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

Câmara de Mogi cobra Saúde do 
Estado para agilizar internações

Para os vereadores, o chamado sistema Cross é muito demorado e pacientes não têm condições de esperar muito

SUZANO

  Motorista envolvido em acidente de trânsito que matou integrante 
do Samu presta depoimento na Delegacia Central. Cidades, página 3

A Câmara aprovou na sessão de on-
tem uma moção de apelo ao governo 
do Estado para que sejam tomadas 
medidas visando o aprimoramento 
da Central de Regulação e Oferta de 
Serviços de Saúde (Cross). A moção, 
de autoria da bancada do Partido 
Liberal (PL), contou com o apoio 
unânime. A moção 19/2022, de au-
toria dos vereadores Mauro Yokoya-
ma, o Mauro do Salão, Vitor Emori, 
Clodoaldo Aparecido de Moraes e 
Francimário Vieira, o Farofa, apela à 
Secretaria de Estado da Saúde para 
que o tempo de espera para a inter-
nação de pacientes, que hoje é de 
até seis dias, seja otimizado, visando 
garantir o bem-estar da população.  
Cidades, página 4

Ações ocorreram durante os 
dias de folia, no entanto, as pre-
feituras da região cancelaram as 
festas nas ruas dos Alto Tietê.  
Cidades, página 3

Sem folia

ALTO TIETÊ 
EMITE 38  
NOTIFICAÇÕES 
NESTE  
CARVANAL

HOJE EM ITAQUÁ

Mutirão ocorre 
para inserção 
do DIU. p3

Moção de apelo, que partiu da bancada do PL, foi aprovada por todos os vereadores de Mogi

Diego Barbieri/CMMC
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Abastecimento

Chuvas de fevereiro elevam o 
nível dos reservatórios do Spat

Média dos números apresentados ontem mostram 
um cenário melhor do que 2021. Cidades, página 3
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DEFESA PESSOAL
Como parte das comemorações e para 
abrir o mês da mulher em Itaquaque-
cetuba, a Secretaria de Políticas para 
Mulheres, em parceria com a de Es-
porte e Lazer, iniciaram as inscrições 
para o aulão de defesa pessoal para 
mulheres, que vai acontecer no dia 
13 de março, às 8 horas, no Largo da 
Vila São Carlos. Para participar é ne-
cessário ter mais de 16 anos e preen-
cher este formulário: https://cutt.ly/
hAycRFx até quarta-feira da sema-
na que vem.

HQ EM SANTA ISABEL
A exposição HQ Santa Isabel pode ser 
conferida até dia 26 de março. O ho-
rário de funcionamento é de terça a 
sexta-feira, das 11 às 15 horas, e quin-
ta-feira, das 17h30 às 20h30. A mos-
tra reúne produções de artistas locais 
e regionais, com coleções de perso-
nagens do universo das histórias em 
quadrinhos. As obras estão no Centro 
de Memória Francisco Sanches Bap-
tista -, Chico Fotógrafo, localizado na 
avenida da República, 118.

VISITA A MATERNIDADE I
O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Podemos), visitou anteontem 

a Maternidade Municipal, no distrito 
de Braz Cubas. A visita, divulgada nas 
redes sociais do prefeito, foi acompa-
nhada de vereadores da Comissão de 
Saúde da Câmara. O local deve ser 
inaugurado em abril, com capacida-
de para 500 partos por mês.

VISITA A MATERNIDADE II
O novo equipamento de saúde foi 
construído no terreno do antigo fó-
rum distrital. A maternidade tem oito 
mil metros quadrados de área total, 
e contará com sete pavimentos e um 
investimento de aproximadamen-
te R$ 35 milhões. A previsão inicial 
era de 89 vagas, sendo 54 leitos para 
mulheres, além de dez leitos de UTI 
Neonatal, dez leitos de cuidados in-
termediários e UTI Adulto, entre ou-
tros espaços especializados.

MONITORAMENTO
A Saúde de Suzano destacou o alcance 
do acolhimento especializado a mu-
lheres vítimas de violência domésti-
ca ou sexual. Mais de 1,2 mil pessoas 
são beneficiadas pelo projeto Moni-
toramento do Cuidado, que oferece 
acompanhamento multidisciplinar a 
este público em 16 unidades de saú-
de espalhadas pelos bairros.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Impraticável

O 
brasileiro está cansado de saber 
que os preços, mesmo daqueles 
produtos mais básicos, estão qua-
se impraticáveis. De uns tempos 

para cá, quando começou a pandemia de 
coronavírus (Covid-19) e com a omissão 
das políticas públicas para trabalhar me-
lhor os preços e a inflação, os valores só 
fazem subir.

Um desses produtos, e que acaba impac-
tando na maioria dos demais itens, uma 
vez que quase tudo funciona como uma 
cadeia produtiva, é a gasolina e os demais 
combustíveis. Sem eles, que abastecem os 
veículos para escoar a produção, a maioria 
das coisas que compramos no supermerca-
do não estaria lá. O trajeto desses produtos, 
feito em larga escala por caminhões e vans, 
barateiam o seu custo para o consumidor 
final. Mas, com os preços dos combustíveis 
lá em cima, mesmo o transporte a granel, 
sofre com o valor deste insumo. Um entre-
vistado da nossa reportagem, proprietário 
de um posto no bairro Alto do Ipiranga, 
em Mogi das Cruzes, informou que o pre-
ço subiu muito nos últimos meses ao pon-

to de haver queda de consumidores, isso 
porque estamos falando de um produto 
básico, utilizado todos os dias.

Alguns pontos ajudam a população a não 
sofrer tanto com os preços, que é a possibi-
lidade do trabalho remoto. É claro que não 
é todo mundo que pode fazer isso, somente 
nos trabalhos onde a presença do funcio-
nário não seja fundamental ao serviço, no 
entanto, os casos devem ser analisados um 
por um entre colaboradores e empresas.

