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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Casos de depressão e ansiedade
aumentam durante pandemia
Apuração feita pela reportagem mostrou que jovens são impactados por programas, series, além das redes sociais
Mogi News/Arquivo

Contra Covid

MUTIRÃO DE
VACINAÇÃO
OCORRE
HOJE EM
SUZANO
A campanha de vacinação contra
a Covid-19 em Suzano garante hoje
mais uma oportunidade de atendimento à população, com a oferta da primeira, segunda e terceira
doses. Cidades, página 3

Os casos de depressão e ansiedade
aumentaram 25% na pandemia,
de acordo com o relatório da
Organização Mundial da Saúde (OMS). As informações do
relatório, divulgadas na última
quarta-feira, apresentam o efeito
da pandemia na disponibilidade
de serviços de saúde mental. De
acordo com o estudo, uma das
principais razões para o aumento
do estresse foi causado pelo isolamento social. O relacionamento
dos jovens com as redes sociais,
séries e programas, de acordo
com especialista ouvido pela
reportagem, pode impactar a
forma como falam sobre diferentes tópicos na vida desse jovem.
Cidades, página 5

EMPREENDEDORA

Clube de fará
Feira de Mulher
em Mogi. p5
Imposto

LIMPEZA

Divulgação/PMMC

Primeira parcela do IPTU vence
a partir de terça-feira em Mogi

Pagamento da primeira parcela poderá ser feito em
qualquer banco autorizado. Cidades, página 4

Poá e Suzano explicam o serviço de zeladoria. Cidades, página 8

Mogi News/Arquivo

Pressão em razão do isolamento vem contribuindo para causar esse quadro na população jovem
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A

Ótima ideia

nossa civilização vai melhorar
quando atingirmos outros níveis,
entre ele está a coleta seletiva do
lixo. Já existem iniciativas na região que se valem da coleta seletiva e dão
um destino melhor para esse tipo de lixo,
que por muitas vezes pode ser reciclado.
Com o lixo orgânico ainda temos um
grande caminho pela frente, afinal não faz
o menor sentido pegar os restos que não
podem ser reciclados e simplesmente jogar
em um aterro. O destino desse montante
deve ser mais bem elaborado, mas ainda
não chegamos neste patamar.
Voltando aos recicláveis, as iniciativas feitas na nossa região e demais locais do Estado e do país merecem ser incentivadas.
Outras coisas que também podem ser recicladas, mas que antes eram simplesmente descartadas nas ruas de qualquer cidade, longe das vistas das autoridades, são
os restos de construção, móveis e vidros.
Muito disso, até bem pouco tempo, era jogado em locais com mato alto e longe da
circulação de pessoas, mas agora, com as
estruturas chamadas de ecoponto, é possí-

vel fazer um descarte mais correto, que não
agride os municípios.
Itaquaquecetuba vem apostando nisso, e
está correta. O Alto Tietê e a cidade de São
Paulo sempre sofrem com as chuvas de verão, entre outros problemas causados pelas
tempestades estão os alagamentos, que boa
parte ocorre em razão justamente destes
restos de obras e móveis atirados às ruas.
Apesar dessa mudança nos municípios,
ainda é possível ver descartes irregulares.
Na divisa entre Poá e Ferraz, por exemplo,
era comum encontrar esses descartes feitos
à beira da linha da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM).
Os ecopontos vieram para isso, para acabar com essa péssima tradição popular de
jogar essas coisas na rua. Agora é esperar
para que isso seja difundido e aplicado pelos moradores da região cada vez mais. O
descarte nos ecopontos ajuda a melhorar as
condições das cidades, contribui para evitar alagamentos e acidentes, por isso é importante que programas como esses sejam
ampliados e aplicados nos dez municípios
do bloco regional.

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara
olavocamara.adv@uol.com.br

Insegurança e falta de policiais
No passado havia na cidade guarda civil que fiscaliza
trânsito e tomava conta do
centro. Passaram os anos e
tudo mudou e a guarda civil
foi extinta ou unida com a
polícia militar. Após décadas
foram criadas as guardas civis metropolitanas que atua
em muitos municípios.
No caso de Mogi das Cruzes, hoje se passa pelas ruas
a pé ou de carro e não se vê
um soldado da polícia militar ou da guarda civil. Caso
não se queira usar cinto de
segurança em seu veículo
não haverá problemas, pois
não se tem fiscalização. Pode
rodar com o seu veículo por
quilômetros e ninguém o
abordará para fazer exigências ou aplicar multas. É um
abandono total. Onde estão
as autoridades?

O que pensam e o que fazer? Os furtos, roubos e malandragens estão por todos
os lados e os bandidos nada
temem, pois não há vigilância em nenhuma rua, salvo
se alguns comerciantes ou
empresários colocarem guardas particulares em seus estabelecimentos ou nas portas
para vigiar.
A liberdade está sendo ferida e sendo vigiada por “gatunos”, ladrões e outros. Que
democracia é esta? Cidadãos
patriotas descruzem os braços
e façam críticas, oferecendo
também sugestões às autoridades. Há frases de filósofos
que deveriam ser acatadas,
como por exemplo: “Não
concordo com uma palavra
do que dizeis, mas defenderei
até a morte o teu direito de
dizê-las” (Voltaire). “Desprezo

àqueles que me bajulam porque me corrompem, prefiro
quem me critica porque me
corrige” (Santo Agostinho).
De acordo com o artigo
5º. Da Constituição Federal, assim se expressa: “todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. A
segurança é de extrema importância para salvaguardar
as vidas dos cidadãos e dos
seus familiares. Cidadão não
permita que a insegurança
tome conta das ruas.

Olavo Arruda Câmara é advogado, professor, mestre e doutor em Direito e Política

Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CONTRACAPA
•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

PLANTÃO NA CPTM I
Em menção do Dia do Consumidor,
o Procon de Ferraz de Vasconcelos
realizará em 15 de março o “Plantão do Consumidor” dentro da estação de trem da CPTM de Ferraz
de Vasconcelos. A partir das 10 horas, os moradores podem sanar dúvidas sobre os serviços do órgão.

