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Letalidade e morte por Covid 
têm elevação no Alto Tietê

Tanto os casos de falecimentos quanto os de óbitos tiveram aumento no mês de fevereiro em relação ao mês de janeiro

No banco de dados do Consór-
cio de Desenvolvimento dos Mu-
nicípio do Alto Tietê (Condemat) 

atualizado diariamente, o mês de 
fevereiro representou um aumento 
desproporcional entre o número de 

casos positivos e o número de fa-
lecimentos. Enquanto que os indi-
cadores de pessoas que contraíram 

o Covid-19 aumentou 12,57% (de 
15.491 casos em janeiro para 17.438 
em fevereiro), o número de mortes 

aumentou 83,3% em um mês, saltan-
do de 66 para 121 no mês passado.  
Cidades, página 6

CONTAMINAÇÃO PELA 
COVID-19 SOBE 206%

Mais pandemia

As estatísticas revelaram que no período de fevereiro 
de 2021 em comparação com o mês de fevereiro 

deste ano, os casos cresceram 206%. Neste período, o 
número de infectados pela doença triplicou, passando 

dos 51.467 para 157.890. Cidades, página 6

Mogi News/Arquivo

VACINA COVID

Guararema terá 

mutirão neste 

sábado. p3

O Ministério da Saúde vai des-
tinar aos municípios do Alto Tietê 
mais de R$ 407,2 mil para apoiar 
ações e serviços voltados ao cuidado 

às pessoas com sintomas pós-Co-
vid-19 na Atenção Primária (APS). 
A medida, anunciada na semana 
passada, foi publicada na Porta-

ria nº 377, que especifica o valor 
que cada município da região irá 
receber para realizar o tratamento. 
Cidades, página 6

Pós-coronavírus

MUNICÍPIOS DA REGIÃO VÃO RECEBER CERCA 
DE R$ 407 MIL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Valores foram calculados de acordo com porte de cada município que compõe o Alto Tietê
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Educação

Mogi vai abrir inscrições 
para novas vagas em creche
Mogi abrirá na segunda-feira as inscrições para vagas 
em educação infantil em período integral nas creches 
e subvencionadas. A inscrição poderá ser feita até às 
17 horas do dia 16, presencialmente ou online por meio 
do aplicativo Educa Mogi ou pelo site http://www.se-
pmmc.com.br/educamaismogi/app/. Cidades, página 4

Construção será retomada neste 
mês. Cidades, página 3

Suzano

OBRA DO  
RESIDENCIAL 
SUZANO II 
VAI SER  
RETOMADA
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VOLTA PARA CASA
A Defesa Civil de Itaquaquecetuba 
liberou o retorno dos 80 morado-
res do Conjunto Habitacional Jar-
dim Altos do Pinheirinho na última 
quinta-feira após realizar uma vis-
toria com a equipe técnica da cons-
trutora e demais secretarias que 
formam a comissão para tratar do 
problema. A interdição de dois con-
domínios ocorreu no dia 30 de ja-
neiro de maneira preventiva depois 
de serem constatados problemas 
estruturais no local. Durante esse 
período, a construtora arcou com as 
despesas recorrentes enquanto as 
solicitações técnicas de reforma ou 
contenção eram executadas.

ME LEVA
A Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, por meio do Setor de Bem-
-Estar Animal, realizou um evento 
de adoção responsável no Suzano 
Shopping no último domingo e re-
gistrou a adoção de 25 pets. A ação 
aconteceu das 14 às 20 horas no 
estacionamento coberto do espaço 
comercial. Todos os bichinhos que 
integraram o evento e não foram 
adotados seguem sob os cuidados 
de parceiros e podem ser verifica-

dos no site suzano.sp.gov.br/baby-
-me-leva.

TAPA-BURACO
O vereador Fábio Farias de Oliveira 
(União Brasil), o Fábio Wuhalla, pe-
diu em caráter de urgência para o 
setor competente da Prefeitura de 
Ferraz de Vasconcelos uma opera-
ção tapa-buraco em frente ao núme-
ro 117 da rua Sebastião Gomes Pe-
reira, no Jardim Dayse. A indicação 
foi lida na sessão de 24 de fevereiro.

PROVAS DE VOLTA
Depois de dois anos, os candidatos 
a ingressar nas Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais no segundo se-
mestre deste ano voltarão a fazer 
prova de seleção. Os exames ha-
viam sido substituídos pela análi-
se de histórico escolar no segundo 
semestre de 2020, respeitando as 
medidas de distanciamento social 
recomendadas pelo governo do Es-
tado e autoridades sanitárias, a fim 
de controlar a disseminação da Co-
vid-19. Nos próximos meses, o CPS 
divulgará as informações sobre o 
calendário das avaliações, vagas e 
cursos que serão oferecidos.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Melhor prevenir

U
m velho ditado já pregava “temos 
que ser otimistas e deixar o pes-
simismo para dias melhores”. É 
assim que parece que boa parte 

dos políticos tentam combater o coronaví-
rus. Com a guerra da Ucrânia e da Rússia, 
que merece toda atenção do planeta, os ca-
sos de Covid-19 ficaram meio escanteados 
do noticiário. Até mesmo o pior desastre 
que ocorreu em Petrópolis (RJ) em toda 
a história é pouco falado na imprensa em 
razão da guerra.

