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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Câmara convida Zeno Morrone 
para apontar os rumos da Saúde 
para o período pós-coronavírus

Com pandemia em um período mais calmo, vereadores querem saber do secretário os próximos passos da Pasta

  Piaget tem melhor avaliação da região 
pelo ‘Guia da Faculdade’. Cidades, página 3

A Câmara de Vereadores apro-
vou, no final da sessão de ontem, 
um requerimento verbal, elabora-
do pelo vereador José Francismá-
rio Vieira (PL), o Farofa, para que 
a Casa de Leis convide o secretário 
de Saúde do município, Zeno Mor-
rone Junior, para esclarecimento 
de dúvidas dos parlamentares. A 
proposta foi fechada antes do fi-
nal da etapa do expediente, e teve 
como principal objetivo auxiliar a 
dirimir dúvidas dos parlamentares 
sobre as políticas públicas da ad-
ministração municipal na área da 
Saúde. A Mesa Diretora afirmou 
que irá avaliar a melhor data e 
fará o convite ainda nesta semana.  
Cidades, página 5

Poá

Cerca de 8 mil pessoas visitam 
Cemitério da Paz no feriado

Movimentação começou às 8 horas de terça-feira e se 

Convite foi aprovado na tarde de ontem, durante sessão na Câmara

Diego Barbieri/CMMC
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Suzano

Prefeitura alerta para horário 
de descarte nos ecopontos

Promover o descarte fora do horário pode configurar 
crime ambiental e é passível de multa. Cidades, página 3

D
iv

u
lg

a
çã

o
/S

e
co

p
 S

u
za

n
o



Quinta-feira, 4 de novembro de 20212 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

HOMENAGEM AOS IDOSOS

Idosos que ficaram em isolamento 
no último ano foram clicados em mo-
mentos únicos de conexão com os fa-
miliares. Esses registros podem ser 
conferidos no Mogi Shopping, na ex-
posição “Não isolaram meu coração”, 
produzida pelo Instituto Despertar para 
o Futuro”. Os idosos fotografados são 
atendidos pelo Instituto Pró+Vida, As-
sociação Manuel Maria e Centro Dia 
do Idoso. A mostra ficará até dia 12, 
na Praça Central de Eventos.

SESC ABRINDO AS PORTAS

A imprensa da região participa hoje de 
um tour pela unidade do Sesc Mogi das 
Cruzes, no bairro do Socorro, às 14 horas. 
Com abertura marcada para este sá-
bado, a unidade ocupa o terreno do 
antigo Centro Desportivo do Socorro. 
Durante esse tour, guiado pela geren-
te da unidade, Denise Mariano, a im-
prensa também poderá ver recortes 
da exposição Ausente Manifesto: ver 
e imaginar na arte contemporânea.

TEATRO

O Teatro da Neura conquistou, pela 
quarta vez, um edital do Programa 
de Ação Cultural (ProAC), da Secreta-
ria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa. Dessa vez com o espetáculo 
“Antígona”, que poderá ser assistido 
virtualmente, em breve, na platafor-
ma do projeto “#CulturaEmCasa”, no 
site: https://culturaemcasa.com.br. 
Sem previsão de lançamento, a peça 
teve sua gravação realizada no Cen-
tro de Educação e Cultura Francisco 
Carlos Moriconi, em parceria com a 
Secretaria de Cultura de Suzano.

ESCOLA DE XADREZ

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos 
abre inscrições para a “Escola de Xa-
drez”, para amadores e profissionais, 
com idade a partir de 12 anos (vaci-
nados), com aulas ministradas todas 
as segundas-feiras, com duas turmas 
(sendo a primeira às 8 horas e a se-
gunda às 16 horas), no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Marcílio Guerra.

OAB ESTADUAL

O advogado Wellington Santos, atual 
presidente da subseção de Suzano 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), é candidato ao cargo de con-
selheiro estadual na chapa “Conexão 
e União”, liderada por Caio Augusto 
Silva dos Santos, atual presidente da 
OAB-SP que entrou na disputa pela 
reeleição.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Refis ainda funciona

A 
queda da economia brasileira 
nos últimos dois anos, muito 
em decorrência da pandemia 
da Covid-19, reacendeu a ne-

cessidade da realização do Refis, pro-
grama de parcelamento de débitos tri-
butários com a Receita Federal e com a 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacio-
nal. O polêmico programa, aplicado há 
20 anos no Brasil, causa, por vezes, um 
efeito não esperado, em que empresas 
deixam de pagar seus tributos esperan-
do o parcelamento. 

Segundo a Receita, aliado ao institu-
to da transação tributária, foram edi-
tados outros atos, como a suspensão 
da cobrança de prazos processuais, a 
exclusão de contribuintes de parcela-
mentos, dentre outros, que eliminam 
a necessidade do Refis. Especialistas, 
porém, discordam e contrapõem com 
argumento de que as reduções não têm 
sido suficientes para que uma empre-
sa que passou pela pandemia consiga 
se recuperar. Em Mogi das Cruzes, o 
prefeito Caio Cunha (Pode) disse, logo 

quando assumiu o cargo majoritário da 
administração municipal, que tem como 
uma das prioridades reverter a situação 
de 25 mil famílias mogianas em débi-
to com a Prefeitura no valor total de 
R$ 100 milhões devido à ampliação de 
seus imóveis. Uma das soluções seria 
anistiar ou postergar as multas. Meses 
depois, Cunha anunciou a possibilida-
de de promover um programa de recu-
peração da dívida ativa do município. 

Embora ainda não há uma data para 
o questionável, porém necessário Refis, 
o anúncio animou a população, prin-
cipalmente a parcela mais crítica e en-
dividada neste momento. O projeto, já  
votado e em andamento, estabelece des-
de a isenção total de multas para o pa-
gamento à vista até o desconto de 50% 
nos juros para parcelamento de 24 até 
72 parcelas. Mesmo polêmico, o Refis irá 
beneficiar muitas pessoas que realmen-
te não têm condições de arcar com suas 
dívidas. Posteriormente, sim, é preciso 
estudar um meio de transição mais jus-
ta e que não incentive maus pagadores.

