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Mortes no trânsito reduzem 
16% durante mês de janeiro

Levantamento mostrou que dez acidentes ocorreram mês passado; no mesmo período de 2021 foram 12 casos

SAÚDE

  Jardim Revista, em Suzano, vai ganhar UPA 24 horas. Cidades, página 3

Um levantamento feito nesta 
semana, junto à base de dados 
do sistema Infosiga, apontou que 
o número de mortes no trânsi-
to nas dez cidades da região teve 
uma queda de 16,6% na compa-
ração entre o mês de janeiro des-
te ano e o mesmo período no ano 
passado. O sistema Infosiga cruza 
informações de hospitais e das po-
lícias Civil e Militar sobre ocorrên-
cias no trânsito com mortes, bem 
como acidentes com vítimas não 
fatais, incluindo os locais dos aci-
dentes - o levantamento permite 
que os gestores públicos possam 
planejar soluções para o tráfego 
tornando-o mais seguro, com o fi-
nanciamento estadual para as ações..  
Cidades, página 8

Maioria dessas reclamações são 
oriunda de aposentados e pensio-
nistas sem que tenham contratado. 
Cidades, página 4
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Mogianos 

conquistam vaga 

para mundial. p4
Números foram divulgados pelo Infosiga; Mogi registrou o maior número de casos para o período

Mogi News/Arquivo
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Estudantes PCDs poderão  
se matricular perto de casa

Projeto de lei aprovado pelos vereadores vai agora 
para sanção do prefeito Caio Cunha. Cidades, página 5
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NÃO É BICHO-PAPÃO...
A vereadora Inês Paz (Psol), durante 
sessão de terça-feira da Câmara de 
Mogi das Cruzes, chamou a atenção 
para uma série de demandas dos 
profissionais dos Conselhos Tutela-
res: a necessidade de desconstru-
ção da imagem que possuem jun-
to ao público, onde são tidos como 
“tiradores de crianças” de famílias 
vulneráveis.

...MAS O ASSUNTO É SÉRIO
Inês chamou a atenção para as de-
mandas pelas quais os profissio-
nais passam no suporte às crianças 
em situação de vulnerabilidade – o 
salário, que é um dos mais baixos 
da região, a falta de infraestrutu-
ra como veículos e segurança para 
atuar em diligências, a necessida-
de da criação de mais um conselho 
tutelar para atender à proporção de 
um conselho para cada 100 mil ha-
bitantes, e a necessidade de diálogo 
com a administração municipal so-
bre o que falta para o bom desem-
penho da atividade.

PRONTO, SOCORRO
Iduigues Martins (PT) também abor-
dou o tema da saúde pública, res-

saltando que dos quatro hospitais 
públicos municipais, estaduais ou 
filantrópicos que atuam na cidade, 
apenas a Santa Casa de Misericór-
dia conta com um Pronto-Socorro 
para receber a demanda da popu-
lação, o que acaba levando à sobre-
carga do serviço e episódios como 
a instalação de uma tenda no Pró-
-Criança da cidade para abrigar a 
população em espera.

SEM PLANO B
O problema acabou “derramando” 
para os planos de saúde que, com 
o aumento da demanda, passaram 
a mudar a fórmula de cálculo para 
vidas inscritas, e não mais para fa-
mílias – a mudança acabou sendo 
repassada ao gabinete de Iduigues 
na sessão, citando casos onde o cus-
to chegou a até triplicar, tornando 
inviável a continuação da adesão.

SIMPÓSIO
O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiu-
chi (PL), e o secretário municipal de 
Planejamento Urbano e Habitação, 
Elvis Vieira, participaram de um sim-
pósio da Associação dos Engenhei-
ros Arquitetos e Agrônomos (AEAA) 
de Poá na última semana.

•••
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CONTRACAPAEDITORIAL

Acidentes fatais

O 
ano nas ruas da região começou 
melhor do que 2021, isso por-
que a quantidade de pessoas que 
morreram nas ruas do Alto Tie-

tê em janeiro passado foi menor do que o 
mesmo mês de 2021. Como já dissemos em 
outros editorias, a queda de uma quantida-
de falecimentos em relação a uma quanti-
dade maior de mortes constatada em outro 
período não deve ser comemorada, afinal, 
pessoas continuam morrendo de forma 
violenta, o que continua a ser inadmissível 
para um país que almeja ser reconhecido 
como grande, ainda mais no trânsito, es-
paço muito violento e com motoristas com 
a “síndrome do Pateta”, isso ainda é muito 
pouco. O ideal seria zero mortes, mas sa-
bemos que esta meta é inalcançável.

Ainda assim a notícia chama atenção 
pela redução, que passou de 12 para dez. 
Pode parecer pouco, mas são duas vidas 
que não foram desperdiçadas de forma vio-
lenta. Ainda é muito cedo para dizer que 
este começo de ano será mais tranquilo 
para quem utiliza as ruas, em poucos dias 
teremos o Carnaval e muito embora não 

haverá desfiles ou blocos na maioria dos 
municípios, o ponto facultativo será manti-
do pela maioria deles e, consequentemen-
te, teremos mais pessoas viajando durante 
os quatro dias de folia.

No caso do Carnaval o cuidado deve 
ser redobrado, pois além da “síndrome do 
Pateta”, há aqueles que abusam da bebida 
e acham que estão em condições de con-
duzir um veículo porque, segundo parte 
destes motoristas é possível dirigir melhor 
com álcool no sangue. É claro que essa in-
formação não encontra respaldo nem na 
ciência e nem na Justiça.

