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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Vacinação infantil contra
Covid começa amanhã em Mogi
Mogi News/Arquivo

De imediato
serão atendidas
as crianças de
5 a 11 anos que
possuem alguma
comorbidade; o
agendamento já
pode ser realizado
pelo site
Afastamento de pessoal

PREFEITURAS
REMANEJAM
ATENDIMENTOS
EM RAZÃO DO
CORONAVÍRUS

Além das crianças com comorbidade, as indígenas e que vivem em comunidade quilombola também serão atendidas nesta primeira fase da campanha que abrange uma parte do público infantil; o agendamento para receber
a primeira dose já pode ser feito no site da Prefeitura de Mogi. As crianças
que não se enquadram em nenhuma dessas condições devem esperar o momento oportuno. Além de Mogi das Cruzes, outras três cidades do Alto Tietê
- Suzano, Poá e Itaquá - também anunciaram o início da vacinação infantil.
Cidades, página 5

Pedido do Condemat

SUZANO

Daniel Carvalho/Mogi News

Estado diz que pode avaliar
abertura de novos leitos Covid

Municípios da região ainda dão conta do atendimento,
mas avanço da doença preocupa. Cidades, página 8

Inscrições para o Passe Livre podem ser
feitas até sexta-feira. Cidades, página 3

Irineu Junior/Secop Suzano

Cidades, página 4

FERRAZ

Eventos são
suspensos
em razão da
Covid-19. p3
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EDITORIAL

•••

experiência do primeiro semestre de 2021,
quando assustadoramente vimos a média de
mortes no país chegar à casa dos milhares.
Das experiências nos últimos dois anos,
seguimos vendo uma leve mudança nos padrões desta pandemia que ainda não acabou
e está longe de acabar. Quando confrontados com as necessidades e os desafios, a
maioria dos brasileiros atende ao chamado
à consciência. Como vimos nas últimas semanas com as contaminações dos prefeitos
de Mogi das Cruzes e Poá, a nova variante
do Sars-CoV-2, a ômicron, ainda se espalha
e assusta, mas pelos hábitos da vacinação e
das medidas de prevenção e higienização
podemos nos afastar da reprise macabra de
2020 e 2021.
Os hábitos que criamos nesta pandemia
salvaram e salvarão centenas de milhares,
ou milhões de vidas nos próximos meses.
As duas doses da vacina, para muitas pessoas, foram a diferença entre uma semana
em isolamento ou um mês em um respirador artificial. É nosso dever como integrantes da sociedade continuar os bons hábitos
e rejeitar os maus hábitos.

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara
olavocamara.adv@uol.com.br

Falsidades e inseguranças
Já não se sabe mais em quem
acreditar, pois há guerra entre
laboratórios, profissionais da
medicina, governos e outros
segmentos. Alguns dizem que
as vacinas são necessárias e
produzem imunidades, outros argumentam que mesmo
tomando três doses das vacinas muitos vieram a óbito e
tiveram sequelas que jamais
serão eliminadas.
Quanto às vacinas para as
crianças, de um lado falam
que prejudicarão e há aqueles que afirmam que são necessárias. Passando por uma
farmácia se vê prateleiras com
centenas ou até milhares de
medicamentos à venda. Eis
aí uma guerra entre laboratórios, fábricas de remédios
e profissionais da saúde. Em
quem devemos acreditar?
Não bastasse isso, há brigas

e discussões entre os poderes.
Considere-se que há nações
que desejam diminuir a população global contribuindo
para que alguns bilhões morram visando outros interesses
que se desconhece.
É o peso da sociedade sobre
o indivíduo. Há coisas que o
indivíduo faz por grande influência da sociedade e acaba
tendo uma mente alienada e
não consegue se libertar. A
influência da política, principalmente a política social,
traz dissabores à vida individual e familiar. Como escapar
das imposições e viver em liberdade? São desafios para a
sociedade, para os seres humanos e para os cidadãos que
desejam uma vida honesta.
O homem deve trabalhar
sempre para ampliar as finalidades da vida e coope-

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

rar para que a sociedade se
desenvolva com nobreza e
cumpra missões justas. É o
artificialismo em jogo levando a destruição e ao descrédito. A riqueza, o poder e a
destruição da moralidade trazem complicações e acabam
por diminuir o crescimento
de uma nação e dos povos.
Entre todos os povos existem vadios, vagabundos e
oportunistas, demagogos
e agitadores políticos que
não percebem e não colaboram para uma vida elevada, dinâmica em prol de
todos os patriotas. Eis aí as
razões porque tanta disputa
sobre vacinas, laboratórios e
guerras sobre a pandemia. O
mundo está distante da palavra-chave amor. É vida de
grandes desafios. Mas não
se pode perder a fé.
Olavo Arruda Câmara é professor,
advogado, mestre e doutor em
Direito e Política.

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

MÚSICA
A Orquestra Municipal de Santa Isabel está com vagas abertas
para diversos instrumentos e para
o corpo coreográfico. Cada categoria tem uma idade mínima, então,
para se informar sobre, é preciso telefonar para o 4657-1696 ou
acessar as redes sociais da cidade.

ANÚNCIO PARA SUZANO
O secretário de Estado da Educação de São Paulo, Rossieli Soares,
estará em Suzano hoje para anunciar a construção de uma escola
estadual no bairro Cidade Miguel
Badra, além da cobertura de oito
quadras esportivas; por sua vez, o
prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) fará
o anúncio do convênio com quatro
creches para entrarem em operação já no mês que vem.

