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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Região acompanha de perto
avanço de variante da Covid
Divulgação/PMMC

Santa Casa

PREFEITURA
ANALISA
CONTAS DO PS

Ômicron já foi
detectada no sul da
África e em países
europeus; há um caso
suspeito no Brasil
Os municípios do Alto Tietê informaram ontem que acompanham
de perto e estudam ações para impedir o avanço da nova variante da
Covid-19, Ômicron, anunciada
recentemente por autoridades de
saúde e cientistas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
a nova variante foi identificada em
países da região sul da África, e teria
como diferencial uma capacidade
amplificada de transmissão entre
pessoas. Até o momento, já foram
identificados casos em Hong Kong,
Israel, Bélgica e Reino Unido, sendo
que no Brasil há um caso suspeito.
Cidades, página 8

A Prefeitura de Mogi das Cruzes
se reuniu ontem com representantes
da Santa Casa para realizar a análise financeira dos serviços realizados
no Pronto-Socorro do hospital, com
o intuito de repactuar o convênio
entre o Poder Público e a entidade
para os serviços de emergência e urgência. Cidades, página 5

VOLUNTÁRIO

Ediel Braz é
homenageado
no TG. p4
NO SOCORRO

Divulgação/PMMC

Novo encontro entre representantes do Executivo e da Santa Casa foi agendado para esta 5ª feira

Suzano

Irineu Junior/Secop Suzano

Prevenção

MUNICÍPIOS
REFORÇAM
APLICAÇÃO
DA VACINA
Cidades, página 8

CONTRATO DE TRANSPORTE
COMPLEMENTAR É RENOVADO
Escola Municipal Professor Benedito
Estelita de Mello é inaugurada. Cidades, página 8

Novo acordo foi acertado com Coopersuzan até 2029;
convênio atende 30 mil pessoas por dia. Cidades, página 3
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EDITORIAL

O

permanentes ou não em alguns casos. Muitos pacientes curados continuam a sentir
cansaço, dor no peito, fraqueza muscular,
dentre outros persistentes sintomas. Isso,
certamente, irá demandar mais da rede
básica da Saúde e equipe de especialistas,
fisioterapeutas, enfermeiros e médicos.
Em Mogi, as instalações dessas centrais
funcionam em caráter temporário, até que
seja concluído o Centro Integrado de Assistência à Saúde (Cias), ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na
região do Rodeio. Sobre o pré-tratamento, que inclui a prevenção (talvez a parte
mais importante do tratamento quando o
assunto é Covid-19), a Prefeitura de Mogi
reativou o Disque-Covid, além de ampliar
de cinco para seis as unidades de referência para o primeiro atendimento à doença,
evitando a contaminação cruzada de outros usuários da rede municipal. Mostrando preocupação com as consequências da
doença, mesmo após a pandemia, algumas
prefeituras começam a trilhar um caminho importante, no qual ainda há muito
a se percorrer.

ARTIGO
Afonso Pola
afonsopola@uol.com.br

Democracia e transparência
Em seu livro O futuro da
democracia, Noberto Bobbio,
importante pensador italiano,
identifica a democracia como
o governo do poder visível.
Ao enfatizar que nela nada
pode permanecer confinado
no espaço do mistério, Bobbio deixa claro que, se existe a prevalência de interesses
privados no âmbito do poder
público, não há espaço para
a democracia.
Faz parte da essência do
poder democrático seu exercício de forma transparente e
com a participação consciente dos cidadãos em suas diferentes instâncias de decisão.
Não se pode identificar como
democráticas as dinâmicas de
poder que não observam tais
princípios.
A banalização do recurso
de sigilo previsto na Lei de

Acesso à Informação no governo Bolsonaro tem se tornado uma marca. E olha que
estamos falando de um presidente que desde a campanha
se refere com frequência ao
trecho presente no Evangelho de João – “E conhecereis
a verdade, e a verdade vos
libertará.”
O motivo: a série de sigilos
que Bolsonaro tem decretado
desde o início de sua gestão.
O que expõe a contradição
de um governo que se elegeu
usando as palavras verdade e
contra a corrupção, mas que
prefere esconder do que revelar.
Segundo Serrano, o sigilo
só deve ser aplicado em questões de segurança nacional,
de extremo relevo público e
questões de intimidade podem ser alegadas desde que,
realmente, íntimas.

Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CONTRACAPA

Tratamento continua
importante acompanhamento
pós-Covid aos pacientes curados vem sendo realizado na
região. Depois da alta hospitalar, muitas pessoas que tiveram a doença
ficam com sequelas físicas e mentais que
não desaparecem sozinhas. Elas precisam
de cuidados especializados para recuperar
a saúde e a qualidade de vida.
Em Mogi das Cruzes, desde que o secretário municipal de Saúde, Zeno Morrone, assumiu o cargo, ele e o prefeito Caio
Cunha (Pode) apresentaram a estratégia
que seria adotada no município para o
enfrentamento à pandemia do coronavírus. Um dos pontos para a realização do
serviço de acompanhamento pós-Covid
é a Unica, em Jundiapeba, que fará a recuperação de pacientes que apresentaram
sequelas após a contaminação. O Núcleo
de Avaliação Física (NAF), no Mogilar,
também faz um trabalho de recuperação,
após a alta do paciente.
Ainda não há tempo hábil e uma grande amostragem para determinar as consequências das sequelas, tampouco se são

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra,
Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

•••

editor@moginews.com.br
RODRIGO BARONE

MODERNIZAÇÃO

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) de Mogi das Cruzes
segue nesta semana com as obras
para modernização do abastecimento na região leste da cidade. A autarquia assentará redes na rua Professora Ofélia Cirino Malozzi, no Jardim
Mogi, e na rua Manoel Martins Sanches, no Jardim Aracy. Para realização desses serviços, não há previsão de paradas no abastecimento.
Os bairros beneficiados vão de Sabaúna à Vila Oroxó, passando por
Botujuru, todo distrito de Cezar de
Souza, Jardim Maricá, Ponte Grande, Jardim Aracy e Itapety, ao longo
da margem direita do rio Tietê.