Tentar manter os níveis de acidentes de 
trânsito no menor possível é uma obrigação 
de todos, não só do público que mora no 
Alto Tietê, mas de todos os brasileiros. É 
dirigindo, tomando ônibus ou caminhando 
nas ruas que passamos boa parte do tempo 
em razão dos deslocamentos do dia a dia 
e este espaço tem de ser um lugar de res-
peito para que haja os menores riscos para 
todos os usuários da via. Tomara que este 
índice apresente dados cada vez menores 
ao longo deste ano.

“Nosso tempo é limitado, 
então não o desperdicemos 
vivendo a vida de outra pessoa. 
Não deixar que a opinião dos 
outros cale nossa voz interior”! 
Pessoas verdadeiramente feli-
zes e bem-sucedidas alcançam 
isso por terem se tornado a 
melhor e mais genuína versão 
de si mesmo. Não se trata de 
desenvolver uma marca pes-
soal, ou uma reputação, mas 
despertar quem realmente se 
é. Falar é fácil, claro. E esse 
é um conceito simples. O 
problema é que é muito di-
fícil partir para a ação, já que 
se pode demorar a vida toda 
para conseguir isso. 

Ao se querer fazer um tra-
balho excelente, há trabalho 
duro a realizar. Temos de sair 
da zona de conforto e se ar-
riscar um pouco mais para 
que isso aconteça.

Ser a melhor versão de si mesmo!

ARTIGO
Raul Rodrigues

Mas é impossível pensar 
numa maneira melhor de vi-
ver a vida. De que vale a vida 
se não se encontra o próprio 
caminho e despertar para 
o melhor que se pode ser? 
Isso é o que muitos dizem: 
nosso tempo é limitado, não 
desperdiça-lo vivendo a vida 
de outra pessoa. Não deixar 
que a opinião dos outros cale 
nossa voz interior. Para tan-
to confiar em garra, destino, 
carma, qualquer coisa útil.

Esta abordagem nunca me 
decepcionou e tem feito toda 
a diferença na minha vida. A 
única maneira de fazer um 
excelente trabalho é amar o 
que se faz. Se ainda não en-
controu o que é, continue 
procurando. Não se acomo-
dar. Agora, sejamos realistas 
sobre isso por um momen-
to: um conselho esclarecedor 

como esse parece muito de-
safiador para combinar com 
a nossa cultura atual em que 
tudo acontece em instantes. 
O que se falou requer foco e 
disciplina, coisas difíceis de 
se encontrar hoje em dia. Por 
que? Porque foco e disciplina 
são difíceis. É mais fácil ce-
der à distração e gratificação 
instantânea.

Assim ao assumir o de-
safio de embarcar na via da 
autodescoberta, lá vão três 
grandes benefícios alcança-
dos. Ser feliz, ao conhecer 
a si mesmo. Sentir-se mais 
confortável na própria pele. 
A viagem é emocionante e ao 
despertar a melhor versão de 
si mesmo é o maior desafio 
que uma pessoa pode almejar.

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário
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Centro de compras será 
inaugurado em novembro
Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi participou ontem 
do lançamento do futuro 
centro de compras Glicério 
Boulevard, que deve ser 
inaugurado em novembro 
deste ano em Suzano. O 
investimento é de R$ 14 
milhões, e a expectativa é 
de que 1,1 mil novas vagas 
de emprego sejam geradas 
direta e indiretamente.

O evento, sediado no 
Cineteatro Wilma Benti-
vegna, reuniu os principais 
investidores e a Imprensa 
regional, a fim de apresentar 
os destaques do novo centro 
de compras, incluindo os 
aspectos arquitetônicos da 
obra, que segue o conceito 
de “open mall”, conforme 
criação do arquiteto Jayme 
Lago. “A ideia é garantir um 
amplo espaço de convivência, 
atendendo às necessidades 
de compra da população e 
também assegurando áreas de 
encontro e lazer”, explicou. 

Para o prefeito, a novidade 
é muito bem recebida neste 

Desenvolvimento

processo de retomada do de-
senvolvimento. “Seguimos em 
uma crescente em Suzano. O 
Glicério Boulevard representa 
um investimento de R$ 14 
milhões, com a previsão de 
mais de mil empregos para 
o município. Desejo muito 
sucesso na trajetória, para 
que o empreendimento possa 
crescer cada dia mais com 
a nossa cidade”, destacou 
Ashiuchi.

Também estiverem presentes 

superintendente do Glicério 
Boulevard, Daniela Guedes; 
da representante comercial 
Vanessa Lima; do diretor 
da Remax, Cláudio Melo; 
do secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego, André 
Loducca; do coordenador da 
Unidade de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos (Upae), 
Mauro Vaz; e do chefe de 
Gabinete, Afrânio Evaristo 
da Silva.

Evento ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna 

Irineu Junior/Secop Suzano

Município vai ganhar uma nova 
UPA 24 horas no Jardim Revista
Unidade vai ficar na rua Guarani; projeto foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal de Saúde

NOVIDADE

Suzano - O prefeito, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), e o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, anunciaram ontem a 
criação de uma Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) 24 horas. O novo 
equipamento vai ficar na 
altura do número 200 da 
rua Guarani, no Jardim 
Revista, e vai contemplar 
principalmente as famílias da 
região norte. A previsão é de 
que o espaço seja entregue 
ainda neste ano.

A futura UPA, que foi 
aprovada por unanimidade 
pelo Conselho Municipal de 
Saúde, ficará em uma área 
de 940 metros quadrados. A 
decisão foi tomada após um 
estudo técnico da pasta, que 
identificou a possibilidade de 
promover um atendimento 
ininterrupto à população 
por meio de uma unidade 
24 horas.

