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

Legislativo aprova revisão 
salarial de 5% para servidores 
A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou ontem os projetos de lei e a Resolução que estabelecem o reajuste salarial 

GUARAREMA

Na sessão de ontem, a Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes apro-
vou os projetos de lei e a Resolução 
que estabelecem a revisão salarial 
dos funcionários da administração 
direta, das autarquias e dos servi-
dores comissionados dos poderes 
Executivo e Legislativo em 5%. O 
Projeto de Lei 64/2022, de auto-
ria do prefeito Caio Cunha (Pode), 
estabelece que apenas o prefeito e 
a vice-prefeita, Priscila Yamagami 
Kehler (Pode) estão excluídos do 
aumento. O dissídio da categoria, 
que corresponde ao reajuste refe-
rente às perdas inflacionárias, é so-
mado aos 5,64% aprovados pela 
Câmara Municipal para o Execu-
tivo neste mês.
Cidades, página 5
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A Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) oficializou 
que a passagem de nível na rua Dr. 
Deodato Wertheimer, no centro 
de Mogi das Cruzes, permanecerá 
aberta até a implantação da nova 
passarela. A informação foi divul-
gada pelo prefeito de Mogi, Caio 
Cunha (Pode) nas redes sociais. 
Cidades, página 5
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Feira terá vagas 
de emprego e 
estágio. p8

Legislativo aprovou na sessão de ontem o projeto de lei que concede o aumento para servidores 

Diego Barbieri/CMMC

 Programa Bombeiro na Escola forma primeira turma. Cidades, página 3

Vigilância Sanitária de Suzano

Comerciantes participam 
de curso de Boas Práticas 

Evento reuniu representantes de bares, restaurantes, 
mercados e entregas por aplicativo. Cidades, página 3
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EDITORIAL

Mundo do trabalho

A 
semana passada foi dedicada a 
ações, de prefeituras e entidades, 
para microempreendedores indi-
viduais (MEIs), categoria que vem 

crescendo, principalmente em função do alto 
desemprego. São pessoas que, nem sempre 
por oportunidade, mas muitas vezes por ne-
cessidade, começam a investir na venda de 
produtos ou prestação de serviços, e que vi-
vem o desafio de se formalizar ou não, o que 
é facilitado pela modalidade MEI. 

Falar de empreendedorismo parece modis-
mo, mas é preciso num momento de trans-
formação do mundo do trabalho. Muito se 
fala que os empregos formais, com carteira 
assinada como costumava se dizer, vão ser 
reduzidos. Quantos cargos não foram subs-
tituídos pela automatização da indústria e de 
serviços, ou mesmo, pelo corte de custos nos 
mais variados setores? É preciso se preparar 
para os novos tempos, seja empreendendo 
ou investindo na qualificação. 

Nas segundas-feiras pela manhã, o Gru-
po Mogi News, por meio do Portal News, 
tem destacado vagas de trabalho na região, 
sempre com número entre 900 e mais de 

mil oportunidades, geralmente com desta-
que para os programas de encaminhamen-
to de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, 
cidades com maior quantidade de vagas em 
diferentes segmentos. São números positivos, 
com certeza, mas que, provavelmente, estão 
longe de atender grande parte daqueles que 
procuram trabalho.

A oferta de qualificação profissional se faz 
urgente, e há vários programas com esse in-
tuito nas prefeituras, mas será que atendem 
às demandas do mercado? Quanto mais 
preparados os profissionais, mais benefí-
cios para quem procura uma oportunida-
de, o que reverbera também positivamente 
na produtividade da indústria, comércio e 
serviços, que encontram mais facilidade no 
preenchimento de vagas, e também favore-
ce futuros empreendedores, com acesso a 
inovações e tecnologia. 

Vale ressaltar iniciativas do setor privado, 
como a Feira de Empregabilidade que acon-
tece amanhã, e o recém-lançado programa de 
formação Mogi Tech Academy, com a oferta 
de cursos gratuitos na área de tecnologia pela 
Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Toda busca é um estado, 
não um caminho! Quase to-
dos temos opiniões, ou acre-
ditamos tê-las! Em essência, 
não as temos, simplesmente 
porque quase nunca as mes-
mas vieram de dentro de nós, 
como produto de elaborada 
reflexão, mas como repetição 
de ideias vindas de outrem.

Como todos sabem: todo 
ser humano nasce dentro de 
uma dada comunidade, com 
todas as suas idiossincrasias 
específicas, com sua etnia ou 
etnias predominantes, seu 
corpo de ideias de origem 
religiosa, seus valores mo-
rais, e seus hábitos em geral. 
Após chegar à idade adulta, 
e por toda a sua breve vida, 
este ser humano irá preservar, 
em geral, quase todas estas 
idiossincrasias, continuará 
adotando as mesmas cren-

O que se pode ser

Raul Rodrigues

ças religiosas, valores mo-
rais e hábitos que adquiriu 
ao longo de sua infância e 
adolescência através de sua 
comunidade de origem.

Na melhor das hipóteses, 
se tiver o privilégio de fre-
quentar uma universidade 
ou alguma instituição afim, 
terá alguns arremedos de re-
flexão, fará algumas superfi-
ciais elucubrações filosóficas, 
mas a idiossincrasia ideoló-
gica, adquirida no começo 
da vida, ficará quase intacta.

Na verdade a vida de cada 
ser humano já está previa-
mente programada desde 
o nascimento. Quais serão 
suas opiniões, seus hábitos, 
suas respostas diante de de-
terminados estímulos, suas 
opiniões, suas crenças, in-
clusive as de origem religio-
sa. Até sua eventual rebeldia; 

se não irá se casar, ou com 
quem se casará. Que família 
irá constituir, ou se perma-
necerá sozinho. Tudo: atitu-
des morais, atitude política, 
arremedos filosóficos.