CURSOS DE COMUNICAÇÃO

A Universidade de Mogi das Cruzes
(UMC) lança três novos cursos na
área de Comunicação: Comunicação e Marketing, Gestão de Marketing em Mídias Digitais e Produção
Multimídia, com início programado
para o primeiro semestre de 2022.
As inscrições para o vestibular para
ingresso no primeiro semestre de
2022 da UMC já estão abertas. Para
mais informações como grade de
disciplinas, formas de ingresso e va-

lores, basta acessar o site: https://
www.umc.br/bem_vindo/

CRIANÇAS NO PALCO

Os alunos do projeto A Arte do Balé,
da Escola Municipal Professora Heliana Mafra Machado de Castro, na
Vila Cléo, apresentaram o espetáculo Palavra Cantada, no auditório do
Cemforpe, na sexta-feira passada.
A apresentação faz parte do projeto A arte do Balé, que integra as oficinas do Programa Escola de Tempo Integral, desenvolvido na escola
desde 2013 pela professora Thamires Costa. A programação do evento contou também com a apresentação do Coral Heliana, sob regência
do professor Ricardo Leite.

ADAPTAÇÃO TRANQUILA

Cerca de 140 estudantes do Infantil
IV da EM Professora Teresa Martins
Pinhal, na Vila Jundiaí, visitaram a
escola municipal em que irão estudar a partir de 2022, a EM Professora
Maria Aparecida de Faria. As crianças
irão ingressar no Ensino Fundamental e conheceram a equipe e os espaços. O objetivo é de que esta transição seja tranquila para as crianças
e as famílias no novo espaço escolar.

CHARGE

A Caixa Econômica Federal
disse ter cláusula sigilosa sobre cachê pago para o locutor
de rodeios, Cuiabano Lima,
protagonista de sua campanha nacional sobre o auxílio
emergencial que estreou no
ar no dia 15 de maio passado.
O Ministério da Saúde determinou sigilo de dez anos
sobre os documentos do segundo contrato de compra da
vacina contra a Covid-19 da
Pfizer. Mesmo a quantidade
das doses serem exatamente
iguais à primeira compra (100
milhões), o governo federal
irá pagar R$ 1 bilhão a mais.
O que Brasil mais precisa
hoje é desenvolver mecanismos que coíbam tais práticas.
Precisamos agir para prevenir
e, nesse caso, a transparência
é o melhor caminho.
Afonso Pola é sociólogo e professor.
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MOBILIDADE URBANA

Transporte complementar tem
contrato renovado até 2029
Serviço prestado pela Coopersuzan é feito por 145 profissionais e beneficia cerca de 30 mil passageiros por dia
Suzano - A Prefeitura, por
meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana,
realizou ontem um evento com representantes da
Coopersuzan, cooperativa
responsável pelo transporte
público complementar na
cidade, com o objetivo de
oficializar a sua renovação
contratual. Com isso, a permissão para atuar no serviço
seguirá por mais oito anos,
com validade até 2029.
O evento contou com
a participação do prefeito
Rodrigo Ashiuchi (PL), do
secretário Claudinei Galo,
do vereador Fabio Diniz, do
representante da Coopersuzan,
o advogado Dario Reisinger
Ferreira, e de profissionais
do transporte complementar.
Atualmente, o contrato conta
com 145 permissionários em
operação e beneficia mais de
30 mil passageiros por dia.
Presentes no cotidiano
suzanense há mais de dez
anos, as vans do transporte
complementar atuam por
todos os bairros em horários

Irineu Junior/Secop Suzano

predeterminados de segunda-feira a domingo, com
itinerários semelhantes ou
complementares à frota de
ônibus circulares da Radial
Transporte. Para garantir
a segurança dos usuários
durante o seu trajeto, os
veículos passam por vistorias
periódicas da Secretaria de
Transportes e apresentam
identidade visual padronizada, o que dá uniformidade
ao serviço e coíbe qualquer
tipo de serviço ilegal.
Na oportunidade, Galo
pontuou os detalhes contratuais junto aos presentes
e destacou a importância
da medida. “É realmente
um orgulho proporcionar
isso para a cidade. Como
secretário, busco sempre Evento teve a participação do prefeito Ashiuchi e representantes da Coopersuzan
oferecer o melhor para o
transporte, e o trabalho das a autoridade municipal e forma regular por mais bons garante mais acesso e agilidade
vans tem contribuído mui- destacou seu apoio à gestão. anos”, afirmou.
à população. “O setor teve
Em nome do presidente momentos difíceis no início
to para atender o grande “Esta ação fecha o ano com
contingente de passageiros, chave de ouro. Agradeço da Coopersuzan, Leandro da pandemia da Covid-19,
beneficiando os quatro cantos muito o respeito e a atenção Carvalho, o advogado Ferreira quando ainda não havia
de Suzano”, disse.
com a classe do transporte agradeceu à administração previsão de vacina, e nossos
Em sua fala, o parlamentar complementar, que poderá municipal pela renovação colaboradores trabalharam na
Fabio Diniz concordou com seguir com seu trabalho de e enfatizou que o serviço linha de frente. Vale destacar,

porém, que eles não pararam
em momento algum. Por
isso, estendo meus parabéns
aos motoristas, cobradores,
fiscais e todos aqueles que
trabalham diariamente pela
cidade no transporte complementar”, ressaltou.
Por fim, o prefeito agradeceu a todos os presentes
pelo empenho e evidenciou
que este foi um dia histórico,
marcando a estabilidade
e a continuidade de uma
estrutura de mobilidade
urbana que, ao longo dos
anos, tem se mostrado sólida e funcional. “O setor de
transporte complementar é
muito importante, inclusive
para a nossa economia, pois
gera emprego e renda. A
formalização possibilita que
essas pessoas possam continuar exercendo sua profissão
de maneira regulamentada e
contribuindo para a livre e
rápida locomoção na cidade.
Aliadas aos ônibus, as vans
tornam o transporte público
mais eficiente para toda a
população”, concluiu.

