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Região tem saldo positivo de 
mais de mil vagas em abril
Na somatória do saldo de contratações e demissões, divulgados pelo Caged, as dez cidades criaram 1.322 vagas 

SUZANO

Os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Ca-
ged) do Ministério do Trabalho e 
Emprego, divulgados ontem, mos-
tram que a região manteve o saldo 
positivo na criação de empregos no 
mês de abril. Na somatória do saldo 
de contratações e demissões, as dez 
cidades tiveram a criação de 1.322 
vagas de emprego. Foram 13.534 
admissões e 12.212 demissões. A 
cidade que apresentou o melhor ba-
lanço de vagas foi Mogi das Cruzes, 
que teve 625 novos postos abertos, 
segundo o governo federal. A ci-
dade também teve o maior núme-
ro absoluto de contratações, com 
5.015 postos e 4.390 demissões. 
Cidades, página 4
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O prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha, assinou no último 
sábado, a ordem de serviço para 
o início da implantação de um sis-
tema de esgotamento sanitário no 
Parque das Varinhas. O investimen-
to de R$ 11,8 milhões beneficiará 
quase 3 mil moradores do bairro. 
Cidades, página 4
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Ordem de serviço para o início da implantação do sistema foi assinada por Caio Cunha no sábado

Divulgação/PMMC

 Exposição homenageia centenário da Semana de 22. Cidades, página 3

Homenagem

Legislativo entrega placa para 
Judô Clube de Mogi das Cruzes

Cartão de prata com “Votos de Aplausos” foi entregue 
pelos 50 anos da equipe mogiana. Cidades, página 8
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EDITORIAL

Emprego

O 
saldo positivo de empregos no 
mês de abril, conforme os dados 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 

divulgados ontem pelo governo federal, com 
certeza deixa a todos mais otimistas. Assim 
como o bom número de vagas disponíveis na 
região, destaques da edição de hoje. Embora 
a economia ainda enfrente severos desafios, e 
não é preciso nem mesmo conhecer os indi-
cadores econômicos, qualquer ida ao super-
mercado pode mostrar isso, mas, a contra-
tação formal revela uma tendência positiva.

Mesmo com a queda no comparativo com 
o mesmo período do ano passado, ainda 
com reflexos das piores fases da pandemia 
de Covid-19, é positivo vermos um maior 
número de admissões, em vez de demissões. 
Um cenário que encoraja quem busca uma 
oportunidade no mercado de trabalho, e 
também quem empreende.

Na região, Mogi das Cruzes e Suzano pu-
xaram a alta com mais vagas em aberto do 
que as que foram encerradas, e é isso extre-
mamente acalentador neste momento, em-
bora outras cidades não tenham alcançado 

o mesmo resultado. Itaquaquecetuba, por 
exemplo, que tem forte participação da in-
dústria, setor que apresenta um crescimento 
tímido, o saldo foi negativo.

A expectativa é grande para que a econo-
mia retome seus melhores dias, e gere ainda 
mais oportunidades para milhões de pessoas 
em busca de uma vaga. Porém, isso depende 
de mudanças na política econômica, no fim 
do excesso de tributos cobrados a cada item 
que consumimos, fatores que vão além, e de-
vem voltar apenas ao campo do discurso em 
breve, com a proximidade das eleições. Os 
pequenos avanços registrados, infelizmente, 
desaceleram com a parada para as eleições.

Outro entrave para esse crescimento de 
oportunidades é a falta de qualificação, va-
gas que ficam meses em aberto sem ter quem 
atenda às qualificações mínimas exigidas. É 
preciso não apenas fomentar a economia, 
promover mudanças que facilitem o investi-
mento e a vida do empreendedor, mas tam-
bém que incentivem e estimulem a capaci-
tação de trabalhadores. Tudo isso depende 
de quem nos representa no Executivo e no 
Legislativo, por isso bem na hora de votar.    

A atuação de notários e re-
gistradores é garantidora de 
segurança jurídica e tranqui-
lidade em toda a sociedade, 
gerando uma agradável sen-
sação de bem-estar naqueles 
que passam pelos cartórios.

Uma informação desco-
nhecida por considerável fa-
tia da população envolve os 
benefícios indiretos propor-
cionados pelos tabeliães e ofi-
ciais de registro no exercício 
de suas funções. Por serem 
particulares que prestam um 
serviço público após concur-
so de provas e títulos, não 
custam um só centavo aos 
cofres governamentais, pois 
a gestão do cartório compete 
aos titulares. 

No ambiente dessa gestão, 
temos a escolha dos colabo-
radores que irão trabalhar no 
cartório como auxiliares, es-

Valiosos cartórios

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

creventes e substitutos. To-
dos contratados e custeados 
por notários e registradores. 
Note-se que os cartórios, mi-
lhares por todo o Brasil, são 
uma segura fonte de empre-
go, colaborando com o de-
senvolvimento do país.

Todo o valor dispendido 
pelas pessoas com atos no-
tariais e registrais não fica de 
maneira integral para os pro-
fissionais que o recebem. Em 
São Paulo, por exemplo, do 
valor integral pago por uma 
escritura pública, aproxima-
damente 40% é composto 
pelos denominados repasses 
obrigatórios, valores somente 
recebidos por tabeliães e ofi-
ciais de registro, mas trans-
feridos de forma brevíssima 
a entes como o governo do 
Estado, Tribunal de Justiça, 
Ministério Público e Santa 

Casa. Tratam-se de impor-
tantes entidades que crescem 
apoiadas na realização de 
atos praticados nos cartórios.

Muitos atos notariais e re-
gistrais são fato de gerador 
de impostos, como o ITBI e 
o ITCMD, os quais deman-
dam uma rigorosa fiscaliza-
ção para serem recolhidos de 
forma adequada. Mais uma 
vez temos uma atuação ci-
rúrgica, no caso de tabeliães 
de notas e oficiais de registro 
de imóveis, visando conferir 
a exatidão ao valor.

