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Criação do emprego formal tem 
queda de 36% no Alto Tietê

Números de janeiro passado ainda revelam dados positivos, mas mais tímidos do que os apresentados em janeiro de 2021

POÁ

  Sabesp promove reparos em rua do 
bairro Vila Varela Cidades, página 6

Segundo o governo federal, as 
dez cidades do Alto Tietê termi-
naram o primeiro mês de 2022 
com um saldo positivo de 1.085 
vagas – sendo 12.408 contratações 
e 11.323 demissões. Na compa-
ração com o mesmo período no 
ano passado, houve um recuo de 
1,19% nas contratações (12.557 
admissões), e aumento de 4,38% 
nas demissões (10.848 dispen-
sas), consolidando um saldo de 
1.709 novos postos no início do 
ano passado, um recuo de 36,5%.  
Cidades, página 5

A lista completa pode ser verifica-
da no site bit.ly/suzano-emprego e 
os interessados podem enviar seus 
currículos para o e-mail suzano.va-
gas@gmail.com. Cidades, página 3

Mais emprego

SUZANO  
DIVULGA 106 
VAGAS DE 
TRABALHO

Pandemia

Prefeituras 
acompanham 
Estado e 
desobrigam uso 
das máscaras
Cidades, página 4

PLANEJAMENTO

Itaquá faz 

terceiro 

mutirão para 

implantação  

do DIU. p3
No primeiro mês de 2022 foram 1.085 empregos criados; no ano passado foram 1.709 oportunidades

Divulgação
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Trens

Circulação volta a ocorrer em 
duas vias na Linha-11 Coral

Normalização aconteceu ontem, por volta das 16 horas; 
obras seguem em São Paulo. Cidades, página 6
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FESTIVA DAS CORES
A Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos, por iniciativa da Secretaria de 
Cultura e Turismo, promoverá no pró-
ximo domingo o Festival das Cores, 
um grande Aulão de Dança, a partir 
das 15 horas, na Praça dos Trabalha-
dores, no Centro de Convenções. Os 
instrutores Hemilson Dias, Kátia As-
sunção, Tiago Santos e Walkiria co-
mandarão a festa.

DOMA RACIONAL
Estão abertas as vagas para o curso 
gratuito de Doma Racional em San-
ta Isabel. As aulas ocorrerão entre os 
dias 11 e 15 de abril, das 9 às 17 ho-
ras. O módulo teórico será no Sitio 
Santo Antônio da Bela Vista, que fica 
na Avenida Brasil, 1702. Já o prático 
será no Centro de Equoterapia Din-
terinfeliz, localizado na rua Maria de 
Lourdes Saes Nunes, 218-234, Jardim 
das Acácias. As inscrições devem ser 
realizadas pelo site www.santaisabel.
sp.gov.br/portal/links. Mais informa-
ções podem ser conseguido por meio 
do teefone 4656-2644.

AGENCIA DA SABESP
Poá voltará a contar com uma agên-
cia da Sabesp para atendimento pre-

sencial à população, após dois anos de 
fechamento em virtude da pandemia 
da Covid-19. A solicitação da reaber-
tura havia sido feita pela prefeita Mar-
cia Bin (PSDB) e a resposta positiva 
foi anunciada na manhã anteontem, 
em reunião com Eduardo Camargo 
Afonso e Zemicindo Miguel Mendes, 
gerentes de Departamento e de Di-
visão da autarquia, respectivamente.

MAIS POLICIAMENTO
O vereador Jaime Siunte (PSDB) so-
licitou ao prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), que aumente as ron-
das da Guarda Civil Municipal (GCM) 
e também para que ele peça à Polí-
cia Militar intensificar o policiamen-
to nos bairros Vila Amorim, Via Uru-
pês e Vila Nova Urupês. O pedido foi 
feito em um requerimento aprovado 
por unanimidade na sessão ordinária 
de ontem (9) da Câmara de Suzano. 
No documento, o parlamentar explica 
que, no último dia 5, houve um assalto 
num comércio na rua Biotônico, per-
to de um supermercado da Vila Uru-
pês. “Essa onda de assaltos e roubos 
nessa região de Suzano está ocorren-
do a qualquer hora do dia e da noite, 
trazendo medo e insegurança para a 
população”, argumentou Siunte.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Sem alarde

A
inda que positivo, a criação de 
empregos formais em janeiro 
passado, aqueles que são feitos 
com carteira assinada, apresen-

tou recuou em relação ao mesmo período 
de 2021. Foi o que mostrou o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), órgão no Ministério do Traba-
lho. Segundo os dados liberados, em ja-
neiro de 2021 foram 1.709 postos criados, 
enquanto que há dois meses foram 1.085 
vagas confirmadas, o que mostra uma di-
minuição de 36,5%.

A queda entre um ano e outro é maior 
do que um terço, entretanto ainda não 
deve haver motivo de preocupação para a 
geração do emprego deste ano. Certamen-
te, logo no primeiro mês, receber essa in-
formação pode assustar e achar que todo 
o ano de 2022 está comprometido, mas 
existem alguns pontos que podem ser le-
vados em consideração para acreditar que 
este ano pode melhorar, mas não decolar.

