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

Criança morre em acidente  
com rede de balanço em Suzano

Neste mesmo acidente outra criança ficou machucada; em Guararema três ficaram feridas em outra queda de rede

NEGOCIAÇÃO

  Semae promove quase 800 acordos com nova lei. Cidades, página 5

Uma menina, de 10 anos, mor-
reu após um desabamento, na noite 
de sábado passado, na rua Seis, no 
Jardim dos Eucaliptos, em Suzano. 
Outra criança, da mesma idade, fi-
cou ferida. Policiais militares aten-
deram a ocorrência e, no endereço 
indicado, foram informados que 
as meninas estavam balançando 
em uma rede pendurada na pare-
de por dois ganchos. Na cidade de 
Guararema, três crianças ficaram 
feridas após o desabamento de 
um bicicletário, anteontem à noite, 
no Conjunto Habitacional Gerbá-
sio Marcelino. O acidente aconte-
ceu devido ao uso inadequado do 
bicicletário, utilizando as vigas 
que davam sustentação ao espaço  
Cidades, página 8
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 Problemas com operadoras de 
telefone são reclamações mais fre-
quentes nos Procons de Mogi das 
Cruzes e Suzano. De acordo com 
os órgãos, contratos que não repre-
sentam o que foi acordado com o 
consumidor são os principais mo-
tivos de queixas. Mas as denúncias 
contra instituições bancárias vêm 
aumentando . Cidades, página 4

Dia do Consumidor

QUEIXA CONTRA 

BANCOS SOFRE 

AUMENTO

COVID

Mortes entre não 

vacinados é 26 

vezes maior. p8

Denúncias contra as operadores ainda são maiores, mas reclamação contra os bancos crescem
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Segurança

Viaduto Ryu Mizuno recebe 
novo serviço de zeladoria

Via recebeu nova pintura, além de sinalização 
reforçada e substituição da iluminação. Cidades, página 3
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CIRURGIA ELETIVAS
O Hospital Santa Maria de Suzano 
vem aumentando as cirurgias gine-
cológicas eletivas (agendadas), pro-
porcionando mais conforto e segu-
rança às mulheres, seguindo todos 
os protocolos indicados pelas auto-
ridades de saúde. A diretoria planeja 
novos investimentos para o primei-
ro semestre, proporcionando ainda 
mais acolhimento e privacidade às 
mulheres, a partir de um estudo mi-
nucioso para assegurar atendimen-
to personalizado, de acordo com as 
necessidades de cada paciente, já a 
partir do fluxo. A capacidade é para 
1.500 consultas mensais.

GUARA COSTURA
O prefeito José Henrique Eroles 
Freire (PL), o Zé, entregou ontem 
de manhã o alvará de funcionamen-
to para as oito mulheres integran-
tes da cooperativa Guara Costura. 
Treinado pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social e Habi-
tação, por meio de cursos de corte 
e costura, o grupo de trabalho irá 
gerar renda para essas mulheres, 
que vivem em situação de vulnera-
bilidade socioeconômica, por meio 
da prestação de serviço no setor.

BOLSA TRABALHO
Cerca de cem moradoras atende-
ram ao chamado do programa esta-
dual Bolsa Trabalho e vão executar 
serviços administrativos ou de ze-
ladoria em órgãos públicos muni-
cipais. O prefeito Eduardo Boigues 
fez questão de recepcionar as be-
neficiadas.

CURSO
A prefeitura de Santa Isabel, está 
disponibilizando um curso. A capa-
citação de Sobremesas e bolos de 
pote, ocorrerá a partir do dia 4 de 
abril, das 13 às 17 horas, e as au-
las serão no Fundo Social de Soli-
dariedade, que fica localizado na rua 
Vereador Roberto de Almeida Ma-
chado, 93, na Vila Nova. As inscri-
ções devem ser feitas pelo site www.
santaisabel.sp.gov.br/portal/links.

PROCON DE ITAQUÁ
O Procon de Itaquaquecetuba ini-
ciou, este mês, a ação de fiscaliza-
ção ambiental em parceria com as 
secretarias de Segurança Urbana, 
Receita e Meio Ambiente. O objeti-
vo é tratar, em equipe, crimes am-
bientais que tenham ligação com 
as práticas de consumo.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Consumo consciente

U
m velho ditado já dizia que o 
homem precisa apenas do bási-
co para viver, no entanto ele se 
realiza mesmo é no supérfluo. 

Este refrão talvez esteja mesmo velho, afi-
nal, no mundo que vivemos hoje, o que é 
vital e o que pode ser dispensado? Mas isso 
não importa, ao menos não agora, quando 
o que precisa ser incentivado é justamente 
o consumo para que a roda da economia 
volte a girar.

Certamente tudo deve ser feito com cau-
tela, ainda mais neste dia do consumidor, 
quando a figura que detém esse poder de 
comprar é reverenciada. Sim, a compra deve 
ser incentivada, como já dissemos outras ve-
zes neste mesmo espaço, a economia fun-
ciona como uma cadeia, uma corrente, e se 
uma parte dela não funcionar, outros setores 
também podem sentir a queda.

Porém sempre vemos as propagandas dos 
bancos oferecendo crédito para todos. Basta 
abrir uma conta bancária e baixar o aplicativo 
da entidade financeira para receber ofertas de 
créditos, como empréstimos, financiamento 
de casa e carro, e o pior deles, o do cartão 

de crédito, que quando o consumidor não 
paga a fatura do mês corrente, para o outro 
mês ele é considerado como empréstimo 
também, e, nesse caso, dá-lhe juros.

O consumidor que é “saudável” com seu 
dinheiro, sabe que fazer dívidas as vezes é 
necessário, ainda mais em um país como o 
nosso onde os produtos são muitos caros e, 
por vezes, fica inviável comprar alguma coisa 
à vista, mas mais necessário ainda é conse-
guir manter o controle e não deixar que o 
dinheiro tome conta de algo que é de com-
petência da própria pessoa, porque se isso 
ocorrer, será dívida atrás de dívida.

