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Região começa a 
vacinar crianças
Ainda é só o começo desta etapa, porém, neste primeiro momento, estão sendo imunizadas  

a população com comorbidade, a que vive em comunidades quilombolas e a indígena

Demorou, mas chegou. Após 
praticamente um ano desde o co-
meço da vacinação dos adultos, 
as crianças começaram a se vaci-
nar contra o coronavírus. No Alto 
Tietê, a campanha teve início no 

domingo, em Mogi das Cruzes; já 
outros municípios, como Ferraz 
de Vasconcelos e Poá, iniciaram a 
vacinação dos moradores entre 5 
e 11 anos ontem. Ainda existem 
cidades que vão iniciar com a va-

cinação amanhã, mas o importan-
te é que mais uma etapa para que 
a Covid-19, ao menos enquanto 
pandemia, fique no passado, foi 
dada. Mogi já conseguiu aplicar 
a primeira dose em 420 crianças, 

segundo a Secretaria de Saúde, ao 
passo que em Suzano foi aberto 
o agendamento para que pais ou 
responsáveis possam dar sequên-
cia à imunização dessa população.  
Cidades, página 5

Indígena Myrindju, de 6 anos, foi o primeiro vacinado em Mogi

Pedro Chavedar/PMMC

Em Suzano, Vinícius Machado, 11 anos, recebeu a primeira dose

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Mogi 
conquistou 
mais uma 
importante 
vitória:
cancelamento do  
pedágio na Mogi-Dutra.

 O prefeito Rodrigo Ashiuchi, ao 
lado do deputado André do Prado, 
se reuniu com o secretário-executivo 
de Estado da Habitação de São Paulo, 
Fernando Marangoni. As autoridades 
trataram de ações quanto à regulari-
zação fundiária e demais programas 
que possam beneficiar o município.  
Cidades, página 3

Suzano

ENCONTRO NA 
CAPITAL PODE 
AJUDAR A  
REGULARIZAR  
BAIRROS

Autoridades se encontraram ontem na sede do governo paulista
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Caio Cunha, de Mogi das Cru-
zes, Marcia Bin, de Poá, e José 
Luiz Eroles Freire, de Guarare-
ma, voltaram aos trabalhos du-
rante este fim de semana após 
se recuperarem do coronavírus. 
Cidades, página 4

Executivo regional

PREFEITOS SE 
RECUPERAM  
DA COVID E 
RETORNAM ÀS 
ATIVIDADES 
PRESENCIAIS
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TERRENO PARA ESCOLA
O prefeito José Luiz Eroles Freire 
(PL), o Zé, e o deputado estadual 
André do Prado (PL) receberam a 
visita do secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soares, no úl-
timo sábado. Durante o encontro, 
que marcou o retorno do prefeito 
às atividades presenciais após se 
recuperar da Covid-19, os liberais 
apresentaram ao secretário um ter-
reno no bairro Nogueira, onde há 
a expectativa que seja construída 
uma escola estadual. Os represen-
tantes de Guararema e da Educa-
ção do Estado de São Paulo trata-
ram os detalhes e a viabilidade do 
projeto, que atenderia uma grande 
demanda de alunos da região cen-
tral do município.

VIAS RECUPERADAS
As ruas Guacá, Rio Paraitinga e Rio 
Paraíba, no bairro Chácara Verten-
tes, em Biritiba Mirim, receberão 
obras de drenagem, pavimentação 
e sinalização viária. As interven-
ções estão sendo possíveis graças 
à emenda parlamentar de R$ 500 
mil enviada à cidade pelo deputado 
estadual Marcos Damasio (PL). O 
recurso foi destinado a pedido dos 

vereadores Luciléia Damasceno, To-
shi Omura, Marquinho Tucaninho e 
Emerson Eletricista, que têm traba-
lhado para identificar e solucionar 
diversas demandas dos moradores 
com a ajuda do deputado estadual.

VAGAS PREFERENCIAIS
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los, por iniciativa da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana, 
realiza a revitalização das vagas para 
idosos e pessoas com deficiência 
(PCD). A ação ocorre em diversos 
bairros. Vale salientar que também 
acontece revitalização de faixas de 
pedestre, lombadas e instalação de 
placas de sinalização, bem como a 
implantação de Vagas Verdes em 
locais estratégicos para auxiliar o 
embarque e desembarque de pas-
sageiros de forma eficaz e segura.

FAIXA DE PEDESTRE
O vereador David Francisco dos 
Santos Júnior (PSD), o David Jú-
nior, pediu a colocação de placas 
de sinalização e a pintura da faixa 
de travessia na rua Itaquaquece-
tuba justamente na travessa com 
a rua Jorge Paes da Cruz, no Jar-
dim Dayse.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

A vez das crianças

D
epois de mais um período turbu-
lento de indefinições provocado 
pelas tendências ideológicas da 
presidência da República, com 

o lamentável aval do Ministério da Saúde, 
começou neste final de semana, oficialmen-
te, a vacinação do público infantil contra a 
Covid-19, de 5 a 11 anos, no Brasil. Já na 
sexta passada, o governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), abriu o calendário mos-
trando o primeiro vacinado no Estado: Davi 
Seremramiwe Xavante, indígena de 8 anos, 
que faz tratamento de saúde no Hospital das 
Clínicas da USP. O primeiro grupo prioritário 
a ser atendido é formado por crianças com 
comorbidades, indígenas e quilombolas.

Em Mogi das Cruzes, a campanha foi ini-
ciada no domingo, com a presença do prefei-
to Caio Cunha (Pode), a partir da imuniza-
ção de Myrindju, indígena da aldeia M’Boiji 
e autista, de 6 anos de idade. No total, se-
gundo dados da secretaria de Saúde, foram 
vacinadas 420 crianças, em cinco postos de 
saúde destinados a atender o público infantil.

