portalnews.com.br

Domingo, 19 de julho de 2020

Cidades

5

Ensino Superior

Maioria das vagas é para bolsas integrais; as parciais foram encontradas somente no município de Suzano

Alto Tietê disponibiliza 516
vagas a candidatos do Prouni
Thamires Marcelino

As inscrições para o 2º
processo seletivo do Programa Universidade para
Todos (Prouni) deste ano
terminaram anteontem. Os
interessados, que realizaram
o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) no ano passado,
tiveram até às 23h59 para
concluir as inscrições pelo site
oficial do programa. Só nas
cinco cidades mais populosas
do Alto Tietê, sendo elas Mogi
das Cruzes, Itaquaquecetuba,
Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá, mais de 500 vagas
estão disponíveis para que
os candidatos ingressem em
universidades particulares.
A maioria das vagas são
para bolsas integrais, aquelas
em que os alunos não têm
nenhum custo de mensalidade
durante todo o curso. Em
relação às bolsas parciais, em
que os estudantes alcançam
somente 50% da isenção
das mensalidades, existem
apenas seis delas em todas as

universidades do G5 do Alto
Tietê. Ao todo, os municípios
somam 516 vagas, de acordo
com um levantamento feito
pela reportagem com base
nos dados divulgados pelo
Prouni desde a abertura das
inscrições.
Todas as vagas parciais existentes estão disponíveis para
as universidades de Suzano,
dentre elas estão a Universidade
Anhembi Morumbi, Universidade Santo Amaro (Unisa)
e a Universidade Paulista
(Unip). No geral, o Prouni
distribuiu 63 vagas para as
universidades do município.
Mogi é que a mais recebeu
vagas do programa, chegando a
376, a maioria dos cursos que
podem ser feitos por meio do
programa estão na Universidade
Mogi das Cruzes (UMC), com
15, e o Centro Universitário
Braz Cubas, com 34 cursos.
No município, nenhuma vaga
parcial foi disponibilizada pelo
programa que abre inscrições
no início do 1º e 2º semestre de
todos os anos. Para concorrer

Mariana Acioli

UMC possui 15 cursos com vagas para o Prouni

à bolsa integral, o candidato
deve comprovar renda familiar
bruta mensal de até um salário
mínimo e meio por pessoa.
Para a bolsa parcial (50%), a
renda familiar bruta mensal
deve ser de até três salários
mínimos por pessoa.
Em Itaquá, Ferraz e Poá,
estão disponibilizadas 59,

dez, e nove vagas integrais
para o Prouni. De acordo
com o Ministério da Educação (MEC), é obrigatório
que os candidatos tenham
no mínimo 450 pontos na
média das notas do Enem,
além de não poder ter zerado
na redação. Somente o texto
descritivo vale mil pontos, esta

Arquivo pessoal

Divulgação

Francisca Suene Santos
pretende cursar Logística

Vitória dos Santos se
prepara para Química

é a etapa com maior peso em
todo o exame.
A vestibulanda Vitória Santos, de 18 anos, moradora de
Arujá, passará pelo processo
seletivo no final deste ano e
pretende alcançar uma das
vagas do Prouni. “No ano
passado estava estudando
em um cursinho particular,
mas agora estou utilizando
apenas as plataformas virtuais.
Espero conseguir uma bolsa
integral do Prouni, vai me
ajudar muito por não ter
custos com as mensalidades”,

explicou Vitória, que pretende
cursar Química.
O mesmo afirmou Francisca
Suene Silva Santos, também
de Arujá, que também pretende conquistar uma vaga
no programa. “Estou estudando para conseguir uma
bolsa integral pelo Prouni,
por meio do Enem. Estudo
pelas plataformas digitais, por
simulados e artigos também”,
explicou. Ainda de acordo com
Francisca, ela pretende cursar
Logística, especialização e
gerenciamentos de processos.

