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

Alto Tietê registra 1.511 casos 
de Covid desde 30 de dezembro

Em relação ao final do ano de 2020, até o dia 10 de janeiro, região havia confirmado 2.867 contaminações, queda de 47,3%

CORRIDA ELEITORAL

  Eleição 2022 ainda é um assunto distante 
nas prefeituras da região. Cidades, página 8

Passadas as festas de final de ano, 
e as prováveis aglomerações em 
família e com amigos, as cidades 
da região, por meio do Consórcio 
de Desenvolvimento dos Muni-
cípio do Alto Tietê (Condemat), 
informaram a quantidade de 
pessoas que se contaminaram 
com o coronavírus (Covid-19). 
O resultado dessa divulgação, 
que abrange um período entre 
30 de dezembro e 10 de janeiro, 
e o mesmo período entre 2020 e 
2021, mostra uma queda de 47,3% 
nas contaminações, mesmo com 
a nova variante ômicron à solta, o 
que pode ser resultado do avan-
ço das vacinas contra a doença.  
Cidades, página 4

Anteontem, 28 escolas muni-
cipais de Ensino Fundamental de 
Mogi abriram as salas de aula para 
receber os mais de 1,4 mil alunos 
inscritos no programa Aprender 
mais e ninguém para trás, que tem 
como foco, nesta primeira etapa, a 
recuperação das aprendizagens du-
rante as férias. Cidades, página 5

Mogi nas férias

ESCOLAS 
ABREM PARA 
RECUPERAÇÃO

COVID-19

Prefeitura de 
Mogi confirma 
mais 3 casos. p8

Cidades, página 4

GCM de Mogi

ATRASOS EM 
REPASSES  
DO BNDES 
PREJUDICAM 
OBRAS DO 
CENTRO DE 
OPERAÇÕES

Números foram divulgados entre os dias 30 de dezembro de 2021 e 10 de janeiro de 2022

Arquivo/Mogi News
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Atenção

Suzano intensifica ações para 
evitar prejuízo com as chuvas

Desde o começo do ano, mais de 14 bairros estão 
passando por limpeza. Cidades, página 3
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OFICINAS
Totalmente gratuitas, as oficinas de 
Formação Cultura estão de volta e 
recebendo inscrições para a lista 
de espera em Guararema. As ofi-
cinas são para ilustração, história 
em quadrinhos, caricatura e criação 
de personagens; desenho com gra-
fite; aquarela; teatro (infantil, ado-
lescente e adulto); violão; e canto. 
Além disso, para 2022 há uma nova 
turma, para a oficina de cordas fric-
cionadas (violino, viola, violoncelo e 
contrabaixo) – que também já conta 
com turma fechada.

VACINAS SUSPENSAS
A vacinação contra a Covid-19 em 
Santa Isabel está suspensa tempo-
rariamente, devido ao aguardo de 
novas doses pelo governo do Esta-
do de São Paulo. A previsão de re-
torno é hoje. A imunização será re-
tomada, assim que o novo lote for 
recebido pelo município.

JANEIRO BRANCO
“Mente sã, corpo são”. A célebre fra-
se é bem verdade e expõe a neces-
sidade dos cuidados com a saúde 
mental. Este tema é abordado mais 
especificamente no mês de janeiro. 

Em Ferraz de Vasconcelos, o assun-
to será tratado em um evento es-
pecial, aberto ao público, no dia 28 
deste mês, com escuta qualificada.

MAIS EMPREGO I
O Suzano Mais Emprego divulgou 
nesta segunda-feira a atualização 
de vagas disponíveis. As novas 232 
oportunidades atendem os mais 
diversos segmentos profissionais, 
ideais tanto para aqueles que dese-
jam recolocação profissional como 
para quem está em busca do primeiro 
emprego. É possível conferir a des-
crição e requisitos pelo site oficial 
do projeto (bit.ly/suzano-emprego).

MAIS EMPREGO II
O destaque fica por conta da área 
de Construção Civil, que agrega 35 
vagas com funções como pedrei-
ro (15), azulejista (5) e gesseiro (5). 
Para estes, é necessário ser alfabe-
tizado. Já para os cargos de ajudan-
te de pedreiro (10) e administrativo 
de obras (1) é preciso ter o Ensino 
Médio completo. Todas as opções 
exigem que o candidato tenha ao 
menos seis meses de experiência 
prévia com comprovação em car-
teira de trabalho.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Vacinação infantil

O 
governo de São Paulo divulgou 
nesta semana uma pesquisa reali-
zada junto à população do Estado 
para saber os índices de aprovação 

- ou rejeição - da vacinação de crianças entre 
5 e 11 anos de idade contra a Covid-19. O 
resultado apontado pelo Sistema Estadual de 
Análise de Dados (Seade) indicou que 84% 
dos pais e mães são favoráveis à imunização 
infantil e que pretendem garantir a proteção 
das crianças assim que as doses destinadas a 
elas estejam disponíveis.

Segundo o Estado, a pesquisa foi realizada 
com 1.127 entrevistas por telefone, no dia 6 
de janeiro, em todas as regiões de São Paulo. 
O resultado não é surpresa para ninguém, pois 
com o avanço do número de casos infantis, 
a disparada da variante ômicron e a volta às 
aulas se aproximando, pais, mães e responsá-
veis querem garantir, o mais rápido possível, 
a imunização e a segurança dos pequenos.

No dia anterior à realização da pesquisa, 
o governo de São Paulo divulgou o planeja-
mento estratégico e a intenção de vacinar 4,3 
milhões de crianças de 5 a 11 anos em 645 ci-
dades em um intervalo de três semanas. Para 

tanto, o Estado aguarda o envio das doses pe-
diátricas pelo Ministério da Saúde para início 
imediato da campanha, além da liberação da 
CoronaVac pela Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) para a vacinação infantil.

No Alto Tietê, as prefeituras informaram na 
semana passada que estão preparadas para a 
efetivação da campanha de imunização das 
crianças recorrendo à mesma estrutura usa-
da na vacinação de adultos, com postos fi-
xos e itinerantes, além das unidades criadas 
para ampliar a cobertura da população. No 
caso das crianças, o Estado pretende utilizar 
os estabelecimentos escolares, obedecendo a 
critérios de horário e precaução com a segu-
rança dos estudantes, para aumentar o índice 
de aplicação das vacinas e a redução no tempo 
de atendimento do público infantil.

