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Represas do Alto Tietê operam
com a metade da capacidade
Em razão da estiagem, característica desta época do ano, quantidade de água no Sistema Produtor está em queda
Pedágio em Mogi

ARTESP
PODE TER DE
CANCELAR
EDITAL DE
CONCESSÃO
Determinação partiu do Tribunal
de Contas do Estado após acatar
solicitação da Prefeitura de Mogi.
Cidades, página 5

As represas do Sistema Produtor
do Alto Tietê (Spat) têm registrado
um volume abaixo da metade da capacidade, segundo os dados fornecidos pela Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Uma das maiores barragens,
a de Paraitinga, estava no início da
semana com volume total de 23,5%,
sendo que há um mês estava em 29%
Em Biritiba, a represa que antes trabalhava com 29,2% da capacidade,
operava na segunda-feira com 27,2%.
A represa de Taiaçupeba atendia a
região com um volume de 48,9%.
Há um mês, a ocupação era de 53%..
Cidades, página 8

COVID-19

Irregular

Guararema
vacina 65% da
população. p4

Comércio é
interrompido
no Miguel Badra
Entre este mês e julho passado, represas do Spat tiveram redução no volume armazenado

Coronavírus

Suzano, página 3

ABORDAGEM

MAURÍCIO SORDILLI/SECOP SUZANO

Virada da Vacina deve imunizar
público acima dos 18 anos

Iniciativa está marcada para começar amanhã e
seguir até as 17 horas do sábado. Suzano, página 3

Acolhimento é reforçado pela Assistência Social. Suzano, página 3
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De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

EDITORIAL

TRIBUNA

PPP do lixo sairá do papel?

O

novo modelo de destinação dos
resíduos sólidos é uma das marcas importantes que poderiam ter
sido deixadas pela gestão passada
da Prefeitura de Mogi das Cruzes, mas não
foi concretizada. No ano passado, o Grupo
Mogi News acompanhou a tramitação e processo para a criação de uma Parceria Público-Privada (PPP), em diversas conversas com o
então secretário municipal de Serviços Urbanos, Dirceu Meira, mas, no fim das contas,
a licitação precisou ser adiada para realização de ajustes no edital e não saiu do papel.
Restou à atual gestão mogiana abraçar a
causa. Segundo a Prefeitura, ainda há o interesse de se criar a primeira PPP na cidade. No
meio disso, a possibilidade da instalação de
um aterro sanitário em Mogi foi totalmente
descartada pelo prefeito Caio Cunha (Pode).
Por enquanto, porém, com o fim do contrato com a CS Brasil – empresa que administrava a destinação de lixo por anos seguidos – uma nova empresa assinará contrato
emergencial e manterá o atual trabalho, conduzindo os resíduos para um aterro no município de Jambeiro, no Vale do Paraíba. O

mesmo esquema será mantido até que todo
trâmite burocrático para a efetivação da PPP
– pode levar anos – seja concluída.
Na Câmara de Mogi a oposição demorou,
mas começou a fazer barulho. No retorno
das sessões ordinárias, na terça-feira passada,
após o período de recesso, o vereador Iduigues Martins (PT), membro da Comissão
Especial de Vereadores (CEV) dos Resíduos
Sólidos, criticou a demora no diálogo entre
os poderes na questão do contrato do lixo.
Embora não concretizado, o projeto da
gestão passada, quando Marcus Melo (PSDB)
era prefeito, continha propostas interessantes,
que devem ser aproveitadas por Caio Cunha.
Dentre as contrapartidas impostas à empresa
vencedora, podia-se destacar a construção de
mais cinco ecopontos no município, além de
sugestões mais modernas para a destinação
dos resíduos, como a criação de uma Unidade de Recuperação Energética (URE) ou
de um aterro bioenergético.
Todas as possibilidades, porém, serão
estudadas novamente pela gestão de Caio
Cunha. A PPP sairá do papel nos próximos
anos? Esperemos e cobremos.

ARTIGO
Cedric Darwin
cdadv@uol.com.br

Noventa bilhões
Esse é o valor estimado
que o governo federal deve
pagar em 2022 aos credores
que venceram ações judiciais
e ainda não receberam. São
os precatórios, nome que se
dá aos valores devidos pelos
órgãos públicos em geral que
foram derrotados na Justiça
e que são obrigados a incluir
no orçamento recursos para
pagar essas condenações.
Quem vence um processo
contra uma Prefeitura, um
Estado e a União não pode
simplesmente pedir a penhora de suas contas. Após
vencer definitivamente, leia-se anos ou décadas, o credor deve pedir a requisição
de pagamento, uma ordem
judicial endereçada ao chefe
do Poder devedor para pagamento. Recebida a ordem,
o valor será incluído no or-

çamento para o pagamento,
que não é imediato. Quanto
maior o valor, pior. Como se
já não bastasse a demora do
processo judicial e do precatório, o governo federal enviou
ao Congresso Nacional uma
proposta de emenda constitucional que pode parcelar esse
pagamento em até dez anos.
Quando ganha o processo, os valores atrasados serão
cobrados como precatório e
precisa aguardar a inclusão de
seu crédito no orçamento da
União para, só então, receber.
Multiplique isso por centenas
de milhares de processos vencidos e chegamos aos noventa
bilhões para pagar em 2022.
Esse dinheiro sai dos impostos e deveriam ir para as mãos
de quem venceu o governo
na Justiça. A proposta é um
calote. Vencer o governo na

Justiça demora assim como
receber. Venceu? Entra na
fila, a proposta é que essa fila
além de longa seja também
bem demorada.
Isso gerou uma indústria
de compra de precatórios.
Credores dos governos que
não podem esperar vendem
seus precatórios para empresas com descontos de até
70%, ou seja, ganham, mas
não levam tudo. As empresas que compram precatório,
especialmente os federais, os
vendem para empresas devedoras da União que podem
quitar seus débitos usando
os precatórios. Quem perde
sempre é quem foi lesado pelo
Estado. Fique sem pagar o imposto de renda, o INSS, IPVA,
IPTU ou qualquer outro tributo e veja como te cobram.
Governos são ótimos cobradores e péssimos pagadores.