Poucos, muito poucos, 
conseguem romper esta forte 
crisálida, e tornam-se verda-
deiros homens ou mulheres, 
enfim, verdadeiros filósofos. 
Bem poucos deixam de ser 
homens e mulheres de men-
tira, e conseguem ser verda-
deiros seres humanos, isto é, 
mais do que capazes de exer-
cer sólida e própria, reflexão.

É pelo inabalável compro-
misso com a verdade, pelo 
trespassar do condicionamen-
to com suporte em espírito 
científico, que todo entulho, 
todas falsas ideias, podem ser 
removidas.  

Raul Rodrigues é mestre em Engenharia 

e ex-professor universitário.

Engenheiro e professor.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Suzano - O prefeito Rodrigo Ashiuchi, recebeu ontem a visita de crianças da rede 
municipal de ensino. O encontro visou apresentar o trabalho desempenhado pelo 
chefe do Executivo. Os alunos também gravaram um episódio do programa virtual 

“Cola aí na Live!”, transmitido no canal do YouTube “TV Prefeitura de Suzano” (bit.
ly/TVPrefSuz) e pela rede social (www.facebook.com/prefsuzano).
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ASHIUCHI RECEBE CRIANÇAS NO GABINETE 
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 � Valtra e a paralisação

A Assessoria de Imprensa da Valtra se 
manifestou na noite de anteontem sobre 
o ato do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Mogi das Cruzes: “A companhia escla-
rece que tomou conhecimento dos itens 
da pauta e ratifica seu comprometimento 
com a segurança de todos os seus cola-
boradores, com as negociações em cur-
so com a entidade sindical, e com toda a 
legislação aplicável a suas operações e 
colaboradores, inclusive aquelas relati-
vas ao direito de greve”.

 �Otto cantou essa 

Na semana passada, na sessão da Câ-
mara de Mogi, na “sala do cafezinho”, 
o vereador Otto Rezende (PSD) já tinha 
chamado a atenção à mudança dos ven-
tos na conjuntura nacional do PSDB, que 
culminou no anúncio do fim da pré-can-
didatura do ex-governador João Doria, 
que enfrentou ampla resistência na le-
genda por seu nome ao Planalto. Para 
onde irão os votos dos fiéis tucanos? Ain-
da não se pode apontar onde irão pousar.

 � Solução caseira 

Se comenta nos corredores da Câmara 

de Mogi sobre um a possível uma união 
de forças entre o PL de André do Prado 
e Márcio Alvino e o PSD, do ex-prefeito 
Marcio Bertaiolli, para as eleições des-
te ano à Câmara e à Alesp. 

 �Malu e o homeschooling 

A vereadora Malu Fernandes (SD), no Pe-
queno Expediente da Câmara de Mogi, 
defendeu ontem o projeto de ensino do-
méstico (o homeschooling), aprovado na 
Câmara Federal nesta semana. Para a 
parlamentar, a pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19) reforçou a impor-
tância do envolvimento das famílias na 
educação remota dos filhos, permitin-
do “exercer o direito do protagonismo 
da educação de seus filhos”.

 �De volta ao começo

O ex-prefeito de Suzano, Marcelo Can-
dido (ex-PDT, agora no PSOL) vem mos-
trando disposição aos eventos públicos e 
entrevistas à imprensa regional, desde a 
mudança de legenda no início do mês. A 
aposta no “segundo ato” do ex-prefeito 
para 2024 em Suzano e no Alto Tietê é 
bater de frente com o indicado de Ro-
drigo Ashiuchi (PL), e já vem elevando 
o tom das críticas em público e privado. 

editor@moginews.com.br

CONTRACAPA
ANDRÉ DINIZ•••



cidadesQuarta-feira, 25 de maio de 2022 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Município realiza dia 28 
Jornada do Conhecimento   

Guararema- A Prefeitura 
Municipal, por meio da Se-
cretaria de Emprego e De-
senvolvimento Econômico, 
vai promover a “1ª Jornada 
do Conhecimento: em busca 
da excelência profissional”, 
no próximo sábado, a partir 
das 9 horas.

Integrando a grade curri-
cular do Curso Técnico de 
Administração da Etec - Classe 
Descentralizada de Guararema, 
a ação será organizada pelos 
alunos desta formação e aberta 
para participação de toda a 
população interessada.

A programação será completa 
e contará com a ação Varal 
Solidário e duas palestras: “Car-
reira Profissional” (ministrada 
pelo vice-prefeito e secretário 
municipal de Emprego e De-
senvolvimento Econômico, 
Odvane Rodrigues) e “Como 
Desenvolver a Autoconfiança 
no mercado de trabalho” (mi-
nistrada pelo professor Darton 
Franco Ceola). Com o tema 

“Doe o que puder, pegue o 
que precisar”, a ação Varal 

Excelência profissional

Solidário consiste na doação 
e troca de roupas entre os 
colaboradores. No decorrer 
da ação, os itens doados são 
colocados na caixa de coleta e 
em seguida expostos no varal 
comunitário. Todo colaborador 
que tem interesse ou conhece 
alguém que precisa de algum 
agasalho ou peça exposta 
pode retirar sem precisar pe-
dir autorização. “Essa é uma 
excelente oportunidade para 
nossos estudantes do Curso 
Técnico de Administração 
da ETEC e também para a 

população de Guararema, que 
terá uma programação especial 
na data”, explicou o secretá-
rio municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico, 
Odvane Rodrigues. “Pedimos 
para que todos participem 
da ação Varal Solidário e das 
palestras que serão promovidas 
na oportunidade”, completou.

O evento ocorre na Escola 
Profissionalizante Prefeito 
Sebastião Alvino de Souza na 
rua Doutor Armindo, nº 567, 
bairro Nogueira e a entrada 
é gratuita.

Ação será aberta para participação de toda a população 

Divulgação/PMG

Curso de Boas Práticas atrai 
80 comerciantes de Suzano

Representantes de bares, restaurantes, mercados e entregas por aplicativo participaram da capacitação

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Suzano- A Vigilância 
Sanitária de Suzano reali-
zou ontem o curso de Boas 
Práticas para o público que 
comercializa e produz ali-
mentos para serem vendidos 
na cidade. A capacitação 
reuniu 80 pessoas e ocorreu 
durante todo o dia, no Cen-
tro de Educação e Cultura 
Francisco Carlos Moriconi, 
que fica localizado na rua 
Benjamin Constant, 682, 
no centro.