“No local, a prefeitura 
estava construindo uma 
Clínica da Família. Contudo, 
conseguimos mudar o projeto 

e agora será uma UPA 24 
horas. A região norte também 
vai contar com uma clínica 
e com uma nova Unidade 
Básica de Saúde (UBS), que 
serão entregues ainda neste 
ano. Isso porque os três 
prédios já estão prontos e 
passam por readequações”, 
detalhou Ishi.

Com a construção da 
UPA, a Clínica da Família 
será realocada para o atual 
prédio da UBS Dr. André 
Cano Garcia, que fica na 
avenida Jaguari. O atendi-
mento do posto, por sua vez, 
será transferido para uma 
nova estrutura, que está 
sendo erguida na esquina 
da rua Presbítero Benedito 
de Oliveira com a estrada 

Takashi Kobata – a menos 
de 350 metros de distância 
entre um ponto e outro.

Segundo o secretário, o 
novo prédio da UBS foi feito 
pela empresa MRV Engenharia, 
ou seja, a custo zero para a 

Prefeitura. A unidade conta 
com 450 metros quadrados 
de área construída e o edi-
fício atenderá a população 
do distrito do Boa Vista e 
adjacências, com praticidade 
e sem necessidade de grandes 

deslocamentos.
“Já a atual estrutura vai 

passar por uma reforma 
para abrigar a Clínica da 
Família. A expectativa é de 
que o equipamento funcio-
ne 12 horas por dia, com 

agendamento de clínico 
geral, ginecologista, dentista, 
psicólogo e fisioterapeuta, 
bem como ofertará exames 
laboratoriais e de imagem”, 
explicou o secretário.  

Em sua fala, Ashiuchi 
reforçou que o conjunto das 
três obras será de grande 
importância para o avanço da 
Saúde na cidade. “É válido 
frisar que, ao longo de 2022, 
três novos equipamentos 
da Saúde serão entregues 
na região norte: uma UPA 
24 horas, uma Clínica da 
Família e um novo posto de 
saúde. Com isso, teremos 
uma melhor estrutura para 
acolher a todos”, garantiu.

Por fim, as autoridades 
agradeceram o apoio da 
Câmara Municipal, do Con-
selho Municipal de Saúde 
e dos deputados estadual 
André do Prado e federal 
Marcio Alvino. “Seguimos 
unidos em prol da família 
suzanense. Obrigado a todos 
pelo apoio em mais estas 
conquistas”, concluiu. 

Ashiuchi, e o secretário de Saúde anunciaram ontem a criação do novo equipamento

Paulo Pavione/Secop Suzano

Região - O deputado federal 
Marcos Pereira, presidente 
nacional do Republicanos, 
estará em Itaquaquecetuba 
amanhã ao lado da Secretária 
Nacional de Mobilidade e 
Desenvolvimento Regional e 
Urbano, Sandra Maria Santos 
Holanda, para a entrega de 
máquinas pesadas para 20 
municípios do Estado. Na 
região do Alto Tietê, as cidades 
beneficiadas são Guararema, 
Itaquaquecetuba, Ferraz de 
Vasconcelos e Suzano.

Os municípios de Ferraz 
e Guararema vão receber 
uma máquina pá carrega-
deira, e Itaquá e Suzano, 
uma motoniveladora. De 
acordo com o parlamen-
tar, “são estes equipamentos 
pesados que fazem muita 
diferença no trabalho de 
serviços urbanos e zeladoria 
das cidades. São máquinas 
como estas que auxiliam 
no dia a dia de pequenas e 
grandes obras.” Nas eleições 
de 2018, o compromisso do 
então candidato foi com as 
pequenas e médias cidades 

Deputado federal indica 
maquinário para região

Serviços Urbanos 

do Estado. 
A solenidade de entrega 

simbólica das máquinas será 
amanhã, às 15 horas, na sede 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos de Itaquá, 
localizada na rua Ali Hamoud, 
90, Jardim Alpes de Itaquá. 

O deputado federal será 
recebido na ocasião pelo pre-
feito de Itaquá, Eduardo 
Boigues (PP), e o secretá-
rio municipal de Governo, 
Marcello Barbosa, que é 
presidente do Republicanos 
na cidade e articulou junto 
a Marcos Pereira a vinda 
dos equipamentos para as 
cidades do Alto Tietê.

Itaquá - A Prefeitura de Ita-
quaquecetuba iniciou ontem 
os serviços de melhoria e 
reforma da Unidade de Saúde 
da Família (USF) Josely (rua 
Floresta, 43, Jardim Josely). 
Até a conclusão dos trabalhos, 
os atendimentos serão na 
USF Nicea (rua Diamante, 
181, Jardim Nicea).

O telhado da unidade, 
com pontos de desgaste em 
decorrência do tempo e das 
recentes chuvas, passará por 
reforma. As intervenções 
devem durar 15 dias.

“É uma reforma necessá-
ria, que tem por objetivo 
melhorar os atendimentos 
prestados para a população. 
Vamos entregar, em cerca 
de 15 dias, uma unidade 
com um telhado totalmente 
novo”, explicou a secretária 
de Saúde, Ariana Julião.

A vacinação contra Co-
vid-19 passa a ocorrer, das 
8h às 12h, na Escola Estadual 
Roque Barbosa de Miranda, 
no Jardim Josely.