PLANTÃO NA CPTM II
O atendimento especial será destinado a todos os serviços da instituição até as 16 horas. De acordo com a coordenadora do Procon,
Fernanda Cato, as principais orientações são sobre cobranças indevidas, produtos que não foram
entregues ou que apresentaram
defeitos, compras de passagens
áreas e serviços de atendimento básico.

NOVO ECOPONTO
A Prefeitura de Itaquaquecetuba
inaugurou, na quinta-feira passada, o Ecoponto Piratininga. O local é destinado a atender a população da cidade para o descarte de
resíduos eletroeletrônicos, construção civil, móveis desmontados,
recicláveis, pneus e lâmpadas. É

a terceira unidade inaugurada em
15 dias. Esse ecoponto conta com
uma área de 450 metros quadrados
e está localizado na rua Joaquim
Caetano, próximo ao cruzamento
com a estrada Santo Expedito. A
estrutura possui seis caçambas
para descarte, além de uma base
para receber lâmpadas quebradas.
O espaço funciona de segunda a
sábado, das 8 às 17 horas.

CURSO DE ARTESANATO
Os moradores de Santa Isabel podem se inscrever no curso de pintura e texturização residencial, que
ocorrerá entre os dias 23 de março
e 4 de abril, das 18 às 22 horas. As
vagas são destinadas às pessoas
com mais de 18 anos e serão divididas em práticas e teóricas, sendo a aplicação das teóricas na secretaria municipal de Turismo e
Desenvolvimento Econômico, localizada na Praça Fernando Lopes, n° 23, Centro, e as práticas
na Escola Técnica de Santa Isabel
(ETEC), que fica na rua Professora
Ana Moutinho Gonçalves, 57, Treze
de Maio. As inscrições devem ser
realizadas pelo site www.santaisabel.sp.gov.br/portal/links.

REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA
Wanderley Costa/Secop Suzano

EDITORIAL
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A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos está iniciando a
revitalização asfáltica da avenida Brasília, que corta os bairros Vila Amorim e Vila
Urupês. Serão 950 metros com a reforma de guias, sarjetas e sarjetões, bem
como a nova pavimentação. A expectativa é de que as obras cheguem ao fim em
até três meses. O investimento total é de R$ 1.112.541,21, sendo R$ 700 mil do
governo do Estado e o restante por meio de contrapartida com o município.
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Mutirão de vacinação contra
Covid ocorre a partir das 8h
De acordo com a Prefeitura, ação deve durar até as 16 horas em seis unidades espalhadas pelo município
Suzano - A campanha de
vacinação contra o coronavírus
(Covid-19) garante hoje mais
uma oportunidade de atendimento à população, com a
oferta da primeira, segunda e
terceira dose. A “Maratona da
Vacinação #ParaTodos” deve
ocorrer das 8 às 16 horas, em
seis unidades espalhadas pela
cidade.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento
que ocorreria na Unidade
Básica de Saúde (UBS) de
Palmeiras foi transferido para
o Centro Cultural Professor
Luiz Antonio da Silva (rua
Crispin Adelino Cardoso, 42 Vila Júlia). Além deste polo, a
vacinação ocorre também na
UBS Prefeito Alberto Nunes
Martins – CSII (avenida Paulo
Portela, 205 – Jardim Paulista),
USF Antônio Marques de
Carvalho (rua Pedro Felipe
Reis do Nascimento, 225 –
Jardim Maitê), USF Maria
José Lima Souza (rua das
Bromélias, 11 – Jardim Ikeda),
UBS Dr. André Cano Garcia

(avenida Jaguari, 37 – Cidade
Boa Vista) e USF Maria Inês
P. Santos (Rua Santo Antônio,
325 – Jardim Revista).
O atendimento será livre a
todos os cidadãos que precisam
se imunizar, a partir de cinco
anos de idade. A aplicação
não requer agendamento
prévio, basta comparecer a
uma das seis unidades previamente definidas portando
os respectivos documentos
necessários para a vacinação
contra a Covid-19.
Para garantir a primeira
dose, recomenda-se que o
cidadão tenha o pré-cadastro na plataforma “Vacina Já”
(www.vacinaja.sp.gov.br) e
apresente RG, CPF, cartão do
Sistema Único de Saúde (SUS)
e comprovante de endereço
de Suzano durante o atendimento. No caso de crianças
e adolescentes menores de
idade, solicita-se também o
acompanhamento dos pais
ou responsáveis legais. Na
impossibilidade da presença,
será obrigatória a apresentação

Paulo Pavione/Secop Suzano

Para a primeira dose, é recomendado que seja feito um cadastro online antes

do Termo de Assentimento
Livre e Esclarecido. O documento pode ser acessado
e impresso pelo link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano.
Já para receber a segunda
e a terceira dose, basta o cidadão comparecer à unidade

e apresentar o documento
original com foto e o cartão
adquirido na primeira etapa.

Balanço
Atualmente, Suzano já contabiliza 100% da população
adulta vacinada com pelo

menos uma dose, chegando
a 262.423 aplicações no município. Em relação à segunda
dose, 96,2% do público maior
de 12 anos, estimado em
244.782 cidadãos, já concluiu
o esquema vacinal. Quanto à
terceira aplicação de reforço,

o balanço oficial aponta para
116.526 beneficiados (47,6%).
A imunização das crianças
também segue evoluindo,
com 21.258 suzanenses de
5 a 11 anos vacinados com
pelo menos a primeira dose.
O índice representa 84,2%
do público infantil estimado
em 25.230 crianças. Só nesta
semana, foram mais 652 doses
aplicadas entre os pequenos
na primeira etapa e 1.151 na
segunda.
De acordo com o secretário
municipal de Saúde, Pedro
Ishi, a ação deste sábado vem
para assegurar mais proteção
contra a Covid-19. “Essa é uma
batalha incansável. Estamos
há pouco mais de dois anos
nessa guerra, sendo que a
vacina é fator determinante
para nossa proteção no enfrentamento ao vírus. Por isso,
vamos democratizar ainda
mais o acesso à imunização em
um novo mutirão na cidade.
Contamos com o empenho
de toda a população nessa
luta”, afirmou.

