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

Mogi-Bertioga recebe 242 mil 
veículos entre Natal e Réveillon

Número chega a ser 17% menor do que o esperado pelo Departamento de Estradas de Rodagem para o período

COPA SP

  Mogi das Cruzes e Suzano recebem jogos 
do torneio de juniores. Cidades, página 8

O Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) informou 
que, entre os dias 23 de dezem-
bro e 2 de janeiro, passaram 242 
mil veículos pela rodovia Mogi-

-Bertioga, principal ligação do 
Alto Tietê com o litoral do Esta-
do, 17% a menos do que o DER 
havia estipulado antes do feriado: 
295 mil carros. No sistema Ayr-
ton Senna/Carvalho Pinto (SP-
70), operacionalizado pela Eco-
pistas, um levantamento prévio 
apontou que entre a meia-noite 
de 28 de dezembro e a meia-

-noite de 2 de janeiro passaram, 
pelas quatro praças de pedágio 
do sistema, 1.280.096 veículos.  
Cidades, página 5

Por meio do cartão de alimen-
tação, essas famílias passarão a ter 
um recurso de R$ 150 por mês, a 
ser utilizado para a compra de ali-
mentos. As compras poderão ser 
feitas em uma rede credenciada, 
que compreende 28 estabelecimen-
tos comerciais em bairros diversos. 
Cidades, página 5

Mogi

CARTÃO VAI 
BENEFICIAR 
300 FAMÍLIAS
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O prefeito Guti, de Guarulhos, 
tomou posse como presidente do 
Condemat. Também foram em-
possados os demais membros da 
diretoria do consórcio regional. 
Cidades, página 3

Região

CONDEMAT 

EMPOSSA  

OS NOVOS  

DIRETORES

PASSE LIVRE

Suzano já 
recebe pedidos 
de alunos. p3

Novos diretores do Condemat vão levar os interesses do Alto Tietê para outras esferas de governo
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Destino da passagem de nível 
deve ser decidido nesta sexta

Justiça proibiu a CPTM de fechar a passagem por 60 
dias após ação movida pela Prefeitura. Cidades, página 4
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VOLTA DO POUPATEMPO
Desde ontem os postos do Pou-
patempo em todo o estado de São 
Paulo retomam as atividades para 
os atendimentos presenciais. Para 
ser atendido é obrigatório realizar 
agendamento prévio de data e horá-
rio pelos canais eletrônicos: portal 
(www.poupatempo.sp.gov.br), apli-
cativo Poupatempo Digital e nos to-
tens de autoatendimento.

EMPREGO NOVO
O Mogi Shopping começa o ano com 
oportunidades para quem busca 
uma colocação no mercado de tra-
balho. Agência de viagens, lojas e 
restaurantes estão buscando pro-
fissionais. Os interessados devem 
seguir as orientações de cada vaga 
para envio dos currículos.

FÉRIAS EM FERRAZ I
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los, por iniciativa da Secretaria de 
Esporte e Lazer, irá promover a par-
tir de hoje o projeto Sacudindo nas 
Férias, e oferecerá atividades lúdi-
cas no período das férias para crian-
ças, adolescentes, jovens e adultos. 
A ação ocorrerá, simultaneamente, 
nos Ginásios Municipais de Espor-

te Marcílio Guerra e Paulo José da 
Cruz, o Paulão.

FÉRIAS EM FERRAZ II
Serão ofertados jogos de Futsal, 
Vôlei, Basquetebol 3x3, Xadrez, Gi-
nástica Funcional, Vôlei adaptado, 
dentre outros. Todas as atividades 
serão supervisionadas pela equipe 
técnica e ocorrerão no período das 
9 às 11 horas e das 14 às 17 horas, 
até 29 de janeiro.

VACINA EM GUARAREMA
A descentralização da vacinação 
contra a Covid-19 teve início nes-
te mês e, com ela, a população de 
Guararema agora pode escolher o 
dia e o local em que prefere receber 
o imunizante. Desde o início, o ca-
dastramento e agendamento eram 
necessários, para dar celeridade e 
controle ao processo. Agora, para o 
recebimento da 2ª e 3ª dose, tam-
bém é necessário agendamento, via 
site da Prefeitura de Guararema.

30 DIAS
Poá completou 30 dias sem mortes 
por Covid-19 na quarta-feira passa-
da. Dezembro foi o primeiro de 2021 
sem óbitos na cidade.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Novo ano

N
ão dá para fugir da receita: todo co-
meço de ano, a imprensa procura 
fazer um anunciado das expecta-
tivas para o período. Para simpli-

ficar a demanda, vamos nos concentrar em 
apenas três assuntos nacionais: a pandemia 
do coronavírus e sua nova variante ômicron, 
que deve ditar as regras de prevenção e de 
atendimento em 2022; a Copa do Mundo de 
futebol, no Catar, no final do ano, que vai al-
terar todo o calendário esportivo mundial; e 
as eleições majoritárias deste ano, que prome-
te ser das mais radicais dos últimos tempos, 
confrontando a direita do atual presidente, 
Jair Bolsonaro (PL), e a oposição representa-
da pelo ex-presidente Lula (PT), líder em to-
das as prévias eleitorais publicadas até aqui.

Com mais uma onda da Covid-19 pairan-
do pelo mundo, impulsionada pela variante 
ômicron, muitos países da Europa já reto-
maram as restrições de circulação de pessoas 
em locais públicos para evitar a dissemina-
ção do vírus. No Brasil, esse período de fe-
chamento é o terror do setor comercial, que 
pode, mais uma vez, entrar em caos e for-
çar o fechamento de muitas empresas que 

resistiram nos últimos dois anos, mas não 
suportariam um novo golpe.