Um dos fatores que podem fazer acredi-
tar em uma melhora é a vacinação maciça 
contra o coronavírus (Covid-19), com boa 

parte da população economicamente ativa 
já na fase de reforço da imunização. Dados 
estaduais também apontam para redução de 
internações e mortes pela doença, apesar 
de a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
ainda informar que falta muito para o fim 
da pandemia, dado os problemas enfren-
tados por países africanos, que têm baixo 
contingente de pessoas vacinadas, ou seja, 
o vírus continua circulando.

Mas voltando ao Brasil, caso o vírus seja 
de fato controlado, há possibilidade de uma 
maior abertura para a criação de novos 
empregos, já que a restrição ficará menor.

Mais um ponto que pode favorecer o 
crescimento do emprego formal no país 
são as eleições, marcadas para outubro. 
Um novo presidente, seja ele quem for, 
poderá arejar as expectativas sobre o Bra-
sil e elevar a confiança de investidores, 
além da confiança na própria economia. 
No entanto, estes são apenas parâmetros 
que podem contribuir para um ano me-
lhor, mas no frigir dos ovos, do que jeito 
que as coisas estão, com guerra na Euro-
pa, é ver para crer.

Tudo é movimento no nos-
so corpo e tudo tem sua fun-
ção específica, por isso, saúde 
funcional é vida. Atenção ao 
funcionamento interno do 
corpo, as vísceras, o conhe-
cido movimento peristáltico 
ocorrem como consequência 
da contração dos músculos 
lisos que constituem os ór-
gãos do tubo digestório. Esses 
movimentos, chamados nor-
malmente apenas de peristal-
tismo, são essenciais para o 
processo digestivo, uma vez 
que garantem a movimenta-
ção dos alimentos ao longo 
do sistema digestório. Esse 
movimento é tão eficiente 
que garante o sentido do ali-
mento mesmo que fiquemos 
de cabeça para baixo.

Os movimentos peristálti-
cos são movimentos involun-
tários rítmicos que ocorrem 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

graças a comandos do nosso 
sistema nervoso, mais preci-
samente o sistema nervoso 
autônomo.

Essa porção do sistema 
nervoso é responsável por 
comandar as ações internas 
do nosso corpo, tais como o 
ritmo cardíaco e a secreção 
de algumas glândulas, além, 
é claro, do controle da mus-
culatura lisa. Na boca, o ali-
mento é mastigado e mistu-
rado à saliva, passando a ser 
chamado de bolo alimentar. 
Esse bolo é empurrado pela 
língua em direção à faringe 
para que, posteriormente, 
chegue ao esôfago. Nesse 
último órgão, os movimen-
tos peristálticos levam o ali-
mento até o estômago. No 
estômago, movimentos pe-
ristálticos também estão pre-
sentes e garantem que o bolo 

alimentar se misture com o 
suco gástrico. A mistura for-
mada deixa de ser chamada 
de bolo alimentar e passa a 
ser chamada de quimo.

No intestino delgado, os 
movimentos peristálticos 
garantem homogenização 
com enzimas digestivas, se-
creções e a bile, processo em 
que o quimo se transforma 
em quilo. A movimentação 
da massa alimentar ocorre 
por peristaltismo lento e li-
mitado e também longos e 
rápidos. No intestino grosso, 
mais precisamente no cólon, 
ocorrem movimentos peris-
tálticos, entretanto, esses rece-
bem o nome de movimentos 
de massa. Esses movimentos 
garantem a preparação para 
o processo de defecação.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiotera-

peuta e presidente da Comissão de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

Pelos próximos três meses a Unidade Básica de Saúde (UBS) CDHU passará 
por reformas e terá de fechar as portas para o atendimento. Neste período, 
os pacientes serão atendidos na UBS Santo Antônio, que passou por recente 
ampliação e irá acolher toda a equipe de saúde e usuários do sistema. Devido 
as precárias condições e para não colocar em risco a saúde das pessoas, a UBS 
fechará temporariamente.
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Projeto divulga mais 106 
oportunidades de trabalho
Suzano - O projeto Suzano 
Mais Emprego divulgou mais 
uma relação de vagas com 
106 oportunidades. O ser-
viço de indicação e inserção 
no mercado de trabalho é 
conduzido pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Geração de 
Emprego. A lista completa 
pode ser verificada no site 
bit.ly/suzano-emprego e os 
interessados podem enviar 
seus currículos para o e-mail 
suzano.vagas@gmail.com.

Com atuação delimitada 
em Suzano para aproxima-
damente metade das vagas 
divulgadas, são ofertadas 
colocações em serviços para 
diversos contratantes em 
seus setores. Entre eles estão 
costureira/o (30), retificador 
(20), vendedor externo porta 
a porta (10), pedreiro (5) 
e eletricista industrial (1). 
Por exemplo, para atuar na 
retifica contratante, o mínimo 
exigido de um candidato é 
ter o ensino fundamental 
completo, residir na região 

Emprego

do Alto Tietê e acumular ao 
menos seis meses de expe-
riência com carteira assinada.

Além destas, cada oportu-
nidade exige critérios míni-
mos para contratação como 
local de moradia, nível de 
escolaridade e experiência 
profissional, além de, em 
alguns casos, formação téc-
nica específica e outros pré-

-requisitos. A pasta, inclusive, 
seleciona vagas específicas 
para pessoas com deficiência 
(PCDs) para atuação em 
Suzano, Arujá ou São Paulo 
como soldador (1), auxiliar 
de recursos humanos (1) e 
assistente administrativo 
(2), respectivamente. Nestes 
casos, além do currículo, os 
candidatos devem anexar um 
laudo médico comprobatório.