Os benefícios diretos dos 
atos praticados pelos cartó-
rios são incontáveis, mas o 
presente artigo demonstra 
ainda indiretos frutos da 
atuação tabelioa e registral, 
gerando empregos e cresci-
mentos sustentáveis.

Arthur Del Guércio Neto, tabelião de 
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 �Dia dos Namorados 

Estações da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) participam de 
uma ação especial em referência ao Dia 
dos Namorados, que será celebrado no 
próximo domingo, dia 12 de junho.  Os 
passageiros que passarem pelas esta-
ções Jardim Helena-Vila Mara, Itaim 
Paulista, Jardim Romano, Eng. Manuel 
Feio e Itaquaquecetuba, da Linha 12-Sa-
fira, vão poder ganhar vouchers válidos 
para casais para serviços de estética e 
beleza. O número de vouchers é limita-
do. Nas estações da região, as ações se-
rão na sexta-feira em Eng. Manuel Feio, 
e no sábado, em Itaquá. 

 �Meio ambiente

Ainda em comemoração ao Dia do Meio 
Ambiente, destaque para as ações ver-
des do Mogi Shopping. Entre janeiro a 
maio, o centro de compras já encami-
nhou para reciclagem mais de 50 tone-
ladas de plástico e papelão. Outra inicia-
tiva é o projeto Tecnologia para o Bem 
que, desde 2020, arrecadou 4 toneladas 
de equipamentos eletrônicos fora de 
uso (notebooks, celulares, cabos, mo-
nitores, entre outros), que são recupe-
rados e destinados a projetos sociais.

 �Horta 

O shopping mogiano também conta 
com uma horta, onde foram plantadas 
e doadas mais de 1.500 maços de hor-
taliças e temperos, entre 2018 e 2022, 
para a Creche Fraternidade Antônio de 
Pádua. O centro de compras também 
possui o Certificado Internacional de 
Energia Renovável.

 �Mulher Empreendedora  

O Conselho Nacional da Mulher Empre-
endedora e da Cultura (CMEC Nacional) 
realiza na próxima quinta-feira a ceri-
mônia de posse da diretoria para o tri-
ênio de 2022-2024. A presidente da As-
sociação Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC), Fádua Sleiman integrará o gru-
po representando o estado de São Pau-
lo. O evento será realizado às 10 horas 
na sede da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), na capital paulista. 

 �Nacional  

O CMEC Nacional, que integra a Con-
federação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Brasil (CACB), será 
formado por 22 estados e empresárias 
de grande atuação no país.

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••
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Servidores participam 
de formação ambiental 

Itaquá - As secretarias de 
Meio Ambiente e Segurança 
Urbana de Itaquaquecetuba 
participaram de uma formação 
sobre as Áreas de Proteção 
Ambiental (APA) de Várzea, 
ministrada pela gestora da 
Fundação Florestal, Kátia 
Florinda.

Em Itaquaquecetuba, as 
áreas de várzea equivalem 
a 9,07% do total de APA, 
com 848,45 hectares, o 
quinto maior município 
inserido na APA Várzea do 
Rio Tietê. “A gestão já possui 
conhecimento técnico, mas 
é importante conhecerem 
o funcionamento das polí-
ticas públicas municipais e 
estaduais”, disse a gestora.

“Com essa formação, nossa 
equipe composta por técnicos, 
fiscalização e monitoramento 
de áreas passam a entender 
e interagir com as políticas 
públicas de conservação 
de maneira a articular uma 
integração maior”, ressaltou o 
secretário de Meio Ambiente, 
João Carlos Navarro.

Meio ambiente

Vale ressaltar que a APA 
Várzea do Rio Tietê, criada 
em 1987, possui um territó-
rio de 7.400 hectares e tem 
como objetivo a proteção das 
várzeas e cinturão meândrico 
(curvas do rio) e Itaquá está 
localizada no trecho leste.

“Acolher um curso desse 
porte em nossa secretaria e 
dar visibilidade ao trabalho 
desenvolvido pela equipe 
de Meio Ambiente, Defesa 
Civil e Guarda Ambiental 

reforça as condições técnicas 
e operacionais para aten-
der as demandas do nosso 
município”, acrescentou 
o secretário de Segurança 
Urbana, Anderson Caldeira.

Denúncias
Denúncias sobre descarte 

irregular de lixo, desmatamento 
ou construções irregulares, 
entre outras, podem ser feitas 
para a Guarda Ambiental 
pelo 153.

Servidores de secretarias participaram da formação

Divulgação

Alto Tietê tem mais de 1.200 
oportunidades de emprego

 Dentre estas oportunidades em oito cidades da região, 101 são para pessoas com deficiência (PCDs)

EMPREGOS 

No Alto Tietê, os muni-
cípios de Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Suzano, 
Santa Isabel, Guararema, Arujá, 
Poá e Ferraz de Vasconcelos, 
por meio de seus programas 
de encaminhamento ao em-
prego, têm 1.250 vagas de 
trabalho disponíveis. Dentre 
estas oportunidades, 101 
são para pessoas com de-
ficiência (PCDs). As vagas 
foram pesquisadas na última 
sexta-feira (3) e podem sofrer 
alterações.

Em Mogi, o programa 
Mogi Conecta Empregos tem 
351 vagas de emprego. Os 
cargos com maior número de 
oportunidades são operador 
de telemarketing ativo, com 
30 vagas; atendente de res-
taurante, com 20; consultor 
de vendas, com 18; motorista 
de caminhão julieta, 10; 
carpinteiro, 6, e manicure/
pedicure, 5. Destaque para 
as vagas exclusivas para 
PCDs, com um total de 25 

oportunidades.  Mais in-
formações pelos telefones 
4699-1900, 4699-2784, 
4798-6315 e 97422-4273.

