
Campanha pretende atingir também todos os animais que não foram vacinados em julho e agosto passadosDIA D

Mogi Mirim, 15 de Outubro de 2016A6 Cidade

Em novembro tem vacinação antirrábica
�� �������

O Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ), órgão 
vinculado a Secretaria de 
Saúde, divulgou o calendário 
de vacinação antirrábica que 
terá, nos bairros urbanos, 
uma única data. O Dia D 
será em 26 de novembro. 
A previsão é que todos os 
animais ainda não vacina-
dos na campanha anterior, 
realizada nos meses de julho 
e agosto, possam receber a 
dose imunizadora contra a 
doença da raiva. “Estamos 
realizando mais essa etapa 
na zona urbana, pois, apenas 
28% dos cães e gatos foram 
vacinados na recente cam-
panha”, a�irmou aintegrante 
da equipe de enfermeiros 
responsáveis pelo trabalho 

preventivo.
Nessa data, estará no 

local, uma equipe de en-
fermeiros que prestarão o 
serviço de vacinação para 
os bairros localizados nas 
regiões norte, leste e central. 
“A prestação de serviço no 
decorrer de todo o dia é um 
tempo que consideramos 
necessário para que os ani-
mais de estimação possam 
ser atendidos e os responsá-
veis possam se adequar aos 
afazeres diários”, destacou. 
O atendimento terá início a 
partir das 8h e será encerra-
do às 17h.

A estimativa de vacina-
ção de cães e gatos no mu-
nicípio está acima de 15 mil 
animais, somadas as zonas 
rural e urbana. Especialistas 
advertem que a vacinar o 

animal é “importante e fun-
damental”. “É a única forma 
de prevenção da doença, 
visto que a mesma não tem 
cura e leva a morte”.

Os bichinhos de estima-
ção menores de três meses 
de idade deverão compa-
recer acompanhados pelos 
donos com idade acima de 
18 anos. Porém, cadelas e 
gatas prenhas e animais 
em tratamento com medi-
cações como corticoides 
não poderão ser vacinados.
Também não haverá vaci-
nação a domicílio e nem se-
rão entregues vacinas para 
que os respectivos donos a 
apliquem nas residências. 
Na zona rural, prevenção 
contra a raiva terá um mês 
de duração, a partir de 17 
de outubro.

LOCAIS – DIA E HORÁRIO DE VACINAÇÃO

Comércio pode 
funcionar no feriado 
de 22 de outubro

O feriado do Dia da Ci-
dade, no dia 22 de outubro, 
pode ter o comércio de 
Mogi Mirim funcionando. 
A data, nesse ano, cairá em 
um sábado – dia da semana 
em que há maior movimen-
tação de consumidores nas 
lojas.

Para isso, o comerciante 
deve protocolar um reque-

rimento junto ao Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi Mirim (Sicovamm), so-
licitando a abertura para que 
o Sicovamm negocie com o 
Sindicato dos Comerciários.

Esse pedido deve ser en-
tregue até o dia 18, próxima 
terça-feira, na sede da enti-
dade, localizada à Rua José 
Bonifácio, 561 – Centro. No 

site do Sicovamm (www.
sicovamm.com.br) há um mo-
delo de requerimento. Basta 
imprimir e preencher.

Outras informações, pelo 
telefone 3806-5601 ou pelo e-
-mail: sicovamm@sicovamm.
com.br. É importante lembrar 
que a empresa precisa estar 
em dia com a Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Eaton realiza evento para 
assinalar 16 anos de 
funcionamento na cidade

A direção da empresa fa-
bricante de autopeças EATON 
promoveu em sua unidade 
local de 3 a 7 de outubro um 
evento denominado Eaton 
Experience com o objetivo de 
dar uma geral nas estratégias 
de negócio, atraindo para Mogi 
Mirim expressivas personali-
dades de seu quadro técnico. 
Conforme informação enviada 
pela assessoria de comuni-
cação da empresa, o evento 
“visa gerar novos negócios 
na região”. A programação 
contemplou a realização de 
palestras, displays de produ-
tos, test drives e visita à fábrica.

 A planta, que comemora 
16 anos em outubro, é consi-
derada uma das fábricas de 
transmissões mais modernas 

do mundo. Inaugurada em 
2000, a unidade, que ocupa 
uma área de 200 mil m², 
concentra a fabricação de 
componentes mecânicos de 
transmissão como engrena-
gens, eixos e sincronizados 
para automóveis e cami-
nhões das principais monta-
doras do país. 

 Ainda conforme nota 
enviada via assessoria de 
comunicação, a empresa  tem 
como objetivo  “atender às 
expectativas mais exigentes 
do setor”, e fazer uma aposta 
em inovação tecnológica e 
automatização de processos 
para manter a excelência 
da sua manufatura e gerar 
novos negócios. “As soluções 
fabricadas oferecem mais 

desempenho e economia de 
combustível para veículos de 
diferentes portes e utilida-
des”, a�irma a nota.

Como destaque da pro-
gramação, foi apresentado 
um novo equipamento den-
tro da linha de produção, 
processo conhecido como 
“brochamento”, realizado 
após tratamento térmico 
(Hard Broach) com capaci-
dade de produção de cerca 
de 160 peças por hora. Para 
aumentar a produtivida-
de e garantir alta precisão 
com um processo estável, 
a máquina eletromecânica 
com sistema de automação 
é utilizada para acabamento 
de estriados de diversas su-
per�ícies tratadas.

Estande montado dentro da empresa no dia da realização do evento: investimento em tecnologia

Empresa despacha para a unidade local, colaboradores de sua equipe técnica e administrativa