Esta foi a primeira ca-
pacitação presencial após 
o período mais crítico da 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19) e a presença dos 
profissionais do segmento 
acabou surpreendendo o 
diretor da Vigilância Sanitária, 
Mauro Vaz. “Superou nossas 
expectativas em questão de 
público, tanto que estamos 
pensando em organizar um 
novo curso para o pessoal 
que se inscreveu e não pôde 
participar, por conta do 
espaço físico”, detalhou 
Vaz, ressaltando que o lugar 

onde ocorreu a capacitação 
possui lotação máxima de 
80 pessoas.

Entre os temas da capacita-
ção foram apresentados exames 
de rotina para manuseio de 
alimentos, organização de 
estoques sem correr riscos 
de vencimento, legislação 
da Vigilância Sanitária e 
condições de trabalho.

Segundo o diretor, a pró-
pria pandemia foi um dos 
motivos para aplicação do 

“Boas Práticas” no Moriconi. 
“A pandemia fez surgir muitas 
empresas que fazem entrega 
de alimentos por aplicativo, 

então temos muitos locais 
que produzem as refeições 
e as entregam por meio 
de aplicativo, como um 

pastel, por exemplo, e não 
poderíamos deixar de ir 
atrás deste grupo”.

Apesar disso, Vaz informou 

que representantes de outros 
tipos de estabelecimentos 
também compareceram à 
capacitação. “O público 

estava bastante interessado, 
vieram pessoas que traba-
lham em supermercados, 
restaurantes, bares, houve 
até mais de um representante 
para o mesmo comércio. Foi 
muito gratificante, missão 
cumprida”.

Por fim, o diretor destacou 
que a Vigilância não deve 
ser vista somente como 
um órgão que aplica san-
ções, mas sim uma enti-
dade que caminha junto 
aos empreendedores. “Não 
somos apenas uma agência 
de punição, mas sim um 
parceiro do consumidor e 
daqueles que trabalham e 
comercializam alimentos. 
Este curso nos deixou muito 
felizes e posso dizer que 
a Vigilância Sanitária de 
Suzano colabora com a 
cidade”, finalizou.

A próxima capacitação 
ainda não tem uma data 
fechada para ocorrer, en-
tretanto, a expectativa é 
que o evento possa ocorrer 
já nas próximas semanas.

Capacitação reuniu cerca de 80 pessoas e ocorreu durante todo o dia de ontem

Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Suzano- A Operação Cata-
-Treco teve o atual cronograma 
de atendimento prorrogado 
para os próximos sete dias úteis, 
até 2 de junho (quinta-feira). 
O serviço de coleta de mate-
riais inservíveis coordenado 
pela Secretaria de Governo 
de Suzano mantém a visita 
a 24 bairros após recolher 
18 toneladas no último ciclo.

A iniciativa estará nas ruas 
da Vila Amorim, Vila Nova 
Amorim, Vila Feliz, Vila Mazza, 
Vila Urupês, Jardim Santa Lúcia, 
Parque Residencial Suzano, 
Jardim Cacique, Jardim Luela, 
Jardim Colorado, Jardim 
Novo Colorado e Jardim 
Aeródromo Internacional. A 
segunda equipe contempla 
a Cidade Edson, Jardim Ana 
Rosa, Jardim Rivera, Jardim 
Altos de Suzano, Parque 
do Colégio, Jardim Suzano, 
Jardim Marcato, Jardim Mo-
delo, Jardim Vitória, Jardim 
Realce, Parque Santa Rosa e 
Chácara Faggion.

Entre os itens que podem 
ser recolhidos estão móveis, 
eletrodomésticos e recicláveis. 

Operação Cata-Treco 
prorroga atendimento

Coleta

A ação promovida pela Secre-
taria de Governo de Suzano 
dispõe de um endereço na 
internet para registro gratuito 
de demandas dos moradores, 
no link bit.ly/CtnoBairro. Por 
meio desta ferramenta a Pasta 
recebe sugestões gratuitas 
para montar o cronograma 
semanal.

De acordo com o titu-
lar da Pasta, Alex Santos, 
a prorrogação atenderá as 
demandas de alguns dos 
maiores bairros da cidade. 

“Mantemos o trabalho de 
coleta nessas áreas devido 
à alta demanda registrada 
no nosso formulário onli-
ne. Alguns destes locais são 
bairros grandes que precisam 
de um segundo ciclo para 
remover todos os inservíveis 
acumulados nas residências”, 
contou.

Além de fazer indicações 
pelo formulário on-line, a 
população pode denun-
ciar descartes irregulares 
à Ouvidoria Municipal de 
forma anônima pelo telefone 
0800-774-2007.

Guararema- Os alunos da 
E.M. Dom Alberto Johnnes 
Steeger, localizada no bairro 
Parateí, em Guararema,  fo-
ram os primeiros alunos da 
Rede Municipal de Ensino 
de Guararema a receberem 
o certificado de conclusão 
do Programa Bombeiro na 
Escola em 2022. 

A iniciativa é uma parceria 
entre a Prefeitura Municipal 
de Guararema, por meio da 
Secretaria da Educação, e o 
Corpo de Bombeiros.

Nas escolas municipais 
de Guararema, mais de 600 
alunos dos 4ºs e 5ºs anos 
participarão dessa importante 
atividade de formação, que 
transmite lições de segurança 
contra incêndio e orientações 
sobre possíveis situações de 
emergência. Durante as aulas, 
os alunos aprendem sobre 
os números de telefones de 
emergências, princípio do 
fogo, cuidados com o gás de 
cozinha, diferença entre ani-
mais venenosos, entre outros.