GINÁSTICA RÍTMICA I
As inscrições para a seletiva da
equipe de treinamento de ginástica rítmica de Guararema foram
abertas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer.
Podem se inscrever meninas com
mais de 7 anos para a seletiva que
ocorre em 18 de janeiro. As inscri-

ções já estão disponíveis e devem
ser feitas de forma presencial no
Espaço de Esportes de Guararema, localizado na rua D’Ajuda –
60, das 8 às 18 horas, ou por telefone 4693-3601.

GINÁSTICA RÍTMICA II
A seletiva vai ocorrer no Guararema Futebol Clube, de acordo com a
faixa etária, dividida por horários:
das 8h30 às 9h30, meninas nascidas em 2014 e 2015; das 9h30 às
10h30, meninas nascidas até 2013;
das 14h30 às 15h30, meninas nascidas em 2012, 2013, 2014 e 2015;
e das 15h30 às 16h30, meninas
nascidas até 2011.

COPA SP
O Internacional venceu o Flamengo de Guarulhos na noite de quinta-feira passada, por 3 a 0, e se
classificou para a terceira fase da
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A partida foi realizada no Estádio
Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, e marcou a despedida de Mogi das Cruzes da edição deste ano do torneio.
No total, 15,8 mil pessoas acompanharam os jogos no estádio.

LIMPEZA EM CEMITÉRIO
Divulgação/PMMC

A

Circulação

CONTRACAPA

Hábitos

vida é feita de hábitos, alguns adquiridos pela educação que recebemos, outros aprendidos sob as
circunstâncias: quem não aprendeu a escovar os dentes depois das refeições com os pais ou professores, aprendeu
após um tratamento de canal. E às vésperas
do terceiro ano da pandemia da Covid-19,
vemos o fruto dos hábitos de antes e de depois da pandemia.
O Brasil, há algumas gerações, perdeu o
medo de tomar vacinas. Com o trabalho contínuo de governos, conseguimos banir a poliomielite e, por muitos anos, mantivemos o
sarampo longe de nossas crianças e adultos.
E, na pandemia da Covid-19, abraçamos a
campanha de imunização do Ministério da
Saúde e do governo do Estado, após o pesadelo contínuo de mais de um ano e meio
de mortes, internações, lockdowns e todo o
medo que o vírus nos trouxe.
No entanto, outros hábitos nos aprisionam
ao ciclo de dor e medo: pelo segundo ano
consecutivo, prefeitos e governadores assistem a ascensão de infectados após as festas
de fim de ano, apesar dos apelos e da amarga
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Segunda dose da vacina contra
Covid chega a 92% do público
Números divulgados ontem pela Prefeitura estão relacionados aos moradores que possuem mais de 12 anos
Suzano - A campanha de
imunização contra o coronavírus (Covid-19) segue
ativa e atuante em Suzano.
Nesta semana, o município
atingiu a marca de 92,3%
da população maior de 12
anos com a segunda dose.
Nos últimos cinco dias, a
Secretaria Municipal de Saúde
ainda registrou mais 13.156
aplicações de vacina, com
grande procura pela dose
de reforço. O atendimento
segue nos 24 postos de
saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas,
com exceção de feriados e
pontos facultativos.
Esta é a segunda semana em que a procura pela
campanha tem registrado
aumento de 15%. A busca
tem se concentrado na dose
de reforço, representando
cerca de 85% das aplicações
da semana. Apesar disso,
os índices de primeira e
segunda dose seguem em
crescimento. Até o momento,
241.144 suzanenses já foram

Irineu Junior/Secop Suzano

Esta é a segunda
semana em
que a procura
pela campanha
tem registrado
aumento de 15%
vacinados com a primeira
dose, 218.298 com a segunda,
7.626 com a dose única e
66.158 com a de reforço,
conforme dados do “Vacinômetro” (vacinaja.sp.gov.
br/vacinometro), plataforma
de registro do governo do
Estado de São Paulo.
O secretário municipal de
Saúde, Pedro Ishi, convidou
toda a população a buscar
sua dose de reforço de acordo
com o aprazamento indicado,
de no mínimo quatro meses
após completar a imunização em duas etapas ou, no
caso do imunizante Janssen
de dose única, no mínimo
dois meses. Ele ressaltou

solicitada ao público que
precisa receber a segunda
dose. As unidades de saúde
continuam à disposição da
população para atendimento
imediato, sem necessidade
de agendamento. O expediente seguirá normalmente
durante a próxima semana,
exceto durante a quinta-feira (20/01), quando se
comemora o dia de São
Sebastião, padroeiro da
cidade, e sexta-feira (21/01),
que é ponto facultativo.
“A pandemia ainda não
acabou, todos precisam
estar atentos, completar o
ciclo vacinal e redobrar os
cuidados, com uso constante
de máscara e higienização
das mãos. Não podemos
Atendimento está sendo realizado nas 24 unidades de saúde do município
deixar que a Covid-19 volte
a avançar na região, portanto
Para receber a aplicação evitem aglomerações e contato
a importância desta nova que estão próximos a nós,
etapa da imunização diante como familiares e colegas adicional, basta apresentar um com pessoas com sintomas
do aumento de casos de de trabalho. A aplicação é documento original com foto, de síndrome gripal. Desta
Covid-19 e síndromes gri- essencial para evitar que CPF e o cartão de vacinação forma será possível conter
pais na região. “Esta é mais qualquer possível infecção preenchido, constando as a disseminação do vírus
uma forma de garantirmos a progrida para um caso grave”, respectivas datas já registradas. e garantir a segurança de
nossa segurança e a daqueles explicou.
A mesma documentação é todos”, concluiu Ishi.