•••

FÁBIO MIRANDA

 Prática

de esportes

A Prefeitura de Santa Isabel, por meio
da diretoria municipal de Esportes
e Lazer, abre inscrições para diversas modalidades esportivas gratuita
para crianças e adolescentes, sendo
elas: balé; judô; vôlei; dança; pilates;
basquete; ginástica; futsal feminino;
futebol de campo e iniciação esportiva. Os moradores interessados em
se inscreverem, é necessário comparecer no Ginásio Municipal de Esportes, localizado na rua Hyeróclio Eloy
Pessoas de Barros, no bairro Jardim
Monte Serrat, de segunda a quinta–
feira do meio-dia às 17 horas e nas
sextas-feiras das 8 horas ao meio-dia.
Mais informações podem ser obtidas
por meio do telefone 46556-4022.

editor@jornaldat.com.br

dores que estão dentro do prazo para
receber a 2ª dose, também poderão
ser vacinados conforme o agendamento. No momento da vacinação é
preciso apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e cartão do SUS.
 Rede

A rede de proteção à mulher de Itaquaquecetuba foi ampliada, ontem,
por meio da parceria desenvolvida
entre a Secretaria de Políticas para
Mulheres e o Instituto Avon. O objetivo é acolher as mulheres em situação de violência doméstica em hotéis
da rede Accor. A estadia contará com
refeição, serviço de lavanderia e curso
de orientação profissional sem custo.
 Rede

 Vacinação

de proteção I

de proteção II

contra Covid

Ainda em Santa Isabel, a partir de
hoje, estará disponível a aplicação
da 1ª dose da vacina contra Covid-19
para os moradores com idade a partir
de 25 anos, das 8 horas às 15h30, em
todas as Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) e das 8 às 21 horas no Ginásio Municipal de Esportes Francisco
Souza. Puérperas, gestantes e mora-

Há 4,2 mil vagas disponíveis. Antes
de ser encaminhada para o hotel, a
vítima deve passar por um processo
de triagem realizada pela Pasta, que
mantém total responsabilidade sobre
a hóspede, bem como sobre os filhos
que possam estar com ela, limitados
a três por questões estruturais e de
acomodação.

CHARGE

Cedric Darwin é mestre em Direito e
advogado.
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36 HORAS

Expectativa é que evento tenha início nesta sexta-feira e siga até as 17 horas de sábado; está será a 2ª edição

‘Virada da Vacina’ pretende
imunizar todos os adultos
Maurício Sordilli/Secop Suzano

A Prefeitura de Suzano, 10 mil doses sejam aplicadas.
por meio da Secretaria Mu- “Fizemos uma proposta arnicipal de Saúde, realiza rojada, mas que deu muito
amanhã a segunda edição da certo. Conseguimos mobilizar
“Virada da Vacina” contra o o público-alvo e alcançar
coronavírus (Covid-19). A uma boa parcela daqueles
megaoperação concentrada que ainda não haviam se
na Arena Suzano, localizada vacinado. Desta vez, nosso
na avenida Senador Roberto foco será os jovens maiores
Simonsen, 90, Jardim Impe- de 18 anos, principalmente
rador, se inicia às 8 horas e aqueles com 18, 19 e 20 anos,
se estende até as 17 horas que pela primeira vez terão
do dia seguinte, sábado, oportunidade de tomar a dose.
contando com mais três Contudo, o atendimento
horas de aplicação, somando, também estará disponível
assim, 36 horas ininterrup- para todos os demais que
tas de atendimento. Desta precisarem da primeira ou
vez, o foco da ação será a da segunda dose, conforme
oferta da segunda dose e a aprazamento”, disse.
contemplação dos adultos
Suzano é a primeira cidade
maiores de 18 anos, com do Alto Tietê a oferecer o
ênfase nos jovens de 18, 19 imunizante a todo o público
e 20 anos.
adulto, conforme o cronoDe acordo com o chefe grama em ordem decrescente
da Pasta, Pedro Ishi, a ex- de idades, desde o dia 20 de
pectativa é repetir o êxito da janeiro. “Superamos etapas
primeira edição do trabalho, importantes com a imuniocorrido em meados de junho, zação dos profissionais da
quando a vacina chegou a Saúde e dos idosos, que
19 mil suzanenses. Agora, a foram os grupos de atenprevisão é de que pelo menos ção priorizados. Também

alcançamos os trabalhadores
da limpeza pública, dos
transportes, da educação
e os bancários de Suzano.
Além disso, conseguimos
equalizar parte do público
adulto durante a vacinação das

Situação de rua

Espaço público

Suzano é a primeira cidade da região a oferecer a vacina a todo público adulto

pessoas com comorbidades
ou deficiências, grávidas e
puérperas”, explicou.
O secretário ainda pontuou
que os jovens maiores de 21
anos devem ser atendidos
antecipadamente hoje, de

maneira descentralizada nos
três polos de imunização
no município. Amanhã, já
na “Virada da Vacina”, as
primeiras horas serão reservadas para a aplicação da
segunda dose. “Na sexta, das

8 às 17 horas, a Arena estará
aberta para atender todos
os munícipes que precisam
completar a segunda etapa
da imunização, conforme
aprazamento indicado no
cartão de vacinação. Então,
recomendamos que o público maior de 18 compareça
para a primeira dose a partir
das 19 horas de sexta-feira,
seguindo o atendimento
até as 17 horas de sábado”,
pontuou.
Ishi explicou que, com
o fechamento dos portões
às 17 horas, a previsão é de
que as equipes mantenham a
operação interna por mais três
horas no sábado, trabalhando
com a demanda recebida até
o horário limite. “Nos dois
dias, sexta e sábado, teremos
o sistema drive-thru operante
no Parque Municipal Max
Feffer durante o período
das 8 às 17 horas. O atendimento direto nos veículos
também é uma experiência
que vale destaque, diluindo
a demanda esperada”.