Cercada também de grande expectativa, 
até como válvula de escape dos dois outros 
temas polêmicos, a Copa do Mundo vai, de 
imediato, provocar uma mudança no calen-
dário esportivo, pois será realizada, pela pri-
meira vez, no final do ano. E também vive 
momentos de dilema por conta do avanço 
de uma nova onda da Covid. O evento deve 
ser cercado de restrições sanitárias e de pú-
blico reduzido. O brasileiro, alheio a tudo 
isso, quer saber mesmo é se o time de Tite 
vai levantar o tão sonhado troféu.

Por fim, a eleição presidencial. Essa reser-
va disputas calorosas e o avanço inevitável 
do radicalismo, que pode representar perigo 
nas ruas. O confronto anunciado entre Bolso-
naro e Lula é o mais arriscado politicamente 
dos últimos tempos. Aquele que vencer vai, 
com certeza, enfrentar um difícil período 
de oposição no país. No âmbito regional, a 
esperança é de que a bancada heterogênea 
de deputados da região seja mantida, e até 
ampliada. Há votos para todos os gostos.

O ano promete.

Para alguns empreende-
dores, janeiro é um mês de 
baixa demanda e de prepa-
ração para o restante do ano. 
Para outros, é alta temporada, 
época de muito trabalho e de 
uma rotina acelerada.

Depois de dois anos dificíli-
mos, precisamos de um tempo 
para respirar, seja agora, seja 
mais para frente. E tempo é 
uma questão de gestão tam-
bém. Saber administrá-lo é 
fundamental para tornar o dia 
a dia mais leve e produtivo.

Conseguir um período de 
descanso é vital para cuidar 
da saúde física e mental, re-
carregar as baterias e renovar 
as energias para perseverar no 
restante do ano.

Pesquisa do Sebrae-SP mos-
tra que o empreendedor tra-
balha mais de 9 horas, em 
média, por dia, e boa parte 

Tudo ao seu tempo

ARTIGO
Wilson Poit

dá expediente aos sábados e 
domingos. Não é pouco. O 
dono ou dona do negócio cos-
tuma ser o primeiro a chegar 
e o último a sair.

Dizem que se você tiver 
um emprego de que gosta, 
nunca vai precisar trabalhar 
na vida. Há um certo exage-
ro nessa máxima. Por mais 
prazerosa que seja a ativida-
de, temos de saber dosar ou 
acabaremos extrapolando 
nossos limites.

Segundo a pesquisa, parce-
la dos entrevistados diz que 
mesmo trabalhando essa quan-
tidade toda de horas, ainda 
falta tempo para a empresa.

O pulo do gato está em 
como esse tempo é usado. É 
uma questão de qualidade e 
não de quantidade. Cada um 
deve observar o que pode fa-
zer para otimizá-lo.

Um bom começo é elimi-
nar distrações como conver-
sas que se estendem demais, 
evitar ficar entretido com as-
suntos inúteis nas redes so-
ciais e no WhatsApp. O que 
não agrega deve ser cortado.

Querer fazer muitas coisas 
simultaneamente pode parecer 
produtivo, mas não é. Você 
está sempre interrompendo 
uma tarefa para cuidar de ou-
tra e fica tudo pendente. Es-
tabelecer prioridades e focar 
nelas é mais proveitoso.

Uma rotina bem gerencia-
da traz facilidades, seu rendi-
mento aumenta e a empresa 
funciona melhor. Na dúvida, 
não hesite em procurar o Se-
brae-SP para ajudar.

Para fechar: reserve um 
tempo para comemorar suas 
conquistas. Você merece ce-
lebrar cada vitória.

Wilson Poit é diretor-superintendente 

do Sebrae-SP
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Passe Livre Estudantil 
está recebendo inscrições
Suzano - A Secretaria Mu-

nicipal de Educação iniciou 
ontem o recebimento das 
inscrições e recadastramento 
para o Programa Passe Livre 
Estudantil. No primeiro 
dia, a Pasta já registrou 531 
pedidos para gratuidade no 
transporte público durante 
os primeiros seis meses de 
2022. As solicitações podem 
ser realizadas até 21 de ja-
neiro exclusivamente no site 
oficial (www.suzano.gov.br/
web/passe-livre).

De acordo com a Pasta, a 
expectativa é de beneficiar 
mais de 2,5 mil estudantes 
do município, sendo eles do 
ensino fundamental, médio, 
técnico e superior. A iniciativa 
concede acesso gratuito ao 
transporte público municipal 
para aqueles que se encaixam 
no perfil de renda familiar de 
até três salários mínimos ou 
de até meio salário mínimo 
per capita com comprovação 
na folha-resumo do Cadastro 
Único (CadÚnico). 

Com o fim do prazo para 

Até dia 21

ingressar no programa, a 
orientação é que os alunos 
aguardem as instituições de 
ensino fixarem a quantidade 
de aulas presenciais para enviar 
a documentação necessária 
no site oficial, e continuem 
acompanhando as etapas 
seguintes da inscrição, de 
análise e validação da solici-
tação, que ocorre entre 20 e 
30 dias. O endereço eletrônico 
ainda conta com uma sessão 
de “Dúvidas Frequentes” e 
um vídeo com “Tutorial de 
Cadastramento”.

Segundo o titular da Edu-
cação, Leandro Bassini, diante 
do cenário de pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
a liberação dos créditos para 

os beneficiários é realizada 
mediante aulas presenciais. 

“O aluno deverá se aten-
tar ao calendário escolar e 
aguardar notificação por 
e-mail informando sobre o 
primeiro carregamento do 
seu cartão, para poder ter 
acesso a gratuidade”, explicou. 

Para aqueles que apre-
sentarem dificuldades em 
acessar a internet, podem 
entrar em contato com a 
equipe da Secretaria Muni-
cipal de Educação por meio 
do e-mail passelivresuz@
gmail.com.  Os atendimentos 
presenciais serão reservados 
apenas em casos de falhas 
no sistema online, para ga-
rantir a segurança de todos 
os envolvidos. 