Esta também deveria ser uma responsa-
bilidade dos bancos e das lojas e demais co-
mércios que usam o crédito como negócio 
ou parte do negócio. É melhor para todos 
um consumidor que consiga tomar conta 
do próprio dinheiro e não transforme seus 
débitos em uma bola de neve, porque com 
o nome negativado, ele não compra mais. É 
de suma importância que o consumo seja in-
centivado mesmo, mas de forma consciente, 
para que este mesmo comprador volte para 
adquirir novos itens e ajudar a economia.

O bullying é um termo 
da língua inglesa que indica 
situações caracterizadas por 
agressões intencionais, sejam 
elas verbais ou físicas pratica-
das de forma repetitiva, por 
um ou mais alunos contra um 
ou mais colegas. Tal expressão 
não possui correspondente em 
português, mas é entendido 
como ameaça, intimidação, 
humilhação e maltrato.

A prática pode ocorrer em 
diferentes contextos sociais, 
como escolas, universidades 
e locais de trabalho, quando 
uma ou mais pessoas sofre 
ações humilhantes. Mais re-
centemente, outro espaço tem 
sido palco desta prática com 
um alcance imensurável. O 
universo virtual.

No ambiente escolar, as 
vítimas costumam se isolar 
e apresentar queda de ren-

O drama do bullying

ARTIGO
Afonso Pola

dimento nos estudos, o que 
torna essas vítimas ainda mais 
vulneráveis. Elas podem de-
senvolver doenças psicosso-
máticas, além de sofrer trau-
mas que podem influenciar 
alguns traços da personalidade. 
No extremo, o bullying pode 
trazer consequências para o 
estado emocional. 

Mesmo num passado mais 
distante, era comum que, no 
ambiente escolar, algum aluno 
ou aluna passasse a ser víti-
ma constante de brincadeiras 
humilhantes. Essa criança ou 
jovem voltava para casa aba-
lada, mas encontrava no lar 
um ambiente acolhedor que 
neutralizava grande parte dos 
efeitos nocivos das brincadei-
ras. Recuperava sua autoestima 
e, no outro dia estava pron-
ta para enfrentar novamente 
seu pesadelo. 

Hoje, essas brincadeiras aca-
bam ganhando maior dimen-
são quando ganham vida no 
universo virtual, o que ocorre 
com bastante frequência. Suas 
vítimas são brutalmente ex-
postas e, com a estrutura fami-
liar mais ausente e desatenta, 
não mais encontram em casa 
o acolhimento e apoio que 
tanto necessitam. Nos dias 
de hoje é muito comum que 
pais e mães trabalhem fora, o 
que acaba fragilizando ainda 
crianças e jovens que são al-
vos dessa prática.

Aquilo que no passado fica-
va restrito ao ambiente onde 
ocorria o bullying, agora é 
potencializado no âmbito das 
redes sociais, causando ainda 
mais danos para quem o sofre.

Infelizmente, somos cada 
vez mais reféns do nosso 
modo de vida.    

Afonso Pola é sociólogo e professor..

 afonsopola@uol.com.br
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De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

Em menção do Dia do Consumidor, o Procon de Ferraz de Vasconcelos realiza hjoe 
o “Plantão do Consumidor” na estação de trem da CPTM de Ferraz de Vasconcelos. 
Os moradores podem sanar dúvidas sobre os serviços do órgão  a partir das 10 
horas.  O atendimento especial será até as 16 horas. Segundo a coordenadora do 
Procon, Fernanda Cato, as principais orientações são sobre cobranças indevidas, 
produtos que não foram entregues ou que apresentaram defeitos,
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Caixa aciona Justiça para 
reaver imóvel invadido

Suzano - A Caixa Econômica 
Federal informou no final 
da semana passada que o 
empreendimento Residencial 
Santa Cecília, localizado no 
bairro Jardim Margareth, con-
tinua sendo alvo de medidas 
judiciais para a reintegração de 
posse dos 280 apartamentos 
para beneficiários do programa 
Minha Casa Minha Vida.

O condomínio teve as obras 
iniciadas em 2012 e inter-
rompidas em 2015, quando a 
primeira ocupação aconteceu, 
que durou até abril de 2018. 
O empreendimento foi no-
vamente ocupado em julho 
do ano passado por cerca de 
80 famílias.

“A ocupação irregular do 
empreendimento prejudica 
os legítimos beneficiários do 
programa, que aguardam a 
liberação dos imóveis. Desta 
forma, o banco adotou as 
medidas jurídicas cabíveis 
para a reintegração de posse 
das unidades, e acompanha 

Residencial Santa Cecília

o andamento do processo 
judicial”, informou a Caixa.

A Prefeitura informou na 
semana passada que foram 
retomadas as obras do em-
preendimento Residencial 
Suzano II, localizado no Jardim 
Europa, e que a entrega está 
prevista para acontecer no 
segundo semestre deste ano.

Segundo a Secretaria de 
Planejamento Urbano e Ha-
bitação, as obras do Bloco A 
estavam com conclusão de 95% 

do cronograma para o Bloco 
A e 60% para o Bloco B, antes 
da paralisação dos trabalhos, 
segundo os responsáveis pelo 
andamento dos serviços.

Sobre o processo de notifica-
ção das famílias contempladas 
pelo programa habitacional 
para a posse das unidades, 
a Prefeitura informou que 
isso dependerá do avanço da 
construção e da comunicação 
por parte do agente financeiro 
responsável pela obra. 

André Diniz

Residencial tem 95% das obras prontas, diz Suzano

Divulgação/Wanderley Costa

Suzano - A Secretaria Muni-
cipal de Saúde segue com os 
agendamentos da vacinação 
contra o novo coronavírus 
(Covid-19) para crianças 
de 5 a 11 anos de idade. 
O atendimento ocorre me-
diante marcação prévia na 
plataforma virtual bit.ly/
Agendamento_Suzano, que 
disponibiliza datas para a 
aplicação de primeira e 
segunda doses, conforme 
período estipulado no cartão 
adquirido na etapa inicial. 