Cidade Legal

Regularização fundiária
Acolhimento é reforçado Comércio irregular é
interrompido no Badra beneficiará 5 mil famílias
pela Assistência Social
A Secretaria de Assistência “Além da pandemia do novo
e Desenvolvimento Social coronavírus (Covid-19), agora,
de Suzano intensificou os as temperaturas baixíssimas
trabalhos de abordagem à também ameaçam a saúde
população em situação de e o bem-estar de quem vive
rua. Membros do Centro
nas ruas. Seguimos com as
de Referência Especializado abordagens, inclusive, porque
de Assistência Social (Creas) muitas pessoas sequer sabem
têm circulado pela cidade da existência do acolhimento
ao longo da semana com o emergencial, então levamos
objetivo de sensibilizar este informação e a possibilidade
público a utilizar o serviço de de abrigo para todos. Eles
acolhimento emergencial, que podem trazer seus cães e têm
oferece abrigo e alimentação. total liberdade para sair no
Para todos os interessados, momento em que desejarem”,
o serviço emergencial está destacou o secretário Geraldo
sendo realizado na rua Dr. Garippo..
Felício de Camargo, 630, no
O acolhimento está em
centro. A estrutura conta com funcionamento desde o início
120 vagas e tem atendimento da pandemia e já beneficiou
24 horas por dia. Atualmente, mais de mil pessoas. O mu61 pessoas estão na unidade, nicípio também conta com
que tem acolhimento rotati- 38 pessoas referenciadas no
vo, sem obrigatoriedade ou Centro Social Bom Samaritano,
compromisso de permanecer. que presta serviços por meio
Os acolhidos têm acesso a de convênio com a prefeitura.
leitos, refeições, recursos de
Para mais informações, dúvihigiene adequados, roupas das ou sugestões, o Creas pode
limpas, atividades coletivas e ser contatado pelos telefones
individualizadas e área dedicada 4747-1973 e 4743-2588, de
ao cuidado dos animais, que segunda a sexta-feira, das 8
também são aceitos no local. às 17 horas.

A Prefeitura de Suzano
encerrou ontem uma invasão
de propriedade pública no
bairro Cidade Miguel Badra.
O imóvel, que originalmente
havia sido destinado para a
implantação de uma praça, foi
ocupado para a instalação de
dez estabelecimentos comerciais. Os agentes municipais
tomaram conhecimento do
caso e logo providenciaram
a liberação do local, com a
devida demolição das construções irregulares.
O responsável pela invasão
teria erguido o primeiro barraco e alugado o restante do
espaço para outras pessoas,
que tornaram a área pública
em um conjunto de comércios ilegais. Integrantes do
Departamento de Fiscalização
de Posturas descobriram
a ocupação por meio de
denúncia anônima, dando
um mês para os envolvidos
retirarem seus pertences e
saírem. Com o fim do prazo,
a equipe solicitou o auxílio
da Guarda Civil Municipal
(GCM) e retornou ao local,

na avenida Miguel Badra,
para liberar a ocupação.
O responsável pela invasão
alegou que estava instalado
no local há 15 anos, mas não
tinha comprovação. Com
isso, o espaço está livre para
a implementação de novas
ações públicas em benefício da
população. Além deste ponto,
outras construções da região
norte foram identificadas na
mesma condição. O Departamento de Fiscalização de
Posturas informou que mais
sete comércios irregulares
do bairro Cidade Miguel
Badra terão suas atividades
encerradas nos próximos
quinze dias, com a devida
notificação e prazo para
desocupação.
“Nossos agentes atuam
diariamente pela cidade,
empenhados em impedir
situações que configurem
irregularidades, como festas
clandestinas, invasões a espaços
públicos e funcionamento
irregular de comércios”, destacou o coordenador do órgão
suzanense, Edson Tavares.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi
(PL) e o secretário de Planejamento Urbano e Habitação
de Suzano, Elvis Vieira, se
reuniram ontem com o secretário de Estado de Habitação,
Flávio Amary, para avançar
no diálogo sobre a ampliação
do programa Cidade Legal. A
iniciativa deve beneficiar mais
5 mil famílias com a entrega
de títulos de propriedades.
De acordo com o chefe da
Pasta municipal, o encontro
na sede do governo paulista
também foi produtivo em
relação aos trâmites dos três
processos de regularização
fundiária já em andamento
nos bairros Vila Fátima, Vila
Barros e Jardim Belém. “No
mês passado, assinamos
um aditivo de contrato do
programa Cidade Legal, que
permite a ampliação para
outras áreas que aguardam
a regularização de loteamentos. A previsão é de que nos
próximos meses possamos
abranger mais 5 mil famílias
neste processo, começando
pela análise inicialmente

proposta pela nossa secretaria
de Planejamento Urbano e
Habitação”, disse.
Para o prefeito, o programa estadual tem sido
uma ferramenta importante
para a cidade, que também
conta com processos em
andamento por meio da lei
complementar municipal nº
337/2019, conhecida como
Reurb – Regularização Fundiária Urbana. “Para muitos,
o tema parece ser técnico
e distante, mas queremos
aproximar a população desse
debate sobre habitação. Por
isso, estamos empenhados
em seguir lado a lado com
o governo do Estado, para
que cada vez mais possamos
conquistar a entrega de títulos
de propriedades para tantas
famílias”, destacou.
Ashiuchi encerrou agradecendo também ao deputado
estadual André do Prado
(PL)– que esteve presente
no encontro –, ao governador João Doria (PSDB) e
ao vice-governador Rodrigo
Garcia (PSDB).
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Hoje e amanhã

COVID-19

Ferraz vacina
pessoas com
23+ contra o
coronavírus

Índice é superior ao da média nacional, que é de 48,5%, enquanto que a estadual é de 58,7%

A Prefeitura de Ferraz de
Vasconcelos libera a vacinação contra o coronavírus
(Covid-19) para pessoas
com 23 anos ou mais hoje
e amanhã. A cidade dispõe
de 8 polos de imunização.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foram
vacinadas com a primeira
dose ou dose única 93.153
pessoas e outras 22.935 com
a segunda dose.
Ferraz já contabiliza 489
óbitos confirmados pela
doença desde o início da
pandemia. Mais de 11 mil
pessoas tiveram o resultado
positivo para o coronavírus.
Diante desse cenário, a cidade
tem se articulado para ofertar
de maneira descentralizada a
vacinação. Foram destinados
como polos de imunização as
seguintes Unidades Básicas
de Saúde (UBSs): Jardim
Rosana, Jardim Bela Vista,
Vila Margarida, Vila São
Paulo, Cidade Kemel, Santo
Antônio e Jardim Yone, com
atendimento das 8 até às
15 horas. O “Corujão da
Vacinação” segue com atendimento das 8 às 20 horas
na Igreja Nossa Senhora da
Paz, no Centro.