Assuntos como a Covid têm de voltar aos 
jornais. Nossa reportagem levantou dados 
sobre mortes e contaminações pela doença 
no Alto Tietê nestes últimos meses e o saldo é 
preocupante, tantos as contaminações como 
as mortes aumentaram. Sem dúvida não é 
nada parecido com o que ocorreu no pré-
-vacina, afinal é graças a ela que não vemos 
aquele cenário caótico de hospitais lotados 
e cemitérios precisando abrir mais e mais 
covas para dar conta dos sepultamentos.

A parte otimista está no fato de que al-
guns governos querem flexibilizar o uso das 
máscaras de proteção. Está certo que o pe-

ríodo eleitoral vem por aí, há quem queira 
tirar proveito deste momento para falar com 
os eleitores indecisos sobre as ações feitas 
durante a pandemia, e algumas deram cer-
to, sim, mas a máscara precisa continuar.

Um dos pontos para destacar essa posição 
é o fato de que ela custa pouco, a popula-
ção se acostumou a ela e, o melhor, ajuda 
na proteção contra a doença. Outro motivo 
para manter o uso da máscara é, ainda, a 
falta de um remédio comprovado que atue 
contra a Covid, a mesma situação que pas-
samos enquanto as vacinas estavam sendo 
desenvolvidas. Agora aguardamos a criação 
de um medicamento que possa curar essa 
enfermidade, mas ele ainda não existe, é 
uma questão de tempo.

Não há problemas enquanto esse remé-
dio não chega em manter o uso das más-
caras, quando mais essa etapa for vencida, 
quem sabe poderemos pensar em abrandar 
essa regra, afinal, ainda existem mistérios 
diante do quadro de sequelas do corona-
vírus, que ainda variam bastante para cada 
pessoa. Todavia, como dizia o outro ditado, 
“a prevenção ainda é o melhor remédio”.

Doenças raras e complexas 
são inúmeras e as distrofias 
musculares são um grupo de 
doenças neuromusculares 
que resultam em progressivo 
enfraquecimento e desinte-
gração dos músculos esque-
léticos ao longo do tempo. 
As doenças diferem entre si 
nos músculos que são prin-
cipalmente afetados, no grau 
de enfraquecimento, na ve-
locidade de progressão e na 
idade em que se começam a 
manifestar os sintomas. Em 
muitos casos a pessoa fica 
incapacitada para caminhar. 
Alguns tipos estão também 
associados a problemas em 
outros órgãos. 

A quantidade de distro-
fias musculares constitui um 
grupo de mais de 30 doen-
ças genéticas, muitas delas 
ligadas ao cromossomo X, 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

que afetam primariamente 
os músculos e provocam 
sua degeneração progressiva.

A alteração em certos ge-
nes é responsável pela falta 
ou baixa produção de proteí-
nas essenciais para o desen-
volvimento da musculatura. 
As mulheres são portadoras 
assintomáticas, mas os ho-
mens manifestam a doença 
que pode ocorrer por herança 
genética recessiva, por mu-
tação nova e espontânea do 
gene, ou por um erro gené-
tico durante a formação da 
criança.

A mutação de um gene 
que determina a ausência 
de determinada proteína 
pode gerar uma doença mais 
leve ou mais grave. Entre os 
sintomas principais estão a 
atrofia e fraqueza muscular 
progressiva, retardo e com-

prometimento para cami-
nhar, diminuição muscular 
de forma progressiva e gene-
ralizada, comprometimento 
da musculatura respiratória 
e cardíaca.

Importante deixar claro 
que quando identificar, algu-
ma doença rara como a cau-
sa de possíveis disfunções, o 
tempo se torna o nosso maior 
oponente, afinal, quanto mais 
cedo a doença for diagnosti-
cada, mais rápido podemos 
iniciar um tratamento multi-
disciplinar com especialistas 
e retroceder o avanço.

Essas doenças ainda não 
são corretamente tratadas e 
acompanhadas, na maioria 
das vezes ocasionando so-
frimento para todos os en-
volvidos

Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta 

e presidente da Comissão de Saúde do 

Lions Clube Mogi das Cruzes.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Residencial Suzano II terá 

obras retomadas neste mês
Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), ao lado do 
deputado estadual André do 
Prado (PL), recebeu ontem a 
confirmação da retomada das 
obras do Residencial Suzano 
II, no Jardim Europa, por 
parte dos governos Estadual 
e Federal. Ao todo, R$ 18 
milhões foram liberados para 
conclusão do empreendimento, 
que vai abrigar 600 famílias 
em dois blocos. A expectativa 
é de que a entrega ocorra 
ainda neste ano.