Voltando ao preço dos combustíveis, o 
problema é que, além da inflação, o valor 
acompanha o dólar, e se o dólar sobe, a 
gasolina, o diesel e o etanol (sim, o etanol 
também) vão subir.

Para as eleições deste ano, o eleitores 
precisam analisar bem os candidatos e 
qual será a política de preço para os pro-
dutos de primeira necessidade. Se conti-
nuar como está, o valor dos combustíveis 
vai arrebentar com o brasileiro. Isso sem 
contar com a cadeia produtiva, e uma que 
faz parte dela a compra de um carro: por 
que adquirir um veículo se não há dinheiro 
para colocar combustível? É de se pensar.

A invasão militar da Ucrânia 
pela Rússia chocou o mundo. 
Os EUA alertavam que a in-
vasão era iminente e se con-
cretizou. Com um poderio 
bélico superior, a Rússia do-
minou rapidamente o espa-
ço aéreo e avança com suas 
tropas por terra. As imagens 
são aterradoras, corpos dilace-
rados de lado a lado, famílias 
separadas, cidades destruídas, 
jovens soldados perdendo a 
vida por nada e centenas de 
civis morrendo. 

Uma guerra desnecessária, 
pois a Ucrânia não era, nem 
é, nenhuma ameaça militar à 
Rússia, nada justifica a inva-
são e o uso da força por Pu-
tin. Nada justifica a omissão 
de nosso presidente em não 
ser contundente contra o uso 
da força. Pelo contrário, sua 
viagem oficial, poucos dias 

Omissão

ARTIGO
Cedric Darwin

antes da invasão e nenhum 
pronunciamento contra a 
guerra revela de que lado ele 
está, do lado errado. 

O Brasil não tem nenhum 
poderio bélico para intervir, 
e também aqui no Brasil, no 
caso de alguma potência de-
cidir invadir nosso território. 
Mas não usar nem a própria 
voz contra uma guerra revela 
uma omissão que nos pode-
rá ser cara. 

Uma guerra consome bi-
lhões em recursos, manter 
as tropas, municia-las e re-
por seus equipamentos que 
custam milhares não é tare-
fa fácil nem barata. As san-
ções econômicas da Europa 
e dos EUA já surtem efeito e 
a economia russa em breve 
entrará em colapso. Putin 
não poder fazer o que quer 
por deter algumas ogivas nu-
cleares. As disputas não são 
mais vencidas nos campos de 
batalha, mas na tecnologia e 

principalmente no poderio 
econômico. 

O estrangulamento, não só 
da economia russa como dos 
bilionários russos, não só são 
necessários como é o dever 
de qualquer país civilizado, 
não como meio de destruição, 
mas como meio de paraliza-
ção da barbárie. Se a Rússia 
quer se impor pela força da 
baioneta o mundo civiliza-
do vai continuar atingindo o 
ponto fraco de toda nação: o 
bolso. Que as sanções e o iso-
lamento econômico e comer-
cial sejam cada vez maiores e 
atinjam não apenas a Rússia, 
mas todas as nações que a 
apoiam nesse ataque contra 
a Ucrânia. Que essa tragédia 
acabe logo e que pessoas com 
Putin, suas guerras e quem 
as apoia, mesmo por omis-
são, não sejam mais tolerados.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Motorista de acidente com 
Samu presta depoimento
Suzano - De acordo com 
o advogado criminalista, 
Luciano Carlos Galvão, o 
motorista, de 22 anos, que 
dirigia o carro que colidiu 
com uma viatura do Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), no 
sábado passado, prestou 
depoimento na Delegacia 
Central de Suzano na tarde 
de ontem e foi liberado. 

“Já esperávamos que isso 
fosse acontecer porque não 
havia mais que se falar em 
flagrante. Entretanto, não 
estamos lidando com uma 
situação de impunidade e 
injustiça porque o cliente 
está ciente sobre as eventuais 
responsabilidades criminais 
que irão recair sobre ele”.

O advogado afirmou que 
o inquérito policial continua, 
devem ser ouvidas testemu-
nhas e provas serão inseridas 
para analise do caso.

A reportagem segue acom-
panhando o caso e aguarda 
a elaboração do boletim de 
ocorrência (B.O.). 

Polícia 

Entenda o caso
O acidente aconteceu no 

sábado passado por volta das 
20h40. O carro de passeio 
invadiu a pista contrária e 
colidiu com a viatura do 
Samu na altura do número 
60 da avenida Vereador 
João Batista Fitipaldi, na 
Vila Maluf. A ambulância 
onde estavam a auxiliar de 
enfermagem que morreu 
no local, e o motorista, 55, 

que teve ferimentos leves, 
estava a caminho de um 
atendimento no Jardim Santa 
Inês, pista centro-bairro. A 
profissional atuava como 
socorrista e também fez 
parte da Rede de Atenção 
Básica da cidade. 

De acordo com o advogado 
do condutor, a habilitação 
e o documento do carro, 
um Chevrolet Corsa Classic, 
estão em ordem. (I.L)

Suspeito prestou depoimento na Delegacia Central

Juliana Oliveira/Mogi News

Chuvas aumentam volume de 
água nos reservatórios da região
Entre as represas e barragens do Spat, apenas uma apresentou queda de água entre fevereiro de 2021 e 2022 

ALTO TIETÊ 

Alto Tietê - O volume da 
água armazenada aumentou 
em quatro dos cinco reser-
vatórios do Alto Tietê, no 
comparativo entre o fim do 
mês de fevereiro de 2021 para 
o mesmo período deste ano. 
Entre as represas, apenas de 
Ponte Nova apontou queda. 