O atendimento de ado-
lescentes e adultos também 
continua nas 24 unidades de 
saúde, de segunda a sexta-

-feira, das 8 às 15 horas, sem a 
necessidade de agendamento 
prévio. De acordo com a 
Pasta, atualmente, entre o 
público infantil, a procura 
pela segunda dose é a maior 
demanda observada. 

Apenas na semana passada, 
do total de atendimentos nas 
salas de vacinação do muni-
cípio, 22,7% representaram 
acolhimentos das crianças 
para a segunda dose. Tal 

Agendamento para 
crianças é mantido

Imunização

aplicação confere a conclusão 
do esquema vacinal iniciado 
com a primeira dose da 
vacina pediátrica. 

Para o agendamento do 
público infantil, é necessário 
o pré-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.br) 
e, em seguida, registrar data, 
horário e unidade de saúde 
na plataforma virtual bit.ly/
Agendamento_Suzano. O 
cadastro deve ser feito com 
os dados pessoais da criança.

Na data agendada, reco-
menda-se que apenas um dos 
pais ou responsáveis legais 
acompanhe o beneficiário, 
para evitar aglomerações. 
Para a imunização, é preciso 
comparecer à unidade de 
saúde com os documentos 
em nome do menor de idade, 
que incluem RG, CPF, cartão 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e comprovante de pré-

-cadastro. Para indivíduos 
com comorbidades, é neces-
sário levar laudo médico. O 
mesmo é recomendado para 
o público menor de idade, 
de 12 a 17 anos.

Suzano - A Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana de Suzano realizou 
no último domingo uma 
nova ação de manutenção 
e zeladoria no viaduto Ryu 
Mizuno. A via, que liga o 
centro aos bairros Parque 
Maria Helena e Vila Maria de 
Maggi, recebeu nova sinalização 
de trânsito, com pintura da 
área lateral, substituição de 
iluminação pública em seu 
entorno e outros serviços, 
como limpeza da pista e 
das passagens de pedestres. 

A intervenção atendeu 
toda a extensão do viaduto, 
contemplando cerca de 500 
metros. Os agentes che-
garam ao local durante a 
madrugada, para cumprir 
os serviços sem prejudicar o 
trânsito. A ação seguiu até às 
13 horas, aproximadamente. 
Para garantir a segurança 
dos trabalhadores e dos 
pedestres, uma das pistas 
foi parcialmente interditada, 
mas à tarde foi liberada.

Viaduto Ryu 
Mizuno passa 
por nova 
manutenção

Mobilidade

Fundação: um cuidado necessário 
para um projeto seguro e bem-feito
Esta etapa da construção é tão importante quando todo o restante do projeto estrutural para ser feito na obra

BEM ANCORADO

Ainda nos dias de hoje, 
por mais insólito que pareça, 
ocorrem grandes negligências 
nesta que é uma das mais 
importantes e fundamentais 
etapas de um empreendimento: 
a fundação. 

Tais negligências podem 
se manifestar desde a etapa 
de projetos e se prolongar 

Empreendimento deve ser construído em um terreno que possa aguentar a obra

ao longo da execução, po-
tencializando, dessa forma, a 
probabilidade de sinistros com 
consequências imprevisíveis.

Em parte significativa das 
situações acima descritas, é 
desconsiderado o “maciço de 
solo” como parte integrante, o 
qual é tão importante quanto 
o elemento estrutural que irá 
compor a fundação delineada 
para o suporte das cargas 
provenientes da superestrutura. 

Tal fato pode ser ilustrado 
pela resistência em se execu-
tar a sondagem do solo sob 
a alegação de que a mesma 
é desnecessária por “já se 
conhecer o solo na periferia 
da obra”, dentre outras jus-
tificativas de consistência 
altamente questionável.

É premente que os en-
genheiros civis e arquitetos 
conscientizem os empreen-
dedores de que a fundação é 
constituída por dois subsistemas: 
o subsistema estrutural, que 
inclui a infraestrutura (sapata, 
estaca ou tubulão), a qual 
é embutida no subsistema 

geotécnico (solo), compondo, 
dessa forma, um sistema único 
suscetível a um conjunto de 
forças ativas externas chama-
das de ações (permanentes, 
variáveis e excepcionais). 

Os investimentos para a 

realização das investigações 
geotécnicas implicam numa 
parcela ínfima do custo total 
da obra e, sem sombra de 
dúvida, se constituirão em 
investimento de payback 
imediato, pois estabelecerão a 

“posologia”/fundação correta 
para a demanda do “paciente”/
empreendimento no con-
cernente as cargas a serem 
absorvidas.

O conhecimento do perfil 
geotécnico, além de subsidiar 

a escolha correta da fundação, 
também acaba por influenciar 
a concepção arquitetônica. A 
título de exemplo, podemos 
citar a opção em se utilizar (ou 
não) o subsolo em função do 
conhecimento das implicações 
de uma eventual ocorrência 
de um lençol freático dada a 
sua intensidade e abrangência. 
Além disso, o perfil geotéc-
nico poderá influir na opção 
pela “verticalização” da obra 
dadas as possibilidades de 
concentração (ou não) das 
cargas em função da dispo-
sição estrutural dos pilares.

Cabe aqui salientar que as 
diretrizes necessárias para um 
correto dimensionamento 
da fundação são sistemati-
zados pela norma de Projeto 
e Execução de Fundações, 
a NBR 6122, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Sempre é necessário 
conhecer onde apoiaremos 
nossas obras.

Joni Matos Incheglu é 
engenheiro civil

Joni Matos Incheglu

Daniel Carvalho/Mogi News
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Novos feirantes iniciam 
hoje atuação no município
Mogi- A Secretaria Municipal 
de Agricultura realizou, na 
sexta-feira passada, a cerimônia 
de entrega dos certificados de 
participação para membros 
da primeira edição da Escola 
do Feirante. No total, são 26 
novos empreendedores que 
iniciam suas atividades nas 
feiras livres da cidade amanhã. 
A capacitação foi promovida 
em parceria com o Sebrae.