O Itaquá Mais Emprego, 
em Itaquá, tem 515 vagas 
disponíveis, 73 delas para 
PCDs. O site para consul-
tar as oportunidades ou se 
candidatar é o itaquamai-
semprego.seate.com.br/vagas. 
Há vagas para operador de 
telemarketing (100 vagas), 
operador de telemarketing 
ativo de vendas (50), cos-
tureiro retista (500, auxiliar 
de produção/ajudante geral 
(20), costureira (20). 

Em Suzano, o Suzano 
Mais Emprego conta com 
213 vagas, com destaque 
para pedreiro (12 vagas), 
servente (15), motorista 
carreteiro (15), eletricista 
montador (20), eletricista de 
manutenção (20) e mecânico 
de manutenção (20). Mais 
informações pelos telefones 
4745-2264 (Centrus central) 
e 4934-5490 (Centrus região 
norte) ou pelo e-mail suzano.

vagas@gmail.com.
O Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT), em 
Santa Isabel, tem 63 vagas 
disponíveis, entre elas estão 
motorista de caminhão leve (15 
vagas), alimentador de linha 

de produção (10), auxiliar 
de limpeza (4), costureira 
em geral (4) e torneiro CNC 
(4). O atendimento  é feito 
pelo telefone 4656-2662.

A Prefeitura de Guararema, 
por meio do programa de 

encaminhamento da Secretaria 
de Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, disponibiliza 68 
oportunidades, dentre elas, 
duas são para PCDs. Saiba 
mais no site: http://www.
guararema.sp.gov.br/581/

secretarias/emprego+e+desen
volvimento+econmico/servio
+de+atendimento+ao+trabal
hador+sat/vagas+disponveis/. 

Em Arujá, o Arujá Emprega 
e o PAT disponibilizam 24 
vagas de emprego. Entre as 
oportunidades, há uma vaga 
de estágio para quem cursa 
Administração, Recursos 
Humanos ou Psicologia. Mais 
informações: http://servico-
sonline.prefeituradearuja.
sp.gov.br/servicosonline/
arujaemprega/ ou pelo te-
lefone 4653-4057.

A Secretaria de Indústria 
e Comércio de Poá, por 
meio do PAT, tem vagas 
para orientador de tráfego 
área azul externo (5 vagas) 
e costureira (4). Mais in-
formações: 4639-7854 ou 
4639-3146.

Ferraz tem 7 vagas, entre 
elas vendedor comercial, 
torneiro revolver e assistente 
PCP. Os interessados podem 
obter mais informações pelo 
e-mail empregoagora@fer-
razdevasconcelos.sp.gov.br.

Ingrid Leone

Programas de emprego disponibilizam mais vagas em Mogi, Itaquá e Suzano 

 Marcelo Camargo/Agencia Brasil

Suzano - O Centro de 
Educação e Cultura Francisco 
Carlos Moriconi, localizado 
na rua Benjamin Constant, 
682, centro, recebe a mostra 
artística “Festim Canibal” até 
o próximo dia 24 (sexta-

-feira). A visitação ocorre 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 19 horas, com entrada 
gratuita. 

A exposição, organizada 
pela Secretaria de Cultu-
ra de Suzano, é inspirada 
nos cem anos da Semana 
de Arte Moderna de 1922, 
comemorados neste ano. 
O movimento mudou para 
sempre a história da visão e 
produção da expressividade 
brasileira no campo das artes.

Com a curadoria dos fotó-
grafos Matheus do Val e Xica 
Lima, haverá apresentações 
de dança, música, fotogra-
fias, pinturas, esculturas e 
literatura, com o objetivo 
de introduzir os conceitos 
da época de ruptura e rein-
venção do modo de pensar, 
incentivando novas reflexões 
e a busca por respostas.

Mostra destaca os cem 

anos da Semana de 22

Arte

Com a participação de 
22 artistas, incluindo pro-
fessores e alunos da rede 
municipal de ensino, além 
de convidados da região, a 
exposição de múltiplos es-
tilos e formas de expressão 
cria questionamentos acerca 
do papel do ser humano 
do mundo e de suas visões 
na sociedade, com traços e 
visuais marcantes e instiga-
dores, que proporcionam 
uma experiência única aos 
visitantes.

De acordo com o vice-
-prefeito e secretário municipal 
de Cultura, Walmir Pinto, a 
exposição “Festim Canibal” 
busca indagar e promover 
reflexões variadas. 

“A Semana de 1922 é um 
marco histórico do pensa-
mento cultural brasileiro e, 
um século depois, muitos 
dos questionamentos da 
época permanecem vivos e 
atuais. Convido a todos para 
visitar a mostra e ver muita 
expressividade, a marca re-
gistrada da cultura nacional”, 
comentou.

Suzano - A campanha 
“Junho Violeta”, destinada 
à conscientização contra a 
violência a pessoas idosas, 
agora é parte do calendário 
de datas e eventos do muni-
cípio. A lei 5.353/2022, de 
autoria do vereador Lazario 
Nazaré Pedro (Republicanos), 
o Lázaro de Jesus, e aprovada 
pela Câmara de Suzano no 
mês passado, foi publica-
da na última quinta-feira no 
Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Suzano.

De acordo com a legislação, 
durante o mês de junho 
devem ser realizadas ações 
de mobilização, sensibili-
zação e conscientização da 
população sobre todos os 
tipos de violência contra 
idosos. O laço na cor violeta 
é o símbolo da campanha.

A lei especifica como dire-
trizes da campanha promover 
debates sobre a importância 
da prevenção e do combate 
à violência contra a pessoa 
idosa, entre outras. 