Com início ao meio-dia, a 
reunião foi realizada na sede 
do Banco do Brasil, na capi-
tal paulista, com a presença 
do secretário nacional de 
Habitação, Alfredo Santos, 
e do titular de Habitação do 
Estado, Flávio Amary, além dos 
superintendentes comerciais 
da instituição financeira, Ro-
naldo Guibo e Mario Marcos, 
e a gerente de Equipe, Milena 
Dutra. O chefe do Planeja-
mento Urbano e Habitação 
de Suzano, Elvis Vieira, e o 
diretor de Habitação, Miguel 

R$ 18 milhões

Reis, também participaram 
do encontro.

Na oportunidade, o Banco 
do Brasil informou que uma 
nova empresa já foi seleciona-
da e que as intervenções nos 
apartamentos serão retomadas 
ainda neste mês. A previsão é 
de que o espaço passe por uma 
revitalização completa, com 
reparos elétricos e hidráulicos, 
bem como por pequenas ma-
nutenções prediais. A previsão 
é de que tudo seja concluído 
até o final do ano

“A obra já estava 95% con-
cluída. Porém, a empresa que 
estava à frente do projeto o 
abandonou”, detalhou Reis.

Ao todo, R$ 18 milhões 
foram liberados, sendo R$ 16 
milhões do governo Federal 
e o restante do governo do 
Estado.“Estamos acompa-
nhando todo o processo desde 
o início junto à prefeitura e 
o prefeito Rodrigo Ashiuchi 
não nos desamparou e nos 
apoiou nessa empreitada. Por 
isso”, disse o futuro morador 
Gilmar Gonçalves.

Para Amary, o Estado está 
sempre à disposição para ajudar 
os municípios paulistas. Já o 
secretário nacional de Habitação 
agradeceu todos os envolvi-
dos. “É muito importante essa 
união. Obrigado a todos, em 
nome do prefeito Ashiuchi e 
de sua equipe. Desejo que as 
famílias sejam muito felizes”, 
pontuou.

O chefe do Executivo, por 
sua vez, disse que, independen-
temente de partido, o objetivo 
é e sempre será o apoio às 
famílias. “Agradeço o secretário 
nacional de Habitação, Alfredo 
Santos, e o secretário estadual 
de Habitação, Flávio Amary, 
que anunciaram a retomada 
a partir de uma parceria com 
o Banco do Brasil. Também 
tivemos a intermediação dos 
deputados estadual André do 
Prado e federal Marcio Alvino 
(PL) e a ajuda do secretário-

-executivo Fernando Marangoni. 
A partir de agora, entramos em 
uma nova fase para entrega 
desse importante residencial”, 
concluiu.

Março reserva programação às 
mulheres durante todo o mês
Dia Internacional da Mulher é celebrado no dia 8; neste ano a data irá cair na terça-feira da semana que vem

HOMENAGENS

Suzano - O mês de março 
será marcado por uma série 
de ações e atividades volta-
das ao público feminino. A 
programação especial faz 
alusão ao Dia Internacional 
da Mulher, celebrado no dia 
8, com o objetivo de levar 
mais informação, saúde e 
bem-estar às suzanenses, 
além de promover a cultura 
e enaltecer nomes que fazem 
a diferença na cidade.

De acordo com a primeira-
-dama e dirigente do Serviço 
de Ação Social e Projetos 
Especiais (Saspe), Larissa 
Ashiuchi, a programação visa 
reforçar junto à sociedade 
e aos servidores públicos a 
importância da data. “Dife-
rentemente do que muitos 
pensam, o Dia Internacio-
nal da Mulher não é uma 
comemoração. É uma data 
de reflexão sobre o papel 
das mulheres e a garantia 
de direitos em diferentes 
esferas”.

O cronograma se inicia hoje, 
com a abertura da mostra 

cultural “Tramas Femininas”, 
no Centro de Educação e 
Cultura Francisco Carlos 
Moriconi, às 20 horas. A 
exposição será apresentada 
por Pamella Carmo e Letícia 
Bernardino, contando com a 
curadoria de Beatriz Ataidio. 
Nela estão reunidas obras de 
dezenas de mulheres artistas 
de Suzano e região. 

Na segunda-feira, a Se-
cretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social realiza 
junto às unidades do Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Cras) e do Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas) 
um acolhimento especial às 
famílias assistidas. O obje-
tivo é promover debates e 
rodas de conversas sobre 
temas importantes para as 
mulheres. Já na terça-feira, o 
Dia Internacional da Mulher 
marca o primeiro encontro 
da 10ª turma do curso de 
Promotoras Legais Popu-
lares, realizado pelo Saspe, 
que mais uma vez ocorre 

na modalidade online por 
meio do canal no Youtube 

“TV Prefeitura de Suzano” (bit.
ly/TVPrefeituradeSuzano). 

No mesmo dia, a Secretaria 
Municipal de Saúde garante o 
atendimento de implantação 
do dispositivo contraceptivo 
para mulheres em situação de 
vulnerabilidade. As pacien-
tes contempladas já foram 
contatadas pelas respectivas 
unidades de saúde. Ainda 
no dia 8, a Secretaria de 

Esportes e Lazer promove 
café da manhã e almoço às 
servidoras da pasta. Além 
disso, a Guarda Civil Municipal 
(GCM) vai para as ruas em 
uma ação de conscientização 
sobre combate à violência 
doméstica e familiar. 