Os novos empreendedo-
res irão atuar em diversos 
pontos nas modalidades 
Feira Tradicional, Temática, 
Noturna e Varejão, preen-
chendo vagas nos varejões 
da Vila da Prata, Oropó e 
Mercado do Produtor, em 
feiras tradicionais diurnas, em 
feiras noturnas, e nas feiras 
temáticas do Produtor Rural 
e de Produtos Orgânicos.

Os novos comerciantes 
obtiveram autorização para 
comercializar produtos diversos 
como armarinhos, plantas e 
flores ornamentais, laticínios, 
frutas, ovos, pescados, bananas, 
utilidades domésticas, roupas, 

Comerciantes

armarinhos e brinquedos, 
confeitaria, palmito, café 
em grãos e moído, hotifrutis 
orgânicos, pertences para fei-
joada, conversas e compotas, 
condimentos, grãos e cereais, 
milho verde e derivados, açaí, 
verduras e alimentos prontos 
para consumo.

Durante a capacitação, 
realizada desde segunda-feira 
passada, os comerciantes co-
nheceram a rotina do feirante, 
informações sobre logística 

e retorno financeiro, leis 
e decretos sobre as feiras, 
orientações sobre exposição 
e vitrine de produtos, entre 
outros temas importantes 
para o desenvolvimento dos 
novos negócios.

A capacitação ocorreu na 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação e a Secretaria 
Municipal de Agricultu-
ra continuará oferecendo 
todo suporte e orientações 
necessárias.

Capacitação foi promovida em parceria com o Sebrae

Divulgação/PMMC

Queixas contra instituições 
financeiras vêm crescendo
Em Mogi e Suzano, problemas com empresas de telefonia são os mais recorrentes; casos estão aumentando

DIA DO CONSUMIDOR

Região - Problemas com 
operadoras de telefone fixo 
e móvel são as reclamações 
mais frequentes nos Procons 
de Mogi das Cruzes e Suzano. 
De acordo com as coordena-
doras dos órgãos, contratos 
que não representam o que foi 
acordado com o consumidor 
são os principais motivos de 
queixas. Mas as denúncias 
contra instituições bancárias 
vêm aumentando. 

A coordenadora do Pro-
con de Mogi, Fabiana Bava, 
destaca que têm aumentado 
muito nos últimos anos as 
reclamações contra as ins-
tituições bancárias, o que 
vem se tornando a principal 
preocupação, especialmente 
por causa de lançamentos não 
solicitados ou falta de infor-
mação fornecida ao cliente. 
Daniela Itice, coordenadora 
do Procon de Suzano, acres-
centa que problemas com 
empréstimos consignados 
e cartões de crédito são os 

mais relatados.
Neste Dia do Consumidor, 

o alerta é para os diversos 
tipos de assédio para aqui-
sição de produtos e serviços. 

“Um assédio muito fácil de se 
verificar é via telefone para 
comercialização de produtos, 
vendas de empréstimos e 
produtos financeiros. Ou-
tra coisa que acontece é a 
abordagem indevida, onde a 
pessoa não está procurando 
o produto e é parada por 
algum vendedor”, explica 
Fabiana.

O Código de Defesa do 
Consumidor é obrigatório 
em todos os estabelecimentos 
comerciais e de prestação de 
serviços. Fabiana diz que 
o assunto é muito amplo e 
que é muito difícil ter total 
compreensão dele, por isso, 
é recomendável a procura 
objetiva dos direitos. Segundo 
ela, a mídia ajuda bastante 
nesse quesito. Daniela re-
lembra que o exemplar do 
Código pode ser solicitado 
nos órgãos de Defesa do 

Consumidor gratuitamente.
A coordenadora do Pro-

con de Suzano afirma que 
há muitos casos em que o 
consumidor desconhece seus 
direitos. “Como exemplo, 
temos a suspensão de serviços 

nas férias. É possível solicitar 
a suspensão temporária de 
serviços de internet e TV a 
cabo, com interrupção na 
cobrança de mensalidade. A 
consumação mínima é uma 
prática abusiva, considerada 

como venda casada, pois 
condiciona a entrada do con-
sumidor no estabelecimento 
ao pagamento de um valor 
mínimo em produtos do bar 
ou restaurante. No caso de 
desistência da compra, se 

você comprar pela internet 
ou fora do estabelecimento 
comercial, o reembolso deve 
ser total, inclusive de frete 
e outras taxas. O chamado 
‘direito de arrependimento’”.

Atendimento
Caso o consumidor se 

sinta lesado, a consulta no 
Procon de Mogi pode ser 
feita pelo telefone (11) 4798-
5090 e, caso necessário, o 
atendimento presencial pode 
ser agendado no site www.
mogidacruzes.sp.gov.br. 

Em Suzano, o Procon aten-
de de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas, na rua 
Baruel, 126, no centro, como 
também pelo telefone (11) 
4744-7322 e pelos e-mails 
procon@suzano.sp.gov.br e 
procon.atendimento@suzano.
sp.gov.br. A orientação do 
órgão é levar documentos 
pessoais, comprovante de 
endereço e documentos 
relativos ao problema, como 
prints, notas fiscais e ordens 
de serviços. 

Everton Dertonio

Daniela Itice, do Procon de Suzano, alerta para desconhecimento dos direitos

 Mauricio Sordilli//Secop Suzano

Prefeitura oferece cursos 
em parceria com a Etec
Itaquá- A Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico firmou parceria com 
a Escola Técnica Estadual 
(Etec) de Itaquaquecetuba 
para ofertar cursos gratuitos 
de assistente administrativo 
e pedreiro para pessoas 
com mais de 16 anos. Serão 
15 dias de curso e carga 
horária de 60 horas.

O curso de pedreiro será 
ministrado na própria Etec 
(rua Cambará Orli, 866 - 
Jardim Miray) de segunda 
a sexta-feira, das 8 horas  
ao meio dia e das 13 às 17 
horas. Não é necessário 
ter ensino fundamental 
completo. Já o curso de 
assistente administrativo 
acontecerá na secretaria 
(rua Dom Thomaz Frey, 
89 - centro) de segunda 
a sexta-feira (exceto às 
quartas), das 8 horas ao 
meio dia. É necessário ter 
o fundamental completo. 
As capacitações começam 
em abril.