“Sempre temos vagas em 
todo o Alto Tietê, mas com 
um volume de oportuni-
dades como esse na nossa 
cidade, entendemos que os 
eventuais contratados não 
precisarão fazer grandes 
deslocamentos diariamente. 

É uma facilidade a mais 
nesse momento importante 
de ingresso no mercado de 
trabalho”, disse o secretário 
André Loducca.

Ainda de acordo com chefe 
da pasta, o envio de currículos 
de forma online é uma opção, 
mas os munícipes também 
podem receber atendimento 
presencial nas duas unida-
des do Centro Unificado de 
Serviços (Centrus). “Nestes 
espaços, além de receber 
currículos e laudos médicos 
impressos, também oferece-
mos acompanhamento aos 
interessados em entrar no 
mercado de trabalho e orien-
tações, como por exemplo 
se portar em entrevistas com 
contratantes e de identificar 
suas qualidades”, finalizou.

O Centrus (avenida Paulo 
Portela, 210) e o Centrus Norte 
(avenida Francisco Marengo, 
2.301 – Jardim Dona Benta) 
atendem das 8 às 17 horas. 
Os telefones de contato são 
4745-2264 (Centrus) e 4394-
5490 (Centrus Norte).

Suzano - A Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
realizou 212 intervenções no 
trânsito da cidade em fevereiro. 
As ações contribuem para 
uma circulação mais segura 
de pedestres e condutores 
nos bairros e na região central. 
Entre as principais atividades 
cumpridas se destacam reparos 
asfálticos e reforços na sina-
lização, com pintura de solo 
e instalação de novas placas. 
Ao longo do último mês, os 
agentes realizaram a revitalização 
de 69 vias. Com isso, foram 
feitas novas sinalizações viárias 
entre verticais e horizontais, 
com a pintura de 76 faixas de 
pedestre, 26 lombadas, entre 
outras intervenções em guias, 
faixas centrais, rotatórias e 
pontos de carga e descarga. 
Além disso, mais 104 placas 
de trânsito foram substituídas. 
Bairros de todas as regiões do 
município foram beneficiados, 
como Jardim Suzanópolis, 
Jardim Maitê, Vila Urupês, 
Jardim Imperador, Jardim 
Monte Cristo e Palmeiras.

A Operação Tapa-Buraco, 

Secretaria promove 212 

intervenção em fevereiro

Trânsito

por sua vez, esteve em dez vias 
promovendo serviços de recu-
peração asfáltica e realizando 
as melhorias necessárias para 
restaurar a integridade do pa-
vimento. A medida beneficiou 
importantes locais da cidade, 
como a rua Benjamin Cons-
tant e as avenidas Francisco 
Marengo e Boa Vista. Outras 
comunidades também foram 
atendidas, como os bairros 
Cidade Miguel Badra, Jardim 
Quaresmeira, Jardim Ana Rosa 
e Chácaras Reunidas Guaió.

De acordo com o titular da 
pasta, Claudinei Galo, todas 
estas ações são feitas visando 
a garantia de melhores condi-
ções de segurança e de tráfego 
para a população, com serviço 
ágil e de qualidade. “Estamos 
sempre reforçando as pinturas 
e substituindo placas e sinais 
luminosos, que informam e 
orientam pedestres e moto-
ristas. Seguimos trabalhando 
para implementar inovações 
ao município e garantir um 
trânsito cada dia mais segu-
ro, funcional e organizado”, 
ressaltou.

Ferraz - Professores e auxi-
liares das creches municipais 
participaram do primeiro 
treinamento sobre engasga-
mento de bebês promovido 
pelo 17º Grupamento do 
Corpo de Bombeiros. A ação 
foi realizada anteontem, no 
Paço Municipal, e os gestores 
aprenderam os principais 
objetivos para identificar a 
ocorrência.

O capitão Marcos Carbonel 
explicou que nos primeiros 
sinais de engasgamento é 
necessário manter o bebê 
voltado para baixo, apoiado 
no antebraço, sustentando 
a cabeça e a mandíbula do 
bebê com a mão e dar cinco 
tapas no meio das costas. 
Nessas condições, o líquido 
deve sair pela boca ou nariz.

“Diversas medidas são 
realizadas para a reanima-
ção, mas caso a criança não 
se recupere, é necessário 
manter a calma e buscar 
ajuda médica”, afirmou 
Carbonel.

Bombeiros 
realizam 
treinamento 
para creches

Engasgamento

Município promove terceiro 
mutirão de inserção de DIU
Na cidade, o mutirão será permanente, toda quinta-feira; outras seis prefeituras também oferecem o serviço 

PLANEJAMENTO FAMILIAR

Itaquá- A Prefeitura realizou 
pela terceira vez um mutirão 
para inserção de dispositivo 
intrauterino (DIU) de cobre 
ontem. Os atendimentos 
acontecem até às 16 horas, 
no Centro de Especialidades 
de Itaquá, localizado na rua 
MMDC, 58, região central. 
O mutirão vai ser realizado 
toda quinta-feira. 

A secretária de Saúde de 
Itaquá, Ariana Julião, informou 
que o mutirão foi mantido 
semanalmente, devido à “ade-
são positiva’’ das mulheres da 
cidade. Para o atendimento, 
uma triagem é realizada, e as 
pacientes precisam apresentar 
o exame de papanicolau feito 
entre março de 2021 e feve-
reiro de 2022, e o ultrassom 
transvaginal, feito em um 
período de até três meses. O 
agendamento da colocação do 
DIU deve ser realizado entre 
o 1º e 2º dia da menstruação.