Guararema atinge marca de
65% dos adultos vacinados
Guararema atingiu anteontem
a marca de 65% da população que recebeu ao menos
uma dose da vacina contra
o coronavírus (Covid-19). O
índice é superior ao da média
nacional e estadual.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde, até esta
terça-feira, 18.758 pessoas
haviam recebido a primeira
dose, além de outras 853 que
foram imunizadas com dose
única, totalizando 19.611
moradores. A estimativa leva
em consideração a projeção de
população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que estima 30.136
moradores no município.
Quando comparada com os
cenários nacional e estadual,
a cobertura vacinal contra o
coronavírus em Guararema
ganha ainda mais destaque. Isso
porque a média de população
vacinada dos Estados brasileiros é de 48,5%, enquanto
a estadual – mais elevada – é
de 58,7%.
O prefeito José Luiz Eroles

Divulgação/Prefeitura de Guararema

18.758 pessoas receberam a 1ª dose e 853 foram imunizadas com dose única

Freire (PL), o Zé, comemorou
o índice positivo de vacinação
contra a doença e reforçou que
o trabalho continua para que
toda a população tenha acesso
à vacina. “Atingir uma marca
tão simbólica, inclusive acima

das médias estadual e federal,
é muito significante para a
Administração Municipal e
para o município como um
todo”, disse. “A Secretaria
Municipal de Saúde continua
desempenhando seu trabalho

em busca do nosso objetivo de
vacinar todos os moradores”,
completou.
A campanha de vacinação
contra a Covid-19 teve início
em 21 de janeiro em Guararema e, desde então, vem

seguindo rigorosamente os
planos estadual e federal de
imunização.
A Prefeitura de Guararema,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde já realizou três
edições do Dia D da vacinação
que aceleraram ainda mais o
processo de imunização no
município.
Mesmo com o índice acima
da média de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde
segue cobrando novas doses
dos imunizantes. “A grande
dificuldade do município
é o recebimento de doses
insuficientes para os grupos
abertos. A Pasta tem realizado
as solicitações frequentemente
à Secretaria de Estado da Saúde para o encaminhamento
de novas doses”, explicou a
secretária municipal de Saúde,
Adriana Martins.

Cadastro vacinação
O cadastro está disponível
no Vacina.Digital, por meio do
site da Prefeitura guararema.
sp.gov.br .

Vila Jaú

Itaquá

Prefeitura de Poá inicia
mutirão de limpeza

Mais de 900 famílias serão
beneficiadas com Vale Gás

A Prefeitura de Poá, por
meio da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU), iniciou
o mutirão de limpeza e
zeladoria da Vila Jaú, na
manhã de ontem. A ação
pertence ao programa Poá
Mais Limpa e tem como
objetivo levar mais qualidade de vida e segurança
aos moradores de todas as
regiões da cidade.
A prefeita Marcia Bin
(PSDB) acompanhou os
trabalhos durante o período
da manhã na rua Ignácia
Alves da Silva. “A preservação
da limpeza e manutenção
dos bairros também fazem
parte da nossa prioridade. Já estamos finalizando
o mutirão da Vila Lúcia,
faltam poucos trechos e
a limpeza e desobstrução
das bocas de lobo devem
ser realizadas nos próximos
dias”, detalhou.
Na Vila Jaú estão previstos
os mesmos serviços, como
limpeza, roçada, pintura
das guias, retirada de lixos

águas pluviais.
O programa Vale Gás foi
“Estamos realizando os ampliado e mais 971 famílias
mutirões por determinação de Itaquaquecetuba passarão
da prefeita Marcia Bin. Ela a receber o benefício. A setem percorrido os bairros cretária de Desenvolvimento
e, durante estas vistorias, Social do município, Claudia
recebeu algumas solicitações Marzagão, o prefeito Eduardo
dos moradores que nos Boigues (PP) e a primeiraforam repassadas”, disse -dama e presidente do Fundo
e entulhos, além da desobs- a chefe de equipe da SSU, Social de Solidariedade, Mila
trução da rede coletora de Marcela Guedes.
Prates Queroz, estiveram no
Palácio dos Bandeirantes
Rodrigo Nagafuti /Secom Poá
acompanhando o anúncio
feito pelo governador João
Doria (PSDB).
O benefício do governo
estadual já contemplou 636
famílias em situação de vulnerabilidade social. Com
isso, Itaquá chegará a marca
de 1.607 famílias atendidas.
A previsão é de que sejam
pagas três parcelas a cada
dois meses no valor de R$
100, sendo que a primeira foi
liberada em julho e seguirá
até dezembro.
Para participar é necessário
estar inscrito no Cadastro
Único (CadÚnico), sem reRuas receberão serviços de varrição, pintura e roçada cebimento do Bolsa Família,

Ação tem como
objetivo levar mais
qualidade de vida
e segurança aos
moradores

além de ter renda per capita
de até R$ 178. Os interessados
em consultar a elegibilidade
ao benefício podem acessar o
site por meio do link valegas.
sp.gov.br e digitar o Número
de Inscrição Social (NIS).

Interessados devem
estar inscritos no
CadÚnico, sem
recebimento do
Bolsa Família

“Em meio a alta dos preços,
as famílias estão usando fogão
à lenha porque não tem como
comprar, mas nós estamos
dando suporte, seja com alimentos que o Fundo Social de
Solidariedade tem conseguido
arrecadar ou com a entrega
do Vale Gás. O importante é
não deixar nenhuma família
com fome”, disse o prefeito
Eduardo Boigues.
Já a secretária de

Desenvolvimento Social,
Claudia Marzagão, conta
que todas as famílias que têm
procurado a Pasta recebem
ajuda graças às conquistas da
gestão. “Estamos desenvolvendo
ações em conjunto e é uma
parceria que dá muito certo.
Nossa cidade está crescendo
e acredito que vamos sair
dessa zona de vulnerabilidade
extrema porque nosso povo
é solidário.”
A presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Mila
Prates Queroz, explicou que
as doações que as empresas
fazem de alimentos, cobertores
e outros itens são encaminhadas para associações, ONGs
e igrejas, que repassam para
as famílias necessitadas.
“Acompanhamos de perto a
realidade do nosso município
e sabemos o quanto a rede de
solidariedade faz a diferença
na casa de cada cidadão que
é assistido pelo serviço social.
Estamos aqui, justamente
para fazer a diferença na vida
deles”, finalizou.
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MAIS UM PASSO

