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Mortes no trânsito têm queda 
de 33% em Mogi das Cruzes

Este é o melhor resultado em relação aos acidente fatais desde  2015; número levam em conta os 8 primeiros meses

CAMPANHA

  Vacinados contra o coronavírus superam 
os 91% em Suzano. Cidades, página 3

Mogi das Cruzes registrou 
queda de 33,3% no número de 
mortes em acidentes de trânsi-
to nas vias municipais nos oito 
primeiros meses deste ano, em 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. Os dados 
divulgados pelo sistema Infosi-
ga, do governo do Estado, regis-
tram 18 óbitos nas ruas e ave-
nidas da cidade, o menor índice 
das vias sob jurisdição da Pre-
feitura desde que o levantamen-
to passou a ser feito, em 2015..  
Cidades, página 8

Contra Covid

Mogi fará 
repescagem 
para 2º dose
Cidades, página 8

Morte por Covid

Alto Tietê registra mais três 
mortes causadas pela doença
De acordo com o Condemat, e as prefeituras, as 
vítimas eram moradores de Mogi e Suzano; no total, a 
região acumula 5.366 óbitos. Cidades, página 8

Desde janeiro, foram registradas 18 vítimas de acidentes

Mogi News/Arquivo
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CPTM CONFIRMA 
REFORMA DAS ESTAÇÕES 

Aracaré e Manoel Feio

Informação foi passada à reportagem pelo deputado 
estadual André do Prado. Cidades, página 5

Daniel Carvalho\Mogi News
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APRENDA A PEDALAR
A Oficina Pedalar estará de volta, 
hoje, no Mogi Shopping, das 19h às 
22h, para receber adultos e crian-
ças interessados em aprender a 
andar de bicicleta. A oficina é gra-
tuita e vai acontecer em frente ao 
container da EcoBike, no estacio-
namento. 

POLÍTICA SUZANENSE
O Partido Democrático Trabalhista 
deixou recado em Suzano. Na se-
mana passada, o ex-prefeito Marce-
lo Candido concedeu entrevista ao 
jornal “Diário de Suzano”, onde fa-
lou um pouco sobre o processo po-
lítico para 2022 e as possibilidades 
para 2024, onde seria pré-candidato 
da legenda para a possível suces-
são ao segundo mandato de Rodri-
go Ashiuchi (PL), após o apoio nos 
pleitos de 2016 e 2020. Um assun-
to assaz picante, levando em con-
ta a conjuntura política da cidade.

O ‘SEXTOU’ DE WALMIR 
Como emoção pouca é bobagem 
nos bastidores da política, o atual 
vice-prefeito e secretário de Cultu-
ra de Suzano, Walmir Pinto, comu-
nicou seu desligamento oficial da 

legenda na semana passada. Em 
uma mensagem emitida à Impren-
sa, Walmir teceu críticas à condução 
da legenda nos níveis federal e es-
tadual, além de criticar o comando 
da legenda nas eleições de 2020. 

DISSE WALMIR:
“O partido estabeleceu uma relação 
errada com a nossa cidade e com 
o Alto Tietê. Vivi, enquanto presi-
dente municipal da sigla, a falta de 
apoio às candidaturas de valorosos 
companheiros e companheiras, en-
quanto em outras cidades, a ten-
tativa de fortalecimento de candi-
datos sem a menor perspectiva de 
vitória foi muito maior”.

O ACORDO
Às vésperas do início da campa-
nha de 2016, os grupos de Candi-
do e Ashiuchi entraram em um en-
tendimento: o PL receberia o apoio 
do PDT nos pleitos de 2016 e 2020, 
que seria devolvido para a eleição 
de 2024, com a escolha de um su-
cessor pedetista para o atual pre-
feito. Na entrevista ao jornalista 
Edgar Leite Elegancia, Candido foi 
taxativo: “O acordo prossegue da 
nossa parte”.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Mais emprego

P
or apresenta caminhos e meios in-
teligentes e diferenciados de se ter 
o ganha pão, a palavra “Inovação” 
vem sendo muito utilizada, princi-

palmente com a entrada da era da tecnolo-
gia, nas últimas décadas. Neste período de 
pandemia, a palavra ganhou ainda mais re-
levância. Aqueles que têm oportunidade es-
tão revendo o modelo de negócio.

Mas, para a realização dos objetivos é pre-
ciso incentivo, principalmente em um país 
como o Brasil, onde empreender gera muita 
insegurança. O Sebrae é uma das ferramen-
tas que oferece cursos profissionalizantes 
para quem pretende abrir o próprio negócio.

Existem aqueles, porém, que buscam um 
emprego sem pensar em empreender e tam-
bém merecem igual atenção. Não é demérito 
não ser um empreendedor, embora muitos 
“especialistas” apresentem essa solução como 
única. Não é, e não deve ser assim. União, 
Estado e prefeituras têm o dever de buscar 
caminhos aos brasileiros desempregados. 
Os governos precisam ser parceiros da ino-
vação, para que ela não seja utilizada apenas 
como uma forma de driblar as dificuldades. 

Ela deve partir de todos.
A Prefeitura de Mogi das Cruzes por exem-

plo, remodelou a plataforma de empregos. 
Com o nome Mogi Conecta, o serviço reú-
ne ferramentas voltadas ao desenvolvimento 
do município. O Mogi Conecta é uma ini-
ciativa que reúne todos os serviços para os 
empreendedores do município. A iniciativa 
une os serviços da Sala do Empreendedor, do 
programa Mogi Conecta Emprego, do Ban-
co do Povo, do Polo Digital e da Escola de 
Empreendedorismo e Inovação. Essa será a 
saída para muitos mogianos neste momen-
to delicado e de profunda crise política e na 
Saúde. Outras cidades, como Suzano, tam-
bém buscam aprimorar a ferramenta volta-
da à oportunidade de inserção no mercado 
de trabalho.