Segundo o secretário da 

Capacitação

Pasta, Luciano Dávila, o 
objetivo é qualificar o mu-
nícipe para o atendimento 
das demandas existentes 
em ambas as áreas. “Que-
remos qualificar jovens e 
adultos para o mercado 
de trabalho. Os cursos de 
assistente administrativo e 
pedreiro têm uma grande 
procura na nossa cidade.”

As inscrições estão sendo 
realizadas desde ontem e 
vão até a próxima sexta-feira 

na secretaria. 
Os interessados devem 

comparecer munidos de 
documentos pessoais, com-
provante de endereço e de 
escolaridade. “Estamos 
sempre em busca de qua-
lificação para a popula-
ção. Nosso objetivo é levar 
cursos gratuitos a quem 
precisa e assim reduzir 
as desigualdades sociais”, 
disse o prefeito  de Itaquá 
Eduardo Boigues (PP).

Serão 15 dias de cursos com carga de 60 horas

Millena Matos/Divulgação 
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Conjunto de obras deve 
receber R$ 330 milhões
Mogi- A Prefeitura recebe, 
esta semana, a visita de uma 
equipe de executivos do 
Banco de Desenvolvimento 
da América Latina (CAF). Os 
técnicos da Administração 
Municipal e da instituição 
financeira terão reuniões 
técnicas amanhã até a pró-
xima quinta-feira e debate-
rão um novo conjunto de 
obras de grande porte, na 
área de mobilidade urba-
na, desenvolvimento rural 
e saneamento ambiental, 
que prevê investimentos de 
cerca de R$ 330 milhões. As 
obras estão conectadas ao 
Programa Viva Mogi.

O prefeito Caio Cunha 
(Podemos) destacou a impor-
tância das duas ações: “Temos 
pilares em nossa administra-
ção, que são a participação 
popular, a transparência e 
sobretudo uma cidade vol-
tada para as pessoas. O Viva 
Mogi avançou e se tornou 
uma marca da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes que agrega 
valores permanentes, como 

Investimento

a qualidade de vida da po-
pulação e a reconexão dos 
cidadãos com o município. 
Este novo conjunto de obras 
complementa o Viva Mogi e 
trará investimentos, progres-
so e geração de empregos”, 
afirmou.

O novo conjunto de obras 
é resultado de um trabalho 
multidisciplinar, que inclui 
as Secretarias Municipais de 
Planejamento e Urbanismo, 
Mobilidade Urbana, Agricultura, 

Verde e Meio Ambiente, In-
fraestrutura Urbana, Semae e 
Desenvolvimento Econômico 
e Inovação.

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que a Prefeitura 
aprovou, em 2021, um pro-
jeto de carta consulta junto 
ao Ministério da Economia 
que prevê a conclusão da 
Perimetral, anel viário pro-
jetado na década de 1970.

Novos projetos é resultado de trabalho multidisciplinar

Divulgação/PMMC

Conselho abre inscrições 
para 16 novos membros
Mogi- O Conselho Munici-
pal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb) – CACS/Fundeb 
abrirá hoje as inscrições 
para 16 novos membros 
do conselho. Os interessa-
dos poderão se candidatar 
até o dia 19. A eleição será 
entre os representantes do 
mesmo segmento entre os 
dias 22 e 25. 

O processo eleitoral é todo 
online e será realizado por meio 
do link www.se-pmmc.com.
br/eleicoes O CACS/Fundeb 
tem a responsabilidade pelo 
acompanhamento, controle 
social e fiscalização sobre a 
distribuição, a transferência 
e a aplicação da totalidade 
dos recursos do Fundeb. 

Representação
Serão eleitos os seguintes 

membros de cada representação:
- um titular e um suplente 

Educação 

para diretores das escolas 
publicas;

- um suplente para servi-
dores técnico-administrativo 
das escolas púbicas;

- dois titulares e dois su-
plentes de pais de alunos 
de educação básica pública;

- um suplente de estu-
dantes de educação básica 
pública (maiores de 18 anos 
ou emancipados);

- dois titulares e dois su-
plentes de representantes das 

Organizações da Sociedade 
Civil (de acordo com os 
critérios estabelecidos no 
§3º, inciso V, artigo 34 da 
Lei Federal nº 14.113/2020)

- um titular e um suplente 
de escolas indígenas;

- um titular e um suplente 
para escolas quilombolas.

O resultado estará dis-
ponível no dia 30 a partir 
das 14 horas e os eleitos 
irão participar da gestão do 
conselho até 2023.

Processo eleitoral será todo feito de forma online

Divulgação/PMMC

Semae faz quase 800 acordos 
de negociação com nova lei 
Lei de parcelamento de débitos, em vigor a dez dias, trouxe condições facilitadas para os consumidores 

DÍVIDAS

Mogi- Nos primeiros dez 
dias, a nova lei de parce-
lamento de débitos com o 
Serviço Municipal de Águas 
e Esgotos (Semae) de Mogi 
das Cruzes possibilitou a 
realização de 793 acordos de 
negociação ou renegociação 
de dívidas dos consumido-
res com a autarquia. A Lei 
Complementar 164/2022 
criou melhores condições 
de pagamento: ampliou de 
72 para até 200 o número 
máximo de parcelas (de 6 
para mais de 16 anos). Outro 
benefício é o valor mínimo 
que uma parcela pode vir a 
ter, que foi reduzido de ½ 
Unidade Fiscal do Município 
(UFM) para ¼ de UFM (de 
R$ 103,82 para R$ 51,91, 
em valores de 2022).

O valor total negociado, 
também nos dez primeiros dias, 
foi de quase R$ 3,9 milhões, 
a ser recebido ao longo do 
período de parcelamento.

Os interessados em fazer o 
parcelamento podem procurar 
a unidade de atendimento 

mais próxima – Pronto Aten-
dimento ao Cidadão (PAC) 
do Prédio Sede da Prefeitura, 
PAC Braz Cubas, ou Centro 
Integrado de Cidadania (CIC) 
de Jundiapeba, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas, 
com a documentação solici-
tada. O Semae recomenda 
o agendamento prévio por 
meio do site agendamentopac.
pmmc.com.br.