O que fica bem claro é que o alto percentual 
da população favorável à imunização infan-
til e os números já alcançados com a primei-
ra, segunda e doses de reforço para adultos 
comprova a elevada crença na medicina e na 
ciência. As pessoas têm consciência de que a 
vacinação é o caminho mais curto para a er-
radicação da doença. Esse é o primeiro passo.

Não sei se já se deu conta: 
não existe essa de multidão 
do bem. Toda multidão é do 
mal! Ali, onde estiver a mul-
tidão, quando muito, estará 
a mentira, a dissimulação. 
Muitos sentimentos juntos, 
jamais serão homogêneos, 
quando não falsos. Com isso, 
em toda multidão a vida passa, 
a verdadeira liberdade cobra 
preço, material e existencial.

Quem crê que a educação 
cria novos seres humanos, o 
faz para disfarçar seu cotidiano. 
É uma mentira contada a si 
mesmo. Acreditar na educação 
é crer que, com ela, criamos 
novos seres humanos. Isso 
não acontece porque a maio-
ria de nós professores, como 
todo mundo, ganha menos 
do que queria, é mais infeliz 
do que esperava, é mais sozi-
nho do que sonhava, é mui-

Ah! O politicamente incorreto!

ARTIGO
Raul Rodrigues

to menos importante do que 
imaginava. Esse não costuma 
ser um perfil indicado para 

“criar novos seres humanos” 
porque dele facilmente brota 
o rancor, o fracasso, a inveja 
e, por isso mesmo, a mentira.

Ainda sob o viés do po-
liticamente incorreto, logo 
criarão uma lei que proíba 
as mulheres de usarem calças 
em nome da autoestima dos 
homens e liberarão os homens 
bem-postos para usar saias em 
defesa da dignidade de gays 
ou trans. Duvida? Basta um 
mentiroso inventar que isso 
é necessário para um conví-
vio democrático. Isso se cha-
ma a ditadura dos ofendidos.

Você já foi a um jantar 
inteligente? Não me leve a 
mal: jantares inteligentes são 
frequentados por psicanalis-
tas, artistas, músicos, atores, 

jornalistas, publicitários (se 
falarem mal da publicidade), 
filósofos, médicos (É sempre 
chique ter médico, jamais 
dispensá-los!).

Administrador de empresa 
não pega bem (só os de polí-
tica sustentável). Engenhei-
ros, coitados, só vão se forem 
casados com psicanalistas 
que traduzem para eles esse 
mundo. Advogados podem 
ir porque é sempre necessá-
rio um cínico inteligente em 
qualquer lugar. Pedagogas, 
só se casadas com esses ad-
vogados e com isso capazes 
de bancar amizades chiques.

Então, a vida se repete só 
naquilo em que ela se revela 
mais miserável: no medo, na 
inveja, na baixa autoestima e 
no abandono! Falei?

 raulrodr@uol.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CHARGE

FÁBIO MIRANDA

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br 

Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com  

Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br 

Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br 

Gerente Administrativa/Financeira  Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.  
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a 
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade. 

Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997. 
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes

Raul Rodrigues é engenheiro e
ex-professor universitário.



cidadesQuarta-feira, 12 de janeiro de 2022 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Bairro Jardim Nena ganha 
uma academia ao ar livre
Suzano - A Secretaria Munici-
pal de Manutenção e Serviços 
Urbanos concluiu a instalação 
de uma nova academia ao ar 
livre no bairro Jardim Nena 
nesta semana. Esta é a pri-
meira do gênero finalizada 
em 2022 em conjunto com 
a Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. A previsão 
é de mais 30 entregas até o 
final do ano.

O novo espaço comunitário 
começou a ser construído 
nas proximidades da avenida 
Armando Salles de Oliveira 
durante a última semana de 
dezembro. O espaço segue o 
padrão de outras instalações, 
estando a céu aberto com 
uso gratuito.

Desde 2017, a cidade foi 
contemplada com a instalação 
de 102 academias ao ar livre, 
com equipamentos e espaço 
para atividades físicas. Ape-
nas em 2021, o município 
inaugurou 27 novos pontos 
de exercício para os cidadãos. 
Para o secretário municipal 
de Manutenção e Serviços 

Esporte e lazer

Urbanos, Samuel Oliveira, 
a conclusão do espaço no 
Jardim Nena indica a presteza 
da Pasta. “Ficamos muito 
felizes com a finalização de 
um espaço tão legal para a 
cidade, especialmente ao ver 
que a região está empolgada 
com a instalação. Em breve, a 
academia será disponibilizada 
para os cidadãos, sendo essa 
a primeira de muitas entregas 
que temos planejadas para 
2022”, comentou.

De acordo com o secretário 
municipal de Esportes e Lazer, 
Arnaldo Marin Junior, a insta-
lação destes locais providencia 
uma oportunidade rápida 
e fácil para quem busca se 
exercitar. “O lazer e o esporte 
tem tudo a ver com a saúde, 
tanto física quanto mental. 
Trabalhamos muito em con-
junto com outras secretarias 
para ter este equipamento de 
qualidade à disposição dos 
moradores”, relatou.

Mais 30 estruturas são prometidas para este ano

Divulgação/Secop Suzano

Prevenções contra enchentes
são intensificadas no município 
Prefeitura informou que, desde o início do mês, mais de 14 bairros foram atendidos, incluindo os de locais de risco 

FORTES CHUVAS

Suzano - A Prefeitura tem 
se antecipado às chuvas 
intensas previstas para este 
período do ano e segue com 
ações preventivas por toda 
a cidade. Já foram mais de 
14 bairros atendidos desde 
o início do mês, incluindo 
locais com áreas de risco 
previamente identificadas 
e monitoradas. Os servi-
ços envolvem limpeza de 
passagens de água pluvial 
e desobstrução de diversas 
estruturas de captação, de 
modo a prevenir e conter 
enchentes, deslizamentos 
e outros desastres naturais.