Na quinta-feira, a Secretaria 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana participa de uma agenda 
especial junto à Associação 
Comercial e Empresarial (ACE) 
de Suzano. O encontro será 

às 9 horas e deverá contar 
com a participação de outras 
entidades de classe a fim de 
debater o papel da mulher 
na sociedade. No período da 
tarde, a Patrulha Maria da 
Penha da GCM de Suzano 
palestra para os alunos do 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi).

Na sexta-feira, as colabora-
doras da Central de Triagem 
do Jardim Colorado também 
terão uma programação especial 
com o “Dia da Beleza”. A ação 
visa fortalecer e empoderar 
as mulheres da Cooperativa 
Unidos Venceremos (Univen-
ce). Por fim, no sábado, é a 
vez do Rotary Club receber 
a GCM para a palestra sobre 
o enfrentamento à violência.

Na outra semana

No dia 18, o Núcleo de 
Acompanhamento aos Ser-
vidores (NAS) promove a 
ação “Roda do Afeto” junto 
às servidoras municipais. 
O encontro será logo pela 
manhã, às 8h30. No dia 19, a 

Saúde retorna com mais uma 
edição do “Expresso Mulher” 
para as pacientes do Jardim 
Brasil. Os atendimentos serão 
direcionados às mulheres 
previamente convocadas para 
as consultas e realização de 
exames na localidade.

Dando continuidade à 
programação, o Saspe realiza 
em 22 de março a homenagem 

“Mulheres Fazendo História 
na Cidade de Suzano”. A 
iniciativa enaltece a atuação 
de oito mulheres no muni-
cípio. A cerimônia ocorrerá 
às 18 horas, no Cineteatro 
Wilma Bentivegna. Já no 
dia 29 haverá a formatura 
da 9ª turma do curso de 
Promotoras Legais Populares. 
A solenidade acontecerá no 
Teatro Municipal Dr. Arman-
do de Ré, às 19 horas. O 
mês de atividades chega ao 
fim em 31 de março, com 
uma reunião do Conselho 
Municipal dos Direitos das 
Mulheres (CMDM) junto 
à Secretaria Municipal de 
Governo.

Para Larissa Ashiuchi, Dia da Mulher é para reflexão

 Wanderley Costa/Secop Suzano

Guararema - A Secretaria 
Municipal de Saúde vai 
promover o “SuperDia D” 
de vacinação contra o coro-
navírus (Covid-19), amahã, 
em quatro diferentes pontos 
do município.

O foco será na imuniza-
ção com segunda dose em 
crianças de 5 a 11 anos que 
foram vacinadas em 5 de 
fevereiro e com a terceira 
dose dos maiores de 18 anos 
que receberam a segunda há 
mais de quatro meses.

Todos que estiverem aptos 
a receber o imunizante – de 
acordo com o período da dose 
anterior – deverá realizar o 
cadastro e o agendamento, 
que será confirmado no 
site (vacina.digital) e por 
mensagem no celular (via 
WhatsApp).

As crianças poderão ser 
vacinadas na Unidade No-
gueira e na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Lambari 
e UBS Jardim Dulce das 9 
às 16 horas. Já os adultos 
poderão receber o reforço 
da vacina no Pau D’Alho, 

Saúde promove mutirão 
de vacinação amanhã

Contra Covid

com a opção drive-thru e 
na UBS Jardim Dulce das 9 
às 16 horas.

“Pedimos que todos que 
possuem doses atrasadas 
que agendem a vacinação e 
completem o ciclo de imu-
nização contra a Covid-19. 
Só assim vamos aumentar 
ainda mais a proteção con-
tra a doença. Aproveitem o 
SuperDia D para receber sua 
dose da vacina”, explicou a 
secretária municipal de Saúde, 
Adriana Martins.

Arujá - A plataforma digital 
Arujá Emprega está com 
novas vagas de emprego para 
diversas áreas. Os currículos 
devem ser enviados pelo 
site http://servicosonline.
prefeituradearuja.sp.gov.br/
servicosonline/arujaemprega/.

As vagas e suas especi-
ficações são de desenhista 
técnico mecânico: uma vaga, 
precisa ter Ensino Técnico 
completo e experiência 
de seis meses; cozinheiro 
geral: uma vaga, necessita 
de Ensino Médio completo 
e experiência de seis meses; 
assistente de SGQ (técnico 
de garantia de qualidade): 
uma vaga, precisa ter En-
sino Superior completo e 
experiência de seis meses; 
operador de máquinas: 
uma vaga, necessita de 
Ensino Médio completo e 
experiência de três meses; 
vendedor de comércio va-
rejista: duas vagas, precisa 
ter Ensino Médio completo 
e experiência de seis meses.