O objetivo do novo par-
celamento é melhorar as 
condições de pagamento para 
aqueles que, por diversos 
motivos, não conseguiram 
pagar as tarifas de água e 
esgoto e demais serviços 
realizados pela autarquia.

A quitação em até 200 
vezes vale para débitos de 
anos anteriores (dívida ativa). 
As dívidas do ano vigente 
– na ocasião do acordo de 
parcelamento – poderão 
ser divididas em, no máxi-
mo, 24 parcelas. Em ambas 
as situações, é necessário 
respeitar o valor mínimo 
de cada parcela: ¼ (25%) 

da UFM.
Todo parcelamento que 

vier a ser realizado deverá 
ser pago de maneira men-
sal e sucessiva, por meio 
de carnês, aos quais serão 
incorporados, além dos va-
lores das dívidas, atualização 
monetária, multas, juros de 
mora e demais acréscimos.

O não pagamento de três 
parcelas, consecutivas ou 
alternadas, acarretará no can-
celamento do parcelamento 
(carnê). Nessas circunstân-
cias, o consumidor poderá 
fazer um novo parcelamento, 
respeitando as repactuações 
previstas na Lei.

Documentação necessária para formalizar o pedido de 

parcelamento:
•    Carteira de identidade e CPF (se o interessado pelo acordo for o responsável pela dívi-

da do imóvel devedor, e o bem já estiver devidamente cadastrado em seu nome). 

 

•    Cópia da carteira de identidade, CPF e de documento de propriedade/locação do imóvel 

(se o interessado pelo acordo for o responsável pela dívida do imóvel devedor, e o bem ain-

da não estiver devidamente cadastrado em seu nome). 

 

•    Procuração com poderes para confessar e transigir, assinada pelo proprietário do imó-

vel, cópia da carteira de identidade e do CPF do proprietário e do procurador (se o respon-

sável pela formalização do acordo não for o proprietário do imóvel devedor, e o bem estiver 

em nome do outorgante da procuração). 

 

•    Cópia do contrato social da empresa/comércio identificando o responsável, ou sua últi-

ma alteração contratual, devidamente registrada em cartório ou na Junta Comercial, cópia 

da carteira de identidade e do CPF do responsável e cópia do cartão do CNPJ (se o imóvel 

devedor se tratar de uma empresa/comércio). 

 

•    Ata de eleição do síndico, ata de reunião aprovando o acordo de parcelamento, cópia da 

carteira de identidade e do CPF do síndico e cópia do cartão do CNPJ (se o imóvel devedor 

se tratar de um condomínio, e o interessado pelo acordo for o síndico). 

 

Se o interessado pelo acordo não possuir nenhum documento que comprove que ele é o 

proprietário do imóvel devedor, deverá entregar uma declaração (com uma cópia de um 

comprovante de endereço) na qual afirmará que os débitos passarão para o seu nome no 

período correspondente ao parcelamento.

Para débitos de 
anos anteriores 
(dívida ativa), o 
parcelamento 
é em até 200 
vezes
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Todos no colégio preparam uma grande festa para Pascoal. Antonieta está 

nos últimos momentos de vida no hospital e conta para seu funcionário que 

a pior coisa de sua vida foi ter abandonado o amor que sentia por Pascoal 

e a melhor foi deixar de lado o egoísmo e dar o colégio para seu amado.

GLOBO, 17H55

Além da Ilusão
Todos fi cam sem luz, e Joaquim decide contrariar Violeta e ir ao encontro de 

Isadora. Olívia constata que o estoque da fábrica está em risco por conta 

da chuva, e Onofre a ajuda. Joaquim descobre que Rafael foi ao encontro 

de Isadora antes dele.

GLOBO, 18H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Roni leva Teca para o Tribunal de Justiça Desportiva. Flávia/Guilherme sofre 

por não poder mais operar. Osvaldo interroga Teca. Paula/Neném descobre 

quem levou Teca para o Tribunal de Justiça Desportiva. Nedda agradece Roni 

por ter ajudado o irmão. Paula/Neném descobre que Rose está trabalhando 

na escola de Tina, e Neném/Paula se incomoda.

GLOBO, 19H15

Um Lugar ao Sol’
Noca conta a Thaiane que não abandonou Jerônimo. Noca deixa seu 

contato com a secretária de Jerônimo. Ilana revela a Breno que está com 

Gabriela. Érica fi ca sabendo por Stephany que a irmã está tendo um caso 

com Christian/Renato. Roney deixa Stephany desesperada ao bater na porta 

do apartamento em que ela está hospedada.

A Bíblia
Josué reúne os levitas e os guerreiros para anunciar a tomada de Jericó. 

Salmon não tolera o ciúme de Jéssica. Os guerreiros hebreus se preparam 

para a batalha. Com a Arca da Aliança, os hebreus se aproximam da cidade 

reinada por Marek.
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1/i. 3/est — rat. 4/oeil. 5/amaro. 6/coesos — corcel — pencil — slogan. 7/unívoco.

As mulheres não são 
todas iguais. Todas são 
diferentes, mas todas 
têm em comum o 
tamanho do coração. 
Todas são bondosas, 
carregam um carinho 
no olhar e uma força 
angelical nos gestos.

Todas são 
batalhadoras, umas 
mais guerreiras que 
outras! As mulheres 
são a beleza do 
mundo. Elas tornam 
a vida de qualquer 

MOMENTO
especial

MULHERES MERECEM SER FELIZES

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

JULIANA FRANCO GOMES CAMPANHARI

Parabéns! Que venha um ano de muita energia boa na sua 

vida! Você é uma pessoa querida que sempre alegra quem 

tem a sorte de estar do seu lado!