HIV e sífilis

Reforço

Campanha para identificar
novos casos começa amanhã

Prefeitura entrega unidade de resgate

Guararema - A Secretaria
Municipal de Saúde dá início
amanhã, Dia Internacional
da Luta contra a Aids, à
campanha Fique Sabendo,
com o objetivo de identificar
novos casos de HIV e sífilis
no município. O intuito do
atendimento é que, com o
diagnóstico, os pacientes
tenham tratamento precoce
e controle da disseminação
dessas doenças.
As Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) de Guararema
realizarão os testes rápidos
dentro de seus horários habituais de funcionamento
durante a semana, das 8
às 16 horas. Os testes são
realizados com uma gota de
sangue coletada do dedo e
os resultados serão entregues
no mesmo dia.
Toda população pode
participar da ação, basta
comparecer na Unidade
de Saúde da sua região, levando um documento de
identificação. Os testes são
gratuitos, sigilosos e não

requerem nenhum tipo de
preparo antecipado.
“O diagnóstico e o tratamento precoce é uma das
formas mais efetivas de melhorar a qualidade de vida
das pessoas que possuem
essas doenças, por isso a
importância da campanha
Fique Sabendo”, explicou a
secretária municipal de Saúde,
Adriana Martins. “Os testes
rápidos estarão disponíveis
para toda a população nas
Unidades Básicas de Saúde
de Guararema de forma
gratuita”, completou.

Endereços
O Centro de Especialidades de Saúde e Apoio à
População (Cesap) fica na
rua Vicente de Paula, 110,
no Centro; a Unidade Básica
de Saúde do Lambari, está
localizada na avenida Francisca
Lerário, 955, no Lambari; e
a Unidade Básica de Saúde
Jardim Dulce, fica na rua
Padre Manoel da Nóbrega,
35, Jardim Dulce.

Ferraz - A Prefeitura entregou ontem uma unidade de resgate móvel que
será utilizada pelo Corpo
de Bombeiro de Ferraz de
Vasconcelos.
O evento ocorreu na estação
dos bombeiros na cidade e
contou com a presença da
prefeita Priscila Gambale, do
deputado estadual Rodrigo
Gambale, do vice-presidente da
Câmara Municipal, Alexandro
Teteco, do tenente-coronel
bombeiro, Edson Lino, além
de outras autoridades do
município.
O veículo foi adquirido com
recursos do Fundo Municipal
de Apoio e Manutenção do
Corpo de Bombeiros (Febom)
que foi reativado neste ano
pela atual administração, um
investimento de R$ 365 mil.
A unidade de resgate é
um veículo destinado ao
atendimento de vítimas
de acidentes que requerem
atendimento emergencial
na fase pré-hospitalar. É
dotado de equipamentos
que permitem à tripulação
de bombeiros prestar os

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Veículo contou com investimento de R$ 365 mil

socorros de suporte básico
da vida, de forma a estabilizar, imobilizar e transportar
adequadamente a vítima ao
centro médico mais apropriado
para a situação. Transporta
até quatro militares.
“O Corpo de Bombeiros de
nossa cidade necessitava de
investimentos e apoio. Estamos buscando reestruturá-lo
para que possa atender cada
vez melhor nossa população”,
disse a prefeita.
A corporação também foi

contemplada pelo governo
do Estado com um desencarcerador, equipamento
que permite a retirada de
vítimas presas em ferragens
de automóveis, aeronaves
ou qualquer outro ambiente
que, devido a sua estrutura
metálica, necessite ser cortado
por equipamento específico,
cuja força para o corte é
geralmente promovida pelo
bombeamento hidráulico.
O secretário municipal de
Segurança, Renato Gomes,

anunciou que o próximo
passo será a aquisição de
uma viatura caminhão 4x4
para o combate a incêndios
no município. “O objetivo
da Prefeitura é continuar
investindo em serviços que
beneficiem o bem-estar da
população”, disse Gomes.
Também participaram do
evento os secretários municipais Clécio Gonçalves,
Dom Souza, Nicolas David,
Jackson dos Santos, Robson
Xisto e Hodirlei Martins,
de Saúde, Comunicação,
Serviços Urbanos, Governo,
Assistência Social e Planejamento, respectivamente,
além, da presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Cida
Gambale.
Os bombeiros capitão
Miatelo e tenente Carbonel
também estiveram presentes,
assim como o comandante
da Guarda Civil Municipal,
Cleverson Ramos, da presidente
da Associação Comercial de
Ferraz de Vasconcelos, Emilene Ferreira, e do presidente
do Conselho de Segurança,
Gláucio Lemos.
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Educação ambiental

Fotógrafo pericial recebe
homenagem do Tiro de Guerra

Abertas
inscrições
para Comissão
Interinstitucional

Ediel Braz possui mais de 25 anos de trabalho voluntário na Legião Mirim e com atiradores
Divulgação/CMMC

Andre Diniz

O fotógrafo técnico pericial
da Polícia Civil de Mogi das
Cruzes, Ediel Braz, recebeu
no mês passado uma homenagem do Tiro de Guerra local
pelos seus mais de 25 anos de
trabalho voluntário junto aos
jovens atiradores e integrantes
da Legião Mirim do município.
O espaço dedicado à instrução
nas dependências do quartel
passa a se chamar Recanto do
Atirador Ediel Braz.
Ediel conta que realiza o
trabalho em parceria com o
Tiro de Guerra há mais de duas
décadas, período em que auxiliou
a montar a estrutura e passou
a dar aulas de cidadania e de
prevenção ao uso de drogas e
violência com os jovens que
passam pelo ano de serviço
militar obrigatório, além dos
integrantes da Legião Mirim
que passam pelo programa de
estágio e capacitação para o