Plataforma 
digital divulga 
novas vagas  
de emprego

Oportunidade

O foco será na 
imunização com 
segunda dose 
em crianças de 
5 a 11 anos
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Obras da Maternidade em 
Braz Cubas estão na fase final

Mogi - As obras da Mater-
nidade Municipal estão em 
fase final de acabamento e a 
previsão é que a entrega ocorra 
no mês de abril. De acordo 
com a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, a estrutura do prédio, 
localizado no distrito de Braz 
Cubas, está pronta, restando 
apenas alguns serviços de 
acabamento. 

O investimento total é de 
R$ 37 milhões. A adminis-
tração municipal informou 
que “paralelamente, a equipe 
técnica da Secretaria Municipal 
de Saúde trabalha na elabo-
ração do estudo técnico que 
norteará o atendimento na 
unidade, incluindo serviços 
e equipamentos necessários”.

O novo equipamento de 
saúde, segundo o município, 
tem como objetivo “suprir as 
necessidades de assistência às 
gestantes e bebês, com todos 
os recursos e equipamentos 
necessários para oferecer aten-
dimento qualificado, seguro e 

Unidade municipal

humanizado”. O novo prédio 
tem cerca de oito mil metros 
quadrados distribuídos em sete 
pavimentos (do subsolo ao 
quinto andar). A maternidade 
vai ampliar o número de vagas 
na rede pública, atendida 
atualmente apenas pela Santa 
Casa, que “enfrenta constante 
superlotação”.

O prédio contará com 93 
leitos, sendo 45 leitos obsté-
tricos, 10 leitos UTI Neonatal, 
10 leitos UTI adulto, 10 leitos 
Unidade de Cuidados Inter-
mediários (UCI), um leito 

infantil externo, 12 leitos 
de pediatria (crianças de 29 
dias a 12 anos), cinco leitos 
de Pronto Atendimento (2 
emergências e 3 observação), 
e além de Centro Cirúrgico, 
quartos para atendimento 
pré-parto, parto e puerpério, 
entre outros espaços.

Na última segunda-feira, o 
prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Podemos), vi-
sitou o local com vereadores 
da Comissão de Saúde da 
Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes.

Katia Brito

Prefeito visitou a maternidade com vereadores 

Divulgação 

Secretaria abrirá inscrições 
para novas vagas em creches 
Inscrição poderá ser feita até às 17 horas do dia 16, presencialmente nas creches ou via online, pelo aplicativo

EDUCAÇÃO INFANTIL

Mogi- A Secretaria de Edu-
cação abrirá na próxima 
segunda-feira, dia 7, a partir 
das 8 horas, as inscrições 
para vagas em educação 
infantil em período integral 
nas creches municipais e 
subvencionadas. A inscrição 
poderá ser feita até às 17 
horas do dia 16, presen-
cialmente nas creches ou 
online por meio do aplicativo 
Educa + Mogi ou pelo site 
http://www.se-pmmc.com.
br/educamaismogi/app/.

As inscrições são desti-
nadas a crianças de zero 
a cinco anos e farão parte 
do Cadastro Municipal 
Unificado (CMU), cadastro 
exclusivo para concorrer às 
vagas de educação infantil 
em período integral. O aten-
dimento é feito de acordo 
com a disponibilidade de 
vagas. Aqueles que já se 
inscreveram em edições 
anteriores não precisam 

refazer o processo. Se for 
necessário atualizar os dados 
do aluno, o contato pode 
ser feito com a Secretaria 
Municipal de Educação. 

No caso de inscrição on-
line deverá ser preenchido 
o formulário, disponível 
no aplicativo ou no site, 
e enviado os documentos 
solicitados em formato de 
arquivo de imagem: RG/CPF 
do aluno, comprovante de 
endereço e RG e CPF do 
pai, mãe ou responsável. 

Também deve ser informado 
o número do NIS ou se a 
criança possui cadastro 

em programas federais. 
É necessário encaminhar 
uma selfie do requisitante 
segurando um documento 
com foto.  

Para melhor visualizar a 

tela no preenchimento do 
formulário em celulares 
ou outros dispositivos, os 
pais ou responsáveis devem 
escolher a opção “Versão 
para Computador”. 

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-5086, pelo 
WhatsApp 998668734 
(mensagens) ou pelo e-mail 
cmu@se-pmmc.com.br .

Inscrições são destinadas a crianças de zero a cinco anos e farão parte do Cadastro Municipal Unificado (CMU)

Divulgação/PMMC

Formulário 
estará 
disponível 
a partir da 
próxima 
segunda-feira
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Quatro são detidos por 
tráfico de entorpecentes

Região - A Polícia Militar 
em Suzano abordou qua-
tro suspeitos na travessa 
Marcos Favalli, no jardim 
Maria D’Maggi, durante 
patrulhamento na tarde de 
anteontem. Foram apreen-
didas na ação porções de 
maconha, cocaína, crack, 
além de uma quantia em 
dinheiro. Os indivíduos 
foram encaminhados ao 2º 
Distrito Policial (DP) e foi 
constatado que um deles 
era procurado pela Justiça.