Emprego

Morte no trânsito

Poliomielite

Projeto conta com 205
oportunidades de trabalho

Grupo organiza ato por
justiça a auxiliar morta

Município
intensifica
cobertura
vacinal

Suzano - O projeto Suzano
Mais Emprego disponibilizou
hoje 205 vagas de trabalhos.
Destas, 80 são voltadas aos
suzanenses com ensino médio
completo. Os detalhes de
cada oportunidade podem
ser conferidos no site oficial
da Prefeitura (bit.ly/suzano-emprego) e os currículos
devem ser encaminhados
no e-mail suzano.vagas@
gmail.com.
Coordenado pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração
de Emprego, o projeto tem
ocupações disponíveis para
empresas, comércios, indústrias
e prestadores de serviços em
todo o Alto Tietê.
Na relação de oportunidades, destacam-se as vagas
voltadas para o público que
finalizou ou está cursando o
ensino médio para trabalhar
como corretor de imóveis
(20), estagiário para corretor
de imóveis (20), vendedor
externo porta a porta (10),
fresador automotivo (1) e

mecânico universal (1).
Além da escolaridade mínima,
os contratantes também exigem
outros requisitos para as vagas.
A exemplo, para atuar na área
imobiliária, a agência busca
pessoas com disponibilidade
para trabalhar em Mogi das
Cruzes, com Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) tipo “B”
(para carros), além de cursar
ou ter concluído curso técnico
em transações imobiliárias.
No portal do Suzano Mais
Emprego, os cidadãos também
vão encontrar oportunidades

para colorista (10) e tintureiro (10), cuja escolaridade é
indiferente; retificador (20)
e motorista carreteiro (15),
para formados no ensino fundamental; e analista contábil
(1) e analista de logística (1),
para pessoas com formação
superior nestas áreas. Em todos
estes casos, os interessados
devem enviar seus currículos
em arquivo “PDF” ou “Word”
para o e-mail suzano.vagas@
gmail.com, podendo sanar
suas dúvidas por meio do
telefone 4742-9579.
Wanderley Costa/Secop Suzano

Currículos devem ser encaminhados por e-mail

André Diniz

Suzano - Um grupo de pessoas organizou para a noite
de ontem uma manifestação
no centro por justiça a Emanuelle Fernandes, auxiliar
de enfermagem que morreu
na semana passada em uma
colisão.
O convite para o ato foi feito
pelas redes sociais e grupos
de discussão do WhatsApp
de profissionais da Saúde que
atuam no município, com
concentração marcada para
as 19 horas – mesmo horário
da missa de sétimo dia do
falecimento de Emanuelle.
Após a celebração, o grupo
planejou seguir da praça São
Sebastião, marco zero da cidade,
até o local do acidente, na
avenida Vereador João Batista
Fitipaldi, próximo ao Jardim
Maria Helena.
A pauta da manifestação é
pedir justiça ao homem que
causou o acidente fatal no último
sábado. A principal orientação
feita aos participantes foi de
preservar a privacidade da

família durante o momento.
“Pedimos a todos a máxima
colaboração para que não
venhamos a atrapalhar este
momento tão particular da
família. Que todos tenhamos
uma boa noite e que a justiça
seja feita pela nossa querida
Manu”, concluiu o chamamento.

Colisão fatal
O caso ocorreu no último
sábado, por volta das 20h40.
Uma unidade móvel do Serviço
de Atendimento Médico de
Urgência (Samu) seguia em
direção à região norte da
cidade para atender a uma
ocorrência, quando um veículo
em alta velocidade invadiu
a pista contrária e atingiu o
veículo lateralmente, causando
o tombamento da viatura.
Emanuelle Fernandes estava
na viatura e morreu no local.
O condutor, de 55 anos, não
apresentou ferimentos. O
motorista do veículo que
causou o acidente abandonou
o local, já foi identificado e
prestou depoimento durante
a semana em Suzano..

Santa Isabel - A poliomielite,
também conhecida como
paralisia infantil, é uma
doença contagiosa aguda,
causada por vírus, que
pode infectar adultos e
crianças, e nos casos mais
graves, ocasionar a paralisia
nos membros inferiores. A
única forma de prevenção
é por meio da vacinação e
em Santa Isabel, as equipes estão intensificando
o trabalho para atingir a
meta de 95% de cobertura
vacinal.
Para receber as doses, é
necessário ir até a Unidade
Básica de Saúde (UBS) mais
próxima da residência, com
os documentos essenciais
como Cartão do SUS e
carteira de vacinação.
A meta do município
é atingir a cobertura de
95%, mas é necessário que
a população compareça. A
vacina está disponível nas
unidades, eleve seu filho
para vacinar.
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TRIBUTO