Prefeitura forma 
primeira turma 
de alunos de 
programa

Bombeiro na Escola

Entre os temas da 

capacitação foram 

apresentados 

exames de rotina 

para manuseio de 

alimentos
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Secretária defende ações para 
segurança de ciclistas em Mogi

Plano de Mobilidade Urbana e contato contínuo com coletivos de ciclistas foram destacados por Cristiane Ayres

TRÂNSITO

Mogi - A secretária de 
Transporte e Mobilidade 
Urbana de Mogi das Cruzes, 
Cristiane Ayres, defendeu as 
ações do município para a 
redução de acidentes envol-
vendo ciclistas, que incluem 
a consolidação do Conselho 
Municipal de Mobilidade 
Urbana, aprovado em março.

Do início de abril ao início 
de maio, três casos fatais 
de colisão entre veículos e 
ciclistas foram registrados 
em Mogi das Cruzes. No 
final de semana, uma página 
nas redes sociais apontou 
que uma nova colisão teria 
ocorrido na avenida Fran-
cisco Rodrigues Filho, na 
região do Botujuru.

Em entrevista exclusiva 
ao Grupo MogiNews/DAT, 
a secretária apontou que 
a administração munici-
pal vem trabalhando para 
além do cronograma da 
campanha “Maio Amarelo”, 
promovida nacionalmente 

Vistoria da ciclovia ocorreu na semana passada

pela conscientização dos 
motoristas. “Lamentamos 
todos os acidentes fatais, e 
trabalhamos primeiramente 
pela segurança. Dentre as 
ações, podemos elencar as 
palestras e oficinas promovidas 

neste mês com os coletivos 
de ciclistas pelo Polo Di-
gital, as faixas e folhetos 
distribuídos pela cidade da 
campanha Maio Amarelo, 
a campanha ‘Sentindo na 
Pele’, e principalmente o 

trabalho pelo Conselho 
Municipal de Mobilidade 
Urbana, que terá espaço 
para as entidades ligadas 
aos ciclistas”, reforçou.

Cristiane Ayres também 
falou sobre o Plano Munici-
pal de Mobilidade Urbana, 
consolidado em 2018, que 
traz diretrizes para o uso 
da bicicleta como meio 
de transporte, entre eles a 
construção de oito novas 
ciclovias. Segundo a secretária, 
o município já deu entrada 
no processo de obtenção de 
recursos junto ao Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal para a atualização do 
plano, com o intuito de se 
adequar às demandas atuais 
e proporcionar um plano 
dedicado à parte cicloviária.

A secretária reforçou que 
mantém um contato contínuo 
entre com os coletivos de 
ciclistas, citando a vistoria 
conjunta realizada na semana 
passada da ciclovia da ave-
nida João XXIII. “O projeto 
foi construído em conjunto, 

e deste encontro recebemos 
várias recomendações de 
melhorias que foram enca-
minhadas para a Secretaria 

de Infraestrutura. Antes da 
entrega final, pretendemos 
realizar uma nova vistoria 
conjunta”, afirmou.

Andre Diniz
Divulgação/PMMC

Programação religiosa do 
Divino começa amanhã

Mogi - A Diocese de Mogi 
das Cruzes divulgou a pro-
gramação religiosa para a 
edição 2022 da Festa do Di-
vino Espírito Santo de Mogi 
das Cruzes. As celebrações 
religiosas começam amanhã 
e estão programadas para 
ocorrer até o dia 5 de junho.

A festa religiosa é uma das 
mais tradicionais do Brasil e a 
mais conhecida no Alto Tietê, 
atraindo fiéis e visitantes das 
cidades da região. A organização 
é Diocese de Mogi das Cruzes 
e da Associação Pró-Festa do 
Divino Espírito Santo.

Neste ano, a festa tem o 
lema “Divino Espírito Santo, 
fazei de mim um instrumento 
de Vossa paz”, com os festei-
ros Ricardo Lima da Costa e 
Denise Rezende da Silva, e os 
capitães de mastro Eduardo 
Ferreira Rego e Milena da 
Costa Freire Rego.

A abertura dos trabalhos 
será amanhã, com a apresen-
tação e troca das bandeiras, 
marcada para às 16 horas. 
Segundo o comunicado dos 

Festa do Divino

organizadores, neste ano não 
ocorrerá o evento público na 
residência dos festeiros. Às 17 
horas, ocorrerá a cerimônia de 
abertura da festa na Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, no Centro 
Cívico, com a procissão ao 
Império, e às 18 horas está 
programado o hasteamento e 
bênção das novas bandeiras 
na praça Coronel Benedito 
de Almeida.

Nesta sexta-feira, a pro-
gramação religiosa contará 
com a missa celebrada pelo 
bispo diocesano Dom Pedro 
Luiz Stringhini, na Catedral 
de Sant’Anna (rua Dr. Paulo 
Frontin, 366, centro de Mogi). 

Entre a próxima sexta-feira 
e 3 de junho, ocorrerão às 
5 horas a Alvorada na Praça 
Coronel Benedito de Almeida 
e a Santa Missa na catedral, 
às 19 horas.

No sábado, penúltimo dia 
da festa, a programação conta 
com uma caminhada pela Paz 
e Bem, a partir das 11 horas, 
com trajeto a ser divulgado. 
Ao meio-dia, será feita a en-
trega simbólica do Afogado da 
Caridade, além da Alvorada 
e da Santa Missa.

O último dia da festa será 
marcado pela procissão e a 
Santa Missa de Pentecostes, 
a ser celebrada pelo bispo de 
Mogi das Cruzes. Na sequência 
ocorrerá a incineração dos 
pedidos dos fiéis, o fechamento 
do Império e o sorteio da ação 
entre amigos.

Segundo a organização 
do evento, a edição de 2022 
excepcionalmente não terá 
os eventos da Entrada dos 
Palmitos, o Afogado do Povo, 
a Passeata das Bandeiras e a 
quermesse. (A.D.)