‘Junho Violeta’ 
de combate à 
violência contra 
idosos é lei

Campanha
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Mogi e Suzano puxam 
alta de vagas na região 

Dados do Caged apontam que região criou 1,3 mil novas vagas de emprego em abril

EMPREGO

Alto Tietê - Dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho 
e Emprego, divulgados on-
tem, mostram que a região 
manteve o saldo positivo 
na criação de empregos no 
mês de abril. Na somatória 
do saldo de contratações e 
demissões, as dez cidades 
tiveram a criação de 1.322 
vagas de emprego. Foram 
13.534 admissões e 12.212 
demissões no período.

A cidade que apresentou 
o melhor balanço de vagas 
no mês de abril foi Mogi das 
Cruzes, que teve 625 novos 
postos abertos, segundo o 
governo federal. A cidade 
também teve o maior número 
absoluto de contratações, com 
5.015 contratos assinados, e 
4.390 encerramentos, com 

uma variação de 0,54%.
A cidade de Suzano ficou 

em segundo lugar na região, 

com 335 postos criados no 
final do primeiro quadrimestre, 
com 2.882 admissões e 2.547 

demissões, apresentando uma 
variação relativa de 0,52%.

Poá, que no mês de março 
teve uma retração de 11 postos 
de trabalho, demonstrou uma 
recuperação no levantamento 
seguinte, terminando com 
saldo positivo de 128 vagas. 
A terceira melhor marca no 
mês, com 1.205 admissões, 
e 1.077 demissões. O avanço 
foi de 0,54%.

Santa Isabel, que se desta-
cou em março com um saldo 
positivo de 746 vagas com a 
mudança da concessionária 
responsável pela Via Dutra 
(BR-116), neste mês teve um 
saldo positivo de 59 vagas, e 

André Diniz

Região registrou saldo positivo, com exceção de Salesópolis e Itaquaquecetuba 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mogi - O prefeito Caio 
Cunha assinou no último 
sábado a ordem de serviço 
para o início da implantação 
de um sistema de esgotamen-
to sanitário no Parque das 
Varinhas. O investimento de 
R$ 11,8 milhões beneficiará 
quase 3 mil moradores do 
bairro, que fica no distrito de 
Jundiapeba – mas o sistema 
poderá atender até 5 mil 
pessoas. Do total que será 
investido, R$ 10,5 milhões 
são recursos do Fundo Es-
tadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro), após aprovação 
de projeto elaborado pelo 
Serviço Municipal de Águas 
e Esgotos (Semae), e mais 
R$ 1,3 milhão da própria 
autarquia, como contrapartida.

Mogi oficializa início das obras de coleta e tratamento 
Parque das Varinhas

Sabesp, em Suzano. O prazo 
previsto para construção do 
sistema de esgoto Parque das 
Varinhas será de dois anos.

à elevatória do Jardim Santos 
Dumont III, de onde o es-
goto será encaminhado para 
tratamento na estação da 

O projeto prevê a implan-
tação de aproximadamente 
11,4 quilômetros de redes 
coletoras; 164 poços de 
visita; 127 poços de inspe-
ção e 4 estações elevatórias 
(bombeamento) de esgoto, 
beneficiando 2.800 pessoas, 
a princípio.

O sistema também terá 2,8 
quilômetros de rede de recal-
que (tubulação que conduz 
os efluentes da elevatória até 
um ponto a partir do qual 
possa seguir por gravidade 
até uma unidade de trata-
mento); 3,4 quilômetros de 
coletor-tronco; 502 ramais 
de ligação e 49 sistemas 
individuais de tratamento 
de esgotos.

O complexo será interligado 

Núcleos isolados
O Parque das Varinhas é 

um dos bairros que integram 
o projeto de sistemas de 
esgotamento sanitário em 
núcleos isolados, que está 
em fase final de elaboração 
pela autarquia. Os demais 
núcleos contemplados se-
rão Biritiba Ussu, Chácaras 
Guanabara, Jardim Nove de 
Julho, Parque São Martinho, 
Quatinga, Taiaçupeba e Vila 
Mathias (Sabaúna).

O investimento – na ela-
boração dos projetos para 
todos os oito núcleos – é 
de R$ 5,7 milhões, sendo 
R$ 4,6 milhões do governo 
Federal e R$ R$ 1,1 milhão 
do município. Nesta etapa, 
estão sendo feitos os estudos 

para, posteriormente, o Se-
mae buscar recursos para as 
obras. Em Mogi, um núcleo 
isolado que já conta com sis-
tema de coleta e tratamento 
de esgoto é a Vila Andrade, 
em Sabaúna.

O Semae deve iniciar 
em junho a construção de 
coletor-tronco de esgotos 
que atenderá mais de 4.400 
moradores da região da Praça 
Deputado Paulo Kobayashi 
(conhecida como Praça do 
Oito), no Parque Santana. 

O investimento total da 
obra será de R$ 846.369,94, 
sendo R$ 740.423,95 tam-
bém em recursos do Fehi-
dro, e contrapartida de R$ 
105.945,99 da autarquia 
mogiana.

Ordem para início dos trabalhos foi assinada sábado

Divulgação/PMMC

Saiba mais

CIDADE  ADMISSÕES DESLIGAMENTOS  SALDO
ARUJÁ  986  932   54
BIRITIBA MIRIM 133  119   14
FERRAZ  636  556   80
GUARAREMA 357  286   71
ITAQUÁ  1865  1898   -33
MOGI  5015  4390   625
POÁ   1205  1077   128
SALESÓPOLIS 70  81   -11
SANTA ISABEL  385  326   59
SUZANO  2882  2547   335
TOTAL REGIONAL 13534  12212   1322

variação positiva de 0,57%, 
com 385 contratações e 326 
dispensas.