O brasileiro anseia por mu-
danças. Nosso estado atual 
não nos agrada. Desemprego, 
desvalorização cambial, infla-
ção, corrupção, intolerância, 
violência, carestia e miséria. 
Olha-se para os governantes 
na esperança de mudança, 
olha-se para os pré-candi-
datos à Presidência na espe-
rança de uma revolução que 
não virá deles. 

Talvez esse seja o nosso 
grande erro: esperar nos ou-
tros aquilo que só depende 
de de nós. A mudança que 
queremos não vem dos outros, 
mas de nós. O ser humano, 
por comodidade ou falta de 
responsabilidade, projeta no 
próximo aquilo que é dever 
dele. Assim, projetamos nos 
governantes a responsabilida-
de pela mudança que deseja-
mos e só. Se nada acontecer, 

Mudanças

ARTIGO
Cedric Darwin

aguardamos a próxima eleição 
e reelegemos os mesmos ou 
trocamos por piores gestores. 

Primeiro precisamos mudar 
como pessoas, para depois in-
fluenciarmos nossa casa, traba-
lho, escola, comunidade seja 
ela qual for. Precisamos ter a 
consciência plena de que ou 
mudamos ou continuaremos 
vivendo o que não desejamos, 
mas fomos responsáveis. Não 
somos obrigados a plantar 
nada, mas tudo aquilo que 
plantamos iremos obrigato-
riamente colher. É assim nas 
eleições e com seus eleitos, 
colhemos nas políticas pú-
blicas e seus efeitos. 

Só teremos bons gestores 
quando também formos bons 
gestores. Só termos bons go-
vernantes quando também for-
mos bons governantes. Não 
adianta imputar a quem ele-
gemos a culpa pelas mazelas 
que sofremos se agimos como 
eles agem. Antes das próxi-

mas eleições será necessário 
fazer um autoexame antes 
de votar. O candidato pensa 
o que eu penso, age como 
eu ajo, quer o que eu quero, 
preza pelo que prezo, crê no 
que eu creio, respeita e valo-
riza o mesmo que eu? São es-
sas as perguntas e respectivas 
respostas que devemos obter. 

Espero que o Brasil tenha 
aprendido que não dá mais 
para votar baseado na im-
pressão, na emoção contra 
isso ou contra aquilo, são os 
nossos valores que devem 
direcionar os nossos votos. 
Voto útil é aquele que revela 
o seu caráter, indicando que 
tipo de gente representa você. 
Só haverá um bom governo 
quando o povo for bom, só 
haverá um bom país quando 
seu povo for bom o bastante 
para ter governantes bons.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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O Judô Clube de Mogi das Cruzes conseguiu classificar quatro atletas no Campeonato 
Aberto Por Faixas da Federação Paulista de Judô (FPJ), realizado no final de semana 
passado, no Centro de Excelência de São Bernardo do Campo. A equipe mogiano participou 
com atletas das faixas marrom e preta. Na categoria abaixo de 63 kg, Julia Bacan (faixa 
marrom) ficou com a prata. Já Julia Henrique (-63 kg; faixa marrom); Ruan Prado (-81 kg; 
faixa preta) e Gabriela Viana (-63 kg; faixa preta) conquistaram medalhas de bronze. Neste 
final de semana, o Judô Clube participará da seletiva Sênior masculina e feminina, visando 
vaga no Campeonato Brasileiro. 

 JUDÔ CLUBE SE CLASSIFICA EM CAMPEONATO ABERTO
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Campanha supera 411 mil doses 
contra o coronavírus, diz Estado
Ainda de acordo com o governo estadual, município possui 97,5% do público-alvo imunizados com a 1ª dose

VACINAÇÃO

Suzano - A campanha de 
vacinação contra o coronavírus 
(Covid-19) alcançou a marca 
de 411.995 aplicações entre 
primeira, segunda e terceira 
dose, conforme atualização 
do “Vacinômetro”, plataforma 
oficial do governo do Estado. 
Até ontem, o município con-
tabilizava 238.732 pessoas 
imunizadas com a primeira 
dose, se aproximando da 
totalidade quanto à estima-
tiva de 244.782 habitantes 
com idade igual ou superior 
a 12 anos. O atendimento à 
demanda de vacinação segue 
normalmente nesta semana. 
O acolhimento em todos 
os 24 postos de saúde é de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 15 horas.

Além de apresentar cerca 
de 97,5% do público-alvo 
imunizado com a primeira 
dose, Suzano também conta 
com índices expressivos em 
relação à segunda etapa, com 
175.688 pessoas com a imu-
nização completa. O número 
representa mais de 73% do 

grupo contemplado com a 
primeira aplicação. Quanto 
à terceira dose de reforço, a 
cidade contabiliza 12.681 
atendimentos, conforme pú-
blico abrangido.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, a campanha continua nos 
postos de saúde. “A descentra-
lização do atendimento ocorre 
em momento oportuno, com 
os índices de casos, óbitos e 
internações por Covid-19 con-
trolados no município. Porém, 
é preciso reforçar que ainda 
adotamos o uso obrigatório 
de máscaras e recomendamos 
o distanciamento social, bem 
como o uso de álcool em gel 
com constante higienização 
das mãos, além do cronogra-
ma vacinal. Somente assim 
podemos dar como vencida 
esta batalha”, comentou.  

O atendimento nas salas 
de vacinação ocorre de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 
15 horas. A primeira dose 
do imunizante contra a Co-
vid-19 é recomendada para 

pessoas maiores de 12 anos, 
bastando apresentar RG, CPF, 
comprovante de endereço 
de Suzano e a filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina Já” 

(www.vacinaja.sp.gov.br), do 
governo do Estado, também 
é necessário.