Primeira parcela do IPTU de
2022 vence a partir de terça
Datas também valem para vencimento da parcela única, que dá direito a um desconto de até 13% no valor do imposto
Mogi- A primeira parcela do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) de 2022 vence
a partir da próxima semana,
nos dias 8 (terça-feira), 9 ou
10 de março, dependendo do
endereço do imóvel e conforme informado no carnê.
As datas também valem para
vencimento da parcela única,
que dá direito a um desconto
de até 13% no valor do imposto. Se algum contribuinte
ainda não recebeu o carnê, é
possível solicitar a segunda
via neste site ou nas unidades
do Pronto Atendimento ao
Cidadão (PAC).
O pagamento do IPTU poderá
ser feito em qualquer agência
bancária do país dos seguintes
bancos autorizados: Caixa
Econômica Federal, Banco
do Brasil, Santander, Itaú,
Mercantil do Brasil, Bradesco
e Banco Cooperativa Sicredi,
além das casas lotéricas, internet
banking e aplicativos.
O pagamento à vista possibilita um abatimento de 8%,
mas quem estava em dia com

o tributo até 1º de novembro
de 2021 tem direito a mais 5%,
totalizando a dedução de 13%.
Quem optar pelo parcelamento poderá dividir em
até dez vezes, de março a
dezembro. As datas específicas
de vencimento são informadas
nas folhas dos carnês. Elas
variam de acordo com o CEP
da propriedade para organizar
os dias de pagamento e evitar
longas filas em agências bancárias e casas lotéricas.
Caso necessário, para imprimir a segunda via das parcelas,
neste site, é necessário preencher
o formulário com os dados
do imóvel (que constam da
primeira página do carnê do
IPTU dos anos anteriores) e o
número do CPF do proprietário.
Para acessar o serviço, acesse
o site da Prefeitura. Se preferir,
o contribuinte também pode
acessar a Carta de Serviços, na
opção “Impostos e Taxas” e
depois “IPTU: 2ª via de conta”.

Benefícios
Os contribuintes do IPTU

Divulgação/ACMC

Prefeitura disponibiliza segunda via de forma online ou nas unidades do PAC.

de Mogi das Cruzes também
devem estar atentos aos prazos
para solicitação de benefícios
como imunidade, isenção ou
redução do imposto.
O mais próximo é o que
termina nos dias 8, 9 ou 10 de
março (dependendo da data
de notificação de postagem

Dívidas

do carnê), para os casos de
redução por Sanção Premial,
concedida a clubes e demais
entidades que concedam seu
espaço físico para atividade esportiva para crianças e
adolescentes durante todo o
exercício fiscal e que estejam
em dia com o pagamento do

imposto.
O dia 21 de março deste
ano é a data-limite para requerimento de isenção para
aposentados e pensionistas;
contribuinte com imóvel de
baixo padrão construtivo e
imóveis locados utilizados
como templo de qualquer culto.

Também em 21 de março
termina o prazo para solicitação de redução do valor do
tributo para imóveis com mata
preservada (terreno com área
superior a 10 mil metros quadrados) e diminuição de 30%
para imóvel territorial (terreno)
com obra em andamento.
Proprietários de imóveis
com mata nativa preservada
(Serra do Itapeti, APA do Rio
Tietê e áreas de preservação)
têm até 20 de junho deste
ano para requerer a redução
do tributo.
Nos demais casos com direito a algum desses benefícios,
como a isenção para produtores
rurais (nas situações previstas
em lei), a solicitação pode ser
feita em qualquer época do ano.
Após providenciar todos
os documentos exigidos, o
contribuinte deve agendar
o atendimento na unidade
do PAC mais próxima.Mais
de 19 mil contribuintes do
IPTU de Mogi das Cruzes têm
direito à imunidade, isenção
ou redução do tributo.

Pista Pump Track

Procon orienta consumidores Pagamento de obra está
no Mutirão de Negociação
suspenso pela Prefeitura
Mogi- O Procon orienta a população sobre o
‘Mutirão de Negociação
e Orientação Financeira’,
que começa na próxima
segunda-feira. Até o fim
do mês será possível aos
consumidores renegociarem
suas dívidas com até 160
instituições financeiras. O
diferencial do mutirão são
as condições: ampliação
do número de parcelas,
redução de juros e multas
e quitação com desconto
vantajoso.
Podem participar as pessoas
que têm dívidas de cartão
de crédito, cheque especial,
créditos consignados e outros
tipos de empréstimos. No
mutirão não poderão ser
renegociadas dívidas com
bens em garantia, como
financiamentos de veículos e imóveis. Além disso,
as dívidas precisam estar
em nome da pessoa física,
em atraso, e terem sido
contratadas com bancos
ou financeiras.

O mutirão é uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Procons,
Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon)
e Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), em comemoração ao Dia Mundial
do Consumidor, celebrado
no dia 15 de março. A
ação dos órgãos de defesa
do consumidor em todo
o Brasil será exclusivamente pela internet, com

o objetivo de restabelecer
o equilíbrio do orçamento
doméstico das famílias que
estão endividadas.
Os consumidores poderão
participar da renegociação
por meio da plataforma
www.consumidor.gov.br,
com cadastramento de
login e senha direto pelo
site, identificação do banco credor, relato sobre as
dívidas, reclamação e a
proposta de pagamento.
Pedro Chavedar/PMMC

Renegociação será feita por meio de plataforma

Raissa Sandara

Mogi - A Prefeitura não
pagará o valor final da
construção da pista de Pump
Track, no Parque Botyra
Camorim Gatti, no Centro
Cívico. O prefeito Caio
Cunha (Pode) comentou em
vídeo divulgado anteontem
nas redes sociais que há
problemas na pintura das
faixas, no nivelamento do
asfalto, no desenho do
projeto das pistas e no
acabamento. A obra, de
responsabilidade da CG
Engenharia, deveria ter
sido inaugurada em 2021,
e ainda não está pronta.
“A gente foi fazer uma
vistoria junto com o pessoal
de Esportes, junto com o
pessoal de Obras”, afirmou
Caio Cunha, em vídeo. “A
gente não aprovou e não vai
inaugurar isso enquanto
não estiver com a qualidade
que o mogiano e a mogiana
merecem”. Na postagem, ele
afirmou que o pagamento

não seria feito à empresa.
O projeto da pista foi
viabilizado com investimento
do governo de São Paulo,
por meio de um convênio,
realizado em 2019, por meio
do programa Município de
Interesse Turístico (MIT).