No sábado, em Suzano, o município rea-
lizou uma cerimônia simbólica no Cinetea-

tro Wilma Bentivegna, dirigida pelo prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL). A primeira criança a 
receber a dose da Pfizer foi Vinícius Simões 
de Oliveira Machado, de 11 anos. Além dele, 
outras nove crianças com diferentes idades 
e comorbidades foram vacinadas represen-
tando o novo público contemplado.

Ao contrário da lentidão que ocorreu no 
início da campanha de vacinação no país 
para os adultos, há exatamente um ano, a 
cobertura do público infantil deve ser bem 
mais rápida. De acordo com as autoridades, 
a expectativa é de que até meados de feve-
reiro todas as crianças na faixa etária de 5 a 
11 anos já tenham recebido a primeira dose. 
O governo federal anunciou, inclusive, que 
mais 1,2 milhão de doses da Pfizer chegaram 
ontem ao país, antecipando a programação 
de entrega de imunizantes.

Além de todos os benefícios já compro-
vados pela ciência a respeito da eficácia das 
vacinas contra a Covid, a imunização de 
crianças cumpre outro papel fundamental: às 
vésperas do início do ano letivo, o sentimen-
to geral de segurança sanitária com o atendi-
mento do novo público vai crescer bastante.

Nos dias de hoje, quando 
conhecimentos que foram 
construídos por décadas de 
estudos são trocados pelas 
teses defendidas por falsos 
filósofos e teóricos da nega-
ção, vale a pena relembrar 
alguns resultados produzi-
dos pela poluição crescente.

Segundo o órgão de saúde 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), a poluição do 
ar causa 7 milhões de mor-
tes prematuras anualmente. 

A poluição do ar é a maior 
vilã, pois ela é responsável 
por grande parte dos óbi-
tos que são relacionados à 
poluição em geral. Além da 
poluição do ar, outros tipos 
também contribuíram para 
esse quadro. Por exemplo, a 
poluição no ambiente de tra-
balho, que tem como causa 
principal o fumante ativo e 

Poluição e morte

ARTIGO
Afonso Pola

passivo, é a que mais mata, 
depois da poluição do ar.

Dados divulgados pela 
ONU no início de 2019 in-
dicava que a poluição foi 
responsável por 25% das 
mortes prematuras. No ran-
king mundial da poluição do 
mesmo ano, o Brasil apare-
ceu na 65ª posição. 

Por mais que esse seja um 
problema mundial é justa-
mente nos países que apre-
sentam renda baixa e média 
que essas mortes estão mais 
concentradas. Aproximada-
mente 92% das mortes cau-
sadas pela poluição ocorre-
ram em países pobres e que 
passam por um rápido pro-
cesso de desenvolvimento e 
industrialização, como a Ín-
dia, que apresentou o quin-
to maior número de mortes.

Muito provavelmente, nos 

dois últimos anos, o número 
de mortes provocadas pela 
poluição deve ser menor do 
que o ocorrido nos anos an-
teriores. A pandemia que nos 
acompanha desde o início de 
2020 limitou muito a circu-
lação de pessoas em diversos 
países, o que deve ter con-
tribuído para a redução da 
poluição e dos seus efeitos.

Para além da pandemia, 
não podemos perder de vis-
tas outras questões que nos 
ameaçam. Principalmente 
por vivermos em um país 
onde agrotóxicos banidos 
na grande maioria de paí-
ses estão sendo liberados 
pelo governo. Um total de 
1.411 produtos foram libe-
rados nos últimos três anos. 
Com a soma, a gestão atual 
detém 40% dos registros de 
produtos agrotóxicos apro-
vados no Brasil na história.

 afonsopola@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

Afonso Pola é sociólogo e professor.



cidadesTerça-feira, 18 de janeiro de 2022 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Secretário anuncia escola
Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), o secretário de 
Educação do Estado de São 
Paulo, Rossieli Soares, e o 
deputado estadual André do 
Prado (PL) anunciaram, no 
sábado passado, em cerimônia 
realizada no Cineteatro Wilma 
Bentivegna, a construção de 
uma nova escola no bairro 
Cidade Miguel Badra, de seis 
salas de aula e de sete quadras 
cobertas, bem como a entrega 
de quatro creches comunitárias 
já em fevereiro, gerando mais 
de 600 vagas para crianças de 
até 3 anos. O pacote contempla 
todas as regiões de Suzano, 
com investimento superior 
a R$ 20 milhões.

De acordo com Soares, o 
principal investimento é para 
construção de uma escola 
estadual no Miguel Badra, 
que será de período integral, 
com 12 salas de aula e com 
a capacidade de acolher 840 
alunos. “O valor já está empe-
nhado, os documentos estão 
em tramitação e, em breve, 
abriremos a licitação. Nossa 
expectativa é de dar início às 
obras no segundo semestre 
deste ano, com entrega prevista 

Miguel Badra

para 2023”, informou.
A obra tem valor de inves-

timento de R$ 12,5 milhões, 
sendo que, do total, R$ 10 
milhões serão de responsa-
bilidade estadual e R$ 2,5 
milhões serão aportados pela 
Prefeitura de Suzano. “Lutamos 
para que essa escola saísse no 
Miguel Badra, contemplando, 
assim, os jovens daquela região”, 
declarou André do Prado.

Ainda no encontro, o se-
cretário anunciou mais duas 
escolas estaduais para os bairros 
Vila Urupês e Quaresmeira. 
“Estamos finalizando mais 
um pacote com a entrega de 
60 escolas. Desse número, 
duas já estão garantidas para 
Suzano”, destacou.

