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Nível de substâncias tóxicas está 
acima do limite em 8 municípios

De acordo com Mapa da Água, tamanho é o grau de toxicidade que chega e ser perigos para consumo humano 

COVID-19

  Mogi e Suzano começam a aplicar a quarta dose. Cidades, páginas 3 e 5

No Dia Mundial da Água, celebra-
do hoje, o momento é atenção. Oito 
das 10 cidades do Alto Tietê apresen-
taram substâncias tóxicas acima dos 
níveis considerados seguros para o 
consumo, entre os anos de 2018 e 
2020, é o que aponta o levantamento 
Mapa da Água, produzido pela Orga-
nização Não Governamental (ONG) 
Repórter Brasil utilizando os dados 
do Sistema de Informação de Vigi-
lância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (Sisagua). Apenas 
Biritiba e Guararema apresentaram 
amostras dentro dos limites. Suza-
no, Salesópolis e Mogi apresentaram 
os resultados mais preocupantes.  
Cidades, página 8

Apenas as cidades de Biritiba Mirim e Guararema apresentaram números dentro do limite de segurança, segundo o estudo

Mogi News/Arquivo
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DIA DA ÁGUA

Suzano

Patrulha Maria da Penha realiza 
3 prisões desde o início do ano

Além das prisões, destacamento da GCM realizou 
mais de mil rondas desde janeiro. Cidades, página 3
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CURSOS EM BAIRROS
A Secretaria de Políticas para Mu-
lheres de Itaquaquecetuba está 
apoiando o curso de amigurumi em 
duas associações de bairro da cida-
de: uma no Marengo e outra na Vila 
Ursulina. São 40 vagas e duração de 
três horas, com início às 14 horas. 
A Associação Aprender está locali-
zada na rua Waldomiro Silveira, 7, 
no Marengo e a oficina será realiza-
da hoje. A Fundação Mães Especiais 
fica na avenida Ítalo Adami, 2.170 
- Vila Ursulina e o curso acontece 
na terça-feira da semana que vem.

PÁSCOA SOLIDÁRIA
A 55ª Subseção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB Suzano) ini-
cia na próxima semana a campanha 
Páscoa Solidária, que visa o engaja-
mento da advocacia suzanense em 
prol da arrecadação de recursos 
para a confecção e doação de ovos 
de chocolate. Neste ano, a meta é 
garantir 500 unidades que serão des-
tinadas às crianças de famílias em 
situação de vulnerabilidade social.

EXPRESSO MULHER
A Secretaria de Saúde de Suza-
no realizou no último sábado mais 

uma edição do “Expresso Mulher – 
Clínica Itinerante de Saúde Femini-
na”. A iniciativa, que faz parte das 
agendas do mês da mulher, garantiu 
196 procedimentos especializados 
para o público feminino das proxi-
midades do Jardim Brasil. Durante 
o acolhimento na Unidade de Saú-
de da Família (USF) Marcelino Ma-
ria Rodrigues, elas tiveram aces-
so facilitado a exames de imagem, 
consultas e outras necessidades na 
rede de atenção básica.

VIVEIRO MUNICIPAL
O Viveiro Municipal Tomoe Uemu-
ra segue realizando ações de zela-
doria pelas praças de toda a cida-
de, seguindo cronograma oficial da 
Diretoria de Praças, Parques e Jar-
dins. A iniciativa tem o objetivo de 
garantir as devidas manutenções 
para todos os espaços de convivên-
cia da cidade. Os trabalhos seguem 
em andamento pelos bairros de for-
ma ininterrupta, com previsão de 
atender 57 endereços entre março 
e abril. Desde o início deste mês, as 
equipes já passaram por diferentes 
comunidades, como Jardim Nova 
América, Baruel, Jardim Alterópo-
lis e Jardim Europa.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Líquido precioso

A
lgo que parece banal para a maioria 
das pessoas, e de algum jeito acaba 
sendo mesmo porque a partir de 
um momento em que nos acostu-

mamos com uma situação, passamos a não 
dar muita importância para ela. A água aca-
bou tomando esse caminho para boa par-
te dos brasileiros, que podem ter água em 
abundância em suas casas, entretanto não 
deveria ser assim.