O primeiro suspeito foi 
percebido pela força policial 
após jogar no chão um ob-
jeto que carregava e tentar 
fugir. O item foi recolhido e 
o suspeito abordado. Outros 
três homens também foram 
abordados no local.

Conduzida pelo Canil 
Setorial, da Companhia 
de Força Tática, a ação faz 
parte de um patrulhamento e 
contou com um cão da raça 
pastor belga de malinois que 

fez buscas entre os itens 
dos suspeitos e localizou 
as drogas.

Todos os suspeitos rece-
beram voz de prisão. Na 
ação foram apreendidas 
20 porções de maconha, 
24 porções de cocaína, 28 
porções de crack e R$ 123.

Em Mogi das Cruzes, após 
denúncia telefônica, poli-
ciais da 2ª Companhia do 
17º Batalhão, começaram a 
vasculhar um possível roubo 

de cargas em que o moto-
rista, teria sido colocada no 
porta-malas de um veículo.

A equipe conseguiu rea-
lizar o cerco aos suspeitos, 
na avenida das Orquídeas, 
se deparando com a carreta 
sendo conduzida por um deles 
e com um veículo Renault 
Logan que acompanhava 
a ação. Ao perceberem a 
presença policial, tentaram 
fugir, mas foram capturados. 
Esse crime ocorreu ontem.

Raissa Sandara

Em Mogi, motorista teve carreta roubada ontem

CPA/M-12 / Reprodução / Instagram

Municípios receberão mais de 
R$ 407 mil para o pós-Covid
Maioria das cidades foi identificada com perfil alto; apenas Guararema e Salesópolis receberão como perfil médio.

RECURSOS

Região - O Ministério da 
Saúde vai destinar aos mu-
nicípios da região mais de 
R$ 407,2 mil para apoiar 
ações e serviços voltados 
ao cuidado às pessoas com 
sintomas pós-Covid-19 na 
Atenção Primária (APS). A 
medida, anunciada na semana 
passada, foi publicada na 
Portaria nº 377, que especifica 
o valor que cada município 
irá receber.

Para entender o cálculo, a 
Secretaria de Atenção Primária 
da Pasta lançou, também, 
uma nota técnica. O índice 
criado para definir os perfis 
municipais considerou as 
seguintes variáveis: quanti-
tativo de equipes (Saúde da 
Família, Atenção Primária, 
Ribeirinha e Unidade Básica 
de Saúde Fluvial) custeadas 
pelo Ministério da Saúde; 
Índice de Vulnerabilidade 
Social (IVS); porte popu-
lacional; e coeficiente de 
mortalidade por Covid-19 

por cem mil habitantes. No 
total, foram identificados, 
por prioridade, 1.373 mu-
nicípios com perfil alto (que 
receberão R$ 43.632 cada), 
2.679 com perfil médio (R$ 
29.088), e 1.518 com perfil 
baixo (R$ 14.544). Os da-
dos regionais apontam que 
a maioria das cidades da 
região foi identificada com 
perfil alto, apenas Guararema 
e Salesópolis receberão os 
recursos como perfil médio.

O repasse deverá ser uti-
lizado pela gestão local na 
qualificação, reorganização 
e adequação dos serviços 
da APS para o cuidado das 
pessoas com condições pós-

-Covid, respeitando as neces-
sidades epidemiológicas no 
território. Entre as ações que 
podem ser custeadas estão a 
contratação de profissionais 
qualificados; a reforma de 
ambientes (áreas para as 
ações necessárias); a aquisição 
de materiais de consumo 
necessários (colchonete, faixa 
elástica e bola suíça, por 

exemplo); a busca ativa e o 
monitoramento de pessoas 
com condições pós-Covid; 
e a implementação de ações 
de educação em saúde para 
orientar a população.

 O incentivo financeiro 

federal será transferido em 
parcela única e o moni-
toramento será feito pelo 
Sistema de Informação em 
Saúde para a Atenção Básica 
(Sisab). Mais detalhes sobre 
os cálculos estão disponíveis 

aqui. Para verificar o valor 
que cada município receberá, 
consulte a portaria.

 Entenda a Covid-19 longa
Segundo a definição 

atualmente utilizada pelo 
Ministério da Saúde, a pessoa 
com condições pós-Covid é 
aquela que apresenta ma-
nifestações clínicas novas, 
recorrentes ou persistentes 

após a infecção aguda por 
SARS-CoV-2, quando essas 
não são atribuídas a outras 
causas. A Atenção Primária, 
a principal porta de entrada 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), deve estar prepara-
da para receber os casos e 
distribuí-los, conforme a 
necessidade, pelas demais 
áreas da rede de saúde.

Aline Sabino

Municípios vão receber verba do Ministério da Saúde

Divulgação/PMMC

Comerciantes promovem 
café da manhã no Mogilar
Mogi - Comerciantes da 
Feira Agroecológica pro-
movem amanhã, a partir 
das 9 horas, um café da 
manhã na Ilha Marabá, que 
fica na rua Delphino Alves 
Gregório, 790, no bairro do 
Mogilar, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Agricultura.