Além das novas unidades, 
Suzano também conquistou 
seis salas de aulas, sendo 
duas ampliações por Escola 
Municipal: José Heleno dos 
Santos, no Miguel Badra; 
Damásio Ferreira dos Santos, 
na Vila Figueira; e Oscar de 
Almeida Redondo, na Vila 
Urupês. A cidade ganhou ainda 
cobertura em sete quadras 
escolares, contemplando as 
Escolas Estaduais Antônio 

Rodrigues de Almeida, na 
Cidade Cruzeiro do Sul; An-
tônio Brasílio Menezes, no 
Miguel Badra; Comendador 
Brasílio Machado Neto, no 
Sesc; Professor David Jorge 
Cury, no Boa Vista; Professor 
Geraldo Justiniano, na Vila São 
Jorge; Professora Lucy Franco 
Kowalski, no Jardim Márcia; 
e Professora Luiza Hidaka, na 
Vila São Jorge.

O chefe do Executivo, por 
sua vez, aproveitou para anun-
ciar a inauguração de mais 
quatro creches comunitárias 
no mês de fevereiro, gerando 
600 novas vagas para crianças 
de até 3 anos. As unidades 
contemplam os bairros Jardim 
Varan, Boa Vista, Casa Branca 
e Vila Urupês. Para tanto, 
serão investidos cerca de R$ 
2,2 milhões ao ano.

“Firmamos parceria com 
duas entidades, que passam 
a gerir quatro novas creches. 
Com isso, desde 2017, nossa 
gestão entregou 19 unidades 
educacionais, sendo 5 escolas 
e 14 creches. Seguimos firmes 
no trabalho de acolhimento e 
apoio às famílias, em especial 
às crianças”, afirmou Ashiuchi..

Encontro pode garantir 
regulamentação de bairros
Ashiuchi se reuniu com secretário de Habitação para tratar de regularização fundiária

MORADIA

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), ao lado do 
deputado estadual André 
do Prado (PL), se reuniu 
ontem, na capital paulista, 
com o secretário-executivo de 
Estado da Habitação de São 
Paulo, Fernando Marangoni. 
Na ocasião, as autoridades 
trataram de ações quanto à 
regularização fundiária e 
demais programas da área 
que possam beneficiar o 
município.

Com apoio técnico da 
secretária-executiva da Casa 
Paulista, Mayara Bernardes, 
e da assistente do setor Ju-
rídico, Clara Aparecida, o 
encontro foi pautado pelo 
trabalho de regularização 
fundiária nos bairros de Su-
zano, buscando contemplar 
novas áreas.

Para regularizar os imóveis, 
os agentes municipais e es-
taduais fazem levantamento 
prévio do local, analisam 
infraestrutura, desenvolvem 
planos urbanísticos e verificam 
se eles se enquadram nos 

requisitos. “Recentemente, 
loteamentos da Vila Fátima 
foram contemplados, assim 
como avançamos nesse as-
sunto na Vila Barros e no 
Jardim Belém. O trabalho 

de regularização fundiária 
está em evolução na cidade 
e queremos ampliar ainda 
mais”, informou o chefe do 
Executivo.

Ashiuchi disse também 

que a reunião serviu para 
estreitar laços e para mos-
trar o trabalho intenso de 
Suzano. “Essa parceria com 
o Estado reflete o empenho 
da prefeitura em facilitar a 

vida dos suzanenses, con-
tando com o importante 
apoio e compromisso do 
deputado André do Prado, 
do governador João Doria 
(PSDB) e do vice-governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), além 
do secretário Marangoni, 
que prontamente nos re-
cebeu com muita atenção”, 
agradeceu.

O parlamentar, por sua vez, 
reforçou seu compromisso 
com a cidade e destacou 
seu empenho frente às re-
gularizações que ocorrem 
na cidade, principalmente 
nas regiões de Palmeiras e 
do Boa Vista. “Hoje apre-
sentamos alguns pedidos ao 
secretário-executivo, visando 
garantir ainda mais casas e 
loteamentos contemplados 
neste ano. O Estado deverá 
analisar todas as solicitações, 
mas já adiantaram que, em 
breve, teremos novidades 
positivas para Suzano. Fico 
feliz de apoiar e ajudar ainda 
mais famílias”, concluiu 
André do Prado.

Encontro com representantes da Habitação ocorreu no Palácio dos Bandeirantes

Paulo Pavione/Secop Suzano

Itaquá - A Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de 
Itaquaquecetuba publicou 
um ato, no último dia 14 
de janeiro, para combater a 
proliferação do coronavírus 
(Covid-19), uma vez que 
quase dez servidores, entre 
efetivos e comissionados, 
testaram positivo e estão 
afastados por conta da Covid. 
Do dia 15 a 31 de janeiro, o 
expediente na Casa de Leis 
estará suspenso, ficando 
apenas os vigias revezando-

-se para manter a segurança 
do local. Todo o trabalho 
legislativo continuará de 
forma remota até que a 
situação se estabilize.

No último dia 13, a Câmara 
realizou testes rápidos entre 
os servidores e vereadores, 
e cinco pessoas testaram 
positivo, tendo inclusive 
alguns departamentos es-
tarem sem funcionários 
devido à contaminação. 
Outros quatro servidores já 
estavam afastados com os 
sintomas da Covid. A medida 
de suspensão temporária 

Câmara tem 5 pessoas 
infectadas com Covid

Atendimento suspenso

é necessária para evitar a 
propagação do vírus, que 
aumentou em todo o Brasil 
nos últimos dias.

Enquanto a situação 
permanecer crítica, todo 
o trabalho será realizado 
em home-office e as sessões 
e reuniões entre vereado-
res, que tem previsão de 
retornar em fevereiro após 
o recesso parlamentar, será 
realizada de forma virtual 
para evitar aglomeração e 
possíveis contágios.

Itaquá - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) apreendeu 
um carro e uma arma de fogo, 
na última quarta-feira, no 
bairro Jardim Santa Helena. 
A guarnição estava em patru-
lhamento de rotina quando 
três suspeitos saíram correndo 
de dentro de um carro depois 
de avistarem a equipe. Após 
perseguição, foi encontrado 
um revólver calibre 38 com 
cinco munições jogada em 
um terreno baldio.