Pesquisa feita pelo Instituto Trata Brasil, 
há exatamente um ano, mostrou que 35 mi-
lhões de brasileiros não possuem água po-
tável, e cerca de 100 milhões não possuem 
tratamento de esgoto, 5% deste total estão 
nas cem maiores cidades do Brasil, ou seja, 
todo esse contingente de pessoas, pouco 
menos que a metade da população do país, 
descarta o esgoto na natureza.

Talvez por morarmos em um Estado que 
possui níveis razoáveis de abastecimento 
de água e tratamento e coleta de esgoto, 
não nos damos conta disso. Graças a nossa 
posição geográfica, boa parte das nossas ci-
dades são cortadas pelo rio Tietê, sendo Sa-
lesópolis a nascente do rio, então, por isso 

mesmo, a região sempre se beneficia desta 
abundancia toda.

Mas há locais no Brasil, país que detém 
12% de toda água doce no planeta, onde a 
população não tem este acesso, que para os 
moradores do Alto Tietê se tornou algo normal.

Se pensarmos em outros países então, a 
situação fica mais difícil ainda, mas é bom 
se atentar por aqui. A quantidade de água 
em território brasileiro torna o país o deten-
tor da maior reserva de água da Terra, mas 
mesmo assim há pessoas sem acesso a ela, 
de forma potável.

É preciso que políticas públicas para os 
brasileiros menos favorecidos sejam amplia-
das e aceleradas. Com água de qualidade, a 
quantidade de doenças características da con-
taminação tende a cair. O mesmo vale para 
o tratamento e coleta do esgoto: enquanto 
ele for jogado na natureza, perde a natureza 
e a população. Não vai adiantar limpar rios 
com canos de sujeira indo diretamente para 
eles, assim como as enfermidades causadas 
por essa situação vão continuar a ocorrer. É 
preciso urgência neste assunto, afinal, a água 
faz parte da vida de todos nós, literalmente.

A esperança definha a pas-
sos largos em nosso país, mes-
mo sendo ela conhecida como 
a última a morrer. A origem 
desse ditado -  a esperança é 
a última que morre - está liga-
da ao mito de Pandora. Para 
quem não conhece, Pandora 
é um mito grego que narra a 
chegada da primeira mulher 
à Terra e com ela a origem de 
todas as tragédias humanas. 

Após a criação de Pando-
ra, a primeira mulher, Zeus, o 
chefe dos deuses do Olimpo, 
ao enviá-la à Terra entregou-

-lhe uma caixa recomendan-
do que ela jamais fosse aberta, 
pois, dentro dela, os deuses 
haviam colocado um arsenal 
de desgraças para o homem, 
como a discórdia, a guerra e 
todas as doenças do corpo 
e da mente mais um único 
dom: a esperança. Vencida 

O futuro do Brasil

ARTIGO
Afonso Pola

pela curiosidade, Pandora 
acabou abrindo a caixa li-
berando todos os males no 
mundo, mas a fechou antes 
que a esperança pudesse sair. 

Pois bem. A esperança de 
um país está intimamente li-
gada ao futuro de suas crian-
ças. No entanto, não é isso 
que presenciamos.

Senão vejamos. O relatório 
Cenário da Infância e Adoles-
cência no Brasil (2019), da Fun-
dação Abrinq, apontava que 
47,8% das crianças viviam na 
pobreza. Boa parte em situa-
ção de pobreza depende das 
escolas para se alimentarem. 

Imagina como está essa si-
tuação hoje, depois de mais 
de dois anos de pandemia, 
quando uma das ações para 
o enfrentamento à Covid-19 
foi a adoção do ensino remoto.  

Com a crise econômica agra-

vada pela pandemia, quase 
20 milhões de brasileiros di-
zem passar 24 horas ou mais 
sem ter o que comer. Mais da 
metade (55%) da população 
brasileira sofria de algum tipo 
de insegurança alimentar em 
dezembro de 2020. Dados es-
ses confirmados no Inquéri-
to Nacional sobre Segurança 
Alimentar realizado pela Rede 
Penssan e que indicam um 
retrocesso de 15 anos.

São inúmeras as pesquisas 
acadêmicas que indicam que 
o acúmulo de deficiências nu-
tricionais, seja causado pela 
fome, seja pelo consumo de 
alimentos de baixa qualidade, 
pode causar impacto na habi-
lidade de aprendizado.

Com esse quadro e a pers-
pectiva de aprofundamento da 
desigualdade social, onde an-
dará a tal “esperança” de um 
futuro melhor?

