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

Greve dos ônibus é evitada 
após acordo sobre salários

Rodoviários 
aceitaram proposta 
de reajuste de 10% 
nos vencimentos, 
cesta básica de 
R$ 150 e correção
do vale-alimentação

SUZANO

  Operação integrada de segurança vai atuar
até as festas de fi nal do ano. Cidades, página 3

O Sindicato dos Rodoviários de 
Mogi das Cruzes e Região chegou 
a um acordo com as empresas de 
transporte público para o aumento 
dos salários e benefícios da categoria, 
encerrando o estado de greve ini-
ciado há duas semanas; o índice do 
reajuste foi de 10% em parcela única. 
Cidades, página 8

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
realiza amanhã, às 9 horas, o Mogi 
Tech – Gov Experience, ação que 
encerra o Programa de Incubação 
do Polo Digital deste ano, primeiro 
em nível municipal do país voltado 
exclusivamente a iniciativas para os 
desafi os da gestão de políticas pú-
blicas. Cidades, página 5

Polo Digital
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Covid-19

Saúde intensifica campanha 
para reforço da vacinação

Trabalho começou no último sábado; em apenas um 
dia, 4.645 doses foram aplicadas. Cidades, página 8
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Velhice é doença?

Cidades, página 4

Conselho do Idoso 
protesta contra 
proposta da OMS
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PARABÉNS A JUNDIAPEBA
Os 23 vereadores mogianos assi-
naram e aprovaram uma moção de 
aplausos pelo aniversário de 83 anos 
do distrito de Jundiapeba, localizado 
na região oeste da cidade. O distrito, 
conhecido por estar no limite com 
os municípios de Itaquaquecetuba 
e Suzano, foi celebrado pela econo-
mia industrial e agrícola, pela diver-
sidade cultural de seus moradores, 
além do amplo potencial de cres-
cimento econômico e populacional 
de seus mais de 80 mil moradores.

ATRAÇÕES NO NATAL I
O Mercadinho de Natal, que come-
çou no final de semana, a partir das 
16 horas, no Largo do Rosário, conta 
com uma atração a mais. Além das 
barracas de artesanato e alimenta-
ção, o evento será acompanhado, a 
partir das 18 horas, por uma apre-
sentação musical, garantida pela 
parceria com o Sincomércio e Sesc. 
Inspirada na conhecida máquina de 
tocar música, a apresentação se dará 
sob a forma de um desfile pelo Lar-
go do Rosário, ao longo do qual se-
rão executadas versões instrumen-
tais de sucessos da década de 1960 
até os dias atuais.

ATRAÇÕES NO NATAL II
O Mercadinho de Natal em Mogi das 
Cruzes consiste na montagem de 
barracas de artesanato e também 
barracas de alimentação, tudo com 
entrada gratuita a toda população. 
Ele fica aberto das 16 às 22 horas 
e será montado toda quinta e sex-
ta-feira, até o dia 17 de dezembro. 
Mais informações sobre o Merca-
dinho de Natal podem ser obtidas 
pelo telefone 4798-6900.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
O Colégio Marechal Rondon realizou 
a II Feira de Empreendedorismo, no 
modelo do programa Shark Tank, 
exibido pelo canal Sony Channel. 
Com jurados convidados, os alu-
nos do Ensino Fundamental I, II 
e Ensino Médio apresentaram, 
na semana passada, seus proje-
tos empresariais desenvolvidos 
nas aulas de Empreendedorismo. 
Entre pastel, picolés, jogos reciclá-
veis e celulares, as crianças e jovens 
envolvidos no projeto trouxeram di-
versas propostas para a Feira de 
Empreendedorismo. As crianças e 
os jovens aprendem sobre lideran-
ça, matemática financeira, a traba-
lhar em equipe e até em superação.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Mais habitação

O 
déficit habitacional no Alto Tietê 
vem aumentando e a falta de aten-
ção dos governos federal e estadual 
para a questão vem prejudicando 

milhares de famílias. Uma das causas para 
esse crescimento é o ônus excessivo com 
aluguel urbano, hoje caracterizado como o 
principal componente do déficit.

Os governos estão em falta. No meio do 
ano passado, por exemplo, Mogi das Cruzes, 
que aderiu ao programa Nossa Casa, recebeu 
a visita de técnicos do governo do Estado 
de São Paulo com o objetivo de retomar a 
construção de unidades habitacionais para 
famílias de baixa renda. A área em questão 
fica no Conjunto Jefferson, mas acabou sen-
do recusada pelo Estado. E o déficit se aplica 
às outras cidades do Alto Tietê. Só a Com-
panhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) 
não constrói nada em Mogi há 15 anos. A 
última vez que o município se beneficiou 
do programa foi em 2006, quando 1.020 
famílias foram contempladas. Já o governo 
federal, pelo programa Minha Casa Minha 
Vida, fez sua última entrega em 2019, ano 

em que 520 famílias ganharam um lar e en-
traram para a contagem das 5.240 unidades 
do programa na cidade.

Em meio à ausência de programas so-
ciais de habitação e agravamento da crise 
econômica com a pandemia da Covid-19, 
a ocupação de Áreas Públicas de Proteção 
Permanente (APP) se intensificou e registrou 
um boom. Recentemente, casas no Jardim 
Planalto e Aeroporto III foram demolidas 
e causou grande repercussão negativa. A 
Prefeitura não deve permitir ocupações ir-
regulares, pois lesa o proprietário do terre-
no, além dos perigos que muitas vezes es-
sas construções apresentam aos moradores 
e malefícios permanentes ao meio ambien-
te. Da administração municipal, espera-se 
maior pressão sobre o Estado e União. O 
Executivo municipal garante que está em 
busca de terrenos para a construção de uni-
dades habitacionais, além de tratativas com 
os governos estadual e federal.

 Na pandemia, os problemas enraizados 
da sociedade ganharam ainda mais realce e, 
um dos mais urgentes, é oferecer o mínimo 
que o cidadão merece: uma casa para morar.

