negócios; Rotinas 
de Recursos Humanos; Cria-
ção de Sites com Marketing 
Digital; Desenvolvimento de 

Cursos serão oferecidos também nas unidades do Senai de Mogi e Suzano 

E-commerce; Introdução a 
Banco de Dados; Introdução 
ao Desenvolvimento em 
Java; Criação de Sites com 
Marketing Digital; Criação de 
Sites e Plataformas Digitais; 
Tecnologia e Eletricidade 
Automotiva; Auxiliar de 
Vendas e Criação de Sites e 
Plataformas Digitais.

No total, são 40 mil vagas 
no Estado de São Paulo, com 
opção de 38 cursos, cada 
com duração de 120 horas, 
o equivalente a um semestre. 
Os cursos são gratuitos e 
oferecem certificados. As 
aulas devem ter início no 
dia 14 de março.

Os matriculados no ensi-
no médio da rede estadual 
poderão ter direito a um 
auxílio no valor total de até 
R$ 600, dividido entre três 

parcelas mensais de R$ 200, 
ou quatro parcelas mensais 
de R$ 150. Para ter direito a 
bolsa-auxílio, é preciso ter 

frequência mensal de 75% 
e não ser beneficiário de 
seguro-desemprego. No caso 
de adolescentes de 14 a 15 

anos, será necessário informar 
os dados de um responsável 
legal, e apenas estudantes 
cuja renda familiar seja de 

até três salários mínimos 
terão direito ao benefício.

O pagamento será feito 
para os estudantes por meio 
do Portal Oficial da Bolsa do 
Povo (bolsadopovo.sp.gov.br).

O Novotec Expresso é 
destinado a jovens entre 
14 e 24 anos com ensino 
fundamental completo. As 
vagas estarão disponíveis 
visando a paridade de gêneros 
nas turmas e priorizando 
estudantes matriculados 
no ensino médio ou Etecs.

Interessados podem se 
inscrever pelo site do Novo-
tec - www.novotec.sp.gov.br. 
Para participar é necessário 
cadastrar os dados do aluno 
e informar o município para 
verificar os cursos estão dis-
poníveis. O inscrito receberá 
um e-mail do programa.

Raissa Sandara
Divulgação

Bolsas de estudo beneficiam 
estudantes do Alto Tietê
Itaquá - O Liceu Brasil de 
Itaquaquecetuba já iniciou 
a distribuição das cinco mil 
bolsas integrais de estudo, em 
30 cursos profissionalizantes, 
oferecidas neste primeiro 
semestre. A novidade deste 
ano é a expansão do sorteio 
de vagas gratuitas para mo-
radores de todas as cidades 
da região. As inscrições ter-
minam no dia 27.

O diretor do Liceu Brasil 
de Itaquaquecetuba, Lucas 
Costa, o Lucas do Liceu, 
destaca que as mudanças 
exigem capacitação e preparo, 
por isso o Liceu Brasil quer 
levar essa possibilidade para 
a população mais carente.

“O futuro é agora. Os co-
nhecimentos e habilidades 
que vamos passar aos nossos 
estudantes agora vão fazer 
toda a diferença para o iní-
cio de uma carreira daqui 
a poucos anos. O mercado 
de trabalho não será mais 
o mesmo, então, as pessoas 
precisam acompanhar essa 

Educação

evolução. Isso significa olhar, 
compreender e potencializar 
as capacidades humanas, além 
das habilidades técnicas, com 
um aprendizado que trará 
frutos através da educação 
profissionalizante, inclusive, 
para toda a vida”, explica 
Lucas do Liceu.

Para isso, o Liceu Brasil 
aposta em uma ampla es-
trutura de aprendizagem 
multidisciplinar, que transmite 

o senso de pertencimento e 
defende o protagonismo de 
seus estudantes. 

“Queremos criar e estimu-
lar um ambiente inclusivo 
e inspirador, em sintonia 
com as novas realidades 
do mundo do trabalho, das 
habilidades humanas, sociais 
e éticas, porque entendemos 
que esse é o jeito de fazer a 
educação acontecer”, reforça 
Lucas do Liceu.

Diretor destaca que mudanças exigem capacitação

Sistema online agenda 
segundas doses para crianças
Mogi- A Secretaria de Saúde 
liberou o agendamento online 
para segunda dose da vacinação 
contra a Covid-19 para crianças. 
A nova etapa contempla as 
primeiras crianças vacinadas 
com o imunizante CoronaVac 
na cidade, com aprazamento 
de segunda dose previsto para 
os próximos dias, de acordo 
com a data registrada no cartão 
de vacinação.

Os agendamentos devem 
ser feitos por meio do site 
www.cliquevacina.com.br 
e estão disponíveis vagas 
para crianças de 6 a 11 anos 
que receberam a primeira 
dose de CoronaVac até o 
dia 27 de janeiro. As doses 
são aplicadas de segunda a 
sábado nas unidades de saú-
de do município, conforme 
escolhido no sistema online.

Para a aplicação da segunda 
dose, além do comprovante 
do agendamento, os pais ou 
responsáveis devem apresentar 
documento original com foto 
da criança e o respectivo cartão 

de vacinação preenchido no 
primeiro atendimento. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde também está com vagas 
de agendamento abertas para 
aplicação de outras doses contra 
a Covid-19. Há opções de pri-
meira e segunda doses e doses 
adicionais para adultos, além 
das imunizações pediátricas 
em primeira dose. A pande-
mia ainda não foi superada 
e a vacina é a melhor forma 

de prevenção, aliada ao uso 
de máscara, distanciamento 
social e higiene frequente 
das mãos.

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou ontem 6 óbitos por 
Covid-19 nos municípios de 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Suzano. 

Nova etapa contempla as primeiras crianças vacinadas

Pedro Chavedar/PMMC

CoronaVac