Saúde

Mogi

SIS retorna as marcações
por meio do telefone 160

Microempresários podem
pedir crédito a juro zero

Nos últimos 30 dias, a
Secretaria Municipal de Saúde O horário de
conseguiu atender a demanda atendimento será
de pacientes que aguardavam realizado das 7
por consultas e retornos na às 19 horas, de
Rede Básica de Saúde suspensos segunda a sexta
em função da pandemia do
novo coronavírus. A partir de
amanhã, o atendimento do
Sistema Integrado de Saúde
(SIS) volta a receber ligações segunda quinzena de junho,
pelo telefone 160 para agen- os pacientes que tiveram
damento de consultas.
as consultas canceladas no
O horário de atendimento período foram contatados
será realizado das 7 às 19 pela equipe do SIS com nova
horas de segunda a sexta-feira data para consulta.
e também aos sábados que,
Os pacientes que preciantes da pandemia, encerrava sam passar por clínico geexpediente às 13 horas. Os ral, pediatra ou ginecologia,
agendamentos dependerão especialidades ofertadas na
da disponibilidade de vagas, Rede Básica, devem entrar em
do espaçamento de horá- contato para o agendamento
rio e outras especificidades. das novas consultas seguindo
Odontologia, por exemplo, o mesmo calendário semanal
mantém apenas atendimentos adotado antes da suspensão
de urgência e emergência.
dos serviços. Às segundas-feiras
As ligações para agenda- acontece o agendamento
mento de consultas pelo 160 para ginecologia; às terçasforam suspensas no final de -feiras para clínica geral; e às
março devido à pandemia de quartas-feiras pediatria. Nas
coronavírus (Covid-19). Na quintas-feiras e sextas-feiras

Uma parceria entre o Banco
do Povo e o Sebrae tem uma
nova linha de crédito disponível
para os Microempreendedores
Individuais (MEI) com juros
zero em Mogi das Cruzes. Os
interessados não poderão
ter restrições de crédito e
deverão ter participado dos
programas de capacitação do
programa Empreenda Rápido.
Os interessados devem
procurar a unidade do Banco
do Povo, que opera em uma
parceria entre a Prefeitura de
Mogi e o governo do Estado.
Os telefones para contato
são 4798-5148, 4798-5099
e 4798-7452. O limite de
crédito para a categoria dos
MEI é de R$ 15 mil por
empreendedor. A linha de
crédito de juro zero tem
carência de um a três meses
e prazo de até 24 meses para
pagamento.
“Neste momento de incertezas e dificuldade, a Prefeitura tem sido parceria dos
empreendedores para tentar
diminuir os efeitos da crise

são agendadas vagas remanescentes ou desistências.
Com a flexibilização da
quarentena, as unidades de
saúde estão retomando os
atendimentos com todos cuidados de segurança necessários.
Em todas as unidades estão
sendo adotados os cuidados
de acesso necessários, respeitando números reduzidos de
pessoas, uso de máscaras e
um planejamento especial
para garantir a segurança dos
pacientes e profissionais, pois
as unidades ainda atenderão
eventuais demandas espontâneas suspeitas de Covid-19.
Também foram alteradas
as rotinas dos profissionais
em suas respectivas unidades
de trabalho. “Estes ajustes
foram feitos para adequar o
atendimento nos postos em
meio a pandemia, então é
possível que mude o posto
que a pessoa estava acostumada a ir ou o médico que
costumava atendê-la”, explica
a diretora de Rede Básica,
Rebeca Barufi.
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Limite de crédito para os interessados é de R$ 15 mil

do novo coronavírus. A linha
de crédito une duas situações
importantes para os negócios, que é a capacitação dos
empreendedores e o acesso
a recursos de forma facilitada e sem juros”, destacou
o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Social, Simei Baldani.
O programa Empreenda
Rápido é uma parceria do
Estado com o Sebrae que tem
como objetivo oferecer as

ferramentas que os empreendedores precisam para abrir
ou ampliar o seus negócios.
Com ele, os interessados
podem fazer a abertura de
sua empresa, acessar crédito
com melhores taxas de juros,
aprender a gerir seu negócio,
fazer cursos de qualificação
profissional, além de criar e
gerir soluções inovadoras e
acessar o mercado por meio
de parcerias com plataformas
digitais.