Ediel Braz calcula que já contribuiu com a formação de mais de 19 mil jovens

mercado de trabalho.
Durante sua trajetória, Ediel
estima que mais de 19 mil
jovens tenham participado
de seus cursos, e que tenha
contribuído para o ingresso

de mais de 530 pessoas para a
Polícia Militar, além de advogados, engenheiros, arquitetos
e outros profissionais.
O trabalho realizado com os
jovens, segundo o homenageado

pelo comandante do Tiro de
Guerra de Mogi das Cruzes,
vem como uma maneira de
contribuir de volta por todo
o empenho que recebeu na
juventude, tanto pela Legião

Mirim quanto pelo Tiro de
Guerra. “Comecei em 1980
na Legião Mirim, trabalhando
como contínuo, e a dedicação
de todos na jornada permitiu
que eu pudesse ter uma vida
correta e produtiva”, lembrou
Ediel.
Segundo Ediel, a felicidade do reconhecimento não
vem apenas pelo batismo do
espaço dedicado à instrução
dos atiradores, mas também
pelo impacto na vida de seus
alunos - um dos mais recentes é
Daniel Fini Pedro, que recebeu
o prêmio Destaque Atirador
pela Câmara de Vereadores
neste mês, com a formatura
da turma 2021.
“Agradeço ao presidente da
Legião Mirim, Ediel Braz, pela
dedicação. A disciplina e os
princípios que eu tenho hoje
com certeza foram dados por
ele e foram reforçados no Tiro
de Guerra”, disse Fini durante
seu discurso de agradecimento.

Mogi - Foram abertas ontem
e estão disponíveis até o dia
10 de dezembro as inscrições
para entidades representativas
da sociedade que tenham interesse em integrar a Comissão
Interinstitucional Municipal de
Educação Ambiental (Cimea).
As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas pessoalmente
na sede da Secretaria Municipal
do Verde e Meio Ambiente (rua
Brás Cubas, 470, Centro) ou
pelo e-mailsvma@pmmc.com.
br. Um edital disponível no
site da Prefeitura traz todas as
informações sobre o processo.
A Comissão Interinstitucional
Municipal de Educação Ambiental de Mogi das Cruzes tem
como objetivo a implantação
e o monitoramento da Política
Municipal de Educação Ambiental, que já está elaborada.
Outra atribuição fundamental
da Comissão será a elaboração
do Programa Municipal de
Educação Ambiental (ProMEA).
Trata-se de uma grande responsabilidade, uma vez que
a política municipal já está
pronta e será executada por
meio do programa.

Consciência Negra

Lideranças fazem 1ª Marcha
Zumbi dos Palmares

DOE BRINQUEDOS
NOVOS OU USADOS EM BOM ESTADO

ONDE DOAR?
Leve sua doação no Fundo Social,
no primeiro andar do prédio sede
da Prefeitura de Mogi das Cruzes

MAIS INFORMAÇÕES

4798-5143

Mogi - Lideranças políticas
e movimentos de defesa da
comunidade negra em Mogi
das Cruzes e região realizaram na última sexta-feira a
1ª edição da Marcha Zumbi
dos Palmares e Dandara na
cidade. O evento foi em
alusão às celebrações do
Dia da Consciência Negra,
celebrado no último dia 20.
A marcha contou com a
participação de lideranças de
movimentos populares como
a União de Negros e Negras
pela Igualdade (Unegro), a
Associação Afrobrasileira de
Cultura e Arte (Afrontarte),
a Associação Axé Mogi, do
Fórum Mogiano LGBTQIA+,
além dos gabinetes dos vereadores Inês Paz (Psol) e
Iduigues Martins (PT).
O ato estava marcado para
início da concentração a partir
das 18 horas, mas a adesão
acabou sendo prejudicada
por conta das chuvas que
atingiram a cidade naquele
horário - o que, no final,
não impediu as lideranças
de iniciarem os trabalhos,
que contaram com o apoio
da Guarda Municipal.

Divulgação/CMMC

Para Inês, é o primeiro ato de muitos que virão

A marcha saiu do Largo sofre no país pela pandemia
São Benedito e seguiu pelas e pelas políticas econômicas
ruas do centro até chegar e sociais do atual governo.
ao Largo da Catedral - um “Este é o primeiro de muitos
local de grande simbolismo atos que pretendemos reahistórico, onde esteve insta- lizar”, afirmou a vereadora
lado durante o período da que participou da marcha.
No dia 19 de novembro,
escravidão o pelourinho do
município.
a Câmara de Mogi realizou a
Segundo Inês Paz, a pauta da entrega da Medalha Zumbi
marcha teve como principais dos Palmares - a condecoratemas a conscientização da ção foi concedida a persocomunidade sobre o racismo nalidades e entidades que
estrutural que ainda é pre- se destacaram no combate
mente na sociedade, além à discriminação racial e na
das dificuldades pelas quais promoção da igualdade e
grande parte da sociedade inclusão social. (A.D.)
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Prefeitura e Santa Casa promovem
reunião para debater custos do PS
Objetivo é a repactuação do convênio para manutenção dos serviços de urgência e emergência da unidade
André Diniz

Mogi - A Prefeitura informou
que se reuniu na tarde de ontem
com representantes da Santa
Casa de Misericórdia para
realizar a análise financeira
dos serviços realizados no
Pronto-Socorro do hospital
beneficente, com o intuito
de repactuar o convênio assinado entre o Poder Público
e a entidade para os serviços
de emergência e urgência da
unidade. Uma nova reunião
está marcada para quinta-feira,
com o intuito de avançar nas
negociações entre as partes.
O encontro contou com
a presença dos secretários
municipais Zeno Morrone Júnior (Saúde), Ricardo
Abílio (Finanças) e Renata
Hauenstein (Assuntos Jurídicos), bem como das técnicas da Secretaria Municipal
de Saúde, Maria Firmino e
Patrícia Pinheiro. Pela equipe da Santa Casa de Mogi,
compareceram o gerente
administrativo, José Carlos