Em abril, apenas duas 
cidades apresentaram saldo 
negativo entre contratações 
e desligamentos, segundo 
o Caged: Itaquaquecetuba, 
com recuo de 33 vagas, e 
Salesópolis, com 11.

Setores aquecidos
No levantamento dos cinco 

principais setores da atividade 
econômica, o Ministério do 
Trabalho e Emprego apontou 
que no Alto Tietê o setor que 
mais contratou em abril foi 
o de prestação de serviços, 
com um saldo positivo de 
687 vagas. O comércio veio 
em segundo lugar com 436, 
e a construção civil com 
178 vagas.

A cidade que teve o maior 
número de contratações no 
terceiro setor foi Suzano, 
com 271 novas vagas preen-
chidas. A cidade também 
se destacou na contratação 
para o comércio, com 188 
postos. Para a construção 
civil, Mogi registrou avanço 
de 183 postos.

No setor da indústria, o 
Alto Tietê teve um desempe-
nho mais tímido, somando 
12 novas vagas abertas nas 
dez cidades. As cidades de 
Ferraz e Suzano tiveram as 
maiores demissões na área, 
respectivamente com 44 e 
29 vagas a menos em abril. 

Suzano - A Prefeitura 
destaca os avanços na área 
ambiental no último ano, com 
foco na gestão de resíduos 
e bem-estar animal. Foram 
mais de três toneladas de 
materiais descartados nos 
quatro ecopontos da cida-
de, e parte deles revertidos 
em renda para as famílias 
cooperadas na Central de 
Triagem, totalizando R$ 65 
mil. Em paralelo a estas 
ações, a secretaria também 
apresentou um saldo positivo 
com mais de 2 mil castrações 
e microchipagens.

A equipe de Meio Ambiente 
segue com o planejamento 
proposto para continuidade 
na gestão ambiental, e por 
meio de ações educativas 
e políticas públicas, vêm 
alcançando altos índices de 
arrecadação de resíduos e 
recicláveis para preservação 
da cidade. Destaque para os 
ecopontos, presentes no Parque 
Maria Helena (rua Antônio 
Francisco dos Santos, 186), 
na Marginal do Una (rua 
Afonso Nícola Redondo, s/
nº, Vila Figueira), no Jardim 
Dona Benta (estrada Takashi 
Kobata, 183) e no Boa Vista 
(rua Vitor Miguelino, 553), 
os espaços foram respon-
sáveis por grande parte da 
arrecadação anual, totalizada 
em 2 mil toneladas.

Já o trabalho realizado na 
Central de Triagem do Jardim 
Colorado, contribuiu com 
91.153 quilos de materiais 
entre papel, plástico, metal 
e vidro. 

Prefeitura 
destaca avanços 
na gestão 
ambiental

Meio Ambiente
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Polícia prende três por 
roubo de moto em Suzano

Região- Uma ação conjunta 
realizada hoje pelo Comando 
de Aviação da Polícia Militar 
(CAVPM) e pelo 32º Batalhão 
de Polícia Militar Metropolitano 
(BPM/M) resultou na prisão de 
três criminosos após roubo de 
uma moto, em Suzano. Outras 
duas prisões ocorreram entre 
hoje e o final de semana em 
Itaquaquecetuba. Um homem 
foi preso em flagrante por 
violência doméstica e outros 
dois criminosos foram detidos 
por furto de três betoneiras. 

Policiais militares realizavam 
a Operação Sufoco quando 
foram informados, por meio 
Centro de Operações da Polícia 
Militar (Copom), de que três 
indivíduos haviam rouba-
do uma motocicleta na Praça 
João Pessoa – área central de 
Suzano, e que seguiram para 
o bairro Miguel Badra.

De acordo com a PM, as 
equipes se deslocaram para 
o local, uma área de mata, 
próximo ao loteamento Novo 

Crimes

Badra e visualizaram dois 
indivíduos em fuga. Com 
apoio da aeronave Águia 3 e 
demais viaturas, foi possível 
realizar um cerco e deter os 
três criminosos. Com um 
dos suspeitos foi encontrado 
um revólver calibre 38, com 
a numeração suprimida, e 
duas munições picotadas. 
A PM também encontrou 
pertences da vítima em poder 
dos criminosos. Os indivíduos 
foram conduzidos ao Distrito 
Policial (DP) Central de Suzano, 
a motocicleta foi recuperada 

e entregue à vítima.
Em Itaquaquecetuba, po-

liciais militares prenderam, 
hoje, um homem acusado de 
violência doméstica e também 
apreenderam uma arma de 
fogo. Segundo informações 
da PM, o indivíduo foi preso 
na rua Redentora, no Jardim 
Coqueiro. Após o suspeito 
ter agredido à vítima e ter 
efetuado disparos de arma 
de fogo na residência, a PM 
foi acionada e o indivíduo 
conduzido ao Distrito Policial 
onde foi preso em flagrante.

Aline Sabino

Outros dois foram detidos por furto de três betoneiras 

Divulgação/ 35º BPM/M

Curso de Logística da Piaget 
recebe nota máxima do MEC

Avaliação para reconhecimento do curso foi realizada no mês de março pelo Ministério da Educação (MEC)

RECONHECIMENTO

O curso superior de tecnolo-
gia em Logística da Faculdade 
Piaget, oferecido em nível 
de graduação na modalida-
de presencial, recebeu nota 
máxima em avaliação virtual 
in loco para reconhecimento 
do curso, realizada no mês 
de março pelo Ministério da 
Educação (MEC).

O curso conquistou nota 5 
(em uma escala de 1 a 5) em 
avaliação realizada com base 
em instrumento nacional que 
analisa três dimensões: orga-
nização didático-pedagógica, 
corpo docente e infraestrutura.

