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Mogi fecha 2021 com menor 
número de mortes no trânsito
Durante o ano passado foram registrados 30 óbitos, 33% menos do que as vítimas fatais confirmadas no ano de 2015

MOGI

  Cobertura do pátio da feira de Jundiapeba
é entregue pela Prefeitura. Cidades, página 5

O município registrou, em 2021, 
o menor número de mortes em 
acidentes de trânsito desde o iní-
cio dos levantamentos do sistema 
Infosiga, em 2015. De acordo com 
os dados divulgados ontem pelo 
governo do Estado, ocorreram 
30 óbitos nas vias municipais de 
Mogi das Cruzes, que possuem ju-
risdição da Prefeitura, uma queda 
de 18,9% em comparação a 2020, 
quando o total foi de 37 óbitos.  
Cidades, página 8

Mensuração de acidentes começou a ocorrer justamente em 2015

Mogi News/Arquivo
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Além da queda nas mortes, in-
ternações também diminuíram.  
Cidades, página 5

Um ano de vacinação

IMUNIZAÇÃO  
CONTRA A 
COVID-19 
AJUDOU A 
DERRUBAR 
LETALIDADE 
DO VÍRUS

Profissionais da Saúde foram os primeiros vacinados contra o coronavírus no ano passado

Liceu Brasil está oferecendo 5 mil 
bolsas para alunos do Alto Tietê

ITAQUÁ

Para concorrer a uma das vagas é preciso realizar 
a inscrição no site da entidade. Cidades, página 3
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FERRO-VELHO I
A Prefeitura de Poá realizou na ter-
ça-feira a Operação Ferro-Velho, por 
meio do Departamento de Fiscaliza-
ção de Postura, em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Recursos Naturais, Vigilân-
cia Sanitária e Guarda Civil Municipal 
(GCM). O objetivo da ação é coibir a 
receptação de produtos furtados no 
município, bem como preservar a se-
gurança e a saúde pública dos muní-
cipes. A operação resultou na notifi-
cação de quatro estabelecimentos.

FERRO-VELHO II
De acordo com o diretor do Depar-
tamento de Fiscalização de Postu-
ras, Carlos Sousa, quatro estabele-
cimentos foram vistoriados na ação e 
atendeu a denúncias de moradores, 
que chegaram por meio da Ouvidoria 
Municipal. Pelo setor de Fiscalização 
de Posturas, dois ferros-velhos fo-
ram notificados por não possuírem 
o alvará de funcionamento, sendo 
um localizado no Jardim Flórida e 
o outro no bairro Jardim Nova Poá.

FÓRUM DE ITAQUÁ
O presidente da 152ª subseção da 
Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB Itaquaquecetuba), Jairo Sa-
turnino Mendes, se reuniu na últi-
ma terça-feira com o deputado es-
tadual Oscar Castello Branco (PSL) 
a fim de reportar as precariedades 
enfrentadas no Fórum de Itaquá. O 
encontro, que também contou com 
a presença da vice-presidente, Ma-
tilde Gomes, abordou mais uma vez 
as dificuldades estruturais e a ne-
cessária criação das varas da Famí-
lia e da Fazenda Pública. Com mais 
de 120 mil processos paralisados, 
déficit de funcionários e o risco de 
incêndio, a unidade clama por aten-
ção do Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo.

CULTURA
A Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Lazer de Guararema di-
vulgou a lista de atividades culturais 
disponibilizadas pelo governo do Es-
tado de São Paulo para fevereiro. Com 
palestras e oficinas, as atividades se-
rão realizadas de forma online, me-
diante inscrição. A população pode 
conferir todas as oficinas e realizar 
a inscrição no site da Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia Cria-
tiva, pelo link: https://linktr.ee/ofici-
nasnointerior.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Um ano da vacina

H
á exatos 365 dias, o enfermeiro 
mogiano Davi Chaves de Olivei-
ra, então com 49 anos, tornou-se 
a primeira pessoa a ser vacinada 

contra a Covid-19 na região. Como represen-
tante da área da Saúde, grupo prioritário na 
ocasião, ele foi imunizado no Hospital Mu-
nicipal de Mogi das Cruzes, onde trabalha, 
em cerimônia que extrapolou os limites sa-
nitários do ato, pois contou com a presença 
do prefeito da cidade, Caio Cunha (Pode), 
e do então secretário municipal da Saúde, 
Henrique Naufel, além de ampla cobertura 
jornalística.

Naquele dia, o cenário da pandemia do co-
ronavírus ainda mostrava a primeira onda de 
infecção. O Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), 
órgão que passou a contabilizar os casos po-
sitivos da doença e o número de mortes na 
região, registrava 15 óbitos em 24 horas e 
um total de 1.962 vítimas fatais.

Hoje, um ano depois, os dados são alar-
mantes. De acordo com o consórcio, 5.684 
pessoas já perderam a vida em consequência 
da doença, porém, a média diária de mortes 

caiu para duas. Neste intervalo de tempo, 
o mundo enfrentou uma segunda onda de 
contaminação, encontrou um quadro de re-
dução de casos nos últimos meses de 2021, 
mas atualmente sofre com os impactos de 
uma nova variante da Covid-19, a ômicron, 
que tem elevado o registro de ocorrências 
positivas, porém com baixa mortalidade.

O principal fator para esse aparente con-
trole da doença que, segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), está longe de 
terminar, é representado pela vacinação em 
massa da população. Dados do Our World 
In Data apontam que o Brasil já aplicou mais 
de 348 milhões de doses da vacina e deu co-
bertura para aproximadamente 148 milhões 
de pessoas, o que corresponde a 69,4% da 
população.