Como parte do Plano Verão 
2021/2022, as atividades 
tiveram início em 1º de 
dezembro do ano passado e 
seguirão até 31 de março. O 
rio Guaió, que cruza diversos 
bairros, está recebendo mais 
uma limpeza por parte da 
Secretaria Municipal de Ma-
nutenção e Serviços Urbanos. 
Desta vez, a área atendida 
compreende o trecho entre 
a avenida Brasil e a avenida 

Major Pinheiro Fróes (SP-66). 
Toda a extensão do rio recebe 
intervenções periodicamente, 
para garantir a estabilidade 
do nível da água.

Outro foco da Pasta é a 
limpeza das valas de drenagem, 
estruturas responsáveis por 
captar águas pluviais dos 
bairros e escoar nos rios 
da cidade. Até o momento, 
seis comunidades de várias 
regiões já foram contempladas, 
entre elas o Jardim Santa 
Maria, o Jardim Monte Cristo, 
o Jardim Brasil, o Jardim 
Amazonas e a Vila Fátima. 
O mesmo serviço foi feito 
nas redes de drenagem de 
outros quatro locais, como 
a avenida Antônio Marques 
Figueira e o Parque Buenos 
Aires.

Em paralelo, os servidores 
municipais continuam com 
um trabalho intensivo de 
limpeza de bueiros e desobs-
trução de tubulações, para 
retirar sedimentos e resíduos 
diversos que possam impedir o 
escoamento da água da chuva. 

Bairros como Cidade Miguel 
Badra, Vila Maluf, Parque 
Maria Helena e centro já estão 
sendo atendidos diariamente. 
A medida tem garantido 
a retirada de toneladas de 
lixos descartados de forma 

irregular por todo o município. 
Quando são identificados 
problemas estruturais nos 
bueiros, as equipes imedia-
tamente providenciam as 
melhorias, com a instalação 
de novas tampas e devidas 

reformas.
Para reforçar a segurança 

dos bairros, o mutirão de 
zeladoria de Suzano segue 
atuando pelas comunidades, 
levando serviços diversos de 
limpeza para o entorno das 

residências da população, 
retirando das vias os lixos 
descartados de forma irregular 
que podem vir a prejudicar 
a integridade dos sistemas 
locais de captação de água. 
O intensivo tem sido feito 
desde abril do ano passado 
e foi responsável pela coleta 
de mais de 8,9 toneladas de 
resíduos.

O titular da Pasta, Samuel 
Oliveira, lembrou que é es-
perado grande contingente 
de chuva para este início de 
ano, portanto a administração 
municipal atua constante-
mente para reforçar a limpeza 
da cidade. “Estes trabalhos 
são essenciais para que seja 
possível garantir a segurança 
de todos e evitar problemas 
com elevação de nível dos 
rios, deslizamentos e outros 
fatores que coloquem em 
risco pedestres, motoristas 
e lares. Trabalhamos aliados 
à Defesa Civil para que o 
ano comece tranquilo para 
todos, sem imprevistos deste 
gênero”, concluiu.

Ações fazem parte do Plano Verão 2021/2022, que teve início em 1º de dezembro

Wanderley Costa/Secop Suzano

Guararema - A Secretaria 
Municipal de Obras, Meio 
Ambiente, Planejamento e 
Serviços Públicos deu início 
ontem à pavimentação de 
quatro vias no Guanabara.

Com investimento de  
R$ 1 milhão, as ruas Co-
mendador Sebastião Alvino 
de Souza, Palmira Alves dos 
Santos, Espanha e a viela 
entre a rua Bolívia e China 
receberão os serviços que 
melhorarão a trafegabilidade 
da região, totalizando cerca de 
1,4 quilômetro de intervenção.

O cronograma prevê que 
os serviços ocorram em até 
90 dias. Para gerar menos 
transtornos aos moradores, a 
Prefeitura realizou o trabalho 
de comunicação do início 
das obras, entregando casa a 
casa fôlderes explicativos dos 
serviços e sobre os benefícios 
que a intervenção vai causar 
ao bairro.

“A nova pavimentação vai 
servir para que o bairro fique 
cada vez melhor para a popu-
lação que reside ou trafega no 
Guanabara”, explicou prefeito 

Guanabara terá quatro 
ruas pavimentadas

R$ 1 milhão

José Luiz Eroles Freire (PL), o 
Zé. “O investimento de R$ 1 
milhão, é para que o serviço 
seja feito com qualidade e 
celeridade, causando poucos 
transtornos”, completou.

O serviço marca o início 
do calendário de pavimenta-
ção a ser realizado em 2022 
pela Secretaria, que prevê 
melhorias viárias em todo 
o município. 

Hércules Campagnoli
Outra importante obra de 

pavimentação em Guarare-
ma terá início nas próximas 
semanas. A intervenção na 
Estrada Municipal Hércules 
Campagnoli foi oficializada em 
junho de 2021 pelo governo 
do Estado, que realizará os 
serviços.

O recapeamento da estrada 
Hércules Campagnoli será 
iniciado próximo à Igreja 
D’Ajuda, em Guararema, até 
a divisa com o município de 
Santa Branca. A obra totaliza 
4,8 quilômetros de extensão 
e receberá o investimento 
de mais de R$ 4,3 milhões.

Itaquá - E enfermeira Aria-
na Julião assumiu ontem o 
comando da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde no lugar de 
Edson Rodrigues, que pediu 
sua exoneração por motivos 
pessoais.

Ariana é graduada em Enfer-
magem, com especialização em 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e em docência do ensino 
médio, técnico e superior, 
mestrado profissional em 
saúde pública e meio ambiente, 
além de um MBA com ênfase 
em gestão em saúde. 

Ela atuou como enfermeira, 
coordenadora de ambulatório, 
coordenadora geral hospitalar e 
como diretora do Departamento 
de Regulação da Secretaria de 
Saúde de Santos.

Seu último cargo permitiu 
elaborar e implementar planos, 
programas e projetos para 
melhorar a qualidade e a 
produtividade. Ela também 
participou ativamente da 
expansão de 500 leitos para 
pacientes com Covid-19.

Enfermeira 
assume 
Secretaria  
da Saúde

Comando
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Atrasos do BNDES prejudicam
obras do Centro de Operações
Mogi - A Prefeitura informou 
ontem que as obras do novo 
Centro de Operações da 
Guarda Municipal chegaram 
à metade do cronograma, 
após um período de relativa 
paralisação dos trabalhos. 
Segundo a administração, 
a obra depende de investi-
mentos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES).