Na última coluna de 2020, 
citamos que muitas pessoas 
diziam ser um ano para ser 
esquecido, em especial por 
todas as adversidades tra-
zidas pela pandemia do co-
ronavírus. Tal discurso vem 
sendo repetido em 2021, pe-
las mesmas razões, acrescidas 
das crescentes dificuldades 
econômicas.

2021 foi um ano repleto 
de altos e baixos, com ares 
de uma montanha-russa. A 
esperança de uma efetiva 
imunização em massa com a 
(polêmica) vacina gerou picos 
de alegria e tranquilidade; por 
outro lado, os efeitos desastro-
sos, em aspectos financeiros, 
da ausência de trabalho nos 
lockdowns, vêm tirando o 
sono de inúmeros cidadãos.

Diante do cenário exposto, 
é interessante analisar a atua-

2021: montanha-russa

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

ção dos cartórios, os quais 
vêm desempenhando com 
intensa dedicação e eficiên-
cia a sua primordial missão 
de garantir segurança jurídi-
ca à população.

Atuando ininterruptamente 
desde o início da pandemia, 
por serem tratados como ati-
vidade essencial, tabeliães, 
oficiais de registro e suas 
equipes de colaboradores 
aperfeiçoaram um serviço já 
anteriormente desenvolvido 
com maestria.

Os espaços físicos dos car-
tórios foram cercados de ab-
solutamente todas as medi-
das de segurança necessárias 
à contenção do vírus, com 
firme norte do CNJ: con-
trole de entrada de pessoas, 
espaçamento entre assentos, 
álcool em gel, divisão com 
placas de acrílico nos postos 

de atendimento etc.
A atuação no espaço vir-

tual vive franca evolução. O 
e-notariado permitiu que os 
atos notariais fossem assinados 
digitalmente, com a mesma 
segurança da assinatura física, 
democratizando ainda mais 
o acesso aos serviços pres-
tados por tabeliães de notas. 
Oficiais de registro e tabeliães 
de protesto penetraram no 
mundo digital, ofertando aos 
usuários a chance de opção 
confiável e tranquila entre o 
físico e o virtual.

É tempo de reflexão, de 
agradecer por 2021 e iniciar 
a construção de um magnâ-
nimo 2022; a valorização dos 
cartórios é nítida, vez que 
estiveram ao lado da popu-
lação nos momentos mais 
árduos, garantindo o exer-
cício de direitos relevantes 
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tabelião de Notas e Protestos de 
Itaquaquecetuba.
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Megaoperação de segurança 
começou a funcionar ontem
Atividade integrada para coibir furtos e roubos deve contar com 70 agentes das Polícias Civil, Militar e da GCM

AÇÃO CONJUNTA

Suzano - Uma megaoperação 
de segurança integrada começou 
ontem na cidade. A iniciativa, 
encabeçada pelas Polícias 
Civil e Militar, com apoio 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), deverá contemplar 
todo o município ao longo 
das próximas semanas, até o 
período de festas de fim de 
ano. A ação visa coibir furtos, 
roubos e outros delitos em 
Suzano, a fim de garantir mais 
segurança e tranquilidade 
aos moradores.

O primeiro dia de operação 
se iniciou com um encontro 
entre as autoridades policiais e 
o prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), na praça João 
Pessoa, na região central da 
cidade. Na oportunidade, o 
delegado titular da Delegacia 
Central de Polícia, Alexandre 
Henrique Augusto Dias, e 
o tenente Dirceu Oliveira, 
comandante da Força Tática 
do 32º Batalhão de Polícia 
Militar Metropolitano (32º 
BPM/M), lideraram a atividade 
que deverá contar com 70 
profissionais envolvidos, entre 
investigadores e agentes da 

Escolha dos locais da operação segue estudo dos pontos críticos identificados

força tática e da GCM.
A previsão é de que até o 

final do mês haja três ope-
rações conjuntas na cida-
de, contemplando pontos 
estratégicos do município 
de acordo com a chamada 

“mancha criminal” - estudo 
que mapeia os principais 
pontos de atenção no terri-
tório suzanenses.

“A operação é estratégica, 
baseada em análises conjuntas 
para o combate à criminali-
dade. O final de ano é sempre 
um período de atenção para 
a segurança pública. Por 
isso, priorizamos atividades 
integradas, contando com 
essa soma de esforços para 
o êxito da ação”, explicou o 
delegado.

O trabalho também dá 
ensejo à tradicional opera-
ção Natal Seguro, que conta 
com ações específicas para a 
malha central e outras áreas 
comerciais de Suzano, a fim de 
assegurar mais tranquilidade 
aos clientes e comerciantes 
empenhados nas vendas de 
Natal. De acordo com o tenente 
Dirceu Oliveira, neste ano, a 

atividade deverá ser reforçada 
com o efetivo em preparo no 
batalhão-escola. “Estamos 
com mais 60 agentes na nossa 
formação de soldados. Esse 
grupo deverá contribuir nas 
operações de Natal e também 
de Ano Novo, com foco na 
prevenção a roubos, furtos e 

também na perturbação do 
sossego, por meio do combate 
a pancadões”, detalhou.

Já o subcomandante da 
GCM, André Silva, destacou 
que a corporação está à dis-
posição no que for preciso. 

“Neste período, estaremos com 
quatro equipes exclusivamente 

dedicadas à Operação Suzano, 
dando suporte à atuação 
da Polícia Militar nas ruas, 
sobretudo na abordagem a 
veículos e garupas suspeitas. 
Para isso, contamos também 
com os grupos especiais da 
Ronda Ostensiva Municipal 
(Romu) e da Ronda Ostensiva 

Motorizada (Romo), além do 
Canil e da nossa Patrulha 
Maria da Penha, que seguem 
em atuação para levar mais 
segurança às famílias suza-
nenses”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
parabenizou a ação conjunta 
e reforçou a importância 
da união pela segurança e 
bem-estar da população. “A 
nossa administração segue 
investindo em estratégias de 
aprimoramento da segurança, 
em parcerias com as forças 
policiais, por meio de análises 
e reuniões periódicas”, disse.