Os índices ainda não são os ideais, todavia, 
mostram o caminho correto a ser trilhado. 
Nesta semana, a vacinação atingiu o grupo 
de crianças entre 5 e 11 anos, seguindo um 
planejamento idealizado pelo Ministério da 
Saúde. Se a extinção da Covid continua bem 
distante, ao memos o controle do coronaví-
rus parece estar mais próximo.

Enquanto a terceira onda 
de Covid avança sobre o Bra-
sil, muitos brasileiros ainda 
não se imunizaram. Embora 
disponíveis, as vacinas não 
são tomadas por parte dos 
brasileiros. No Hospital Emí-
lio Ribas, na capital, mais de 
70% dos internados são pes-
soas que não se imunizaram 
corretamente. Revelando que, 
quem se imunizou correta-
mente, está menos sujeito aos 
quadros graves da doença, 
que exigem internação hos-
pitalar para tratamento. 

Após a vacinação, a curva 
de mortes diminui drastica-
mente, apontando o sucesso 
da imunização e a respon-
sabilidade pela demora na 
disponibilização das doses. 
Imunizar-se não é um ato 
de proteção individual, mas 
comunitário. Quando um 

Vacina

ARTIGO
Cedric Darwin

paciente não vacinado é in-
ternado, retira a capacidade 
de atendimento de outra pes-
soa. Se a vacina não é obriga-
tória, e as pessoas são livres 
para optar pela imunização, 
seja por ideologia política ou 
pela orientação de políticos 
que defendem essa prática, 
deveriam arcar com as con-
sequências de sua escolha ao 
acessar o serviço de saúde. 

Assim como Guarulhos 
ajuizou uma ação civil con-
tra uma mulher que tomou 
a terceira dose da vacina sem 
que houvesse disponibilidade 
naquele momento, em pre-
juízo da coletividade, medi-
das semelhantes devem ser 
adotadas em face das pes-
soas que não se imunizam e 
depois precisam de interna-
ção que poderia ser evitada 
pela vacinação. A mulher que 
tomou três doses da vacina, 
quando não havia previsão 
nem vacina para todos, foi 

condenada em primeiro grau 
a pagar uma indenização de 
R$ 50 mil. A sentença está 
sujeita a recurso e o pedido 
da Prefeitura de Guarulhos 
é de R$ 500 mil. 

O comprovante de vaci-
nação deve ser exigido com 
mais frequência e rigor, como 
exemplarmente ocorreu na 
Austrália onde um dos maiores 
jogadores de tênis do mundo 
foi deportado por não estar 
vacinado. Os adultos tem a 
escolha de não se vacinar, mas 
e os menores sob sua respon-
sabilidade? Com o início da 
vacinação infantil é possível 
que milhares de crianças sob 
a responsabilidade de adultos 
que não se vacinam fiquem 
sem cobertura. Toda ação e 
omissão contra a saúde pú-
blica deve ser exemplarmente 
combatida.

 cdadv@uol.com.br
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Liceu Brasil oferece 5 mil 
bolsas de estudos na região
Itaquá - O Liceu Brasil vai 
distribuir 5 mil bolsas inte-
grais de estudo em 30 cursos 
profissionalizantes. A ação 
social atinge todo Alto Tietê. 
A novidade deste ano é a 
expansão do sorteio de vagas 
gratuitas para moradores da 
região.

Para concorrer a uma das 
bolsas, o estudante deverá fazer 
a inscrição exclusivamente 
pelo site www.liceubrasil.com.
br do dia 24 de janeiro a 27 
de fevereiro e ter no mínimo 
7 anos de idade. A live de 
lançamento está marcada 
para às 19 horas do dia 24 e 
será transmitida pela página 
da instituição no facebook.
com/liceubrasil.

Para o diretor do Liceu 
Brasil, Lucas Costa, o Lucas 
do Liceu, essa é uma exce-
lente oportunidade para que 
os jovens impulsionem suas 
carreiras com um ensino de 
qualidade e totalmente gratuito. 

“O principal objetivo é oferecer 
uma oportunidade para que 
os jovens da nossa cidade e 

Educação

da região possam se qualificar 
profissionalmente e, assim, 
aumentarem suas chances 
de ingressar no mercado de 
trabalho”, destaca.

“É gratificante fazer parte 
desse tipo de mudança, de 
transformação de vida. En-
contrar um aluno que relata 
que conseguiu um emprego 
graças à oportunidade que 
demos a ele: ver a evolução 
profissional dessas pessoas e 
saber que valeu a pena apostar 
nelas. Por isso, queremos 
levar essa possibilidade para 
o maior número de locais 
possíveis. Sabemos que nossa 
região tem muitos problemas, 
mas só por meio da educação 
poderemos mudar nossa 
sociedade, verdadeiramente”, 
declarou Lucas.

Passo a passo
Após a inscrição, os se-

lecionados vão receber um 
SMS com informações de 
como efetuar a matrícula 
no curso. Eles serão orien-
tados a comparecer na sede 

do Liceu Brasil com o RG e 
CPF. No caso de menores de 
idade, será exigida a presença 
do responsável legal com a 
documentação de ambos. 
Não haverá nenhum tipo 
de cobrança para os alunos, 
sendo a matrícula e o material 
didático totalmente gratuitos.

Bolsas
As 5 mil vagas serão ofe-

recidas nos seguintes cursos: 
Administração de Pequenas 
Empresas, Alongamento de 
cílios, Alongamento de unhas, 
Automaquiagem, Auxiliar 
Administrativo, Barbeiro, 
CFTV, Contabilidade, De-
pilação, Desenho, Designer 
de sobrancelhas, Elétrica, 
Empreendedorismo, Espanhol, 
Gestão Financeira, Informá-
tica KIDS, Informática para 
Melhor Idade, Inglês, Jovem 
Aprendiz, Libras, Logística, 
Manicure, Marketing Digital, 
Massoterapia, Recepcionista, 
Recursos Humanos, Técnicas 
de Venda e, entre outros, 
Telemarketing.