Educação e transporte

Avanço

De folga

Inscrições para Passe Livre
terminam na sexta-feira

Eventos são suspensos
em razão da Covid-19

Atividade
Delegada é
estendida a
policiais civis

Suzano - O programa Passe
Livre Estudantil, promovido
pela Secretaria de Educação, segue com inscrições
e recadastramentos abertos
até a próxima sexta-feira.
A iniciativa é voltada para
estudantes moradores da
cidade cuja renda familiar
se enquadra no perfil de
até três salários mínimos
ou renda per capita de até
meio salário mínimo por
integrante. O processo é
feito de forma totalmente
virtual por meio do site
oficial (www.suzano.gov.
br/web/passe-livre).
Em duas semanas de inscrições abertas, a Pasta já
recebeu 2.541 pedidos, sendo
1.567 de novos usuários e
974 de renovação daqueles
já contemplados pelo benefício. O número já supera
a busca dos estudantes no
semestre anterior, quando
foram registradas 1,7 mil
pessoas. Por meio do site,
o interessado pode tirar
dúvidas sobre o programa

e dar entrada em sua solicitação, inserindo seus dados
pessoais de acordo com as
instruções da página, que
conta com tutorial de cadastramento em vídeo. Com
a conclusão desta etapa, o
estudante deve providenciar
os documentos necessários,
o que inclui RG, comprovante de endereço e ficha
de inscrição assinada pelo
responsável da instituição
de ensino. A entrega dos
papéis também é feita de
forma online.
A folha-resumo do Cadastro Único (CadÚnico)
também é obrigatória e
indispensável para a aquisição do benefício, sendo
responsável por verificar o
perfil socioeconômico familiar.
O cadastro ou atualização
do registro federal pode ser
feito na unidade do Centro
de Referência em Assistência
Social (Cras) mais próximo.
Aqueles que apresentarem
dificuldades em acessar a
internet podem entrar em

contato com a equipe da
Secretaria Municipal de
Educação por meio do e-mail
passelivresuz@gmail.com. Os
atendimentos presenciais são
reservados apenas em casos
de falhas no sistema on-line,
para garantir a segurança de
todos os envolvidos e evitar
aglomerações e a disseminação de síndromes gripais.
O titular da Educação
municipal, Leandro Bassini,
destacou a importância do
programa e orientou os
interessados a se inscreverem o quanto antes. “O
aluno deverá se atentar ao
calendário escolar e aguardar notificação por e-mail
informando sobre o primeiro
carregamento do seu cartão
para que, assim, possa ter
acesso à gratuidade. Em
duas semanas já superamos
a expectativa que tínhamos
para este semestre, o que
mostra a importância do
Passe Livre na cidade, para
garantir o acesso de todos os
alunos à educação”, concluiu.

Ferraz - A Prefeitura, por
conta da situação de emergência em saúde pública
decorrente do aumento
do número de casos de
contaminação por Covid-19,
decidiu suspender os eventos culturais e esportivos
na cidade.
O decreto publicado ontem, assinado pela prefeita
Priscila Gambale, institui
medidas emergenciais de
caráter temporário, restringindo a realização de
eventos que possam gerar
aglomeração de pessoas.
A Feira Gastronômica
que seria realizada a partir de 21 de janeiro fica
adiada e será reagendada,
assim como, fica restrita
a presença de público em
atividades culturais, quadras, campos de futebol e
ginásio de esportes.
“A nossa recomendação é a
manutenção da adoção dos
protocolos de higienização
em todos os ambientes,
assim como a utilização
de máscaras em tempo

A Feira
Gastronômica
que seria
realizada a
partir de 21
de janeiro fica
adiada

integral”, comentou a chefe
do Executivo.
Além dessas medidas, a
administração dispensou
das atividades presenciais
as servidoras gestantes e os
funcionários com doenças
imunossupressoras graves,
como câncer, transplantados, HIV, servidores com
problemas renais que fazem
hemodiálise, entre outras
comorbidades especificadas
em decreto. Nestes casos,
todos exercerão suas funções
por meio do teletrabalho,
ou seja, home office.

Região - O governador João
Doria (PSDB) sancionou
a Lei Complementar que
autoriza os policiais civis
a desempenhar a atividade
delegada nos municípios e
voluntariamente reforçarem
o policiamento durante suas
folgas.
A Lei Complementar nº
1.372/2022, que foi publicada no Diário Oficial do
Estado anteontem, altera a
Lei 10.291/68 sobre o Regime
Especial de Trabalho Policial
para possibilitar a ampliação
das ações de segurança pública
em 645 cidades do Estado,
com gestão associada de serviços públicos entre governos
estadual e municipais.
O município interessado
em incluir o trabalho dos
policiais civis nas ações de
segurança pública em áreas
de interesse da sociedade
poderá firmar um convênio
com o Estado. Anteriormente,
o serviço era permitido apenas
a policiais militares.
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Afastamentos nas prefeituras
forçam remanejamento na Saúde
Cidades acompanham evolução de casos da variante ômicron e não descartam adiar volta presencial às aulas
Divulgação/PMMC

Andre Diniz

Região - Os recentes afastamentos causados pela nova
variante do coronavírus, a
ômicron, no serviço público
levaram ao remanejamento
de profissionais na Saúde e
Educação, mas colocaram
gestores públicos em atenção
- este foi o apontamento feito
pelos prefeitos de cidades
do Alto Tietê na tarde de
ontem ao Mogi News/DAT.
As duas secretarias, além
de serem consideradas como
fundamentais na administração
pública com investimentos
mínimos em lei, estão no
centro da nova curva de
casos no início do ano, no
aumento da demanda pelo
atendimento médico e na
proximidade do início do
ano letivo.
A Prefeitura de Mogi das
Cruzes informou que está
no total com 33 pessoas
afastadas na Secretaria de
Educação e 16 na Secretaria de Saúde, entre casos
de gripe, bem como casos
suspeitos e confirmados
de Covid-19. “A Pasta da
Saúde está gerenciando as