“No primeiro dia de inscri-
ções já alcançamos mais de 
21% da nossa média anual 
de alunos beneficiários. Isso 
é um importante indicativo 
do nosso compromisso com 
o acesso e equidade à edu-
cação em Suzano”, reforçou 
Bassini.

Nova diretoria do Condemat 
toma posse durante evento
Grupo que irá levar os interesses da região às demais esferas de governo é encabeçado pelo prefeito de Guarulhos

ALTO TIETÊ

Região - O prefeito Guti, 
de Guarulhos, tomou posse 
como presidente do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) ontem e destacou 
as principais ações a serem 
conduzidas pelo Conselho 
de Prefeitos em 2022.

Entre as prioridades elen-
cadas pelo novo presidente 
está a criação da Agência 
Regional de Desenvolvimento 
Econômico (Adrat), com o 
objetivo de promover uma 
maior relação entre empresários 
e o poder público, bem como 
atrair novos investimentos 
para a região. “Já estamos em 
tratativas para a criação desta 
agência que não terá custos 
às prefeituras e será como um 
braço do Condemat na atração 
de novos empreendimentos 
comerciais e industriais e na 
identificação de demandas 
das empresas e comércios já 
instalados na região. Nossa 
intenção é divulgar o potencial 
da nossa região, respeitando 
as individualidades de cada 

município, e buscar cada 
vez mais investimentos com 
vistas à geração de emprego 
e renda para a população” 
disse o presidente.

Guti destacou ainda a 
execução de compras com-
partilhadas como um dos 
principais projetos a serem 
desenvolvidos ao longo do 
ano. “O Condemat, por meio 
dos contratos da AACD e das 
Residências Terapêuticas, já 
realiza um trabalho exitoso de 
serviços compartilhados. O que 
pretendemos é ampliar isso 
para a compra compartilhada 
de insumos, medicamentos e 
outros itens que são comuns 
a todos os municípios. Esta 
é uma grande demanda das 
cidades menores, como por 
exemplo Santa Branca, que 
muitas vezes têm dificuldades 
na aquisição de itens necessá-
rios. Além disso, desta forma 
estaremos promovendo uma 
grande economia aos cofres 
públicos”.

A ampliação do consórcio 
com a integração de novos 

municípios também foi abor-
dada pelo presidente. “Estamos 
em tratativas para a partici-
pação de novos municípios 
na composição do Condemat, 
o que irá ampliar a nossa 
representatividade junto às 

esferas estadual e federal”.
Durante a cerimônia, o 

prefeito Rodrigo Ashiuchi, 
de Suzano, fez um balanço 
das principais ações do con-
sórcio durante sua gestão em 
2021, com destaque para o 

enfrentamento à pandemia, 
com a ampliação da capaci-
dade hospitalar e a suspensão 
da instalação de um pedágio 
na Rodovia Mogi-Dutra. “Ao 
longo deste ano tivemos 
conquistas importantes que 

demonstram a essência do 
Condemat, que é a união 
dos prefeitos, na busca de 
melhorias conjuntas para 
a região e sempre pautados 
pelo bem-estar da população. 
Tenho certeza que este tra-
balho será ampliado com o 
prefeito Guti na presidência”, 
disse Ashiuchi.

Na ocasião também fo-
ram empossados os demais 
membros da diretoria: José 
Luiz Eroles Freire, prefeito de 
Guararema (1º tesoureiro); 
Carlos Chinchilla, prefeito de 
Santa Isabel (2º tesoureiro); 
e Priscila Gambale, prefeita 
de Ferraz de Vasconcelos 
(secretária geral).

O Conselho Fiscal terá 
como presidente o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (Suzano) e 
como membros os prefeitos 
Luís Camargo (Arujá), Carlos 
Alberto Taino Júnior (Biritiba 
Mirim), Eduardo Boigues 
Queroz (Itaquaquecetuba), 
Caio Cunha (Mogi das Cruzes), 
Márcia Bin (Poá) e Adriano 
Levorin (Santa Branca).

Guti ao lado de Ashiuchi, que esteve à frente do Condemat nos últimos meses

Divulgação

Suzano - A campanha 
de imunização contra o co-
ronavírus (Covid-19) segue 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) neste início 
de ano. O atendimento nas 
24 salas de vacinação ocorre 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 15 horas. Em quase um 
ano de campanha, mais de 
meio milhão de aplicações 
já foram contabilizadas na 
cidade.

De acordo com o chefe da 
Pasta, Pedro Ishi, atualmente 
o foco tem sido a oferta da 
terceira dose de reforço con-
tra a Covid-19. A aplicação 
tem sido a mais procurada 
nas unidades de Saúde nas 
últimas semanas, visto que 
100% do público apto esti-
mado já tomou a primeira 
dose e, desses vacinados, 
89,8% já apresenta esquema 
vacinal completo com dose 
única ou com a segunda dose. 
Quanto à terceira aplicação 
de reforço, 46.585 pessoas 
buscaram atendimento.

“É muito importante que 
todos se priorizem e busquem 

Imunização contra Covid 
segue nas UBS da cidade

Pandemia

a dose de reforço. A aplicação 
é voltada a todos aqueles que 
já completaram o esquema 
vacinal há quatro meses ou 
mais. No caso de quem rece-
beu o imunizante Janssen, em 
dose única, o prazo mínimo 
é de dois meses. Já para as 
pessoas imunossuprimidas, 
a aplicação é recomendada 
após 28 dias da segunda 
dose”, explicou. 

O secretário lembrou ainda 
da importância das recomen-
dações de combate à Covid-19, 
tais como o uso de máscara, 
o distanciamento social e a 
frequente higienização das mãos. 

“Essas medidas são eficazes e 
recomendadas para se evitar 
a propagação da Covid-19 e 
também de outras infecções 
do sistema respiratório, como 
a Influenza. Nesse período 
de férias, contamos com a 
colaboração de todos para 
que tenham consciência e se 
protejam. Que 2022 venha 
com muita saúde e prospe-
ridade, longe das situações 
críticas que vivenciamos nesta 
pandemia”, disse.  