Os menores de idade também 
precisam da autorização do 
responsável legal, que deverá 
acompanhar o jovem ou assinar 
o Termo de Assentimento Livre 
e Esclarecido. O documento, 

disponível para acesso em 
www.suzano.sp.gov.br, será 
obrigatório para os menores 
de idade desacompanhados.

Já a segunda dose é aplicada 
de acordo com o aprazamento 
estabelecido no cartão de 
vacinação. Vale reforçar que 
atualmente o intervalo entre a 

primeira e a segunda dose da 
vacina Coronavac é de quatro 
semanas; da AstraZeneca/
Oxford é de oito semanas e 
da Pfizer é de três 3 semanas 
para maiores de 18 anos, e de 
oito semanas para os jovens 
entre 17 e 12 anos. Para a 
segunda dose basta apresentar 
CPF, documento original com 
foto e o cartão de vacinação.

Em relação ao reforço, a 
aplicação é recomendada para 
pessoas imunossuprimidas, 
profissionais da saúde atuantes 
e idosos maiores de 60 anos 
que receberam a segunda 
dose há seis meses ou mais. 
Para realizar a etapa, basta o 
cidadão comparecer ao posto 
de saúde e apresentar o cartão 
de vacinação e um documento 
original com foto. No caso das 
pessoas imunossuprimidas, 
ainda é preciso apresentar 
relatório médico ou receita 
de uso contínuo, assim como 
os profissionais de saúde de-
vem apresentar comprovante 
de vínculo empregatício em 
equipamentos de saúde.

Estimativa da Prefeitura é que 244.782 pessoas sejam vacinadas contra a Covid

Wanderley Costa/Secop Suzano

Suzano - A Faculdade 
Piaget foi a faculdade com 
melhor classificação en-
tre as faculdades do Alto 
Tietê, segundo o Guia da 
Faculdade elaborado pela 
Quero Educação em parceria 
com o jornal O Estado de S. 
Paulo, publicado no último 
mês. Quando comparada as 
demais unidades da região, 
a Piaget foi a que recebeu 
mais estrelas e teve o maior 
número de cursos estrelados.

A Faculdade Piaget recebeu 
um total de 21 estrelas entre 
os cursos avaliados, ou seja, 
87,5% dos seus cursos foram 
estrelados.

“Esse é um excelente re-
sultado para a Piaget, pois 
em menos de 10 anos de 
história, estamos conquis-
tando um espaço que outras 
faculdades com muito mais 
tempo de existência nunca 
conseguiram atingir, não 
só em Suzano mas em todo 
Alto Tietê. Essa conquista é 
fruto de um trabalho sério 
de toda nossa comunidade 

Piaget tem a melhor classificação 
entre as faculdades do Alto Tietê

Educação

Brasil participaram da pes-
quisa de qualidade de ensino, 
que abordou pontos como: 
Projeto Pedagógico, Corpo 
Docente e Infraestrutura 
oferecida aos alunos.

O guia está disponível para 
consulta no site do Estadão 
em https://publicacoes.estadao.
com.br/guia-da-faculdade/

Estadão existe desde 2018 e 
é considerado uma das mais 
importantes qualificações das 
instituições de ensino públicas 
e particulares do Brasil, além 
de ser o principal ranking, 
fonte de informação voltada 
para os cursos universitários 
e público estudantil. Quase 
16 mil cursos superiores do 

acadêmica, formada por 
alunos, professores e funcio-
nários. Com muito trabalho 
e principalmente respeito 
ao aluno estamos ganhando 
cada vez mais notoriedade, 
respeito e confiança”, afirmou 
Marcus Rodrigues, diretor 
geral da instituição.

O Guia da Faculdades do 

Piaget recebeu 21 estrelas do Guia da Faculdade do jornal O Estado de S. Paulo

Divulgação
Ferraz - As escolas mu-

nicipais voltarão a receber 
100% dos alunos a partir de 
segunda-feira,. A medida 
será facultativa e todos os 
protocolos sanitários serão 
mantidos.

A deliberação foi realizada 
pela Secretaria de Educação, 
em acordo com o Conselho 
Municipal de Educação, e 
o ensino à distância será 
garantido para os alunos que 
tenham justificativa médica 
para o não comparecimento.

Os dias presenciais para 
crianças pequenas (4 e 5 
anos e 11 meses), ensino 
fundamental (anos iniciais 
e finais) e EJA serão de 
segunda a sexta-feira no 
horário regular das aulas, 
respeitando os turnos de 
funcionamento. 

Será de responsabilidade da 
família o acompanhamento 
do ensino remoto em rela-
ção à retirada de materiais 
impressos, realização das 
atividades com os estudantes 
e a devolução das tarefas nas 
datas estabelecidas.

Aulas presenciais 
serão retomadas 
na segunda-feira

Opcional

Poá - O município regis-
trou nesta terça-feira, data 
em que se celebra o Dia de 
Finados, cerca de oito mil 
visitantes no Cemitério da 
Paz. Os portões foram abertos 
às 8 horas e já era possível 
perceber a grande movimen-
tação dos que aproveitaram 
a data para visitar os entes 
queridos.

Durante o dia foram realizadas 
missas com a participação dos 
padres das paróquias Nossa 
Senhora de Lourdes, Nossa 
Senhora de Fátima, São José, 
Nossa Senhora Aparecida, 
Santa Helena e Santa Rosa 
de Lima. “Montamos tendas 
e disponibilizamos cadeiras 
para acomodar os visitantes 
durante as missas. É uma data 
muito especial e que ganhou 
ainda mais importância depois 
desta pandemia da Covid-19 
(coronavírus) que vitimou 
milhares de pessoas”, afirmou 
a Secretária de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais e Serviços 
Urbanos, Claudete Canada.