Prefeito comentou
que há problemas na
pintura das faixas,
no nivelamento do
asfalto, no desenho
do projeto e no
acabamento

O MIT é um programa
que visa apoiar o desenvolvimento de estâncias
e municípios que tenham
interesse turístico no Estado

de São Paulo. Além da
pista no Parque Botyra, o
projeto também incluía
uma outra pista no Parque Leon Feffer, em Braz
Cubas. O investimento total
em ambas pistas seria de
R$ 409.389,94.
A Prefeitura de Mogi,
informou à reportagem, que
os pagamentos pela execução de obras públicas são
feitos de acordo com medições que são desenvolvidas
pela empresa prestadora de
serviços e conferidas pela
equipe técnica da Prefeitura,
podendo ser aprovadas
ou não. No caso da obra,
foram pagos os trabalhos
de base, terraplenagem e
drenagem. Porém, devido
aos problemas encontrados
na inspeção, a Administração Municipal decidiu
não fazer os pagamentos
relacionados aos serviços
de acabamento. Ainda segundo a prefeitura, a CG
Engenharia já foi notificada
da decisão.

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Sábado, 5 de março de 2022

cidades

5

SAÚDE MENTAL

Pandemia registra aumento
de depressão e de ansiedade
Jovens têm sido impactados por programas, séries e redes sociais; prefeituras oferecem atendimento gratuito
Ingrid Leone

Região - Os casos de depressão
e ansiedade aumentaram 25%
na pandemia, de acordo com
o relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
As informações do relatório,
divulgadas na última quarta-feira, apresentam o efeito
da pandemia na disponibilidade de serviços de saúde
mental. De acordo com o
estudo, uma das principais
razões para o aumento do
estresse foi causado pelo
isolamento social.
Na avaliação de Fábio
Bernardes, psicólogo clínico,
os transtornos psicológicos
demandam um trabalho
investigativo para além dos
sintomas: “O diagnóstico só
consegue ser realizado através
de um processo terapêutico,
e depende do que o paciente
vai trazer”.
Quando o trabalho é com
jovens, o psicólogo apontou
que é ainda mais complexo,
pois “é um período que existe

muito conflito, por dentro
do adolescente está uma
tempestade. Para os pais, ele
ainda é uma criança, mas
para ele é um adulto, então
ele fica o tempo todo em
conflito, criança e adulto”.
O profissional explicou
que no ambiente clínico,
“os pais questionam muito
como se comunicar com os
filhos, e digo sempre para
ter uma conversa aberta e
honesta, até porque todos
já fomos adolescentes, e os
conflitos não mudam, são os
mesmos”. No quadro serviços
oferecidos gratuitamente
na região.

Impacto nos jovens

O relacionamento dos
jovens com as redes sociais,
séries e programas, de acordo
com o especialista, pode
impactar a forma como falam
sobre diferentes tópicos. A
série “Euphoria”, criada em
2019, por exemplo, pautou diversas discussões nas
redes sociais Instagram e

Serviços de saúde mental gratuitos
Mogi das Cruzes
O primeiro passo é o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. Há sete postos
com psicólogos: Jundiapeba, Jardim Camila, Vila Suíssa, Ponte Grande, Santa Tereza, Vila Nova Aparecida e Jardim Universo.
Além das unidades básicas, há o Centro de Saúde Mental e Caps Infantil (Rua Dr. Antônio Cândido
Vieira, 556, centro); Caps II – Centro de Atenção Psicossocial (Rua Antenor de Souza Melo, 350, Jardim
Maricá); Cecco (Rua Francisco Franco, 291, Jardim Santista); Caps Álcool e Drogas (AD) - na Vila São
Francisco, e a Residência Terapêutica, no Jardim Betânia.
Suzano
O atendimento é por meio da Rede Atenção Psicossocial (Raps), com psicólogos em todos os 24 postos de saúde. Os casos mais graves acabam sendo encaminhados às quatro unidades do Centro de
Atenção Psicossocial (Caps): Devir (Adulto // 4741-2718), Alumiar (Adulto // 4748-8100), Álcool e Drogas (4745-0563) e Entrelaços (Infantojuvenil // 4744-6120).
Itaquaquecetuba
É preciso agendamento prévio na unidade de interesse. Também há atendimento no Ambulatório de
Saúde Mental (avenida Emancipação, 125), Centro de Especialidades e nas Unidades Básicas de Saúde, como: Jardim do Carmo (rua Jaú, 26, Jardim do Carmo), Maragogipe (rua Paulistania, 95, Maragogipe), Caiuby (estrada dos Índios, 1.125 - Caiuby), e Jardim Odete (rua Visconde de Taunay, 270 - Altos
de Itaquá). Casos de emergência psiquiátrica são encaminhados ao Hospital Santa Marcelina.
Ferraz
A prefeitura informou que o Ambulatório de Saúde Mental, o CAPS II adultos e o CAPS AD, realizam
esse trabalho de assistência de forma gratuita.

Twitter. O encerramento da
segunda temporada foi no
último domingo, e o serviço
de streaming HBO Max,
confirmou no perfil oficial
do Twitter, a renovação da
terceira temporada. A série

permaneceu por semanas
entre os Assuntos Mais Falados do Twitter.
A história, criada e dirigida por Sam Levinson,
acompanha a personagem
Rue Bennett (Zendaya), uma

adolescente de 17 anos que
acaba de sair da clínica de
reabilitação após ter uma
overdose. O programa traz
a trajetória da Rue e outros
personagens, destrinchando
temas como transtornos

mentais, abuso de drogas,
sexualidade e questões com
o corpo.
Segundo o psicólogo, “a
série retrata como é o cotidiano
do adolescente, porque todos
têm suas dúvidas. Quando
ele sai dessa fase, tem que
viver esse luto de deixar de ser
criança e passar a ser adulto.
Essa relação e a transição
para o adolescente é muito
complexo, uma vez que sai
de uma fase da infância em
que há uma comunicação
precária com o adulto”.
Bernardes afirmou que é
necessário que o espectador da série “Euphoria” se
questione antes de assistir:
“Será que eu estou preparado
para isso? É uma pergunta
que cada um precisa fazer,
ali tem cenas que impactam muito, portanto é uma
questão individual”. Como
abordam diferentes temas,
“de repente, se você tem
uma família com relações
conflituosas, alguma coisa
vai ressoar em você”.