Nunes Junior, o presidente
do Conselho Fiscal, Flávio
Ferreira de Matos, além de
outros membros da mesa
diretiva.
Segundo a Prefeitura, a
avaliação foi apresentada
em todos os pontos pelas
equipes da Pasta de Saúde,
com base nas comprovações
detalhadas de itens solicitados
pela Santa Casa - entre eles
medicamentos, remoções,
exames e insumos.
O estudo, de acordo com a
administração municipal, foi
levado pelos representantes
da provedoria da Santa Casa
para análise, e um novo encontro já foi marcado para
esta quinta-feira.
A próxima reunião marca
o avanço nas negociações
entre as partes sobre o valor
do convênio para a utilização
do Pronto-Socorro da Santa
Casa, que se tornou a única
unidade para urgência e
emergência na cidade, após o
fechamento do Pronto-Socorro
do Hospital das Clínicas

Divulgação/PMMC

Equipe técnica apresentou análise financeira baseada no escopo dos serviços do PS

Luzia de Pinho Melo para a
entrada de pacientes, sendo
utilizado apenas para traumas
como acidentes rodoviários,
vítimas de armas de fogo e
outros, no ano passado.
A Prefeitura de Mogi das

Cruzes informou que os
valores foram ajustados neste
ano para R$ 1,241 milhão
por mês - no entanto, a
Santa Casa afirmou que o
montante necessário para
custear o atendimento seria

Tarifa social

de aproximadamente o triplo.

Prestação de contas
A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social
de Mogi das Cruzes compareceu à Câmara Municipal

na manhã de sexta-feira
passada para apresentar a
prestação de contas referente
ao segundo quadrimestre do
ano. A audiência pública foi
comandada pelo presidente
da Comissão Permanente de
Assistência Social, Cidadania
e Direitos Humanos, que
estava acompanhado à mesa
pelos vereadores Johnross
Jones Lima (Pode), Osvaldo
Antonio da Silva (Republicano) e pela vereadora Inês
Paz (Psol).
Toda a apresentação de dados
foi conduzida pela secretária
municipal de Assistência
Social, Celeste Gomes, que
mostrou um panorama geral
da estrutura da Pasta e de
seus mais distintos setores.
Foram apresentados dados
gerais, como por exemplo, o
número de pessoas atualmente
inscritas no Cadastro Único
(CadÚnico), com referência
no mês de julho. São 49.762
famílias e foi possível detectar
um aumento desse número
em março, de 3,4%.

Em dezembro

EDP alerta que quase 25 mil famílias Mercado Municipal
do Alto Tietê precisam atualizar o NIS terá horário especial
Região - A pandemia da
Covid-19 levou a Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) a suspender, por
meio da Portaria número
443, válida para todas as
concessionárias do país, o
descadastramento de famílias
inscritas na Tarifa Social, que
concede descontos na fatura
de energia elétrica. Porém,
a Portaria perderá validade
em janeiro de 2022, e um
levantamento realizado pela
EDP aponta que quase 25 mil
famílias no Alto Tietê, que
estão com dados desatualizados junto ao governo Federal,
podem perder o benefício de
desconto na conta de luz no
início do próximo ano.
Os critérios para os clientes
que se enquadram na Tarifa
Social de Energia Elétrica
são definidos pelo governo
Federal e que as famílias que
atendem aos requisitos do
programa devem estar com
o Número de Identificação
Social (NIS) ativo no Cadastro Único para Programas

Desconto na conta de luz
Faixa de Consumo

Desconto

Até 30 kWh/mês

65%

De 31 a 100 kWh/mês

40%

De 101 a 220 kWh/mês

10%

Acima de 220 kWh/mês

Não há desconto

Sociais do Governo Federal
(CadÚnico), que exige uma
atualização a cada dois anos.
Por isso, é importante buscar
informações com o Centro
de Referência de Assistência
Social (Cras) do município
e/ou CadÚnico para saber se
o documento está no prazo
de validade. Caso o NIS
esteja ativo, o benefício será
mantido normalmente.
Como reforço de comunicação, EDP encaminha
periodicamente informes,
junto da fatura de energia
elétrica, às famílias com
possibilidade de perda do

benefício, orientando sobre
a necessidade da atualização
cadastral.
O cliente que se enquadrar
nos critérios definidos pelo
governo Federal e ainda não
estiver recebendo o benefício,
pode solicitar o cadastro
no portal EDP Online, no
endereço www.edp.com.br/
tarifasocial.

Desconto
A Tarifa Social é um desconto na conta de luz, que
varia de acordo com o próprio
consumo de energia, podendo
chegar a até 65% e concedido

para os primeiros 220 kWh
consumidos mensalmente por
clientes residenciais classificados como de baixa renda.
O benefício é aplicado
somente a uma unidade
consumidora por família
e é escalonado por faixa
de consumo (kWh/mês),
sendo calculado de modo
acumulativo, conforme a
tabela ao lado.
Para ter acesso ao benefício
da Tarifa Social de Energia
Elétrica é necessário que o
cliente possua o NIS), do
CadÚnico. Após a inscrição ou
a atualização do cadastro, que
pode ser realizado no (CRAS
do município, é possível ter
acesso ao desconto.
“O cliente não precisa ser
o titular da conta de energia
para desfrutar do benefício,
ou seja, se o cliente mora de
aluguel, tem o NIS ativo e se
encaixa nas regras da Tarifa
Social, ele deve se inscrever no
portal EDP Online”, afirmou
Benedito Roberto de Mirando,
gestor da EDP.