Cerca de 8 mil 
visitam Cemitério 
da Paz durante o 
feriado de Finados

Na terça-feira
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Mercado Municipal ficará 
fechado aos domingos

Mogi- Nos próximos quatro 
domingos, dias 7, 14, 21 e 
28 de novembro, o Mercado 
Municipal permanecerá fechado 
para reforma. Neste período, 
o trabalho se concentrará 
principalmente na troca do 
telhado, que tem como obje-
tivo oferecer conforto térmico 
e segurança aos usuários e 
permissionários da unidade. 

O telhado do Mercado 
Municipal é o mesmo des-
de a sua inauguração, em 
1964, confeccionado em 
amianto, material proibido 
pelas autoridades de saúde. A 
cobertura atual também não 
proporciona conforto térmico, 
ao contrário, contribui para 
altas temperaturas, principal-
mente no piso superior. A nova 
estrutura será constituída por 
três camadas, uma delas em 
lã de rocha, tecnologia que 
minimizará os efeitos do calor 
no ambiente.

Outros serviços estão pre-
vistos na reforma do Mercado 
Municipal. Entre eles está a 
troca do piso, que receberá 

Em novembro

um novo revestimento em 
uretano, tecnologia superior 
ao atual, mais resistente aos 

altos impactos e com maior 
durabilidade. Os dois banheiros 
também serão reformulados 
visando garantir mais conforto 
para o público em geral. 

Também será construído um 
balcão gourmet customizado 
para atender a demanda dos 
permissionários e frequenta-
dores do piso superior. Outras 
melhorias serão readequação 
nas instalações elétricas e 
readequação arquitetônica 
das coberturas dos boxes.

Fechamento ocorre nos dias dias 7, 14, 21 e 28

Ney Sarmento/PMMC

Escolas municipais receberam 
serviços de manutenção

Mogi-Os corredores da 
EM Prof. Mario Portes, em 
Jundiapeba, estavam mais 
bonitos para receber os alunos. 
A unidade escolar começou 
a receber uma nova pintura 
externa realizada pela Divisão 
de Manutenção de Prédios 
Escolares da Secretaria Muni-
cipal de Educação durante o 
feriado prolongado do Dia do 
Servidor e do Dia de Finados. 
Neste feriado, seis escolas 
foram atendidas em diferentes 
bairros da cidade.

A equipe tem trabalhado 
também aos finais de semana 
para atender os serviços solici-
tados pelas escolas, executando 
reparos emergenciais e preven-
tivos. Nos dias 28, 30, 31 de 
outubro e 2 de novembro, a 
Divisão de Manutenção contou 
com o apoio de profissionais 
da Divisão de Transporte Es-
colar e do Departamento de 
Alimentação Escolar. Foram 
realizados serviços de pintura, 
alvenaria, elétrica e hidráulica.

Os profissionais construíram 
neste feriado um novo trecho 

Durante o feriado prolongado

do ramal de esgoto da EM 
Fujitaro Nagao, no Cocuera, 
e fizeram a recomposição do 
revestimento de parte do refei-
tório na EM Profª Therezinha 
Soares, na Vila Brasileira. A 
equipe também atendeu a EM 
Prof. Rodolpho Mehlmann, 
na Vila Natal, que recebeu 
serviços de pintura, assim 
como o CEIM Profª Adahyla 
Marques Campos Carneiro, 
no Conjunto Santo Ângelo. 
O Cempre Prof. José Limongi 

Sobrinho, no Botujuru, rece-
beu a adequação do quadro 
de distribuição de energia. 
Os trabalhos de pintura na 
EM Prof. Mario Portes terão 
continuidade neste final de 
semana.

Somente neste ano, a Divisão 
de Manutenção, composta 
por 23 profissionais, realizou 
mais de 1,2 mil serviços de 
manutenção, entre reparos 
de alvenaria, carpintaria e 
outros serviços.

Foram feitas pintura, alvenaria, elétrica e hidráulica

Divulgação/PMMC

Meio Ambiente alerta para o 
horário dos quatro ecopontos
De acordo com a Prefeitura, foram identificados descartes irregulares fora do período de funcionamento

FORA DE HORA

Suzano - A Secretaria de 
Meio Ambiente reforça o alerta 
à população quanto ao horário 
de funcionamento dos quatro 
ecopontos, que operam de 
segunda-feira a sábado. Isso 
porque foi identificado descarte 
irregular de resíduos em frente 
à unidade do Parque Maria 
Helena no último domingo. 
A conduta inapropriada é 
considerada crime ambien-
tal e passível de multa de  
R$ 739,80, de acordo com o 
Código de Posturas de Suzano 
(lei municipal complementar 
nº 14/1993).

Segundo o chefe da Pasta, 
André Chiang, os casos de 
descarte irregular são obser-
vados durante os domingos, 
principalmente no ecoponto 
do Parque Maria Helena (rua 
Antônio Francisco dos San-
tos, 186). Além da unidade 
mencionada, Suzano ainda 
conta com local de atendi-
mento na Marginal do Una 
(rua Afonso Nícola Redondo, 
s/n – Vila Figueira), no Dona 
Benta (estrada Takashi Kobata, 

183) e no Boa Vista (rua Vi-
tor Miguelino, 553), sendo 
este último exclusivamente 
voltado ao recolhimento de 
pneus. O horário de operação 
das unidades é de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 
16h30, e aos sábados, das 8 
às 12 horas, exceto feriados.

Mesmo com o atendimento 
aos sábados e todas as infor-
mações disponíveis no site da 
prefeitura (www.suzano.sp.gov.
br) e em placas nas unidades, 
parte do público insiste em 
efetuar o descarte fora do 
horário. Quem presenciar 
ocorrências desta natureza 
deve denunciar de maneira 
segura e anônima por meio da 
Ouvidoria Geral do Município, 
no telefone 0800-774-2007.