Ferraz - Desde ontem a 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) CDHU e Centro de 
Saúde II (CSII) Mário Mar-
garido passam a oferecer 
atendimento médico até 
às 21 horas. A partir das 
17 horas o atendimento 
será para pessoas com sin-
tomas gripais com mais 
de 12 anos. A medida só 
foi possível por conta da 
gestão compartilhada entre 
uma Organização Social e 
a Prefeitura. Nestes dois 
locais a vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) 
acontecerá até às 20 horas.  

O secretário de Saúde, 
Clécio Gonçalves, ressaltou 
que a rede básica não contava 
com esta estrutura. “Temos 
promovido uma grande res-
truturação na nossa atenção 
básica com ampliação de 
serviços, ações estratégicas 
para acabar com a fila de 
espera de exames e agora 
com horário estendido de 
consultas em duas UBSs”.

Duas unidades 
de saúde 
têm horário 
expandido

Gripe

Expectativa é 
de beneficiar 
mais de 2,5 mil 
estudantes do 
município,
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Turma aceita inscrições de 
moradores de outros bairros

Mogi- A terceira turma 
do Curso de Educadores 
Ambientais Locais, promovido 
pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal do Verde 
e Meio Ambiente, está com 
inscrições abertas até a próxima 
segunda-feira. A turma será 
voltada para os moradores da 
região do Cocuera e também 
aceitará inscrições de pessoas 
de outros bairros.

As inscrições podem ser 
feitas na Secretaria do Verde 
(rua Brás Cubas, 470, Centro), 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas; por telefone 
(4798-5962 ou 4798-5959); 
ou pelo e-mail svma@mogi-
dascruzes.sp.gov.br. As aulas 
começarão em 12 de janeiro.

As aulas serão realizadas 
na Associação dos Agricul-
tores de Cocuera (rodovia 
Professor Alfredo Rolim de 
Moura - SP-88, no km 60,4) 
e proporcionam formação 
teórica, atividades práticas e 
diálogo. A secretária municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
Michele de Sá Vieira, lembra 

Educadores Ambientais de Cocuera

que ao longo de 2021 o curso 
consolidou-se na cidade como 
uma ferramenta de construção 
da cidadania e de respeito ao 
meio ambiente.

Cada turma tem cinco 
módulos de formação, sendo 
um deles dedicado a uma 
visita ao Parque Municipal. 
Os módulos ocorrem entre 
14 e 17 horas e, nos períodos 
entre as formações presenciais, 
denominados de períodos entre 
módulos, os participantes 

realizaram atividades junto à 
sua comunidade no sentido 
de divulgar a formação e a 
importância da participação 
de todos na construção da 
sustentabilidade socioambiental.

Entre os objetivos do curso, 
estão promover a sensibilização 
dos moradores frente ao tema, 
estimular o conhecimento 
sobre o território onde vivem 
e fomentar o planejamento 
de ações orientadas pelos 
paradigmas da sustentabilidade.

Curso inclui visita ao Parque Natural Municipal

Divulgação/PMMC

Inscrições por deslocamento 
vão até a próxima quinta

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Educação de está 
com inscrições abertas até a 
próxima quinta-feira para que 
pais e responsáveis possam 
fazer o deslocamento dos 
estudantes matriculados na 
rede municipal de ensino nas 
turmas de educação infantil 
em período parcial e ensino 
fundamental. A inscrição é 
destinada a estudantes que 
mudaram de setor educa-
cional ou tenham interesse 
em se transferir de escola.

Pais e responsáveis po-
dem fazer a inscrição pre-
sencialmente na unidade 
pretendida. O atendimento 
será feito de acordo com a 
disponibilidade de vagas 
na unidade escolar e caso a 
solicitação seja atendida, os 
pais ou responsáveis serão 
comunicados por e-mail e 
pela própria unidade escolar.

Inscrições fora da rede
Para os estudantes que 

estão fora da rede pública, 
estão abertas as inscrições 
para educação infantil 

Escolas Municipais

período parcial e ensino 
fundamental, incluindo a 
modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
para jovens a partir dos 15 
anos completos.

Os interessados podem 
fazer a inscrição presencial 
nas escolas ou pela internet 
(aplicativo Educa + Mogi e 
no site http://www.se-pmmc.
com.br/educamaismogi/). 
Os documentos necessários 

para inscrição são RG/CPF 
do aluno, comprovante de 
endereço e RG e CPF do 
pai, mãe ou responsável. As 
inscrições estarão abertas 
durante todo o ano letivo 
de 2022. 

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-5086 ou pelo 
WhatsApp 99866-8734 ou 
pelo e-mail deplan.deman-
da@se-pmmc.com.br

Interessados podem fazer a inscrição presencial 

Divulgação/PMMC

CPTM e Prefeitura devem decidir 
futuro de passagem de nível na 6ª
Encontro ocorre nesta sexta-feira; Justiça proibiu empresa ferroviária de fechar espaço pelo prazo de 60 dias

MOBILIDADE

Mogi - A Prefeitura con-
firmou ontem que irá se 
reunir com a direção da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) nesta 
sexta-feira para tratar da 
passagem de nível na rua 
Deodato Wertheimer, na 
região central da cidade.

O caso teve início no final 
do ano, quando a CPTM 
informou publicamente que 
iria reduzir o intervalo de 
tempo entre as composições, 
o que levaria ao fechamen-
to da passagem de nível 
de pedestres e usuários do 
ramal ferroviário Mogi das 
Cruzes, na Linha 12-Coral. 
O fechamento passaria a 
entrar em vigor no último 
domingo. 