O DIU é um método con-
traceptivo não-hormonal 

Pacientes precisam apresentar papanicolau e transvaginal

disponibilizado pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 
É indicado para qualquer 
mulher com útero e a partir 
do momento que inicia a 
vida sexual. Na região do 
Alto Tietê, além de Itaquá, 
seis prefeituras, ouvidas pela 
reportagem, disponibilizam a 
colocação do contraceptivo 
gratuitamente.

De acordo com a Secretaria 
de Saúde de Itaquá, a inserção 
do dispositivo intrauterino é 
o “mais seguro e vantajoso 
para as mulheres”, uma vez 
que, “com o DIU a fertilidade 
retorna logo após a retirada; 
também não há o problema 
de esquecimento, como a 
pílula, e não está associada 
a um aumento de casos de 
câncer, diferente dos outros 
anticoncepcionais”.

Os requisitos para a colocação 
do dispositivo são a realização 
dos exames e acompanhamen-
to prévio, como o exame de 
papanicolau e o ultrassom 
transvaginal, para saber se 
não tem nada no momento 

que impeça o procedimento, 
como no caso de uma gravi-
dez. O Ministério da Saúde 
recomenda em nota técnica, 
que o acompanhamento e o 
procedimento, sejam feitos 
apenas por médicos capaci-
tados para o procedimento.

Região
A implantação do DIU faz 

parte das ações do Programa 
de Planejamento Familiar de 
Mogi das Cruzes. As mulheres 

devem procurar a unidade de 
saúde próxima de sua residência 
com os documentos pessoais, 
comprovante de endereço e 
Cartão SIS (Sistema Integrado de 
Saúde) para solicitar a inclusão 
no programa. O Pró-Mulher 
e a Unidade Básica de Saúde 
do Alto Ipiranga são referên-
cias para colocação de DIU, 
conforme encaminhamento 
das unidades.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano oferece o serviço 

gratuitamente nos 24 pos-
tos da cidade, por meio do 
planejamento familiar. Duas 
reuniões são realizadas com 
o casal presencialmente e são 
oferecidos todos os métodos 
contraceptivos: anticoncepcional 
oral/injetável, DIU, vasecto-
mia e laqueadura. Os dois 
escolhem a melhor alternativa. 
Segundo a Pasta, no caso 
do DIU, é preciso procurar 
o serviço de planejamento 
familiar em uma unidade 
de saúde e participar de um 
encontro, não sendo necessária 
a presença do parceiro ou 
parceira. O procedimento é 
agendado no próprio local, e 
é preciso apresentar RG, CPF, 
cartão SUS e comprovante de 
endereço de Suzano.

Em Ferraz de Vasconcelos, o 
serviço é oferecido nas Unidades 
Básicas de Saúde da CDHU 
(no Parque São Francisco), do 
Jardim Castelo e do Centro 
de Saúde II Mário Margarido. 
Para solicitar o atendimento, 
a mulher precisa passar pela 
Unidade Básica de Saúde 

(UBS) e conseguir o encami-
nhamento para a realização 
de exame de papanicolau e 
ultrassom transvaginal. Depois, 
deve passar por uma reunião 
de Planejamento Familiar, 
preencher a documentação 
requisitada e agendar uma 
consulta com os exames em 
mãos.

Para a inserção de DIU, 
as mulheres residentes em 
Guararema devem procurar a 
Unidade Básica de Saúde mais 
próxima, e agendar a consulta 
com médico ginecologista, que 
dará andamento no processo, 
incluindo a solicitação dos 
exames prévios necessários.

Em Biritiba Mirim, o ser-
viço é ofertado por meio da 
Unidade de Saúde do bairro 
Hiroy, localizada na Estrada 
Mogi, Salesópolis, no km 18. 
As interessadas devem fazer os 
exames e procurar a unidade 
para o agendamento.

Já em Santa Isabel, o aten-
dimento é feito no posto mais 
próximo da paciente com o 
planejamento familiar. 

Ingrid Leone

Dayane Oliveira/Prefeitura de Itaquaquecetuba
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Semae modernizará processo 
de tratamento de água
Mogi- O Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
iniciará este mês a primeira 
etapa das obras de melhorias 
no tratamento de água em 
sua principal estação, a ETA 
Centro. A autarquia reformará 
filtros, instalará uma linha 
de ar para retrolavagem e 
implantará a automação desse 
processo de retrolavagem.

 O objetivo é modernizar 
os procedimentos e prolongar 
a vida útil dos filtros, que são 
estruturas importantes para 
garantia da qualidade no 
tratamento. Os investimentos 
somam R$ 3,9 milhões e os 
trabalhos devem durar cerca 
de um ano.

A obra incluirá a reforma 
da estrutura e impermea-
bilização de filtros, trocas 
de válvulas de descarga e 
instalação de equipamentos 
de automação, como trans-
missores de nível, painéis de 
comando, infraestrutura de 
cabeamento e comunicação 
de dados, entre outros.

A ETA Centro é o principal 

ETA Centro

sistema de produção de 
água do Semae e mantém 
o abastecimento de mais 
de 200 mil habitantes, que 
correspondem a cerca de 
50% do consumo de água 
tratada no município.