Mogi - A partir de amanhã, o
Mercado Municipal de Mogi
das Cruzes terá horários
diferenciados para atender
os consumidores no período
de festas do final do ano. De
segunda a sexta-feira, funcionará das 7 às 18 horas; aos
sábados, das 7 às 16 horas;
e aos domingos, das 7 ao
meio dia.
O Mercadão é um espaço
tradicional de compras na
cidade e conta atualmente
com 108 boxes e 75 comércios de diversos segmentos. A
unidade recebe diariamente
cerca de 3 mil visitantes, público que deve ser ampliado
nesta época do ano.
O Mercadão é alvo de
constantes investimentos e
melhorias. Estão em andamento

Mercadão recebe
obras de revitalização
que incluem
reforma do telhado e
construção de balcão
as obras de revitalização que
incluem reforma do telhado,
troca do piso, com novo
revestimento em uretano,
tecnologia superior ao atual,
reformulação dos banheiros
e construção de um balcão
gourmet customizado para
atender a demanda dos permissionários e frequentadores
do piso superior. Outras
melhorias são readequação
nas instalações elétricas e
readequação arquitetônica
das coberturas dos boxes.

Horários de funcionamento do
Mercado Municipal em dezembro
• Segunda a sexta: das 7:00 às 18:00
• Sábado: das 7:00 às 16:00
• Domingo: das 7:00 às 12:00
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“ Dê só um passo hoje. Amanhã você
pode seguir com mais passos.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
JAMIL HALLAGE
ANDRE NORIO HITSUKA
Feliz aniversário! Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus desejos sejam alcançados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL
Ato que salva a vida de milhares
Dois
ritmos cade prematuros no Brasil
ribenhos Pavilhão Reage com vaia ao
de praças públicas
espetáculo ruim

Gratificar
Onomatopeia de
batida

O esquele- "Escravos
to da pal- de Jó" ou
ma da mão "Peixe
(Anat.)
Vivo"
Estuturas
para múmias, no Egito Antigo

Raio
(abrev.)
Pontaria

cultura@jornaldat.com.br

Barco como
o cruzador
Conversa
fiada

Empire (?)
Building,
arranhacéu de NY

Carinha de Anjo
Delegado Peixoto está triste porque Rosana não quer mais falar com ele.
No colégio, todas as meninas se assustam ao ver o rosto de Dulce Maria

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca defende Gael e acerta Lobão, que revida e consegue fugir da polícia,
com o apoio de seus lutadores.

GLOBO, 18H15

Espécie de
pão doce
pascal
Lista
O governante de
caráter
fascista

Apelido de
"Manuela"
Fritada
de ovos

Enfado
Romance
de Jane
Austen

Renato
Aragão,
humorista
brasileiro

(?) Ramblas, famosa rua de
Barcelona

Nos Tempos do Imperador
Zayla provoca Samuel e Pilar. Quinzinho beija Vitória, que desiste de partir.
irmão de Tonico. Olu e Cândida descobrem que Zayla é amante de Tonico.
Lota faz insinuações sobre Lupita e Borges para Batista.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

"Nada é
por (?)",
frase motivacional

BANCO

Aracnídeo
causador
de
alergias

3/las — oar. 4/clam — emma — mail. 5/state. 7/colomba.

Guebo convida Justina para sair. Pilar revela para Dolores que Samuel é

Remo, em
inglês
"Central",
em CIA

41

Guilherme conversa com Flávia. A professora se surpreende com o desempenho

Solução

de Tigrão. Neném pensa em visitar o irmão no presídio. Paula fica arrasada

à luz Abrão. Nadi deixa Terá na saia justa. Amat se surpreende ao vê-los juntos.

D
O
A

apresenta a cidade de Ur. Amat estranha a troca de olhares entre eles. Ela dá

O

A Terra de Abrão. Terá e Amat assistem à chegada do Rei Ibbi-Sim. Nadi lhes

ÇÃ

RECORD, 21H

A Bíblia

DE

Ravi foge de Lara. Santiago avisa a Érica que ela pode voltar a dar aulas com
Luan. Na intenção de procurar Ravi, Lara diz para Mateus que acompanhará
Noca para ajudar a avó na sua mudança para o Rio. Rebeca tem uma sessão
de terapia com Ana Virgínia. Érica aceita a oferta de Santiago, que se propõe
a conseguir uma bolsa de estudos para Luan.

L
E
I

Um Lugar ao Sol’

TE

GLOBO, 21H00

TE
MA

vendendo quentinhas no seu ponto de trabalho. Daniel convence Flávia a se
entregar e devolver os dólares.

R
N
O

com o comercial do cosmético de Carmem. Odete se enfurece ao ver Jandira

F

pintada de palhaço.

Agir como
o sequestrador
acuado

M
T U
S
C I
C

SBT, 21H00

Grande
(?), o parceiro de
Oscarito

A

geada

Cidade chamada
"Capital do
Pantanal"
Antivírus
para Linux
Ocidental
(abrev.)

Sinal de
adição
Correio,
em inglês

Academia
da Força
Aérea
(sigla)

(?) Sustentabilidade,
partido
político

A R P
S
L
M A
R I T
R E
M A I
A
A
I O
S T A
E M
E L E
O A
R
Ç
A C AR

está associada à pessoa homena-

(?) Brasil
TV, canal
independente
(?)
Redentor,
atração
do Rio

R
C
E T A C
M U L O
U M I R
NE
P E
R I S TO
OE
A
R U M B
N A V
A M
M B A
O M
L
U
A D O
S O

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre

Profissional da
polícia
científica

L
O
R
O
T
A

esperança,
Cada momento é
uma bênção,
Não desperdice
nenhum segundo,
Você merece ser
muito feliz!