“Essa prática tem sido 
identificada aos domingos 
e feriados. Da última vez, as 
equipes tiveram três horas 
de retrabalho. Geralmente, 
conforme relatos da vizinhança, 
os resíduos são depositados 
em frente ao ecoponto du-
rante a madrugada. Trata-se 

de materiais como móveis e 
resíduos da construção civil 
que podem ser levados à 
unidade durante o horário 
de expediente, inclusive no 
sábado de manhã”, explicou 
o secretário.

Diante da situação, a Guar-
da Civil Municipal (GCM) 
deve reforçar a fiscalização no 
local, bem como o trabalho 
orientativo junto à vizinhança 
para que os episódios sejam 
flagrados e o indivíduo seja 

penalizado conforme legislação. 
De acordo com a diretora 
de Meio Ambiente, Solange 
Wuo, é muito importante que 
provas sejam recolhidas, como 
fotos que indiquem a placa 
do automóvel em descarte 

irregular.
Inclusive, Suzano conta 

com um canal específico para 
esse tipo de situação. Trata-se 
do site de fiscalização colabo-
rativa suzano.pontosviciados.
com.br, criado para que os 
cidadãos possam denunciar 
descartes em local impróprio e 
casos de caçambas de entulho 
irregulares.

“Por meio da iniciativa, 
quem testemunhar um des-
carte irregular pode acessar 
o site e anexar uma foto da 
situação flagrada. A imagem 
será georreferenciada, ou 
seja, terá informações sobre 
a localização exata de onde 
ocorreu a irregularidade. Com 
a participação da população, 
será possível atender rapida-
mente aos casos de crimes 
ambientais, fiscalizar caçambas 
não cadastradas e identificar 
pontos viciados de descarte 
para trabalhos conjuntos entre 
as secretarias municipais. As 
fotos também auxiliarão a 
punir os responsáveis pelas 
infrações”, reforçou.

Segundo a Prefeitura, o descarte fora de hora é considerada crime ambiental

Divulgação/Secop Suzano

Reforma ocorrerá 
principalmente 
no telhado, que 
tem como objetivo 
oferecer conforto e 
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Volta às aulas presenciais é 
criticada pelos vereadores

Mogi - Posicionamen-
tos do governo do Estado 
em questões associadas 
à educação e mobilidade 
urbana geraram protestos 
de membros da Câmara 
de Vereadores, na sessão 
de ontem.

A primeira manifestação foi 
feita pela vereadora Inês Paz 
(Psol), durante o período do 
Pequeno Expediente, em que 
ela teceu críticas à Secretaria 
de Estado da Educação e à 
Diretoria Regional de Ensino 
pela volta sem restrições às 
aulas presenciais. Segundo 
ela, o governo desobedece às 
próprias determinações no 
Plano São Paulo de retomada 
ao instituir o retorno sem 
dar as condições adequadas 
de higienização.

“Lamentamos esta decisão, 
pois as escolas publicas 
do Estado não possuem 
funcionários para realizar 
a higienização de forma 
adequada, colocando em 
risco alunos e profissionais. 
Algumas escolas chegaram a 

Na sessão

protestar, mas a direção de 
ensino se recusa a negociar, 
onde soubemos de uma nota 
em que os manifestantes 
terão falta sem justificativa”, 
apontou.

Em relação ao município, 
a vereadora reforçou que a 
rede municipal de Saúde deve 
facilitar o acesso dos alunos 
e profissionais da Educação 
para a realização de testes 
rápidos para detecção do 
coronavírus (Covid-19), e 
que a Secretaria de Edu-
cação possui a autoridade 
de seguir com protocolos 
próprios de retorno. “Que 
a Secretaria Municipal de 
Educação siga preocupada 
com a integridade dos alu-
nos e profissionais, e não 
colabore com esta volta sem 
controle”, concluiu.

Durante a fase do Expediente, 
Inês Paz apresentou uma 
moção de apelo ao Estado 
que reforce os quadros de 
profissionais encarregados 
pela higienização nas unidades 
escolares, que estão sendo 

dispensados gradualmente.
O vereador Vitor Emo-

ri (PL) também utilizou 
a tribuna para criticar o 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) que 
emitiu, em 15 de outubro, 
uma portaria que, segundo 
o parlamentar, tentou banir 
o uso das estradas estaduais 
por ciclistas.

Segundo o vereador, a 
portaria 122/21 estabelecia 
que dois ou mais ciclistas 
que viajassem juntos de-
veriam pedir autorização 
prévia das autoridades e 
efetuar o pagamento de taxas. 
A portaria no entanto foi 
cancelada posteriormente, 
mas não impediu que o 
vereador criticar a posição 
do Estado: “Isto vem para 
atacar o direito de ir e vir 
das pessoas, inviabiliza o 
treinamento de atletas, e é 
um contrassenso em uma 
época em que se começa a 
debater e defender seriamente 
modalidades de locomoção 
mais limpas”, concluiu. (A.D.)

Secretário deve ir à Câmara 
para falar ações na Saúde
Medida foi aprovada ontem, durante a sessão; ida de Morrone deve ocorrer semana que vem

CONVITE

Mogi - A Câmara de 
Vereadores  aprovou, no 
final da sessão de ontem, 
um requerimento verbal, 
elaborado pelo vereador José 
Francismário Vieira (PL), o 
Farofa, para que a Casa de 
Leis convide o secretário 
de Saúde do município, 
Zeno Morrone Junior, para 
esclarecimento de dúvidas 
dos parlamentares.

A proposta foi fechada 
antes do final da etapa do 
expediente, e teve como 
principal objetivo auxiliar a 
dirimir dúvidas dos parla-
mentares sobre as políticas 
públicas da administração 
municipal na área da Saúde. 