Ele também elogiou o 
trabalho da Central de Se-
gurança Integrada (CSI), que 
já auxiliou em inúmeros 
casos na cidade. “Desde o 
ano passado contamos com 
as motos da Romo, que ga-
rantem atendimentos mais 
ágeis, e neste ano também 
conquistamos 44 novas armas 
para a nossa GCM. Seguimos 
firmes, trabalhando pelo 
bem de todos os cidadãos 
honestos, pais e mães de 
família da nossa cidade”, 
acrescentou.

Wanderley Costa/Secop Suzano

Guararema - A Feira Noturna 
Gastronômica da cidade tem 
início hoje, a partir das 17 
horas, no Parque de Lazer 
Deoclésia de Almeida Mello, 
a praça do Centro Artesa-
nal. A ação da Secretaria 
Municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
ocorrerá todas as terças-

-feiras, juntamente com a 
Feira Noturna do Produtor 
Rural, até as 22 horas.

As barracas terão o tão 
esperado pastel, além da 
tradicional galinhada, o 
churrasquinho grego, “fish 
and chips” (peixe e fritas) 
e um apetitoso acarajé. A 
feira contará ainda com os 
produtos certificados pelo 
Selo Artesanal de Guararema, 
como geleias, doces, bolos, 
sabonetes artesanais, dentre 
outros.

Garantindo momentos de 
lazer para população que 
poderá comprar e consumir 
os produtos típicos regionais, 

Feira Noturna Gastronômica será 
lançada na Praça do Centro Artesanal

Todas as terças-feiras

comerciantes de Guararema. 
Contamos com a presença da 
população para este evento”, 
convidou.

A Feira Noturna Gastro-
nômica ocorre em paralelo à 
Feira Noturna do Produtor 
Rural, também no Parque de 
Lazer Deoclésia de Almeida 
Melo, às terças-feiras. Lançada 
em novembro a ação reali-
zada pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem (Senar), 
por meio do Sindicato Rural 
de Jacareí e da Prefeitura 
de Guararema, oferece aos 
munícipes produtos frescos 
e de qualidade além da va-
lorização do produtor local.

A versão diurna, reali-
zada todos os sábados no 
mesmo local, é um grande 
sucesso e completou quatro 
anos no mês de outubro de 
2021. Por conta do grande 
movimento de pessoas, a 
secretaria viabilizou tam-
bém a versão que ocorre 
no período noturno.

e noturna. Em ambas, há 
grande presença da população 
e bom movimento para os 
empreendedores”, explicou 
o secretário municipal de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, Odvane Rodri-
gues. “Agora, com a versão 
gastronômica e de produtos 
de origem artesanal, queremos 
dar mais opções de lazer e 
de lucro para os feirantes e 

o objetivo da Feira Noturna 
é desenvolver as atividades 
comerciais e culturais em 
Guararema, fomentando 
o comércio local.

“Além dos pedidos da 
população, tivemos duas 
experiências de sucesso que 
nos levaram a viabilizar a 
realização da Feira Noturna 
Gastronômica: a Feira do 
Produtor Rural, versões diurna 

Evento acontecerá semanalmente, das 17 às 22 horas

Divulgação/PMG

Região - As operadoras Radial 
e Alto Tietê Transportes, do 
Consórcio Unileste, incluíram 
em sua frota três ônibus com 
decoração natalina que estão 
circulando desde ontem nos 
municípios de Suzano, Mogi 
das Cruzes, Guararema, Biritiba 
Mirim Itaquaquecetuba, Poá, 
Salesópolis e São Paulo.

Os veículos vão operar em 
diversas linhas intermunicipais 
para que passageiros de dife-
rentes regiões possam embarcar 
no clima natalino, tirar fotos 
e passear com a família. As 
decorações dão um brilho 
especial para a viagem dos 
passageiros, segundo Paulo 
Reis, gerente de Marketing da 
EMTU. “O clima de Natal traz 
sentimentos de esperança e 
alegria para muitas pessoas, 
especialmente para as crianças, 
e os ônibus iluminados têm 
esse propósito de inspirar 
e levar o encanto para os 
passageiros”, observou.

Ônibus 
iluminados para 
o Natal já estão 
circulando

EMTU

Ferraz - A Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e 
Agricultura abriu cadastro para 
interessados em comercializar 
alimentos e bebidas durante 
os dias 9 de dezembro e 9 
de janeiro próximos. Serão 
disponibilizados três locais: 
praça Independência, praça 
dos Trabalhadores e parque 
municipal Nosso Recanto. As 
inscrições podem ser feitas 
somente hoje, das 8h30 às 16 
horas, no setor de Protocolo, 
no Paço Municipal, localizado 
na rua Pedro Foscini, 200.

Os interessados devem ser 
moradores da cidade e maiores 
de 18 anos. Os documentos 
necessários são RG ou CNH; 
CPF; comprovante de endereço; 
e uma foto 3x4. Será cobrada 
uma taxa para atuação dos 
empreendedores a partir da 
metragem indicada (até o limite 
de dois metros quadrados). 
Os credenciados receberão 
o Alvará Temporário (AT).

Secretaria abre 
cadastro para 
empreendedores 
de rua

Somente hoje
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Conselho do Idoso participa de
protesto contra posição da OMS
Grupo intersetorial repudia e rejeita ação de órgão internacional em classificar velhice como doença no CID

MOVIMENTO NACIONAL

Mogi - O Conselho Municipal 
do Idoso da cidade informou 
ontem que continua com 
as articulações em escalas 
estadual e federal para ten-
tar remover a designação 
por parte da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
da velhice como doença do 
Cadastro Internacional de 
Doenças (CID).

As articulações tiveram 
início no segundo semestre 
deste ano, com a informação 
que o órgão internacional teria 
colocado a doença dentro do 
CID, como possibilidade de 
inclusão em certidões de óbito.