Órgão acatou argumento da Prefeitura sobre indefinição de objeto contratual e obras não autorizadas na cidade

TCE-SP determina que Artesp
cancele o edital do pedágio
O Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE-SP) acatou as argumentações da Prefeitura de Mogi
das Cruzes e determinou
ontem que a Agência de
Transportes do Estado de
São Paulo (Artesp) cancele o
edital de licitação do lote de
rodovias litorâneas, que inclui
a instalação do pedágio na
rodovia Mogi-Dutra (SP-88).
A representação formulada
pela administração, por meio
da Procuradoria-Geral do
Município, foi julgada pelo
Tribunal Pleno – órgão máximo do TCE – a partir do
voto do conselheiro Renato
Martins Costa, relator do caso.
O prefeito Caio Cunha
(Pode) comemorou a decisão. “O Tribunal de Contas
entendeu que é necessário
derrubar esse edital. Se a
Artesp quiser, terá que fazer
um novo edital, mas essa é
uma grande conquista para
Mogi das Cruzes”, afirmou,
ao lado da procuradora jurídica Dalciani Felizardo, que

Mogi News/Arquivo

Prefeito Caio Cunha
comemora e define
como “uma grande
conquista para Mogi
das Cruzes”
acompanha o caso. “Nós
vamos continuar vencendo
e não teremos pedágio em
Mogi das Cruzes”, garantiu ela.
Dalciani explicou que a
Prefeitura apontava diversos
problemas no edital – chamados de nulidades – e uma
delas foi acatada pelo conselheiro em seu voto. Trata-se
da indefinição do objeto
contratual, que significa que
não houve a concordância
do município sobre as obras
que seriam executadas em
seu território, como propõe
o edital da Artesp. A agência
e o município deveriam ter
discutido essas obras, o que
não aconteceu.
O edital apresentava uma
série de intervenções em
Mogi das Cruzes, como por

Coleta de lixo

Proposta da Artesp prevê a instalação de praça de pedágio no km 45 da Mogi-Dutra

exemplo viadutos na Perimetral e cruzamentos em
desnível na Mogi-Bertioga,
que podem englobar viadutos ou passagens por baixo
da via. Para o prefeito Caio

Cunha, essas obras trariam
prejuízos para a qualidade
de vida da população, deteriorando urbanisticamente
esta região da cidade.
“A implantação de todas

estas estruturas seria um
desastre urbanístico para
Mogi das Cruzes. Pelo tamanho e a quantidade das
intervenções é possível ter
uma ideia do volume de

carros previsto para passar
por esta rota para o litoral,
com prejuízo profundo para
moradores, comerciantes e
prestadores de serviços instalado nos bairros”, afirmou
o prefeito.
De acordo com Dalciani,
caso a Artesp decida simplesmente retirar as obras
previstas no edital para
republicá-lo, mantendo a
previsão da praça de pedágio na rodovia Mogi-Dutra,
o projeto se transformaria
em algo irrazoável, pois
não haveria qualquer tipo
de investimento no município – restando somente
a cobrança da tarifa, sem
contrapartidas para Mogi
das Cruzes. A ausência de
investimentos no município
foi outro argumento apontado pela Prefeitura em sua
representação ao TCE.
A partir da decisão de
ontem, a Procuradoria-Geral
do Município está analisando
outras medidas judiciais
para o caso.

Obras na Estrada do Taboão

Peralta afirma que assumirá Câmara dá sinal verde
para convênio com o DER
funcionários da CS Brasil
Francisco Cochi Camargo
(Governo) e Camila Cristina
No final da tarde de ontem, de Sousa (Serviços Urbanos)
a Peralta Ambiental - empre- para tratar do processo de
sa que assumiu em caráter transição entre as empresas.
emergencial o serviço de “Com esta principal finalidade,
coleta de lixo em Mogi das de manter todos os colaCruzes em substituição à boradores em suas devidas
CS Brasil - anunciou que irá funções, já que se trata do
absorver na sua totalidade mesmo objeto”, justificou o
os funcionários que atuam sócio da Peralta.
no município, evitando deA direção da nova empresa
missões com a mudança de responsável pela coleta do
empresa.
lixo residencial e sua desO anúncio foi feito por tinação, além da varrição
meio de uma nota oficial das ruas, ressaltou que a
assinada por Luis Roberto oportunidade dos colaboPeralta, sócio-administrador radores continuarem em
da empresa. A declaração suas funções ainda pode ser
veio após temores de setores analisadas por eles próprios.
da sociedade de que, com a “Se for de vontade própria,
mudança de responsabilidade estaremos de braços abertos
pela coleta de lixo residencial para recebê-los e contratar
no município, mais de 400 imediatamente na empresa
colaboradores que atuam Peralta Ambiental. Vale ressaltar
no município poderiam ter que em nenhuma hipótese
seus contratos de trabalho deixaremos de prestar um
encerrados.
serviço de excelência ao muNa nota, a empresa afirma nicípio de Mogi das Cruzes,
que esteve em reuniões com assim como já efetuamos em
os secretários municipais diversas cidades do Estado”,
André Diniz

concluiu Luiz Roberto.
A Câmara de Mogi das Cruzes
A preocupação sobre a aprovou por unanimidade
manutenção foi levantada dos vereadores presentes na
tanto pela população por sessão de ontem o projeto
meio das redes sociais nos de lei que firma o convênio
últimos dias quanto pelos entre o Poder Executivo e o
membros da Câmara de Departamento Estadual de
Vereadores, na retomada Estradas de Rodagem (DER)
dos trabalhos do segundo para a realização de obras na
semestre, que teve início estrada do Taboão, na zona
nesta semana. Na primeira rural da cidade.
sessão de agosto, o prefeito
A proposta, de autoria do
Caio Cunha (Pode) ressaltou prefeito Caio Cunha (Pode), é
que a municipalidade vinha um dos dispositivos jurídicos
negociando entre as partes necessários para a realização
para a manutenção das vagas. das obras de recuperação do
O contrato emergencial trecho de aproximadamente
firmado pela Prefeitura com 20 quilômetros, com um
a Peralta Ambiental terá du- investimento de aproximaração de seis meses, com o damente R$ 18 milhões.
custo de até R$ 6,7 milhões
Durante as deliberações, o
por mês ao município, com vereador Francimário Vieira
o valor podendo variar me- (PL), o Farofa, ressaltou os
diante a quantidade de lixo esforços feitos por vereadores e
produzida pelos moradores deputados estaduais da região
da cidade. Neste período, a em prol da liberação, e das
Prefeitura anunciou que irá demandas da comunidade.
elaborar uma nova proposta “Fomos procurados por morade Parceria Público-Privada dores, pedindo melhorias na
(PPP) para a coleta de resíduos região, principalmente pela
sólidos residenciais.
falta de sinalização e pelos