De acordo com o levanta-
mento feito pela reportagem, 
a partir dos dados fornecidos 
pela Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) indicam 
que, apesar do calor intenso, 
em fevereiro, a capacidade 
dos reservatórios estiveram 
acima de 50% nas barragens 
de Jundiaí (68,87%), Paraitin-
ga (67,13%), Biritiba Mirim 
(63,04%), Taiaçupeba (56%) 
e Ponte Nova (51,86%).

Entre as represas perten-
centes ao Sistema Produtor 
Alto Tietê (Spat), Jundiaí re-
gistrava no dia 1º de fevereiro, 
68,61% do volume de água, 
e no dia 28, fechou o mês 

com 68,87%. Um aumento 
pequeno,, de apenas 0,26 
pontos percentuais (p.p.) 
compatível com cerca de dez 
dias sem chuva. Quanto ao 
ano passado, no primeiro dia 
foi registrado 25,10%, e no 
final do mês, 31,27%. 

No reservatório Paraitinga, 
no início do mês, o volume 
estava em 50,93%. Entretanto, 
no último dia de fevereiro 
chegou a 67,13%, apesar da 
falta de chuva nos últimos 
sete dias consecutivos houve 
um aumento superior a 16 
p.p. Quando comparado ao 

ano passado, ocorreu alta 
considerável visto que no 
início e no final de fevereiro 
estava com a capacidade 
abaixo de 46%. 

Em Biritiba Mirim, a barragem 
que apresentou em fevereiro 
deste ano um crescimento do 
volume entre o primeiro dia 
do mês (54,85%) e o último 

(63,04%), resultando em 
uma elevação de 8,19 p.p. 
Resultado superior ao ano 
passado, quando no primeiro 
dia foi registrado 32,70% e 

no dia 28, 41,83%. 
As informações da Sabesp 

mostram, ainda, que na 
barragem de Taiaçupeba, a 
capacidade variou pouco 
entre o dia 1º de feverei-
ro (54,94%) e  o dia 28 
(56%), aumento de 1,06 
p.p. Quanto ao ano passado, 
os resultados eram bastante 
negativos com 25,87% da 
capacidade no primeiro dia 
do mês, e 39,26% no dia 28. 
Há sete dias não chove em 
Taiaçupeba, e anteriormente, 
houve apenas chuvas leves. 

Quanto a Ponte Nova, no dia 
1º de fevereiro a capacidade 
estava em 47,08%, e no dia 
28, em 51,86%, uma elevação 
de 4,78 p.p. Diferente dos 
demais reservatórios, houve 
uma redução significativa em 
relação a 2021. Em fevereiro 
do ano passado, a capacidade 
da represa abriu e encerrou 
o mês com 76,36%. As cinco 
barragens do Spat abastecem 
mais de 4,5 milhões de pes-
soas no Alto Tietê e partes 
da zona leste de São Paulo.

Ingrid Leone

Situação das represas da região vem melhorando em relação ao ano passado

Arquivo Mogi News

Suzano - A Secretaria Muni-
cipal de Saúde planeja para 
o próximo sábado mais um 
mutirão de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19). 
O atendimento será à livre 
demanda, para todos os 
cidadãos a partir de 5 anos, 
com a oferta da primeira, 
segunda e terceira dose sem a 
necessidade de agendamento. 
Desta vez, a ação ocorrerá das 
8 às 16 horas em unidades 
previamente definidas nas 
regiões do centro, Jardim 
Revista, Jardim Maitê, Jar-
dim Ikeda e os distritos de 
Palmeiras e Boa Vista.

De acordo com a Pasta, 
o mutirão segue no intuito 
de levar a imunização para 
o maior público possível, 
contemplando quem ainda 
não se vacinou e ou não 
completou o esquema va-
cinal com a segunda dose e 
a aplicação de reforço. Para 
participar da “Maratona da 
Vacinação #ParaTodos”, basta 
buscar atendimento na data 
e horário estipulado em uma 
das unidades previamente 

Força-tarefa de vacinação 

ocorre neste sábado

Covid-19

definidas.
Desta vez, participam do 

mutirão: UBS Prefeito Alberto 
Nunes Martins – CSII (avenida 
Paulo Portela, 205 – Jardim 
Paulista), USF Antônio Mar-
ques de Carvalho (rua Pedro 
Felipe Reis do Nascimento, 
225 – Jardim Maitê), USF 
Maria José Lima Souza (rua 
das Bromélias, 11 – Jardim 
Ikeda), UBS Palmeiras (rua 
Crispim Adelino Cardoso, 157 
– Recanto Feliz, Palmeiras), 
UBS Dr. André Cano Garcia 
(avenida Jaguari, 37 – Cidade 
Boa Vista) e USF Maria Inês 
P. Santos (Rua Santo Antônio, 
325 – Jardim Revista).

Para receber a primeira 
dose, recomenda-se que o 
cidadão tenha o pré-cadastro 
no “Vacina Já” (www.vacinaja.
sp.gov.br). No atendimento 
será necessário apresentar 
RG, CPF, cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e 
comprovante de endereço. 
No caso de crianças e ado-
lescentes menores de idade, 
solicita-se que um dos pais 
ou responsáveis legais .

Itaquá - As mulheres que não 
conseguiram comparecer ao 
primeiro mutirão de inserção 
do dispositivo intrauterino 
(DIU) terão novas oportu-
nidades. A partir de agora, a 
ação acontecerá toda quinta-

-feira e já começa a valer 
hoje, em novo horário: do 
meio-dia às 17 horas. Será 
no mesmo local, o Centro de 
Especialidades localizado na 
rua MMDC, 58, no centro.

Serão distribuídas 25 senhas 
e será feita uma triagem em 
que precisará ser apresenta-
do o exame de papanicolau 
feito entre março de 2021 e 
fevereiro de 2022. Também é 
recomendado a apresentação 
do ultrassom transvaginal. 