O evento é aberto ao público 
e inicia uma programação 
especial em comemoração 
ao Dia Internacional da 
Mulher, que se estenderá 
por todo o mês de março, 
com diferentes atrações. 
Amanhã, logo após o café, 
às 10 horas, será realizado 
o Hanakai – Momento com 
a Flor, uma oficina com a 
professora Elisabete Garriga.

No dia 12 de março, às 
10 horas, o público presente 
poderá conferir a palestra 

“O que é Agroecológico”, 
com as agricultoras Lineta 
e Luiza. No dia 19, será 
realizada uma oficina de 
plantio de ervas, com os 
produtores rurais Dalton e 

Dia da Mulher

Márcia, da Chácara Tokuzo 
Endo.

A programação termina 
no dia 26 de março, tam-
bém às 10 horas, com uma 
oficina para produção de 
brigadeiros com produtos 
agroecológicos, que será 
ministrada pela chefe Iara 
Lavorato, da Cozinha Franco.

A Feira Agroecológica é 

realizada numa parceriasentre 
as Secretarias Municipais de 
Agricultura e Verde e Meio 
Ambiente e a Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (Cati/CDRS). O 
evento é aberto ao público 
em geral, que conta com 
opções de alimentos natu-
rais e produtos orgânicos. 
Acontece aos sábados.

Evento ocorrerá na Ilha Marabá, a partir das 9 horas

Mogi News/Arquivo

Recursos de cada município da 
região:

Mogi das Cruzes
R$ 43.632,00

Suzano
R$ 43.632,00

Itaquaquecetuba
R$ 43.632,00

Ferraz de Vasconcelos
R$ 43.632,00

Guararema
R$ 29.088,00
Fonte: Ministério da Saúde

Poá
R$ 43.632,00

Santa Isabel
R$ 43.632,00

Arujá
R$ 43.632,00

Biritiba Mirim
R$ 43.632,00

Salesópolis
R$ 29.088,00
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Cata-Tranqueira e Cata-Pneus

Seis bairros da cidade serão atendidos amanhã pelas operações Cata-Tranqueira e 

Cata-Pneus. Serão atendidos o Jardim das Acácias, Alto do Ipiranga, Chácara Jafet, 

Jardim Ivete, Parque Santana e Alto Guaianazes. Os moradores desses locais devem 

deixar móveis, objetos e também pneus que não tenham mais serventia na frente de 

suas casas na noite anterior ou antes das 7 horas do próprio sábado.

Mortes e letalidade por Covid 
sobem durante mês de fevereiro
Número de mortes quase dobrou em 30 dias nas cidades da região, mas taxa de letalidade do vírus subiu 0,26%

PANDEMIA

Região - Um levantamento 
com os bancos de dados do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), por 
meio de sua coordenadoria 
de Saúde, apontou que o 
número total de óbitos da 
doença quase dobrou de 
um mês para outro, em-
bora a taxa de letalidade 
do coronavírus (Covid-19) 
apresentou leve alta no mês 
de fevereiro.

O levantamento se ba-
seia em relatórios diários 
emitidos pelas secretarias 
de Saúde das cidades da 
região, que também incluem 
os dados de Guarulhos e 
Santa Branca. O período de 

Fevereiro fechou com 121 mortes causadas por Covid

medição foi entre os dias 4 
e 31 de janeiro (com a volta 
do feriado de Ano Novo) 
e entre os dias 1º e 25 de 
fevereiro (antes do feriado 
prolongado de Carnaval).

No banco de dados do 
Condemat atualizado dia-
riamente, o mês de fevereiro 
representou um aumento 
desproporcional entre o 
número de casos positivos 
e o número de falecimentos. 
Enquanto que os indicadores 
de pessoas que contraí-
ram o Covid-19 aumentou 
12,57% (de 15.491 casos 
em janeiro para 17.438 em 
fevereiro), o número de 
mortes aumentou 83,3% 
em um mês, saltando de 66 
para 121 no mês passado.

Duas cidades não registraram 
óbitos em janeiro tiveram 
um salto no mês seguinte: 

Ferraz de Vasconcelos que 
teve sete vítimas (um aumento 

de 700%) e Guararema, que 
teve uma vítima (aumento 
de 100%). Dos municípios 
que já haviam registrado 
vítimas pela doença entre 
janeiro e fevereiro, o maior 
aumento foi em Mogi das 
Cruzes, com 161,9% (de 21 
para 55), e Itaquaquecetuba, 
com 123% (de 13 para 29).

Letalidade
Na soma das cidades da 

região, a taxa de letalidade 
saltou de 0,43% em janeiro 
(com 15.491 casos positivos 
e 66 mortes) para 0,69% 
em fevereiro (com 17.438 
casos e 121 mortes). Isto 
representa que, embora a 
vacinação tenha avançado na 
região, o vírus Sars-CoV-2 
em sua variante ômicron 

ainda possui potencial para 
causar mortes.