Atualmente em funciona-
mento no Brasil estão regis-
trados no MEC 576 cursos 
de Logística ofertados de 
forma presencial em Facul-
dades, Centros Universitários 
e Universidades, públicas e 
privadas, destes apenas 34 
(5,90%) possuem Conceito 
de Curso (CC) 5. Quando se 
avalia todas as instituições de 
ensino do Alto Tietê apenas 
a Faculdade Piaget obteve 
este conceito.

De acordo com o coordenador 
do curso, Prof. Rodolfo Vieira, 
o curso possui uma proposta 
de currículo inovador oferecido 
de forma 100% presencial em 
4 semestres, o que proporciona 
ao aluno uma formação mais 
rápida e diferenciada, não só 
pelos conteúdos apresentados 
em sala de aula como também 
pelas vivências práticas pro-
porcionadas ao longo do curso 
por meio de visitas técnicas 
a empresas, feiras e jornadas 
científicas promovidas pela 
própria Piaget, proporcio-
nando ao aluno um contato 
mais próximo com a profissão 
desde o início do curso.

O curso de logística, me 
propôs diversas oportuni-
dades! Em apenas um ano 
de curso consegui o meu 1º 
estágio e na minha área, e com 
conhecimento posso dizer 
da excelência do teórico e o 
prático que o curso oferecido 
pela Piaget possibilita em 
nosso aprendizado e cativa 
em ter uma visão integrada 
e colaborativa de todo os 

processos da área. Está presente 
até na roupa que vestimos e 
na comida que comemos, a 
logística é fantástica e a Piaget 
está fazendo está diferença 
em meu início de carreira, 
relata a ex-aluna Marcella B. 
Grothe, formada em logística 

pela Piaget em 2021.
O curso Superior de Tec-

nologia em Logística começou 
a ser ofertado em 2018 e já 
formou dezenas de profissionais.

Ao final do curso, o aluno 
tem a sua formação como 
tecnólogo em logística, com 

possibilidade de atuar nos 
segmentos industriais, empre-
sariais e comerciais, além estar 
apto para complementar sua 
formação podendo ingressar 
em cursos de especialização, 
MBA, mestrado e doutorado.

Para a diretora acadêmica 

Profa. Poliana Lima este resultado 
demonstra o amadurecimento 
do curso e o reconhecimento 
com nota máxima pelo MEC 
ratifica a excelência deste curso, 
sendo o único do Alto Tietê a 
obter conceito máximo.

Este é mais um projeto 
vitorioso da Piaget, fruto do 
empenho e trabalho de todos, 
alunos, professores e colabo-
radores, que juntos supera-
ram dificuldades almejando 
a construção de um curso de 
excelência, este curso é um 
orgulho não só para a cidade 
de Suzano mais para todo o 
Alto Tietê, afirmou o diretor 
geral da Piaget, Prof. Marcus 
Rodrigues.

O curso de Logística da 
Faculdade Piaget tem duração 
de 2 anos, é oferecido de forma 
100% presencial nos períodos 
manhã e noite e está com turmas 
confirmadas e inscrições abertas 
para início no 2º semestre de 
2022. Mais informações sobre 
o curso e a Faculdade Piaget 
poderão ser obtidas no site 
www.piagetsuzano.com.br

Curso conquistou nota 5 em avaliação realizada com base em instrumento nacional

Divulgação

Parceria oferece oficinas 
gratuitas de Empreendedorismo

Mogi- Profissionais liberais 
e autônomos que pretendem 
montar ou ampliar seus negócios 
poderão participar da nova 
edição do programa Gerdau 
Transforma, uma parceria 
entre a empresa, a Agência 
Besouro de Fomento Social 
e a Prefeitura, por meio do 
programa Mogi Conecta, que 
oferecerá oficinas gratuitas 
sobre o tema. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 
20 de junho, pelo site www.
gerdautransforma.com.br, e as 
atividades serão realizadas entre 
os dias 20 a 24 de junho, das 
19 às 22 horas, na estrutura 
do Crescer, na Vila Brasileira.

Podem participar pessoas 
com mais de 18 anos e que 
já frequentaram ou estão ma-
triculados em uma escola 
pública do município. São 
cinco dias de aulas presenciais, 
com atividades que buscam 
estimular os participantes a 
refletirem sobre suas ideias e 
ensinar alguns dos pilares do 
empreendedorismo.

Entre os temas abordados 

Prefeitura e iniciativa privada

estão a criação de marca, o 
desenvolvimento de produto, a 
projeção de vendas, a pesquisa 
de mercado, o levantamento 
de custos, a divulgação do 
negócio, os conceitos finan-
ceiros e o plano de ação. Após 
a realização do programa, os 
participantes também recebem 
apoio personalizado de con-
sultores durante um período 
de três meses de incubação.

“A capacitação da população 
e o oferecimento de conhe-
cimento para quem deseja 
empreender em Mogi das 

Cruzes fazem parte do trabalho 
desenvolvido para fomentar um 
ambiente econômico saudável 
no município, com a geração 
de oportunidades e renda 
para os mogianos. Esta é uma 
ótima oportunidade para os 
empreendedores que desejam 
iniciar ou ampliar seus negócios, 
com um conteúdo rico durante 
as aulas e a possibilidade de 
acompanhamento posterior”, 
destacou o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, Gabriel 
Bastianelli.