No entanto, a adminis-
tração municipal ingressou 
na Justiça com uma Ação 
Civil Pública contra a CPTM, 
pedindo a manutenção do 
trecho. Segundo a juíza 
Erica Pereira de Souza, da 

Vara de Mogi das Cruzes, a 
passagem conta há três anos 
com trânsito de pedestres, e 
a medida pode gerar riscos 
à população, que teria que 
utilizar outra via pública com 

passagens estreitas que não 
comportam o fluxo regular. 

“Ademais, haverá risco de 
atropelamentos, já que há 
circulação de veículos pelo 
local”, segundo consta na 

decisão, que suspende o 
fechamento da passagem 
por um período de 60 dias.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que está 
marcada uma reunião nesta 

sexta-feira com a direção 
da CPTM para tratar das 
alternativas viáveis ao caso 
da cidade. O pode Executi-
vo não entrou em detalhes 
sobre as possibilidades de 

resolução do caso, que podem 
incluir desde a manutenção 
da passagem de nível ao in-
vestimento de uma passarela 
elevada no local.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos, a autarquia cumpriu 
a medida judicial e irá tomar 
todas as medidas cabíveis.

Mogi das Cruzes con-
ta com quatro estações da 
Linha 11-Coral da CPTM: 
Jundiapeba, Braz Cubas, 
Mogi das Cruzes e Estudantes. 
Em outubro de 2021, cerca 
de 240 mil passageiros em 
média utilizam os ramais 
ferroviários.

André Diniz

Passagem está localizadas nas proximidades da Estação Mogi das Cruzes, na região central do município

Emanuel Aquilera/Mogi News

O fechamento 
passaria a 
entrar em 
vigor no último 
domingo
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Processo de licitação para 
apostilas é finalizado
Poá - Com o objetivo de 

garantir a qualidade de en-
sino dos 14 mil alunos que 
integram a rede municipal de 
ensino, a Prefeitura finalizou 
o processo licitatório para 
a compra das apostilas do 
Ensino Básico (Pré ao 9º ano), 
no mês de dezembro. Desta 
forma, o sistema apostilado 

“Aprende Brasil” está garantido 
para todo o ano letivo de 
2022, que tem início previsto 
para o dia 1º de fevereiro, de 
forma totalmente presencial.

De acordo com a secretária 
de Educação, Simone Lacerda, 
iniciar o ano com a garantia 
deste material representa 
a oferta do melhor ensino 
possível aos alunos. “Em 
2021, iniciamos as aulas com 
apostilas também, mas apenas 
no primeiro bimestre, já que 
a gestão anterior havia feito a 
compra do material de ensino 
sem prever no orçamento a 
manutenção do serviço, o 
que resultou na suspensão 
do envio do material. Vale 
ressaltar que os alunos não 

Educação

ficaram desassistidos, já que 
mantivemos o ensino com os 
livros do Ápis, Currículo em 
Ação e o Aprender Sempre, 
que foram escolhidos pelos 
docentes e atenderam as ha-
bilidades essenciais do Ensino 
Básico. Para este ano, além 
da compra das apostilas já 
ter sido feita, a manutenção 
também já está planejada, ou 
seja, os alunos terão o sistema 
apostilado Aprende Brasil o 
ano inteiro”, afirmou.

“Ficamos muito chateados 

quando houve a interrupção 
do serviço no ano passado, 
porque não havia dinheiro em 
caixa para manter a entrega 
das apostilas, em razão da 
crise financeira e por não 
estar prevista no orçamento. 
Por isso, solicitei agilidade 
neste processo para que as 
crianças não fossem preju-
dicadas e, com a licitação 
concluída, os alunos terão 
apostilas já no início do ano 
letivo”, destacou a prefeita 
Marcia Bin (PSDB).

14 mil estudantes municipais serão beneficiados

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Cartão vai beneficiar mais 
de 300 famílias na cidade

Mogi- Mais de 300 famílias 
em situação de insegurança 
alimentar e acompanhadas 
por unidades do Centro de 
Referência da Assistência Social 
(CRAS) poderão contar, a partir 
do dia 15 deste mês, com um 
novo benefício – o cartão 
alimentação BIQ Benefícios. 
Por meio dele, elas passarão 
a ter um recurso de R$ 150 
por mês, a ser utilizado para 
a compra de alimentos para a 
família. A idéia é humanizar o 
processo, uma vez que, com 
o cartão em mãos, são os 
beneficiários que escolhem 
onde e o que comprar.

As compras poderão ser 
feitas em uma rede creden-
ciada, que compreende 28 
estabelecimentos comerciais 
em bairros diversos da cidade. 
Além de alguns pontos no 
Centro, há lojas credenciadas 
em locais como Alto do Ipi-
ranga, Braz Cubas, Cezar de 
Souza, Jardim Aeroporto III, 
Jardim Maricá, Jardim Santa 
Tereza, Jundiapeba, Rodeio, 
Taiaçupeba, Vila Bernadotti, 

Situação de insegurança alimentar

Vila Lavínia, Mogilar, Vila Nova 
Cintra, Vila Nova Socorro, Vila 
Oliveira e Vila Vitória.

A disponibilização do cartão 
foi concebida em 2021 e se 
concretizou mediante a realização 
de licitação pública. Já o público 
a ser atendido será definido 
a partir do acompanhamento 
social feito pelas unidades do 
Cras do município. A idéia é 
que sejam beneficiadas pessoas 
já inscritas no Cadastro Úni-
co e que comprovadamente 
precisem do suporte para a 

aquisição de alimentos.
“É uma estratégia de huma-

nização e também de oferta de 
dignidade. O cartão permite 
que as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social da nossa 
cidade tenham a autonomia 
de ir até o mercado e escolher 
o que comprar para a família, 
como qualquer pessoa. É algo 
simples e rotineiro, mas que 
nem sempre fazia parte do 
cotidiano dessas pessoas”, des-
tacou o prefeito, Caio Cunha 
(Podemos).