Ou ações como essas são intensificadas 
em todo país ou, cada vez mais, o número 
de desempregados irá aumentar. Há poucos 
anos, ficávamos perplexos pelos 13 milhões 
de desempregados no Brasil. Hoje, são qua-
se 14,5 milhões.

Vontade, a maioria do cidadão tem. Mas 
ele precisa de ajuda.

Bertrand Russel dizia que 
para se chegar a definir uma 
lei científica três etapas são 
necessárias. A primeira con-
siste em observar fatos signi-
ficativos; a segunda, assentar 
hipóteses que, se forem ver-
dadeiras, expliquem esses fa-
tos e a terceira, deduzir des-
ta, hipóteses que possam ser 
postas à prova para observa-
ção. Significa que o processo 
de sua formulação deve ser 
justificado e explicado, an-
tes e depois, para desta forma 
construir e formular hipóte-
ses que sejam contrastáveis.

Tão importante quanto a 
responsabilidade pelo erro 
(depois) é a responsabilidade 
pelo acerto (antes). Para ga-
rantir o acerto, antes ou de-
pois, a pesquisa generalizada 
promove a ética e a empatia 
desde o surgimento de uma 

Antes e/ou depois?

ARTIGO
Raul Rodrigues

ideia até a sua efetiva execução. 
Essa ideia é boa para quem, 
onde e quando? Quais são 
seus riscos e impactos? De 
que recursos dispomos para 
contornar possíveis impre-
vistos? O que o passado nos 
ensina sobre isso? Nenhum 
projeto deveria avançar em 
uma iniciativa sem respos-
tas sólidas a essas perguntas. 
Viu gestão política, despojada 
de planificação, deste sofri-
do país! É bom lembrar que 
acertar não é apenas seguir 
qualquer norma, manual de 
conduta ou protocolos inter-
nacionais, mas ter a dimen-
são humana como bússola, 
guiando todas as etapas do 
processo criativo. Parece ro-
mântico? Não, se imaginarmos 
o prejuízo, social, ambiental, 
financeiro e de imagem, em 
caso de desvios.

Outro questionamento es-
tratégico: enquanto pai, avô, 
cidadão e consumidor, como 
me sinto sobre determinada 
ideia? Como alguém que é 
diferente de mim, outro gê-
nero, cor, renda, idade, escola-
ridade, se sentiria em relação 
a essa ideia?

Colocando a nós mesmos e 
o outro no centro da narrativa, 
o certo e o errado adquirem 
substância e interioridade. 
Quando se reflete pela ótica da 
pessoa física em seus diferen-
tes papéis e se leva em conta 
a diversidade, constroem-se 
soluções mais abrangentes e 
coerentes. O exercício da ética 
e da empatia não é fácil. No 
entanto, é obrigatório para 
a política e para cada um de 
nós, que se busque ser inte-
gralmente responsável pelo 
trabalho que se realiza. 

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário
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Jorge Bei Maluf recebe 
mutirão de zeladoria

Suzano - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Manu-
tenção e Serviços Urbanos, 
levou o mutirão de zeladoria 
para a avenida Jorge Bei Ma-
luf. Ao longo de cinco dias, 
as equipes estiveram pelo 
local realizando serviços de 
limpeza e conservação por 
toda a sua extensão, desde 
o viaduto Leon Feffer até a 
divisa com o município de 
Mogi das Cruzes.

Os trabalhos aconteceram 
entre a última quinta e esta 
terça-feira, compreendendo 
cerca de 3,7 quilômetros de 
via. Durante este período, os 
agentes municipais cumpri-
ram diversas intervenções 
como capinação, roçagem e 
varrição de ruas, pintura de 
guias, com reforço da sina-
lização viária e manutenção 
da iluminação pública.

O secretário Samuel Oli-
veira, destacou que, graças 
ao intensivo, foi possível 
atender toda a avenida em 
menos tempo, beneficiando 
tanto motoristas quanto 

Melhorias

pedestres e moradores da 
região. “A via recebe fluxo 
intenso de veículos diaria-
mente e é responsável por 
interligar diversos bairros ao 
centro e a Mogi das Cruzes. 
Levando isso em conta, con-
centramos nossas ações neste 
ponto para dar agilidade à 
limpeza urbana e garantir 
mais segurança e conforto a 
todos que utilizam o local”, 
explicou.

Como forma de prevenir 
futuros alagamentos e enchentes 
na avenida, principalmente 
em períodos de chuva intensa, 
as equipes também atenderam 
a rede de captação de água 
pluvial, realizando reparos 
e outros serviços. Com isso, 
houve limpeza de bueiros, 
valas e redes de drenagem, 
bem como substituição de 
estruturas danificadas, como 
guias chapéu e tampas de 
concreto. Além de reforçar 
a conservação dos espaços 
públicos, a medida também 
combate o descarte irregu-
lar e contribui para a livre 

circulação de pedestres e 
motoristas.

Estes trabalhos fazem parte 
do mutirão de zeladoria de 
Suzano. Realizado desde 
abril, o intensivo atua pelos 
bairros e ruas da cidade 
durante os finais de semana 
para levar melhorias rápidas 
à população. Ao longo dos 
últimos dois meses, as equi-
pes da pasta concentraram 
esforços na região norte 
do município, atendendo 
diversas comunidades como 
Jardim Varan e Jardim São 
José. Sua última parada foi 
na Cidade Boa Vista.

De acordo com o cronogra-
ma oficial da administração 
municipal, que determina 
a atuação do intensivo de 
zeladoria, outros pontos do 
município também serão 
contemplados com o serviço 
em breve. Mesmo com os 
mutirões acontecendo aos 
finais de semana, os serviços 
urbanos seguem normalmente 
por todos os bairros e pelo 
centro durante a semana.