“A implantação do DIU é 
uma iniciativa que marca o 
mês das mulheres, dando mais 
liberdade e planejamento 
familiar. O papanicolau pode 
ser agendado na unidade 
básica de saúde mais pró-
xima”, finalizou o prefeito 
Eduardo Boigues (PP).

Novo mutirão 
para inserção de 
DIU tem início 
hoje, às 12 horas

Saúde

Jundiaí 
registrava 
no dia 1º de 
fevereiro, 
68,61% do 
volume de água
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Dia dos Dados Abertos 

será realizado no sábado
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Transparência e Comu-
nicação Social de Mogi das 
Cruzes e a Open Knowledge 
Brasil (Rede Pelo Conheci-
mento Livre), promovem o 
primeiro evento de dados 
abertos do Alto Tietê – o 

“Open Data Day”, no sába-
do. Este é um movimento 
mundial, em que, por um 
dia, todos se propõem a 
debater e promover o uso 
de dados abertos. O evento 
já está em sua 12ª edição.

A programação em Mogi 
contará com oficinas online 
e palestras presencias, que 
vão orientar tanto a popu-
lação como profissionais, 
como servidores públicos, 
jornalistas e empreendedores, 
sobre as formas de acesso a 
dados públicos e como isso 
pode servir como ferramenta 
para o desenvolvimento de 
políticas públicas. Os partici-
pantes receberão certificados. 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas até hoje.

“Este é o primeiro evento 

Open Data Day

promovido pela Secretaria de 
Transparência e Comunicação 
Social. Além da obrigação 
legal sobre o acesso aos dados 
públicos, nós entendemos 
que estas informações es-
tão além de uma simples 
questão de transparência; 
são matéria prima para o 
desenvolvimento de políticas 
públicas que beneficiem 
diretamente a população”, 
esclarece o titular da pasta, 
Severino Netto.

A embaixadora de inovação 
cívica da Open Knowledge 
Brasil e jornalista mogiana 
Jamile Santana explica que 
as oficinas e palestras vão 
orientar não apenas a encontrar 
os dados públicos de forma 
mais eficiente, mas também 
a utilizar estes dados de ma-
neira prática. A data oficial 
do evento é sábado, dia 5 
de março, mas em Mogi das 
Cruzes os servidores terão 
uma prévia na sexta-feira.

Programação contará com oficinas e palestras

Divulgação/PMMC

Inscrição para corrida de 
rua pode ser feita amanhã
Mogi - A cidade receberá, no 
dia 27 de março, o evento 
Esporte e Bem Estar 2022, 
que reúne atividades de 
corrida, caminhada e vol-
tadas à qualidade de vida 
da população. O evento 
será organizado pelo Insti-
tuto Eco Ambiental Social 
e tem apoio da Prefeitura. 
As inscrições para as provas 
serão feitas nesta sexta-feira, 
a partir das 14 horas, no site 
Ticket Agora.

A prova será dividida em 
percursos de 5km e 10km, 
além de caminhada de 5km. 
A largada será às 8 horas, na 
avenida Cívica. Os presentes 
também poderão participar 
de atividades de arena, como 
aferição de pressão arterial, 
avaliação física e nutricional, 
quick massagem, aulas de 
ginástica e ritmos.

A entrega dos kits acon-
tecerá no dia 26 de março, 
das 13h30 às 17 horas, no 
Ginásio Municipal de Esportes 
Professor Hugo Ramos, no 
Mogilar. Para a retirada, os 

Esporte e Bem Estar

inscritos deverão apresentar 
um documento original 
com foto e comprovante de 
vacinação. Para a retirada 
por outra pessoa, deve ser 
apresentado o protocolo 
de inscrição, cópia de do-
cumento com foto do par-
ticipante, comprovante de 
vacinação do participante 
e uma autorização escrita 
a próprio punho e assinada 
pelo inscrito.

O evento Esporte e Bem 

Estar 2022 é realizado por 
meio da Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte. A 
realização é pelo Instituto 
Eco Ambiental Social, com 
patrocínio da rede Atacadão 
e apoio da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer.

O Ginásio Municipal Pro-
fessor Hugo Ramos fica na 
rua Professor Ismael Alves 
dos Santos, 560, no Mogilar

Corrida está programada para ocorrer no dia 26

Divulgação/PMMC

Vereadores cobram Estado por 
melhorias no Sistema Cross
Reivindicação dos parlamentares é que o sistema estadual seja mais ágil para poder internar um paciente

CÂMARA

Mogi - A Câmara aprovou 
na sessão de ontem uma 
moção de apelo ao governo 
do Estado para que sejam 
tomadas medidas visando o 
aprimoramento da Central 
de Regulação e Oferta de 
Serviços de Saúde (Cross). 
A moção, de autoria da ban-
cada do Partido Liberal (PL), 
contou com o apoio unânime 
da Casa.

A moção 19/2022, de 
autoria dos vereadores Mau-
ro Yokoyama, o Mauro do 
Salão, Vitor Emori, Clodoal-
do Aparecido de Moraes e 
Francimário Vieira, o Farofa, 
apela à Secretaria de Estado 
da Saúde para que o tempo 
de espera para a internação 
de pacientes, que hoje é de 
até seis dias, seja otimizado, 
visando garantir o bem-

-estar da população, que 
aguarda em locais sem a 
estrutura adequada para 
internação de longo período, 
como as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs).
Segundo Mauro do Salão, 

o tempo de espera prejudica 
os pacientes. “A Saúde não 
espera”. Farofa, por sua vez, 
reforçou que a Saúde faz 
parte dos três pilares da 
gestão pública, juntamente 
com Educação e Segurança 
Pública, e que todos merecem 
o total comprometimento 
dos entes públicos, tanto 
da prefeitura quanto do 
governo estadual.