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

O Cineteatro Wilma Bentivegna recebe hoje, a partir das 19 horas, o projeto 
Curta Suzano na Tela, com o filme “Reexisto/Resisto”, de Lethicia Galo e Rodrigo 
Campos. Ao fim da transmissão, haverá um bate-papo entre os realizadores e 
o público presente. A entrada é gratuita e o espaço consegue acolher até cem 
pessoas. Para quem tiver interesse em participar, basta chegar a partir das 18h30 
no cineteatro, localizado na rua Paraná, 70, e garantir um assento. 
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Patrulha Maria da Penha 
realiza três prisões no ano

Suzano - A Patrulha Maria 
da Penha realizou 1.092 
rondas e três prisões em 
flagrante, do início do ano 
até a última segunda-feira. 
O projeto de enfrentamento 
à violência contra a mulher 
e defesa da sua integridade, 
é vinculado à Guarda Civil 
Municipal (GCM) da cidade, 
e entre 2020 e 2021, foram 
mais de 20 mil rondas e 
18 prisões em flagrante. A 
Patrulha atua desde 2014 
no município e é respon-
sável pela fiscalização do 
cumprimento de medidas 
protetivas estabelecidas pela 
Lei Maria da Penha, como 
o afastamento do agressor 
do lar. 

Em mais de sete anos de 
funcionamento, a Patrulha 
Maria da Penha não registrou 
nenhum caso de feminicídio 
entre as mulheres assistidas 
pelo programa. Os casos 
variam entre diversas ti-
pificações, como violência 

Desde início do ano

psicológica, física, moral e 
a violência patrimonial. A 
iniciativa foi estruturada 
pela primeira mulher a co-
mandar a Guarda Civil de 
Suzano, Rosemary Caxito. 
A comandante explicou que 
o objetivo junto ao público 
feminino é também garantir 
informações, orientando 
sobre os canais de denúncia 
em caso de violência.

O projeto é formado 
por um grupo de agentes 
municipais com a função 
de dar apoio e fiscalizar o 
cumprimento das medidas 
protetivas. A Patrulha de 
Suzano é referência para 
diversas cidades do Brasil, 
inclusive levando treinamento 
para outros Estados. Em 
2018, foi reconhecida com 
o Selo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FPSP) de 
Práticas Inovadoras. Na região, 
a Patrulha Maria da Penha 
está presente também nas 
cidades de Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Ferraz de 
Vasconcelos, Arujá e Poá.

Rosemary entrou na Guar-
da Civil encabeçando um 
projeto da ronda escolar, e 
em seguida foi responsável 
pela estruturação da Patru-
lha. Depois de cinco anos 
de trabalho, segundo ela, o 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) fortaleceu a iniciativa 
e a convidou para o posto 
de comandante. “A relação 
entre a Guarda Civil e a 
Patrulha foi intensificada”, 
destaca. Hoje ela está à frente 
de 70 homens no comando 
da GCM, responsáveis pelo 
patrulhamento em Suzano.

Com 12 anos de carreira, 
sendo dois deles à frente do 
comando da GCM de Suzano, 
a comandante avalia que o 
machismo ainda é muito 
grande no segmento, e é 
necessário que “constante-
mente se prove no espaço 
de trabalho”. A GCM de 
Suzano recebe denúncias 
pelo telefone 4746-3297. 
O contato com a Patrulha 
Maria da Penha é feito pelo 
telefone 4745-2150.

Ingrid Leone

Idosos começam a receber a  
4ª dose contra o coronavírus
Nova etapa vale para os idosos que possuem mais de 80 anos e que tenham tomado a 3ª dose há quatro meses

IMUNIZAÇÃO

Suzano - A Secretaria de 
Saúde iniciou ontem mais 
uma fase de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19). A 
etapa contempla os idosos 
maiores de 80 anos que já 
receberam a terceira dose há 
pelo menos quatro meses. 
Os 24 postos de saúde do 
município já estão habili-
tados ao atendimento, de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 15 horas. 

Para receber a quarta dose, 
o idoso deve apresentar com-
provante de vacinação, do-
cumento original com foto e 
CPF. Durante o atendimento 
será aplicado o imunizante 
disponível na unidade no 
momento, independentemente 
das vacinas ministradas an-
teriormente. A conduta está 
de acordo com as orientações 
técnicas repassadas pelo 
governo estadual.

