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A nova unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi)
começa a ganhar forma na Vila Natal. Atualmente, a obra se encontra na etapa da instalação das
estruturas de concreto. A escola terá capacidade para
atender 780 estudantes. Cidades, página 4
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SAÚDE

População teme que o aparelho estrague; Prefeitura explicou que funcionamento depende de novas instalações

Moradores cobram instalação
de tomógrafo na Vila Suíssa

Luana Nogueira

Moradores cobram o funcionamento do novo aparelho
de tomografia da Unidade
Básica de Saúde (UBS) Vila
Suíssa. O equipamento foi
entregue em dezembro do
ano passado e vai substituir
um antigo tomógrafo que
opera no local. De acordo
com a Prefeitura de Mogi
das Cruzes, a instalação do
novo aparelho depende de
uma alteração no sistema
elétrico da unidade.
A administração municipal
afirmou que a UBS da Vila
Suíssa não deixou de prestar
o serviço de diagnóstico por
imagem. O novo aparelho foi
adquirido pela Organização
Social Centro de Estudos e
Pesquisas Doutor João Amorim
(Cejam), responsável pela
administração da unidade,
sem custos para o município.
O presidente da Associação
dos Moradores do Jardim São

Pedro e Região, Adalberto
Andrade, afirmou que os
moradores questionaram a
Prefeitura sobre o prazo para
a instalação do aparelho, mas
não obtiveram resposta. “O
aparelho foi comprado no
ano passado. Estivemos no
posto de saúde e ele continua
na caixa. Nossa preocupação
é que esse equipamento se
deteriore. Quando esses
aparelhos ficam sem usar
corre o risco de não funcionar. A Prefeitura precisa se
posicionar”, destacou.
A associação questionou
a demora para a instalação
do tomógrafo no Ministério Público. “Queremos
que o Ministério Público
ouça a Prefeitura para saber
o que está ocorrendo. O
mais difícil que é comprar
o equipamento já foi feito,
agora precisa colocar para
funcionar. Ficamos sabendo
que a implantação não foi
feita ainda por problemas
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ofertado aos pacientes do
Sistema Integrado de Saúde
(SIS)”.
Ainda segundo informações
da administração municipal
“O antigo equipamento continua atendendo à demanda
local e o município conta
com mais três equipamentos:
Hospital Municipal de Mogi
das Cruzes, em Brás Cubas,
Santa Casa de Misericórdia,
no Centro, e Hospital Luzia
de Pinho Melo, no bairro do
Mogilar”.
O novo equipamento
possui o dobro de resolução
de imagem comparado com
o antigo aparelho, ele conta
com quatro canais (o antigo
tinha dois). Outra novidade
serão alguns softwares específicos de reconstrução em 3D
População está questionado a demora para colocar o equipamento funcionar
e remoção de imagens ósseas,
na rede elétrica, que não informou que “A instalação do que já está sendo providen- melhorando a visibilidade
comporta. Nosso medo é novo aparelho de tomografia ciado. O novo equipamento de estruturas vasculares e
levarem para outra unidade”, na UBS Vila Suíssa depende é um modelo mais moderno outros pequenos detalhes. O
ressaltou Andrade.
de uma alteração no sistema e preciso para o serviço tomógrafo tem capacidade
Por meio de nota, a Prefeitura elétrico da unidade, serviço diagnóstico por imagem para 400 exames por mês.
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Inscrições começam quinta-feira

Candidatos realizam
provas para concurso

Mogianos poderão se inscrever entre quinta-feira e
sábado nos cursos gratuitos
do Centro Municipal de
Apoio à Educação de Jovens e
Adultos (Crescer), da Secretaria Municipal de Educação
de Mogi das Cruzes. São
oferecidas, ao todo, 5.795
vagas nas seis unidades do
programa, localizadas na Vila
Natal, Vila Brasileira, Brás
Cubas, Jundiapeba, César de
Souza e centro. As inscrições
podem ser feitas pelo site
da Prefeitura de Mogi das
Cruzes, na Carta de Serviços.
Estão disponíveis 1.800
vagas na unidade Brás Cubas,
1.385 na Vila Natal, 790 na
Vila Brasileira, 700 no centro,
560 em César de Souza e 560
em Jundiapeba. Um dos destaques deste bloco é o curso
de Chocolate Artesanal para
Páscoa, que será oferecido em
todas as unidades. No centro

Ney Sarmento/PMMC

para mogianos a partir dos
11 anos.
A efetivação das matrículas
poderá ser feita nos dias 15
e 16 de fevereiro. No ato da

Caso o número
de inscrições
seja superior ao
de vagas, será
realizado sorteio

As seis unidades de Mogi oferecem 5,7 mil vagas

e em Brás Cubas, à noite,
jovens a partir dos 18 anos
e com curso de informática
básica, poderão aprender a
ser um youtuber, com dicas
de gravação de vídeos para
a internet.
Caso o número de inscrições seja superior ao de
vagas, será realizado sorteio

nas unidades no dia 6 de
fevereiro a partir das 9 horas. A primeira chamada
será divulgada no dia 8 de
fevereiro, a partir das 14
horas, no site da Prefeitura
e nas unidades do Crescer.
O inscrito deverá ter a idade
mínima exigida para o curso.
O Crescer oferece cursos

matrícula, os candidatos deverão levar RG, comprovante
de endereço e comprovante
de escolaridade, caso seja
exigido pelo curso. As aulas
terão início a partir do dia
19 de fevereiro. O Crescer
une educação e qualificação
profissional básica com a
oferta de cursos gratuitos
e função qualificadora das
turmas de Educação para
Jovens e Adultos (EJA).

Milhares de candidatos
prestaram anteontem as
provas objetivas para 14
cargos do concurso público
da Prefeitura de Mogi das
Cruzes, que totalizam 63
vagas em diversas secretarias
municipais. Mais de 24 mil
pessoas se inscreveram.
Os cargos são agente escolar,
agente sepultador, auxiliar
de apoio administrativo,
dentista, enfermeiro auditor,
médico auditor, médico
clínico geral, médico ginecologista, médico pediatra,
médico psiquiatra, operador
de máquinas, pedreiro e
soldador, além de cadastro
reserva para arquiteto.
De manhã, as provas
foram para os cargos de
arquiteto, auxiliar de apoio
administrativo, dentista,
enfermeiro, auditor, médico

auditor, médico clínico geral, operador de máquinas,
pedreiro e soldador. À tarde,
foi a vez dos candidatos a
agente escolar, agente sepultador, médico ginecologista,
médico pediatra e médico
psiquiatra. Os salários vão
de R$ 1.763,92, para o
cargo de agente escolar, a
R$ 7.147,57 para arquiteto.
De caráter eliminatório
e classificatório, teve como
objetivo avaliar o grau de
conhecimento teórico do
candidato. Posteriormente,
para alguns cargos como
agente sepultador, operador
de máquinas, pedreiro e
soldador, haverá também
prova prática.
Os aprovados serão regidos
pelo Estatuto do Servidor
Público (Lei Complementar
Municipal nº 82/11).