A Entrada dos 
Palmitos, o 
Afogado do Povo e 
a quermesse não 
serão realizados

A audiência pública 
hoje, às 18h30, na Câ-
mara Municipal de Mogi 
das Cruzes deve ser uma 
oportunidade para os 
cicloativistas expressa-
rem suas necessidades e 
apresentarem soluções 
para o município.

Organizada pela Co-
missão Permanente de 
Transportes e Segurança 
Pública do Legislativo, 
a audiência vai tratar da 
segurança dos ciclistas 
em Mogi, onde foram 
registradas três mortes 
entre abril e maio, e tam-
bém abordar as mudanças 
no transporte coletivo, a 

Audiência pública 
será realizada hoje

partir da experiência no 
distrito de Biritiba Ussu.

Para Fernando Cesar, 
cicloativista de Mogi, o 
encontro será fundamental 
para abordar a neces-
sidade de manutenção 
nas faixas de pedestres, 
ciclofaixas, ciclovias e 
ciclorrotas implantadas 
na cidade. Ele também 
reforçou que a construção 
da ciclovia da avenida 
João XXIII, concluída 
neste mês, resultado da 
pressão da comunidade 
iniciada em 2021, necessita 
de expansão do trecho 
para alcançar o distrito 
de Cézar de Souza. (A.D.)

Câmara debaterá projeto 
sobre alienação parental 

Suzano - Na sessão ordi-
nária da Câmara de Suzano 
de hoje, a partir das 18 horas, 
haverá a discussão e votação 
do projeto de lei do vereador 
Antonio Rafael Morgado 
(PDT), o professor Toninho 
Morgado, que busca instituir 
a Semana Municipal de Cons-
cientização da Importância 
da Guarda Compartilhada e 
da Prevenção da Alienação 
Parental no Calendário Oficial 
do Município de Suzano.

O projeto estipula que a 
semana seja comemorada 
próximo ao dia 25 de abril, 
data em que se celebra o Dia 
Internacional da Conscienti-
zação da Alienação Parental. 
Também prevê que o evento 
conte com campanhas de 
divulgação para divulgar as 
leis federais que tratam do 
assunto, informar sobre as 
consequências da alienação 
parental à comunidade es-
colar e sobre os benefícios 
da guarda compartilhada.

Na justificativa do projeto, 
vereador argumenta que 

Legislativo 

“estudos jurídicos analisam a 
guarda compartilhada como 
forma de reduzir a alienação 
parental”, já que permite que 
o tempo de convívio seja di-
vidido de forma equilibrada 
entre a mãe o pai.

O Legislativo também 
fará, às 19 horas, uma ses-
são solene para outorga da 
Medalha Antonio Marques 
Figueira à fisioterapeuta 
Mariza Almeida. A home-
nagem é uma iniciativa do 

vereador Marcel Pereira da 
Silva (PTB), o Marcel da ONG. 
A sessão será realizada no 
Plenário do Palácio Depu-
tado José de Souza Candido 
(rua dos Três Poderes, 65, 
Jardim Paulista) e é aberta 
ao público. O evento pode 
ser acompanhado  online 
pelo Facebook (www.face-
book.com/camarasuzano) e 
pelo canal do YouTube do 
Legislativo (www.youtube.
com/TVCâmaraDeSuzano).

Câmara fará votação e sessão solene hoje 

Ricardo Bittner/Câmara de Suzano
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Câmara aprova revisão de 5% 
para os servidores públicos

Projeto de lei do Executivo e projeto de Resolução da Mesa Diretiva estabelecem revisão para funcionários 

LEGISLATIVO

Mogi - A Câmara Muni-
cipal de Mogi das Cruzes 
aprovou na tarde de ontem os 
projetos de lei e a Resolução 
que estabelecem a revisão 
salarial dos funcionários 
públicos da administração 
direta, das autarquias e dos 
servidores comissionados 
dos poderes Executivo e 
Legislativo em 5%. 

O Projeto de Lei 64/2022, 
de autoria do prefeito Caio 
Cunha (Pode), estabelece que 
apenas os agentes políticos 

- o prefeito e a vice-prefeita, 
Priscila Yamagami Kehler 
(Pode) - estão excluídos 
do aumento. O dissídio da 
categoria, que corresponde 
ao reajuste referente às per-
das inflacionárias, é somado 
aos 5,64% aprovados pela 
Câmara Municipal para o 
Executivo neste mês. 

A votação do projeto de 
reposição salarial foi incluído 
na Ordem do Dia durante 
os trabalhos do expediente, 

Proposta de resolução do índice de revisão foi apresentada pela Mesa Diretiva 

por um requerimento do 
vereador José Luiz Furtado 
(PSDB), o Zé Luiz. Segundo 
o autor do requerimento, a 
votação do projeto de lei, 
enviado pelo Executivo à 
Casa na semana passada, era 
de interesse dos servidores 
públicos municipais. Mesmo 
com protestos do vereador 
Iduigues Martins (PT), que 
alegou que a matéria ainda 
precisava de mais debates, 
o projeto foi colocado para 
votação pela maioria do 
plenário. 

Durante as discussões, 
foi votada uma proposta 

de emenda elaborada por 
Iduigues e Inês Paz (PSOL) 
para elevação do reajuste do 
dissídio para 9,37%, sob a 
alegação de que o valor apre-
sentado pela Administração 
Municipal não estaria compa-
tível com as perdas salariais 
no período. No entanto, a 

emenda foi rejeitada por 13 
votos contrários. 

O texto final passou por 
novas críticas do vereador 
petista, alegando que o pre-
feito de Mogi das Cruzes 
teria erroneamente declarado 
que os servidores públicos 
receberiam “aumento real” 

de 5,64%. “O funcionalismo 
público precisa ouvir isso: o 
aumento real vai virar pó”, 
protestou. 

O vereador Pedro Komura 
(PSDB), por sua vez, defen-
deu a postura da Prefeitura, 
reforçando que as condições 
financeiras da Prefeitura de 

Mogi permitem um ganho 
real de 1,19% para os servi-
dores efetivos e 0,91% para 
os comissionados. 