Segundo o secretário Pedro 
Ishi, na última semana, as 
equipes da Saúde estiveram 
empenhadas em realizar a 
distribuição das doses para 

os postos, sendo que todos 
estão devidamente abasteci-
dos. Para os próximos dias, 
a expectativa é de que um 
novo lote de imunizantes 
chegue ao município a fim 
de reforçar os estoques. “Não 
registramos falta de vacina. 
O novo lote vem para garan-
tir o pleno abastecimento 
periódico das unidades”, 
explicou.

O secretário lembrou 
também da importância da 
vacinação, sobretudo neste 
período de flexibilização do 
uso de máscaras em todo o 
Estado. “Entramos em mais 
uma fase de imunização, que 
vem para garantir ainda mais 
segurança à população na luta 
contra o novo coronavírus. 
Começamos com o público 
idoso, com a tendência de 
evoluir em ordem decrescente, 
conforme observamos nas 
etapas anteriores. Todos já 
conhecem o procedimento, 
então acredito que teremos 
facilidade em realizar o aten-
dimento”, disse.

Demais públicos
O acolhimento dos demais 

públicos segue normalmente, 
também de segunda a sexta-

-feira, das 8 às 15 horas, nas 
24 unidades. Para receber a 
primeira dose, o cidadão que 

tem idade igual ou superior 
a 12 anos, deve realizar o 
pré-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.br) e 
apresentar RG, CPF, cartão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
e comprovante de endereço 

de Suzano.  
No caso de adolescentes de 

12 a 17 anos, solicita-se tam-
bém o acompanhamento dos 
pais ou responsáveis legais no 
momento do atendimento. Na 
impossibilidade da presença, 

será obrigatória a apresentação 
do Termo de Assentimento 
Livre e Esclarecido. O do-
cumento pode ser acessado 
e impresso pelo link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano.

Já para receber a segunda 
e a terceira doses, basta o ci-
dadão comparecer à unidade 
e apresentar o documento 
original com foto, CPF e o 
cartão adquirido na primeira 
etapa. Vale lembrar ainda que 
a terceira aplicação é recomen-
dada para os adultos que já 
concluíram o esquema vacinal 
há pelo menos quatro meses 
e para adolescentes de 12 a 
17 anos com comorbidades 
ou imunossuprimidos.

O atendimento das crianças 
de 5 a 11 anos ocorre me-
diante agendamento prévio 
na plataforma bit.ly/Agenda-
mento_Suzano. Assim como 
os adultos, as crianças também 
precisam do cadastro no site 
www.vacinaja.sp.gov.br e apre-
sentar a mesma documentação, 
sempre acompanhadas por 
um adulto responsável.

Postos de Saúde vão funcionar na semana, das 8 às 15 horas para vacinação

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Suzano - A programação 
do mês de março, dedicada 
às mulheres em alusão ao 
Dia Internacional da Mulher, 
confere hoje a cerimônia do 
projeto Mulheres Fazendo 
História na Cidade de Suzano, 
promovido pelo Serviço de 
Ação Social e Projetos Especiais 
(Saspe). O evento homenageia 
14 personalidades escolhidas 
pelo público suzanense em 
votação livre ocorrida entre 
outubro e novembro. 

A cerimônia especial, aberta 
ao público, será às 18 horas, 
no Teatro Municipal Dr. Ar-
mando de Ré. Neste ano, a 
edição homenageia a gestora 
social Graziella Porfírio, pre-
sidente da Organização Não 
Governamental (ONG) Espe-
rança e Destino; a diretora da 
Associação de Pais e Amigos 
Excepcionais (Apae) de Suzano, 
Claudinéia da Silva Machado; 
as voluntárias Elzilene Cruz 
de Souza e Ana Santana; as 
parlamentares Katia Sastre e 
Gerice Lione; a médica Alice 
Keiko Konishi; e a empresária 
Francine Drumond.  

Cerimônia de projeto 

ocorre no Armando de Ré

Mulheres e história

Na oportunidade, as 14 
mulheres serão reconhecidas 
e contempladas com um 
troféu simbólico que traduz o 
protagonismo delas diante da 
contribuição pelo crescimento 
sócio, político, econômico e 
cultural da história do mu-
nicípio. De acordo com a 
coordenadora de projetos do 
Saspe, Sandra Lopes Nogueira, 
a cerimônia será marcada por 
muita emoção.