Entre as cidades da região, 
apenas dois municípios re-
gistraram taxa de letalidade 
zero oficialmente: Biritib 
Mirim e Salesópolis, que 
não apresentaram óbitos. A 
cidade com o maior índice 
de letalidade pelo Covid-19 
é Mogi das Cruzes, que 
teve 1,28% dos seus casos 
registrados como fatais tendo 
4.292 casos e 55 mortes 
em um mês; Santa Isabel 
estatisticamente está em 
segundo lugar com 1,1% 
de mortalidade (543 novos 
pacientes e seis mortes 
em fevereiro). Em seguida, 
posiciona-se a cidade de Poá 
(958 casos confirmados e 
sete mortes).

André Diniz
Mogi News/Arquivo

Vacinação sem agendamento 
termina amanhã em Mogi
Região - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde termina 
amanhã a ação especial 
para intensificar a vacina-
ção contra o coronavírus 
(Covid-19) sem necessidade 
de agendamento prévio. O 
atendimento acontece em 
unidades estratégicas, com 
opções para atendimen-
to de crianças, adultos e 
adolescentes. 

A distribuição dos aten-
dimentos segue o mesmo 
protocolo que já está em 
andamento. O Pró-Hiper 
(acesso para veículos ou 
pedestres) continua destinado 
à imunização de adultos e 
adolescentes maiores de 12 
anos, com oferta de primeira 
e segunda doses e doses de 
reforço (a dose de reforço é 
exclusiva para maiores de 
18 anos). 

Já as unidades de saúde se 
mantém direcionadas para 
o atendimento exclusivo 
de crianças de 5 a 11 anos, 
com aplicação de primeira 
ou segunda dose, conforme 

Imunização

idade, datas e prazos.
Os postos de vacinação e 

os horários de atendimento 
serão alternados para facilitar 
o acesso dos munícipes em 
diversos pontos da cidade. 
Lembrando que crianças de 
5 a 11 anos precisam estar 
acompanhadas dos pais 
ou responsáveis munidos 
de autorização assinada 
pelos pais e documentos 
pessoais (da criança e do 
adulto acompanhante).

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê(Condemat) 
registrou ontem 12 óbitos 
por Covid-19 emde Ita-
quaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Salesópolis e Santa 
Isabel. No total, a região 
soma 5.872 falecimentos 
causados pela Covid.

Nas últimas 24 horas 
foram registradas 418 novas 
notificações para a doença.

Atendimentos irão ocorrer em locais estratégicos

Divulgação/PMMC

Fevereiro tem alta de 206% 
nos casos de coronavírus

Região - Um levantamento 
realizado pela reportagem  
do jornal Mogi News/Dat
mostra que os números 
atualizados do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) apresentam 
uma alta significativa nos 
casos confirmados de coo-
ronavírus (Covid-19). 

As estatísticas divulga-
das pelas Vigilâncias Epi-
demiológicas Municipais 
revelaram que no período 
de fevereiro de 2021 em 
comparação com o mês de 
fevereiro deste ano, os casos 
confirmados de coronavírus 
cresceram 206% nas cida-
des que compõem o bloco 
regional. Neste período, o 
número de infectados pela 
doença triplicou, passando 
dos 51.467 para 157.890.

Os municípios que re-
gistraram mais pessoas 
infectadas pelo coronavírus 
desde o início da pandemia, 

Contaminação

que teve início na região 
em fevereiro de 2020, com 
a primeira morte sendo  
confirmada em Suzano, no 
mês de março do mesmo 
ano, são Mogi das Cruzes 
(52.371), Itaquaquecetuba 
(31.769), Suzano (31.448) 
e Ferraz de Vasconcelos 
(15.035). Mas todas as 

dez cidades do bloco re-
gional têm moradores con-
taminados pela Covid-19, 
sendo a menor estatística 
pertencente a Salesópolis, 
que tem 2.480 casos confir-
mados até ontem, segundo 
os dados do Consórcio 
de Desenvolvimentos dos 
Municípios do Alto Tiete.

Aline Sabino

Casos confi rmados desde o início da 
pandemia:

Arujá

13.022

Biritiba Mirim

4.049

Ferraz de Vasconcelos

15.035

Guararema

6.752

Itaquaquecetuba

31.769

Mogi das Cruzes

52.371

Poá

11.124

Salesópolis

2.480

Santa Isabel 

7.805

Suzano

31.448

Fonte: Condemat
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HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2021 – PROCESSO Nº 34.650/2021 E APENSOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.
EMPRESAS VENCEDORAS: MAXITEC - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 
EPP e MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 199.294,75 (cento e noventa e nove mil, duzentos e 
noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Mogi das Cruzes, em 24 de fevereiro de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, 
cc. artigo 37, caput, e § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do 
seguinte ato administrativo:

LEI Nº 7.761, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 - Altera a Lei nº 7.619, de 27 de 
outubro de 2020, que dispõe sobre a normatização dos serviços funerários e das 
atividades desenvolvidas nos cemitérios municipais no âmbito do Município de Mogi 
das Cruzes, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 25 de fevereiro de 2022. Acesso 
público pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por 
afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site  
www.mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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