Cidade chega a 91,3% do público 
imunizado contra o coronavírus
Cronograma de vacinação prevê três dias de atendimento contemplando os diferentes grupos prioritários

VACINAÇÃO

Suzano- O município 
conta com 225.116 pes-
soas vacinadas com pelo 
menos a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19, 
conforme registro oficial no 

“vacinômetro” do governo do 
Estado. O índice já representa 
91,33% do público maior de 
12 anos, que é estimado em 
246.463 moradores. Nesta 
semana, o cronograma de 
vacinação prevê três dias de 
atendimento, contemplando 
diferentes grupos prioritários 
em datas estipuladas.

Do total de vacinados no 
município até o momento, 
7.549 pessoas receberam a 
imunização em dose única 
e 119.822 completaram a 
segunda etapa, sendo 55% 
do grupo que precisa tomar 
as duas doses. Quanto à 
terceira aplicação de refor-
ço, 597 cidadãos já foram 
contemplados.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro Ishi, 
os números revelam o êxito 
da operação e a dedicação 

da Prefeitura de Suzano 
em garantir a vacinação no 
município. “Acreditamos 
que as pessoas precisam 
desse acesso rápido e fácil 
à imunização. Já perdemos 
muito tempo e vidas nessa 
pandemia. Então encara-
mos a vacinação em Suzano 
como uma verdadeira luta 
contra o tempo, por isso 
buscamos inibir qualquer 
tipo de burocracia, abrin-
do mão do agendamento e 
concentrando a operação 
em áreas de fácil acesso nas 
três principais regiões do 
município”, explicou.   

A campanha tem prosse-
guimento nesta semana, com 
três dias de atendimento, 
de quinta-feira a sábado, 
contemplando diferentes 
públicos. No primeiro dia, 
amanhã, os polos iniciam 
o trabalho com a oferta da 
segunda dose às pessoas com 
aprazamento da aplicação 
previsto para até 23 de se-
tembro. Neste dia também 
haverá a terceira aplicação 

aos idosos maiores de 70 
anos que já completaram a 
segunda etapa há seis meses 
ou mais.

Na sexta-feira, o atendi-
mento será exclusivo aos 
moradores que aguardam 

a segunda dose para até 24 
de setembro. O acolhimento 
nesses dois dias será das 8 às 
17 horas no Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido 
(rua Teruo Nishikawa, 570 

– Jardim Gardênia Azul) e 
no Centro Cultural de Pal-
meiras (Tv. Crispim Adelino 
Cardoso, 42 - Vila Júlia). Já 
a Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador) 

terá horário ampliado, das 
8 às 19 horas, com sistema 
drive-thru operante no Par-
que Municipal Max Feffer 
somente até as 17 horas. A 
entrada de veículos se dá 
pela avenida Brasil. 

No próximo sábado, a Pasta 
planeja repetir o chamado “Dia 
V” de vacinação. O objetivo 
é garantir a primeira dose a 
todos os susanenses maiores 
de 12 anos que ainda não se 
vacinaram. Neste mesmo dia 
será ofertada a segunda dose 
aos cidadãos com aprazamento 
até 2 de outubro e a terceira 
aplicação de reforço às pes-
soas imunossuprimidas que 
concluíram a segunda etapa 
da imunização há 28 dias ou 
mais. O grupo contempla 
transplantados em uso de 
medicação imunossupresso-
ra, pessoas que vivem com 
HIV e pacientes que fazem 
tratamento contra o câncer, 
por exemplo. O atendimento 
no sábado também estará 
disponível nos três polos de 
vacinação, das 8 às 17 horas.   

Cidade tem 225 mil pessoas vacinadas, das quais 55% já tomaram a 2ª dose

Irineu Junior/Secop Suzano

Itaquá - Neste sábado, 
data em que se comemora 
o Dia Nacional do Trânsito, 
a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Transportes, 
vai promover o primeiro 
passeio ciclístico com o tema 

“Itaquá pela paz no trânsito”. 
Será um percurso de 7 km 
com concentração às 8h30 e 
largada prevista às 9 horas na 
Escola de Trânsito, que fica 
dentro do Parque Ecológico 
(rua Cabrália Paulista, s/n 
- Estação). Os ciclistas vão 
percorrer a área central (praça 
Pe. João Álvares), seguir pelo 
Fórum (rod. Alberto Hinoto), 
Estação Itaquaquecetuba da 
CPTM (av. Pres. Tancredo 
Neves) e retornar ao Parque 
Ecológico, na Escola de Trânsito. 
Haverá sorteio de brindes no 
encerramento.

“Não poderíamos deixar 
de aderir a essa campanha 
nacional para incentivar o 
respeito às regras de trânsi-
to. Cada um é responsável 
pela segurança de todos e 
por isso é necessário adotar 
novos comportamentos para 

Passeio ciclístico ocorre 
neste sábado, no centro

Primeira vez

reduzirmos o número de 
acidentes”, reforçou o prefeito 
Eduardo Boigues (PP).

A Semana Nacional de 
Trânsito (18 a 25 de setembro) 
visa conscientizar sobre a pre-
servação da vida dos envolvidos 
no dia a dia do trânsito, sejam 
eles motoristas, passageiros, 
motociclistas, ciclistas ou pe-
destres. Pensando nisso, além 
do passeio ciclístico, a partir 
de  hoje, haverá uma blitz 
educativa com panfletagem 
em quatro pontos da cidade. 
Serão implantados banners 
educativos em cruzamentos 
e locais com grande fluxo de 
veículos.

Na prefeitura, a intervenção 
ocorre em dois horários: das 
10 às 11h30 e das 14 às 15 
horas. Já na Estação Itaqua-
quecetuba será das 7 horas 
às 8h30. Amanhã, ocorre na 
praça central, das 10 horas às 
11h30, e das 14 às 15 horas. 
E na sexta será na rotatória 
da rodovia Alberto Hinoto 
com a rua João Barbosa de 
Moraes, das 10 às 11h30, e 
das 14 às 16 horas.

Poa - A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana, dispo-
nibilizou para os poaenses 
pais de autistas o Cartão 
de Estacionamento que as 
isentam de pagamento da 
Área Azul por duas horas.