Dia da Mulher

Execução do cardápio

Clube realizará Feira da
Mulher Empreendedora

Profissionais da alimentação
participam de formação

produtos voltados para a muita gente”.
saúde e bem-estar da mulher.
A diretora social do CCMC,
Mogi -O Clube de CamA idealizadora do evento, Cidinha Mennichelli, também
po promoverá na próxima Karin Camargo, mostrou-se está otimista: “Preparamos um
terça-feira, em alusão ao Dia animada com a oportunidade: dia repleto de atividades de
Internacional da Mulher, a “Tenho certeza que teremos fomento ao empoderamento
primeira edição da Feira da exposições bem qualificadas e ao empreendedorismo
Mulher Empreendedora, a e que irão agradar a todos, feminino”.
O encontro também propartir das 8 horas. O evento será uma oportunidade para
trará 27 expositoras, além de muitas mulheres empreen- moverá uma mobilização para
atividades e oficinas da Orga- dedoras mostrarem seus a doação de roupas e sapatos
nização Não-Governamental trabalhos. Temos muitas em bom estado para a ONG
(ONG) Recomeçar.
histórias de sucesso e pro- Associação Recomeçar, que
O evento acontecerá nos jetos que podem inspirar terá um brechó no evento.
períodos da manhã (das 9h
Divulgação
ao meio-dia) e tarde (das
16 às 10 horas) na Praça de
Eventos Francisco Pieri Neto,
e terá como meta integrar
as mulheres do Clube de
Campo e incentivar outras a
participar e produzir. A data
foi escolhida para celebrar
as conquistas da mulher na
sociedade, além de alertar
sobre problemas de gênero
que ainda ocorrem e bloqueiam a atuação e o sucesso
profissional.
Além da exposição, a feira
realizará o sorteio de diversos Haverá produtos e serviços para saúde e bem-estar

Mogi- A Secretaria de Educação realizou anteontem
a formação “Execução de
cardápios – Cuidados dentro
da cozinha”, organizada pelo
Departamento de Alimentação Escolar. Mais de 500
profissionais que atuam nas
cozinhas das escolas municipais e creches subvencionadas
participaram do encontro, que
abordou as boas práticas na
manipulação de alimentos,
além de informes sobre o
abastecimento nas unidades
escolares.
Esta é a segunda formação
realizada neste ano para os
profissionais. “Conversamos
em fevereiro sobre as diretrizes
para a confecção de cardápios,
que segundo a legislação devem
ser cada vez mais saudáveis.
Hoje damos sequência com
temas obrigatórios, que são
as boas práticas na cozinha
e a execução deste cardápio”,
explicou a nutricionista Bruna
Mariana Braga.
A programação também
contou com informações sobre

Andre Diniz

Mais de 500 profissionais
que atuam nas cozinhas
das escolas e creches
participaram do
encontro

o abastecimento de produtos
de mercearia e perecíveis,
pedidos de gás e mudanças
no cardápio. As questões
sanitárias e a importância
dos cuidados nas cozinhas
foram abordados pela chefe
de Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal
de Saúde, Débora Iolanda
Cardoso.
Durante o encontro, o
diretor do Departamento de
Alimentação Escolar, Caio Lage
dos Santos da Silva, destacou
a participação de Mogi no
Programa Merendeiras do
Brasil, programa de televisão
realizado pelo governo Federal
que escolherá a melhor merendeira do Brasil. “É muito

significativo participarmos
de um programa como este,
representando o Estado de
São Paulo. A alimentação
escolar de Mogi é referência
e quem faz esse diferencial
são vocês. Nossa cidade foi
escolhida por tudo o nós
fazemos”, disse.
Mogi foi convidada a participar
da competição pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) do Ministério da Educação devido
ao seu destaque no Programa
Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE). A cidade
investiu 46,6% no programa
na agricultura familiar, superando os 30% determinados
na legislação. A profissional,
que representará a cidade e o
Estado de São Paulo, é Geralda de Oliveira Leite Silvano,
Auxiliar de Desenvolvimento
da Educação (ADE) da EM
Profª Florisa Faustino Pinto,
no Oropó. “É uma honra
representar todos vocês. Vou
fazer o meu melhor”, disse
Geralda, a tia Gê.
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“ Tire o dia para sorrir.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
JOICE DE ARAUJO SANCHES
Parabéns hoje e sempre! Você merece um ano novo de vida
maravilhoso! Obrigado por alegrar a minha vida!

cultura@jornaldat.com.br

UM DIA APRENDEREMOS
Chegará um momento
em que perceberemos
que quando damos a
mão não prendemos o
coração. Que quem fica
hoje pode partir amanhã
e que o nosso rumo está
em constante mudança.
Deixaremos de confiar
tanto em promessas, pois
elas não são garantias de
nada, mas aprenderemos
a fazer prevalecer as
convicções que temos
sobre as pessoas à nossa
volta.
Seremos surpreendidos

por gente que vive do
nosso lado. Alguns
amigos prevalecerão
no tempo, darão sua
mão em ocasiões de
dificuldade, enquanto
outros simplesmente
desaparecerão. No final,
e depois de vivermos
tudo o que há para viver,
saberemos apenas que
tudo faz parte da essência
do ser humano.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Público-alvo de campaRedução nhas antitabagismo
de (?), medida que Cuidado;
incentiva o consumo desvelo

O homena- Localização
geado do da praia
Centro de de JeriTradições coacoara
Nordestinas, em
São Cristóvão (Rio)

Nota
(abrev.)
Erro, em
inglês
(?) de pele,
serviço de
esteticistas
Cauda,
em inglês
Belas-(?),
curso de
graduação

está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Bolo
alemão
Embevecido (fig.)