USF Josely  
vai ser fechada 
por 15 dias 
para reforma

Atendimento 

Guararema, Ferraz 
de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba 
e Suzano serão 
beneficiadas

Previsão é de 
que o espaço 
seja entregue 
ainda neste ano
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Atletas conquistam vagas 
em campeonato mundial
Mogi - No último fim de 
semana atletas de Mogi das 
Cruzes conquistaram seis 
vagas para seleção brasileira 
de Taekwondo Poomsae, que 
disputará o Campeonato 
Mundial da modalidade, no 
mês de abril. O resultado foi 
obtido no Grand Slam de 
Taekwondo, disputado em 
Fortaleza (CE), que teve os 
atletas mogianos como um 
dos principais destaques.

Os atletas que conquista-
ram vagas no Campeonato 
Mundial fazem parte da 
equipe Yamashita, que tem 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. 
A academia oferecerá aulas 
de taekwondo futuramente 
no Centro de Artes Marciais, 
que está sendo construído 
no distrito de Jundiapeba. 

Como divulgado no ano 
passado pelo Mogi News/
Dat, o projeto do novo espaço 
esportivo de Mogi deve contar 
também com modalidades 
como jiu-jitsu, judô, boxe, 
e karatê.

Taekwondo Poomsae 

Classificados
Na categoria Cadete, se 

classificaram as atletas Karina 
Yamamoto e Júlia Maia, en-
quanto na categoria Juvenil 
conquistaram vagas Caio Chin 
e Nicolas Santos. Por fim, 
entre os Sub-30, estarão no 
Mundial as atletas Fernanda 
Real e Beatriz Real. Além 
disso, Marcelo Yamashita 
será treinador da seleção 
brasileira.

Todos os atletas mogianos 

classificados estarão na dis-
puta por equipes do Cam-
peonato Mundial e Beatriz 
Real também se classificou 
para a competição individual. 
Ela conquistou a medalha 
de prata no Grand Slam de 
Taekwondo na categoria 
Sub-30.

O Campeonato Mundial 
de Taekwondo Poomsae será 
realizado entre os dias 21 e 
24 de abril, em Goyang, na 
Coreia do Sul.

Equipe foi destaque em torneio em Fortaleza (CE)

Divulgação 

Procon de Mogi alerta para cuidados para evitar problemas com consignado

Divulgação/PMMC

Procon registra reclamações 
de empréstimo consignado 
De acordo com o órgão, queixas vêm crescendo no país desde 2020, vindas de aposentados e pensionistas 

DIREITO DO CONSUMIDOR

Região - O Procon de Mogi 
das Cruzes já recebeu em 2022 
um total de 47 reclamações 
de aposentados e pensio-
nistas que descobriram um 
empréstimo consignado, ou 
cartão de crédito consignado 
com desconto no benefício 
do INSS, sem que tenham 
solicitado.

Segundo a instituição, esse 
total recebido em menos de 
dois meses confirma uma 
tendência nacional, já que as 
reclamações desse tipo vêm 
crescendo em todo o Brasil 
desde 2020. Mesmo com 
inúmeras medidas adotadas 
pelos órgãos de Defesa do 
Consumidor e Ministério 
Público - inclusive com novas 
leis em alguns estados.

“Com muita frequência iden-
tificamos contratos nos quais 
há indícios de falsificação da 
assinatura e em outros casos 
o consumidor não entende 
o que está contratando, o 
que é frequente na moda-
lidade de cartão de crédito 
consignado. E, infelizmente, 

percebemos que há casos em 
que o correspondente bancá-
rio se utiliza de informações 
de processos em curso, no 
qual o consumidor aguarda 
devolução de descontos 
não autorizados e sobre 
o pretexto de que farão a 
devolução, induzem a nova 
contratação de empréstimo”, 
explica a diretora do Procon, 
Fabiana Bava.

No Estado de São Paulo 
está em vigor desde novem-
bro a Lei 17.458/2021 que 
proíbe a oferta por telefone 
de empréstimos de qualquer 
natureza a aposentados e 
pensionistas. No entanto, 
segundo o Procon de Mogi, 
as reclamações continuam. 
Para que as empresas que 
estão descumprindo a norma 
sejam multadas, é preciso 
que as denúncias sejam feitas.

De acordo com a diretora 
do Procon, alguns contratos de 
crédito consignado passaram 
a ser feitos por aplicativo de 
mensagem (WhatsApp), pelo 
qual o consumidor envia 

documentos pessoais, foto e 
aceita os termos do contrato 
por meio de biometria. “A 
intenção das empresas é 
evitar que outra pessoa con-
trate em nome de terceiro, 
no entanto, é preciso que 
o consumidor tenha clare-
za, seja bem informado do 
que está contratando e esse 

continua sendo um dever do 
fornecedor, que não pode 
ser negligenciado”, esclarece.

Entre os cuidados, o Pro-
con de Mogi recomenda 
anotar o nome da empresa, 
do atendente, data, horário 

da ligação e o telefone de 
origem, caso não tenha in-
teresse no que é oferecido, 
e denunciar ao Procon pelo 
telefone 4798-5090, ou pelo 
e-mail atendimento.procon@
mogidascruzes.sp.gov.br. 

Itaquá
O Procon de Itaquaque-

cetuba alerta para chamadas 
indesejadas. Ofertas de pro-
dutos, serviços e cobranças 
via WhatsApp e SMS são 
proibidos em todo Estado.

Uma das opções é o site 
“Não me perturbe” (www.
naomeperturbe.com.br), 
sistema da Anatel. Dessa 
maneira, operadoras de 
telefonia móvel e fixo, TV 
por assinatura, internet e 
instituições financeiras ficam 
proibidas de entrar em contato 
com o número cadastrado, 
mas apenas após 30 dias 
do cadastro. O bloqueio no 
próprio aparelho é uma das 
opções também.