A moção contou com o 
apoio de todos os grupos 
políticos no plenário. A 
vereadora Inês Paz (Psol) 
parabenizou a iniciativa do 
partido, ressaltando que a 
situação na saúde, assim 
como na Educação do Estado, 
vem apresentando problemas 
desde antes da pandemia, e 
cobrou o Estado em estudar 
novas vagas, principalmente 
em hospitais considerados 
como de retaguarda, como 
o Dr. Arnaldo Pezzuti Ca-
valcanti, no distrito de Jun-
diapeba. José Luiz Furtado 

(PSDB), o Zé Luiz, reiterou 
que muitos vereadores têm 
sido procurados por moradores 
que pedem ajuda e relatam 
atrasos no encaminhamento 
para internação de amigos 
e familiares.

Durante as deliberações, 
os vereadores também co-
mentaram o processo de 
migração do novo plano 
de Saúde dos servidores 
públicos municipais, e das 
tratativas da nova empresa 

em referenciar a Santa Casa 
de Misericórdia para ma-
ternidades e casos de UTI 
Neonatal. Eles ressaltaram 
que a situação do hospital 
beneficente, que atende pelo 
Sistema Único de Saúde 

(SUS) e planos particulares, 
pode ter seu atendimento 
comprometido caso venha 
a absorver também os mais 
de 5 mil servidores públicos.

Cidadã Mogiana 
A Câmara também aprovou, 

na Ordem do Dia, o projeto 
de Decreto Legislativo de au-
toria dos 23 integrantes que 
concede o título de Cidadã 
Mogiana para Thaís Fernandes 
do Nascimento, integrante 
da Guarda Municipal.

Thaís conta com mais de 
14 anos de integração à força, 
sendo em 2018 a primeira 
mulher a comandar a cor-
poração. Em sua trajetória, 
atuou em diversos setores 
e ajudou a implementar a 
Ronda Ostensiva Municipal 
(Romu), destacamento de 
elite da Guarda Municipal; 
a patrulha Maria da Penha, 
voltada para combater a vio-
lência doméstica, e instituiu 
o porte de arma aos agentes 
para garantir a sua segurança 
no patrulhamento.

André Diniz

Farofa, que faz parte da bancada liberal, é um dos autores da moção de apelo

Diego Barbieri/CMMC
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Exposição Mulheres na Arte 
será aberta no Centro Cultural
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, mostra ficará disponível na Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri

A PARTIR DE TERÇA

Mogi- Na próxima terça-feira, 
data em que é celebrado o 
Dia Internacional da Mulher, 
será aberta na Galeria de 
Artes Wanda Coelho Barbieri, 
no Centro Cultural de Mogi 
das Cruzes, a exposição 

“Mulheres na Arte”, por Maria 
Luiza Gonçalves. A mostra 
reúne trabalhos fotográficos 
autorais da artista mogiana 
e faz parte da programação 
da 1ª Mostra Arte: Substan-
tivo Feminino, realizada 
pela Secretaria Municipal 
de Cultura entre os meses 
de março e abril. Ela ficará 
aberta até 29 de março.

A exposição conta com 
obras fotográficas, em especial 
retratos femininos assinados 
pela artista. As obras buscam 
remontar a ambientação 
das pinturas dos períodos 
barroco e renascentista por 
meio de técnicas de luz, 
sombra, contrastes e cená-
rios, aliando tais elementos 
à estética contemporânea.

Maria Luiza Gonçalves é 
fotógrafa, bailarina, professora 

de dança, modelo e empre-
sária. Bacharel e Licenciada 
em Educação Física e Pós 
Graduada em Educação Am-
biental, busca sempre trazer 

debates sobre questões como 
cultura, política e meio am-
biente a partir de sua atuação 
artística. No ano de 2021, 
foi uma das contempladas 

com o prêmio Revela Mogi, 
da Secretaria de Cultura de 
Mogi das Cruzes.

A 1ª Mostra Arte: Substantivo 
Feminino tem o intuito de 

enaltecer a produção artística 
de mulheres da cidade de 
Mogi das Cruzes, reconhecer 
artistas que tenham trabalhos 
de relevância no que tange 
às universalidades femininas, 

valorizando principalmente 
artistas mulheres de Mogi 
das Cruzes.

A entrada para a exposição 
será gratuita, conforme o 
horário de expediente do 
Centro Cultural, que é de 
segunda a sábado, das 9 horas 
às 16h45. A mostra pode 
ser conferida por pessoas 
de todas as idades e o uso 
de máscaras é obrigatório.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone da Secretaria de 
Cultura, que é o 4798-6900.

Mostra reúne trabalhos fotográficos autorais da artista mogiana Maria Luiza Gonçalves

Divulgação/PMMC

Região - No mês de janeiro, o 
Alto Tietê recebeu, ao todo,  
R$ 82.103.293,85  referente 
a repasses do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). O valor, de 
acordo com o levantamento 
feito pela reportagem com 
dados da Secretaria de Estado 
da Fazenda, representa um 
aumento de 20,2% em compa-
ração ao primeiro mês de 2021, 
quando o total regional foi de  
R$ 68.264.719,25. Cada cidade 
recebe um valor atrelado ao 
seu índice de Participação 
do Município (IPM).

A cidade com maior aumento 
percentual do valor recebido 
é Arujá, com quase 34%, sal-
tando de R$ 6.372.040,93 
em janeiro de 2021, para R$ 
8.536.045,53, no primeiro mês 
deste ano. Por outro lado, Poá 
registrou o menor acréscimo, 
de 13,5%, entre as cidades do 
Alto Tietê. O repasse, que foi de  
R$ 3.684.617,41 aumentou 
para R$ 4.181.386,99 no 

Repasses do Fazenda do Estado 
para o Alto Tietê aumentam 20% 

ICMS

janeiro de 2021 e o mesmo 
período de 2022, com seus 
respectivos acréscimos:

O repasse mais recente feito 
pela Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Estado de 
São Paulo (Sefaz-SP) ocor-
reu no dia 22 de fevereiro, 
com um total de R$ 469,01 
milhões repassados para os 
645 municípios.

por sua vez, recebeu o menor 
valor R$ 800.422,69, dentre 
as cidades da região, mas 
com uma alta percentual 
semelhante, 16,5%, já que 
no primeiro mês de 2021 
recebeu R$ 686.778.99. 