Fruto
exportado
pela Argentina

AC

Viva o hoje do seu
jeito,
Viva sem ter medo
de falhar,
Sem pensar na
opinião alheia,
Viva, tenha a
ousadia de tentar
Fazer o que nunca
foi feito,
Chegar onde
ninguém chegou,
Acreditar que todos
os seus sonhos
Podem em breve se
tornar reais;
Viva o hoje com fé e

(?) do mapa: desaparecer por
completo

C O
L
C
CO L
O
R
D I

APROVEITE O HOJE AO MÁXIMO
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
RETIFICAÇÃO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/21 - PROCESSO Nº 20.660/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA RUA JOSÉ D CARLO,
(TRECHO: ENTRE A RUA ANTONIO MORETTI E RUA CAPITÃO JOAQUIM DE MELLO
FREIRE) VILA LAVÍNIA, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de
Infraestrutura Urbana, comunica aos interessados que, em função da reorganização de órgãos
da Administração Municipal, na HOMOLOGAÇÃO publicada no D.O.E. dia 24 de novembro de
2021, foi informado o nome da secretária adjunta Leila Alcântara Galvão, sendo o correto o do
secretário Alessandro Silveira. Assim, fica retificada a homologação para constar o referido.
EMPRESA VENCEDORA: RODRIGUES E ORTIZ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 403.088,83 (quatrocentos e três mil, oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).
SMIU, em 29 de novembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2021 – PROCESSO Nº 20.759/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA USO ODONTOLÓGICO (ESCALA DE CORES,
GESSO E AFINS).
EMPRESAS VENCEDORAS: ARTUR ARENQUE DA SILVA -ME e SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
VALOR GLOBAL: R$ 6.605,00 (seis mil, seiscentos e cinco reais).
Mogi das Cruzes, em 17 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 155/2021 – PROCESSO Nº 23.804/2021 E APENSOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES.
EMPRESAS VENCEDORAS: FAC LICITA EIRELI; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA,
MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI e VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO E ODONTO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 50.891,50 (cinquenta mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).
Mogi das Cruzes, em 22 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde
__________________________________________________________________________
JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/21 - PROCESSO Nº 20.657/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DE PAULA VALEZINI
(TRECHO ENTRE A RUA ROCCHINA LAVECCHER GARCEZ E AV. RICIERI BERTAIOLLI
JUNIOR), PARQUE DAS VARINHAS, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 802.678,10 (oitocentos e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e
dez centavos).
Mogi das Cruzes, em 29 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL
__________________________________________________________________________
COMUNICADO - ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/21 - PROCESSO Nº 15.960/2021 E AP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Infraestrutura
Urbana, comunica aos interessados que no edital em epígrafe, onde se lê “ALESSANDRO DA
SILVEIRA, Secretário Municipal de Serviços Urbanos” leia-se: “ALESSANDRO DA SILVEIRA,
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana”.
Mogi das Cruzes, em 29 de novembro de 2021.
ALESSANDRO DA SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021 – PROCESSO Nº 17.743/2021 E APENSO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS - CANIL EM AÇO INOX, LÂMINA E
MÁQUINA DE TOSA, CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER E AFINS.
EMPRESAS VENCEDORAS: EVOLUÇÃO PET – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS E VETERINÁRIO EIRELI e MATOS MEDICAMENTOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 26.070,00 (vinte e seis mil e setenta reais).
Mogi das Cruzes, em 05 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2021 – PROCESSO Nº 23.078/2021 E APENSOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS HOSPITALARES EM GERAL
(COLCHONETE, ARMARIO VITRINI EM AÇO, ESCADA, ARMARIO FECHADO, ARMARIO
ORGANIZADOR, CADEIRA DE RODAS).
EMPRESAS VENCEDORAS: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
EIRELI; MAQFAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; STARKLINICAL DO BRASIL LTDA e
SILVIO VIGIDO.
VALOR GLOBAL: R$ 8.722,39 (oito mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e nove
centavos).
Mogi das Cruzes, em 22 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

Terça-feira, 30 de novembro de 2021

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083-2/2021 - PROCESSO Nº 201.575/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de polímeros catiônicos (LOTE 01).
O SEMAE, através do Sr. Diretor Geral, comunica aos interessados que está republicando o edital do Pregão 083/2021 para nova tentativa de compra do LOTE 01.
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 propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 13 de dezembro de 2021,
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. Mogi das Cruzes, 29 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA Diretor Geral.

Vaga de Emprego
Jovem Aprendiz - Estágio - Idade de 15 a 18 Anos
Descrição:- Área de trabalho: Estoque
- Local de trabalho: Mogi das Cruzes
Enviar curriculum para comercial@medicallage.com.br
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Eventos marcam início de atividades em creche e a entrega da ampliação
Mogi- Ontem, dois eventos marcaram a ampliação do atendimento da rede municipal de ensino
e o novo momento da educação mogiana. A programação começou no período da manhã com o
início das atividades do CEIM Profª Ivone Baghoss, na Vila Estação. A tarde, foram entregues as
novas instalações da EM Prof. Benedito Estelita de Mello, no Socorro. Juntas, as duas unidades
têm capacidade para atender 645 estudantes.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br
Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015

COVID-19

Alto Tietê planeja intervenções
para enfrentar nova variante
Ômicron foi identificada em países africanos e registrada em regiões da Europa; no Brasil, há um caso suspeito
Andre Diniz

Região - Os municípios
do Alto Tietê informaram
ontem que acompanham
de perto e estudam ações
para impedir o avanço da
nova variante da Covid-19,
Ômicron, anunciada recentemente por autoridades de
saúde e cientistas no exterior.
Segundo relatos da Organização Mundial da Saúde
(OMS), a nova variante foi
identificada em países da região
sul da África, e teria como
diferencial uma capacidade
amplificada de transmissão
entre pessoas. Até o momento,
já foram identificados casos
em Hong Kong, Israel, Bélgica e Reino Unido, sendo
que no Brasil há um caso
suspeito de contaminação
por um viajante que veio
do continente africano e
que chegou no Aeroporto
Internacional de Guarulhos.
A Prefeitura de Mogi das
Cruzes informou por meio de

nota que a cidade já anunciou
previamente a manutenção
do uso de máscaras no mínimo até 15 de janeiro, e
que, caso necessário, irá
expandir o número de leitos de Enfermaria e UTI
Covid no próprio Hospital
Municipal, localizado no
distrito de Braz Cubas, que
segue como referência para o
pronto atendimento dos casos
suspeitos ou confirmados.
“Mogi das Cruzes tem reforçado a divulgação e a busca
ativa por munícipes que
precisam tomar a segunda ou
terceira dose da vacina; trata-se
de um trabalho permanente
de conscientização sobre a
importância da vacinação
completa”, explicou a Pasta
da Saúde.
A Prefeitura de Suzano
informou que todos os protocolos sanitários já definidos
e cumpridos no município
seguem sendo aplicados, e
que pretende intensificar
a orientação sobre o uso