Zé Luiz, que articulou a 
votação do projeto do dis-
sídio, reforçou que cabia ao 
Legislativo reparar os erros 
cometidos pela Prefeitura no 
passado e seguir em frente, 
pensando no interesse da 
maioria dos funcionários 
públicos municipais.

Revisão no Legislativo
Na mesma sessão, a Câ-

mara de Vereadores votou 
a proposta de Resolução de 
autoria da Mesa Diretiva que 
tratou do índice de revisão da 
remuneração dos servidores 
do Legislativo, também em 
5%. O presidente da Câmara 
Municipal, Marcos Furlan 
(Pode), reiterou em sua decla-
ração de voto que o reajuste 
oferecido opera dentro da 
responsabilidade das contas 
públicas, levando em vista 
o equilíbrio orçamentário 
próprio da Casa.

Andre Diniz
Diego Barbieri/CMMC

Mogi- A Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) realizou pelo menos 
80 atendimentos durante a 
Semana do Microempreen-
dedor Individual (MEI) 
promovida pela Prefeitura 
de Mogi na última semana. 
Durante o período, os MEIs 
puderam conhecer todos 
os benefícios e programas 
oferecidos pela ACMC para 
a categoria.

A ACMC conta com diversos 
serviços para os MEIs, que 
inclui AC Ambulatorial, que 
oferece consultas médicas 
de diversas especialidades, 
a assessoria jurídica, as con-
sultas ao SCPC, os cursos 
EAD e treinamentos, além 
do ACCredito, um programa 
de gestão de crédito.

“A Semana do MEI realizada 
pela Prefeitura de Mogi foi 
uma importante iniciativa 
para podermos mostrar 
todos os atendimentos que 
oferecemos aos pequenos 
empresários e desmistificar 
a ideia de que só podem 
se associar os negócios de 

porte médio e grande. A 
Associação Comercial existe 
para apoiar todos os em-
preendedores e os MEIs têm 
um papel importantíssimo 
para o desenvolvimento 
da economia mogiana”, 
destacou a presidente da 
Associação Comercial do 
município, Fádua Sleiman.

Para continuar com o 
processo de apoio e capaci-
tação aos MEIs, a Associação 
Comercial promove no dia 
14 de junho, às 18 horas, 
a palestra “Como se tornar 
um grande empreendedor”. 

O evento, exclusivo para 
a categoria, será comandado 
pela presidente da Asso-
ciação Comercial, na sede 
da entidade, localizada na 
rua Barão de Jaceguai, 674, 
no centro. 

As vagas para o evento 
são limitadas e a entrada 
é um agasalho ou manta 
para a campanha Inverno 
Solidário do Fundo Social. 
Os interessados podem 
se inscrever por meio do 
WhatsApp 9 9827-8563.

Empreendedores são 
atendidos pela ACMC

Semana do MEI

Mogi - A Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) oficializou que a 
passagem de nível na rua 
Dr. Deodato Wertheimer, no 
centro de Mogi das Cruzes, 
permanecerá aberta até que 
ocorra a implantação da nova 
passarela. A informação foi 
divulgada pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode), anteontem, 
nas redes sociais, com o 
ofício encaminhado pelo 
órgão na última sexta-feira. A 
construção da passarela, cujo 
projeto deve ser elaborado 
até o fim do ano, faz parte 
da modernização da estação 
Mogi das Cruzes. 

A CPTM informou, em nota, 
que “o projeto de moderni-
zação tem como premissa 
o atendimento de todas as 
normas de acessibilidade, 
com rota tátil, sanitários 
acessíveis, além das melhorias 
nas estruturas e plataformas 
das atuais estações e a insta-
lação de escadas rolantes e 

Passagem de nível da Deodato 
Wertheimer vai permanecer aberta 

Determinação

passagem da rua Dr. Deodato 
não será fechada enquanto 
não for feita uma outra pas-
sarela. E tudo isso vinculado 
a um grande projeto de 
modernização das estações 
da CPTM em Mogi. Esta foi 
mais uma conquista de Mogi 
das Cruzes - assim como a 
suspensão da implantação 
de um praça de pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra - pau-
tada pelo diálogo junto à 
comunidade local, sociedade 
organizada, classe política 
e imprensa, para buscar a 
melhor alternativa desta 
questão”.

*Texto supervisionado pelo editor.

municipais. As estações de 
Jundiapeba, Braz Cubas e 
Estudantes também devem 
passar por obras, com previsão 
da elaboração dos projetos 
a partir de 2023.

O prefeito comemorou a 
decisão: “É uma vitória para 
toda a cidade e só temos a 
agradecer ao governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), que 
ouviu nosso clamor e nos 
deu a garantia de que nossa 
vontade será respeitada. A 

elevadores”. De acordo com 
o texto, “estará contempla-
do também a adequação e 
aproveitamento dos espaços 
na estação para exploração 
comercial”.

A realização das obras na 
estação e a construção da 
passarela, segundo o órgão 
estadual, ocorrerá conforme 
os projetos, que também 
definirão se haverá ou não 
necessidade de desapropria-
ções e liberação de áreas 

Everton Dertonio*

Projeto deve ficar pronto até o fim do ano segundo a CPTM

Divulgação

Um dos principais 
corredores da 
cidade permanecerá 
aberto até 
que ocorra a 
implantação da nova 
passarela

Projeto não estava 
previsto na Ordem 
do Dia e foi incluído 
pelo vereador José 
Luiz Furtado
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Chega o grande dia do Concurso de Talentos no internato. Os pais de todas 

as alunas estão presentes para acompanharem as apresentações.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Isadora se irrita com Rafael. Olívia pede para voltar para a tecelagem. Isadora 

briga com Arminda por ter contado sobre seu paradeiro a Rafael. Joaquim 

se preocupa ao saber onde a ex-noiva está hospedada. Mariana beija Tavito. 

Giovana repreende Emília. Heloísa tenta conversar com Isadora. Leônidas 

se preocupa com Matias.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme e Neném chegam à padaria, mas não conseguem abrir a grade. 