Diego Barbieri/CMMC

A expectativa do DER
é de que as obras tenham
duração de 12 meses, e
envolvam recuperação do
asfalto, escoamento e drenagem pluvial, além de
sinalização.

Moção de apelo

Farofa alerta para riscos
de acidentes na rodovia

muitos acidentes”, apontou.
O presidente da Câmara,
Otto Rezende (PSD), ressaltou
a importância da revitalização
do trecho, principalmente
para os produtores rurais
no Taboão. “Esta obra vem
para escoar a produção da
região, aproximando os
produtores da região central.
Com isso, a via passa a ter
estrutura de uma rodovia,
e não apenas uma estrada
vicinal”, concluiu.

Os vereadores também
aprovaram a moção de apelo
ao governo do Estado pela
reavaliação do período de
carência de empréstimos do
Banco do Povo aos agricultores
familiares do município por
mais 30 dias. O pedido é
devido aos impactos da onda
de frio que atingiu a região
nas últimas semanas, que
afetou a produção agrícola.
“Me solidarizo com os
produtores rurais de nossa
cidade que foram afetados
com a maior onda de frio
em décadas, e que tiveram
grandes perdas. Mais de
30% de nossa produção é
de agricultores familiares”,
apontou o vereador Vitor
Emori (PL). (A.D.)
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Nunca é tarde pra pegar uma velha
história e escrever um novo final.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTE: NELSON YOSHIMI ETO

Os seus melhores dias estão à sua frente. Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

Seguir em frente
Seguir em frente
nem sempre é fácil,
mas às vezes é a única
alternativa que nos
resta. Há momentos
em que simplesmente
temos que ser fortes,
enfrentar qualquer
dificuldade e superar
tudo que nos está
entristecendo.
Somos mais
capazes que aquilo
que pensamos
e não há limites
quando estamos
determinados e com

o coração carregado
de esperança. Acredite
que o que ficou para
trás será esquecido
se continuar lutando
todos os dias por um
amanhã melhor.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Medida
da boca
de vulcões (pl.)

Biscoito de (?), cama- (?) Simpson, avô de
da crocante da palha Bart, Lisa (?)-se:
Linha
italiana e Maggie encoleri(TV)
zam-se
(abrev.)
(Cul.)

Câmeras
usadas na
produção
de vídeos
Alvo dos
mimos de
vendedores
Setor de
cuidados
com o
paciente,
no hospital

Opção do
tabuleiro
da baiana
(Cul.)

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Chiquititas
Helena vê o pé de Lucia sujo e repete mais uma vez que é perigoso ela sair
sozinha na rua e que a menina pode pegar vários germes. Helena diz que a
partir de agora ela ficará trancada no quarto. As meninas dormem.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos sábados.

"A (?) é
mais poderosa que
a espada"
(dito)
Estabelece
parâmetros de
qualidade
(sigla)
Prato
português

Reação
involuntária
do corpo
ao estresse

"Predial",
em IPTU

Orelha,
em inglês
Lady (?),
lenda

Esteira (?):
agiliza a
locomoção

Feminino
(abrev.)

(?) verbal:
indicativo
ou
subjuntivo
Tecido de
roupas das
discotecas
(anos 80)

Rolo de (?):
compõe a
paisagem
de filmes
de velho
oeste
(?)
agrícolas:
combatem
pragas
em plantações

Os nativos
de EUA,
Canadá e
México

New (?),
plano
econômico
dos EUA

Abaixou (a calça)
O pior resultado para
um espetáculo

Mineral
presente
no leite
(símbolo)

Aviso
luminoso
no estúdio
de rádios

Caprinos
machos
Bilhete
Único
(abrev.)

Cada
gancho do
espinhel
(pesca)

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Últimos capítulos – Resumos não divulgados.

Pega pega

Forma
sincopada
de
"senhor"

Julio tenta explicar a Evandro os motivos que o fizeram participar do roubo.

BANCO

Bate-papo
on-line
(Inform.)

(?) vivo,
objeto de
estudo da
Biologia

3/abe — ear. 4/chat — deal — feno. 5/abará. 6/fiasco — godiva. 7/maisena.

GLOBO, 19H15

65

Mathias provoca Bebeth. Douglas repreende Rúbia por te-lo procurado no

Gênesis
Esaú arma contra Jacó. Maalate observa o treino de Reuel. Raquel sente
inveja de Lia. Éder e Jacó caem na armadilha de Esaú. Raquel deixa Nanum
na saia justa. Aolibama questiona Maalate e Akia. Todos se surpreendem
com o retorno de Jacó.

L

RECORD, 21H

L

Cristina ouvem o barulho. Maurílio tenta convencer Danielle a se aliar a ele.
Ismael, Lorraine e Juliane vêem Josué sair da casa de Cora.

F
E
M

Comendador. Josué deixa um objeto cair no quarto de Cora, e Elivaldo e
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Império
José Alfredo se desentende com Maria Ísis, que termina o romance com o
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GLOBO, 21H00

Solução
F
I
A
S
C
O

de que nao e bandido.