“É muito importante que a 
comunidade possa prestigiar 
o evento. Depois de um ano 
suspenso devido à pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19), vamos finalmente 
homenagear as mulheres 
escolhidas em 2021 e 2022”, 
comentou.

A dirigente do Saspe, a 
primeira-dama Larissa Ashiu-
chi, completou. “É essa força 
e determinação, inerente ao 
DNA da mulher suzanense, 
que queremos celebrar. Cada 
uma dessas 16 histórias tem 
um pouquinho de cada mulher 
e cada menina suzanense”, 
finalizou.

Suzano - O Serviço de Ação 
Social e Projetos Especiais 
(Saspe) divulgou ontem a 
abertura de mais 60 vagas 
para o Curso Pré-Vestibular 
Municipal. As inscrições 
para participar das aulas, 
que são virtuais, podem ser 
feitas de segunda a sexta-

-feira, das 8 às 17 horas, na 
sede do órgão, localizada 
na rua General Francisco 
Glicério, 1.334, no centro 
de Suzano. Os interessados 
devem apresentar RG, CPF 
e comprovante de endereço.

O curso remoto já teve 
início no último dia 14, com 
videoaulas de segunda a 
quinta-feira, a partir das 19 
horas. São sete professores 
da rede pública ministrando 
dez disciplinas até o mês de 
novembro, com uma grade 
elaborada para abordar uma 
série de conteúdos presentes 
em vestibulares. Os materiais 
utilizados têm aprovação dos 
profissionais da Secretaria 
de Educação.

Curso para  
pré-vestibular 
tem 60 vagas 
abertas

Preparação
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Vestibular da Univesp abre 
inscrições para 300 vagas 
Mogi- O Polo de Mogi das 
Cruzes da Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo (Uni-
vesp) oferecerá 300 vagas no 
vestibular 2022. As inscrições 
poderão ser feitas a partir de 
hoje, às 10 horas, até o dia 25 
de abril, às 23h59, por meio 
do site vestibular.univesp.br. 
A prova será realizada no dia 
22 de maio, de acordo com 
os protocolos sanitários. O 
início das aulas está previsto 
para agosto.

As 300 vagas são distribuídas 
em nove cursos a partir de três 
eixos: Licenciatura (Pedagogia, 
Letras e Matemática), Com-
putação (Ciência de Dados, 
Tecnologia da Informação 
e Engenharia de Computa-
ção) e Negócios e Produção 
(Engenharia de Produção 
e os novos, Administração 
e Tecnologia em Processos 
Gerenciais).

O custo da inscrição é de 
R$ 45,00. Para participar, não 
há limite de idade, basta ter 
concluído o ensino médio ou 
com o término previsto até o 

Nove cursos

período da matrícula. Neste 
ano, a Univesp irá oferecer 
31.125 vagas do Vestibular 
anual 2022, destinadas a 402 
polos, de 347 municípios 
(capital, litoral e interior).

De hoje, até às 23h59, 
da próxima sexta-feira, as 
pessoas inscritas no Cadastro 
Único do Governo Federal 
(CadÚnico) poderão solicitar 
isenção da taxa. No mesmo 
período, também poderá ser 
concedida a redução de 50% 

do valor da taxa de inscrição, 
de acordo com os critérios da 
Lei Estadual nº 12.782, de 
20/12/2007. No momento 
da inscrição, basta clicar em 

“redução de taxa” ou “isenção”.
Em caso de dúvidas, o 

candidato poderá acessar 
o “Fale Conosco” do site da 
Vunesp (www.vunesp.com.br/
faleConosco) ou entrar em 
contato pelo “Disque Vunesp” 
no telefone 3874-6300, em 
dias úteis, das 08 às 18 horas. 

Polo está localizado na rua Senador Dantas, 326, no Centro

Divulgação/PMMC

Hospital Municipal promove 
testagem contra a Covid-19
Mogi- A Prefeitura iniciou 
ontem um amplo serviço 
para oferta de testagem da 
Covid-19 no Hospital Mu-
nicipal de Mogi das Cruzes. 
O objetivo é promover uma 
amostragem de casos, em 
pessoas sintomáticas ou as-
sintomáticas, com demanda 
espontânea, nesta fase ini-
cial de liberação do uso de 
máscaras.