Os trabalhos tiveram início 
na gestão anterior, e tinha 
como objetivo servir como 
base e centro de informações 
para a atuação da Guarda Civil 
Municipal (GCM) na região, 
com investimento de R$ 3,9 
milhões. Em julho de 2020, 
foi declarado pela Prefeitura 
que estaria com 32,5% de 
seu cronograma concluído, 
com previsão de entrega até 

GCM 

o final do ano passado.
No entanto, em janeiro de 

2022, a Prefeitura informou 
que as obras tiveram uma 
redução do ritmo, e chegaram 
recentemente à marca de 
50% do planejado. “A obra 
também depende de recursos 
federais, oriundos do BNDES, 
cujo repasse sofreu atrasos. 
Com isso, a administração 
municipal vem mantendo o 
andamento dos trabalhos com 
recursos próprios, porém em 
ritmo mais lento”, apontou. 
Segundo o município, os 
técnicos da Secretaria de 
Infraestrutura Urbana estão 
mantendo contato com o 
BNDES e buscando resolver 

a situação.
Sobre a utilização futu-

ra do prédio, a Secretaria 
de Segurança de Mogi ds 
Cruzes informou que os 
planos para o uso do local 
estão mantidos, e que fazem 
parte da estratégia do sistema 
municipal de segurança. “A 
cidade conta com 113 câme-
ras de monitoramento em 
vias municipais e espaços 
públicos”, declarou.

Câmeras
A Pasta de Segurança pro-

meteu para este ano o projeto 
de ampliar o número de 
câmeras, com o intuito de 
reforçar o monitoramento, 
além da instalação de bar-
reiras eletrônicas com leitor 
automático de placas nas 
principais entradas e saídas 
do município, semelhante 
ao sistema Detecta utilizado 
pela Polícia Militar de São 
Paulo em parceria com os 
municípios. “Esta barreira 
será instalada com verba 
do BNDES, por meio do 
Programa de Modernização 
da Administração Tributária 
(PMAT), explicou a Pasta. 

Apesar de nova variante, casos 
de Covid-19 mostram queda
Região teve 1,5 mil contaminações em mais de 10 dias; 47,3% a menos que no mesmo período do ano passado

PANDEMIA

Região - Passadas as festas de 
final de ano, e as prováveis 
aglomerações em família e 
com amigos, as cidades da 
região, por meio do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Município do Alto Tietê 
(Condemat), informaram a 
quantidade de pessoas que 
se contaminaram com o 
coronavírus (Covid-19). O 
resultado dessa divulgação, 
que abrange um período en-
tre 30 de dezembro e 10 de 
janeiro, e o mesmo período 
entre 2020 e 2021, mostra 
uma queda de 47,3% nas 
contaminações, mesmo com 
a nova variante ômicron à 
solta, o que, na verdade, pode 
ter a ver com o avanço da 
vacinação contra a doença.

De acordo com o Condemat, 
foram 2.867 casos no primeiro 
cenário (veja quadro), entre 30 
de dezembro de 2020 e 10 de 

janeiro de 2021; no segundo 
cenário, entre o final do ano 
passado e os dez primeiros 
dias deste ano, foram 1.511 
contaminações, que também 
incluem as infecções cruzadas 
com a gripe H3N2, conhecida 
como flurona.

Segundo o Condemat, 
Mogi das Cruzes registrou 
entre o dia 30 de dezembro 
e 10 de janeiro 345 casos de 
Covid-19. A Pasta da Saúde 
informou que conta com 
1,6% dos leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 
1,2% dos leitos de Enfermaria 
ocupados na rede pública. 
Sobre os casos de infecção 
simultânea, a Secretaria da 
Saúde informou que a rede 
privada notificou a Vigilância 
Epidemiológica nesta semana 
com seis casos de infecção 
cruzada com o vírus da gripe.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
usou as redes sociais para 

informar que duas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) foram 
destacadas para atender casos 
de síndrome gripal, como 
febre, dificuldade de respirar 
e tosse: Alto do Ipiranga 
(atendimento das 7h30 às 
21 horas) e Vila Suíssa (das 
7h30 às 18 horas).

Suzano, por meio de sua 
Secretaria de Saúde, alegou 

que até segunda-feira foram 
registrados 220 casos positivos 
de Covid-19, e que a taxa de 
ocupação de leitos de Enfer-
maria e semi-intensiva era 
de 6,45%, sem a ocorrência 
de flurona.

A cidade de Poá declarou 
que teve, desde o dia 1º de 
janeiro 25 casos de Covid-19, 
e que não possui ocupação 

de leitos ou casos de flurona 
na cidade - números seme-
lhantes ao levantamento do 
Condemat.

A Pasta da Saúde de Ferraz 
de Vasconcelos informou 
que foram confirmados 306 
novos casos na cidade des-
de a virada do ano, e que 
a cidade não conta com 
uma rede municipal de saú-
de (tendo como principal 
equipamento o Hospital 
Regional Dr. Osíris Florindo 
Coelho, de responsabilidade 
do Estado). Nas estimativas 
do Condemat, o número de 
novos casos é de 188.

Itaquaquecetuba apontou, 
por meio de sua Secretaria 
de Saúde, que 106 pessoas 
tiveram resultado positivo 
para Covid-19 na cidade 
desde o dia 1º de janeiro - 
nos cálculos do Condemat, 
o número chega a 186. A 
ocupação dos leitos na ci-
dade é de 14% no setor de 

Enfermaria, sem ocupação nos 
leitos de emergência e sem 
registro oficial de infecção 
cruzada de Covid-19 e gripe.

Comparação
As dez cidades do Alto Tietê 

registraram nos primeiros 
dias do ano 1.511 casos de 
Covid-19, com as cidades 
de Mogi das Cruzes (345), 
Suzano (293) e Guararema 
(194) como as principais 
com casos registrados no 
levantamento do Condemat.

No entanto, o total de casos 
entre o dia 30 de dezembro 
de 2020 e 12 de janeiro do 
ano passado registrado na 
região chegou a 2.867, com 
as cidades de Mogi (1.055), 
Suzano (405) e Ferraz (373) 
com os maiores números. 
Na comparação com o iní-
cio do ano passado, com o 
auge da segunda onda de 
contaminação, houve uma 
redução de 47,3%.