Segundo Juraci Fernandes 
de Almeida, presidente do 
Conselho do Idoso, a mo-
vimentação é fundamental 
não apenas para garantir a 
dignidade das pessoas com 
mais de 60 anos, mas também 
para evitar que malfeitos 
aconteçam nas áreas de epi-
demiologia, estatística, saúde 
complementar, dentre outras 
áreas. “Todos nós somamos 
à luta que está acontecendo, 
pois a partir do momento 
em que a velhice for vista 
como uma ‘doença’, as coisas 
vão piorar e muito para a 
população”, afirmou.

Um dos pontos explorados 
por Juraci é que a própria 
entidade internacional se 
contradiz, por declarar há 
menos de um ano a campanha 
Década do Envelhecimento 

Saudável, o que atribuiu como 
uma “barbaridade” da OMS. 

“No Brasil, foi uma luta árdua 
para se obter o Estatuto do 
Idoso, que dá garantias para 
uma velhice digna, e isso 
pode representar um enorme 
retrocesso”, alertou.

Outro ponto que a presidente 
teme que pode vir a ter reper-
cussões é no setor de saúde 
complementar, principalmente 
com a renovação de contratos 
de plano de saúde. “Declarar 
a velhice como uma doença 
pode representar como uma 
condição pré-existente que é 
inerente ao processo natural, 
prejudicando milhões de 
pessoas que podem querer 

mudar de plano de saúde no 
futuro e estarão descobertas”, 
apontou.

Com o intuito de alertar a 
comunidade sobre os perigos 
acerca do processo, Juraci 
informou que estão sendo 
organizadas manifestações 
em conjunto com o Conselho 
Estadual do Idoso, bem como 
outras entidades de defesa a 
Melhor Idade. No entanto, 
ainda não foi informada a 
data dos atos.

Além da luta contra a OMS, 
Juraci informou que existe 
uma outra frente de batalha 
nos direitos das pessoas com 
mais de 65 anos no Congresso 
Nacional, com a discussão 

do Projeto de Lei 7419/2006, 
de autoria do senador Luiz 
Pontes (PSDB-CE).

O texto trata de mudanças 
no Estatuto do Idoso, que 
permitem que planos indi-
viduais possam ter reajustes 
para além dos definidos pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). “Somos 
contra este tipo de ação porque 
atinge homens e mulheres 
num ponto sensível, que é 
o orçamento doméstico na 
Saúde”, concluiu.

Segundo o Portal da Câmara 
dos Deputados, a matéria 
se encontra na Comissão 
Especial de Planos de Saúde 
e segue em análise.

Andre Diniz

Própria organização se contradiz ao criar a Década do Envelhecimento Saudável

Divulgação

Colégio Marechal Rondon realiza II Feira de Empreendedorismo
Mogi - O Colégio Marechal 
Rondon realizou no último 
dia 26 a II Feira de Empreen-
dedorismo no modelo do 
programa Shark Tank exibido 
pelo canal Sony Channel nas 
instalações da instituição. 
Com jurados convidados, 
os alunos do Ensino Funda-
mental I, II e Ensino Médio 
apresentaram seus projetos 
empresariais desenvolvidos nas 
aulas de Empreendedorismo. 

Entre pastel, picolés, jo-
gos recicláveis, celulares, as 
crianças e jovens trouxeram 
diversas propostas para a 
Feira de Empreendedorismo.
Durante o desenvolvimento 
do trabalho os alunos tiveram 
que escolher um nome para 

Aula diferenciada

a empresa, em um produto, 
pensar qual seria o seu di-
ferencial, quem são os seus 
concorrentes, nas divulgações, 
entre outros e mostrar aos 
jurados porque a sua empresa 
vale a pena estar no mercado. 

A aula diferenciada do 
Marechal Rondon impulsiona 
os alunos a desenvolverem 
habilidades e competências 
além das aulas básicas. Por 
exemplo, as crianças e os 
jovens aprendem sobre lide-
rança, matemática financeira, 
a trabalhar em equipe e até em 
superação. A coordenadora 
do colégio, Marilena Franco, 
comentou sobre a disciplina 

“Ensinar empreendedorismo aos 
alunos no colégio é importante 

pois assim são estimulados 
a desenvolver ações para al-
cançar objetivos e a trabalhar 
com planejamentos e metas”. 
A pandemia da Covid-19 
é um ótimo exemplo para 
trazer em sala de aula e mos-
trar aos alunos o que eles 
precisam planejar e criar 
estratégias para conseguir 
alavancar suas empresas.  
O mantenedor do colégio, 
Pablo Monteiro, concordou 
com a coordenadora.“As 
aulas de Empreendedorismo 
ensinam os alunos a escolher, 
a ter ciência de um processo 
empresarial. Com isso, ajuda 
a superar as dificuldades e 
as limitações que acontecem 
na vida”. Estudantes apresentaram seus projetos empresariais aos jurados e convidados

Cauê Maldonado

Leia a íntegra da carta 
de repúdio divulgada pela 
entidade:

O Conselho Municipal do 
Idoso de Mogi das Cruzes 
vem, por meio dessa nota, 
reportar a nossa indignação 
e perplexidade diante da nova 
Classificação Estatística 
Internacional de Doenças 
e Problemas relacionados 
à Saúde apresentado pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

A CID (Classificação 
Internacional de Doenças) 
entra em vigor a partir 
de 01 de janeiro de 2022, 
colocando a velhice como 
um sintoma de senilidade, 
que classifica adoecimento 
na terceira idade. Este 
código difere o processo 
natural do envelhecimento 
e o de senescência que é o 
comprometimento de algu-
mas funções do indivíduo 
em decorrência da idade.

Consideramos esse CID 
um retrocesso frente aos 
avanços das políticas em 
busca do envelhecimento 
saudável e do próprio 
Relatório Base da OMS 
divulgado no final de 2020 
intitulado “Década do 
Envelhecimento Saudável 
2021-2030”.