Vacinação contra coronavírus 
completa 1 ano neste feriado
No dia de São Sebastião, padroeiro da cidade, data ganha mais um significado para os moradores suzanenses

COVID-19

Suzano - Diante do cenário 
de pandemia do coronavírus 
(Covid-19), o dia 20 de janeiro 
ganhou um novo significado 
em Suzano. A data marcada 
pelo feriado municipal do Dia 
de São Sebastião, padroeiro da 
cidade, hoje também representa 
mais vida e esperança. Isso 
porque há um ano o muni-
cípio imunizava a enfermeira 
Geraldina Cristina Gabriel, a 
primeira suzanense a receber 
a vacina contra a Covid-19. 
De lá para cá, a cidade já 
registra mais de meio milhão 
de aplicações, contemplando 
100% do público apto estimado 
com a primeira dose.

Para o secretário municipal 
de Saúde, Pedro Ishi, este 
primeiro ano ficou registrado 
na memória de Suzano. “Con-
seguimos criar um movimento 
na cidade, impactando não só 
os servidores da Saúde, mas 
mobilizando todos os demais 
colaboradores da Prefeitura 
de Suzano, além de muitos 
voluntários. Nos primeiros 
nove meses de atendimento, 

concentramos a vacinação 
em polos estratégicos, com 
destaque para a atuação da 
Arena Suzano, que foi palco 
para a imunização de milhares 
de suzanenses. Sem dúvidas 
foi um período marcante e 
emocionante”, comentou.

Ao longo dos últimos meses, 
a Pasta organizou dois grandes 
mutirões de vacinação. A 
chamada “Virada da Vacina” 
garantiu mais de 60 horas de 
atendimento ininterrupto no 
ginásio esportivo. As duas 
edições somaram cerca de 
40 mil doses aplicadas em 
um curto espaço de tempo. 

“Seguimos a premissa de que 
tempo é vida, por isso nos 
empenhamos em fazer com 
que a vacinação pudesse alcan-
çar o maior número possível 
de pessoas em Suzano. A 
estratégia foi importante à 
medida em que garantimos 
esse atendimento em horário 
alternativo à população, ao 
passo em que também não 
penalizamos a rede da Atenção 
Básica”, relembrou o prefeito 

Rodrigo Ashiuchi (PL). 
A força-tarefa deu resultado 

e, no início de dezembro, o 
município alcançou a marca 
de 244.880 pessoas vacinadas 
contra a Covid-19 com ao 
menos uma dose, superando 

100% do público maior de 12 
anos estimado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. No mes-
mo mês, a pasta impulsionou 
a aplicação da terceira dose 
de reforço, garantindo mais 
segurança aos suzanenses. Já 

em 2022, o foco é a vacinação 
das crianças, começando pelos 
pequenos que apresentam 
quadro de comorbidade. O 
atendimento será hoje e amanhã.

“Mais uma vez chegamos 
ao dia 20 de janeiro com 

muita alegria no peito. Esta-
remos com nossas equipes em 
campo para mais uma etapa 
da campanha de imunização 
contra a Covid-19. A vacinação 
das crianças representa um 
passo importante rumo ao 
futuro. Nosso maior desejo é 
controlar e cessar a pandemia, 
garantindo mais qualidade de 
vida a todos”, disse o chefe 
do Executivo.

Suzano contabiliza 539.244 
aplicações, sendo 241.363 da 
primeira dose, 7.632 da dose 
única e 219.014 da segunda 
dose. Sendo assim, 93,9% 
dos imunizados já estão com 
o esquema vacinal completo. 
Em relação à terceira aplicação 
de reforço, 71.235 suzanenses 
já foram contemplados. A 
dose é recomendada para 
os adultos (18+ anos) que 
já completaram o esquema 
vacinal há pelo menos quatro 
meses.

O atendimento ao público 
geral, exceto crianças menores 
de 11 anos, segue nas 24 
unidades de saúde.

Nestes 365 dias, mais de meio milhão de doses foram aplicadas no município

Wanderley Costa/Secop Suzano 

Guararema- A cidade avan-
çou para a marca de 87% da 
população imunizada com as 
duas doses ou dose única da 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19). Os dados são do 
Boletim Epidemiológico do 
município, divulgado nas 
redes sociais da administra-
ção municipal com dados 
da Secretaria Municipal de 
Saúde na terça-feira. 

De acordo com o balanço 
da Pasta, 25.416 pessoas já 
haviam recebido duas doses 
dos imunizantes, além de 
853 pessoas que receberam 
a dose única, contabilizando 
87,1% do total da população 

- 30.136 - de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Outros dados sobre o avanço 
da vacinação em Guararema 
também chamam atenção. A 
cidade já registra mais 94% 
de toda a população com 
a primeira dose - 28.555 
pessoas. Além disso, cerca 
de 9,5 mil pessoas já foram 
imunizados com a dose de 
reforço.

População vacinada com 
duas doses chega a 87%

Pandemia

“Este é um dado muito 
importante para nossa cida-
de, para nossa população e 
revela o comprometimento 
da Secretaria de Saúde e de 
toda nossa administração em 
ampliar o acesso à vacina no 
nosso município”, explicou o 
prefeito José Henrique Eroles 
Freire (PL), o Zé. “Comple-
tamos, nesta sexta-feira, um 
ano da vacinação contra a 
Covid-19 e conseguimos ao 
longo deste período imunizar 
praticamente toda nossa 
população, um marco muito 
importante para nossa cidade”, 
completou.