O levantamento feito pela 
redação aponta os valores 
recebidos por cada cidade 
do Alto Tietê nos meses de 

período. 
Embora, não tenha tido 

o maior aumento percen-
tual do repasse no primeiro 
mês do ano, o município 
com mais recursos a rece-
ber é Mogi das Cruzes, com  
R$ 23.491.375,70, contra  
R$ 19.982.928,36 no ano 
passado. O aumento no perío-
do foi de 17,5%. Salesópolis, 

Everton Dertonio
Mogi - Na última semana de 
fevereiro, a cidade registrou 
a gasolina comum mais cara, 
R$ 6,351 o litro, entre quatro 
cidades do Alto Tietê. No 
município, no período de 
20 a 26 de fevereiro, o etanol 
e o diesel também foram os 
mais caros. A reportagem 
apurou os dados com base 
na divulgação semanal da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP). 

O sistema de levantamento 
de preços de combustível 
registrou diferentes valores 
entre Mogi, Suzano, Ita-
quaquecetuba e Poá. As 
informações analisadas apre-
sentam a média dos preços 
por município da gasolina, 
etanol e diesel. Em Mogi, a 
gasolina comum custa em 
média R$ 6,351, seguido 
de Poá (R$ 6,269), Suzano  
(R$ 6,254) e Itaquá (R$ 
6,181).

O proprietário de um 
posto de combustíveis, no 

bairro Alto do Ipiranga, em 
Mogi das Cruzes, Donato 
Kano, percebeu o impacto 
do alto valor dos combus-
tíveis, tanto no repasse para 
os consumidores quanto 
para o próprio negócio. 
Segundo ele, “a situação 
está complicada para tra-
balhar porque o valor do 
combustível está muito alto 
então a venda caiu muito. 
O povo não tem condições 
de consumir”. 

Nas cidades analisadas 
do bloco regional, o diesel 
mais caro também foi regis-
trado em Mogi das Cruzes  
(R$ 5,496), e em Suzano  
(R$ 5,474) e Itaquaquecetuba 
(R$ 5,378). O levantamento 
da ANP não incluiu a cidade 
de Poá quanto a este tipo 
de combustível.

Nas informações referentes 
ao etanol, Mogi permaneceu 
com o maior custo entre os 
municípios. O litro, segundo 
a ANP, tem o preço médio 
de R$ 4,543, seguido de 
Poá (R$ 4,374), Suzano (R$ 
4,352) e Itaquá (R$ 4,296).

Litro da gasolina é 
vendido a R$ 6,351

Na média

Ingrid Leone

Saiba mais
Mogi das Cruzes
2021 - R$ 19.982.928,36
2022 - R$ 23.491.375,70
Acréscimo de 17,5%

Suzano
2021 - R$ 17.264.630,89
2022 - R$ 20.842.641,95
Acréscimo de 20,7%

Poá
2021 – R$ 3.684.617,41
2022 – R$ 4.181.386,99
Acréscimo de 13,5%

Arujá
2021 – R$ 6.372.040,93
2022 – R$ 8.536.045,53
Acréscimo de 33,9%

Itaquaquecetuba
2021 – R$ 10.042.152,83
2022 – R$ 11.989.918,52
Acréscimo de 19,3%

Guararema
2021 – R$ 2.616.118,37
2022 – R$ 3.172.237,23
Acréscimo de 21,2%

Ferraz de Vasconcelos:
2021 – R$ 4.412.583,19
2022 – R$ 5.309.691,39
Acréscimo de 20,3%

Santa Isabel
2021 – R$ 2.301.650,70
2022 – R$ 2.708.463,80
Acréscimo de 17,6%

Biritiba-Mirim
2021 – R$ 901.217,58
2022 – R$ 1.071.110,05
Acréscimo de 18,8%

Salesópolis
2021 – R$ 686.778.99
2022 – R$ 800.422,69
Acréscimo de 16,5%

Total regional 
2021 – R$ 68.264.719,25
2022 – R$ 82.103.293,85
Acréscimo de 20,2%

Fonte: Secretaria de  
Estado da Fazenda de São 
Paulo

Saiba mais

Exposição Mulheres na Arte por Maria 
Luiza Gonçalves
 
Local: Centro Cultural - Galeria de Arte 
Wanda Coelho Barbieri 
Data: de 08 a 29 de março 
Horário: segunda a sábado, das 9h às 16h45 
Faixa etária: Livre 
Gratuito 
 
Uso obrigatório de máscara

Obras buscam 

remontar a 

ambientação 

das pinturas dos 

períodos barroco e 

renascentista
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Cecília e Gustavo vão até a casa de Diana e Inácio para convidar os dois 

para serem seus padrinhos de casamento.

GLOBO, 17H55

O Clone
Odete e Creuza armam um plano para que Karla tenha um fi lho de Tavinho. 