Levantar
exemplos
hipotéticos
(?) de
cavalo,
penteado
Prejudicado

Sobremesa típica
de bandejões
Cancro
(?), tipo
de DST

Envoltórios
de larvas
Acordos entre países

Diz-se de
quem fica
"na aba"
dos colegas
Boca
de (?),
modelo
de calça

Antonio
Calloni,
ator
Partícula
de carga
elétrica
positiva
(Quím.)

Deus, em
italiano
Tão
numerosa

O número
como o 2
O "vc", no
WhatsApp
Enxerga
Fruta
ácida de
compotas

a venda do terreno. A religiosa pede ajuda dele para compreender o que
pode ser feito. Emílio e Juju falam com Rosana e Peixoto que estão com

GLOBO, 17H55

Além da Ilusão
Davi consegue contornar a situação, mas deixa Joaquim desconfiado. Giovanna
se desespera ao saber o alistamento de Lorenzo. Joaquim se enfurece com
Felicidade e Olívia tenta defendê-la. Arminda teme que Manuela revele que
ela estava com Marcos. Julinha consegue vencer a partida no jogo. Olívia
discute com Joaquim por causa de Felicidade. Davi conta para Augusta sobre
a conspiração contra Isadora e pensa em ficar na fazenda. Olívia reclama

"(?)
Neném",
cantiga
de ninar
Cercar
(Mil.)
Estatuto do
(?), lei que
proíbe o
porte de
armas
por civis

Árvore cuja
florada
anuncia a
primavera

Rente ao
chão
Seres de
recifes

Madre Superiora telefona para Gustavo e diz estar muito preocupada com

saudade das regras.

Princípio
de funcionamento
do sonar

Figuras da
bandeira
olímpica

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre

(?) mal: Prática na bovinocultura de corte
não produzir boa Ministério chefiado por
impressão Blairo Maggi (2017)

100 m2
(?) criativo,
conceito
sociológico

Flúor
(símbolo)
Tumulto,
em inglês
Afecção
cutânea
comum na
puberdade

(?) Supply,
duo australiano
Diminuir
De (?) e
salteado:
sem esquecer nada

de Joaquim para Benê. Bento decide se alistar para cuidar de Lorenzo. Davi
desiste de ir para o Rio de Janeiro.

Quanto Mais Vida, Melhor!

BANCO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

GLOBO, 19H15

45

Joana pede para Guilherme/Flávia operar com ela. Paula/Neném pensa em

RECORD, 21H

A Bíblia
Aos sábados a novela faz a reprise dos melhores momentos transmitidos
durante a semana
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Ravi e Christian/Renato se agridem fisicamente depois que esse último pergunta
ao amigo se ele é apaixonado por Lara. Christian/Renato se ajoelha diante
de Ravi implorando perdão. Noca conta a Lara que Ravi ocupará o quarto
da neta e irá ajudá-la no restaurante. Noca nota o interesse de Thaiane por
Ravi e diz a Aníbal que unirá o casal. Christian/Renato acompanha Érica na
ida à escola de Luan para reclamar o racismo que o menino sofreu.
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GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol

EN

Flávia/Guilherme volte para a Pulp Fiction. Marcelo se encontra com Teca.
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de Neném. Rose começa a dar aula no colégio de Tigrão. Cora exige que

T
A
N
T
A

de imprensa. Paula/Neném pede para Marcelo ajudar a provar a inocência

Solução
C
O
R
A
I
S

Guilherme a se vestir de pato. Neném/Paula se descontrola durante a coletiva
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quem pode ter feito algo para prejudicar sua carreira. Odete obriga Flávia/
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
CONCORRÊNCIA Nº 002-2/2021 - PROCESSO Nº 201.427/2021
AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA OPERACIONAIS, COMPREENDENDO REPARO EM
REDES DE ÁGUA E DE ESGOTO, SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS, E OUTROS.
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 nos envelopes de Habilitação e
considerando os pareceres exarados pelos Departamentos Financeiro e Técnico do SEMAE, decidiu pela HABILITAÇÃO da empresa: NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA para a fase seguinte do certame. Decidiu,
ainda, pela INABILITAÇÃO da licitante SANIT ENGENHARIA EIRELI, por não
atender ao requisitado em relação ao subitem 13.3.8.1 do Edital e pela INABILITAÇÃO das licitantes ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
LTDA e SÉRGIO NOGUEIRA SANEAMENTO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA pelo desatendimento ao requisitado no item “13.2.1.7” do Edital.
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do Aviso de
Habilitação/Inabilitação na imprensa, para a interposição de eventuais recursos,
consoante art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. Não havendo interposição de
recurso, estabelece-se, conforme subitem “19.12” do Edital, o dia 15 de março
de 2022, às 9 horas, para abertura do ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL
da licitante habilitada, 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 04 de março de 2022. ACACIO
ALVES FILHO - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CMPL
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 em face de
recursos administrativos interpostos por empresas participantes do certame, fica suspensa
“sine die” a abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA, cuja data estava marcada para o
dia 07 de março de 2022, às 14 horas. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, para impugnação de recurso
e autorizado vistas e extração de cópias dos autos às partes interessadas, observadas as
formalidades legais e regulamentares.
Mogi das Cruzes, em 04 de março de 2022
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL
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Obras para modernização do abastecimento continuam no Rodeio e Vila Oroxó
Mogi- As obras do Serviço Municipal de Águas e Esgoto (Semae) para modernização do
abastecimento na região leste da cidade, seguem, na semana de 7 a 11 de março, com
os trabalhos de montagem de estrutura hidráulica dos reservatórios da Vila Oroxó e
assentamento de redes no Jardim Rodei. A autarquia informa que não há previsão de
paradas na distribuição de água. O investimento total previsto é de R$ 10 milhões.
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ZELADORIA