Famílias passarão a ter um recurso de R$ 150 por mês

Pedro Chavedar/PMMC

Mogi-Bertioga recebe 242 mil 
veículos entre Natal e Ano Novo
Pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto passaram mais de 1,28 milhões de veículos nas praças de pedágio

FESTIVIDADES

Região - As empresas 
concessionárias responsáveis 
pelas principais vias que 
cortam o Alto Tietê enca-
minharam, ontem à tarde, 
as prévias de ocorrências e 
circulação durante o feriado 
de Ano Novo.

Somente na rodovia Mogi-
-Bertioga (SP-98), principal 
ligação do Alto Tietê com o 
litoral do Estado, o Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
(DER) informou que, entre 
os dias 23 de dezembro e 
2 de janeiro, passaram pela 
via 242 mil veículos, 17% a 
menos do que o DER havia 
estipulado antes do feriado: 
295 mil carros.

No sistema Ayrton Sen-
na/Carvalho Pinto (SP-70), 
operacionalizado pela Eco-
pistas, um levantamento 
prévio apontou que entre 
a meia-noite de 28 de de-
zembro e a meia-noite de 2 
de janeiro passaram, pelas 
quatro praças de pedágio do 

sistema, 1.280.096 veículos, 
entre carros, caminhões e 
motocicletas. O número 
supera a expectativa emitida 

pela concessionária antes do 
feriado, onde eram esperados 
809 mil veículos entre os 
dias 31 de dezembro e 3 

de janeiro.
A concessionária Ecopis-

tas informou à reportagem 
que hoje irá divulgar um 

balanço completo do feria-
do, incluindo o número de 
acidentes e atendimentos 
aos usuários das rodovias 

que ligam a capital ao Alto 
Tietê, Vale do Paraíba e a 
Serra da Mantiqueira.

Segundo a CCR/NovA 
Dutra, que administra a 
circulação de veículos na 
rodovia Presidente Dutra 
(BR-116), mais de 1,3 mil 
atendimentos a motoristas 
foram realizados durante o 
feriado prolongado de Ano 
Novo, entre os dias 30 de 
dezembro e 2 de janeiro, 
que incluíram inspeção de 
tráfego e uso de guincho. 
Destes, cerca de 37% - 517 
acionamentos - foram de 
casos de pane mecânica, 
além de casos de pane seca 
e pneu furado.

Até o fechamento da edição, 
a concessionária não encami-
nhou resposta sobre o fluxo 
de veículos que partiram das 
capitais no final de semana 
prolongado de Ano Novo. 
Nas expectativas da CCR/
NovaDutra, 293 mil veículos 
deixariam a cidade de São 
Paulo a partir do dia 30 de 
dezembro.

André Diniz

Número é 17% menor do que o esperado pelo Departamento de Estrada de Rodagem, que era de 295 mil carros

Emanuel Aquilera
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Bárbara e Frida veem escondidas Juju e Zeca darem o primeiro beijo após 

começarem a namorar. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Lobão comemora a volta de Nat e afi rma que a ajudará a se vingar.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Pilar garante que fi cará com Dolores até a hora de seu parto. Nicolau acolhe 

Celestina. Lota revela a Lupita que não tem mais dinheiro. Samuel se oferece 

para resolver um problema na carceragem. Luísa cuida de Eugênio. Tonico 

descobre que Pilar viajou e decide investigar.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
A família de Neném fi ca arrasada com a repercussão do vídeo de Teca. 

Carmem se esconde de Flávia e Marcelo fi ca aliviado. Rose desconfi a do 

comportamento de Celina. Tigrão mostra o vídeo de Neném para os pais. 

Nedda, as ex-esposas e as fi lhas são rudes com Neném. Joana confessa 

seu amor por Guilherme para Rose.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Ilana pergunta a Gabriela que decisão a médica tomaria se estivesse grávida 

de gêmeas. Érica pede para Santiago manter contato com Luan. Lara diz 

a Mateus que deseja ter um fi lho. Bela estranha a resistência de Cecília em 

aceitar seu namoro com Felipe. Breno e Ilana não se entendem sobre a 

decisão do parto prematuro. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Jacó prospera na criação de animais. Ele recebe uma importante notícia de 

Bila. Esaú apresenta uma nova esposa. Labão faz uma ?proposta a Jacó. 

Raquel dá à luz José.
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Você é capaz de ir 
até onde nunca foi, 
de ser maior que 
qualquer obstáculo 
e de conquistar tudo 
que sempre sonhou. 

Basta acreditar com 
todas as forças que 
tudo depende da sua 
fé e determinação.

Somos nós que 
construímos nosso 
caminho e, se lutar 
por isso, o seu 
conduzirá você a 

MOMENTO
especial

TUDO É POSSÍVEL COM FÉ E DETERMINAÇÃO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

OLGA DUARTE NOBREGA

Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse 

novo ano de vida!

“ Eu desejo que seus dias sejam 
felizes, que suas noites sejam 
tranquilas e que não lhe falte paz e 
amor.”

 cultura@jornaldat.com.br

todas as vitórias que 
deseja para sua vida.
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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004-2/21 - PROCESSO Nº 21.677/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL YONEJI 
NAKAMURA (TRECHO 1 E TRECHO 2), DISTRITO DO TABOÃO, NESTE MUNICÍPIO.
FONTE CONTABIL: CONVÊNIO 5761/2018 – DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER E O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que após adequações 
no Edital da Concorrência nº 004-2/21, fica REABERTO o prazo para apresentação dos 
envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”. Os envelopes mencionados serão recebidos 
no Departamento de Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 
nº 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas e 30 minutos do dia 
07 de fevereiro de 2022. 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 
disponível para exame e cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 03 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2021 - PROCESSO Nº 28.453/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS.
EMPRESA VENCEDORA: NUTRICIONALE COMERCIO E ALIMENTOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 253.980,00 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta reais).