Ligeiro convoca a “cigana” para novo trabalho. Jura avisa à Mel que não 

apareça mais na casa dela bêbada e drogada. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Davi comenta com Augusta sobre a pulseira de Elisa. Arminda confi dencia 

a Isadora que se encantou com Marcos. Embriagado, Lorenzo desmaia no 

canavial. As alianças de Joaquim desaparecem e Augusta desconfi a de 

Davi. Marcos e Arminda se beijam, e a moça chantageia Julinha. Onofre 

discute com Felicidade.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Neném/Paula destrata Rose. Tigrão pede que Guilherme/Flávia fale com 

Rose. Neném/Paula trata Nedda como Tuninha e leva um fora. Tigrão pede 

para Rose conversar com seu pai. Flávia/Guilherme conta para Guilherme/

Flávia que não é pai de Tigrão e exige que ela não revele a verdade para 

Neném. Paula/Neném tira Neném/Paula do treino. Tigrão sugere que Rute 

contrate sua mãe como professora. 

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Santiago diz a Érica que Bárbara tem uma questão mental séria. Santiago 
oferece a Christian/Renato a proposta de assumir a presidência da Redentor 
atrelada ao casamento com Bárbara. Lara está desesperada no aeroporto 
aguardando Christian/Renato, com receio de vivenciar a mesma experiência 
que teve no passado com Christian. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Moisés é consolado por seus fi lhos. Balaão é procurado para conter os 

hebreus. Moisés alerta Josué para a aproximação dos inimigos. Balaão 

presencia um milagre.

Na vida, aquilo que 

possui maior valor, 

moeda alguma pode 

comprar, vender, 

subornar. Na vida, o que 

realmente importa é de 

graça. Pois na vida, aquilo 

que tem o maior valor se 

chama amor e amizade.

Quem pode dizer que 

possui amor e amizade 

verdadeiros em sua 

vida, pode se considerar 

a pessoa mais rica do 

mundo, pois em sua 

posse tem os dois maiores 

bens que existem.

MOMENTO
especial

O MAIOR VALOR

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje Parabéns! Que Deus continue 

te iluminando e te protegendo hoje e sempre. Feliz aniver-

sário!

“ Chique é ser feliz. Elegante é ser 
honesto. Bonito é ser caridoso. Sábio é 
saber ser grato. O resto é inversão de 
valores.”

 cultura@jornaldat.com.br

Aprecie e desfrute dos 

seus amigos, daqueles a 

quem ama de um jeito 

ou de outro, e cultive 

essas relações, pois assim 

prosperarão e sua riqueza 

aumentará e dará frutos, 

e quando partir, levará 

em seu coração todas as 

memórias e sentimento.
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Hellena Muniz Ribeiro da Cunha
Josefa Celestino Torres da Silva

Roberto Elias de Freitas
Antonio de Miranda Bruno

Jose Antonio Costa
Carmelita Miranda Santos

Rosane Aparecida de Moraes
Maria de Lourdes dos Santos

Sergio Luiz Sequine
Carlos Eduardo Pereira

Maria Aparecida de Souza Teixeira
Valdemir dos Santos Barba

Marlene dos Santos de Oliveira Gonzaga
Marina Maria da Silva

Rosangela Reis da Silva de Souza

Maria Sampaio da Silva
Israel Gomes Machado

Geny dos Santos Rabello
Ana Francisca da Silva Oliveira

Jose de Oliveira
Eliane de Faria

Lenice Zulmira Pedro
Rudi Lengert

Espedito Romão da Silva
Maria Olaria de Oliveira

Ester da Fonseca Souza e Lopes 
Dulcineia Baptista Cardoso

Jose Theodoro dos Santos Filho
Delice Pereira da Silva

Setsuko Nishina
Elaine Mendes de Rezende Rafaicho

Milton Costa Lefundes
Livia Gabriela Leite Batista

FALECIMENTOS

24 DE FEVEREIRO DE 2022

FALECIMENTOS

26 DE FEVEREIRO DE 2022

FALECIMENTOS

25 DE FEVEREIRO DE 2022

FALECIMENTOS

28 DE FEVEREIRO DE 2022

FALECIMENTOS

1º DE MARÇO DE 2022

FALECIMENTOS

27 DE FEVEREIRO DE 2022

PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 37.083 E 41.412/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE INTERNAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PARA TRATAMENTO 
DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA (SEXO FEMININO) DE CARÁTER INVOLUNTÁRIO E 
COMPULSÓRIO E INTERNAÇÃO DE ADULTOS PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS 
MENTAIS RESISTENTES A TRATAMENTO AMBULATORIAL (SEXO MASCULINO) DE 
CARÁTER INVOLUNTÁRIO E COMPULSÓRIO.
EMPRESA VENCEDORA: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOÓLATRA - 
CASA DIA DE COSMOPOLIS e RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 4.485.600,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e 
seiscentos reais).

Mogi das Cruzes, em 24 de fevereiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

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

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 013/2022 - PROCESSO Nº 1.482/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES.
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 21 
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 02 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 184-2/2021 - PROCESSO Nº 28.329/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E 
PRODUTIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos na 
Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 13:30 horas do dia 18 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).

Mogi das Cruzes, em 02 de março de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 207/2021 - PROCESSO Nº 25.582/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TROCA DO PISO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES “PROF. HUGO RAMOS.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário de Esportes e Lazer, 
comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições 
do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 207/2021. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93.

MOGI DAS CRUZES, em 02 de março de 2022.
EWERTON KOMATSUBARA - Secretário de Esportes e Lazer

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Mogi-Bertioga e Ayrton Senna têm tráfego intenso

A volta do feriado prolongado de carnaval foi tranquila ontem. O tráfego na rodovia 
Mogi-Bertioga (SP-098) foi intenso, mas sem grandes paralisações, segundo o 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Na rodovia Ayrton Senna/Carvalho 
Pinto (SP-070), houve congestionamento no fim da tarde de ontem do quilômetro 23 
ao 18, na chegada à capital paulista, devido a um acidente. 