O envelhecimento é 
uma evolução fisiológica e 

Repúdio da entidade
natural de todo ser huma-
no. A inclusão da velhice 
como doença causará um 
aumento do ageísmo, e 
interferirá nas pesquisas 
epidemiológicas e dissimu-
lará reais problemas que 
são vividos em especial por 
idosos, inviabilizando as 
tão necessárias políticas 
públicas para promover 
futuros investimentos espe-
cíficos para o tratamento 
destas doenças.

Diante do aumento da 
expectativa de vida, cal-
culado em 2021 em média 
de 76,7 anos para homens 
e 80,1 para mulheres, não 
podemos aceitar essa classi-
ficação, que contraria todo 
trabalho para melhorar a 
vida dos idosos brasileiros.

Foram anos de pesquisa 
e luta para que a população 
tomasse conhecimento que 
a velhice é uma das fases 
do ciclo da vida.

Portanto, sentimo-nos 
enquanto órgão de defe-
sa da Pessoa Idosa no 
município de Mogi das 
Cruzes na obrigação de 
nos posicionarmos, através 
desta Nota de Repúdio 
endereçada À OMS (Or-
ganização Mundial da 
Saúde).
Juraci Fernandes de Almeida

Presidente - Gestão 2021/2023
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Evento marca o encerramento 
do 1º programa municipal
Ação é voltada a iniciativas para os desafios da gestão de políticas públicas, trabalhando os conceitos GovTechs

STARTUPS

Mogi - A Prefeitura realiza 
amanhã, às 9 horas, o evento 
Mogi Tech – Gov Experience. 
A ação acontecerá no auditório 
do Cemforpe, na Vila Nova 
Mogilar, e marca o encerramento 
do Programa de Incubação do 
Polo Digital deste ano, o pri-
meiro do Brasil a ser realizado 
por um município voltado 
exclusivamente a iniciativas 
para os desafios da gestão de 
políticas públicas, trabalhan-
do os conceitos GovTechs e 
Cidades Inteligentes.

O evento contará com um 
painel que terá a participação 
de convidados especiais do 
BrazilLAB e da IdeiaGov, duas 
referências nacionais no setor 
de startups e de iniciativas 
voltadas a GovTechs, e do 
deputado estadual Sérgio Victor 
(Novo). Também será feita uma 
apresentação dos projetos e 
dos resultados alcançados 
nesta edição do Programa de 
Incubação.

“Neste ano, o Programa de 
Incubação do Polo Digital 
teve foco nas startups que 

apresentam soluções para 
questões voltadas aos governos, 
com foco no atendimento 
ao cidadão. É uma iniciativa 
inédita no Brasil e que trará 
resultados importantes para a 
cidade, para sua população e 
também para os empreende-
dores”, destacou o secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, Gabriel 
Bastianelli.

Ele lembrou que, durante 
o programa, a estrutura da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
participou no acompanhamento 
e na validação das iniciativas. 
Todos os secretários municipais 
estiveram no Polo Digital, 
conheceram as iniciativas, 
acompanharam o processo 
e mantiveram contato com 
os empreendedores.

“Esta foi uma iniciativa inédita 
e teve uma troca de experiências 
muito enriquecedora, tanto para 
os secretários municipais, que 
puderam conhecer as ideias 
que estão sendo desenvolvidas, 
quanto para as startups”, disse 
Bastianelli.

O ciclo do Programa de 
Incubação deste ano começou 
com a participação de dez 
startups, para a realização de 
atividades durante os últimos 
dez meses. Destas, nove chega-
ram ao fim do programa: três 
iniciativas voltadas à Educa-
ção, duas para Saúde e uma 

para cada um dos setores de 
Agricultura, Empregabilidade, 
Meio Ambiente e Zeladoria.

Para a área da Educação, as 
iniciativas são a Educaton, vol-
tada à formação de professores 
com a utilização de tecnologia; 
a TecAcademy, uma plataforma 
que oferece ao professor uma 

ferramenta individualizada 
de avaliação dos alunos; e a 
Psiqedu, que apresenta um 
programa para o novo ensino 
médio, composto por cursos 
que dialogam com o mundo 
do aluno, preparando-o para 
encarar a vida atual. 

Na área da Saúde, o Conecta 

Pulse trabalha com uma pul-
seira com QR code com acesso 
aos dados de saúde para o 
pré-atendimento médico de 
emergência. Esta iniciativa já 
teve, inclusive, um caso real 
de utilização, facilitando o 
socorro a um paciente que 
sofreu um infarto. Já a Brasil 
Clin tem ação voltada ao aten-
dimento médico de pessoas 
de baixa renda.

Para a Agricultura, a Agrolog 
oferece uma plataforma digital 
para integrar e conectar a 
logística do mercado agro, 
enquanto na área de Empre-
gabilidade, A Tenda com Jogos 
propõe treinamento online e 
gamificado para melhorar o 
índice de empregabilidade 
das empresas. 

Na área de Meio Ambien-
te, a Muteki trabalha com o 
conceito de sustentabilidade, 
com sistema de geração de 
energial renovável. Por fim, 
para a Zeladoria, a Wise Things 
tem um sistema de pesagem 
de caminhões em tempo real 
por meio de sensores iOT.

Ação ocorrerá, amanhã, às 9 horas, no auditório do Cemforpe, na Vila Nova Mogilar

Emanuel Aquilera/Arquivo

Termina amanhã prazo
para inscrição no vestibular
Mogi - As inscrições do pro-
cesso seletivo da Faculdade de 
Tecnologia (Fatec) de Mogi 
das Cruzes foram prorrogadas. 
Agora, os candidatos têm até 
amanhã, às 15 horas, para 
tentar ingressar em um dos 
cinco cursos da instituição, que 
é pública e o ensino gratuito, 
oferecidos na cidade, com 
início no primeiro semestre 
de 2022.  

São 260 vagas distribuídas 
entre Agronegócio, Análise 
e Desenvolvimento de Sis-
temas, Gestão de Recursos 
Humanos, Logística e Gestão 
Empresarial (este último em 
EAD). Os cursos têm duração 
de três anos, o que favorece a 
formação rápida, e incluem 
disciplina de inglês.  