Mogi das Cruzes, em 28 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/21 - PROCESSO Nº 21.127/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL BENEDITO FERREIRA LOPES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi dado 
DESPROVIMENTO ao recurso administrativo apresentado pela empresa FORT SERVICE 
COMPANY & CONSTRUTORA EIRELI, mantendo-se a decisão anteriormente proferida 
quanto a sua inabilitação. Fica estabelecido o dia 06 de janeiro de 2022, às 10 horas, 
para abertura do envelope 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 03 de janeiro de 2022.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2021 – PROCESSO Nº 26.711/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES, ELEVADOR PARA 
TRANSPOSIÇÃO DE LEITOS, VÍDEOLARINGOSCÓPIOS, ULTRASSOM DIAGNÓSTICO, 
SELADORA PARA GRAU CIRURGICO, AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS E CAMARA 
PARA VACINAS DE USO DIÁRIO.
EMPRESAS VENCEDORAS: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; COLUMBIA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI; LICITA RIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA e SILVIO VIGIDO.
VALOR GLOBAL: R$ 320.440,00 (trezentos e vinte mil, quatrocentos e quarenta reais).

Mogi das Cruzes, em 29 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

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 edição do(s) 
seguinte(s) ato(s) administrativo(s):

LEI Nº 7.741, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 - Confere nova redação ao artigo 3º da Lei nº 
4.812, de 22 de setembro de 1998, que alterou dispositivos da Lei nº 3.854, de 24 de março de 
1992, referente à gratificação especial para o exercício de atividade delegada.
LEI Nº 7.742, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 - Dispõe sobre a criação e denominação do 
Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM Educador Maurício Chermann, e dá outras 
providências.
*Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 2 de dezembro de 2021. Acesso público pelo 
site www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.
sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de  

Itaquaquecetuba, através da Secretaria do Meio Ambien-

te e Saneamento, a Renovação da  Licença Ambiental  de 

Operação  nº 47/2021 com validade ate 28/12/2021, 

para Fabricação de Embalagens de Material Plástico sito 

á Avenida  Industrial  nº 1.255 - Parque São Pedro - Ita-

quaquecetuba - SP = Processo nº 15295/2017. 

Torna público que  recebeu da Prefeitura Municipal de  

Itaquaquecetuba, através da Secretaria do Meio Ambien-

te  e Saneamento, a Renovação da  Licença Ambiental de  

Operação  nº 48/2021, para Fabricação de Embalagens e 

Serviços de Ferramentaria sito á  Avenida  Industrial  nº 

1.255 - Bloco A - Parque  São Pedro - Itaquaquecetuba - 

SP - Processo nº 15296/2017.
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Substituição de válvula exigirá interrupção em abastecimento

Hoje, a partir das 5 horas, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) substituirá 
uma válvula na avenida José Glicério de Melo. O trabalho é para garantir as boas 
condições de abastecimento, já que a válvula que será retirada está danificada e será 
trocada por outro equipamento em perfeitas condições de funcionamento. Para realizar 
os serviços, será necessário paralisar a estação de bombeamento de água da Vila Natal.

COMUNICADO

Incorporação da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda. (“Mogidonto”)  

pela Odontoprev S.A. (“OdontoPrev”)  

Informamos que em 03 de janeiro de 2022 foi aprovada em Assembleia de Acionistas a incorporação societária da empresa 

Mogidonto pela OdontoPrev, a maior operadora de planos Odontológicos da América Latina. 

Este foi um passo importante em direção a um futuro promissor, pois a união se baseou no que cada empresa tem de melhor.

Após confirmação e aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme determinação legal, todos os direitos 

e obrigações decorrentes dos contratos celebrados com a Mogidonto serão automaticamente transferidos à OdontoPrev, 

mantendo-se inalterados todos os termos e condições pactuados. Esclarecemos que a incorporação é um evento societário e que 

nada será alterado no tocante às características da operação, marca, termos, contratos e condições já pactuadas. 

Os canais de atendimento e acesso permanecem inalterados. Para quaisquer esclarecimentos ou orientações, estamos à 

disposição por meio da nossa Central de Atendimento pelos telefones (11) 4728-5444 e (11) 3786-1800.
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Copa SP em Mogi começa hoje 
com rodada dupla no Nogueirão
Às 17h15, União Mogi das Cruzes enfrenta a Portuguesa e mais tarde jogam Internacionale Raimundo (RR)

FUTEBOL JÚNIOR 

Mogi - A cidade começa a 
receber os jogos da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior hoje, 
com uma rodada dupla que será 
realizada no estádio municipal 
Prefeito Francisco Ribeiro 
Nogueira, o Nogueirão. Às 
17h15, o União Mogi das 
Cruzes enfrenta a Portuguesa, 
enquanto às 19h30, o Inter-
nacional, atual campeão do 
torneio, joga contra o São 
Raimundo (RR).

A entrada para acompanhar 
as partidas é gratuita. No en-
tanto, os torcedores deverão 
apresentar comprovante de 
vacinação com as duas doses ou 
dose única contra a Covid-19, 
de acordo com o protocolo 
sanitário estabelecido pelo 
governo do Estado e seguido 
pela Federação Paulista de 
Futebol para a prevenção da 
pandemia. Caso o torcedor 
tenha somente a primeira dose 
da vacina, ele deverá apresentar 
o resultado negativo do teste 
PCR realizado até 48 horas 
antes do jogo ou resultado 
negativo de teste antígeno com 
até 24 horas de antecedência. 
A mesma regra vale para quem 
não tomou a vacina.

“É importante que os torcedores 

Às 17h15, o União Mogi enfrenta a Portuguesa

que forem assistir aos jogos 
da Copa São Paulo fiquem 
atentos às normas do protocolo 
sanitário, como a apresentação 
do comprovante de vacinação 
e a utilização obrigatória de 
máscara”, destacou o secretário 
municipal de Esporte e Lazer, 
Ewerton Komatsubara.