André Diniz

Em julho de 2020, 
foi declarado pela 
Prefeitura que obra 
estaria com 32,5% 
de seu cronograma 
concluído

Saiba mais

Cidade  Cenário 1  Cenário 2  %

Arujá  324  117  -63,8

Biritiba  89  66  -25,8

Ferraz  373  188  -49,6

Guararema 161  194  20,5 

Itaquá  87  186  113

Mogi  1.055  345  -67,3

Poá  176  25  -85,8

Salesópolis 56  51  -8,93

Santa Isabel 143  46  -67,8

Suzano  403  293  -27,3

Total  2.867  1.511  -47,3

Fonte: Condemat

Diferentemente do que foi infor-

mado na edição de domingo pas-

sado, na  reportagem “Programa 

Afine-se já ajudou mais de 120 

mil pessoas no país”, os telefo-

nes do Instituto Sakurá são (11) 

99878-1707 e (11) 4726-1707.

CORREÇÃO
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Atividades de programa têm 
início em 28 escolas municipais
Até o dia 28, os estudantes participarão de práticas para desenvolver a proficiência leitora e o raciocínio lógico

RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Mogi- Anteontem, 28 es-
colas municipais de ensino 
fundamental de Mogi das 
Cruzes abriram as salas de 
aula para receber os mais de 
1,4 mil alunos inscritos no 
programa “Aprender mais e 
ninguém para trás”, que tem 
como foco, nesta primeira 
etapa, a recuperação das 
aprendizagens durante as 
férias escolares.

Até o dia 28 de janeiro, os 
estudantes participarão de 
atividades para desenvolver a 
proficiência leitora e o racio-
cínio lógico. Todas as ações 
são realizadas respeitando 
os protocolos sanitários, 
como o uso obrigatório de 
máscaras e álcool em gel e 
a higienização frequente 
das mãos e dos ambientes 
educativos.

No Cempre Profª Lourdes 
Lopes Romeiro Iannuzzi, 
em Jundiapeba, as aulas 
começaram animadas. “Nesse 
primeiro dia, abordamos 
os jogos com os alunos e 
eles ficaram bem felizes. Os 

olhinhos brilharam quando 
começamos as atividades e 
eles se divertiram enquanto 
aprendiam mais sobre mate-
mática”, contou o professor 
Pedro da Conceição França 
Júnior.

“O intuito do projeto é 
trabalhar o lúdico. Saímos 
um pouco do papel e caneta, 
então as crianças adoraram”, 
destacou a professora Adriana 
Martins Ribeiro da Silva. 

“Nós jogamos um jogo de 
tabuleiro e o resultado de 
aprendizagem foi positivo. 
Os jogos fazem os alunos 
pensarem e desenvolverem 
o raciocínio que elas pre-
cisam”, complementou a 
professora Cristiane da Silva.

Para os alunos, o pri-
meiro dia de atividades 
foi de diversão e saltos em 
aprendizagem. “Foi bem 
legal! Eu joguei o joguinho 
e aprendi a contar”, disse 

Alan Rodrigues Marques, 
aluno do 3º ano. “Eu amei 
vir até a escola e ter aula 
hoje. Já estou animado 
para voltar nos outros dias”, 
contou Richard Paulino 

Correa, do 4º ano.
O “Aprender mais e ninguém 

para trás” é uma iniciativa 
da Secretaria Municipal 
de Educação de Mogi das 
Cruzes, construída a partir 

do Grupo de Trabalho de 
Recomposição e Recupe-
ração de Aprendizagem do 
Gabinete de Articulação 
para o Enfrentamento da 
Pandemia na Educação 
(Gaepe Mogi).

O programa, que é coor-
denado pelo Departamento 
Pedagógico (Deped), foi 
estruturado em três eixos: 
recuperação, recomposição e 
ampliação das aprendizagens, 
que serão implementados 
progressivamente ao longo 
dos próximos anos.

“A pandemia do coronavírus 
provocou grandes impactos 
na vida escolar de nossas 
crianças e não vamos medir 
esforços para recompor e 
recuperar as aprendizagens 
de cada aluno da rede mu-
nicipal. Nosso compromisso 
é com o projeto de vida 
dessas crianças e vamos 
trabalhar bastante para 
formar a próxima geração 
de mogianos e mogianas”, 
destacou o secretário de 
Educação André Stábile.

Escolas abriram as salas de aula para receber os mais de 1,4 mil alunos inscritos

Divulgação/PMMC

‘Brincando no Verão 2022’ 
agita a garotada no CCMC
Mogi - Muitas brincadeiras 
vão agitar a criançada no 
projeto Brincando no Verão 
2022 do Clube de Campo de 
Mogi das Cruzes (CCMC). 
O evento ocorre entre os 
dias 17 e 27 de janeiro e 
é destinado a crianças de 
4 a 10 anos. As inscrições, 
exclusivas para associa-
dos, se encerram ontem. 
O procedimento foi feito 
gratuitamente na secretaria.  

Na oportunidade, as 
crianças participam, divi-
didas em dois períodos do 
dia, de atividades lúdicas 
e brincadeiras educativas. 
Acompanhados de monitores, 
os pequenos se reúnem em 
jogos, gincanas e diversas 
ações planejadas para o 
divertimento e o desenvol-
vimento individual. 

Nos dias 17, 19, 24 e 26 
de janeiro, serão acolhidas 
crianças de 4 a 6 anos, de 
segunda e quarta-feira. Já nos 
dias 18, 20, 25 e 27 será a vez 
das crianças de 7 a 10 anos, 
que participarão do projeto 

Diversão

às terças e quintas-feiras. 
De acordo com o coorde-

nador do projeto, Demian 
Kahil, o objetivo é proporcio-
nar um espaço de diversão, 
união e conhecimento para 
as crianças. “Serão dias de 
bastante alegria e integração 
entre as crianças. Teremos 
uma programação especial 
com brincadeiras educativas 
e gincanas que incentivam 
o desenvolvimento do ra-
ciocínio lógico de cada faixa 

etária”, explicou. 
O projeto “Brincando no 

Verão” será executado no 
período da manhã (das 9 às 
12 horas) e de tarde (das 14 
às 17 horas). O limite é de 
50 crianças por período e 
é necessário que os pais ou 
responsáveis providenciem 
o lanche de casa. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
por meio do telefone do 
Clube de Campo de Mogi 
das Cruzes, 4728-5600.