“Em consulta ao emplaca-
mento do veículo, foi consta-
tado que a proprietária estava 
com o carro na garagem de 
sua residência em São Paulo, 
sendo acionada a perícia 
pelo Instituto de Crimina-
lística (IC). De acordo com 
a equipe da GCM, possi-
velmente o carro tratava-se 
de um dublê, utilizado em 
assaltos”, contou o secretário 
Anderson Caldeira.

Denúncias podem ser feitas 
pelo 153 ou pelo número da 
Base Uberaba 4753-1108.

Arma de fogo é 
apreendida em 
terreno do Jd. 
Santa Helena

GCM

No último dia 
13, a Câmara 
realizou testes 
rápidos entre 
os servidores e 
vereadores

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) participou do 
evento de apresentação dos 
novos atletas do Suzano Vôlei 
para o ano de 2022. O evento 
foi realizado ontem, no Ci-
neteatro Wilma Bentivegna. 
A equipe está na preparação 
para a disputa da Superliga 
B a partir deste sábado.

O chefe do Executivo su-
zanense esteve acompanhado 
do secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Arnaldo 
Marin Junior, da supervisora 
do clube, Ana Paula Ferreira, 
e do treinador Alessandro 
Fadul para o anúncio de cinco 
novos atletas para o elenco 
profissional: os opostos Marcelo 
e Angellus, o ponteiro Hiago 
e os centrais Riad e Murillo. 
A solenidade também oficia-
lizou o novo treinador das 
categorias de base do time, 
Marcos Vinicius, o Didi.

Na visão de Ashiuchi, é 
importante que a cidade abrace 
este projeto, pois ele solidifica 
o orgulho de ser suzanense. 

“Tivemos muitas alegrias com 
o esporte no passado e isso 
está sendo retomado graças ao 
profissionalismo dos novos e 
antigos atletas, bem como da 
comissão técnica”, afirmou.

Novos atletas 

são apresentados 

durante evento 

no cineteatro

Esporte
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Secretaria de Cultura lança 
programação de férias
Mogi- A Secretaria Municipal 
de Cultura iniciou ontem 
a programação do Cultura 
nas Férias 2022, uma agenda 
especial, que visa garantir 
entretenimento e atividades 
de formação para todos os 
mogianos no período de férias 
escolares. O calendário inclui 
ações de teatro, dança, cinema, 
artes plásticas, patrimônio e 
a participação será sempre 
gratuita. Todos os protocolos 
sanitários estão sendo cumpridos, 
seguindo inclusive a última 
recomendação do governo do 
Estado, quanto à limitação de 
70% na ocupação de espaços 
culturais municipais.

Os demais protocolos são: 
distanciamento mínimo de 1 
metro entre as pessoas, com-
provação de esquema completo 
de vacinação para maiores 
de 18 anos, uso obrigatório 
de máscaras durante todo 
o tempo das atividades e 
disponibilização de álcool 
em gel em todos os espaços.  

Uma das atrações é a aber-
tura da Casa do Hip Hop 

Atividades

para ensaios. Até o dia 25 
de fevereiro, o espaço fica-
rá a disposição de grupos e 
artistas que queiram ensaiar 
no local, respeitando o limite 
de 20 vagas por turma e os 
agendamentos são feitos por 
meio de formulário virtual. A 
seleção se dará por ordem de 
inscrição e ainda há vagas. 

As inscrições para as ofi-
cinas de janeiro já se esgota-
ram, porém outras atrações 
poderão ser conferidas pelo 

público. Uma delas é a exibi-
ção nas redes sociais oficiais 
da Secretaria de Cultura de 
conteúdo audiovisual que 
terá como tema o combate 
à intolerância religiosa. O 
material será disponibilizado 
de forma irrestrita a todos 
os interessados e a exibição 
acontecerá no dia 21 de janeiro, 
às 19 horas.

 Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone da 
Secretaria, que é o 4798-6900.

Uma das atrações é a abertura da Casa do Hip Hop

Mogi News/Arquivo

Prefeitos se recuperam  
e retornam às atividades

Região - Os prefeitos de três 
cidades do Alto Tietê que 
foram diagnosticados com 
coronavírus (Covid-19), no 
início do mês, voltaram às 
atividades presenciais.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
que havia sido diagnosticado  
em 7 de janeiro, retomou 
no último sábado, quando 
acompanhou a elaboração de 
uma das centrais de triagem 
de casos de síndrome gripal 
no Hospital Municipal Pref. 
Waldemar Costa Filho, em 
Braz Cubas. No mesmo final de 
semana, acompanhou o início 
da campanha de imunização 
de crianças contra a Covid.

A prefeita de Poá, Márcia 
Bin (PSDB), também informou 
no final de semana pelas redes 
sociais que havia realizado um 
novo teste para Covid-19 que 
apontou negativo. “Primeiro 
quero agradecer a Deus, minha 
família e a todos os poaenses 
que deixaram uma mensagem 

Da Covid-19

de carinho. Amanhã (sábado) 
já estarei voltando aos tra-
balhos presenciais, pois Poá 
não pode esperar”, celebrou 
a chefe do Executivo.

Ambos, à ocasião dos anún-
cios de contaminação pela 
Covid-19, ressaltaram que 
desenvolveram sintomas leves 
da doença devido à campanha 
de vacinação, quando recebe-
ram no mínimo duas doses. 
Os prefeitos também fizeram 
um apelo à população para 

que participem da campanha.

Guararema 
O prefeito José Luiz Eroles 

Freire (PL), o Zé, também 
foi diagnosticado em 11 de 
janeiro com Covid-19, e no 
último sábado, já em atividade, 
recebeu a visita do secretário 
de Estado de Educação, Ros-
sieli Soares, para apresentar 
o local que poderá receber 
uma nova escola estadual no 
bairro Nogueira.