“Precisamos que ele venha 
conversar com os vereadores 
sobre algumas especialidades 
médicas da rede municipal, 
e alguns acontecimentos em 
postos de Saúde nos últimos 

meses. A pandemia está 
começando a acalmar, e as 
coisas precisam começar a 
andar na cidade”, apontou 
o vereador.

Sobre a possibilidade 
de data para a audiência 
com o secretário municipal, 
foi feita a sugestão pelo 
vereador à Mesa Diretiva 
que aconteça entre os dias 
9 e 10 de novembro, no 
período da manhã, com 
o intuito de possibilitar a 
maior participação possível 
de membros do Legislativo, 
que estarão nos preparativos 
da sessão de Câmara. No 
entanto, a vereadora Inês 
Paz (PSOL) reiterou que no 
próximo dia 10 está marca-
da uma audiência de uma 
das Comissões Especiais 
de Vereadores (CEV), o 
que poderá comprometer 
o quórum da reunião.

A Mesa Diretora afirmou 
que irá avaliar a melhor data 

e fará o convite formal ao 
titular da Pasta da Saúde 
ainda nesta semana.

Homenagens
A Câmara de Mogi das 

Cruzes também aprovou 
a moção de aplausos ao 
Instituto Dona Placidina, 
fundação de assistência social 

e educacional instalada no 
município, que completou 
90 anos recentemente. A 
moção foi elaborada e as-
sinada pelos vereadores 
Edson Santos, Milton de 
Lins da Silva (o Bigêmeos) 
e Otto Rezende (PSD), além 
do vereador Mauro de As-
sis Margarido (PSDB), o 
Maurinho do Despachante.

O Instituto Dona Placidina 
foi idealizado pelo padre 

João Lourenço de Siqueira, 
cuja mãe em testamento 
deixou seus bens à Mitra 
Arquidiocesana de São Paulo 
para a construção de um 
internato para meninas 
órfãs e pobres em 1924. 
Após a morte do pároco, 
em 1931, Benedicto Sérvulo 
de Sant’Anna deu prosse-
guimento ao projeto, com 
a compra de um prédio 
colonial na rua Senador 
Dantas, que foi demolido e 
teve a construção do projeto 
iniciada em 28 de outubro 
de 931 e concluída em 05 
de fevereiro de 1939.

A entidade funciona inin-
terruptamente há quase 
um século e, na última 
década, formou mais de 
17 mil alunos bolsistas e 
não-bolsistas, em turmas de 
Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio 
e atividades da Pastoral 
Escolar, com nove unidades 
que incluem escolas, centros 
educacionais e quadras 
poliesportivas.

André Diniz

Morrone deve ir à Câmara na terça ou quarta-feira

Diego Barbieri/CMMC

Mogi- A Guarda Civil 
Municipal (GCM) deteve, 
na noite desta segunda-feira 
(01/11), um homem acusado 
de desrespeitar medida pro-
tetiva. O flagrante ocorreu 
na rua Benedito Martins dos 
Santos, em Cezar de Souza, 
e o acusado foi encontrado 
escondido embaixo do sofá 
do apartamento da vítima.

A equipe da Guarda Municipal 
foi acionada após denúncia 
feita pela mulher à Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp). 

Na madrugada desta terça-
-feira (02/11), uma equipe das 
Rondas Ostensivas Municipais 
(Romu) abordou um homem 
na estrada Akiji Kakeya, no 
bairro Porteira Preta. Ele le-
vantou suspeitas após tentar 
fugir correndo ao visualizar 
a viatura. De acordo com os 
dados, ele cumpria pena por 
tráfico de entorpecentes e 
não retornou ao local após a 
saída temporária. Na última 
quinta-feira, uma equipe Romu 
realizava patrulhamento na 
avenida Paulo VI, em Cezar de 
Souza, quando visualizou dois 
homens. Após abordagem e 
verificação, foram encontrados 
133 invólucros com cocaína.

GCM detém 

acusado de 

desrespeito a 

medida protetiva

Embaixo de sofá

4798-5143
MAIS INFORMAÇÕESLeve sua doação no Fundo Social, 

no primeiro andar do prédio sede 

da Prefeitura de Mogi das Cruzes

ONDE DOAR?

SEJA A ALEGRIA
NO NATAL DE QUEM
MAIS PRECISA!

Participe da campanha Natal de Sorrisos para 
transformar a vida de centenas de crianças.

NOVOS OU USADOS EM BOM ESTADO

DOE BRINQUEDOS

e como você pode ajudar nessa campanha?
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Madre Superiora autoriza que irmã Cecília leve Dulce Maria até a casa de 

Murilo Rossi. 

GLOBO, 17H55

Malhação

Delma termina seu namoro com Nando. Sol discute com Pedro. .

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Nélio desmaia na frente de Tonico. Cândida conclui que Zayla e Pilar estão 

escondendo algo. Luísa se incomoda com a harmonia entre Pedro e Teresa. 

Dois bandidos tentam roubar o dinheiro do sarau e sequestrar Luísa, mas 

Samuel, Gastão e Augusto os impedem.

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Cristó vã o conta a Madalena e Dí lson que Sabine despertou do coma. Sabine 

sugere a Dom que passe o Natal com a famí lia bioló gica. Sandra Helena, 

Agnaldo e Jú lio visitam Malagueta no presí dio. Aní bal recebe uma intimaç ã o 

da polí cia para depor no caso da morte de Mirella. Antô nia participa com 

Nelito da festa de Natal da vila e se assusta ao ver Aní bal.

GLOBO, 21H00

Império
* Os últimos capítulos da novela não serão divulgados*.