A reforma dos filtros acom-
panha outras ações para me-
lhorar a eficiência na operação 
da distribuição de água. No 
ano passado, também na ETA 
Centro, a autarquia concluiu 
a implantação de um novo 
sistema para aumentar a 
agilidade durante a limpeza 

dos decantadores (tanques 
utilizados para remoção de 
partículas).

O sistema era composto 
por três decantadores, com 
dois pontos de limpeza por 
jateamento cada um. Após as 
intervenções, passaram a ser 
cinco pontos por decantador.

Também em 2021, o Semae 
reformou outros seis filtros 
da ETA Centro, o que deu 
mais eficiência ao processo 
de produção e distribuição de 
água potável: as seis unidades 
tiveram um acréscimo na 
capacidade de tratamento, 
passando de 120 para 180 
litros de água por segundo 

– um volume equivalente à 
capacidade média de trata-
mento de toda ETA Leste, 
no Socorro, por exemplo.

A reforma incluiu a subs-
tituição de ramais, difusores, 
crepinas (componentes para 
retenção de partículas sólidas) 
e demais elementos filtrantes, 
além de pintura própria para 
estruturas sujeitas a umidade 
constante.

Prefeituras desobrigam o uso de 
máscaras em espaços abertos
Decretos com as regulamentações devem ser publicado nos próximos dias; Suzano seguirá com ressalvas

PANDEMIA

Região- As prefeituras do 
Alto Tietê vão seguir o Plano 
São Paulo de flexibilização do 
uso de máscaras, conforme 
o decreto do governo do 
Estado publicado anteon-
tem. Entre as dez cidades 
da região, todas vão liberar 
o não uso de máscaras em 
locais abertos. Apenas dois 
municípios devem apresentar 
ressalvas. Mogi das Cruzes 
ainda não divulgou quando 
o decreto municipal será 
publicado, mas o prefeito 
Caio Cunha (Pode) anunciou 
a medida nas redes sociais. 

As prefeituras de Mogi, 
Ferraz de Vasconcelos, Gua-
rarema, Poá, Biritiba Mirim, 
Arujá, Salesópolis e Santa 
Isabel devem acompanhar 
integralmente as determina-
ções do governo do Estado. 
Segundo o cronograma da 
Retomada Segura, o uso 
de máscara é opcional em 
locais como vias públicas, 
parques, ambientes escolares 

abertos, shows e eventos ao 
ar livre. O uso da proteção 
continua obrigatório nos 
meios de transporte e em 
ambientes fechados de acesso 
público, como salas de aula, 
comércios e escritórios.

Suzano é uma das cidades 
que vai seguir o decreto es-
tadual, porém, com algumas 
ressalvas. No município, 
permanecerá obrigatório o 
uso de máscara em ambientes 
fechados, transporte públi-
co e escolas (inclusive em 
quadras, pátios e áreas de 
lazer). Um decreto municipal 
seria publicado ontem com 
as especificações.

A Prefeitura de Itaquá 
declarou que, apesar da não 
obrigatoriedade em espa-
ços abertos, a fiscalização 
municipal deve continuar 
atuando de forma educativa 
e preventiva, para manter 
a conscientização sobre a 
importância do ciclo vacinal 
completo, o uso de álcool 
em gel e evitar aglomerações.

Em enquete liberada 

no perfil do Instagram do 
Portal News, o público foi 
questionado se apesar da 
flexibilização, as pessoas 
continuariam ou não usando 
máscaras. Dos que intera-
giram, 71% responderam 

que sim, e 28% afirmaram 
que não.

O decreto estadual teve 
efeito imediato, e no mo-
mento da coletiva, já havia 
sido publicado em edição 
extra do Diário Oficial do 

Estado. O Plano São Paulo 
dá autonomia para que pre-
feitos aumentem as restrições 
de acordo com os limites 
estabelecidos pelo Estado.

As prefeituras de Ferraz, 
Arujá, Mogi e Salesópolis 

informaram que os decretos 
com as devidas regulamentações 
estão em desenvolvimento, 
e devem ser publicados em 
breve. Nas quatro cidades, os 
Comitês de enfrentamento 
à Covid-19 devem se reunir 
ainda essa semana para 
avaliar a medida anunciada 
e se haverá ou não alguma 
mudança a ser implementada.

Plano São Paulo
Apesar da liberação das 

máscaras, o governo do 
Estado segue com algumas 
restrições. Em eventos es-
portivos em geral, culturais 
e de lazer, a orientação é 
que os clubes mandantes 
exijam um comprovante com 
esquema vacinal completo. 
Quem ainda não tiver con-
cluído o esquema vacinal, 
com a segunda ou terceira 
dose, deverá ter tomado ao 
menos uma e apresentar 
um teste negativo tipo PCR 
com validade de 48 horas, 
ou o teste antígeno com 
24 horas.

Ingrid Leone

Decretos municipais com as regulamentações devem ser publicados em breve

Reprodução/Internet 

Produtores têm até 4ª 
para pedir subvenção 
Mogi - Produtores rurais têm 
até a próxima quarta-feira 
para aderir ao Programa 
Municipal de Subvenção do 
Seguro Rural 2022. Em Mogi 
das Cruzes, neste primeiro 
ciclo, será concedida con-
cessão de até 10% do valor 
do Prêmio do Seguro Rural. 