Divulgação

Segundo cientistas, variante Ômicron teria maior capacidade de transmissão

adequado de máscaras e
higienização das mãos com
álcool em gel, além de completar o esquema vacinal e
receber as doses de reforço.
A Prefeitura de Poá, por

meio da Secretaria de Saúde,
informou que seguirá as normas do Estado e do Comitê
Intersetorial Municipalista
contra a Covid-19, e que
o reforço na imunização já

está liberado para todos com
mais de 18 anos, desde que
seja respeitado o intervalo de
cinco meses desde a segunda
dose, mediante norma do
Ministério da Saúde.

A Prefeitura de Ferraz de
Vasconcelos informou por
nota que a cidade mantém
as medidas de controle da
disseminação, e que realiza
reuniões periódicas com o
Comitê Municipal de Enfrentamento da pandemia,
para atualizar os protocolos
sanitários. “A Secretaria da
Saúde já vem trabalhando
com a divulgação com foco
na importância do reforço da
vacina para toda a população,
além da busca ativa da população faltosa na segunda
dose”, explicou.
Em Guararema, a Secretaria
de Saúde disse que manterá
as atuais medidas sanitárias,
entre elas o uso de máscaras
em locais abertos. “Iniciamos
recentemente a vacinação de
reforço conforme o Plano
Estadual de Imunização (PEI).
Ressaltamos que temos uma
cobertura de 90% com ao
menos uma dose e 83% com
duas doses ou dose única”,
informou por meio de nota.

Covid-19

Transportes

Empresas de ônibus marcam Saúde abre agendamentos
online para vacinação
reunião com rodoviários
Mogi - O Sindicato dos
Rodoviários de Mogi das
Cruzes e Região informou
na manhã de ontem que está
temporariamente suspenso o
estado de greve da categoria,
iniciado na semana passada,
para que possam ocorrer as
negociações entre a categoria
e as empresas de transporte
do município. O encontro
entre as partes para debater
a pauta de reivindicação dos
trabalhadores está marcado
para acontecer esta sexta-feira.
O estado de greve chegou
a ser declarado na tarde da
última terça-feira, após assembleia dos trabalhadores
que atuam no transporte
coletivo. Na pauta, estava o
reajuste salarial cobrindo as
perdas da inflação, além de
aumento real de 5%.

Segundo relatos do presidente da entidade, Felix Barros,
as empresas não haviam se
manifestado para além da
contraproposta inicial de
reajuste-zero e de redução no
Vale Alimentação em R$ 300
durante as 72 horas definidas
por lei para negociações.
No entanto, as empresas
agendaram a reunião com
as lideranças sindicais para
debater uma contra-proposta.
“Estamos aguardando qual
será a posição das empresas
diante de nossas reivindicações. Caso seja de agrado
dos trabalhadores, e como
estamos ainda na data-base,
podemos rever a posição.
No entanto, se não houver
uma proposta condizente,
podemos continuar o estado
de greve”, apontou.

Questionado sobre possíveis paralisações nesta
semana, o presidente do
sindicato deixou claro que
não acontecerão interrupções
total ou parcial dos serviços
prestados. “Queremos deixar
claro que estamos do lado da
população neste momento
de pandemia, e que sempre
estivemos cumprindo nosso
papel”, concluiu.
A última paralisação do
transporte público em Mogi
aconteceu em 2019, em uma
manobra nacional das centrais
sindicais contra a proposta
de reforma da Previdência
que estava em discussão no
Congresso. Na época, também foram interrompidos
parcialmente os trabalhos da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM). (A.D.)

Mogi - Os moradores que
ainda não estão imunizados
contra a Covid-19 podem
agendar a aplicação de primeira, segunda ou terceira
dose a qualquer momento por meio do site www.
cliquevacina.com.br . A
imunização completa é a
única forma de aumentar
a proteção contra a doença,
já que muitos países estão
com uma nova onda da
Covid-19.
Há vaga para primeira e
segunda dose da Pfizer, neste
caso, para quem tomou a
primeira até o dia 8 de novembro. A terceira dose da
Pfizer para qualquer pessoa
com 18 anos ou mais que
tenha completado a imunização há pelo menos cinco
meses, ou até 29 de junho.

A CoronaVac também está
disponível para primeira,
segunda e terceira dose.
Para tomar a segunda, a
primeira precisa ter sido
aplicada até 14 de novembro.
E, para a terceira, a segunda

Imunização
completa é a única
forma de aumentar
a proteção contra
a doença
deve ter sido aplicada até
29 de junho.
Já o imunizante AstraZeneca tem segunda dose
disponíveis para quem tomou a primeira até o dia 4

de outubro e terceira para
quem tomou a segunda até
29 de junho. Mais informações podem ser obtidas por
meio do telefone 160.

Mortes
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) completou ontem, 495.674 notificações de
casos suspeitos de Covid-19.
Das notificações, foram
confirmados 140.231 casos
positivos desde o início da
pandemia.
O número de pessoas que
já se recuperaram da doença é 121.520, enquanto o
número de óbitos chegou a
5.645, sendo que nas últimas
72 horas foi registrada uma
morte no município de Poá.