Um dos diferenciais da 
Fatec de Mogi é o curso de 
Agronegócio, nos períodos 
tarde e noite. É o único nessa 
área em toda a região do Alto 
Tietê e na Grande São Paulo. 
O curso de Agronegócio tem 
excelência comprovada, com 
nota 4 no Enade, que é o 

Fatec de Mogi das Cruzes

exame que avalia a qualidade 
dos cursos de ensino superior 
no Brasil, com escala de 1 a 5. 

O valor da taxa do vestibular 
é de R$ 39 e a inscrição só 
pode ser feita pelo site www.
vestibularfatec.com.br. Uma 
vez aprovado no vestibular, o 
aluno não tem que se preocupar 
com mensalidade durante todo 
o período de estudos, pois o 
ensino na Fatec é gratuito. 

A seleção será por análise de 
histórico escolar, sem prova 
presencial ou online, em razão 

da pandemia. Para concorrer 
às vagas, é preciso ter termi-
nado ou estar cursando o 
ensino médio ou equivalente, 
desde que no ato da matrícula 
comprove a conclusão. 

Mais informações estão 
disponíveis no site do vesti-
bular (www.vestibularfatec.
com.br), incluindo passo a 
passo das inscrições, critérios, 
documentos, etc. O campus 
fica na Rua Carlos Barattino, 
908, Vila Nova Mogilar. E o  
telefone é o 4699-2799. 

Candidatos têm até às 15 horas para fazer inscrição

Divulgação/PMMC

Educadores podem inscrever 
projetos até a próxima sexta
Mogi - Educadores podem 
se inscrever no Conectando 
Boas Práticas 2021, uma 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e 
a Fundação Lemann. O 
prêmio, promovido pela 
Rede Conectando Saberes, 
tem como proposta conec-
tar, fomentar e disseminar 
projetos educacionais para 
que essas boas práticas 
alcancem mais pessoas e 
causem ainda mais impacto 
na educação nacional. As 
inscrições podem ser feitas 
até o dia 10 de dezembro. 

A premiação deste ano 
busca reunir projetos voltados 
para o enfrentamento dos 
desafios potencializados pela 
pandemia, reconhecendo o 
empenho dos educadores 
na manutenção da apren-
dizagem e na garantia da 
educação para todos. A 
rede municipal de ensino 
de Mogi das Cruzes faz 
parte da Rede Conectando 
Saberes desde 2019.

Podem se inscrever 

Conectando Boas Práticas

professores, coordenado-
res pedagógicos e diretores. 
A premiação é aberta para 
todo o Brasil. Os projetos 
devem se enquadrar nas 
temáticas: Recuperação 
da aprendizagem (reforço 
escolar e/ou teste diagnós-
tico), Participação familiar, 
Organização curricular e/
ou disciplina inovadora, 
Ensino híbrido e/ou remoto, 
Permanência (evasão escolar) 
e Saúde mental.

Serão selecionados 30 
projetos, sendo dez por 
categoria, para publicação. 
Os educadores premiados 

receberão placas de reconhe-
cimento, ferramentas para 
a gestão e replicabilidade 
do projeto, além de men-
torias para apresentação 
das propostas no Evento 
Nacional da Conectando 
Saberes e no Seminário Local 
do Núcleo da Conectando 
Saberes Mogi.  

Dentre as práticas sele-
cionadas, as seis melhores 
receberão premiação em 
dinheiro de R$ 5 mil cada. 
Serão premiados dois projetos 
de coordenadores pedagó-
gicos, dois de diretores e 
dois de professores.

Para participar é preci-
so inscrever o projeto até 
10 de dezembro de 2021, 
na plataforma Prosas. A 
divulgação dos resultados 
será realizada no site da 
Conectando Saberes (https://
www.conectandosaberes.
org) a partir de março de 
2022. Para mais detalhes, 
confira o edital em: https://
conectandoboaspraticas.
prosas.com.br/ .

Premiação reúne
trabalhos voltados
para o enfrentamento
dos desafios 
potencializados
pela pandemia
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Peixoto se encontra com Haydee numa pizzaria. Haydee reclama que o lugar 

é muito simples para um delegado.

GLOBO, 17H55

Malhação

Gael revela a Karina e Bianca que Cobra é seu fi lho e que Heideguer o está 

ameaçando. Gael e Duca confrontam Heideguer, que tenta manter a calma.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Nino se preocupa com a revolta de Tonico. Teresa e Pilar afi rmam a Louzada 

que é preciso decretar epidemia na cidade. Com a ajuda de Nélio, Batista 

descobre que Lota se aliou a Borges para afastá-lo de Lupita. Lota confessa 

que Bernardinho não é fi lho de Batista.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném vê Rose, mas Carmem o intercepta antes de ele se aproximar da ex-

modelo. Acontece uma emergência na clínica, e Joana deixa Rose sozinha 

na festa. Paula descobre que Carmem fez uma proposta para Neném. 

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Túlio e Ruth fi ngem ser um casal interessado em adotar uma criança. Túlio fi ca 

intrigado com o fato de Ravi conhecer Renato. Avany desconfi a de Túlio e Ruth 

e manda uma foto para Ravi, se certifi cando de que o casal está mentindo. 

RECORD, 21H

Gênesis

Abrão se emociona com o aviso de Deus. O faraó impede a saída de Sarai. 

As esposas do faraó também sofrem.
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ILUMINISMO

Antigo 
território

do Guaporé
(sigla)

Assegu-
rado;

garantido
(fig.)

Direciona o
vento do
ar-condi-
cionado

A pessoa
que sente 
prazer com
a dor alheia

Agir como
o “X9”

Sede do
governo

argentino

Aquele que
precisa de
cuidados
médicos

Condição 
obrigatória
na mono-

gamia

Banda de
rock: gra-
vou “It’s
My Life!”