O anúncio foi feito anteon-
tem, durante encontro da 
prefeita Marcia Bin (PSDB) 
com a presidente do Grupo 
Mães Azuis, Andrea Dul, no 
Paço Municipal.

“Demos prioridade em 
atender a solicitação feita pelas 
Mães Azuis, pois as pessoas 
portadoras do Transtorno 
de Espectro Autista (TEA) 
requerem uma atenção di-
ferenciada. Quando as mães 
precisam estacionar o carro, 
por exemplo, e não encontram 
vagas livres para pessoas 
portadoras com deficiência, 
gera uma dificuldade muito 
grande, já que essas pessoas, 
em muitos casos, não podem 
esperar já que necessitam da 
atenção imediata.

Estacionamento 
para mães 
de autistas é 
disponibilizado

Cartão
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Prefeitura abre inscrições 
do Mogi Conecta no Bairro

Mogi- A Prefeitura realiza 
no próximo sábado a primeira 
edição do projeto Mogi Co-
necta no Bairro, no distrito de 
Jundiapeba. A ação aproxima 
da população os serviços 
voltadas à empregabilidade 
e à capacitação profissional 
oferecidos pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e será 
realizada em dois horários 

– no período da manhã e à 
tarde. A inscrição pode ser 
feita por meio do link https://
bit.ly/MogiConectaNoBairro.

Serão disponibilizadas 
duas opções de horários 
para que os participantes 
possam ter acesso aos ser-
viços, respeitando as regras 
de prevenção à pandemia 
de Covid-19. Pela manhã, 
as ações ocorrerão das 9 
ao meio dia, enquanto no 
período da tarde o trabalho 
será feito das 13 às 16 horas. 
No momento da inscrição, 
o interessado escolherá em 
qual período terá acesso ao 
atendimento.

Jundiapeba

Realizado no formato 
das feiras relacionadas à 
empregabilidade e adaptado 
à atual situação sanitária do 
país, o projeto Mogi Conec-
ta no Bairro oferecerá aos 
participantes orientações 
profissionais, rodas de con-
versa, palestras sobre temas 
ligados à empregabilidade 
e a possibilidade de fazer 
o cadastro no programa. 
Além disso, escolas técni-
cas e universidades farão 

apresentações e oferecerão 
orientações sobre qualificação 
profissional.

A edição do projeto Mogi 
Conecta no Bairro no distrito 
de Jundiapeba será realizada 
no Cempre Oswaldo Regino 
Ornellas. O endereço é rua 
Benedita Pereira Franco, 
2801 Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones 4699-1900 ou 
4726-1306 (unidade do 
Terminal Estudantes),

Primeira edição do projeto será realizada no sábado

Divulgação/PMMC

Condemat busca parceria com 
o Sesc de Mogi das Cruzes

Região - O secretário executivo 
do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), Adriano 
Leite, e o coordenador da 
Câmara Técnica de Cultura, 
Walmir Pinto, realizaram an-
teontem uma visita ao Sesc 
de Mogi das Cruzes, onde 
foram recebidos pela gerente 
Denise Mariano e equipe. Na 
ocasião, os representantes 
do consórcio conheceram a 
estrutura do local e discutiram 
futuras parcerias na realização 
de eventos, cursos e oficinas.

De acordo com a gerente, 
a unidade deve ter a primeira 
fase de ocupação liberada até 
o final do ano com oficinas e 
atividades culturais, esportivas 
e ambientais. Na segunda 
fase de ocupação, a partir do 
segundo semestre de 2022, 
novos espaços serão abertos.

“O Sesc é uma entidade 
privada muito respeitada, 
que promove um trabalho 
de qualidade em geral na 
promoção da cultura e dos 
esportes. Ter mais uma unidade 

Cultura e esportes

em nossa região irá fortalecer 
os trabalhos já existentes e dá 
abertura para novas parcerias”, 
disse o secretário executivo, 
Adriano Leite.

O coordenador da Câmara 
Técnica de Cultura, Walmir 
Pinto, falou da importância 
da instalação do Sesc . “Nossa 
região tem um movimento 
artístico estruturado e a vinda 
do Sesc pode fortalecer e abrir 
espaço para a classe que tem 
sido tão penalizada por conta 
da pandemia”, disse.

De acordo com a gerente, 

nesta fase inicial a intenção 
é conhecer e se aproximar 
dos municípios, bem como 
da classe artística. “Nós pro-
curamos estar próximos, dia-
logando diretamente com o 
setor. Estamos estruturando 
nossa equipe para iniciar este 
trabalho cada vez mais forte”, 
destacou.

O Sesc passa, atualmente, 
por uma reformulação na 
regionalização e até o final 
deste ano devem ser definidos 
quais municípios que estarão 
vinculados à unidade de Mogi.

Representantes do consórcio conheceram a estrutura

Divulgação/ Condemat

Educação e Gaepe realizam 
consulta pública com os pais
Objetivo da ação é compreender as motivações das famílias que não optaram pelo retorno presencial dos 

ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES 

Mogi - A Secretaria de 
Educação e o Gabinete de 
Articulação para Enfrentamento 
da Pandemia na Educação 
(Gaepe Mogi) estão realizando 
uma consulta pública junto 
aos pais e responsáveis dos 
alunos das escolas municipais 
e creches subvencionadas 
sobre o retorno presencial.

O objetivo da ação é com-
preender as motivações das 
famílias que não optaram 
pelo retorno presencial dos 
alunos e, a partir dos da-
dos coletados, melhorar o 
desenho das políticas pú-
blicas intersetoriais para o 
acesso à escola. A consulta 
é composta de apenas uma 
pergunta: “Quais são os mo-
tivos para que seu(s) filho(s) 
não esteja(m) frequentando 
a escola presencialmente?”. 

A pesquisa poderá ser 
respondida até o dia 5 de 
outubro por meio do apli-
cativo Educa+Mogi ou por 
meio do site da Secretaria 
Municipal de Educação, pelo 
link http://www.se-pmmc.

com.br/educamaismogi/app. 
Para registrar individual-
mente as respostas, os pais 
e responsáveis precisarão 
fazer o login com o RA do 
aluno e a senha.