Atividades serão realizadas na estrutura do Crescer

Divulgação/PMMC
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Benedito Fernandes de Lima
Silvio Ferreira de Almeida
Renato de Oliveira Santos

Margarida Carneiro de Moraes Silva

Naly Dias de Barros
Maria da Gloria de Sousa

Maria Eloiza Vasconcelos Loureiro Gois
Natimorto Sther Luara Azevedo Silva

Masaiuki Okuyama

Masaiuki Okuyama
Iara Ribeiro Xavier

Maria Aparecida Gomes Gois
Benedicta Marilia Thomaz

Waldirene Fernandes de Oliveira
Juvenal Mendes de Lima

Americo de Oliveira
Anthony Gabriel Alves de Miranda
Maria Herminia D Angelo Straube

FALECIMENTOS

2 DE JUNHO DE 2022

FALECIMENTOS

3 DE JUNHO DE 2022

FALECIMENTOS

4 DE JUNHO DE 2022

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Planejamento e Urbanismo, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 044/2022 - PROCESSO Nº 3.277/2022 e ap.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MONITORES E NO-BREAK.
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 27 
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 03 de junho de 2022.
CLAUDIO MARCELO DE F. RODRIGUES

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 023/2022 - PROCESSO Nº 36.513/2021 E APENSO.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO, 
LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL E 
SAPATILHAS HOSPITALARES COM ELÁSTICO DESCÁRTAVEL.
EMPRESAS VENCEDORAS: ALFALAGOS LTDA; ARKEEN COMERCIAL LTDA; CARVALHO 
& NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA; CLNA7 COMERCIAL LTDA; 
CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA; MARCELO SIMONI; ZELO 
COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.271.930,00 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, novecentos e trinta reais).

Mogi das Cruzes, em 26 de maio de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22 - PROCESSO Nº 38.931/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS SOLARES/
FOTOVOLTAICAS NAS ESTRADAS: SANTO ANGELO, KEM SAITO, NOBORO OYAMA E 
NAKASHIMA, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana - SMIU, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face 
da análise da impugnação e dos questionamentos apresentados por empresas interessadas 
no certame, fica suspensa “sine die” a entrega dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e 
“PROPOSTA”, cuja data estava marcada para o dia 07 de junho de 2022, até às 9 horas. 

Mogi das Cruzes, em 06 de junho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - MOGI DAS CRUZES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do artigo 50, §§ 1º e 4º, da Lei Complementar Municipal nº. 35, de 
05 de julho de 2005, ficam os servidores Estatutários Ativos e Inativos (Efetivos) 
e Pensionistas, CONVOCADOS para a realização da 17ª Assembleia Geral 
Anual de Prestação de Contas - Exercício 2021, a ser realizada no dia 22 
de junho de 2022 (quarta-feira), no Auditório do CEMFORPE, Rua Antenor 
Leite da Cunha, 55, Centro Cívico – Mogi das Cruzes, com início em 
primeira chamada às 18h30, com 1/3 (um terço) dos segurados, e em 
segunda chamada às 19h00, com qualquer número. Pedimos que confirme 
presença para garantir sua participação, preenchendo o formulário disponível 
no site: www.iprem.pmmc.com.br. Aqueles que não fizerem sua inscrição 
antecipadamente, ficam sujeitos à disponibilidade no dia do evento. Uso de 
máscara obrigatório, nos termos do Decreto Municipal nº 20.971/2022.

Mogi das Cruzes, 6 de junho de 2022.
FRANCISCO VEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR

Presidente do Conselho de Administração do IPREM

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PROCESSO Nº 200.121/2022

OBJETO: Aquisição de tintas.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido à ne-
cessidade de correções dos dados publicados na plataforma BBMNET, que divergem 
do edital, a sessão de abertura das propostas não ocorrerá mais na data prevista no 
aviso de licitação, e fica redesignada para o dia 05 de julho de 2022. As propostas 
serão recebidas até às 08h00min dessa mesma data. A correção será apenas na quan-
tidade de itens publicados na plataforma BBMNET e na data de abertura. As demais 
condições do edital serão mantidas. Mogi das Cruzes, em 03 de junho de 2022 - 

JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022 - PROCESSO Nº 200.680/2022 e apensos

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. 
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 22 de junho de 2022, exclusivamente em 
ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 

Cruzes, 06 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral
      

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 - PROCESSO Nº 200.565/2022

OBJETO: Aquisição de laje, cone e anel de concreto.  
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 24 de junho de 2022, exclusivamente em 
ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 

Cruzes, 06 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA -Diretor Geral. 
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Secretarias de Cultura e do Verde fazem doação de mudas 

Mogi - As Secretarias Municipais do Verde e Meio Ambiente e de Cultura realizaram 

a doação, no último sábado pela manhã, de 6 mil sementes e 200 mudas de palmito 

Jussara durante a Caminhada Paz e Bem, que fez parte da programação do final de 

semana de encerramento da Festa do Divino Espírito Santo e substituiu a tradicional 

Entrada dos Palmitos neste ano.

Legislativo homenageia Judô 
Clube de Mogi das Cruzes

Entrega da placa de “Votos de Aplausos” pelos 50 anos do time ocorreu no domingo pelo presidente da Câmara

RECONHECIMENTO 

Mogi - O presidente da 
Câmara Municipal, Marcos 
Furlan (Pode), esteve na 
manhã do último domingo 
no Ginásio Municipal de Es-
portes Professor Hugo Ramos 
para entregar um cartão de 
prata com “Votos de Aplau-
sos” pelos 50 anos do Judô 
Clube de Mogi das Cruzes. 
A concessão da honraria foi 
aprovada por unanimidade 
pelo Legislativo mogiano, por 
meio do Requerimento de 
Congratulações nº 57/2020. O 
cinquentenário do time foi 
marcado pelo Troféu Yokichi 
Kimura, campeonato batiza-
do com o nome do sensei e 
fundador da equipe, já fale-
cido. Associações de judô de 
vários pontos do estado de 
São Paulo compareceram à 

Legislativo entrega placa de “Votos de Aplausos” pelos 50 anos do Judô Clube

competição de tributo à data.
Também estiveram no 

evento o vereador Mauro 
Yokoyama (PL); o presidente 
da Federação Paulista de Judô, 
Alessandro Panitz Puglia; 
o secretário Municipal de 
Esporte e Lazer, Gustavo 
Nogueira; o presidente de 
honra do Judô Clube de Mogi 
das Cruzes, sensei Yoshiyuki 
Shimotsu; o presidente atual 
da equipe mogiana, Roberto 
Joji Kimura (neto do funda-
dor Yokichi Kimura), entre 
outras autoridades.