A campanha de vacina-
ção contra a Covid-19 teve 
início em 21 de janeiro em 
Guararema e, desde então, 
vem seguindo rigorosamente 
os planos estadual e federal 
de imunização.

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde já realizou cinco edi-
ções do Dia D da vacinação 
que aceleraram ainda mais 
o processo de imunização 
no município.

Ferraz - Prefeitura iniciou 
ontem as ações do programa 
Mais Asfalto no bairro da Vila 
São Paulo. As ruas Leonardo 
da Vinci e Vinícius de Moraes 
estão sendo contempladas.

No primeiro dia de trabalho 
está sendo realizada a fresagem 
para receber a nova massa. Ao 
todo, será feito um recapea-
mento de aproximadamente 
700 metros.

A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) afirmou que a cidade 
será um grande canteiro de 
obras de recuperação de vias.

“Vamos recuperar as prin-
cipais vias da cidade, serão 
mais de cem, com material 
de qualidade, um trabalho 
bem feito para durar muito”.

As ações visam propiciar a 
população mais segurança e 
conforto no deslocamento. Na 
programação do Mais Asfalto 
está prevista a recuperação de 
aproximadamente de ruas 
que estão em péssimo estado 
de conservação e que não 
recebem manutenção há anos, 
um investimento de mais de 
R$ 40 milhões.

‘Mais Asfalto’ 
contempla 
outro bairro

Melhorias
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Secretaria realiza formatura 
do Curso de Capacitação
Mogi- A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
realizou ontem, no Auditório 
da Prefeitura, a formatura de 
32 alunos que completaram 
o Curso de Capacitação para 
Fiscalização Ambiental, que 
foi ministrado por técnicos 
da Pasta. Eles trabalham em 
secretarias municipais – Infraes-
trutura Urbana, Planejamento 
e Urbanismo, Semae – , na 
Guarda Municipal e também na 
Delegacia do Meio Ambiente. 

A secretária municipal do 
Verde e Meio Ambiente, Mi-
chele de Sá Vieira, destacou 
a importância do curso: “É 
um imenso prazer estar aqui 
com vocês, foi uma grande 
satisfação o desenvolvimento 
desse curso, que é muito 
relevante para o município. 
Temos diversas áreas ambien-
talmente protegidas em Mogi 
das Cruzes, por isso é impor-
tante qualificar os técnicos da 
Prefeitura, em conjunto com 
outras estruturas de gestão 
externas. Isso trouxe um na-
tural enriquecimento para a 

Fiscalização Ambiental

formação e consequentemente 
para a fiscalização ambiental 
da cidade”, afirmou.

Também participaram da 
solenidade o secretário munici-
pal de Segurança, André Ikari, 
o adjunto Alexandre Soares 
Ribeiro e representantes da 
Fundação Florestal – o gerente 
regional Adriano Candeias de 
Almeida e a gestora de unidade 
de conservação Katia Bastos 
Florindo.

O curso de Capacitação 

para Fiscalização Ambien-
tal foi anunciado durante 
a programação do Junho 
Ambiental do ano passado e 
tem como objetivo fornecer 
conhecimento básico dos 
elementos que compõem 
o meio ambiente, além de 
informações específicas dos 
textos normativos ambien-
tais. A meta é proporcionar a 
compreensão sobre a extensão, 
as peculiaridades e a impor-
tância do tema no cotidiano 

Formatura de 32 alunos ocorreu no Auditório da Prefeitura

Pedro Chavedar/PMMC

Prefeitura faz rescaldo da chuva
Equipes ficaram até às 2h30 nas ruas para remoção de árvores demais objetos das vias públicas no município

UM DIA DEPOIS

Mogi - Em função da forte 
chuva que atingiu a cidade no 
fim da tarde de anteontem, as 
equipes da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana estão 
mobilizadas para fazer todo o 
trabalho de rescaldo e deixar 
a cidade em boas condições 
de conservação.

Ao todo, foram registrados 
mais de 20 pontos de queda 
de árvore, dois pontos de 
inundação e um de alagamento. 
Todos foram e continuam sendo 
atendidos pelas equipes. No 
caso de quedas de árvores, 
as equipes ficaram até 2h30 
nas ruas, para a remoção das 
árvores e desobstrução de 
vias públicas. Num primeiro 
momento, foram 117 m³ de 
galhos e folhagem removidos.

As equipes também iniciaram 
ontem limpeza nos pontos de 
inundação, como na Ponte 
Grande. Os principais locais 
atingidos no bairro foram 
rua Senday, Gonçalo Ferreira 
e Abel José da Silva. Apenas 
desses locais, foram dez metros 
cúbicos de resíduos retirados 
de vias e espaços públicos. 
Atendimentos também foram 
e continuam sendo feitos no 
Mogilar, onde foi registrado 
alagamento, em especial na 

avenida Prefeito Carlos Fer-
reira Lopes.

Boa parte do material retira-
do de vias e espaços públicos 
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 Admi-
nistração já disponibiliza para 
isso. Além da coleta de lixo 
domiciliar, a cidade conta com 
três Ecopontos e há ainda a 
Operação Cata-Tranqueira 
todos os sábados.

Ao longo do último ano, 
a Operação Cata-Tranqueira 
recolheu um total de 78 to-
neladas de material separado 
pela comunidade e que teve 
a destinação correta. Vale um 
comparativo com a chuva da 
última quinta-feira, em que 
quase essa mesma quantidade 
de resíduos foi recolhida pelas 
equipes em apenas uma noite.

A orientação da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
Urbana é para que não sejam 
descartados em vias e espaços 
impróprios materiais como 
garrafas de plásticos, isopor e 
madeira, que são facilmente 
arrastados pela enxurrada e 

obstruem o sistema de drena-
gem. Outra orientação é não 
jogar entulho nos terrenos e 
margens de córregos.