Em Mogi, são 33 pessoas afastadas na área da Educação e outras 16 na Saúde

ausências pelo remanejamento
de profissionais, sobretudo nas áreas assistenciais
como Pronto-Atendimento
e Unidades de Referência
para síndrome gripal. Por
estar em recesso escolar, o
impacto na Educação foi
mínimo, mas remanejou
funcionários para que não
haja prejuízo aos serviços”,
esclareceu.
A cidade de Suzano declarou

em nota que, desde o início
do ano, teve 14 afastamentos
por Covid-19 na Saúde e
nove na Pasta da Educação. “Os afastamentos não
têm impactado consideravelmente o trabalho, e o
gerenciamento da situação
conta com a colaboração e
empatia dos demais servidores
ativos durante o período de
recuperação dos afastados”,
explicou. Sobre os planos

para volta às aulas na rede
municipal, a Secretaria de
Educação informou que,
por enquanto, a retomada
das aulas presenciais está
mantida para o dia 7 de
fevereiro, mas que avalia a
situação semanalmente.
A Prefeitura de Arujá informou por nota que no total
foram 97 servidores afastados
entre 15 de dezembro do
ano passado e 10 de janeiro,

sem detalhes sobre as pastas afastamento por Covid-19 e
de Saúde e Educação. “O 42 servidores na Educação,
prefeito e o secretário mu- entre funcionários e estagiários.
nicipal de Saúde pediram a “Até o momento está sendo
colaboração dos servidores da possível manter os serviços
Saúde para que férias possam prestados pela reorganização
ser adiadas além de outras destes atendimentos nas
medidas, como ampliação Unidades Básicas de Saúde.
da triagem e o atendimento A volta dos alunos às aulas
dos casos suspeitos de Co- presenciais pode ser repensada
vid-19 e encaminhamento e seguiremos as orientações
para tratamento”, informou da Secretaria de Saúde do
a cidade em nota.
Estado”, informou.
Em Itaquaquecetuba, foEm Guararema, a Prefeitura
declarou que até o início ram declarados 55 funcioda semana tinha afastado nários da Saúde afastados
três servidores na Saúde e com Covid-19. A Prefeitura
nenhum na Educação, uma afirmou que está reforçando
vez que a Pasta está em férias o distanciamento nos atencoletivas. “A Secretaria de dimentos, além de convocar
Saúde avalia a função do funcionários aprovados em
profissional e traça estratégias concursos públicos realizados
em cima disso, e em alguns previamente. “Com o avanço
casos há o remanejamento da nova variante, é possível
de um profissional de outra repensar o início do ano
Unidade Básica - já se for um letivo em prol da segurança
profissional que trabalha com e da saúde de todos”, avisou
agenda, há o remanejamento em nota.
de pacientes para outra data”,
A Prefeitura de Poá apontou
esclareceu.
17 ausências nos setores-chave,
A Secretaria de Saúde de sendo 15 na Saúde e duas na
Ferraz de Vasconcelos in- Educação. “Até o momento, o
formou que foram contabi- município mantém o retorno
lizados 62 funcionários que presencial a partir do dia 1º
atuam na Atenção Básica em de fevereiro”, concluiu.

Limpeza

Material de rescaldo da chuva chega a 70 toneladas
Mogi - As equipes da Prefeitura
deram continuidade ontem
aos trabalhos de rescaldo
da forte chuva que atingiu
a cidade na tarde da última
quinta-feira. Os serviços
tiveram início assim que a
chuva perdeu intensidade
e, ao todo, foram cerca de
70 toneladas de lixo e material proveniente de descarte
irregular retiradas de vias e
espaços públicos da cidade.
Foram registrados 57,8
milímetros de chuva em menos de uma hora, um índice
considerado altíssimo. Com
a equipe de fiscalização já
mobilizada para este período
de chuvas, os pontos mais
críticos foram rapidamente
identificados e atendidos.
Ontem, as equipes trabalharam
de forma mais concentrada
em locais como a Vila Natal,
Centro, Braz Cubas e Vila
Oliveira. Também foram
mapeados outros pontos que
estão sendo atendidos, como
Ponte Grande, Jundiapeba

e Mogi Moderno.
Os serviços consistem na
remoção de detritos que são
arrastados pelas águas da
chuva e acabam acumulados
em pontos de baixada. São
materiais como lixo, pedra,
ferro, materiais eletrônicos,
madeira, restos de entulho,
roupas, sacarias de coleta
domiciliar, terra e barro.
Boa parte do material retirado provém de descartes
irregulares feitos pela população. Por isso, a Prefeitura
reforça o pedido de conscientização aos munícipes,
para que façam o descarte
da maneira adequada, com a
estrutura que a administração
já disponibiliza para isso. Ao
flagrar alguém descartando
material de forma irregular,
o cidadão também pode e
deve registrar denúncia, pelo
telefone 153.
A orientação da Secretaria
Municipal de Infraestrutura
Urbana é para que não sejam
descartados em vias e espaços

Pedro Chavedar/PMMC

Limpeza das ruas começou logo após a forte chuva registrada na quinta-feira

impróprios materiais como
garrafas de plásticos, isopor e
madeira, que são facilmente
arrastados pela enxurrada e
obstruem o sistema de drenagem. Outra orientação é não
jogar entulho nos terrenos e
margens de córregos.

Para isso, a Prefeitura de
Mogi, além da coleta de lixo
domiciliar, disponibiliza
gratuitamente três ecopontos
(Jardim Armênia, Parque
Olímpico e Jundiapeba) para
que os moradores possam
descartar material inservível,

sem comprometer o meio
ambiente e sem causar obstrução nos córregos e, consequentemente, inundações.
Os trabalhos de rescaldo
fazem parte da Operação
Verão, realizada entre os
meses de dezembro e março.