Desde o mês passado, 
a Secretaria Municipal de 
Agricultura tem promovido 
encontros e esclarecendo 
informações sobre a iniciativa. 
Todos os detalhes estão no 
edital: https://www.mogi-
dascruzes.sp.gov.br/pagina/
secretaria-de-agricultura/
publicacoes . 

O seguro rural é um me-
canismo de proteção para 
que os produtores rurais 
possam investir com maior 
segurança diante das adver-
sidades climáticas. Podem 
participar todos os agricultores 
estabelecidos no território 
do município, que podem 
agendar horário na Secretaria 
de Agricultura pelo telefone 
4798-5136. 

Seguro Rural

O produtor interessado 
deverá preencher o Termo 
Individual de Responsabi-
lidade e Compromisso e 
o Requerimento, além de 
apresentar os documentos 
exigidos por lei:

Pessoa Física: cópias simples 
do RG e CPF; Pessoa Jurídi-
ca: cópias simples do CNPJ, 
RG e CPF dos responsáveis.

Cópia simples da apólice 
do seguro da safra vigente.

Cópia simples do 

comprovante de quitação 
do seguro.

Cópia simples do com-
provante de residência.

Certidões negativas de 
débitos dos tributos federais, 
estaduais (Certidão Negativa 
de Débitos Tributários da 
Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo) e municipais;

Cópia simples do compro-
vante de conta bancária em 
nome do titular da apólice 
do seguro.

Concessão pode chegar até 10% do valor do seguro

Daniel Carvalho/Mogi News

Autarquia 
reformará 
filtros, instalará 
uma linha 
de ar para 
retrolavagem
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Prefeitura realiza reunião 
após ato de professores
Mogi - A Prefeitura infor-
mou durante a semana que 
promoveu uma reunião in-
terna para tratar das pautas 
apresentadas por um grupo 
de profissionais da rede mu-
nicipal de Ensino. O coletivo 
de profissionais promoveu 
um ato de protesto na manhã 
de segunda-feira, no centro.

O grupo de profissionais 
da Educação, em torno de 
70 integrantes, se reuniu em 
frente ao Paço Municipal no 
Centro Cívico para cobrar 
da administração municipal 
o pagamento de obrigações 
salariais da categoria que 
estariam em atraso.

Segundo a Prefeitura, foi 
promovida uma reunião 
entre o comando da pasta de 
Educação, a Coordenadoria 
Geral de Recursos Huma-
nos, o setor de Recursos 
Humanos da secretaria e o 
Departamento Pedagógico 
para o estudo caso-a-caso 
dos servidores da área.

“A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes destaca que o canal 

Educação 

de diálogo com os servidores 
está aberto e as reivindicações 
apresentadas pela categoria 
já estão sendo tratadas di-
retamente pela Secretaria 
Municipal de Gestão”, in-
formou em nota.

A administração municipal 
destacou que uma reunião 
havia sido agendada na tar-
de de segunda-feira com a 
participação da vice-prefeita 
Priscila Yamagami Kehler 
(Pode) e representantes das 

das secretarias de Educação e 
Gestão, como parte do diálogo 
entre a Municipalidade e a 
categoria desde agosto de 
2021, mas os representantes 
dos manifestantes não teriam 
comparecido ao encontro.

Segundo o movimento na 
segunda-feira, enfrentamentos 
entre guardas municipais e 
representantes teriam impe-
dido o comparecimento. A 
Prefeitura informou que irá 
apurar o caso. (A.D.)

Professores cobraram pagamento de salários 

Reprodução/PMMC

Embora positivo, número de 
empregos criados tem queda
Saldo 1.085 vagas em janeiro passado está 36,5% menor do que foi apresentado em janeiro do ano de 2021

EMPREGO

Alto Tietê - As dez cidades 
da região tiveram um mês 
de janeiro com um saldo de 
contratações geral menor 
que na comparação com o 
início de 2021, além de recuo 
nos setores na comparação 
entre os dois períodos, foi 
o que informou o Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregado (Caged), 
do Ministério do Trabalho.

Segundo o governo fede-
ral, as dez cidades do Alto 
Tietê terminaram o primeiro 
mês de 2022 com um saldo 
positivo de 1.085 vagas – 
sendo 12.408 contratações 
e 11.323 demissões. Na 
comparação com o mesmo 
período no ano passado, 
houve um recuo de 1,19% 
nas contratações (12.557 
admissões), e aumento de 
4,38% nas demissões (10.848 
dispensas), consolidando um 
saldo de 1.709 novos postos 
no início do ano passado, 
um recuo de 36,5%.

Na análise dos cinco se-
tores da atividade econô-
mica (Comércio, Indústria, 
Serviços, Construção Civil 
e Agronegócio) em janei-
ro deste ano, três setores 
apresentaram saldo positi-
vo: Serviços (saldo de 707 
vagas), Indústria (598) e 
Construção Civil (341). O 
setor de Comércio foi o que 
apresentou o maior baque 

– terminou o primeiro mês 
do ano com saldo negativo 
de 555 postos, como possí-
vel desdobramento do fim 
da temporada de compras 
do Natal.

Entretanto, na comparação 
setorizada entre janeiro de 
2021 e janeiro deste ano, a 
diferença na recuperação 
da economia mostra um 
momento menor em quatro 
setores, sendo o de pior 
desempenho no Comércio, 
onde no ano passado as 
demissões foram de 151 
trabalhadores – um recuo 
de 267,5%.