A Secretaria também trabalha 
ao longo de todo o ano com 
manutenções no sistema de 
drenagem, para preparar a 
cidade para o período de 
chuvas. Em 2021, foi realizada 
a limpeza de 3,9 mil bocas 
de lobo, desobstrução de 
6,5 quilômetros de galerias, 
implantação e reforma de 
1.926 unidades de bocas de 
lobo, bocas de leão e galerias, 
manutenção de 128 metros 
de muros de arrimo, roçada 
de 300 mil metros quadrados 

de margens de córregos e 
valas e desobstrução de 110 
quilômetros de valas e córregos.

A programação da coleta de 
lixo, Operação Cata-Tranqueira, 
bem como os dias e horários de 
funcionamento dos Ecopontos 
ficam sempre disponíveis para 
consulta pública, no site da 
Prefeitura.

Defesa Civil
A Defesa Civil de Mogi das 

Cruzes informa que entre as 7 
horas desta terça-feira às 7 horas 
de ontem foram registrados 
63,7 mm de chuva, de acordo 
com a medição realizada na 
estrutura do DAEE, na Ponte 

Grande. As precipitações se 
concentraram a partir das 
17 horas, em um período de 
cerca de 40 minutos - volume 
muito alto em curto espaço de 
tempo. O nível do rio Tietê, 
no mesmo ponto, é de 2,58 
metros.

A combinação entre alto 
volume de chuvas em pouco 
tempo causou locais com acú-
mulo de água em pontos da 
região central, Rodeio, Ponte 
Grande, Mogilar e Cezar de 
Souza. A água escoou pelo 
sistema de drenagem com a 
diminuição da chuva.

As sirenes das praças da 
Bandeira e Francisca de Campos 
Mello Freire, conhecida como 
Praça do Enfartados, foram 
acionadas, de forma preven-
tiva, para alertar motoristas, 
moradores e comerciantes, 
mas não foram registrados 
alagamentos nestes locais. 

O setor de podas de árvo-
res da Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
percorreu a cidade até por 
volta das 22 horas de terça-

-feira, atendendo chamados 
de quedas de árvores. Foram 
registradas 21 quedas, em 
diversos pontos do municí-
pio, como Shangai, Socorro, 

Rodeio, Mogilar, Vila Oliveira, 
Parque Monte Líbano, Cezar de 
Souza, Volta Fria e Braz Cubas. 
As árvores foram retiradas e 
a madeira é encaminhada 
para reciclagem. O trabalho 
foi realizado com o apoio de 
outros órgãos participantes 
da Operação Verão e teve 
continuidade ontem.

Já na tarde de ontem, a 
chuva forte voltou a atingir 
Mogi das Cruzes e causou 
pontos de acúmulo de água 
em pontos da região central, 
Socorro, Vila Oliveira, Vila 
Natal, Vila Nova Mogilar e 
Cezar de Souza. O distrito 
de Sabaúna também teve um 
intenso volume de chuvas. O 
acúmulo ocorreu devido ao 
grande volume registrado 
em curto espaço de tempo. A 
água escoou pelo sistema de 
drenagem com a diminuição 
da chuva.

Mais uma vez, as sirenes 
foram acionadas, de forma 
preventiva, para alertar motoris-
tas, moradores e comerciantes 
sobre o risco de alagamentos. O 
volume de chuva desta quarta-

-feira será aferido às 7 horas 
desta quinta-feira, quando é 
feita a medição na estrutura 
do DAEE, na Ponte Grande.

Chuva deixou parte da cidade alagada e sem energia 

Divulgação/PMMC

Indústrias veem alta de 
93% nos casos de gripe
Região - A indústria do Alto 
Tietê registrou aumento de 
93% nos casos de gripe a partir 
de janeiro deste ano, período 
em que o Brasil enfrenta 
uma onda atípica da doença. 
Já os casos de coronavírus 
(Covid-19), apresentaram 
uma alta de 62% no mês no 
setor. Os dados são de uma 
pesquisa de amostragem 
realizada pelo Grupo de 
Recursos Humanos (GRH) 
do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp) 
no Alto Tietê, com empresas 
que atuam em diferentes 
segmentos da indústria de 
transformação nas cidades 
de abrangência da entidade.

Num universo de 3.500 
trabalhadores das empresas 
pesquisadas, a proporção é 
de 2,61% afastamentos em 
decorrência da influenza, 
o que corresponde a 90 
pessoas, e de 1,40%, ou 
seja, 48 trabalhadores pelo 
coronavírus.

O afastamento de cola-
boradores pelas doenças 

Em janeiro

respiratórias gera impactos 
para a indústria, desde a 
parada parcial da produ-
ção até gastos extras com 
recursos humanos.  Isso 
porque para driblar a falta 
de colaboradores, parte das 
indústrias aumentou as horas 
extras. Há casos, ainda, de 
remanejamento de pessoal de 
outros setores e contratação 
de temporários. De maneira 
geral, 30% dos entrevistados 
afirmaram que os casos de 
Covid-19 comprometeram 
a produção, já para 33%, os 
casos de gripe contribuíram 
para piorar o cenário. 

“A indústria, assim como 
outros setores produtivos, 
está sentindo os impactos 
desse aumento significativo 
dos casos de gripe e mesmo 
de Covid, ainda que com 
quadros mais leves. Ambas 
as situações, no entanto, 
são de rápida transmissão e, 
portanto, o afastamento acaba 
sendo inevitável. Com isso, 
há alteração em toda a rotina 
de produção das fábricas 

e, em segmentos que estão 
com alta demanda, é preciso 
rapidamente cobrir as faltas”, 
ressaltou Newton Bianchi, 
coordenador do Grupo de 
Recursos Humanos (GRH) 
do Ciesp Alto Tietê.