A Secretaria Municipal de 

Educação iniciou no dia 24 
de maio a retomada gradual 
das atividades presenciais na 
rede municipal de ensino, 
oferecendo atendimento 
misto (presencial e remoto). 
A Pasta tem como premissas 

a preservação da vida, o di-
reito à educação das crianças 
mogianas e o cumprimento 
rigoroso dos protocolos sani-
tários em função da pandemia 
do coronavírus, que devem 
ser seguidos não apenas nas 

escolas, mas no dia a dia das 
famílias. Assim o processo 
de retomada tem sido feito 
gradualmente de acordo com 
os índices epidemiológicos 
da cidade.

Atualmente, 95% das escolas 

e creches da rede municipal, 
adequadas ao protocolo sa-
nitário, retomaram as aulas 
presenciais. Há um grupo de 
escolas que ainda não estão 
adequadas ao protocolo sa-
nitário em função de obras 
em andamento e continuarão 
em ensino remoto. 

Para registrar individualmente as respostas, os pais e responsáveis precisarão fazer o login com o RA do aluno

Divulgação/PMMC
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CORREÇÃO

Pesquisa poderá ser 
respondida até o dia 5 
de outubro por meio 
de aplicativo ou no 
site da Prefeitura
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Itaquá- As estações Enge-
nheiro Manoel Feio e Aracaré, 
da linha 12-Safira da CPTM, 
em Itaquaquecetuba deverão 
ser reformadas ainda esse ano. 
O deputado André do Prado 
(PL) recebeu essa informação 
através de um ofício assinado 
pelo diretor presidente da 
companhia, Pedro Tegon Moro. 

No documento, o presidente 
destacou que a empresa está 
terminando a elaboração dos 
projetos da obra nas duas es-
tações e prevê que os serviços 
iniciem nos próximos meses. 
Já a estação de Itaquaquecetuba, 
a mais movimentada e que 
fica no centro do município, 
deverá passar por melhorias 
no ano que vem. 

Para o deputado André do 
Prado a reforma das estações 
em Itaquaquecetuba é fun-
damental para garantir aos 
usuários condições adequadas 
para acesso e utilização do 
transporte público. Em maio 
desse ano, o parlamentar 
acompanhado pelo prefeito 
delegado Eduardo Boigues 
(PP) e os vereadores Doutor. 

Roque (PL), Edson Moura (PL) 
e Simone do Posto (PL) e do 
ex-vereador Arnô estivemos 
com o secretário de Transportes 
Metropolitanos, Alexandre 
Baldy, para pedir a reforma 
das estações. “Na ocasião, 
o secretário confirmou que 
o Estado estava elaborando 
os projetos e que a previsão 
era fazer as obras em duas 
estações esse ano”, comentou.

Serão realizadas melhorias 
de acessibilidade com a insta-
lação de elevadores, rampas, 
adequações nas escadas e 
implantação de rota tátil, refor-
ma dos banheiros públicos e 
outras obras de modernização 
das estações. As estações de 
Itaquaquecetuba recebem, 
diariamente, 70 mil pessoas 
que utilizam a linha 12 - Safira 
para se deslocar até a Capital. 
As estruturas atuais apresentam 
problemas e não atendem 
mais a demanda crescente, 
além de não contarem com 
acessibilidade. As estações de 
Ferraz de Vasconcelos, Poá e 
Suzano, da linha 11 - Coral, 
já foram modernizadas.

CPTM confirma reforma em 

estações da linha 12-Safira

Manoel Feio e Aracaré

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Cultura fará hoje, às 
16h30, a entrega oficial das 
primeiras placas e adesivos 
contendo QR Codes, que 
integram o projeto Roteiro do 
Patrimônio. Diversos pontos 
da cidade passarão a contar 
com o dispositivo, que dará 
acesso aos interessados a 
informações sobre o que é o 
que representa cada um dos 
locais demarcados.

A ação resulta de um levan-
tamento feito pela Diretoria 
de Fomento e Patrimônio, 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, em parceria com a 
Coordenadoria de Turismo. 
A seleção dos locais levou 
em conta a representação 
histórica de cada um deles. 
A sinalização deve ser insta-
lada em mais de 50 pontos 
da cidade.

O QR Code levará a pessoa a 
um áudio, de aproximadamente 
um minuto de duração cada, 
com uma breve apresentação 
do que é aquele local e o que 
ele significa para a história 
da cidade. Em breve, haverá 

também fotos, localização via 
GPS e o horário de funcio-
namento, no caso de locais 
que são abertos à visitação 
pública.

Os aparatos foram insta-
lados em pontos históricos e 
turísticos, como o Obelisco, 
a escola Coronel Almeida, o 
prédio da Corporação Musi-
cal Santa Cecília, o Mercado 
Municipal, o Casarão do 
Carmo, a antiga Casa de Câ-
mara, antiga Cadeia e Fórum 
Público, o Theatro Vasques 
e também em alguns pontos 
mais afastados do Centro, 
como a estação ferroviária 
de Sabaúna, o cemitério de 
Taiaçupeba e as capelas de 
Santo Alberto e Santo Ângelo.

A plataforma para onde o 
usuário será direcionado após 
apontar o celular para os QR 
Codes é um aplicativo, que 
foi desenvolvido em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Educação.

Mais informações sobre o 
projeto Roteiro do Patrimônio 
podem ser obtidas por meio 
telefone 4798-6910.

Pontos históricos 
recebem QR Codes

Turismo

Vereadores começam a discutir 
a proposta da Ficha Limpa
Medida coloca restrições para a contratação de funcionários da administração pública que possuem condenações

CÂMARA DE MOGI

A Câmara encaminhou 
na tarde de ontem o projeto 
de emenda à Lei Orgânica 
que institui a Ficha Limpa 
Municipal, que estabelece 
regras para a proibição de 
contratação de servidores 
públicos em cargo de comissão 
com condenações na Justiça, e 
institui quarentena de quatro 
anos após o cumprimento 
da sentença para pessoas já 
condenadas.