A ação é coordenada pela
Defesa Civil e tem a participação de toda a estrutura
da administração municipal,
além de órgãos estaduais e
empresas concessionárias.
Durante este período, o
atendimento a urgências e
emergências causadas pelas
precipitações são prioridades
para toda a estrutura da
Prefeitura.
Além dos trabalhos neste
período, a Secretaria de Infraestrutura Urbana realiza
durante todo o ano serviços
de manutenção do sistema
de drenagem. As ações consistem em roçada de valas de
drenagem e das margens de
córregos, desobstrução de
galerias de águas pluviais,
manutenção e reforma nos
equipamentos do sistema de
drenagem. Também fazem
parte do trabalho a implantação de galerias, bocas de
lobo, bocas de leão e poços de
visita, além da manutenção
de muros de arrimo.
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COVID-19

Vacinação de crianças com
comorbidades começa amanhã
Além delas, primeira etapa de imunização ainda vai priorizar crianças com deficiências, indígenas e quilombolas
Mogi - A Secretaria Municipal de Saúde iniciou
ontem, a partir das 18 horas,
o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para
crianças de 5 a 11 anos
de idade. Nesta primeira
etapa, serão atendidas as
crianças com comorbidades,
deficiências, indígenas e
quilombolas. Crianças que
não possuem essas condições
devem aguardar novas fases
da imunização.
O pai ou responsável
da criança deve primeiro fazer o pré-cadastro no
site estadual do Vacina Já,
na opção “Crianças até 11
anos”. Embora não seja
obrigatório, o pré-cadastro
agiliza o atendimento no dia
da vacinação.
Depois, basta acessar o
site www.cliquevacina.com.
br para fazer o agendamento
da aplicação da vacina, escolhendo local, data e horário.
Serão liberadas vagas para
atendimento já amanhã,
das 9 às 13 horas, em cinco
unidades de localização estratégica: Jundiapeba, Braz
Cubas, Jardim Camila, Nova
Aparecida e Vila Natal.
A dosagem para o público
infantil será menor que para
o adulto (o frasco também
terá cor diferente). O esquema
vacinal será com duas doses
de 0,2 ml, com intervalo
de oito semanas entre as
aplicações. Os detalhes da
imunização foram repassados
na última quarta-feira, para
cerca de 120 profissionais da
Secretaria Municipal de Saúde
durante treinamento sobre
organização, fluxo e estratégia.
O objetivo da capacitação foi
alinhar informações sobre o
atendimento às crianças e
quais orientações que devem

Divulgação/PMMC

Para a vacinação de crianças será
necessário:
- Que ela esteja acompanhada dos pais ou que o adulto que
a acompanhe tenha em mãos o termo de autorização escrita pelos pais.
- Apresentar RG ou certidão de nascimento da criança.
- Documento com foto do adulto responsável que acompanha a criança.
- CPF ou Cartão SUS para quem não tem CPF (todas as
crianças que já utilizam a rede pública de saúde em Mogi
das Cruzes, cadastradas no SIS, possuem cadastro no Cartão SUS, mesmo que a família não tenha o cartão impresso).
- Comprovante de endereço em Mogi das Cruzes.
- Caso a criança tenha recebido alguma vacina do calendário de rotina, é necessário aguardar pelo menos 14 dias
para receber a vacina contra a Covid-19.
A Secretaria Municipal de Saúde reitera a recomendação
para pré-cadastro no vacinaja.sp.gov.br.

Vila Nova Aparecida está entre as cinco UBSs que iniciam a vacinação amanhã

Primeiro lote de vacinas chega hoje
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) recebe hoje
o primeiro lote de imunizantes infantis contra
a Covid-19. Como não
há previsão de horário,
a expectativa é de que
as vacinas comecem a
ser aplicadas para o público de 5 a 11 anos da
região a partir da próxima
segunda-feira. De acordo
com o Plano Estadual de
Imunização (PEI), nesta
primeira etapa serão vacinadas as crianças com

comorbidades, quilombolas e
indígenas, e na sequência, será
aberto o escalonamento por
idade em ordem decrescente.
Esta primeira remessa
conta com 16.927 doses
que serão entregues aos 12
municípios consorciados. Os
municípios que pertencem
ao Alto Tietê farão a retirada
do seu quantitativo no Grupo
de Vigilância Epidemiológica
(GVE), órgão vinculado ao
Estado que fica em Mogi das
Cruzes. Já Santa Branca retira
os imunizantes na GVE de
São José dos Campos.
De acordo com a coordenadora

da Câmara Técnica de
Saúde, Adriana Martins, os
municípios estão preparados
para o início da imunização
infantil. “Tivemos uma série
de reuniões em conjunto
com a Câmara Técnica de
Educação para traçarmos
as melhores estratégias para
a imunização de nossas
crianças com segurança
e o máximo de agilidade
possível. Os profissionais
da região estão capacitados
e cada município adotou
sua estratégia individual
para receber este público”,
destacou.

ser passadas aos pais, dentre
outros temas.
Mogi das Cruzes deve
receber o primeiro lotes da
vacina Pfizer contra a Covid-19

para imunização de crianças
de 5 a 11 anos ainda hoje,
composto por 2,3 mil doses.
Além da imunização neste
domingo, outras vagas serão

disponibilizadas ao longo
da semana nas unidades
de saúde.
Quem tiver alguma dúvida
pode ligar para o SIS 160.