André Diniz

Caio Cunha já retornou participando de campanha

Divulgação/PMMC

Região central recebe 
operação preventiva
Manutenção do sistema de drenagem foi realizada no domingo passado

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS

Mogi- As equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
Urbana responsáveis pela 
manutenção do sistema 
de drenagem do municí-
pio realizaram no domingo 
passado uma operação de 
limpeza e desobstrução de 
dispositivos que garantem o 
escoamento das águas das 
chuvas na região central da 
cidade. Os trabalhos são 
realizados ao longo de todo 
o ano, em caráter preventivo 
e recebem reforço neste 
período do ano, em que 
as chuvas são constantes.

As equipes atenderam 
alguns pontos da área central, 
como o início da rua Doutor 
Ricardo Vilela e também a 
rua Doutor Deodato Wer-
theimer, para trabalhos de 
limpeza, desobstrução e 
também reformas de galerias. 
Os trabalhos são muito im-
portantes para que o sistema 
local siga operando em sua 
capacidade máxima e, assim, 
haja diminuição no risco de 
enchentes e alagamentos.

O foco foi atender a parte 
mais antiga da região central 
e a operação aconteceu no 
domingo com o intuito 
de gerar o menor impacto 
possível, tendo em vista o  
fluxo de pedestres e lojistas 
nos dias de semana, bem 
como possibilitar o esta-
cionamento dos veículos e 
equipamentos necessários 

nas ruas estreitas da área 
central. 

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana faz 
parte da Operação Verão, que 
consiste em uma união de 
esforços entre a Prefeitura e 
diversos órgãos, para priorizar 
o atendimento a urgências 
e emergências causadas 
pelas precipitações. Além 

disso, o acompanhamento 
das áreas de risco também 
é intensificado.

Os telefones para urgências 
e emergências ligadas às 
chuvas são o 199, da Defesa 
Civil, e 153, da Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp). Os dois  
atendem a população 24 
horas por dia.

Trabalhos são realizados ao longo do ano e recebem reforço no período de chuvas

Divulgação/PMMC

Mogi- A terceira turma do 
Curso de Educadores Am-
bientais Locais, promovido 
pela Prefeituras, por meio da 
Secretaria Municipal do Verde 
e Meio Ambiente, terá seu 
segundo módulo de forma-
ção no dia 26 de janeiro, na 
Associação dos Agricultores 
de Cocuera. Os 41 alunos 
matriculados terão aula das 
14 às 17 horas e cumprirão 
um total de cinco módulos, 
incluindo uma visita ao Par-
que Municipal. O primeiro 
ocorreu na semana passada, 
dando início à formação da 
nova turma do curso.

A partir do início do curso, 
nos períodos entre as aulas 
presenciais os participantes 
realizam atividades junto à 
comunidade no sentido de 
divulgar a importância da 
participação de todos na 
construção da sustentabili-
dade socioambiental.

A secretária municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
Michele de Sá Vieira, lembrou 
que o curso já capacitou 
moradores de Jundiapeba 
e de Taiaçupeba. Os gru-
pos de alunos são sempre 
diversificados, com pessoas 
de idades e experiências 
distintas. Quando a terceira 
turma concluir sua formação, 

Mogi das Cruzes chegará a 
um total de 90 educadores 
ambientais com o curso 
concluído. 

Ao longo de 2021, o curso 
consolidou-se na cidade como 
uma ferramenta de construção 
da cidadania e de respeito ao 
meio ambiente. A terceira 
turma, a primeira de 2022, 
é voltada para os moradores 
da região do Cocuera, mas 
também aceitou inscrições 
de pessoas de outros bairros.

Sensibilização
Entre os objetivos do curso, 

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

Durante a formação também 
são abordados problemas 
socioambientais locais, como 
o descarte irregular de resí-
duos sólidos, o parcelamento 
irregular do solo, a poluição 
dos rios e córregos, a su-
pressão da vegetação nativa, 
entre outros. Outra meta é 
tornar a legislação ambiental 
mais acessível à população, 
além de orientar as pessoas a 
elaborarem planos de ações 
coletivas.

Turma terá segundo 
módulo no dia 26

Educadores Ambientais de Cocuera
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Saúde começa a vacinar crianças
de 5 a 11 anos contra a Covid-19
Mogi imunizou 420 crianças do grupo de comorbidades, deficiências, quilombolas e indígenas no domingo passado

CAMPANHA

Mogi das Cruzes imunizou 
420 crianças do grupo de 
comorbidades, deficiências, 
quilombolas e indígenas 
contra a Covid-19 no do-
mingo passado. Myrindju, 
de 6 anos, foi o primeiro 
vacinado da cidade, logo pela 
manhã, no Posto de Saúde 
de Jundiapeba. Ele é autista 
e pertence à aldeia M’Boiji.

Além de Jundiapeba, outras 
quatro unidades de saúde 
realizaram a vacinação do 
público infantil no domingo: 
Braz Cubas, Jardim Camila, 
Nova Aparecida e Vila Natal. 
Uma nova abertura de agenda 
foi iniciada ontem, às 16 
horas, no www.cliquevacina.
com.br . 

A próxima aplicação será 
realizada no sábado, dia 22, 
em unidades estratégicas 
de saúde, da mesma forma 
como aconteceu no último 
final de semana. O objetivo 
é garantir atendimento ex-
clusivo e sem aglomerações 
aos pequenos. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde iniciou a vacina-
ção contra a Covid-19 para 
crianças de 5 a 11 anos de 
idade com comorbidades, mas, 
assim como ocorreu com os 
adultos e adolescentes, será 
expandida gradativamente 
para todos. 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 
fazer o agendamento online 
no site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes. Quem tiver al-
guma dúvida ou dificuldade 
com o sistema também pode 
acionar o Sistema Integrado 
de Saúde (SIS) 160.