C
F I
R
C
U
E N
F
E
R
D E
N
C
I
B A
S

hotel. Julio diz a Agnaldo que aceita sabotar o hotel. Julio tenta se convencer
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INTERAÇÃO

Ferramenta permite que moradores possam enviar demandas diretamente para a Prefeitura de Mogi das Cruzes

Participa Mogi pretende trazer
a população ao debate público
Emanuel Aquilera

André Diniz

O prefeito de Mogi das
Cruzes, Caio Cunha (Pode)
realizou na tarde de ontem
o lançamento da plataforma
eletrônica Participa Mogi,
voltada para a interação da
população com as demandas
e a elaboração de políticas
públicas.
O evento, online, contou
com a presença da vice-prefeita Priscila Yamagami
Kehler (Pode) e do secretário
da Chefia de Gabinete Lucas
Porto.
A nova ferramenta permitirá
que os moradores possam
encaminhar diretamente ao
poder Executivo as principais
demandas de sua comunidade e do município como
um todo, além do envio de
reclamações e sugestões para
ações nas diversas áreas como
Saúde, Educação, Segurança
Pública, Transporte, Geração
de Emprego, entre outras. A
nova ferramenta também fará
o acompanhamento direto

O evento, online,
contou com a
presença da viceprefeita Priscila
Yamagami Kehler

junto aos participantes.
A vice-prefeita declarou
que a implantação do Participa Mogi foi uma das
prioridades da Prefeitura no
primeiro semestre do ano,
com o objetivo de dar maior
transparência e aumentar a
interação entre a população
e o poder público. “Não é
somente uma plataforma,
mas um convite para executar
as ações, uma filosofia do
mandato no envolvimento
de todos”, afirmou.
Caio Cunha ressaltou que
o início do Participa Mogi
marca uma nova era. “Não
tem como falar de nosso
mandato sem a participação
do mogiano. Temos defendido
que a cidade só existe pelas

Porto informou que será feita
a divulgação em intervalos
regulares dos principais temas.
“Vamos compilar e indicar
o que foi mais votado, está
dentro das responsabilidades
do novo sistema. O feedback
será feito tanto por telefone
celular quanto por e-mail,
explicando o que já foi feito,
e o que poderá ser feito para
cada assunto”, explicou.
A vice-prefeita também
convocou a população a participar das reuniões do PPA,
que começam nos dias 17 e
18 de agosto. “Em setembro
também teremos três datas com
oficinas regionais presenciais
nos períodos da manhã e da
tarde, além de 19 oficinas
temáticas que tratarão dos
Lançamento do projeto interativo ocorreu ontem à tarde, de forma online
assuntos que também estão
no Participa Mogi, fora do
pessoas, queremos romper já será utilizada nas inte- com novas tecnologias, po- horário comercial para dar
com o conceito da gestão rações da população para dendo estar disponível para a chance à população para
pública de forma vertical, o novo Plano Plurianual audiências públicas e outras participar”, concluiu.
quem sabe o que a cidade (PPA), que terá reuniões necessidades”, ressaltou.
O sistema “Participa Mogi”
precisa é quem vive nela”.
na primeira quinzena de
Questionado sobre a trans- está disponível na Internet
Segundo a administração agosto. “A plataforma vai parência das demandas da no endereço [http://participa.
municipal, o Participa Mogi estar em constante expansão comunidade, o secretário mogidascruzes.sp.gov.br].

Mogilar

Emprego

Semáforo será instalado em Mogi Conecta oferece
cruzamento da Perimetral
quase 400 oportunidades
Thamires Marcelino

No cruzamento da via Perimetral com a avenida José
Meloni, em Mogi das Cruzes,
está sendo desenvolvida uma
intervenção para a melhoria
da mobilidade urbana. A
antiga rotatória já foi retirada
e será implantado no local um
cruzamento com semáforo, as
obras que começaram em 3
de julho, estão entrando em
sua fase final.
As intervenções estão sendo
realizadas em uma parceria
entre as Secretarias Municipais
de Transportes e de Serviços
Urbanos, com apoio de outros
setores do poder Executivo.
De acordo com as simulações
computadorizadas, realizadas
durante a elaboração do projeto, a estimativa é que haja
uma melhoria entre 75% e
85% no trânsito desta região.
“Os principais benefícios
serão o aumento da segurança
viária, com a diminuição
dos conflitos de trânsito, e
a diminuição na lentidão

existente no acesso da avenida
José Meloni para a Perimetral,
principalmente nos horários
de pico”, afirmou a Prefeitura
de Mogi.
As obras, estão sendo feitas
pela equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos,
com materiais e equipamentos
próprios da Pasta. O valor
projetado é de aproximadamente R$ 290,6 mil.
As árvores que estavam no
local foram transplantadas

para o parque Leon Feffer. As
equipes também trabalham
na implantação dos canteiros
que dividirão as pistas de
circulação.
A obra está passando pelo
processo de fresagem e pavimentação do cruzamento
e das aproximações. Após a
pavimentação, a última etapa
será a implantação de sinalização de solo e a ativação de
semáforos que farão o controle
do fluxo de veículos.
Emanuel Aquilera

Estimativa é trânsito melhore entre 75% e 85%

Por meio do programa
Mogi Conecta Empregos,
a Secretaria de Desenvolvimento Social de Mogi
das Cruzes está ofertando
quase 400 oportunidades
nesta semana. As vagas
têm diferentes requisitos,
que exigem ou não níveis
superiores de formação, o
destaque vai para a profissão
de Telemarketing somava
70 oportunidades.
Para este cargo, segundo
as ofertas no site oficial do
Mogi Conecta Empregos,
não é necessário que os
candidatos tenham experiência, mas o Ensino Médio
precisa estar completo. Para
se candidatar, os interessados precisam acessar site
por meio do link http://
mogiconectaemprego.pmmc.
com.br/meu_curriculo/#/
vagas. Neste mesmo link
estão disponíveis todas as
demais vagas de emprego.
O Mogi Conecta Empregos
(antigo Emprega Mogi) é um
programa da Prefeitura em

Mogi News/Arquivo

São vagas voltadas a vários níveis educacionais

parceria com o governo do
Estado, que tem por objetivo aproximar as empresas
que estão em processo de
contratação e as pessoas que

estão em busca de emprego.
O serviço é totalmente
digital para que os mogianos se candidatem às vagas
disponíveis. (T.M.)
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Apresentações musicais retornam à feira noturna
A Secretaria de Agricultura, em parceria com os feirantes, retoma amanhã a
programação musical da feira noturna do Mercado Municipal do Produtor Minor
Harada, no Mogilar. As feiras noturnas seguem todos os protocolos sanitários e
são referências em produtos de qualidade e variedade. A primeira atração será
Ângelo’s, com a apresentação de clássicos da música internacional.
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ABASTECIMENTO