“ Quando você deseja o bem, o bem te 
deseja também.”

 cultura@jornaldat.com.br

pessoa em paraísos 
repletos de amor e 
paixão. As mulheres 
merecem ser felizes, 
sorrir e receber o 
amor de todo mundo.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01-2/2022 - PROCESSO Nº 201.896/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLO-
CO E DE BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 28 de março de 2022, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 14 de março de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

Maria de Lourdes de Paula Costa
Antonio Luiz Cardoso

Titoshi Kuma
Barbara Aparecida de Carvalho Sousa

Maria Solange Brito Santos

Maria Solange Brito Santos
8 Darci dos Anjos

Paulo Francisco de Jesus
Williams Marquesi Silva Santos

Cleusa Monteiro Rodrigues
Mercês Pedro da Silva

Maria Edite Ribeiro Pinto
Roberto Pereira dos Santos

Eneida Formaggini
Norma Afonso de Paula

Catarina Pernabel dos Santos
Joao Alves da Silva

Angelim Alves Martins
Jitsuo Fuzinaka

Angela Machado do Prado
Claudemir Roque Molina

FALECIMENTOS

11 DE MARÇO DE 2022

FALECIMENTOS

12 DE MARÇO DE 2022

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 – SME

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 – SME, DE 15 DE MARÇO DE 2022, PARA 
REPRESENTAÇÕES DE SEGMENTOS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO 
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB – CACS/ FUNDEB DE MOGI DAS CRUZES.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em atendimento à Lei Municipal nº 7.665, 27 
de Maio de 2021, que dispõe sobre a instituição, composição e funcionamento do Conselho 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, TORNA 
PÚBLICO o presente Edital para as eleições de novos membros que comporão o  
CACS/FUNDEB, Gestão 2021/2023.
Serão eleitos os representantes dos Segmentos: 
I. Representante de Diretor das Escolas Básicas Públicas: 
- 01 (um) Titular 
- 01 (um) Suplente 
II. Representante de Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas: 
- 01 (um) Suplente 
III. Representante de Pais de Alunos de Educação Básica Pública: 
- 02 (dois) Titulares 
- 02 (dois) Suplentes 
IV.  Representante de Estudantes da Educação Básica Pública (Maiores de 18 anos 
ou emancipados): 
- 01 (um) Suplente 
V.  Representante das Organizações da Sociedade Civil (Poderão se candidatar para 
este segmento os representantes das Organizações da Sociedade Civil, que atendam aos 
critérios estabelecidos no §3º, inciso V, artigo 34 da Lei Federal nº 14.113/2020): 
- 02 (dois) Titulares 
- 02 (duas) Suplentes 
VI. Representante das Escolas Indígenas: 
- 01 (um) Titular 
- 01 (um) Suplente 
VII.  Representante das Escolas Quilombolas: 
- 01 (um) Titular 
- 01 (um) Suplente  
A Secretaria Municipal de Educação informa que TODO O PROCESSO ELEITORAL SERÁ 
REALIZADO DE FORMA ONLINE, por meio do link: www.se-pmmc.com.br/eleicoes, 
conforme cronograma: 
•	  Candidatura: 15 a 19 de março de 2022.
•	  Divulgação dos Candidatos:  A partir do dia 21 de março de 2022 (A partir das 14h00)
•	  Eleição:  22 a 25 de março de 2022.
•	  Divulgação dos Resultados: A partir do dia 30 de março de 2022 (A partir das 14h00) 
E, para que seja dada a necessária publicidade para todos os efeitos legais, publica-se o 
presente Chamamento Público nº 02/2022.

 Mogi das Cruzes, 15 de março de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS

Secretária de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº023/2022 - PROCESSO Nº 36.513/2022 e AP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO, 
LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL E 
SAPATILHAS HOSPITALARES COM ELÁSTICO DESCÁRTAVEL.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 8:00 horas do dia 30 
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 14 de março de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação __________________________________________________________________________

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, 
observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 012-2/2021 - PROCESSO Nº 14.095/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO 
DE 7.150M3 COM ADUTORA EXISTENTE – SAA JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTAS” serão recebidos no Departamento de 
Gestão de Bens e Serviços da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º 
andar (Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas e 30 minutos do dia 18 de abril de 
2022. A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 10 
horas. O Edital, com seus arquivos e anexos, encontram-se à disposição para download no 
site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponíveis para 
exame e cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 14 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretária Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL Nº 03/2022 – PROCESSO Nº 5400/2022

OBJETO: SELECIONAR UMA PESSOA JURÍDICA, PROPRIETÁRIA DE 
PLATAFORMAS DE CURSOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, NA 
MODALIDADE EAD PARA OFERTA GRATUITA E LIVRE ACESSO A POPULAÇÃO, 
VISANDO CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO NA ÁREA DE TECNOLOGIA. 
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, SEM ENVOLVIMENTO DE PAGAMENTO DE 
VALORES POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM CONFORMIDADE 
COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO torna público, 
para conhecimento dos interessados que receberá propostas para participar do 
chamamento público acima citado, de 16 de março de 2022 até o dia 05 de abril de 
2022 às 9 horas e 30 minutos.

Mogi das Cruzes, 14 de março de 2022.
Claudemir de Menezes

Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

www.portalnews.com.br
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Semae adia obras de modernização e manutenção preventiva

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) adiou as obras de modernização 
no processo de filtração da Estação de Tratamento de Água (ETA) Centro e as 
manutenções preventivas que estavam previstas para hoje. O abastecimento seguirá 
normal. Os serviços programados são para melhorar o atendimento oferecido à 
população – uma nova data para os trabalhos será agendada.

Acidentes com redes de balanço 
matam 1 criança e ferem outras 3
Acidentes ocorreram no final de semana nos municípios de Guararema e Suzano; menina de 10 anos morreu no local

DESABAMENTO

Região- Três crianças ficaram 
feridas após o desabamento 
de um bicicletário, anteontem 
à noite, no Conjunto Habi-
tacional Gerbásio Marcelino, 
no bairro do Ipiranga, em 
Guararema. O acidente teria 
acontecido devido a queda 
das vigas que proporcionavam 
sustentação ao local.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, as vítimas 
foram levadas para atendimento 
médico, depois do acidente, 
pelos responsáveis. Uma delas, 
de 8 anos, foi atendida na 
Santa Casa de Guararema 
e já recebeu alta. Outra, de 
2 anos, quebrou o braço e 
foi transferida para a Santa 

Uma das vítimas foi para a Santa Casa de Guararema

Casa de Mogi das Cruzes. A 
terceira, teve trauma no ab-
dômen e foi transferida para 
um hospital em Guarulhos.