O vereadores também en-
caminharam para avaliação 
das comissões o projeto de 
Lei que obriga o socorro 
a animais atropelados no 
município, de autoria dos 
vereadores Fernanda Moreno 
(MDB) e Maurino José da Silva 
(Pode), o Policial Maurino; 
da criação da Semana Paulo 
Freire de Conscientização da 
Educação Popular, por Inês 
Paz (PSOL); da demarcação 
de pontos de embarque e 
desembarque para carros de 
aplicativo, pelos vereadores 

Parlamento também debate projeto que obriga a socorrer animais atropelados

Mauro Yokoyama (PL), o 
Mauro do Salão, Edson Santos 
e Milton de Assis Lima (PSD), 
o Bigêmeos; e o projeto de 
Lei que autoriza o Serviço 
Municipal de Águas e Esgoto 
(Semae) a criar plano de 
composição e recuperação 
da mata ciliar, por todos os 
vereadores.

A Casa de Leis de Mogi 
também avaliará o projeto 
de Resolução de uma nova 
Comissão Especial de Verea-
dores (CEV), a pedido do 
vereador José Luiz Furtado 
(PSDB), o Zé Luiz. 

Homenagem
A Câmara realizou na tarde 

de ontem a entrega do título 
de Cidadão Mogiano ao ex-

-comandante do Centro de 
Policiamento de Área Metro-
politano 12 (CPA/M-12) da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, o coronel Wag-
ner Tadeu Silva Prado, por 
seus serviços prestados à 
comunidade.

A homenagem foi uma 

iniciativa dos vereadores 
Edson Santos (PSD) e Mauro 
de Assis Margarido (PSDB), 
o Maurinho do Despachante, 
que tiveram o intuito de 
entregar a honraria aprovada 
pelo plenário da Casa de Leis 
em 2020, poucas semanas 

antes da transferência do 
comandante.

O evento contou com a 
presença de autoridades da 
Segurança Pública do mu-
nicípio e da região, como o 
secretário de Segurança de 
Mogi das Cruzes André Ikari, 

o delegado seccional de Polícia 
Civil Jair Barbosa Ortiz, o chefe 
do Estado Maior do Comando 
de Policiamento de Área Me-
tropolitana, tenente-coronel 
PM Marlon Luiz de Souza da 
Silva, os comandantes dos 
17º, 32º e 35º Batalhões de 

Polícia Militar Metropolitana 
(BPM/M), o comandante da 
Escola Superior de Soldados 
coronel PM Marco Antonio, 
além de outras autoridades 
civis e militares.

Em seu discurso de agrade-
cimento, o coronel lembrou 
de alguns dos momentos 
durante sua trajetória no 
comando do CPA/M-12, como 
o atendimento às famílias 
das vítimas no massacre da 
Escola Estadual Raul Brasil, 
em março de 2019, onde 
descreveu como “o momento 
mais dramático de toda a 
minha carreira”.

No final da sessão, a Câ-
mara de Vereadores de Mogi 
das Cruzes também recebeu 
a visita dos atletas do União 
Futebol Clube de Mogi que, 
homenageados recentemente 
pela Casa pelos 108 anos 
de fundação do clube, pre-
sentearam os membros do 
Legislativo com camisetas do 
time principal de futebol, que 
hoje disputa o Campeonato 
Paulista da Série B.

André Diniz
Divulgação/CMMC
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SBT, 21H00

Chiquititas

Teca diz para Pata que Cris saiu toda arrumada. Pata fi ca preocupada, pois a 

amiga foi se encontrar com um desconhecido, o que pode ser muito perigoso. 

GLOBO, 17H55

Malhação

Lobão pressiona Duca para descobrir como o rapaz conseguiu o endereço 

de Nat.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Quinzinho ajuda Samuel a despistar Pilar e evitar o encontro dos dois. Lota 

se alegra ao rever Bernardinho. Pilar é admitida para trabalhar na Santa Casa. 

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Sabine não gosta de ver Dom na cozinha com Madalena. Agnaldo entra em 

desespero ao ver que acabou dedurando Sandra Helena para Domênico. 

Dom vai embora da casa de Lígia ao ver Sabine sendo hostil com Madalena. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta se desespera quando Silviano diz que o conteúdo do álbum foi 

roubado. Lorraine conta o que descobriu para Érika. Cristina se emociona 

com os convites para a festa de sua formatura. Maria Marta acusa Maurílio 

de ter roubado o álbum da casa de Silviano. Jurema manda Cora limpar sua 

casa. Felipe observa Enrico. Cláudio diz a Beatriz que pode perdoar o fi lho. 

Robertão não consegue falar com Érika antes de viajar.

RECORD, 21H

Gênesis

Muriel e Judá se aproximam ainda mais. Neferíades se surpreende com as 

palavras de José e tem um sonho com ele. Shareder e Atarum executam 

suas tarefas no palácio.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Se nada mudar, 
invente,

e quando 
mudar, entenda.

Se ficar difícil, 
enfrente,

e quando ficar 
fácil, agradeça.

Se a tristeza 
rondar, alegre-se,

e quando ficar 
alegre, contagie.

E quando 
recomeçar, 
acredite.

Você pode tudo.
Tudo consegue 

MOMENTO
especial

ACREDITE VOCÊ PODE TUDO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ALFIO CHUFALO FILHO
GERALDO TOMAZ AUGUSTO
MARIA AMELIA LINS RODRIGUES
MAURICIO PINTO DE MAGALHÃES

Feliz aniversário! Que Deus te abençoe no seu aniversário 
e inunde a sua casa com felicidade e alegria. Parabéns!