Flávia perdoa Paula, que tenta fazer o parto da neta. Roni se diverte com 

Tina e Tigrão, mas fi ca apreensivo ao perceber uma movimentação estranha. 

Guilherme orienta Paula para ajudar Flávia. Tina se preocupa ao ver Roni cercado 

por motoqueiros. Nasce a fi lha de Guilherme e Flávia. Tucão ameaça Roni.

GLOBO, 21H00

Pantanal 
Tibério fi ca sabendo que Levi procurou Muda. Tenório não gosta de saber 

que Maria Bruaca saiu para cavalgar com Alcides. José Leôncio fi ca feliz 

com a chegada de Jove e Irma. José Lucas diz a Túlio que será peão. Jove 

volta para a tapera de Juma. Tenório não acredita que possa perder Maria 

Bruaca. Gustavo resolve dar um tempo do consultório e convida Nayara para 

viajar com ele sem destino.

RECORD, 21H

Reis

Samuel realiza a coroação de Saul com todo o povo como testemunha. Kayla 

se assusta ao ver Lamár na multidão. Ele cumprimenta e presenteia o Rei 

Saul. Elóa intrigada com comportamento de Samuel depois da coroação.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 54

Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

A vida é uma 
viagem extraordinária. 
Nunca sabemos 
quais surpresas nos 
aguardam, mas essa 
é a verdadeira beleza 
dessa jornada. Temos 
que estar preparados 
para tudo e encarar 
o que vier com muita 
coragem!

Às vezes, parece 
uma montanha-
russa, cheia de 
altos e baixos. Mas 
precisamos sempre 

MOMENTO
especial

A VIDA É ENCARAR E FAZER VALER A PENA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje  para-

béns! Que todos os caminhos te levem à felicidade! Feliz 

aniversário!

“ Se não puder fazer tudo, faça tudo 
que puder.”

 cultura@jornaldat.com.br

ser otimistas e ver 
a beleza todos os 
dias. A vida é sobre 
encarar desafios, criar 
oportunidades e fazer 
essa viagem valer a 
pena!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PROCESSO Nº 200.121/2022

OBJETO: Aquisição de tintas.

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 pro-

postas serão recebidas até às 08h00min do 07 de junho de 2022, exclusivamente em 

ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 

Cruzes, 24 de maio de 2022 - JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
FONE: (11) 4699-8401

VAGA: VARREDOR(A)
E AJUDANTE GERAL
COM DEFICIÊNCIA

- MORAR EM MOGI DAS CRUZESE REGIÃO.
- DEFICIÊNCIA COM LAUDO MÉDICO

OS INTERESSADOS DEVERÃO ENTREGAR CURRÍCULO POR:

    E-MAIL: CINTIA.RS@PERALTAMOGI.COM.BR
    ENDEREÇO: AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, Nº 1620, JD. RODEIO,
    MOGI DAS CRUZES/SP

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 – PROCESSO Nº 4.398/2022.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO (MESA / GAVETEIRO / 
CADEIRA / ARMÁRIO) E REFEITÓRIO. 
EMPRESAS VENCEDORAS:  EFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
EIRELI; HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS – EIRELI; L. S. AGUIAR MÓVEIS 
– EPP; LICITALIMP COMERCIAL LTDA e MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP.
VALOR GLOBAL: R$ 37.868,87 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais 
e oitenta e sete centavos).

Mogi das Cruzes, em 17 de maio de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E  LOTES DESTINADOS À AMPLA 

CONCORRÊNCIA
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 Nº 060/2022 - PROCESSO Nº 10.378/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CÃES E GATOS, COM ENTREGA 
PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em 
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 
10:00 horas do dia 08 de junho 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 24 de maio de 2022
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE

ÀS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal 
de Assistência Social, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 065/2022 - PROCESSO Nº 14.328/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TECIDO ATOALHADO FELPUDO – 100% ALGODÃO
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 09 de junho 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 24 de maio de 2022.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital Nº. 006, de 25 de maio de 2022.

A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do disposto nos 
artigos 31 e 104, II, IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do Município, torna público, 
que se encontra publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, 
na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico, nesta cidade, 
para conhecimento dos interessados, que o contribuinte inscrito nos assentamentos 
do cadastro mobiliário municipal, cujo Auto de Infração, relativo ao lançamento nos 
exercícios de 2022, não foi entregue em virtude de o mesmo não se encontrar em 
local certo e sabido, fica NOTIFICADO, na forma do artigo 21, parágrafo único do 
Código Tributário Municipal – CTM, a comparecerem à Secretaria Municipal de 
Finanças – Divisão de Fiscalização de ISS/ICMS, no prazo de 30 (trinta) dias da 
data da publicação, de conformidade com os Artigos 93 e 94 do Decreto Municipal 
Nº 17.824/2018, para regularizar sua situação tributária. O não atendimento desta 
convocação no prazo mencionado implicará nas sanções previstas na legislação 
em vigor. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Indicar numeração de poste agiliza manutenção de lâmpadas queimadas

Os mogianos que identificarem lâmpadas queimadas na rede de iluminação do município 
podem fazer a solicitação de manutenção pelo aplicativo Mogi Iluminada – que pode ser 
baixado gratuitamente pelo celular  – ou pela Ouvidoria Municipal (telefone 156, opção 
5). Um detalhe importante que agiliza o atendimento é a identificação do poste, uma 
sequência de cinco números que está visível em todos os postes de Mogi, em uma placa.

Região- Os municípios do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) não registraram 
óbitos por Covid-19 nas 
últimas 24 horas.

O acumulado na data de 
ontem desde o início da 
pandemia, é de 5.954 víti-
mas fatais.

Vacinação
Mogi- As doses contra 

Gripe e Sarampo continuam 
disponíveis durante a semana 
em todos os Postos de Saúde e 
unidades da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), das 9 às 
16 horas, para os públicos 
contemplados até o momento.

Para o próximo sábado, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde promove uma ação 
especial com unidades de 
saúde e escolas em bairros 
mais distantes ou populosos.

