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falta qualificação 
na busca por vaga
Esta é a constatação da Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho

Levantamento feito pelo Mogi News mos-
tra que as duas unidades do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador (PATs) oferecem 

vagas, mas o problema é encontrar traba-
lhadores qualificados para ocupá-las. De 
janeiro a agosto deste ano, quase 5 mil va-

gas foram oferecidas na região e apenas 13% 
foram preenchidas. Outras cidades têm o 
mesmo problema. Região, página 12

guararema | a revitalização do bairro luís carlos, em Guararema, entregue ontem, remete quem 
o visita para uma viagem ao passado.  a “maria-Fumaça” estreou sua 1ª viagem região, página 12

Especial, páginas 10 e 11

Moralogia 
completa 
meio século
Autoridades participam hoje das 
comemorações dos 50 anos do 
Instituto de Moralogia no Brasil, 
fundado pelo médico Nobolo Mori. 
Em reportagem especial, Mogi 
News mostra os objetivos do ins-
tituto que prega a moral. 

Data históricaassistência

Entidades de 
Mogi acolhem 
117 idosos

Em Mogi das Cruzes, 87 % das 
vagas destinadas ao acolhimento 
de idosos já foram ocupadas. De 
acordo com a Secretaria de As-
sistência Social, em agosto deste 
ano, 117 idosos já foram acolhi-
dos, de um total de 138 vagas ofe-
recidas. Cidade, página 6 Instituto de Moralogia do Brasil, na Serra do Itapeti, celebra aniversário hoje
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Cras do Jardim 
Lair atenderá 
5 mil famílias

Nova unidade entregue ontem 
pela Prefeitura de Mogi das Cruzes 
será mais um ponto de referên-
cia para as famílias do bairro em 
programas sociais e atendimen-
tos a casos de vulnerabilidade 
social. Autoridades comentaram 
a importância do serviço para a 
comunidade do distrito de Brás 
Cubas. Cidade, página 4

InauGuração

Ex-governador 

roberto arruda, desiste 
de disputar as eleições 
para o o governo do dF

ficha suja

Brasil, página 13

José Kachel fala 
sobre a crise hídrica 

entrevista

Enrevista, páginas 8 e 9

empreendedor de 
Sucesso já é referência

prêmio

Cidade, página 5
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, página 3

Objetivo principal 
da Ford com lançamento
do Ka Sedan é alavancar
vendas neste segmento
cada vez mais concorrido.

joão pessoa
Além das belezas naturais das praias pessoenses, a 
culinária deste lugar atrai pela diversidade e pelo sabor

, página 2, página 8
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