Segundo ele, a expectativa 
é de redução nos casos de 
gripe e Covid a partir do 
final deste mês. “O cuidado 
individual é decisivo para a 
saúde do coletivo e a manu-
tenção das atividades diárias 
nas empresas”, frisa Bianchi.

Mesmo com os números 
apurados, 60% das empre-
sas que notaram aumento 
dos casos de Covi-19 em 
janeiro, revelaram que o 
índice é menor que o do 
ano passado. Já 20% delas 
acreditam que o índice foi 
maior e outros 20% avaliam 
como igual. No quadro de 
gripe, 46% dos pesquisados 
afirmam que o volume de 
casos foi maior que no ano 
anterior, enquanto outros 
46% consideram menor e 
6% como igual.
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Cobertura do pátio da feira é entregue
Mogi - O prefeito Caio Cunha 
(Pode) entregou ontem as 
obras de cobertura do Pátio 
José Ferreira da Nóbrega, 
em Jundiapeba, espaço 
que deverá oferecer mais 
conforto e segurança aos 
feirantes e frequentadores 
das feiras livres e varejões, 
além de viabilizar outras 
atividades.

“Entregamos a cobertu-
ra que já estava prevista, 
mas, principalmente após 
ouvirmos os feirantes, en-
tendemos que muito ainda 
precisa ser melhorado. Saí-
mos dessa entrega já com o 
compromisso de ampliar a 
cobertura e garantir melhor 

Jundiapeba

proteção contra as chuvas. 
Vamos investir em projetos 
de qualidade para Jundia-
peba”, afirmou o prefeito.

As obras de cobertura 
incluem os pátios da Feira 
de Jundiapeba e de Braz 
Cubas, que será entregue 

Vacinação completa um ano e 
reduz letalidade e internações
Desde o início da campanha, mais de 2,8 milhões de doses foram aplicadas na região para combater a doença

COVID-19

Região - Há um ano o Alto 
Tietê começava a ver um 
caminho para fora da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), com o início 
da campanha nacional de 
imunização - uma iniciativa 
que, nos últimos 12 meses, 
ajudou a frear a curva de 
contaminação após mais de 
2,8 milhões de doses. Para 
secretários de Saúde de cida-
des da região, o número de 
mortes e mudou até mesmo 
o perfil dos pacientes inter-
nados nos hospitais públicos 
e privados.

A campanha de imunização 
começou no Estado de São 
Paulo três dias após a aprova-
ção da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para o uso emergencial de 
duas vacinas: a Coronavac 
produzida em uma parceria 
do Instituto Butantan e o la-
boratório Sinovac, e a vacina 
desenvolvida em parceria da 
Astrazeneca com a Fundação 

Oswaldo Cruz. Na primeira 
etapa, durante os meses de 
janeiro e fevereiro, foram 
vacinados os trabalhadores 
da linha de frente da Saúde, 
considerados os mais expostos 
ao vírus.

O primeiro morador do Alto 
Tietê a receber a vacina contra 
a Covid-19 foi Davi Chaves 
de Oliveira, enfermeiro do 
Hospital Municipal de Braz 
Cubas. Segundo a Secretaria 
de Saúde, a ocupação dos 
leitos caiu de 72% na Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) e 62% na Enfermaria 

- segundo dados do governo 
do Estado, um total de 816,9 
mil doses já foram aplicadas 
na população. “A vacinação 
está contribuindo para reduzir 
os índices de mortalidade. 
Os boletins do Ministério 
da Saúde tem apresentado 
alta nas novas infecções, 
mas os óbitos sobem muito 
lentamente, e o mesmo tem 
ocorrido em Mogi: neste 
ano tivemos 1.478 novos 
casos com apenas um óbito”, 

informou o secretário Zeno 
Morrone Junior.

Em Suzano, a taxa de ocu-
pação dos leitos recuou de 
65,6% no dia 19 de janeiro de 
2021 - quando a enfermeira 
da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Boa Vista Geral-
dina Cristina foi vacinada 

- para 13,6%, com apenas 

três leitos de 22 disponíveis 
para o vírus na rede. “Houve 
um período de diminuição 
na quantidade de casos, e 
com a nova onda o número 
voltou a aumentar; porém, 
até o momento, são poucos 
casos graves. Pacientes com 
comorbidades vacinados e que 
foram contaminados foram 

bastante beneficiados, por 
apresentarem quadros mais 
leves”, afirmou o secretário 
Pedro Ishi, da Saúde.

Na cidade de Poá, desde o 
início da vacinação a taxa de 
infectados em internação caiu 
de 38% no dia 19 de janeiro 
de 2021 para lotação-zero 
na tarde de ontem. A cidade, 
segundo dados do governo 
do Estado, havia aplicado 
até ontem 208.741 doses da 
vacina em sua população - a 
primeira a receber na cidade 
foi a auxiliar de enfermagem 
Fabiana Alexandre da Silva 
Vicente. “A vacinação foi 
extremamente importante 
para diminuir os casos gra-
ves da doença”, declarou o 
comando da pasta da Saúde 
da cidade.

A cidade de Ferraz de 
Vasconcelos informou em 
nota que, embora não tenha 
leitos em sua rede municipal, 
notou a redução dos custos do 
município com a pandemia, 
após vacinar 298.747 pessoas 
nas estimativas da Secretaria 

de Estado da Saúde; a pri-
meira vacinada foi a auxiliar 
de enfermagem Alaíde da 
Cunha, 65 anos. “A vacinação 
ajudou a reduzir os custos 
com a pandemia pois, ao se 
contaminar com Covid-19 e 
evoluir para forma moderada 
a grave, isso acaba agravando 
as doenças de base e, com 
isso, necessitaria de recursos 
avançados. Com a vacinação, 
estes casos diminuíram o que 
automaticamente”, explicou 
a administração municipal.