Ele lembrou ainda que a 
Copa São Paulo é uma opor-
tunidade para os mogianos 
acompanharem de perto os 
novos talentos que estão sur-
gindo para o futebol brasileiro. 

“Mogi das Cruzes é a sede do 
atual campeão da Copa São 

Paulo, o Internacional, a tra-
dicional Portuguesa e o São 
Raimundo, além do União 
Mogi das Cruzes. Com cer-
teza, teremos grandes jogos”, 
completou Komatsubara.

Mogi das Cruzes receberá o 
Grupo 25 da Copa São Paulo. 
Os jogos da chave ocorrerão no 
estádio Nogueirão até o dia 10 
de janeiro. As duas melhores 
equipes se classificam para a 
próxima fase da competição.

Além da rodada deste final 
de semana, na próxima sexta-

-feira, às 17h15, o União Mogi 
das Cruzes enfrenta o São 

Raimundo (RR), enquanto 
Internacional e Portuguesa 
jogam a partir das 19h30. 
Por fim, no dia 10 de janeiro, 
fechando a primeira fase, o 
São Raimundo (RR) pega 
a Portuguesa às 15 horas, 
enquanto União Mogi das 
Cruzes e Internacional fazem 
o confronto de alvirrubros 
às 17h15.

A Copa São Paulo teve 
início no domingo passado e 
a final acontecerá no dia 25, 
dentro das comemorações do 
aniversário da cidade de São 
Paulo. Ao todo, 128 times 
participam da competição, 
divididos em 32 grupos es-
palhados por todas as regiões 
do estado. Esta é a sexta vez 
que Mogi das Cruzes recebe 
o torneio, considerado a 
principal competição das 
categorias de base do futebol 
brasileiro.

Congresso Técnico
Na tarde de ontem, as 

delegações dos clubes que 
formam o Grupo 25 da Copa 
São Paulo participaram no 
Congresso Técnico, realizado 
no auditório do prédio da 
Prefeitura. 

Luiz Maritan/PMMC

A cidade de Suzano re-
cebe as primeiras partidas 
da Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior 2022 hoje. A 
competição é considerada 
um dos maiores torneios 
de categorias de base do 
futebol brasileiro e mundial, 
revelando grandes atletas 
do esporte nacional. Após 
o adiamento da edição 
de 2021 da competição 
por causa da Covid-19, o 
município volta a receber o 
torneio no Estádio Francisco 
Marques Figueira, o Suza-
não (avenida Taiaçupeba, 
1644 – Jardim Colorado).

A entrada para acompa-
nhar os jogos no estádio 
é gratuita ao público, que, 
para acessar as arquiban-
cadas, deve apresentar o 
comprovante de vacinação 
pessoal com a primeira e 
a segunda dose, com uso 
de máscara obrigatório. A 
exigência é da Federação 

Competição tem início 
também em Suzano

Paulista de Futebol.
O palco suzanense receberá 

quatro equipes Sub-20 ao 
longo da primeira fase. O 
União Suzano Atlético Clube 
(Usac), atual campeão da 
Segunda Divisão estadual, 
representa o município 
como equipe-sede, que 
terá a presença de equipes 
tradicionais do esporte. A 
cidade acomodará os times 
do Fortaleza, equipe de 
primeiro nível do futebol 
brasileiro, o Ituano, clube 
bicampeão paulista no futebol 
profissional, e o Concórdia, 
equipe catarinense estreante 
na competição.

A primeira rodada do 
torneio no estádio suzanense 
tem início a partir das 13 
horas de hoje, com o duelo 
entre União Suzano e Ituano. 
Na sequência, a partir das 
15h15, o Estádio Suzanão 
recebe o confronto entre 
Fortaleza e Concórdia-SC..

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde está iniciando nesta 
semana um ciclo de vacinação 
itinerante contra a Covid-19. 
Até a próxima sexta-feira, o 
carro da vacina percorrerá 
bairros e distritos da cida-
de, em especial pontos mais 

Vacinação itinerante atenderá bairros afastados até sexta
Covid-19

Amanhã, receberão o carro 
da vacina as estradas Fazenda 
Cuiabá e da Moralogia. Em 
todos os locais, o roteiro vai 
se estender das 9 às 15 horas.

Na próxima quinta e sexta-
-feira, a vacinação itinerante 
acontecerá em um ponto fixo, 
no bairro Jardim Piatã I. O carro 
da vacina estará estacionado 
na Associação de Amigos do 
Bairro Jardim Piatã I, na rua 
Cândido Sales, número 11, 
também das 9 às 15 horas.

O objetivo da vacinação 
itinerante é garantir que as 
pessoas cumpram o calendário 
vacinal, tomando todas as doses 
previstas e, assim, a cidade 
possa seguir avançando com 
a cobertura vacinal.

Paralelamente à vacinação 

Saúde. O carro da vacina 
começou a circular nesta 
segunda-feira pelas estradas 
Manoel Ferreira e São Lázaro, 
em Biritiba Ussu. Hoje, o 
trajeto vai incluir as estradas 
Ken Saito (Cocuera) e Santa 
Catarina (Cezar de Souza). 

afastados da área central, com 
primeiras, segundas e terceiras 
doses disponíveis, de todos os 
fabricantes.

A ideia é que todos que 
precisem recebam sua dose, 
conforme as regras e prazos 
definidos pelo Ministério da 

itinerante, toda a população 
pode continuar fazendo o 
agendamento convencional 
de suas doses de vacina, por 
meio do cliquevacina.com.br. 
Quem tiver dificuldade em 
fazer o procedimento pela 
internet pode ligar para o 
telefone 160.

Mortes
Dados fornecidos pelas 

vigilâncias epidemiológicas 
das cidades do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê, apontam 
que não foram registrados 
óbitos na região nas últimas 
24 horas.

Serão aplicadas doses de todos os fabricantes

Pedro Chavedar/PMMC