Suzano e Poá abordam ações
para zeladoria nos municípios
Suzano reforça trabalho com Plano Verão na limpeza de bueiros; Poá estuda novas lixeiras para este ano
André Diniz

Região - Um dos desafios
das prefeituras é a manutenção da limpeza urbana,
no período ligado às chuvas
de verão. Com isso, o MogiNews/DAT buscou ouvir
algumas das cidades da região
sobre uma medida que alia
a zeladoria urbana com a
conscientização do público:
a disponibilização e o uso de
lixeiras, principalmente na
região central.
A Prefeitura de Suzano
informou que a região central e o centro expandido
da cidade contam com 350
lixeiras, e que sempre avalia
a necessidade e os locais que
podem receber novas unidades. “A empresa terceirizada,

responsável pelo serviço de
limpeza urbana é quem faz a
implantação e a manutenção
- a manutenção e o monitoramento ocorrem de forma
constante, em função dos
casos de vandalismo constatados”, explicou em nota.
A Prefeitura informou que
os serviços de limpeza de valas
de drenagem, desobstrução
de bueiros e desassoreamento
de rios são mantidos regularmente ao longo do ano, mas
que o Plano Verão 2021/2022
ampliou a ação. “O objetivo
é ampliar ações já realizadas
para conter eventos naturais,
como deslizamentos, enchentes
e alagamentos”, informou a
municipalidade.
Em Poá, a Prefeitura informou que o município não

Felipe Claro

Instalação de lixeiras contribuem para a manutenção da limpeza nas cidades

conta com um sistema de
lixeiras públicas na região
central, devido ao cenário
herdado da última gestão

municipal, e o estado de
calamidade financeira que
a cidade passou ao longo
do ano passado.

“Em 2022, a situação da
cidade melhorou, mas ainda
não atingiu o equilíbrio financeiro desejado. No entanto,

permite que a Secretaria de
Serviços Urbanos realize
estudos para a implantação das lixeiras. Enquanto
isso, a pasta trabalha com
pequenas caçambas para
que os grandes geradores
de resíduos possam fazer o
descarte do material - as caçambas alternam diariamente
com a intenção de atender
o maior número possível
de geradores”, explicou a
administração municipal.
A prefeitura de Poá também
declarou que vem realizando
ações de limpeza e manutenção de bocas-de-lobo e
redes de água pluvial na
região central e nos bairros,
além de ações preventivas de
desassoreamento de córregos
ao longo do ano passado.

Artesanato

Vacinação contra a Covid-19

Cecco passa a ter barraca
fixa no Mogi Feita à Mão

Saúde abre novas vagas
para agendamento online

Mogi - O Centro de Convivência e Cooperativa (Cecco),
por meio dos Projetos Pica-Pau e Formiguinhas, passa
a contar com um ponto fixo
semanal para venda e exposição dos produtos artesanais
produzidos pelos pacientes
e usuários da unidade. A
partir de hoje, a população
pode conhecer e prestigiar a
iniciativa na Praça Oswaldo
Cruz, no centro, das 9 às
16 horas.
O espaço é resultado de
uma parceria firmada com
a Secretaria Municipal de
Cultura e da inscrição dos
projetos no Programa Mogi
Feita à Mão. “Pica-Pau e
Formiguinhas são projetos de
Economia Solidária e geração
de renda que existem há mais
de oito anos e atendem, em
sua grande maioria, pacientes
psicóticos”, explica a coordenadora do Cecco, Patrícia
Rocha. A turma do Pica-Pau
trabalha com artesanato em
madeira e mdf, enquanto a
Formiguinhas se dedica à

Mogi- Termina hoje a ação
especial para intensificar a
vacinação contra a Covid-19,
sem necessidade de agendamento e, na próxima semana,
a Secretaria Municipal de
Saúde retoma com as aplicações agendadas. Novas
vagas já estão disponíveis no
www.cliquevacina.com.br .
Há agendamentos para
imunizantes Pfizer, com opções
de primeira ou segunda dose
para adultos e adolescentes
de 12 a 17 anos; Janssen, com
primeira ou terceira dose
para maiores de 18 anos; e
CoronaVac, com opção de
segunda dose para crianças
de 6 a 11 anos. As datas e
horários estão distribuídas
entre a próxima segunda,
terça e quarta-feira.
Já a vacinação sem necessidade de agendamento,
que termina hoje, mantém
opções para atendimento
de crianças e/ou adultos e
adolescentes. O Pró-Hiper,
com acesso para veículos ou
pedestres, oferece imunização

confecção de peças em crochê.
O Cecco é uma unidade
do Programa Municipal de
Saúde Mental que oferece
espaço de convivência entre
pacientes psiquiátricos e a
população. Seu principal
objetivo é gerar novas oportunidades de integração social
e convivência por meio de
oficinas de artesanato, atividades esportivas e culturais.
Durante a trajetória na produção das peças artesanais, as

equipes dos Projetos Pica-Pau
e Formiguinhas se uniram
à Rede Ecosol de Economia
Solidária, fortalecendo o
aprendizado. Entre eles, a
importância de cada etapa do
processo, desde a produção
até a comercialização.
Os projetos do Cecco
estarão também em outras
feiras das cidade, além de
cursos e capacitações, como
os que serão oferecidas pelo
Sebrae.
Divulgação/PMMC

Artesãos estarão na Praça Oswaldo Cruz, no centro

Pedro Chavedar/PMMC

Há vagas para imunização de crianças e adolescente

exclusiva para 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), enquanto as
unidades de saúde atendem
crianças de 5 a 11 anos,
com aplicação de primeira
ou segunda dose, conforme
idade, datas e prazos.

Mortes
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) registrou ontem
três óbitos por Covid-19
nos municípios de Itaquaquecetuba e Mogi das
Cruzes.
Desde o início da pandemia já são 105.094 casos
confirmados e 5.875 óbitos.