O Procon de Itaquá fica 
na rua Dom Thomaz Frey, 
89, centro, e funciona das 
9h às 16h. Entre em contato 
pelo telefone 4642-2005 ou 
por e-mail proconitaqua@
gmail.com.
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Consulta pública para a 
revisão de lei está aberta
Mogi- A população mo-
giana pode participar do 
processo de revisão da Lei 
de Ordenamento do Uso e 
Ocupação do Solo de Mogi das 
Cruzes (LOUOS), realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Urbanismo. 
A lei foi instituída pela Lei 
Municipal nº 7.200, de 31 de 
agosto de 2016, e é um dos 
principais instrumentos de 
planejamento territorial da 
cidade, reunindo as regras 
do zoneamento e a definição 
dos parâmetros de uso e de 
ocupação do solo.

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explica que atualmente o 
processo está focado na coleta 
de sugestões da população. 
Os trabalhos seguem um 
cronograma de reuniões, 
consultas e audiências públi-
cas que acontecerão durante 
todo o período de revisão do 
documento. Nelas, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes levará 
informações à sociedade, 

detalhará o andamento do 
processo e colherá sugestões 
e opiniões dos munícipes 
sobre a LOUOS.

A revisão da lei está prevista 
no novo Plano Diretor de 
Mogi das Cruzes, aprovado 
pela Lei Complementar nº 
150, de 26 de dezembro de 
2019. A primeira etapa, que 
está em andamento, incluiu 
inicialmente reuniões com 
órgãos da administração 
municipal (realizadas entre 

fevereiro e junho do ano 
passado) e reuniões seto-
riais. Atualmente, acontece a 
etapa de coleta de coleta de 
sugestões para a revisão da 
legislação. Uma página no 
site da Prefeitura explica o 
processo. Para enviar a sua 
sugestão, clique em https://
www.mogidascruzes.sp.gov.br/
pagina/secretaria-de-planeja-
mento-e-urbanismo/revisao-

-da-louos-lei-de-ordenamento-
-do-uso-e-ocupacao-do-solo.

Instrumento define regras para zoneamento 

Divulgação/PMMC

Sebrae promove oficina de 
marketing para associações

Alto Tietê - O Sebrae-SP, em 
parceria com associações e 
organizações da sociedade 
civil do Alto Tietê, realiza 
oficina presencial de mar-
keting para associações que 
atuam com projetos para 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade. A capacitação 
ocorre hoje, na Associação 
Comercial e Industrial de 
Ferraz de Vasconcelos.

Durante a capacitação, os 
participantes aprenderão 

Oportunidade

técnicas para comunicar 
seus projetos e para captação 
de recursos. A ideia é que 
sejam apresentadas também 
técnicas de marketing que 
poderão ser utilizadas por 
essas instituições para apoiar 
realizações sociais. Um 
representante do Instituto 
Gerando Falcões irá com-
partilhar sua experiência 
na captação de recursos 
com essas entidades.

As inscrições podem ser 

realizadas pelo site https://em-
preendarapido.sebraesp.com.
br/produto/turma/19913098 
até o dia 22 de fevereiro. 

“É um grande prazer poder 
participar de projetos com 
essas instituições. Promo-
ver a inclusão produtiva é 
uma tarefa muito impor-
tante para nós e estamos 
muito empenhados nesta 
iniciativa”, afirma Gilvanda 
Figueroa, gerente regional 
do Sebrae-SP

Evento de capacitação ocorre hoje na Associação Comercial e Industrial de Ferraz

Mogi News/Arquivo

Lei garante a estudantes PCDs 
poderem estudar perto de casa
Texto obriga Prefeitura a viabilizar vaga às famílias com pais ou alunos com deficiência a ter vaga em escola próxima

CÂMARA

Mogi - A Câmara de Vereado-
res aprovou ontem o Projeto 
de Lei 97/2021, de autoria 
dos vereadores Eduardo Ota, 
Johnross Jones Lima (Pode) e 
José Luiz Furtado (PSDB), o 
Zé Luiz, que obriga a Prefei-
tura, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, a 
garantir a matrícula de alu-
nos com deficiência física 
ou intelectual na escola mais 
próxima de casa.

Pelo texto aprovado, será 
garantido o ingresso para o 
aluno com deficiência, ou 
para os pais que tenham de-
ficiência ou responsáveis que 
sejam considerados idosos. Os 
beneficiários deverão apre-
sentar um comprovante de 
residência.

O projeto foi encaminhado 
para ao vereadores em junho 
do ano passado, e estava aguar-
dando o aval das comissões 
permanentes da Casa. Em sua 
justificativa, os autores tratam 
da necessidade de prover aos 

estudantes todas as vias para 
o desenvolvimento pessoal, 
o aval do Superior Tribunal 
Federal (STF) de constitucio-
nalidade em leis semelhantes 
promulgadas nas cidades de 
Poá e Caçapava, esta no Vale 
do Paraíba.

Os parlamentares ressaltaram 
a importância da propositura 
como um meio de garantir 
o acesso universal ao ensino 
básico, sendo este ponto de 
partida para a melhoria da 
qualidade de vida e do de-
senvolvimento econômico da 
cidade e do país a médio e longo 
prazo. “Temos um universo 
escondido que não chega a 
nós, por não necessitarmos, 
de famílias inteiras que irão 
se beneficiar disso. Dados do 
IBGE de 2010, já defasados, 
mostraram que temos mais de 
25 mil pessoas com deficiência 
em nossa cidade”, ressaltou 
Johnross.