“ Não importa o que você decidiu. O 
que importa é que isso te faça feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

pelo amor,
e pela fé que 

você tem em 
Deus!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 - PROCESSO Nº: 201.228/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, 

bucha de redução, entre outros). 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 05 de outubro de 2021, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 

Cruzes, 21 de setembro de 2021. João Jorge da Costa – Diretor Geral. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050-2/2021 - PROCESSO Nº: 200.840/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de abraçadeiras de reparo. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 06 de outubro de 2021, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 

Cruzes, 21 de setembro de 2021. João Jorge da Costa – Diretor Geral.

Jose Domingos Silveira

Iolanda da Conceição do Nascimento Vitor

Celia Maria Pereira Sant´ana

Jinsei kakazu

Sara Avila de Souza

Joaquim Rodrigues Pinheiro Filho

Genelice Maria de Jesus dos Santos

Henry Arthur Costa dos Santos

FALECIMENTOS

19 DE SETEMBRO DE 2021

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2021 - PROCESSO Nº 14.852/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA DE BORRACHARIA EM GERAL E SERVIÇOS CORRELATOS, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A FROTA MUNICIPAL, COMPOSTA 
POR LINHA LEVE, MÉDIA, PESADA (TRATORES E CAMINHÕES) E MOTOCICLETAS.
EMPRESA VENCEDORA: MARCIO DE OLIVEIRA BORRACHARIA.
VALOR GLOBAL: R$ 809.195,00 (oitocentos e nove mil, cento e noventa e cinco reais).

Mogi das Cruzes, em 20 de setembro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA -Secretária de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/21 - PROCESSO Nº 10.424/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS SANTA TEREZA, SITUADA 
NA RUA KAZUMO SUMIZONO Nº 1.181, JARDIM SANTA TEREZA, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres 
exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Obras, da Secretaria Municipal 
de Finanças e da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, decidiu pela HABILITAÇÃO 
das empresas: CONSTRUTORA WZU LTDA; DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA; 
FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA EIRELI e TRÓPICO CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA EIRELI, para a fase seguinte do certame. Decidiu ainda, INABILITAR as 
empresas: AÇÃO CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS DE REFORMAS EIRELI, por não atender 
aos subitens “2.5.9 e 2.5.11” e SPALLA ENGENHARIA EIRELI, por não atender ao subitem 
“2.5.1” do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do Aviso 
de Habilitação/Inabilitação na imprensa, para a interposição de eventuais recursos, em não 
havendo, fica estabelecido conforme subitem “3.3” do Edital, o dia 30 de setembro de 2021, às 
10 horas, para abertura dos envelopes nº 2 – PROPOSTA, na sala de reuniões da Comissão 
Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º 
andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 21 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital Nº 018, de 22 de setembro de 2021.
Oficio nº. 099/2021
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do disposto nos artigos 31 e 104, 
II, IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do Município, torna público, que se encontra publicada 
por afixação do Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na Avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 277 - Centro Cívico, nesta cidade, para conhecimento dos interessados, 
a relação contendo 18 ( dezoito ) Termos de Início de  Fiscalização que foram abertos pelo 
Departamento de Fiscalização de ISS/ICMS para verificação e lançamento do ISSQN – 
Declarados e Pendentes dos prestadores e tomadores de serviços, no período de 2016 a 
2021 nos termos do artigo 75 da Lei Municipal Nº 1.961, de 07 de dezembro de 1970 (CTM), 
para que sejam notificados/intimados do início da execução do procedimento fiscal definido 
pela respectiva Ordem de Fiscalização, nos termos do Título II do Código Tributário Municipal 
- CTM c/c Artigo 52 e Capitulo X da Lei Complementar Municipal nº 26/2003.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 
37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a seguinte reunião:

Processo Administrativo n.º 42.351/2019

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PARCEIRAS PÚBLICO PRIVADAS

Ao décimo sétimo dia do mês de setembro de 2021, às 14h00, reuniram-se na sala de reuniões 
da Secretaria de Governo da Prefeitura de Mogi das Cruzes, situada no 3º andar do Prédio I, 
à Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, os membros titulares do Conselho 
Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas para análise e deliberação acerca do Ato de 
Revogação da Concorrência Pública n.º 10-2/2020, restando decidido o seguinte procedimento: 
(i) o encaminhamento dos autos à Comissão Técnica das Parcerias Público-Privadas – CTP, 
para análise dos argumentos técnicos apresentados que ensejaram o Ato de Revogação da 
Parceria Público-Privada relacionado aos servidos de coleta e destinação de resíduos sólidos no 
município de Mogi das Cruzes, bem como a elaboração de relatório técnico que possa subsidiar 
a decisão deste Conselho Gestor, nos termos do artigo 9º, do Decreto n.º 17.171/2018. Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a ata.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR

VELPACK FILMES E EMBALAGENS LTDA. EPP

Torna público que  requereu a Prefeitura Muni-

cipal de Itaquaquecetuba, através da Secretaria 

de Meio Ambiente e Saneamento a REnovação 

da  Licença de Operação com  atividade de Fa-

bricação de Embalagens  de Material Plástico  

sito á  Rua do Aço nº 551 -  Parque São Pedro - 

Itaquaquecetuba - SP - Processo nº 11603/2021
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Brincadeiras com as artes foi o tema do 2º webinário

Mogi- A Secretaria de Educação realizou na segunda-feira passada o 2º webinário 
do curso “Reflexões para ressignificar práticas da primeira infância”, organizado pela 
equipe de Educação Infantil do Departamento Pedagógico (Deped) para os Auxiliares 
de Desenvolvimento Infantil (ADI) da rede municipal de ensino. A atividade foi 
transmitida por meio do canal do Youtube da Secretaria e teve 1,2 mil visualizações.

Cidade registra redução de 
33% nas mortes no trânsito
Número de mortes registradas nas vias municipais nos oito primeiros meses deste ano é o menor desde 2015

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO,

Mogi - A cidade registrou 
queda de 33,3% no número 
de mortes em acidentes de 
trânsito nas vias municipais 
nos oito primeiros meses 
deste ano, em compara-
ção com o mesmo período 
do ano passado. Os dados 
divulgados pelo sistema 
Infosiga, do governo do 
Estado, registram 18 óbitos 
nas ruas e avenidas da cidade, 
o menor índice das vias sob 
jurisdição da Prefeitura desde 
que o levantamento passou 
a ser feito, em 2015.