A dosagem para o público 
infantil é menor que para o 
adulto (o frasco também terá 
cor diferente) e o esquema 
vacinal será com duas doses 
de 0,2 ml, com intervalo 
de oito semanas entre as 
aplicações.

Além de Jundiapeba, outras quatro UBSs realizaram a vacinação do público infantil

Pedro Chavedar/PMMC

A Prefeitura de Arujá deu 
início, ontem, à vacinação 
contra a Covid-19 de crianças 
com comorbidades ou com 
deficiência (PCD) somente 
no Centro de Especialidades 
Médicas (CEM), na avenida 
dos Expedicionários, 1255, 
na área central. A Secretaria 
Municipal de Saúde pede 
que os pais ou responsáveis 
legais da criança que tenha 
de 05 a 11 anos de idade, 
que tenha comorbidades 
ou deficiência, que faça o 
cadastro no site VacinaJá do 
governo do estado e também 
no site da Prefeitura de Arujá 
(prefeituradearuja.sp.gov.br), 
para agendar a tomada da 
vacina ou, no caso das que 
já se cadastraram, aguardar 

Cidades da região também iniciam imunização
Fuga, em Calmon Viana, para 
acompanhar o atendimento 
deste novo público-alvo. Ao 
todo, o primeiro dia registrou 
43 aplicações.

Com o objetivo de oferecer 
um atendimento exclusivo 
para o novo público-alvo, a 
Secretaria de Saúde designou 
quatro UBS’s para aplicação 
da vacina nas crianças. “Os 
pais e/ou responsáveis devem 
levar as crianças para as 
unidades de Calmon Viana 
(Tito Fuga), Jardim Nova Poá 
(Doutor Oswaldo Cypriano 
Monaco), Jardim América 
(Vereador Wellington Lopes) 
e Centro de Saúde - CSII 
(Centro). Para quem tem mais 
de 12 anos, a imunização está 
sendo feita nas demais UBS’s 

na Igreja Nossa Senhora 
da Paz. E quem aplicou a 
dose foi a enfermeira Alaíde 
da Cunha – a primeira a 
receber a vacina na cidade. 
O estudante está inserido 
neste primeiro grupo que 
contempla as crianças com 
comorbidades e deficientes 
(PCD), incluindo autistas. As 
outras faixas etárias serão 
liberadas à medida que as 
doses forem enviadas ao 
município.

A Prefeitura de Poá, por 
sua vez, iniciou a imunização 
das crianças de 5 a 11 anos, 
com comorbidades e/ou de-
ficiência permanente grave. 
A prefeita Marcia Bin (PSDB) 
esteve ontem na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Tito 

o retorno das equipes da 
própria secretaria, pois as 
aplicações das doses contra 
a Covid-19 serão feitas me-
diante agendamento prévio.

Já a imunização de crianças 
sem comorbidades aguarda 
a chegada de mais vacinas 
e será divulgada em breve.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
o polo exclusivo da vacinação 
contra a Covid-19 em crian-
ças de 5 a 11 anos iniciou 
as atividades também na 
manhã de ontem. O primeiro 
a receber a dose do imuni-
zante foi Carlos Eduardo, 
de 11 anos, morador da 
Vila São Paulo. Ele estava 
ansioso à espera da vacina 
que começou a ser aplicada 
no polo exclusivo situado 

e nas unidades de Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) 
do município”, ressaltou o 
diretor do Departamento de 
Vigilância em Saúde, Leonardo 
Barbosa Garcia.

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Guararema 
também deu início ontem à 
vacinação de crianças com 
comorbidades e Pessoas 
com Deficiência (PCD) em 
Guararema. Com a presen-
ça do prefeito Zé (PL), a 
imunização foi iniciada nas 
três unidades de vacinação 
disponíveis para a popula-
ção: no Nogueira, Lambari 
e Jardim Dulce.

Por volta das 12h50 a 
pequena Maysa Lohaine de 
Souza, 10 anos, recebeu a 

primeira dose infantil no 
município, na Unidade Básica 
do Lambari. Portadora de 
bronquite, após a imunização, 
Maysa recebeu o Certificado 
de Coragem, documento 
que comprova a vacinação 
desta faixa etária. Na unidade 
do Jardim Dulce, Natália 
Costa Souza foi a primeira 
vacinada, enquanto na Uni-
dade Nogueira, Pedro dos 
Santos Domingues recebeu 
a primeira dose da unidade. 

Já em Santa Isabel, A apli-
cação das vacinas iniciará 
amanhã, das 16 às 21 horas, 
na Unidade Básica de Saúde-

-I– Prefeito Ilário Dassiê, 
localizada na rua Prefeito 
José Basílio Alvarenga, 930, 
Bairro Brotas.

A Prefeitura já se prepara 
para abrir ao público a 
nova etapa da campanha 
de imunização contra 
a Covid-19. Para evitar 
aglomerações e garantir a 
segurança de todos, as apli-
cações serão feitas mediante 
agendamento. Até amanhã, 
os pais e responsáveis de 
crianças de 5 a 11 anos 
com comorbidades podem 
realizar o cadastro prévio 
por meio de plataforma 
online disponibilizada no 
site www.suzano.sp.gov.br 
e definir data e horário mais 
adequados para a vacinação.

Para agilizar o atendimento 
na ocasião, o pré-cadastro 
no “Vacina Já” (www.vaci-
naja.sp.gov.br) também é 
indispensável e já pode ser 
acessado. A imunização 
deste público acontecerá na 
próxima quinta e sexta-feira 
exclusivamente na Arena 
Suzano (Avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90 – 
Jardim Imperador), das 
8 às 17 horas de acordo 
com agendamento pré-
vio feito pelo site (https://
condematportal.sissonline.
com.br/cadastro). A criança 
deve estar acompanhada 

Suzano abre agendamento

para atender novo grupo
dos pais ou responsáveis, 
apresentando CPF do menor 
de idade, comprovante 
de agendamento e laudo 
médico que comprove a 
comorbidade.