A vereadora Inês Paz (Psol) 
apoiou o projeto e ressaltou 
que a Secretaria Municipal de 
Educação terá que manter a 

responsabilidade de prover às 
unidades escolares os profis-
sionais qualificados para lidar 
com alunos com deficiência, 
bem como os locais deverão 
contar com a infraestrutura 
acessível aos alunos. Iduigues 

Martins (PT) e Maurino José da 
Silva (Pode), o Policial Maurino, 
ressaltaram a importância do 
texto aprovado, que obriga 
a Prefeitura a seguir a deter-
minação do Legislativo, não 
sendo apenas uma orientação 

da Casa de Leis.
“Espero que o prefeito (Caio 

Cunha-Pode) não venha a 
vetar este projeto”, apontou 
Iduigues, enquanto que Mau-
rino ressaltou que o texto 
não deixa entraves jurídicos 

que justifiquem um veto do 
Executivo.

O projeto agora segue para 
sanção e publicação, ou veto 
por parte do prefeito.

Fiscalização 
A Câmara também aprovou 

o projeto de Lei do vereador 
Milton Lins (PSD), o Bigê-
meos, que obriga a indicação 
do número de telefone para 
reclamação da comunidade 
caso haja violação de direito 
em vagas de estacionamento 
preferenciais.

O projeto deve disponibi-
lizar não apenas um número 
para encaminhamento de 
denúncias de motoristas que 
utilizam de maneira irregular 
as vagas preferenciais para 
pessoas com deficiência e 
idosos, mas também refor-
çar a fiscalização e atuar de 
maneira mais eficiente para 
coagir tais práticas.

O projeto, aprovado pela 
Câmara de Vereadores, segue 
para o gabinete de Caio Cunha 
para sanção ou veto.

André Diniz

Propositura segue agora para a sanção ou veto do prefeito de Mogi, Caio Cunha

Diego Barbieri/CMMC

Popular
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Vitor vê Leonardo e eles começam a brigar. Estefânia grita para que Leonardo 

solte Vitor.

GLOBO, 17H55

O Clone
Carol tira uma garrafa da pasta de Lobato. Mel abraça a mãe quando ela 

avisa que Xande está de novo empregado. Latiffa camufl a a televisão por 

causa de Abdul. Said manda recado para Lucas.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Davi diz a Gaspar que vai soltá-lo. Davi pula do carro em movimento e os 

guardas notam. Bento tem seu conto recusado e Lorenzo se irrita com o editor. 

Úrsula exige satisfação de Arminda e Isadora por estarem na companhia 

de amigos. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Paula simula um desmaio e Rose vai embora irritada com Neném. Celina 

recolhe material de Guilherme e Tigrão para fazer um exame de DNA. Roni 

pensa em usar Flávia em seu plano contra Conrado. Joana escolhe Marcelo 

para ser o pai de seu fi lho.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Ana Virgínia recebe Rebeca e Felipe em sua casa. Ana Virgínia diz a Rebeca 

que está preocupada com Bárbara. Rebeca fi ca estarrecida com a história 

que Bárbara conta sobre o atropelamento cometido por Christian/Renato. 

Ravi e Thaiane conversam com Aníbal e Noca. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Arão tem uma triste despedida. Moisés fala ao seu povo. Os hebreus se 

emocionam com mais um milagre de Deus. O vilão Apuki pressiona Arão.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Próprio de
crianças

Material 
termoplás-
tico de em-
balagens

Memória
de acesso
aleatório
(Inform.)

Som imi-
tado pela
Mulher-

Gato (HQ)

O mais
falado dos
idiomas
eslavos 

Muito
bom (gír.)

Fábricas
de tijolos,
telhas e
potes

Interjei-
ção de

dor

Intervir
como um
concili-
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"O (?) ao

Redor", fil-
me brasilei-
ro (2012)

Órgão
mundial

do comér-
cio (sigla)

Dedo-de-
(?), pimen-
ta comum
no Brasil

Discurso
laudatório
Raio que
"lê" CDs

Cedi
(?) Pedro:
o 1o papa 

da História

Altar
rústico

Por (?), tipo
de venda

Oeste
(abrev.)
Marcelo

(?): o
líder da
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(TV)

Vento
ameno
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amor (Mit.)

(?) Vilela,
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Paleozoica e Mesozoi-
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mento do
FGTS
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Foi reforça-
do no entor-

no dos estádios em
dias de jogo da Copa

Perfil (?):
divisão 

de grupos
por idade

Iniciativa de proteção
às tartarugas mari-

nhas, com
22 bases

(?) do Chá: foi o primei-
ro de São Paulo (1892)

Atrás das
(?): preso

A T O L

 3/pet — ram. 4/domo. 5/laser. 6/pueril. 10/domésticas. 12/projeto tamar.

Uma das decisões mais 

corajosas que podemos 

tomar na vida é de sermos 

felizes! Muitas vezes, é dos 

piores finais que vêm os 

melhores recomeços.

Quando você achar que 

não é mais capaz de seguir 

caminhando, coloque-se 

de pé e siga em frente. É 

esta força e capacidade que 

fazem de você uma pessoa 

especial.

Por maior que seja a 

tempestade, o sol, grande 

astro rei, sempre volta a 

brilhar! Deixe que todos os 

MOMENTO
especial

ÂNIMO, SEJA FORTE!

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

DENISE APARECIDA BUENO

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-

do hoje e sempre. Feliz aniversário!

“ Nunca é tarde pra pegar uma velha 
história e escrever um novo final.”

 cultura@jornaldat.com.br

seus medos saiam de dentro 

do seu coração, assim você 

terá mais espaço para viver 

os seus sonhos.