Comorbidades consideradas pelo
Ministério da Saúde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insuficiência cardíaca
Cor-Pulmonale e Hipertensão Pulmonar
Cardiopatia Hipertensiva
Síndrome Coronarianas
Valvopatias
Miocardiopatias e Pericardiopatias
Doença da Orta, dos Grande Vasos e Fistulas
Arteriovenosas
Arritmias Cardíacas
Cardipoatias Congênitas
Próteses Valvares e Dispositivos cardíacos Implantados
Talassemia
Síndrome de Down
Diabetes Mellitus
Pneumopatias Crônicas Graves (com uso de medicação
de uso contínuo ou histórico de internação pela doença
no último ano)
Hipertensão Arterial Resistente e de Artéria Estágio 3
Hipertensão Estágios 1 e 2 com Lesão e Órgão Alvo
Doença Cerebrovascular
Doença Renal Crônica
Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)
Anemia Falciforme
Obesidade Mórbida
Cirrose Hepática
HIV

Critérios de comprovação para comorbidades:
Apresentar comprovante da condição de risco:
• Exames
• Receitas
• Relatório Médico
• Prescrição Médica

Poá e Itaquá iniciam imunização na segunda-feira
Região - O município de Poá para realizar a imunização
inicia na próxima segunda-feira em, aproximadamente, 11,6
a aplicação da vacina contra mil crianças, segundo dados
a Covid-19 em crianças de 5 da Fundação Seade.
a 11 anos de idade com co“É necessário fazer o prémorbidades. Quatro Unidades -cadastro deste público e, por
Básicas de Saúde (UBSs) foram isso, os pais e/ou responsáveis
designadas para imunização devem acessar o site https://
exclusiva deste público e os vacinaja.sp.gov.br e preencher
profissionais do Departamento o formulário com os dados
de Vigilância em Saúde rece- pessoais da criança, assim
beram esta semana capacita- como foi realizado nas faixas
ção do governo do Estado etárias anteriores”, afirmou o

diretor do Departamento de
Vigilância em Saúde, Leonardo
Barbosa Garcia. O responsável
pelo setor ainda destacou que
o lote inicial enviado pelo
governo estadual com as doses
destinadas para a imunização
das crianças contém 650 doses.
A imunização das crianças de
5 a 11 anos com comorbidades
será realizada exclusivamente
nas UBS Tito Fuga (Calmon
Viana), Centro de Saúde (CSII),

Doutor Oswaldo Cypriano
Mônaco (Jardim Nova Poá)
e Wellington Lopes (Jardim
América). “Vamos centralizar
a imunização desta faixa etária
somente nestas unidades com a
finalidade de separar os públicos.
As demais unidades básicas,
assim como as Estratégias
de Saúde da Família (ESFs),
seguem com a imunização
do público adulto”, afirmou
Garcia.

Os pais e/ou responsáveis
devem acompanhar as crianças,
munidos de documento com
foto e CPF (ou cartão do SUS)
das crianças, além de comprovante de endereço. A vacina
será aplicada de segunda a
sexta-feira, das 9 às 15 horas.
Em Itaquaquecetuba, a
imunização também inicia na
próxima segunda-feira, com
doses da Pfizer, em crianças de
5 a 11 anos com comorbidade

ou deficiência. A imunização
acontecerá nos postos de saúde
do Centro, Recanto Mônica,
Piratininga e Marengo, das 10
às 16 horas. A partir de terça,
será das 8 às 16 horas.
É obrigatório o pré-cadastro
no site vacinaja.sp.gov.br, levar a carteira de vacinação,
comprovante de endereço e
comprovação da comorbidade.
Vale relatório médico, receita
médica ou exames.
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“ Existem dias em que qualquer
carinho é bem vindo.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
OSVALDO OSAMU KIMURA
Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse
novo ano de vida!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

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

Gratificar
Onomatopeia de
batida

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

Raio
(abrev.)
Pontaria

cultura@jornaldat.com.br

ENCONTRE FORÇAS PARA SEGUIR
De vez em quando
somos surpreendidos
com alguns problemas
difíceis de resolver ou
situações um pouco
mais complicadas de
superar. São nessas
horas que muitas
vezes encontramos
forças de onde nunca
imaginávamos que
houvesse. Seja um
amigo distante, uma
música que relembra
bons momentos, ou
até uma boa leitura, o
mais importante para

conseguir seguir em
frente é obter forças
onde quer que elas
estejam.
Evite guardar maus
sentimentos por muito
tempo. Muitas vezes
precisamos de um
tempo para processar
tudo, mas nunca
permita que a dor e a
infelicidade superem
os bons sentimentos.
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

(?) do mapa: desaparecer por
completo

Fruto
exportado
pela Argentina
Profissional da
polícia
científica

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

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

Sinal de
adição
Correio,
em inglês

Academia
da Força
Aérea
(sigla)

Grande
(?), o parceiro de
Oscarito

Barco como
o cruzador
Conversa
fiada

Empire (?)
Building,
arranhacéu de NY

Carinha de Anjo
Enquanto isso, Peixoto cuida de Miguel em Doce Horizonte. Zeca canta no
programa da rádio e a família dele escuta de casa, emocionada.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Espécie de
pão doce
pascal
Lista
O governante de
caráter
fascista

(?) Sustentabilidade,
partido
político

Apelido de
"Manuela"
Fritada
de ovos

Enfado
Romance
de Jane
Austen

Renato
Aragão,
humorista
brasileiro

(?) Ramblas, famosa rua de
Barcelona

Nos Tempos do Imperador
Pilar e Ana trabalham no hospital de campanha. Vitória pensa em vender o
cassino, e Clemência se desespera. Gastão se oferece para ocupar o lugar

grávida. Luísa e Pedro se correspondem.

GLOBO, 19H15

"Nada é
por (?)",
frase motivacional

BANCO

Remo, em
inglês
"Central",
em CIA

Aracnídeo
causador
de
alergias

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

de um possível aliado de Tonico. Isabel se frustra ao perceber que não está

Agir como
o sequestrador
acuado

41

Quanto Mais Vida, Melhor!