Entre as comorbidades 
listadas pelo Ministério da 
Saúde estão: insuficiência 
cardíaca; cor pulmonale 
e hipertensão pulmonar; 
cardiopatia hipertensiva; 
síndrome coronarianas; 
valvopatias; miocardiopatias 
e pericardiopatias; doença 
da Aorta, dos grandes vasos 
e fístulas arteriovenosas; 
arritmias cardíacas; car-
diopatias congênitas; pró-
teses valvares e dispositivos 
cardíacos implantados; 
talassemia; Síndrome de 
Down; diabetes mellitus; 
pneumopatias crônicas 
graves; hipertensão arterial 
resistente e de artéria estágio 
3; hipertensão estágios 1 e 
2 com lesão em órgão-alvo; 
doença cerebrovascular; 
doença renal crônica; imu-
nossuprimidos (incluindo 
pacientes oncológicos); 
anemia falciforme; obe-
sidade mórbida; cirrose 
hepática e crianças que 
vivem com HIV.

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 dos pais. 
Apresentar RG ou certidão de nascimento da criança. 
Documento com foto do adulto 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, 
cadastradas no SIS, possuem cadastro no Cartão SUS). 
Comprovante de endereço em Mogi das Cruzes. 
Caso a criança tenha recebido alguma vacina do ca-
lendário de rotina, é necessário aguardar pelo me-
nos 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.
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Padre Fábio de Melo canta a música “Nas Asas do Senhor” em dueto com a 

noviça Fabiana durante a gravação de um videoclipe no colégio das freiras 

de Doce Horizonte.

GLOBO, 17H55

Malhação
Lobão questiona Nat, que inventa que o desmaio foi apenas fi ngimento. 

Bianca pede a ajuda de Jade para desmascarar Nat.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Pedro e Luísa se amam. Elisa teme o desfecho da guerra, e Solano afi rma 

que o Paraguai sairá vitorioso. Teresa recebe uma carta de Luísa, e Celestina 

desconfi a do encontro de Pedro com a condessa. Guebo mente para Justina 

para encontrar Zayla.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Rose mexe em sua bolsa e Guilherme fi ca preocupado por causa da escuta. 

Guilherme questiona o pai de Tina sobre o passado e percebe a emoção 

entre Rose e Neném. Paula volta para casa enfurecida com Carmem e Gabriel. 

Guilherme fl agra Rose e Neném conversando sozinhos.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Lara repreende Christian/Renato e termina a parceria de trabalho dos dois. 

Ravi diz a Christian/Renato que não contou a verdade para Lara. Noca consola 

Lara, que se sente culpada por ter correspondido ao beijo de Christian/

Renato. Nicole termina com Paco. Eusébio deixa claro a Christian/Renato 

que sabe que o executivo se aproveitou dele para tirar dinheiro da empresa.

RECORD, 21H

A Bíblia
Er, fi lho primogênito de Judá, agride Tamar. O rapaz enfrenta seu pai, mas 

tem seu destino selado pelo Senhor. Tamar aceita a proposta de Judá, mas 

Onã sofre um acidente fatal.
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O indivíduo
que age
de forma
cautelosa

Marcou
15 gols

em Copas
do Mundo

Período de
vacância 

do trono na
monarquia

Idioma
litúrgico
do Can-
domblé

(?) Stew-
art, cantor
de "Baby

Jane"

George
Lucas,

cineasta
dos EUA

Rio
português
de região
vinícola

Ave co-
mum em 

bebedouros
artificiais

Simone de
Beauvoir,
escritora
francesa

Morada
do Bob
Esponja

(TV)

Klara (?),
atriz de
"Amor à

Vida"

Ímpeto
súbito e
efêmero

(fr.).

"One (?)
Only",

sucesso 
de Adele

Instituto
Militar de 
Engenha-
ria (sigla)

Apetite
sexual
intenso 
(p. ext.)

A da 
casa de
bonecas 
é miúda

Interjei-
ção que
exprime 
espanto

Carimbo
de docu-
mentos 
da Abin

Amostra do
desperdí-
cio huma-

no, na feira

Adorar
(pop.)

Com fre-
quência

Festa do 
funk (pop.)
O gêmeo

univitelino

Tratamento que ame-
niza os sintomas da

menopausa
Que não foi autorizado

Equipamen-
to do DJ
O novo
"diet"

Corda de palha
trançada

Verbo
(abrev.)

O grito da
tourada

Sensação de dese-
quilíbrio causada por
grandes
alturas

Cidade do
Pará onde 

se localiza o mercado
popular Ver-o-Peso

Partes em que se
divide a vaquinha

Bruxas;
feiticeiras Machuca

Invalida 
(a sentença)

Oxigênio
(símbolo)

Fora!
Significa
"Federal",

em DF 

C I O

3/and — dão — rod. 4/élan — nagô. 10/interregno. 17/reposição hormonal.

A mente possui um 
poder extraordinário. 
Não somos capazes 
de mover montanhas, 
mas pensar e 
acreditar que somos 
capazes de chegar ao 
topo da montanha, 
certamente é uma 
grande motivação 
para alcançar os 
nossos objetivos.

O pensamento 
negativo nunca atrairá 
nada de positivo para 
a nossa vida. 

Falar palavras de 

MOMENTO
especial

CULTIVE O PENSAMENTO POSITIVO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes do dia... Parabéns! Que venha um ano 

de muita energia boa na vida de vocês! Feliz aniversário!