Ainda de acordo com o 
sistema Infosiga, o índice 
registrado neste ano também 
é 33,3% menor que o de 
2019. Comparando-se com 
os dos períodos anteriores, 
ele é 37,9% inferior ao de 

Dados foram divulgados pelo sistema Infosiga do Estado

2018, 25% menor que o 
de 2017, 55% menor que 
o de 2016 e 47% inferior 
ao de 2015.

“A Prefeitura vem fortale-
cendo as ações de educação 
para o trânsito e segurança 
viária, que englobam trabalhos 
de engenharia de tráfego, 
sinalização e fiscalização. 
A queda de um terço no 
número de mortes em vias 
municipais, que são as que 
a Prefeitura tem governança, 
além de mostrar o resulta-
do deste trabalho, significa 
principalmente salvar vidas”, 
afirmou a secretária muni-
cipal de Transportes, Cris-
tiane Ayres, lembrando que 
a diminuição deste tipo de 
ocorrência também impacta 
positivamente na utilização 

de equipamentos de saúde.
Ela lembra ainda que Mogi 

das Cruzes possui a maior 
frota de veículos e a maior 
malha viária do Alto Tietê. 
Além disso, a cidade é polo 
econômico regional, receben-
do a circulação de veículos 
de outros municípios que 
vem acessar o comércio, os 
estabelecimentos de serviços, 
além de trabalhar e estudar. 

“Estas características fazem 
com que o trânsito de Mogi 
das Cruzes tenha características 
diferentes das outras cidades 
da região. Para enfrentar 
os desafios da mobilidade 
urbana e da segurança viária, 
a Prefeitura vem valorizando 
as ações de conscientização 
e educação, análises técnicas 
e a utilização de tecnologia 

para a elaboração de projetos 
e levantamentos”, explicou 
a secretária.

Outra ação importante 
que vem sendo realizada pela 

administração municipal é a 
criação do Observatório de 
Segurança Viária do Municí-
pio de Mogi das Cruzes, que 
reunirá representantes de 

secretarias e órgãos que atuam 
diretamente na prevenção e 
atendimento a ocorrências 
de trânsito. 

A Prefeitura preparou uma 
programação especial de 
ações voltadas à educação 
e à conscientização sobre 
segurança viária para marcar a 
Semana Nacional do Trânsito. 
Hoje, será realizada a ação 
Pedal com Crianças, que co-
memora o Dia Mundial sem 
Carro. A atividade atenderá 
os pequenos de 6 a 10 anos 
e ocorrerá na avenida Cívica, 
das 14 às 17 horas. Além das 
orientações sobre a utilização 
da bicicleta e da atividade 
recreativa e de conscientização 
também serão distribuídos 
pipoca e algodão-doce para 
os participantes.

Divulgação/PMMC

Mogi promove repescagem 
para aplicação da 2ª dose

Mogi - A Prefeitura promove 
no próximo sábado das 9 às 
15 horas, uma ação especial 
de repescagem para aplicação 
da segunda dose contra a Co-
vid-19 em moradores faltantes. 
Não será necessário realizar 
agendamento prévio, porque o 
objetivo é ampliar a cobertura 
da imunização facilitando o 
acesso. Os interessados devem 
comparecer com documen-
to pessoal, comprovante de 
endereço e comprovante da 
primeira dose. 

Até o momento, foram apli-
cadas 216.849 segundas doses 
ou doses únicas no município, 
o que corresponde a 64% de 
cobertura entre a população 
adulta. “Não importa quanto 
tempo a dose está em atraso, a 
pessoa continua tendo o direito 
à vacinação e a segunda dose 
continua sendo importante e 
necessária”, explicou a enfermeira 
Lilian Peres Mendes, chefe da 
Vigilância Epidemiológica.

Segundo ela, o efeito da 
primeira dose não será per-
dido por conta do atraso, 

Vacinação

mas a imunidade esperada 
com cada vacina só pode 
ser completada se a pessoa 
receber a segunda dose.

Podem ser atendidos sem 
agendamento, no próximo 
sábado, pessoas vacinas com 
a primeira dose de Coronavac/
Butantan/Sinovac há mais de 
28 dias (receberão a D2 com 
Coronavac); vacinados com a 
1ª dose de Pfizer há mais de 
12 semanas (receberão a D2 
com Pfizer); vacinados com a 
1ª dose de Pfizer há mais de 

12 semanas (neste momento, 
devido à indisponibilidade, o 
governo do Estado liberou 
estoque do imunizante Pfizer 
para pessoas com segunda 
dose em atraso).

O atendimento já está con-
firmado no Pró-Hiper do 
Mogilar e na Escola Municipal 
Álvaro de Campos Carneiro, 
no bairro Nova Jundiapeba. 
Outras unidades também 
devem realizar a vacinação 
sem agendamento - os locais 
devem ser divulgados em breve.

Município já imunizou 64% da população adulta

Divulgação/PMMC

Região confirma 3 óbitos 
por Covid-19 em 24 horas

Alto Tietê - A região do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou ontem 
três óbitos por coronavírus 
(Covid-19) nas últimas 24 
horas. As vítimas fatais eram 
moradoras dos municípios 

de Mogi das Cruzes e Suzano.
O Condemat contabilizou 

também ontem, 278.589 
casos suspeitos de Covid-19 
que foram descartados.

Já o total de casos confir-
mados da doença é 129.486 
sendo que 110.312, pessoas 

que foram infectadas, já 
estão recuperadas, e 5.366 
faleceram em decorrência 
da doença desde o início 
da pandemia.

O total de casos notifica-
dos ou suspeitos em toda a 
região é de 450.542.

Pandemia

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 5.366
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