A cidade de Itaquaquece-
tuba, que começou com a 
coordenadora de enfermagem 
Gisela Lopes Duque, de 39 
anos, chegou à marca de 
603.509 pessoas imunizadas. 
Segundo dados do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), a cidade re-
gistrou ao longo do ano 
18.868 casos positivos da 
doença, com 757 mortes; 
no entanto, desde o dia 30 
de dezembro, foram apenas 
271 casos e apenas um óbito. 

André Diniz

Funcionários da saúde foram os primeiros vacinados

Wanderley Costa/Secop Suzano

Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e 
o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Ado-
lescente promoverão hoje e 
amanhã a  capacitação para 
os conselheiros tutelares da 
cidade. A ação é voltada para 
todos os membros, titulares e 
suplentes, para conselheiros 
do próprio CMDCA, bem 
como para todos os atores 
do sistema de garantia dos 
direitos da criança e do ado-
lescente na cidade.

A capacitação acontecerá 
nos dois dias, das 9 às 17 
horas, no auditório da Escola 
de Governo e Gestão. A ati-
vidade terá como palestrante 
Luciano Betiate, que é con-
selheiro tutelar da cidade de 
Ibiporã (PR), além de escritor, 
palestrante e conferencista 
sobre temas relacionados a 
direitos humanos voltados 
para a infância e juventude.

O objetivo é promover a 
capacitação continuada dos 
conselheiros, que desempenham 
um papel fundamental na 
defesa dos direitos da criança 

Conselheiros tutelares 
recebem capacitação

Direitos da criança e do adolescente

e do adolescente. A ação é 
uma iniciativa do CMDCA, 
que também é responsável 
pelo acompanhamento e 
orientação da atuação dos 
Conselhos Tutelares.

O conteúdo programático 
vai abordar os marcos regu-
latórios da proteção integral 
à infância, à juventude e os 
direitos fundamentais estabe-
lecidos no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Também 
será debatida a política de 
atendimento ao grupo, bem 
como a composição, respon-
sabilidades e desafios dos 
atores do sistema de garantia 
dos direitos, sob as ópticas de 
promoção, proteção e defesa.

Mogi conta com três unidades 
do Conselho Tutelar – Centro, 
Braz Cubas e Jundiapeba. Eles 
são encarregados pela sociedade 
de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e 
do adolescente, portanto 
devem ser acionados em 
casos de violação de direitos. 
Denúncias também podem 
ser feitas pelo Disque 100 e 
pelo 190, da Polícia Militar.

amanhã, às 10 horas. Nos 
dois locais, os serviços in-
cluem também áreas para 
administração, sanitários e 
fechamento com alambrado. 
O investimento total é de R$ 
3.865.277,48 e beneficiará 
um total de 217 feirantes.

“O objetivo da Secretaria 
de Agricultura é viabilizar 
um espaço melhor para os 
feirantes e os consumidores, 
que terão um local mais seguro 
para fazer suas compras”, 
explicou o secretário de 
Agricultura, Felipe Almeida. 
Além das feiras, os novos 
pátios poderão ser usados 
para outras atividades junto 
à comunidade dos bairros.

Entrega foi oficializada pelo prefeito Caio Cunha

Pedro Chavedar/PMMC
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021 - PROCESSO Nº 201.818/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC 
OCRE E TUBO DEFOFO MPVC.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 02 de fevereiro de 2022, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 18 de janeiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 001-2/2021 - PROCESSO N.º: 201.245/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO DO PAR-

QUE DAS VARINHAS, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES.
EMPRESA VENCEDORA: ENPASA ENGENHARIA, PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO 
LTDA. no valor global de R$ 11.823.410,60 (onze milhões, oitocentos e vinte e três 
mil, quatrocentos e dez reais e sessenta centavos). Mogi das Cruzes, 18 de janeiro de 

2022. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 078/2021 - PROCESSO Nº 201.521/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRO FERRULE.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do 
Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido a 
necessidade de correção de item no edital, fica suspensa “sine die” a sessão de aber-
tura das propostas, cuja data estava marcada para o dia 27 de janeiro de 2022. Após 
as correções, o edital será novamente publicado, com nova data de abertura, e será 
identificado pelo número 078-2/2021. Mogi das Cruzes, em 19 de janeiro de 2022. 

JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

Deomedes Simão da Silva
Geraldo Pereira Nunes

Aparecida Ferreira Vasconcellos
Rosa Graciana dos Santos

Minoru Tanaka

Francisco de Assis Pereira da Costa
Carlos Daniel da Silva

Luiz Tamawoki
Hamilton Daibs

Daniel da Silva Santos
Claudio Cardoso de Souza

Mauricio Arias
Conceição Rodrigues Vendramini

Masayo Kawana
Maria Irene Tanaka

FALECIMENTOS

17 DE JANEIRO DE 2022

FALECIMENTOS

18 DE JANEIRO DE 2022

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2021 - PROCESSO Nº 32.297/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPE 
PRONTUÁRIO – KRAFT.
EMPRESAS VENCEDORAS: PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e BRUNO SANTONI 
BECKER PAPÉIS.
VALOR GLOBAL: R$ 31.875,00 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Mogi das Cruzes, em 13 de dezembro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2021 – PROCESSO Nº 24.868/2021 E APENSOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica aos 
interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada em 28 de dezembro de 2021, 
foi informado o valor final de R$ 672.830,83 (seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta 
reais e oitenta e três centavos), sendo correto o valor de R$ 672.222,03 (seiscentos e setenta 
e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e três centavos). 