RECORD, 21H

Gênesis

José põe em prática uma construção. Potifar ordena uma execução.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 45

Localização
da praia
de Jeri-

coacoara

(?) mal:
não pro-
duzir boa
impressão

Figuras da
bandeira
olímpica

Princípio
de funcio-
namento
do sonar

Levantar
exemplos 
hipotéticos

Sobreme-
sa típica
de ban-
dejões

Cancro
(?), tipo 
de DST

Diz-se de
quem fica
"na aba" 

dos colegas
Boca

de (?),
modelo 
de calça

Árvore cuja
florada

anuncia a
primavera

Afecção
cutânea

comum na 
puberdade

De (?) e
salteado:
sem esque-
cer nada

O homena-
geado do
Centro de
Tradições 
Nordesti-
nas, em

São Cristó-
vão (Rio)

(?) de pele,
serviço de 
esteticistas

Cuidado;
desvelo

Público-alvo de campa-
nhas antitabagismoRedução

de (?), medida que
incentiva o consumo

Prática na bovino-
cultura de corte

Ministério chefiado por
Blairo Maggi (2017)

Nota
(abrev.)
Erro, em

inglês

Bolo
alemão

Embeveci-
do (fig.)

Belas-(?),
curso de 

graduação

Cauda,
em inglês

(?) de
cavalo,

penteado
Prejudicado

Enxerga
Fruta

ácida de
compotas

O número
como o 2
O "vc", no
WhatsApp

Flúor
(símbolo)
Tumulto,
em inglês

Diminuir

(?) Supply,
duo aus-
traliano

100 m2

(?) criativo,
conceito 

sociológico

Estatuto do
(?), lei que
proíbe o
porte de
armas

por civis

Cercar
(Mil.)

"(?)
Neném",
cantiga
de ninar

Deus, em
italiano

Tão
numerosa

Rente ao
chão

Seres de
recifes

Envoltórios
de larvas

Acordos en-
tre países

Antonio
Calloni,

ator

Partícula
de carga
elétrica
positiva
(Quím.)

FSM
LUIZGONZAGA

LIMPEZAERR
TAILREIC
ONOACUCA

ARTESRABOUÇ
CASULOSFLÃ

LPESOMORTO
PACTOSRLUP

ERASTEIRO
ACDIOPAR

PROTONVEF
ERAOCIORE
NANADECAIR
SITIARCOR

DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

Mantenha a 
esperança apesar 
dessa herança pesada. 
Parece que seus dias 
têm sido como céu 
cinzento, mas se 
tudo que vem um 
dia vai embora, seu 
sofrimento tem os 
dias contados.

Deixe que a fé na 
mudança cresça em 
seu coração e nunca 
deixe de lutar. Às 
vezes parece que 
as angústias estão 

MOMENTO
especial

A IMPORTÂNCIA DE MANTER A ESPERANÇA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

NATALIA WATANABE RODRIGUES

PAULO ROBERTO UNGARETTI RIOS CASTILLO

Hoje é dia de festa! Desejo a vocês um ano cheio de amor e 

alegria. Feliz Aniversário.

“ O amor não faz o mundo girar. O 
amor é o que faz o giro valer a pena.”

 cultura@jornaldat.com.br

durando tempo 
demais, mas se 
persistir e mantiver a 
integridade, em breve 
elas terão um ponto 
final.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Prazo de Convênio para realização do Trabalho Social, RESIDENCIAL MOGI DAS 

CRUZES - 381.031-12, entre a Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-

04 e o Município de MOGI DAS CRUZES-SP - CNPJ 46.523.270/0001-88, com 

vigência de 06/11/2021 a 05/01/2023, firmado em 21/10/2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretária Municipal de Verde e Meio Ambiente, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 162/2021 - PROCESSO Nº 23.602/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PODA A SEREM REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 15 
horas do dia 18 de novembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para 
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 03 de novembro de 2021.
MICHELE DE SÁ VIEIRA - Secretária Municipal do Verde e Meio Ambiente__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras 
- SMO torna público, para conhecimento dos interessados, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA INTERNACIONAL”:
EDITAL Nº 025/20 - PROCESSO Nº 28.973/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
VIÁRIO DO CORREDOR NORDESTE, NO TRECHO ENTRE A AV. JOÃO XXIII À AV. 
FRANCISCO R. FILHO COM AV. PEDRO ROMERO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM 
VIADUTO SOBRE A VIA FÉRREA, NO DISTRITO DE CÉZAR DE SOUZA, NO MUNICÍPIO 
DE MOGI DAS CRUZES - COMO ETAPA DO PROGRAMA +MOGI ECOTIETÊ.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTAS” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas e 30 minutos do dia 07 de dezembro de 
2021. A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 10 
horas. O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no 
site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponíveis para 
exame e cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 03 de novembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/21 - PROCESSO Nº 17.667/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADOS EM 
ESCOLAS E PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 1.076.711,71 (um milhão, setenta e seis mil, setecentos e onze reais e setenta e um centavos).

Mogi das Cruzes, em 03 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 004/21 - PROCESSO Nº 21.677/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL 
YONEJI NAKAMURA (TRECHO 1 E TRECHO 2), DISTRITO TABOÃO, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face da necessidade de 
alterações no Edital, fica suspensa “sine die” a entrega dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e 
“PROPOSTAS”, cuja data estava marcada para o dia 04 de novembro de 2021, até às 14 horas.

MOGI DAS CRUZES, em 03 de novembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Maria Jose Moreira
Catharina Maria dos Santos
Maria Aparecida de Godoi

Shozo Yamashita
Pedro Henrique de Jesus

Aparecido Antonio de Oliveira
Pedro Rosa

Vinicius Pires Cardozo
Antonio Esperidião

Sabrina Dhienifer da Silva
Lourival Lourenço da Conceição

Antonio Ferreira Lima
Maria do Carmo do Nascimento Gomes

Severiano da Silva
Francismara Macedo Alcaraz

Sebastião Soares
Maria de Lourdes Justino

Desconhecido B.O 2636/21
Oliria de Brito

Valdenice Emilia da Silva
Antonio Rodrigues

FALECIMENTOS

1º DE NOVEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

31 DE OUTUBRO DE 2021
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Estudantes participaram da 3ª Olimpíada Brasileira de Matemática

Mogi- Estudantes do 4º e 5º anos do ensino fundamental de três escolas municipais 
participaram na última semana da avaliação da 3ª Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) - Nível A. A iniciativa incentiva e promove 
o estudo da disciplina no Brasil e reúne alunos de escolas públicas municipais, 
estaduais e federais.