Barragens do Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) apresentam queda acentuada da capacidade na estiagem

Represas do Alto Tietê operam
com volume abaixo da metade
Thamires Marcelino

As represas do Sistema
Produtor do Alto Tietê (Spat)
têm registrado um volume
abaixo da metade da capacidade, segundo os dados
fornecidos pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo (Sabesp). Uma
das maiores barragens, a de
Paraitinga, estava no início
da semana com volume total
de 23,5%, sendo que há um
mês estava em 29%.
Por outro lado, a represa
de Ponte Nova tinha volume
total de 59,1%, de acordo com
os números da Sabesp. Há
um mês, o volume também
era superior, em 62,5%. Em
Biritiba, a represa que antes
trabalhava com 29,2% da

capacidade total, operava
na segunda-feira com 27,2%.
Em Jundiaí, a Sabesp apontou
um volume total de 30,2% há
um mês e 27,3% no início da
semana. Ainda conforme os
números da Sabesp, a represa
de Taiaçupeba atendia parte
da região com um volume
de 48,9%. Há um mês, a
ocupação era de 53%.
As represas utilizadas para
fins de abastecimento têm
a finalidade de acumular
água no período chuvoso ou
úmido para ser utilizada no
período seco ou de estiagem,
permitindo o fornecimento
do produto para a população
ao longo do ano.
A Sabesp explica que as
bacias também possuem
um papel fundamental no

controle das cheias, pois,
no período de fortes chuvas,
retêm parte da vazão que
chegaria aos rios, córregos e
centros urbanos, armazenando
e liberando os volumes de
água aos poucos e evitando
o impacto de inundações.
Na Região Metropolitana
de São Paulo, a principal
fonte utilizada para abastecimento público é a água
armazenada em barragens
ou represas. No interior de
São Paulo é comum o uso
da água de poços profundos
provenientes de mananciais
subterrâneos que também
inspiram proteção e cuidados.
Já no litoral do Estado, há
mananciais de serra e rios
imprescindíveis ao abastecimento das regiões.

Leitos Covid-19

Emanuel Aquilera

Represa de Taiaçupeba está com 48,9% da capacidade e tinha 53% há um mês

Vacinação

Taxa de ocupação das UTIs Região recebe doses para
em Mogi continua em queda jovens de 25 a 27 anos
Em constante declínio, a
taxa de ocupação por pacientes em tratamento do
coronavírus (Covid-19) nos
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) atingiu, ontem,
os 37,7% em Mogi das Cruzes.
Os dados estão disponíveis
no site oficial da Prefeitura,
atualizado diariamente pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Nos leitos de Enfermaria a
ocupação ontem era de 26,4%.
Os números se referem às
seguintes unidades: Hospital
Municipal de Mogi, Santa
Casa de Misericórdia, Hospital
Luzia de Pinho Melo, Hospital
Ipiranga, Biocor, Mogi Mater
e Santana. Segundo o Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat), a cidade chegou
ontem à marca de 1.589 mortos
pela Covid-19.
Enquanto isso, um total de
35.329 pessoas já contraiu
a doença desde o início da
pandemia. Neste levantamento, o Condemat considera a
quantidade de diagnósticos

Divulgação/PMMC

Nos leitos de Enfermaria, a ocupação é de 26,4%

positivos e por este motivo
é possível que o número seja
ainda maior, considerando
as pessoas que contraíram
o vírus e não realizaram os
testes da doença.
Em Suzano, o índice de
ocupação dos leitos por pacientes com a Covid-19 era
de 5,7% na tarde de ontem,
segundo informações dispostas
pela Secretaria Municipal de
Saúde. Fazem parte do levantamento o Pronto-Socorro
Municipal (PS), Santa Casa
de Misericórdia, Hospital

Santa Maria e Hospital Saint
Nicholas.
As duas últimas unidades
são da rede particular, onde
a Pasta oferta vagas de internação por meio de convênios
firmados. Em Suzano, até
ontem ocorreram 905 mortes
e outras 23.116 pessoas receberam o diagnóstico positivo
para a doença.
O Alto Tietê registrou, nas
últimas 24 horas, sete óbitos
por coronavírus, totalizando
5.140 mortes desde o início
da pandemia. (T.M.)

A região do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat)
recebeu anteontem um novo
lote de imunizantes contra a
Covid-19, contendo 23.328
doses de Pfizer para jovens
de 25 a 27 anos.Somado ao
lote recebido no dia anterior, a
região recebeu, nesta semana,
121.958 doses específicas para
a aplicação da primeira dose
para este público.
Com o novo lote, os 10
municípios do Condemat
alcançam a marca de 2.541.691
vacinas recebidas, entre primeira
e segunda dose, e dose única.
O município de Mogi
das Cruzes prossegue com
agendamentos online para a
vacinação do público jovem:
hoje para pessoas com 21
anos ou mais e amanhã para
18 anos ou mais. As vagas
serão liberadas sempre a
partir das 16 horas no www.
cliquevacina.com.br .
Amanhã, também serão
liberados agendamentos para
segunda dose de AstraZeneca/

Fiocruz (para quem tomou a
primeira até o dia 18 de maio)
e CoronaVac/Butantan (para
quem tomou a primeira até
o dia 19 de julho).
Para realizar o agendamento
é preciso efetuar o cadastro
no site da Prefeitura de Mogi
das Cruzes e, no ato da vacinação, é necessário apresentar documentos pessoais
com foto, comprovante de
endereço e comprovante de
agendamento. Para receber

a segunda dose é necessário
mostrar o comprovante da
primeira.
Até o momento, Mogi das
Cruzes já aplicou 330.309
doses da vacina contra a
Covid-19 na cidade, das quais
243.283 primeiras doses,
77.077 segundas doses e
9.949 doses únicas. O total
de primeiras doses e doses
únicas corresponde a 75%
da população adulta estimada
para o município.
Divulgação/Condemat

Lote contém 23.328 doses complementares contra a Covid