Projeto conta com jogos, gincanas e diversas ações

Divulgação

Prefeitura abre inscrições 
para processo seletivo
Mogi - No dia 24 de janeiro, 
a Prefeitura abrirá inscrições 
para um processo seletivo de 
formação de cadastro reserva 
de estagiários de ensino supe-
rior e técnico, regularmente 
matriculados em instituições 
públicas ou privadas, de diversas 
áreas. O processo seletivo será 
realizado pela Universidade 
Patativa do Assaré, e os inte-
ressados deverão inscrever-

-se por meio do site www.
universidadepatativa.com.br. 
O período vai das 9 horas de 
24 de janeiro às 23h59 de 22 
de fevereiro de 2022.

O edital com todas infor-
mações e critérios para parti-
cipação pode ser consultado 
no Portal da Transparência 
da Prefeitura, na seção de 
Concursos Públicos (www.
transparencia.pmmc.com.br/
concursos-publicos).

Segundo o edital, as vagas 
para estagiário serão preenchidas 
durante o período de vigência 
do processo seletivo, mediante 
convocação dos candidatos 
aprovados, de acordo com a 

Estagiários

classificação e a existência de 
vagas na Prefeitura.

Serão reservadas 10% das 
vagas oferecidas no processo 
seletivo para pessoas com 
deficiência, desde que as 
atividades de estágio sejam 
compatíveis com a deficiência 
de que a pessoa é portadora.

Para se inscrever, o can-
didato deverá acessar o site 
www.universidadepatativa.
com.br, no campo “Concursos 
em andamento”, localizar o 

processo seletivo em ques-
tão e seguir as orientações, 
conforme edital. O processo 
seletivo terá etapa única, que 
será uma prova online, com 
questões objetivas de múltipla 
escolha. Para realização da 
prova online, há uma série de 
condições listadas no edital.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do tele-
fone (88) 3512-2450 ou do 
e-mail selecaomogidascruzes@
universidadepatativa.com.br.

Inscrições para processo seletivo serão abertas no dia 24

Divulgação/PMMC

Ações respeitam 
os protocolos 
sanitários, como o 
uso de máscaras e 
de álcool em gel



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

Quarta-feira, 12 de janeiro de 20226 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Cecília aceita o convite de Madre Superiora e irmã Fabiana para que ela 

volte a ser professora do internato. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Orientada por Lobão, Nat vai ao encontro de Duca para que Gael fl agre os dois 

juntos. Nando afi rma para Edgard e René que está apaixonado por Josefi na.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Pilar se anima para trabalhar novamente e fi car perto de Samuel. Zayla 

descobre que Guebo se casará com Justina. Zayla garante a Guebo que os 

dois fi carão juntos. Pedro sofre por conta da guerra, e Teresa tenta acalmá-lo. 

Dolores pede socorro no hospício, mas ninguém acredita nela.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Guilherme fala com Nunes sobre os horários de Rose. Flávia conta para Gabriel 

que dançava e combina de ir com ele à Pulp Fiction. Paula invade o treino e 

Neném fi ca irritado. Marcelo entrega os cremes adulterados para Flávia, que 

estranha o seu comportamento. Roni decide se casar com Cora no presídio. 

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Mateus chega à exposição e se desespera ao saber que Lara se perdeu de 

Marie por causa de Christian/Renato. Luan vai até Lara, que encontra Marie. 

Santiago passa mal. Felipe pede para Júlia ir para casa com ele. Mateus 

discute com Lara. Joy propõe fugir com Damón. Rebeca vê Túlio e Ruth 

juntos na empresa. Rebeca termina com Felipe. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Jacó fi ca inconsolável com a notícia recebida. Judá avisa que quer deixar o 

acampamento. José é humilhado no Egito.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 20
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PONTEAEREA

INCL
I

NADAN

TOGROOT

PERMANENTE
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POTEDEOURO
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OEVEE

MANHATTAN

ITAG
I
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S
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ESTRATEGIA

OASAGOL

Que
apresenta

falhas

Prefixo de
"terabyte"

A (?),
epíteto da
Princesa

Isabel 

Renato
Machado,
jornalista
brasileiro

O tesouro
no fim do
arco-íris
(Folcl.)

(?)-doce,
matéria-
prima de

sabonetes

Apoio
para quem

coxeia

Lago, em
francês

(?)-
commerce:
comércio
eletrônico

Fazenda
de cria-
ção de
cavalos

Rio que
corta

Bagdá, no
Iraque

O do
paciente
internado
é a alta

Apoiar
(algo)

para que
não caia

Carlos 
Tufvesson,

estilista
carioca 

"Não pode
(?)!": ex-
pressa in-
credulidade 

A arte dos
grandes
líderes

militares

Cada
metade
de uma

dobradiça 

Lance
mais im-
portante

do futebol

Obstáculo que
separa duas pistas

de rolamento

Elétron (símbolo)

Profissional
subordinado ao
mestre de obras

Traído na confiança

Monograma
de "Nina"
Cartunista
brasileiro

Autores
(abrev.)
Raiz, em

inglês

Situação
Viagem de
avião en- 

tre RJ e SP

Propensa
(fig.)

Tipo de
penteado

Item verificado na
compra de peixes

O indivíduo que age
com negligência

O mais
antigo dos
cinco dis-
tritos que
formam a

cidade 
de Nova

York 

Cama, em
francês
"Geral", 
em IGP

Em exibi-
ção (TV)
Nesse
lugar

Gigante,
em inglês
Registro 

de reunião

3/lac — lit. 4/root. 5/giant. 8/contexto. 9/manhattan. 10/ponte aérea.

Às vezes partimos 
em busca de nossos 
objetivos, mesmo sem 
termos certezas de 
qual será o melhor 
caminho para lá 
chegarmos. Com fé no 
coração não existem 
medos; apenas 
vontade de triunfar.

Acredite sempre, 
não importa as 
circunstâncias. É 
provável que as 
dificuldades acabem 
por surgir, mas se 

MOMENTO
especial

TENHA FÉ E DETERMINAÇÃO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

LINCOLN FRANCISCO VIEIRA

Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse 

novo ano de vida!