Seja sempre forte e 

resistente, não se renda. 

E lembre-se: lute sempre 

pelo que quer, valorize 

ao máximo o que possui, 

conserve o que você tem de 

melhor, esqueça tudo aquilo 

que lhe magoa, e aproveite a 

vida e o que ela tem de bom!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE.
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL

AVISO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - PROCESSO Nº 201.597/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA COMPREENDENDO: PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NATIVAS E MANU-
TENÇÃO DE AREA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL VISANDO O CUMPRIMENTO DE 
TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL FIRMADO EM PROCES-
SO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO 

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – SP
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS 
CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou detalhadamente os 
documentos apresentados no envelope de Habilitação e considerando os pareceres 
exarados pelos órgãos competentes do Departamento Financeiro e do Departamento 
Técnico, decidiu pela HABILITAÇÃO da empresa CEDRO PAISAGENS EIRELLI-EPP. 
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do Aviso de Ha-
bilitação na imprensa, para a interposição de eventuais recursos, em não havendo, 
fica estabelecido conforme subitem “11.7” do Edital, o dia 07 de março de 2022, 
às 09 horas, para abertura do envelope nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL, na sala 
de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).Mogi 
das Cruzes, em 22 de fevereiro de 2022.THOMAS AUGUSTO CICCONE ALVAREZ 

- Presidente da CMPL em exercício

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 065/2021 - PROCESSO Nº 201.195/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE NÍVEL.
EMPRESA VENCEDORA:

Lote 01: INSTRUMENTHA TECNOLOGIA EM MEDICAO EIRELI no valor global 
de R$ 19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais). Mogi das Cruzes, em 22 

de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2021 - PROCESSO Nº 23.41/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARROZ AGULHINHA, 
LEITE EM PÓ INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA REFINADO.
EMPRESAS VENCEDORAS: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI e 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 3.269.920,00 (três milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte reais).

Mogi das Cruzes, em 04 de fevereiro de 2022.
CAIO DE OLIVEIRA CALLEGARI - Secretário Adjunto de Educação__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 185-2/2021 – PROCESSO Nº 24.825/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, 
PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
EMPRESA VENCEDORA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Mogi das Cruzes, em 15 de fevereiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E
ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Infraestrutura Urbana, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 178/2021 - PROCESSO Nº 21.141/2021 e apensos
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GUIAS E TAMPAS DE CONCRETO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 16 
de março de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 22 de fevereiro de 2022.

ALESSANDRO SILVEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

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 ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 216/2021 - PROCESSO Nº 34.637/2021 e Apensos
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
VETERINÁRIOS E INSETICIDAS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 14 
de março de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 22 de fevereiro de 2022
DR. ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 016/21 - PROCESSO Nº 41.547/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO 
JUNDIAPEBA, SITUADA NA RUA PROFª LUCINDA BASTOS, ESQUINA COM AV. ALFREDO 
CRESTANA, S/Nº, JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres 
exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e da 
Secretaria Municipal de Finanças, decidiu HABILITAR as empresas: SPALLA ENGENHARIA 
EIRELI., DEMAX – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., CONSTRUMEDICI ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA., JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI., para a fase 
seguinte do certame. Decidiu, ainda, INABILITAR a empresa: J.L.A. CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO EIRELI., por não atender ao solicitado em relação aos subitens “5.1.5.2”, 
“5.1.5.3”, “5.1.5.4”, “5.1.5.5”, “5.1.5.6”, “5.1.5.8”, “5.1.3” e “5.1.7 do Edital. Fica aberto o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, com suas alterações e estabelecido conforme subitem “7.1.13” do Edital, 
o dia 07 de março de 2022, às 14 horas, para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA 
COMERCIAL, na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, 
na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 22 de fevereiro de 2022.
THOMAS AUGUSTO CICCONE ALVAREZ - Presidente da CMPL em exercício__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053-2/2021 – PROCESSO Nº 9.153/2021 E APENSOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
EMPRESAS VENCEDORAS:  HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
LTDA; NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI; ORGENIO 
GONÇALVES VIANA LTDA e SALVI LOPES & CIA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 39.657,40 (trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e 
quarenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 15 de fevereiro de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2021 - PROCESSO Nº 11.680/2021 E APENSOS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E 
PRODUTOS VETERINÁRIOS (TUBO PARA COLETA DE SANGUE, FILTRO QUÍMICO, CAIXA 
DE INSTRUMENTAL PARA NECRÓPSIA, REPELENTE, INSETICIDA, DESINFETANTE 
BACTERICIDA E AFINS).
EMPRESAS VENCEDORAS: BIDDEN COMERCIAL LTDA; NOROESTE COMERCIAL DE 
SUPRIMENTOS LTDA e ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 117.342,00 (cento e dezessete mil, trezentos e quarenta e dois reais).

Mogi das Cruzes, em 10 de fevereiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Finalização de obra

O Semae concluiu o reparo de um vazamento na adutora  da avenida João XXIII, no 

Socorro. Não houve necessidade de interromper a distribuição de água – com isso, os 

distritos de Cezar de Souza e Sabaúna, além dos bairros da região do Rodeio, seguem 

com abastecimento. Uma das faixas da pista sentido centro-bairro, que havia sido 

bloqueada na altura do número 500, já está liberada e o trânsito flui normalmente.

Região tem queda de 16% 
em mortes no trânsito
Números de janeiro se mostram melhores do que os dados verificados no começo de 2021

TRÂNSITO

Região - Um levantamento 
feito nesta semana, junto à 
base de dados do sistema 
Infosiga, do governo do Es-
tado de São Paulo, apontou 
que o número de mortes 
no trânsito nas dez cidades 
da região teve uma queda 
de16,6% na comparação 
entre o mês de janeiro deste 
ano e o mesmo período no 
ano passado.