Solução
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durante a semana.
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Aos sábados a novela faz a reprise dos melhores momentos transmitidos
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implica com a roupa que Stephany ganha de Érica.
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sobre Christian/Renato se ele não ajudar Ravi a cuidar de Francisco. Roney
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MA

Noca avisa a Ravi que Lara viajou para Pouso Feliz. Christian/Renato vê
Yasmin com Francisco e tenta falar com Ravi. Joy ameaça contar a verdade
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Um Lugar ao Sol
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família na casa de Tina.
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Flávia sobre Pink. Guilherme pensa em aceitar o convite para o almoço em

AC

ajudar a afastar Pink de Gabriel. Conrado implica com Roni. Marcelo questiona

C O
L
C
CO L
O
R
D I

Neném joga bem e confirma a vitória do América. Carmem pede para Marcelo
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“EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA
BUDISTA ZENGUENJI DO BRASIL, em cumprimento ao estatuto, convoca os associados para
67ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser
realizada no próximo dia 20 de fevereiro de 2022
(domingo), às 11h em 1ª convocação e às 12h
em 2ª e última convocação, na sede da organização à Rua Padre Eustáquio, nº 109, Vila Lavínia;
ORDEM DO DIA:
1) Relatório administrativo e financeiro
referente
ao
exercício
2021;
2) Estudos e debates sobre planejamento de
obras e finanças para o exercício de 2022;
3) Outros assuntos de interesses dos associados.
Mogi das Cruzes, 15 de janeiro de 2022.”

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Gestão Pública,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 226/2021 - PROCESSO Nº 28.675/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS,
PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 horas, do dia 28 de
janeiro de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).
Mogi das Cruzes, em 14 de janeiro de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 217/2021 - PROCESSO Nº 25.846/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO (ARMÁRIO FECHADO, CADEIRA
GIRATÓRIA, CADEIRA E ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às
14:00 horas do dia 28 de janeiro de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).
Mogi das Cruzes, em 14 de janeiro de 2022
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Secretaria de Planejamento e Urbanismo – Divisão de Fiscalização de Obras Particulares
D.F. nº

SETOR

QUADRA

UNID

SUB

LOTEAM / COORDENADAS

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

- APRESENTAR E/OU REQUERER JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO. - O PROJETO APROVADO DA EDIFICAÇÃO ALI EXISTENTE - NO PRAZO CORREPONDENTE DE 05 (CINCO) DIAS. - CONFORME DETERMINA
- O ARTIGO 519, DA LEI Nº 143/2019.
- DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO Nº

14174

5

12

28

0

ALTO DA BOA VISTA

ANGELINA MONTEIRO FERNANDES E OUTRO

AVENIDA JOSÉ GLICERIO DE MELO – NESTA

OBS: O não atendimento do Documento de Fiscalização (Intimações supracitadas), com seu respectivo prazo para vencimento, acarretará em MULTA.
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Conjunto Nova Bertioga recebe hoje mutirão de limpeza
Mogi - O Conjunto Nova Bertioga receberá hoje um mutirão de limpeza pública,
executado pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. A forçatarefa é feita semanalmente, como forma de complementar a programação semanal
de limpezas e também com o intuito de manter os bairros da cidade em boas
condições de conservação.

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

APÓS PEDIDO DO CONDEMAT

Estado diz que fará análise para
necessidade de leitos Covid-19
Secretarias de Saúde dizem seguir com avaliação de cenário pandêmico e reforçam capacidade de atendimento
André Diniz

Região - O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat)
informou que requisitou ao
governo do Estado a reabertura
dos leitos de enfermaria e de
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) nos hospitais estaduais,
como medida para atender
ao aumento da demanda de
contaminações do coronavírus
(Covid-19) na quinta-feira.
Com isso, o MogiNews/DAT
ouviu as cidades do Alto Tietê
sobre a situação nos leitos.
Segundo o Condemat, a
região perdeu 81,7% dos leitos
de emergência e 57,8% dos
leitos de Enfermaria entre abril
e dezembro do ano passado,
e que a taxa de ocupação em

alguns hospitais de referência,
como o Santa Marcelina em
Itaquaquecetuba e o Hospital
Regional Dr. Osíris florindo
Coelho, de Ferraz de Vasconcelos,
já estão com lotação esgotada.
“Tivemos uma grande desmobilização de leitos de gestão
estadual, o que diminuiu a
nossa oferta”, afirmou o prefeito
de Guarulhos e presidente do
consórcio, Gustavo Henric
Costa (PSD), o Guti.
Segundo a Secretaria de
Estado da Saúde, o estado tem
ocupação média de 57,3% dos
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e 42,8% no
setor de Enfermaria, e que
a rede tem capacidade de
absorção de novos casos. “Preventivamente, a Secretaria de
Estado desacelerou em janeiro

Mogi News/Arquivo

Santa Marcelina está recebendo pacientes com Covid

qualquer redirecionamento
dos leitos exclusivos para a
assistência do coronavírus
e, se necessário, ampliará a
assistência exclusiva. Toda
e qualquer medida adotada
no Estado é precedida por
análises técnicas junto ao
Comitê Científico”, declarou.
A Saúde de Suzano informou