O acidente aconteceu, de 
acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pública, 
devido ao uso inadequado 
do bicicletário, já que os 
moradores do condomínio 
instalaram uma “rede de 
balanço” utilizando as vigas 
que davam sustentação ao 
espaço. Devido ao peso, as 
vigas cederam, causando o 
desabamento da estrutura.

Hoje as equipes da Secre-
taria Municipal de Obras, 
Meio Ambiente, Planejamento 
Urbano e Serviços Públicos 
estarão no Conjunto Gerbásio 
Marcelino para inspecionar as 
condições dos outros pilares 

e recolher o material que 
desmoronou para análise.

A reportagem do Mogi News
entrou em contato com a 
Prefeitura de Guararema para 

atualizar o estado de saúde 
das crianças, mas informou 
que os hospitais vão falar 
primeiro com as famílias das 
vítimas, antes de fornecer 

informações sobre o estado 
clínico das crianças. Em 
Suzano, uma menina, de 
10 anos, morreu após um 
desabamento, na noite de 
sábado passado, na rua Seis, 
no Jardim dos Eucaliptos. 
Outra criança, da mesma 
idade, ficou ferida.

Policiais militares atenderam 
a ocorrência e, no endereço 
indicado, foram informados 
que as meninas estavam 
balançando em uma rede 
pendurada na parede por 
dois ganchos. 

Em nota a Prefeitura de 
Suzano informou que, por 
volta das 21 horas, o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) foi acionado 
para atender uma ocorrência 
de acidente doméstico. Uma 

Raissa Sandara
Herrinsson Roseling

Saúde mantém agenda para 
vacinação contra a Covid-19
Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde prossegue o agen-
damento online de datas e 
horários para aplicação da 
vacina contra a Covid-19 
no www.cliquevacina.com.
br . Quem tiver interesse 
deve consultar o sistema 
que conta com opções para 
adultos e crianças, entre 
primeira, segunda dose e 
dose adicional (neste caso, 
somente para maiores de 
18 anos).  

Há agendamentos para 
imunizantes de todos os 
fabricantes. A Janssen, 
por exemplo, tem opções 
de primeira dose ou dose 
complementar para adultos 
(maiores de 18 anos) com 
intervalos de dois meses 
(para quem tomou a dose 
única da Janssen) e de quatro 
meses (para quem tomou a 
segunda dose de qualquer 
fabricante há pelo menos 
quatro meses).

A AstraZeneca está dis-
ponível para aplicações de 
segunda ou terceira dose. A 

Online

CoronaVac tem vagas para 
aplicação de segunda dose 
em crianças de 6 a 11 anos 
e também em adultos com 
18 anos ou mais, conforme 
aprazamentos.  O município 
aguarda novas remessas 
para disponibilizar o imu-
nizante Pfizer.

Quem tiver alguma dúvi-
da pode entrar em contato 
pelo Sistema Integrado de 

Saúde (SIS) 160.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou ontem 
155.588 pessoas que já se 
recuperaram da Covid-19.

Nas últimas 24 horas 
o município de Suzano 
registraram um óbito.

Há vagas para imunizantes de todos os fabricantes

 José Cruz/Agência Brasil

Aline Sabino

residência teria sido locada 
por famílias de Guaianases 

- bairro no extremo da zona 
leste de São Paulo - e de 
Ferraz de Vasconcelos.

Segundo informações da 
Defesa Civil, na área externa, 
os locatários teriam montado 
uma estrutura de “rede de 
balanço” nas colunas que 
sustentavam parte das telhas 
da varanda. A coluna não teria 
aguentado o peso das crianças 
e veio a desabar, junto com o 
telhado do imóvel. As duas 
foram atingidas – uma delas 
morreu no local e a outra 
foi socorrida a um hospital 
da região.

O caso foi registrado como 
morte suspeita pelo Delegacia 
Central do município, que 
requisitou perícia.

Mortes entre não vacinados 
e 26 vezes maior em SP
Região - Os óbitos por coro-
navírus (Covid-19) em não 
vacinados é quase 26 vezes 
maior que em vacinados 
em São Paulo, aponta um 
levantamento da Secretaria 
de Estado da Saúde de São 
Paulo. O estudo analisou 
8.283 mortes inseridas 
pelos 645 municípios no 
sistema Sivep-Gripe entre 
5 de dezembro de 2021 e 
26 de fevereiro de 2022, 
ou seja, entre as Semanas 
Epidemiológicas 49 e 8, 
período de prevalência 
e circulação da variante 
ômicron.

Entre estas, 7.942 foram 
consideradas no levanta-
mento, pois eram as que 
possuíam preenchimento 
com relação ao campo de 
vacinação no sistema oficial.

O número de mortes en-
tre os não vacinados foi de 
332 por 100 mil habitantes, 
contra 13 de quem possuía 
esquema vacinal com duas 
doses. Os dados também 
apontaram que os óbitos 

Vacinação

foram 69% maiores em 
vacinados com apenas uma 
dose, ou seja, 22 mortes 
por 100 mil habitantes, se 
comparado com os que tem 
esquema vacinal completo 
com duas doses.

A análise considerou a 
população elegível para a 
vacinação em São Paulo que 
é cerca de 43,2 milhões de 
pessoas e, fundamentalmente, 
as mais de 100 milhões de 
doses aplicadas durante 

toda a campanha no esta-
do. Aproximadamente 717 
mil pessoas não tomaram 
nenhuma dose.“Os dados 
mostram o impacto dos 
índices de vacinação no 
estado de São Paulo, que 
hoje tem quase 90% da 
população elegível vaci-
nada com as duas doses”, 
destacou a coordenadora 
do Programa Estadual de 
Imunização (PEI), Regiane 
de Paula.

Levantamento foi realizado em todos os municípios

Mogi News/Arquivo