O sistema Infosiga cruza 
informações de hospitais 
e das polícias Civil e Mi-
litar sobre ocorrências no 
trânsito com mortes, bem Em janeiro foram dez mortes nas ruas do Alto Tietê

como acidentes com víti-
mas não fatais, incluindo 
os locais dos acidentes – o 
levantamento permite que 
os gestores públicos possam 
planejar soluções para o 
tráfego tornando-o mais 
seguro, com o financiamento 
estadual para as ações.

No total, as dez cidades 

do Alto Tietê computaram 
dez óbitos nos primeiros 31 
dias do ano, concentrados 
em cinco cidades da região.. 
Na comparação com o pri-
meiro mês de 2021, foram 
12 incidentes, registrados 
em sete cidades. Em todo 
o Estado, o Infosiga aponta 
que foram computadas 356 
mortes em janeiro de 2022 
no trânsito, contra 362 no 
mês de janeiro de 2021. A 
queda é de aproximadamente 
1,65%.

A apuração de dados es-
taduais aponta que a cidade 
de Mogi das Cruzes foi a que 
registrou o maior número de 

ocorrências fatais, com quatro 
mortos – mesmo número 
registrado em janeiro do ano 
anterior. Em segundo lugar, 
vem a cidade de Arujá, que 
teve três mortes em acidentes; 
no ano passado, foi registrada 
apenas uma morte.

Três cidades tiveram um 
óbito: Ferraz de Vasconcelos 
(no ano anterior eram duas); 
Itaquaquecetuba (mesmo 

número em 2021) e Salesó-
polis (que não teve mortes 
no trânsito no ano passado.

Cinco cidades não apon-
taram casos fatais em 2022: 
Biritiba-Mirim e Poá (que 
mantiveram a situação em 
2021), Santa Isabel e Suzano 
(que tiveram uma morte cada 
no ano passado) e Guararema, 
que teve duas mortes no ano 
passado.

André Diniz

Mogi News/Arquivo

Agendamentos podem ser 
realizados pela população
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Saúde está com vagas de 
agendamento abertas para 
aplicação das vacinas contra 
o coronavírus (Covid-19). Há 
opções de primeira e segunda 
doses e doses adicionais para 
adultos, além das imunizações 
pediátricas. A secretaria reforça 
a importância de se completar 
o ciclo vacinal, pois a pandemia 
ainda não foi superada. Os 
interessados devem consultar 
o www.cliquevacina.com.br.

Estão disponíveis a segunda 
dose da CoronaVac para maiores 
de 18 anos, respeitando-se o 
intervalo de 15 dias da pri-
meira dose; a segunda dose da 
AstraZeneca, com a primeira 
dose aplicada até o dia 29 
de dezembro; a primeira ou 

terceira dose da Janssen (quatro 
meses de intervalo) ou a dose 
de reforço para vacinados com 
o imunizante até o dia 16 de 
dezembro.

Também estão disponí-
veis a Pfizer pediátrica, com 
atendimento por faixa etária, 
entre 5 e 11 anos, além da 
CoronaVac, com a primeira 
dose pediátrica por faixa etária, 
entre 6 e 11 anos.

Mogi das Cruzes já aplicou um 
total de 911.269 doses contra 
a Covid-19, sendo 380.398 
primeiras doses, 336.251 se-
gundas doses, 184.253 terceiras 
doses e 10.367 doses únicas. 

No caso das crianças, além 
de efetuar o agendamento on-
line é necessário que ela esteja 
acompanhada dos pais ou de 

um adulto munido do termo 
de autorização dos responsá-
veis. Também é obrigatório 
apresentar RG ou certidão de 
nascimento, documento com 
foto do adulto responsável que 
acompanha a criança, CPF ou 
Cartão SUS e comprovante de 
endereço em Mogi das Cruzes.

Já os adultos precisam ape-
nas da documentação e do 
agendamento online. 

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou ontem cinco óbitos 
por Covid-19. No acumulado 
desde o início da pandemia 
já são 5.838 vítimas fatais da 
doença.

Vacina Covid

Mogi foi a que 
registrou o 
maior número 
de ocorrências 
fatais

Mogi - A região da avenida 
das Orquídeas passa por um 
clima de insegurança que 
vem causando preocupação. 
Ontem, por volta 17h40, um 
auxiliar de lubrificação, de 42 
anos, morador de Jundiapeba, 
teve a bicicleta roubado. 

Ele não esperava ser sur-
preendido em plena luz do dia. 

“Estava voltando para casa e fui 
assaltado por dois indivíduos 
que se escondiam atrás de 
um matagal” disse ele, que 
preferiu não se identificado.

O auxiliar afirmou que 
parou a bicicleta para entregar 
aos criminosos. “Quando fui 
descer eles me empurram, 
bati com a cabeça e o quadril 
contra o chão e ralei o meu 
braço direito”, declarou.

No domingo passado, um 
casal morreu depois de colidir 
com um poste. Um homem, de 
23 anos, e sua esposa, de 20, 
estavam em uma motocicleta. 
Segundo a Polícia Civil, o 
acidente aconteceu por volta 
de 15h45, e supostamente, o 
casal estava fugindo de um 
assalto.

Procurada pela reportagem, 
a Policia Militar, deve responder 
nos próximos dias.

Auxiliar tem 
bicicleta roubada 
na avenida das 
Orquídeas

Aline Sabino