Região tem carnaval clandestino 
e 38 notificações são emitidas
Além das folias irregulares, Alto Tietê também precisou ficar alerta com as chuvas que caíram no período

DEFESA CIVIL

As prefeituras de algumas 
das cidades do Alto Tietê 
apontaram que houve tra-
balho de fiscalização contra 
festas e aglomerações irregu-
lares durante os quatro dias 
de Carnaval. A medida de 
cancelamento das folias de 
rua ocorreu como medida 
para evitar a aglomeração 
no período de pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

No total, das sete cidades 
ouvidas pela reportagem, 
foram 38 notificações pelas 
autoridades, sendo sete 
em Arujá, uma em Poá, 
17 em Mogi das Cruzes, 

Folia nas rua foi cancelada nas cidades da região

11 em Suzano e duas em 
Itaquaquecetuba.

Chuvas
Além das festas clandestinas, 

as prefeituras informaram 
ao MogiNews/DAT durante 
o feriado prolongado de 
Carnaval, com chuvas na 
maior parte dos municípios, 
aconteceu sem ocorrências 
de destaque na Defesa.

O Centro Nacional de 
Monitoramento e Alerta 
de Desastres Naturais (Ce-
maden) registrou que a 
média de chuva nas dez 
cidades do Alto Tietê, entre 
segunda-feira e ontem foi 
de 16,20 milímetros (mm), 

sendo que as cidades com 
maiores picos foram Poá 
(média de 36,2mm) e Ferraz 
de Vasconcelos (31,9mm). 
Diferentemente do que foi 
registrado na cidade de São 
Paulo, onde chuvas intensas 
entre terça e quarta-feira 
causaram alagamentos e 
danos em construções e ruas 
na região leste da cidade, 
na região da Penha.

A Prefeitura de Arujá in-
formou, por meio de nota da 
Secretaria de Segurança, que 
até ontem foram marcados 
apenas 0,4mm de chuva, e 
que não houve acionamento 
da Defesa Civil para ocor-
rências. A cidade esteve 

entre os municípios que, no 
início do ano, contabilizou 
óbito pelas chuvas intensas.

Poá informou que, na 
média dos últimos três dias 
do feriado prolongado, foram 
aferidos 36,2mm de chuva 
sem ocorrências graves, 
limitando-se à queda de 
galhos de árvores na rua 
Felício Marinelli.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que, nos 
últimos três dias, registrou 
32,4mm de chuvas pelo 
sistema do Departamento 
Estadual de Águas e Esgoto 
(Daee) instalado na Ponte 
Grande, e que a Defesa 
Civil não recebeu chama-
dos relativos às chuvas no 
Carnaval.

A média das chuvas na 
cidade de Suzano no fe-
riado, segundo o Cemaden, 
foi de 16mm, sendo que a 
Prefeitura apontou que até 
às 7 horas de ontem foram 
registrados 25mm na região 
norte da cidade na margem 
do rio Tietê, e 20mm na 
região sul, no distrito de 

Palmeiras, sem ocorrências 
com a Defesa Civil.

Em Itaquaqueetuba, a 
Defesa Civil apontou ter 
registrado ocorrências de 
rotina, no entanto nenhuma 
ligada à chuva, onde foram 
contabilizados 8,9mm em 

três dias. Já em Ferraz de 
Vasconcelos, a Defesa Civil 
alega ter ocorrido um acú-
mulo de 0,6mm, enquanto 
que o Cemaden aponta 
31,9mm em 72 horas na 
média entre as estações 
instaladas na cidade
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Saúde retoma vacinação 
sem agendamento prévio
Mogi - A programação de 
vacinação contra o coronavírus 
(Covid-19), sem agendamento 
prévio, continua esta semana. 
Adultos e adolescentes com 
mais de 12 anos poderão se 
vacinar, das 9h30 às 16 ho-
ras, em diferentes pontos da 
cidade como o Pró-Hiper, no 
Mogilar; os postos de saúde 
Alto Ipiranga e Vila Suíssa, e 
na Unidade Clínica Ambula-
torial (Unica), em Jundiapeba. 
Serão aplicadas a primeira e 
segunda dose, além da dose 
de reforço, de acordo com a 
data da última vacina.

Já a vacinação em crianças 
de 5 a 11 anos, acontecerá em 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
e no Pró-Mulher. Os horários 
e locais de vacinação variam 

conforme o dia. Segundo a 
prefeitura, o objetivo é facilitar 
o processo de vacinação em 
diversos pontos da cidade.

Poderão se vacinar hoje , 
adultos e adolescentes, maio-
res de 12 anos, poderão se 
vacinas, das 9h30 às 15h30, 
nos seguintes locais: Pró-

-Hiper (veículos e pedestres), 
UBSs Nova Jundiapeba, Braz 
Cubas, Jardim Universo, Ponte 
Grande, Jardim Ivete e Jardim 
Maricá, além da Unidade de 
Saúde da Família (USF) Jardim 
Planalto. Crianças de 5 até 11 
anos podem se vacinar, das 
8 às 10h30, na UBSs Vila 
Moraes, Vila Jundiaí e Vila 
da Prata. E das 9h30 à 15h30, 
nas unidades Alto Ipiranga, 
Jardim Camila, Vila Nova 

Aparecida, Conjunto Santo 
Ângelo e Vila Natal.

Amanhã, das 9h30 às 15h30, 
adultos e adolescentes com 
mais de 12 anos podem se 
vacinar nos seguintes locais: 
Pró-Hiper (veículos ou pedes-
tres), UBSs Nova Jundiapeba, 
Braz Cubas, Jardim Universo, 
Ponte Grande, Jardim Planalto, 
Jardim Ivete, Jardim Maricá. 

Mortes
Desde sabado, até ontem,  

o ALto Tiete registrou cinco 
mortes causadas pelo corona-
vírus. Os óbitos ocorreram em 
Arujá, com dois caos, Mogi, 
também com dois, e Poá, 
com uma morte. A região 
agora soma 5.860 mortes 
por Covid-19.

Covid-19