“ Carinho é tocar com 
respeito o mundo do outro.”

 cultura@jornaldat.com.br

otimismo é cultivar 
na alma sentimentos 
positivos, é manter a 
mente limpa e com 
disposição para ser 
feliz, é alimentar 
a força, a coragem 
e o entusiasmo. É 
preparar-se sempre 
para o sucesso, e para 
continuar sempre 
tentando mesmo em 
situações de fracasso.
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 Manuel Nascimento Oliveira
Antonia Sampaio da Silva

Geraldo Rodrigues de Aguiar
Gilberto Pereira da Silva

Emanuel Ferreira da Silva
Aquilina Maria do Prado
Flavio Rosa de Moraes

Maria Jacinta Neta
Paulo de Tarso Oliveira Pereira

Luiz Akira Takeuchi
Itsue Miwa

Maria Francisca Ferreira
Dolarina Costa Rosa

Antonio Nascimento Mendes
Olindina Maria do Nascimento

Henrique França Beserra
Antonio Moreira

Luiz Garcia Hernandes
Terezinha Conceição Marques Batista

Josefa Teles dos Santos
Maria Luiza de Souza Silva

Lisias Ferreira Serra
Raimunda Sodre Mattei

Aparecida Maria dos Santos Pereira

Magnolia Alves da Silva
Laurinda Maria dos Santos Lima

João Pedro de Jesus Ribeiro
Maria Mendes Alves

Sidney Almeida Borges
Maria Martins da Costa

Maria Elizabete Henriques de Oliveira
Geraldo Salvino

Anibal Pinto de Almeida
Jose Jorge Celio de Araujo

Vinicius Cezar Carlos da Silva
Nadir Araujo de Souza

Jose Gonzaga da Silva
Maria Aparecida da Silva

Sebastião Armindo dos Santos
Manuelly Sophia da Silva
Edgar Barros de Oliveira
Heronildes dos Santos

Afonso Rosa dos Santos

FALECIMENTOS

13 DE JANEIRO DE 2022

FALECIMENTOS

14 DE JANEIRO DE 2022

FALECIMENTOS

15 DE JANEIRO DE 2022

FALECIMENTOS

16 DE JANEIRO DE 2022
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Região confirma sete óbitos por Covid-19 nas últimas 72 horas

A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
acumula 5.682 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 72 
horas houve o registro de sete óbitos nos municípios de Poá, Salesópolis e Suzano. 
Apesar disso, quatro dos cinco óbitos registrados em Poá e um óbito de Suzano são 
referentes ao ano passado e estavam sob investigação.

Licitação para radares 
deve ocorrer neste mês
Fiscalização eletrônica chegou a ser retomada em agosto, mas foi interrompida novamente

TRÂNSITO

Mogi - A Prefeitura informou  
ontem após ser questionada 
pela reportagem que deverá 
ocorrer, ainda neste mês, 
a abertura do processo de 
licitação para a escolha da 
empresa que ficará responsá-
vel pelos radares de trânsito 
do município.

A fiscalização por veloci-
dade em Mogi das Cruzes 
ficou interrompida por mais 
de um ano, e foi retomada 
pela administração munici-
pal em maio de 2021 - no 
entanto, no dia 27 de agosto, 
o contrato foi novamente 
interrompido.

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana informou 
ontem que já teve início o 
novo processo licitatório junto 
às Pastas responsáveis, para 

Fiscalização vem sendo feita por PMs e agentes

a contratação da empresa 
de serviços de tecnologia, 
e a previsão é de que o 
procedimento seja aberto 
ainda em janeiro deste ano.

“Dentro deste novo conceito, 
a fiscalização eletrônica será 
uma parte deste trabalho, e 

não mais o único serviço a 
ser prestado. O fornecimento 
de soluções de inteligência 
viária, de tecnologia para 
o transporte coletivo e a 
operação de uma central 
informatizada de trânsito estão 
dentro do escopo da nova 

contratação que, entre outras 
ações, trará a modernidade, 
a atualização tecnológica e 
a agilidade necessárias para 
uma gestão inteligente e 
inclusiva da mobilidade 
urbana”, informou.

O sistema de fiscalização 

remota da Prefeitura de Mogi 
chegou a contar, no final do 
primeiro semestre do ano 
passado, com 15 radares 
ativos e com planos para 
expansão para instalação 
em mais 18 pontos. Atual-
mente, o processo é feito 
por agentes municipais de 
trânsito e pela Polícia Militar, 
dentro das ações de rotina.

No primeiro mês de 
funcionamento, a pasta 
de Transporte e Mobilidade 
registrou 15,6 mil autuações 
por excesso de velocidade e 
outras violações de trânsito. 

“É importante lembrar, no 
entanto, que a fiscalização 
sobre velocidade de veículos 
deve ser feita apenas por 
equipamentos eletrônicos, 
de acordo com o que deter-
mina o Código de Trânsito 
Brasileiro”, explicou.

André Diniz
Emanuel Aquilera

Fiscalização 
por velocidade 
em Mogi das 
Cruzes fi cou 
interrompida 
por mais de 
um ano

Poá - A prefeita Marcia Bin 
(PSDB) conquistou o valor de 
R$ 12 milhões para a retomada 
da obra do viaduto. O anún-
cio foi feito ontem, durante 
reunião com o secretário de 
Estado de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, e o 
deputado estadual, André do 
Prado (PL), no Palácio dos 
Bandeirantes. A assinatura 
do convênio será feita até 
o final deste mês de janeiro.

A finalização da nova alça 
do viaduto Tancredo Neves, 
localizado na região central, é 
uma das prioridades e, desde 
o início de 2021, a chefe 
do Executivo tem realizado 
diversas reuniões com a fi-
nalidade de firmar parceria 
com o governo do Estado.

“É A nova alça já era necessária 
em razão do sistema viário 
da cidade já estar saturado, 
mas com a confirmação da 
implantação da alça de saída 
do Rodoanel no município, a 
obra ganha ainda mais impor-
tância”, afirmou Marcia Bin.

Convênio com 
Estado garante 
construção de 
alça de viaduto
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