A vacina contra a Gripe 
está disponível para crianças 
de 6 meses até 4 anos e 11 
meses; idosos de 60 anos e 
mais; gestantes e puérperas 
(mulheres até 45 dias após 

parto); trabalhadores da saúde; 
portadores de deficiências; 
pessoas com comorbidades 
definidas do Ministério da Saúde; 
professores e trabalhadores 
das escolas do ensino regular 
(infantil, fundamental, médio 
e superior); trabalhadores do 
transporte coletivo rodoviário 
(motoristas e cobradores de 
ônibus); caminhoneiros; por-
tuários; policiais, integrantes do 
Corpo de Bombeiros, Guarda 
Municipal e Forças Armadas; 
indígenas e quilombolas. A 
vacina contra o sarampo está 
disponível para crianças de 6 
meses até 4 anos e 11 meses.

Já a dose contra a Covid-19 
pode ser aplicada em pri-
meira dose ou atualizações 
necessárias para públicos 
a partir dos cinco anos, de 
acordo com cada necessidade. 
Quem tem de 5 a 17 anos 
deve receber duas doses e 
quem tem de 18 a 59 anos, 
três doses. Para maiores de 60 
anos, a indicação é de quatro 
doses. Os agendamentos 
continuam disponíveis pelo 
www.cliquevacina.com.br

Alto Tietê não registra 
óbitos por Covid-19

Nas últimas 24 horas

Itaquá- O Dia dos Na-
morados será uma gran-
de oportunidade para as 
mulheres empreendedoras 
de Itaquaquecetuba. Isso 
porque as secretarias de 
Políticas para Mulheres, de 
Desenvolvimento Social e o 
Fundo Social de Solidarie-
dade abriram inscrição para 
fazer o mapeamento dessas 
profissionais na cidade. 

O objetivo é abrir va-
gas para que elas possam 
expor seus produtos com 
o suporte da prefeitura 
em eventos do município, 
como a Feira da Mulher 
Empreendedora, que será 
realizada na praça Padre 
João Álvares nos dias 10 
e 11 de junho. 

Outras informações po-
dem ser solicitadas pelo 
número 4753-5291, das 
8 às 17 horas. A secretaria 
fica localizada na avenida 
Vereador João Barbosa de 
Moraes, 448B - Vila Zefe-
rina, em Itaquaquecetuba..

Prefeitura 
abre cadastro 
para mapear o 
empreendedorismo 

Mulheres

Feira oferece mais de 200 
vagas de emprego e estágio

Evento gratuito será aberto ao público e ocorrerá, das 9 às 17 horas, em instituto no centro de Mogi 

EMPREGABILIDADE 

Mogi das Cruzes recebe 
amanhã, a Feira de Empre-
gabilidade, promovida pela 
rede Grau Técnico por meio 
do Instituto Grau Social. 
Serão oferecidas mais de 
200 vagas de emprego e 
estágio. O evento é gra-
tuito e ocorrerá, das 9 às 
17 horas, na rua Olegário 
Paiva 36, no centro de 
Mogi das Cruzes. A Feira 
contará ainda com uma 
programação de palestras, 
aferição de pressão, sorteios 
e workshops.

De acordo com a agente de 
empregos, Regiane Ferreira 

do Nascimento, as vagas 
são para todo o público 
da região e os interessados 
podem comparecer sem ne-
cessidade de agendamento. 

“O evento é 100% gratuito 
para toda a população do 
Alto Tietê. Os candidatos 
podem trazer várias cópias 
do currículo para distribuir 
nos estandes das empresas 
que participarão da feira”, 
disse.

O evento contará com 
a participação de cerca de 
15 empresas da região. “O 
candidato passará por uma 
triagem e terá a oportuni-
dade de participar de um 
plantão de entrevistas, e 

quem sabe, já sair da feira 
com uma vaga garantida”, 
destacou a agente.

As vagas são para diversas 
áreas com formação para 
Ensino Médio completo e 
incompleto, Jovem Aprendiz, 
Pessoa com Deficiência (DCP), 
entre outros. “Um comitê 
vai auxiliar a população 
durante todo o evento. As 
pessoas que buscam uma 
recolocação no mercado de 
trabalho, após pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
terão essa oportunidade na 
Feira da Empregabilidade”, 
concluiu Regiane. Nesta 
edição, a Feira de Empre-
gabilidade contará ainda 

com palestras gratuitas, 
com destaques para os se-
guintes temas: Entrevista e 
Seleção; Marketing Pessoal; 
Elaboração de Currículo, 
Empreendedorismo; Ora-
tória Redação & Gramática 
e Matemática no mercado 
de trabalho.

Para o gestor escolar Car-
los Gomes, a oportunidade 
é única e está aberta para 
candidatos a partir dos 14 
anos de idade. “Objetivo 
dessa feira é, não só trazer 
essas oportunidades, mas 
também prestar orientações 
aos candidatos para que eles 
saibam a importância do 
currículo, de como ele deve 
se apresentar no momento 
de avaliação da empresa e 
também se é o que ele está 

interessado em trabalhar 
naquela área”, ressaltou.

Bolsa de estudos
No evento também será 

oficialmente inaugurando 
o projeto Grau Social, no 
qual serão oferecidas mais 
de dez bolsas de estudo para 
mais de 30 cursos técnicos 
e mais de 40 cursos profis-
sionalizantes . Para garantir 
a vaga é necessário atender 
alguns requisitos solicitados, 
como ter entre 18 e 30 anos, 
estar desempregado, ter 
disponibilidade para aulas 
presenciais, e ter cursado 
o Ensino Médio completo. 

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
link https://www.grausocial.
com.br/ .

O portal disponibiliza o 
edital completo, com todos 
os requisitos para concorrer 
a bolsa e outros detalhes 
do projeto.

Aline Sabino

‘Oportunidade está aberta 
para candidatos a partir 
dos 14 anos’, diz gestor 
escolar Carlos Gomes

Aline Sabino/Mogi News