Furlan entregou placa de 
homenagem à família Kimu-
ra pelas cinco décadas de 
história do clube. “A família 
Kimura, assim como tantas 
outras famílias em Mogi das 
Cruzes, dedicou a sua vida 

pelo amor ao judô. Se não 
fossem todas essas pessoas, 
esse sonho não seria possível. 

São mais de 4 mil alunos 
praticando esse esporte, o que 
nos enche de orgulho”. Em 

seu discurso, Marcos Furlan 
também lembrou que o Gi-
násio Professor Hugo Ramos 

ficou dois anos fechado, sem 
receber campeonatos de judô, 
devido à pandemia.

Edson Kondo, um dos 
primeiros alunos do Judô 
Clube de Mogi, comentou 
que o esporte traz esperança 
em um momento mundial 
tão marcado por desavenças e 
divisões. O sensei Yoshiyuki 
Shimotsu incentivou os alunos 
que disputariam o torneio 

“Yokichi Kimura” logo após a 
cerimônia oficial. “Se voltar-
mos ao passado, em 1972, o 
Judô Clube iniciava as suas 
atividades como academia 
de judô. O objetivo não era 
apenas ensinar o judô, mas, 
através dessa arte maravi-
lhosa, formar cidadãos de 
bom caráter para servir à 
sociedade”.

Diego Barbieri/CMMC

Pinacoteca recebe acervo 
de pinturas nacionais 

Mogi - A Pinacoteca Muni-
cipal de Mogi das Cruzes foi 
contemplada pelo Instituto 
Itaú Cultural com 58 obras 
de artistas nacionais na últi-
ma semana. A Secretaria de 
Cultura e Turismo de Mogi 
das Cruzes organizará uma 
mostra para apresentar ao 
público a coleção adquirida, 
em data a ser definida.

O Instituto Itaú Cultural 
promove a doação de obras 
de arte para museus de todo 
Brasil, a iniciativa teve início 
em 2013 e até o ano de 2019 
foram doadas 3.381 obras.

Dentre as obras recebidas 
por Mogi estão títulos ori-
ginais de artistas nacionais 
que irão enriquecer o acervo 
artístico da Pinacoteca, com 
destaque para os trabalhos de 
artistas como: Ademir Martins, 
Renina Katz, Cristina Parisi 
e Eduardo Iglesias, além dos 
italo-brasileiros Alfredo Volpi 
e Antonella Fortunato.

Volpi é considerado pela 
crítica como um dos artistas 
mais influentes da segunda 

Cultura 

geração do modernismo. 
Residiu por um período em 
Mogi das Cruzes e criou uma 
importante ligação afetiva com 
o município, que se tornou 
uma das referências para o 
artista. A obra recebida retrata 
um dos símbolos recorrentes 
do pintor, as bandeirinhas, 
inspiradas nas festividades 
características do interior.

A Pinacoteca Municipal 
fica na rua Cel. Souza Franco, 
993, no centro da cidade.

Escambinho
A Secretaria de Cultura 

está recebendo agendamentos 
para a edição de junho do 
projeto Escambinho Lite-
rário, realizado no pátio 
da Pinacoteca, e voltada ao 
público infantil. Por meio 
dela, os participantes têm 
a oportunidade de trocar 
um livro já lido por um 
outro ainda desconhecido. 
Informações pelo telefone 
4798-6901.

Data da mostra com nova coleção ainda será definida

Divulgação/PMMC

Saúde inicia agendamento 
para pessoas com 50+ 

Mogi- A Secretaria Munici-
pal de Saúde liberou, ontem, 
às 14 horas, a novas vagas 
de agendamento pelo www.
cliquevacina.com.br para 
aplicação de dose adicional 
da vacina contra a Covid-19 
para pessoas de 50 anos ou 
mais. Para receber a quarta 
dose, as pessoas precisam já 
ter completado o ciclo vacinal 
com a terceira dose há quatro 
meses para receber o novo 
reforço.

O anúncio foi feito pelo 
Ministério da Saúde no último 
final de semana e inclui também 
trabalhadores da Saúde. Neste 
caso, a Secretaria Municipal 
de Saúde irá adotar a mesma 
estratégica das imunizações 
anteriores, com aplicação nos 
próprios locais de trabalho.

“Vamos iniciar o fornecimento 
das doses para hospitais Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(Upas), serviços de urgência 
e emergência, como Cure e 
Samu, e unidades básicas”, 
explicou a chefe da Vigilância 
Epidemiológica, Lilian Peres 

4ª dose

Mendes. Até o final da semana, 
devem ser liberadas vagas de 
agendamento online para 
trabalhadores de Saúde de 
outros locais.

O agendamento online 
está disponível também para 
terceira dose de adolescentes 
de 12 a 17 anos. Para outros 
grupos, a vacina contra a 
Covid-19 está sendo aplicada 
em livre demanda de acordo 
com as doses necessárias e a 
recomendação para idade e 

esquema vacinal anterior: de 
5 a 11 anos (1ª ou 2ª dose); 
de 12 a 17 anos (1ª ou 2ª 
dose); 18 a 59 anos (1ª, 2ª 
ou 3ª dose); 60 anos e + (1ª, 
2ª, 3ª ou 4ª dose).

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou, nas últimas 72 horas, 
um óbito por Covid-19 no 
município de Itaquaquecetuba.

Pessoas precisam já ter completado ciclo vacinal com  3ª dose 

Divulgação