Apoio ao empreendedor

que a ocupação de pacientes
com síndrome gripal subiu de
10% na virada do ano para 30%
na sexta-feira. O município
afirma que atualmente não há
risco de colapso, mas segue
avaliando o cenário. A Prefeitura
de Mogi das Cruzes informou
que houve uma variação de
0,1% nos leitos de enfermaria

e 0,4% na ocupação de UTI
desde o início do ano, e que
mantém o Hospital Municipal
como referência para atendimento de pacientes, podendo
promover ajustes nos leitos
de acordo com a necessidade.
Itaquaquecetuba informou
que a média de ocupação é de
20% para leitos de Enfermaria
e emergência, e que a maior
parte dos pacientes dá entrada
nas unidades com sintomas
leves e seguem o tratamento
em casa.
A Prefeitura de Ferraz de
Vasconcelos informou que não
conta com leitos municipais
de enfermaria, mas com dois
gripários com 140 vagas cada,
para atendimento exclusivo
à síndrome gripal. Os casos
graves sendo encaminhados

para o Hospital Regiona.
A situação é inversa em
Santa Isabel, onde a prefeitura
declarou que hoje tem 100%
dos leitos de Enfermaria e
50% dos leitos de emergência com pacientes. “Estamos
avaliando o crescente número
de casos desde o início do
ano e se preciso for, vamos
voltar às configurações de
leitos como na primeira e
segunda ondas - não vamos
permitir nem esperar por um
colapso da rede”, prometeu a
administração.
Em Arujá, os leitos estão
em 30% da capacidade e a
Prefeitura informou que não
há risco. “Caso haja alta na
demanda, provavelmente
adotaremos o sistema de leitos
estendíveis”, explicou.

Ilha Marabá, Viveiro de Mudas e Parque Municipal

Gestão de Atendimento no Inscrições estão abertas
eSocial é lançada pela ACMC para visitas monitoradas
Mogi - A busca constante
da Associação Comercial de
Mogi das Cruzes (ACMC) é
pelo fortalecimento e apoio
ao empreendedor mogiano.
Um dos resultados desses
esforços é o novo serviço que a
entidade passa a disponibilizar:
a Gestão de Atendimento no
eSocial. Agora, os empresários
e contadores poderão contar
com a ACMC para gerenciar
as informações relativas à
Medicina e Segurança do
Trabalho no sistema do eSocial.
Desde o dia 10 de janeiro,
as empresas, independente
do porte, são obrigadas a
alimentar o sistema do eSocial
com informações relativas
à Medicina e Segurança do
Trabalho. Os empregadores
devem enviar os dados de
Comunicação de Acidente
de Trabalho, Monitoramento
da Saúde do Trabalhador e
Condições Ambientais do
Trabalho - Agentes nocivos.
Estas documentações impactam na aposentadoria
especial dos colaboradores,

nos pagamentos de insalubridade e periculosidade,
além da tributação de folha
de pagamento e gestão dos
afastamentos.
O novo serviço completa o
atendimento que já é ofertado pela ACMC por meio do
departamento de Medicina
e Segurança do Trabalho.

Serviço chega
para atender
mudanças no
sistema do
governo federal
Uma das funções do setor
é a emissão do Atestado de
Saúde Ocupacional, que a
partir de agora, obrigatoriamente precisa ser enviado ao
eSocial. Para apoiar a adesão
ao novo sistema, a Associação Comercial de Mogi está
com oportunidades especiais
para as empresas contábeis
que indicarem o serviço da

entidade para os clientes.
“A Associação Comercial
de Mogi está sempre atenta
às necessidades dos nossos
empreendedores. Já contamos
com um departamento de
Medicina e Segurança do
Trabalho, que agora, será
reforçado com a criação do
setor de Gestão de Atendimento no eSocial. Com o
novo serviço queremos facilitar a vida dos contadores e
empresários de nossa cidade.
Eles enviam as informações
e por meio de uma empresa
parceira, o gerenciamento
desses dados é feito junto ao
eSocial, assim, as obrigações
dos empregadores ficam em
dia. O foco da ACMC é o
desenvolvimento e crescimento de Mogi”, destacou
a presidente da Associação
Comercial, Fádua Sleiman.
Para ter acesso ao serviço
de Gestão de Atendimento
ou para outras informações,
entre em contato com a ACMC,
pelo telefone 4728-4316
ou WhatsApp 9 7204-9863.

Mogi - Estão abertas as inscrições para visitas monitoradas ao Núcleo Ambiental
Ilha Marabá, no Mogilar,
ao Viveiro Municipal, no
Parque Leon feffer, e ao
Parque Municipal Chiquinho
Veríssimo. Os equipamentos
são gerenciados pela Secretaria Municipal do Verde e
Meio Ambiente e as visitas
ocorrem durante a semana,
em grupos reduzidos e com
uso obrigatório de máscara.
O agendamento é realizado
pelos técnicos da secretaria,
a partir de uma análise de
demanda e da disponibilidade
de horários, formando os
grupos. O contato pode ser
feito por meio do telefone
4798-5959 ou pelo e-mail
svma@mogidascruzes.sp.gov.
br. As visitas são uma boa
opção de lazer e educação
ambiental para os mogianos.
Na Ilha Marabá, as pessoas
assistem a uma palestra sobre
o ecossistema da várzea do
Tietê e percorrem a trilha que
dá acesso às margens do rio.

Divulgação/PMMC

Grupos são reduzidos e uso de mascara é obrigatório

Já no Viveiro Municipal, os
visitantes conhecem o espaço
e as diferentes espécies existentes no local – são cerca
de 25 mil mudas.
Outra opção de visita
monitorada é ao Parque
Municipal Chiquinho Veríssimo. Ela começa com uma
pequena palestra, na qual
os participantes aprendem
um pouco sobre a história
do espaço e da Serra do Itapeti. Em seguida acontece a

trilha, considerada de média
complexidade e com cerca de
1,5 quilômetro de extensão.
A recomendação é para
que os participantes venham com calça comprida,
além de calçados fechados e
confortáveis. Além disso, é
importante levar repelentes,
protetor solar, lanche e água.
No parque existem cerca
de 300 espécies de aves
identificadas, além de 40
tipos de mamíferos.