Capital 
e maior

cidade da
Noruega

Porco
novo e
ainda

pequeno

Único
animal
que faz
guerra

“Falem
mal, mas
falem de

(?)” (dito)

Maria-(?),
doce
típico

brasileiro

Pedra do
amolador
de facas 

Período
básico de
cálculo

dos juros

Piscina,
em inglês
Rede local
(Inform.)

Pronome
oblíquo e-
quivalente
a  “a ele”

Joia de
formatura
Espécie

de canoa

Amiga do
Rolo (HQ)

Garota,
em inglês

Movimento
filosófico e
literário de
Voltaire 

Laila Zaid,
pela cor
de seus
cabelos

Tradicio-
nal prato carioca à 

base de frutos do mar

Que deixa passar luz
(fem.)

Faixa mais 
povoada do Brasil

Agostinho (?), primeiro
presidente de Angola

Informação
no pé de
página 
do livro

Elis
Regina e
Gal Costa

George
Eastman,
inventor
do filme 

fotográfico

Protetores de chuva
Tema de Valdirene,
na novela “Amor à

Vida” Cidade do
Garantido
e do Capri-

choso
(AM)

3/lan. 4/girl — pool. 5/aleta — dedar. 7/bon jovi. 9/parintins. 14/sopa leão veloso.

Há muitas pessoas 

que necessitam de 

vários motivos para 

permanecerem vivas. 

. Elas acordam já com 

diversas atividades 

programadas em mente, 

e se por um acaso 

algo não sair como 

o planejado, ficam 

totalmente perdidas.

Obviamente é 

necessário um mínimo 

de planejamento, mas 

encarar tudo como 

obrigação, sem a opção 

da liberdade, pode se 

MOMENTO
especial

ESCOLHA O INSTINTO E REPENSE O MOTIVO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

MARIA AMELIA MONTONI GUEDES

Eu te desejo uma vida cheia de momentos felizes, de leve-

za, paz, ternura, carinho e sonhos. Feliz aniversário!

O maior vencedor é aquele que 
sempre tem coragem para continuar 
lutando.”

 cultura@jornaldat.com.br

tornar mais tarde em 

arrependimento.

Todos os motivos que 

movimentam nossa 

vida devem ser sempre 

alterados à medida que 

são alcançados. Mas se 

no meio do caminho 

percebeu que algum já 

não é mais válido, tenha 

a certeza que mais vale 

dispensá-lo.
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Debora Benedita da Silva
Lucas Ventura Munhoz

Orlando Domingues
Francisco Matias Neto
Pedro Vieira Azeredo

Maria Bernardo da Silva
Leticia Felix de Santana

Neusa da Silva

Maria Neves da Silva
Lara Melissa Alves de Camargo

Rosilene Vieira Moura
Jose Benedito Lessa

Rosana Botta
Pedrina Rosa Ribeiro

Francisco Soares de Castilho
Benedito Wilson Rocca

Pedro Felix Bueno

FALECIMENTOS

02 DE DEZEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

03 DE DEZEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

04 DE DEZEMBRO DE 2021

Mogi das Cruzes, 07 de Dezembro de 2021 
A AGCMMC/SP,( Associação dos Guardas Civis muni-
cipais de Mogi das Cruzes) CNPJ 15.453.599/0001-96, 
atravéz de sua Presidente Erica C. Branco vem convo-
car seus associados para participar das eleições 2021 
e assembleia geral ordinária de prestação de contas. 

1-Convocação para eleições: 
A-) As chapas interessadas em concorrer o pleito, deverão 
cumprir todos os requisitos do estatuto desta entidade. 
B-) A inscrição da chapa deverá ser realiza-
da nos dias 07/12/2021 e  09/12/2021 às 17:40 
HS. mediante ofício, diretamente com a presi-
dente na Rua Thuller, n. 564, Jardim Universo. 
C-) Prazos:
I- Inscrição do dia 07/12/2021 
até o dia 09/12/2021 às 17:40hs. 
II- Divulgação de deferimento ou inde-
ferimento das chapas dia 11/12/2021 
III- Campanha Eleitoral de 12 a 21de Dezembro. 
IV- Eleição dia 22/12/2021
2- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GE-
RAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
Dia 22/12/2021 às 19:30 hs.
Local: Rua Navajas,635, Shangai.
Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente 
com a presidente.
 
Erica C. Branco- Presidente da AGCMMC/SP

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 187/2021 - PROCESSO Nº 29.248/2021 e AP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 
NATURAL SEM GÁS – COPO DE 200ML.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos 
no Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), 
às 14:00 horas do dia 22 de dezembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à 
disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 06 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 134/2021 - PROCESSO Nº 18.969/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14 horas do dia 20 de 
dezembro de 2021. 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 06 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
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 
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 177/2021 - PROCESSO Nº 13.379/2021 e apensos
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 21 
de dezembro de 2021. 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 06 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO OLIVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
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 186/2021 - PROCESSO Nº 24.459/2021 E AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS (ARMÁRIO, ESTANTE, ARQUIVO DE 
AÇO, MESA, CADEIRA, ETC).
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09 horas do dia 20 de 
dezembro de 2021. 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 06 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS 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 190/2021 - PROCESSO Nº 23.996/2021 e AP
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ERGOMÉTRICAS, BOLAS DE BASQUETEBOL, 
FUTEBOL E VOLEIBOL, COLCHONETES PARA GINÁSTICA, REDE DE VOLEIBOL, ETC.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 21 
de dezembro de 2021. 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 06 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2021 – PROCESSO Nº 22.175/2021 E APENSOS

OBJETO:AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS, CAMISETAS E JAPONAS OPERACIONAIS), 
AVENTAIS E LUVAS.
EMPRESAS VENCEDORAS: FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI; R.J.E. 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES CAMPINAS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 292.230,74 (duzentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta reais e setenta 
e quatro centavos).