O setor industrial teve 

em 2022 uma recuperação 
mais branda, na comparação 
com o ano passado: de saldo 
positivo de 965 vagas para 
um saldo de 598, queda 
de 38,03%. No setor de 

prestação de serviços, o 
saldo de janeiro que era 
de 814 novos postos caiu 
para 707 (-13,14%). E na 
agricultura, quando no ano 
passado o setor terminou o 

primeiro mês no azul com 
14 novos funcionários, este 
ano demitiu mais do que 
contratou, terminando com 
seis postos fechados: queda 
de 142%.

Apenas o setor da Construção 
Civil teve maior destaque 
neste ano no embate com 
o início do ano passado: 
enquanto que foram cria-
das apenas 60 novas vagas 
em janeiro de 2021, foram 
341 neste ano: aumento de 
468,33%.

Melhores saldos 
Das dez cidades do Alto 

Tietê, seis delas abriram 
o ano com o número de 
contratações acima do nú-
mero de demissões. Mogi 
das Cruzes foi a que teve 
melhor proporção, com 
532 vagas; Poá veio em 
segundo lugar com 276 
postos e Itaquaquecetuba 
em terceiro com 184 vagas.

Dentre as quatro cidades 
que tiveram mais demissões 
que contratações, Suzano foi 
a que apresentou o maior 
baque, com menos 41 postos 
no início deste ano. Arujá 
veio em segundo com 23 
vagas a menos, e Guararema 
em terceiro, com menos 12.

André Diniz

Emprego formal no Alto Tietê fechou janeiro com 1.085 vagas criadas, diz Caged

 Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

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!



Whatsapp: 96858-3924

Somente para Redação e Fotografi a

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

Publicidade: 4735.8020

Serviço ao assinante: 4735.8015 

Sexta-feira, 11 de março de 20226 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Alto Tietê confirma novos óbitos

Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê  (Condemat) registrou, 
ontem, oito óbitos por Covid-19 nos municípios de Guarulhos e Mogi das Cruzes.No 
acumulado desde o início da pandemia já são 11.222 vítimas fatais da doença em 
todas a cidades signatárias do consórcio. A atualização diária traz ainda 285.692 
casos confirmados.

Trens voltam a circular em duas 
vias após transtornos na Linha-11
Normalidade ocorreu por volta das 16 horas; testes foram realizados antes de liberar o tráfego nos dois sentidos

OBRAS

A circulação de trens pelas 
duas vias da Linha-11 Co-
ral foi normalizada ontem, 
por volta das 16 horas. A 
informação foi confirmada 
pela Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM). De acordo com 
a companhia, foi realizada 
uma concretagem no trecho 
na região de Itaquera, no 
sentido da Estação Luz, que 
apresentava problemas. Este 
procedimento foi realizado 
por volta das 4h30, antes do 
início das operações, e na 
tarde de ontem, após a seca-
gem, testes foram realizados 
para garantir a segurança na 
circulação das composições.

As obras da galeria terão 

Passageiros tiveram que enfrentar trens lotados e lentidão durante estes dias

continuidade com interven-
ções que serão executadas 
sem impacto à operação 
da CPTM.

Desde as chuvas da última 
segunda-feira, o local havia 
apresentado erosão que poderia 
comprometer a segurança 
dos usuários. A circulação 
na região entre Itaquera e 
Arthur Alvim estava funcio-
nando por via única, para 
que as obras emergenciais 
fossem feitas pela Secretaria 
de Infraestrutura Urbana e 
Obras (Siurb) da Prefeitura 
de São Paulo.

De acordo com a Siurb, 
o prazo para conclusão das 
obras seria de 45 dias. Mas já 
no primeiro dia de circulação 
por via única, o fluxo de 
passageiros aumentou muito, 

devido ao maior intervalo entre 
os trens, causando transtorno 
para alguns usuários.

Paese e Metrô
Desde às 16 horas de 

anteontem, a companhia 

disponibiliza aos passageiros 
da linha ônibus do Sistema 
Plano de Atendimento entre 

Empresas de Transporte em 
Situação de Emergência 
(Paese). De acordo com a 
CPTM, no horário de maior 
fluxo, das 16 às 20 horas, 
foram disponibilizados 
36 ônibus, dos quais seis 
atendem o trajeto entre 
as estações Luz e Brás e 
30 entre as estações Brás 
e Guaianases, sendo que, 
neste trecho, os ônibus 
fazem paradas em todas 
estações.

Durante esta semana, os 
usuários puderam realizar a 
transferência gratuita para 
o Metrô nas estações Corin-
thians-Itaquera e Tatuapé. 
Com a normalização, tanto o 
Paese quanto a transferência 
para a Linha 3-Vermelha, 
devem ser descontinuados

Raissa Sandara
Rovena Rosa / Agência Brasil / Divulgação

Sabesp realiza reparos em 
esquina da Vila Varela
Poá - A prefeita Marcia Bin 
(PSDB) solicitou à Sabesp 
obras de manutenção na 
junção das ruas Aracaré 
e Doutor João Rensi Neto, 
localizada próximo ao viaduto 
da SP-66, na Vila Varela. 
Após o pedido da chefe do 
Executivo, o local recebeu 
os serviços nesta quarta e 
quinta-feira. Os problemas 
na rede de esgoto estavam 
afetando a camada asfáltica 
neste trecho e ocasionando 
transtornos aos que passam 
diariamente pela região.