Mogi das Cruzes, em 12 de janeiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2021 – PROCESSO Nº 24.459/2021 E APENSOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS (ARMÁRIO, ESTANTE, ARQUIVO DE 
AÇO, MESA, CADEIRA, ETC).
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica 
aos interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada em 30 de dezembro de 
2021, foi informado o valor final de R$ 147.404,82 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e 
quatro reais e oitenta e dois centavos), sendo correto o valor de R$ 122.708,82 (cento e vinte 
e dois mil, setecentos e oito reais e oitenta e dois centavos). 

Mogi das Cruzes, em 12 de janeiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2021 – PROCESSO Nº 24.861/2021 E APENSOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (TELEVISOR, GELADEIRA, FREEZER, 
FRIGOBAR, BEBEDOURO, MICRO-ONDAS FRIGOBAR, VENTILADOR).
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica aos 
interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada em 28 de dezembro de 2021, 
foi informado o valor final de R$ 54.254,37 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e 
quatro reais e trinta e sete centavos), sendo correto o valor de R$ 43.071,47 (quarenta e três 
mil e setenta e um reais e quarenta e sete centavos). 

Mogi das Cruzes, em 12 de janeiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2021 – PROCESSO Nº 24.847/2021 E APENSOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TENDAS, CAIXAS PLÁSTICAS, PALLETS, SUPORTE 
HIGIENIZADOR, ÁLCOOL EM GEL E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica aos 
interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada em 30 de dezembro de 2021, 
foi informado o valor final de R$ 39.855,86 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco 
reais e oitenta e seis centavos), sendo correto o valor de R$ 10.337,96 (dez mil, trezentos e 
trinta e sete reais e noventa e seis centavos). 

Mogi das Cruzes, em 12 de janeiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Agendamento online para vacinação segue aberto em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes reforça a importância da imunização contra a 

Covid-19 e está com agendamento online aberto para aplicação de qualquer dose no 

site www.cliquevacina.com.br. Há opções de todos os imunizantes, incluindo algumas 

vagas para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. Nas últimas 24 horas, quatro 

mortes foram notificadas na região, sendo duas em Arujá e duas em Suzano.

Em queda, Mogi tem o menor 
índice de mortes desde 2015
Os 30 óbitos registrados no ano passado são 33% mais baixos do que em 2015, quando Estado iniciou contagem

VÍTIMAS DO TRÂNSITO

Mogi – O município re-
gistrou, em 2021, o menor 
número de mortes em aci-
dentes de trânsito desde o 
início dos levantamentos 
do sistema Infosiga, em 
2015. De acordo com os 
dados divulgados ontem 
pelo governo do Estado, 
ocorreram 30 óbitos nas 
vias municipais da cidade, 
que possuem jurisdição da 
Prefeitura, uma queda de 
18,9% em comparação a 
2020, quando o índice foi 
de 37 óbitos.

O número de 2021 é 
11,7% mais baixo que o 
de 2019, até então o menor 
índice registrado. Compa-
rado com anos anteriores, 
os óbitos em acidentes de 
trânsito no ano passado 
são 33,3% menores que 
em 2015, 37,5% menores 

Frota de veículos de Mogi é a maior do Alto Tietê

que em 2016, 31,8% mais 
baixos que em 2017 e 30,2% 
menores que em 2018.

“Estes dados são muito 
positivos para Mogi das Cru-
zes, porque se refletem em 
vidas que são salvas. Foram 
registrados menos mortes, 
mesmo com o aumento 
da frota de veículos e do 
maior número de pessoas 
circulando nas ruas devido à 
evolução da situação sanitária 
da pandemia. A Prefeitura 
desenvolve um trabalho 
contínuo, que busca oferecer 
um trânsito cada vez mais 
seguro, harmônico e humano 
para os mogianos, atuando 
na prevenção e correção. O 
objetivo é a cada ano diminuir 
os números de acidentes e 
vítimas”, destacou a secretária 
municipal de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres.

Ela lembrou ainda que, 
durante todo o ano, é ado-
tado um trabalho integrado 
voltado à mobilidade e à 
segurança viária. “Somente 
em Educação para o Trânsito, 
cerca de 15 mil pessoas foram 

atendidas com campanhas, 
palestras e ações de cons-
cientização. Este esforço está 
apresentando resultados 
no comportamento dos 
motoristas, motociclistas 
e pedestres, junto com as 

intervenções de sinalização, 
fiscalização e engenharia de 
tráfego, que completam os 
pilares das ações desenvol-
vidas”, completou.

A queda no número de 
óbitos se torna mais signi-
ficativa quando analisadas 
as características específicas 
do município. Mogi possui 
a maior frota de veículos e a 
maior malha viária do Alto 
Tietê. Além disso, a cidade 
é polo econômico regional, 
recebendo a circulação de 
pessoas de outros municípios 
que vêm acessar o comér-
cio, os estabelecimentos de 
serviços, além de trabalhar 
e estudar.

Números gerais
Se levados em conta os 

números do Infosiga para 
todo o município – o que 

inclui as vias municipais e 
as rodovias estaduais – os 
dados também são posi-
tivos. Foram registrados 
58 óbitos em acidentes de 
trânsito, 7,9% menos que 
em 2020. Como no caso das 
vias municipais, os dados 
gerais de 2021 também são 
os menores da série histó-
rica: 21,6% mais baixo que 
2015, 20,5% a menos que 
2016, 13,4% mais baixo 
que 2017, 14,7% menos 
que 2018 e 9,4% mais baixo 
que em 2019.

A situação de Mogi vai em 
sentido oposto ao cenário 
do Estado como um todo. 
Em 2021, foram registrados 
444 óbitos em rodovias, 
estradas, ruas e avenidas 
de São Paulo. O número 
foi 2,7% maior que no ano 
anterior.
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