Mogi das Cruzes, em 29 de novembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2021 – PROCESSO Nº 23.039/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS.
EMPRESAS VENCEDORAS: FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA; KLOOS DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS EIRELI; LC COMERCIAL EIRELI; MIDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA; PERFYL TECH QUIMICA LTDA e PONTO MIX COMERCIAL E 
SERVIÇOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 10.986,91 (dez mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos).

Mogi das Cruzes, em 01 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 08/2021 – PROCESSO Nº 30.870/2021

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Agricultura, 
comunica que devido as alterações realizadas no edital, fica REDESIGNADA a apresentação 
dos envelopes “Documentação”, serão recebidos até o dia 25 de janeiro de 2022 às 9h00, 
na Secretaria de Agricultura, sito a Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes nº 550, Mogilar e a 
“Abertura e Habilitação” no mesmo dia a partir das 14h00, no Auditório da Prefeitura 
Municipal, localizado na Av. Narciso Yague Guimarães nº 277 – Centro Cívico. O Edital 
passará a ser identificado pelo nº 08-2/2021 e encontra-se à disposição para download, 
juntamente com seus anexos no site da Prefeitura https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/
pagina/secretaria-de-agricultura/publicacoes. O edital poderá ser examinado e adquirido na 
Secretaria de Agricultura, endereço acima, para tanto o interessado deverá trazer um Pen 
Drive para permitir a gravação dos arquivos.

Mogi das Cruzes, 06 de dezembro de 2021.
FELIPE MONTEIRO DE ALMEIDA

Secretário de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Posto de Saúde do Jardim Santa Tereza é alvo de furto e vandalismo

Mogi- O Posto de Saúde Santa Tereza foi novamente invadido neste final de semana. 

Foram danificados e furtados vários equipamentos como computadores, ar-condicionado 

e estabilizadores. A sala de Odontologia foi uma das mais prejudicadas e, por conta da 

necessidade de reposição de aparelhos e instrumentos, não há previsão para retomada 

dos serviços de saúde bucal. O atendimento está temporariamente suspenso.
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MAIS INFORMAÇÕES

Rodoviários e empresas entram
em acordo sobre reajuste salarial
Categoria obtém aumento de 10% referente a inflação, correção no vale-alimentação e cesta básica de R$ 150

TRANSPORTES

Mogi - O Sindicato dos 
Rodoviários de Mogi das 
Cruzes e Região informou na 
tarde de ontem que chegou 
a um acordo com as empre-
sas de transporte público 
que operam no município 
para o reajuste dos salários 
e benefícios da categoria, 
encerrando o estado de greve 
iniciado há duas semanas. 
O índice do reajuste foi de 
10% em parcela única para 
os vencimentos e benefícios 
dos funcionários.

A categoria aprovou no 
dia 24 de novembro, du-
rante assembleia, o estado Acerto impediu prejuízo ao usuário com possível greve

de greve após apresentar a 
campanha de reajuste de 
10% para as perdas da in-
flação nos últimos 12 meses, 
além de 5% de aumento 
real. Na primeira rodada 
de negociações, segundo o 
sindicato, a contraproposta 
das empresas teria sido de 
aumento zero.

Depois do início das mo-
bilizações para uma possível 
parada caso não houvesse 
nenhum tipo de avanço nas 
reivindicações, as empresas 
realizaram duas reuniões: a 
primeira ocorreu na última 
sexta-feira, quando uma pro-
posta de 8% a ser quitada em 
duas parcelas foi rechaçada 

pelos representantes sindi-
cais. No entanto, os donos 
das empresas pediram uma 
nova rodada ontem, para 
uma nova proposta com o 
intuito de evitar a paralisação 
dos serviços.

Na prática, os motoristas 
e funcionários das empresas 
terão 10% de reajuste em 
seus salários, aumento no 
vale-alimentação para R$ 
1,2 mil, e cesta básica no 
valor de R$ 150. A proposta 
foi aprovada pela categoria, 
que oficialmente retirou o 
estado de greve.

Segundo Felix Barros, 
presidente do sindicato, a 
proposta representa uma 

vitória dentro do contexto 
econômico e social do país, 
principalmente para os seto-
res que foram mais afetados 
com as perdas salariais no 
período. “Se levarmos em 
conta a situação do país, 
com o aumento nos com-
bustíveis, nos alimentos - no 
custo de vida como um todo, 
hoje podemos trabalhar com 
mais tranquilidade. Estamos 
cientes das perdas que o 
transporte público teve du-
rante a pandemia, mas não 
pode haver recuperação às 
custas dos trabalhadores”, 
afirmou. A última paralisação 
do transporte público em 
Mogi aconteceu em 2019.

Andre Diniz
Mogi News/Arquivo

Saúde prossegue campanha 
para reforço da vacinação
Mogi - O município pros-
segue com intensificação da 
campanha para reforço da 
vacinação contra a Covid-19 
para aplicação de primeira, 
segunda ou terceira dose. O 
trabalho começou no sábado 

Covid-19

passado e, em apenas um dia, 
4.645 doses foram aplicadas.

O atendimento está sendo 
realizado sem necessidade 
de agendamento, bastando 
comparecer à unidade de 
saúde ou drive, conforme 

programação. Quem prefe-
rir garantir o horário e local 
pode efetuar o agendamento 
online por meio do site www.
cliquevacina.com.br. 

A ação prossegue até o dia 
11 de dezembro. 

A primeira dose da vaci-
na contra a Covid-19 está 
disponível para adultos ou 
adolescentes a partir de 12 
anos, enquanto a segunda 
deve seguir os intervalos do 
imunizante utilizado na pri-
meira: CoronaVac (15 dias); 
Pfizer (21 dias); e AstraZeneca 
(oito semanas).

A terceira dose pode ser 
aplicada em qualquer pessoa 
com 18 anos ou mais que te-
nha completado a imunização 
há pelo menos quatro meses. 
Já as pessoas que tomaram a 
Janssen (dose única) agora 
também podem receber a 
dose de reforço com Pfizer a 
partir de dois meses.

Mortes

A região do  Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou mais um óbito por 
Covid-19 nas últimas 72 horas.