“ A vida é muito curta pra gente não 
dizer o que sente de verdade.”

 cultura@jornaldat.com.br

nunca duvidar sua 
determinação fará o 
resto.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA – CONCORRÊNCIA 002/2021 - PROCESSO Nº: 

201.427/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO REPARO EM REDES DE ÁGUA E DE 

ESGOTO, SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS E OUTROS PARA O SEMAE.
Devido a necessidade de revisão do prazo de publicação do Edital, essa Autarquia 
comunica que fica REDESIGNADA para dia 09 de fevereiro de 2022, às 09h30min a 
data de apresentação e abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação”, 
no Departamento de Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 
277 - 1º andar, que inicialmente estava marcada para o dia 08 de fevereiro de 2022. 
A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá também no dia 09 de fevereiro de 2022, 
às 10h00. Ficam mantidas todas as demais informações constantes do edital e seus 
anexos. Mogi das Cruzes, em 11 de janeiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Di-

retor Geral. 
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              CNPJ: 11.385.345/0001-27 – Oficial Delegado: Donizete Rodrigues 
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EDITAL 
 

USUCAPIÃO ADMINISTRATIVO 
 
Donizete Rodrigues, Oficial Delegado do Cartório de Registro de Imóveis de Poá, 
Estado de São Paulo, instalado no Município de Poá, na Avenida Vital Brasil, nº 553, 
Vila Laura. 
 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que em 08/10/2020, foi prenotado sob nº 218.139, nesta Serventia Imobiliária, 
requerimento de USUCAPIÃO ORDINARIO previsto no artigo 1.242 do C.C.B, 
firmado por LUIZ RICARDO DANTAS COLATRELLA - ME, CNPJ/MF nº 
22.899.313/0001-66, com sede a Rua Mongaguá, nº 194, Jardim América, neste 
Município de Poá-SP, representada por RICARDO DANTAS COLATRELLA, RG nº 
42.578.015-SSP/SP, CPF/MF nº 319.882.578-40, tendo por objeto um terreno, sem 
edificação, situado na Rua Vicente Guida, s/n, designado Lote 12-A, da Quadra 11, 
Jardim Medina, neste Município de Poá, com área de 196,86m2, matriculado em 
área maior sob nº 24.672, deste R.I. de Poá, em nome de ROMILDO PISCIOTTA e 
TELMA LÚCIA PISCIOTTI, figurando como confrontantes tabulares ROMILDO 
PISCIOTTA e TELMA LÚCIA PISCIOTTI, LEIDIANE ALVES QUINTEIRO, JODIVAN 
ALVES QUINTEIRO, JORGE PIETRO E SUA MULHER MARISA MARINHO 
PEREIRA PIETRO, e como ocupante CARLOS ROBERTO CHIARELLI, cujo tempo 
de posse da requerente, somada a dos seus antecessores é de mais de 36 anos e 
para que chegue ao conhecimento dos interessados, e estes não venham alegar 
ignorância, mandei expedir o presente EDITAL, nos termos do que dispõe o art. 216-
A, IV, § 4º, da Lei nº 6.015/73 e art. 16 do Provimento nº 65, de 14/12/2017, da 
Corregedoria Nacional da Justiça, que será publicado  e afixado na forma da Lei, 
ficando reservado aos interessados, em caso de eventuais impugnações ao aludido 
pedido, o direito de no prazo de no prazo de 15 (quinze) dias, subsequentes a data 
da publicação, apresentar manifestação a este Oficial de Registro de Imóveis de 
Poá, situado na Avenida Vital Brasil, nº 553, Vila Laura, Município de Poá-SP. 
Advertimos que, a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste edital, 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião em 
questão. Poá, 29 de dezembro de 2021. 
 

Re 
REPÚBLICA FEDERATIVA               

DO BRASIL 

 

Jose Aparecido Cometi
Maria Aparecida Soares
Antonio Jose do Carmo

Benedicta Apparecida Machado Cardoso
Edineia Rodrigues de Oliveira

Albertino Fernandes Vieira
Maria Souza da Conceição

Maria Gercina da Silva
Marcelino Cyrino 

FALECIMENTOS

12 DE JANEIRO DE 2022
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Saúde recebe novos lotes e reforça necessidade de vacinação

Mogi- A Prefeitura recebeu novas doses de vacinas contra a Covid-19 e está com 
agendamento online aberto para aplicação da primeira, segunda ou terceira doses, 
de todos os fabricantes, que pode ser feito por meio do aplicativo cliquevacina.com.br.
A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
não registrou nenhum óbito por coronavírus nas últimas 24 horas.

Ano eleitoral inicia com calmaria
nas prefeituras do Alto Tietê
Cinco cidades confirmaram que ainda não há movimentação de afastamento de servidores para a disputa eleitoral

POLÍTICA

Região - As eleições que 
escolherão presidente, go-
vernadores, senadores, de-
putados federais e estaduais 
acontecerão no primeiro 
domingo de outubro deste 
ano, mas isto não significa 
que o calendário já não come-
çou a correr para eleitores e 
possíveis candidatos - mesmo 
que, dentro das prefeituras 
da região, o clima ainda seja 
de relativa tranquilidade.

Desde o dia 1º de janeiro, já 
entraram em vigor obrigações 
e deveres a agentes e entidades 
públicas e privadas, como 
a necessidade de registrar 
junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) pesquisas de 
opinião de preferência para 
candidatos e pré-candidatos, 
além da proibição de aumento 
nos gastos com publicida-
de, com programas sociais 
de entidades vinculadas a 

Período para a inscrição no cadastro de eleitores termina no dia 2 de maio

candidatos e a distribuição 
de bens e valores pelos go-
vernos, exceto em casos de 
calamidade pública.

O mês de março contará 
com o período para migração 
entre candidatos de partidos 
para a disputa, que será en-
cerrada em 1º de abril. No dia 
seguinte, será a última data 
para que os chefes do Poder 
Executivo em todas as esferas 

- presidente, governadores e 
prefeitos - renunciem aos 
seus mandatos para poder 
disputar as eleições.

A reportagem entrou em 
contato com as prefeituras 
de algumas das cidades da 
região do Alto Tietê, com 
o intuito de obter informa-
ções sobre o andamento dos 
desligamentos de servidores 
públicos, incluindo membros 
do secretariado municipal 
que possam estar planejando 
desincompatibilizar-se dos 
cargos. As prefeituras de 

Mogi das Cruzes, Suzano, 
Poá, Ferraz de Vasconcelos 
e Santa Isabel informaram, 
por meio de nota, que ainda 
não foram registrados pedidos 
de afastamento em virtude 

das eleições previstas para 
o mês de outubro.