“Temos uma excelente 
parceria com a Sabesp, que 
tem nos ajudado em diversos 
projetos como, por exemplo, 
o de implantação das redes 
de água e esgoto na Vila São 
Francisco, uma área que 
necessita destas estruturas 
e que, em breve, terão esta 
demanda atendida. Por 
meio desta parceria, é que 
conseguimos resolver esta 
demanda da rua Aracaré 
de forma rápida e precisa”, 
disse a prefeita.

Manutenção

“A Sabesp informou que o 
problema na via foi causado 
por uma ruptura nesta tu-
bulação que é responsável 
pelo encaminhamento do 
esgoto para tratamento na 
Estação Elevatória, na Vila 
Virgínia. A ação de reparo 
contou com apoio do De-
partamento de Trânsito e 
da Secretaria de Serviços 
Urbanos e foi realizado em 
etapas, sendo a primeira 
voltada para escavação até 

o nível da tubulação, para a 
realização da manutenção 
e a segunda para a repo-
sição asfáltica”, destacou 
o secretário de Governo e 
Serviços Urbanos, Marcio 
Borzani.

“Quero agradecer à Sa-
besp pela disponibilidade 
e parceria com Poá. Assim 
que receberam a informação 
do problema, realizaram as 
ações de reparo no local”, 
finalizou a prefeita Marcia Bin.

Obra foi pedido da Prefeitura diretamente à Sabesp

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Saúde libera mais de 6 mil 
vagas para agendamento
Mogi - O www.cliquevacina.
com.br disponibilizou, na tarde 
de ontem, mais de 6 mil novas 
vagas para agendamento da 
aplicação da vacina contra o 
coronavírus (Covid-19), com 
opções para adultos e crianças, 
entre primeira, segunda dose 
e dose adicional.  

Há agendamentos para 
imunizantes de todos fabri-
cantes. A Janssen, por exemplo, 
tem opções de primeira dose 
ou dose complementar para 
adultos (maiores de 18 anos) 
com intervalos de dois meses 
(para quem tomou a dose única 
da Janssen) e de quatro meses 
(para quem tomou a segunda 
dose de qualquer fabricante 
há pelo menos quatro meses).

A Pfizer está disponível para 
adolescentes de 12 a 17 anos 
(primeira ou segunda dose) 
e para adultos com 18 anos 
ou mais (terceira dose). Já a 
Coronavac tem vagas para 
aplicação de segunda dose 
em crianças de 6 a 11 anos 
e também em adultos com 
18 anos ou mais, conforme 

aprazamentos.  As datas e 
horários estão distribuídas em 
diversas unidades de saúde 
na próxima semana, entre os 
dias 14 e 16 de março. 

Quem precisar de outras 
opções de agendamento 
pode consultar o site oficial 
e efetuar a seleção de vagas 
remanescentes. Outras opções 
devem ser liberadas nos pró-
ximos dias. Mogi das Cruzes 
já aplicou 937.335 doses da 
vacina contra a Covid-19. 

Entre os adultos, os índices 
de cobertura variam de 90% 
e 93% (duas doses ou apenas 
uma) e entre os adolescentes, 
de 92 a 100% (entre duas e 
uma dose). Já as crianças de 
5 a 11 anos resultaram em 
29.194 aplicações de primeira 
dose, o que representa 70% 
da população estimada para 
a faixa etária.

Quem tiver alguma dúvida 
pode entrar em contato pelo 
SIS 160.

Cadastro em Mogi deve ser feito de forma online

Mogi News
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO Nº 201.873/2021

OBJETO: Aquisição de luva de correr e TEE de redução em fofo.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 24 de março de 2022, exclusiva-
mente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

Mogi das Cruzes, 10 de março de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA -Diretor Geral

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 073/2021 - PROCESSO Nº 201.326/2021

OBJETO: Aquisição de materiais de serralheria.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 01, 04, 06, 07 e 08: MEGAFER COMERCIO DE 
FERRO E AÇO LTDA - EPP no valor global de R$ 14.957,00 (catorze mil, novecentos 
e cinquenta e sete reais); Lotes 03 e 05: NOG. COM VARIEDADES LTDA. - ME. no 
valor global de R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta reais); Lote 02: EREMASTER 
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA no valor global de R$ 
1.694,80 (mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos). Mogi das Cru-

zes, em 09 de março de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
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 019/2022 - PROCESSO Nº 1630/2022 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI’S
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 25 
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 09 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015-3/21 - PROCESSO Nº 22.700/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO 
CEIM PROFª. MARIA APPARECIDA DE CAMPOS MASCI FARIA, LOCALIZADA NA AVENIDA 
BENEDICTO PEREIRA DE FARIA Nº 740 – JARDIM ARACY, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: TETO CONSTRUTORA S/A.
VALOR GLOBAL: R$ 1.405.492,00 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e 
noventa e dois reais).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, em 09 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2/2022 - PROCESSO Nº 2.787/2022 e apensos 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SHIMEJI – AGRICULTURA FAMILIAR. 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal do Educação, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que face a adequações no edital, fica 
REDESIGNADA a apresentação dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROJETO DE VENDA”, os 
quais serão recebidos na Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura, no prédio-sede 
da Prefeitura Municipal, até às 13:00 horas do dia 04 de abril de 2022. A abertura dos Envelopes 
será realizada nesta mesma data às 13:30 horas. O edital e seus anexos encontram-se à 
disposição para download no site da Prefeitura (www.pmmc.com.br - link: Licitações). 

Mogi das Cruzes, em 10 de março de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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