Região - Segundo autorida-
des de quatro das cidades do 
Alto Tietê, a primeira chuva 
com maior intensidade da 
temporada, ocorrida no do-
mingo e segunda-feira, não 
causou danos à infraestrutura 
e à propriedade particular.

Esta é a primeira chuva do 
período que se estende até o 
mês de março. Nesta época, 
além do reabastecimento dos 
reservatórios de água do Sistema 
Produtor Alto Tietê (Spat), é 
comum ocorrer episódios de 
transbordo de rios e córregos, 
além de escorregamento de terra 
em áreas de risco mapeadas 
pela Defesa Civil na região.

Apesar de forte chuva, região não registra incidentes
Começo da semana

Segurança Urbana, informou 
que a Defesa Civil segue mo-
nitorando todos os bairros, e 
que não houve registros de 
alagamento e desmorona-
mento de terra. “Devido ao 
encharcamento do solo, uma 
família foi orientada a ir para 
a casa de parentes, apenas 
como medida de proteção”, 
concluiu em nota. A cidade, 
que conta com cinco estações 
de monitoramento de chuvas, 
teve uma média de 24,88 mm, 
sendo no Parque Ecológico a 
maior incidência: 35,8 mm.

Até o fechamento da maté-
ria, a Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos não informou 
sobre casos de alagamento 
ou de escorregamento de 

ocorrências de alagamento 
ou desalojamento de famílias. 
Conforme dados do Cemaden, 
a cidade teve uma média de 27,4 
mm de chuvas em 24 horas, 
em que o sistema localizado 
na Vila Andrade acusou 25,5 
mm de chuvas, em contraste 
com o distrito de Jundiapeba, 
que teve aproximadamente 
22,4 mm.

Na cidade de Poá, os sis-
temas de monitoramento 
federais apontaram 30,6 mm 
de precipitação na região da 
Vila Júlia. A Prefeitura, em 
nota, confirmou que não 
foram registrados incidentes 
ocasionados pela chuva.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, 
por meio de sua Secretaria de 

A Prefeitura de Suzano, 
por meio de sua Defesa Civil, 
apontou no final da manhã de 
segunda-feira que não foram 
registrados episódios de ala-
gamento, enchentes ou queda 
de barreiras nas áreas de risco 
mapeadas. Segundo o Centro 
Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden), a cidade registrou 
uma média de 24,7 mm de 
chuva em um período de 24 
horas, sendo maior na região 
do rio Tietê (27,6mm) e na 
estação do Jardim Leblon 
(27,2 mm).

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes também confirmou, 
na manhã de segunda, que 
sua Defesa Civil não registrou 

encostas na cidade. A média 
de chuvas na cidade segundo 
as estações pluviométricas do 

Cemaden, registrou média de 
26,04 mm, com pico na região 
central (30,5 mm).

Continua aberto agendamento 
para vacinação contra a Covid-19
Secretaria liberou novas vagas com opções de horários para aplicação de primeira, segunda e terceira doses

ONLINE

Mogi- Secretaria Municipal 
de Saúde liberou ontem novas 
vagas de agendamento online 
com opções de horários para 
aplicação de primeira, segunda 
e terceira doses. Os interessados 
devem acessar o link: www.
cliquevacina.com.br .

Para primeira dose, há op-
ções de vagas do imunizante 
Coronavac para adultos (18 
anos ou mais) ou Pfizer para 
adultos e para crianças e ado-
lescentes (12 a 17 anos). 

Estão disponíveis segundas 
doses do imunizante AstraZeneca 
para quem tomou a primeira 
até o dia 10 de setembro; do 
CoronaVac para quem tomou 
a primeira até 21 de outubro; 
e da Pfizer para quem tomou 
a primeira até 15 de outubro 
(adultos e adolescentes a partir 

Há opções de vagas para a imunização de adultos, crianças e adolescentes

dos 12 anos). 
Há, ainda, terceira dose de 

Pfizer para trabalhadores da 
Saúde que tomaram a segun-
da dose até o dia 5 de maio. 
Também há outros grupos com 
doses disponíveis, bastando 
acessar o site oficial. Quem 
tiver alguma dúvida ou não 
tiver acesso à internet também 
pode ligar no telefone 160, 
das 16 às 22 horas. 

Desde a semana passada, 
Mogi das Cruzes está ado-
tando o prazo de 21 dias para 
aplicação da segunda dose do 
imunizante Pfizer contra a 
Covid-19 para adolescentes de 
12 a 17 anos, mesmo período 
para pessoas a partir dos 18 
anos, conforme estratégia 
definida pelo PEI - Plano Es-
tadual de Imunização e segue 

a orientação da bula da vacina. 
Com a mudança, os jovens e 
adolescentes precisam verificar 

com atenção as datas da vacina 
recebida nos comprovantes 
de imunização. 

Até o momento, 318.795 
adultos receberam a primeira 
dose ou dose única, o que 

corresponde a 95%; e 286.493 
receberam as duas doses ou 
dose única, o que equivale a 
85%. Entre os jovens, o índice 
de cobertura com primeira 
dose está em 95%, num total 
de 33.732 mogianos de 12 a 
17 anos imunizados.

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat 
registrou 9 óbitos por Covid-19 
desde a última sexta-feira 
até ontem. Os dados foram 
acumulados devido a emenda 
de dos feriados do Dia do 
Servidor (28/10) e do Dia de 
Finados (02/11). As mortes 
ocorreram nos municípios de 
Guararema, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá e Santa 
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