Segundo o TSE, a propa-
ganda eleitoral será permitida 
aos candidatos e coligações 
eleitorais apenas a partir de 

16 de agosto, faltando 45 
dias para o pleito.

Prazos para eleitores
O calendário eleitoral para 

2022 não trata apenas das 

obrigações dos candidatos 
e das coligações, mas tam-
bém estipula as obrigações 
dos eleitores, que devem 
regularizar sua situação para 
votar nas eleições.

O dia 2 de maio é o último 
dia para que os eleitores 
possam solicitar sua inclu-
são no cadastro de eleitores, 
bem como a transferência de 
domicílio eleitoral e revisão 
de situação (que pode incluir 
o pagamento de multas por 
abstenção não-justificada 
nos últimos pleitos), tanto 
presencialmente quanto no 
pré-atendimento via internet 
no Brasil e no exterior.

Também será o último 
dia para que pessoas em 
situação de prisão provisória 
ou adolescentes internados 
em instituição correcional, 
que não tenham inscrição 
eleitoral regular na unidade, 
possam pedir a regularização 
de sua situação.

André Diniz
Divulgação

Mogi-Mater abre Pronto 
Socorro Pediátrico 24 horas
Mogi- O Hospital e Mater-
nidade Mogi-Mater passa a 
contar, desde ontem, com 
um Pronto Socorro Infantil, 
com funcionamento 24 horas. 
O serviço, que é particular e 
também é coberto por uma 
vasta gama de planos de 
saúde, vai ajudar a desafogar 
a demanda reprimida do 
atendimento de urgência e 
emergência às crianças, tanto 
em Mogi das Cruzes, quanto 
na região do Alto Tietê.

Uma equipe de médicos 
especialistas foi contrata-
da especialmente para esse 
atendimento que será feito 
em consultório localizado 
no próprio hospital, sob 
o comando das pediatras 
Tamara Gomes Marques e 
Natália Reis Castilho Pinheiro.

O diretor administrati-
vo do Mogi-Mater, Jackson 
Melo, explicou que a ideia 

Saúde

é, realmente, contribuir para 
o atendimento de urgência 
em pediatria na cidade e 
região. “O Mogi-Mater, que 
é notoriamente conhecido 
pelos serviços à saúde da 
mulher, já conta com uma 
UTI Neonatal e uma UTI 
Pediátrica em suas instala-
ções. Por isso, decidimos 
implantar o PS Infantil, que 
vai ajudar, e muito, os papais 
e mamães que precisam de 
atendimento para as crianças 
de 0 a 11 anos e 11 meses”, 
detalhou Melo, destacando 
que o consultório do Pronto 
Socorro Infantil será em ala 
separada do PS da Mulher, 
tranquilizando, especialmente 
as gestantes, que não terão 
contato com esses pacientes.

Além do PS Infantil 24 
horas, localizado na Rua 
Marechal Deodoro, 83, o 
Mogi-Mater conta com o 

ambulatório para consultas 
de rotina às crianças, o Ma-
terClin, localizado na Rua 
Doutor Corrêa, 318, que 
funciona às segundas, das 8 
às 17 horas e de terça a sexta, 
das 8 às 18 horas.

Planos Futuros
O Hospital e Maternidade 

Mogi-Mater completou, em 
2021, 20 anos de fundação 
em Mogi das Cruzes. Nesse 
período, o atendimento à 
saúde da mulher sempre foi 
e continuará sendo priorida-
de, inclusive não só para as 
gestantes, como para o trata-
mento e cirurgias de diversas 
doenças relacionadas ao sexo 
feminino. O ambulatório 
MaterClin foi reformado para 
melhor receber as pacientes 
e conta com uma série de 
especialidades, de ginecologia 
à médico vascular.

Prefeitura confirma mais 
três casos de Covid-19
Mogi - A Prefeitura confirmou 
na tarde de ontem que mais 
dois secretários municipais 
e um secretário adjunto 
testaram positivo para o 
coronavírus (Covid-19). 
Com estes, agora são cinco 
pessoas do alto escalão 
do Executivo municipal 
atingidos pela pandemia, 
incluindo o prefeito Caio 
Cunha (Pode).

A Prefeitura confirmou 
que o secretário Lucas Porto 
(Planejamento e Gestão 
Estratégica), Gabriel Bas-
tianelli (Desenvolvimento 
Econômico e Inovação) e 
o secretário-adjunto João 
Gabriel Vieira (Saúde) tes-
taram positivo. Segundo a 
administração municipal, 
todos estão em quarentena, 
passam bem e continuam 
desenvolvendo suas ativi-
dades à distância.

A administração muni-
cipal também confirmou 
que o secretário-adjunto de 
Educação, Caio Callegari, 
também foi contaminado, 
mas já se recuperou e voltou 
às atividades presenciais 
no dia 10 de janeiro. Até 
o momento, o prefeito de 
Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Pode), segue em 
quarentena após ter sido 
diagnosticado com quadro 
positivo de Covid-19 no 
último sábado, depois de 
apresentar sintomas de 
parecidos com a gripe nos 
dias anteriores.

Questionados pela re-
portagem sobre as medidas 
sanitárias que estão sendo 
tomadas pelo poder Execu-
tivo, a Prefeitura informou 
que estão sendo adotadas 
todas as estratégias para 
o combate à pandemia: 

“Informamos que o Hospital 
Municipal Pref. Waldemar 
Costa Filho, no distrito de 
Braz Cubas, segue como 
referência no Alto Tietê 
para o combate à doença”.

Vacinação
Dentre as medidas con-

firmadas pelo Município 
no combate ao Covid-19, a 
Secretaria de Saúde informou 
que ontem foi realizada a 
qualificação de 120 pro-
fissionais da Saúde para a 
campanha de imunização 
infantil planejada pelo go-
verno do Estado para o final 
deste mês.

“Os profissionais recebe-
ram as orientações técnicas 
para a aplicação da vacina 
nas crianças, assim que o 
Estado enviar as doses”, 
concluiu o município em 
nota enviada à reportagem. 

Covid-19