O atendimento será reali-
zado de segunda a segunda, 
24 horas por dia, até o dia 
31 de março, no espaço da 
tenda externa montada na 
entrada lateral que fica na 
rua Capitão Francisco de 
Almeida, s/nº, Bloco B, no 
distrito de Braz Cubas. O 
prefeito de Mogi, Caio Cunha 
(Podemos) informou em suas 
redes sociais que há o limite 
de até 500 exames por dia.

A testagem estará liberada 
para qualquer mogiano, com 
ou sem sintomas da Covid-19. 
O método utilizado será do 
tipo Teste Rápido Antígeno 
(coleta de material por via 

Até o dia 31 de março

nasal) e a capacidade será 
para cerca de 500 exames 
por dia.

Esse tipo de exame realiza 
a detecção qualitativa de an-
tígenos de SARS-CoV-2 em 

amostras de swab coletadas 
da nasofaringe e possuem 
sensibilidade acima de 90% 
e especificidade acima de 
99%. O resultado sai em 
até 20 minutos.

Os casos positivos serão 
encaminhados para atendi-
mento médico no próprio 
Hospital Municipal, que 
indicará o tratamento, for-
necerá atestado e demais 
orientações e procedimentos 
necessários.

Unidade fica na rua Cap. Francisco de Almeida em Braz Cubas

Divulgação 

Preconceito é maior desafio para 
pessoas com síndrome de Down
Profissionais da Apae de Mogi das Cruzes alertam para a importância da conscientização e garantia de direitos

DIA INTERNACIONAL 

Região - O Dia Internacional 
da Síndrome de Down foi 
celebrado ontem. A data ins-
tituída pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas (ONU) 
em dezembro de 2011. De 
acordo com informações do 
Movimento Down, não há 
estatísticas sobre o número 
de brasileiros com a síndro-
me, mas a estimativa é que 
haja uma relação de um caso 
para cada 700 nascimentos, 
levando a uma média de 270 
mil pessoas com síndrome de 
Down no país. 

A data especial busca cons-
cientizar o público pela defesa 
de direitos, inclusão e bem-estar 
das pessoas com síndrome de 
Down. A síndrome, segundo 
site do médico Drauzio Varel-
la, é uma alteração genética 
causada por erro na divisão 
celular, e entre as características 
estão olhos oblíquos, rosto 
arredondado, mãos menores e 
comprometimento intelectual.

Um dos desafios para as 

pessoas com síndrome de Down 
é o preconceito. A assistente 
social da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cruzes, 
Eliana Ribeiro, alertou para a 
importância da conscientização 
social: “É preciso trabalhar com 
a sociedade as leis específicas 
das pessoas com deficiência, 
seus direitos, a discriminação 
e a agressividade. Trabalhar 
também a lei da contenção à 
pessoa com deficiência, que 
tem muita força”. Para ela, 
avançar no convívio às di-
ferenças deve ser prioridade.

A diretora pedagógica da 
Apae de Mogi, Ana Paula No-
garoto, destacou a igualdade 
garantida pela Constituição. 

“Assim como qualquer cida-
dão, a pessoa com síndrome 
de Down tem seus direitos e 
deveres. É assegurado a eles 
o direito de estudar, trabalhar, 
casar e desfrutar do melhor 
que a vida pode proporcionar. 
Além do mais existem legis-
lações vigentes que garantem 
muitos direitos de uma pessoa 

com deficiência”, enfatizou.

Apae de Mogi
Justamente perto desta data, 

no próximo domingo, dia 27 
de março, a Apae de Mogi das 
Cruzes comemora 53 anos 
de fundação. A organização 

sem fins lucrativos atende 
mais de 600 pessoas com 
deficiência intelectual e múl-
tipla e transtorno do espectro 
autista. De acordo com Ana 
Paula, 85 pessoas atendidas 
têm síndrome de Down.

A missão da Apae, segundo 

a diretora pedagógica, é pro-
mover e articular ações de 
defesa e garantia de direitos 
da pessoa com deficiência, 
zelando pela inclusão no 
meio social e no mercado de 
trabalho. Ela reforçou que é 
imprescindível respeitar as 

limitações individuais. 
Localizada na rua Carmem 

de Moura Santos, 134, no 
Jardim Bethânia, a Apae de 
Mogi presta serviço não so-
mente a Mogi, mas também 
a Guararema, Biritiba Mirim, 
Poá e Salesópolis.

Brasil 
Hoje, o governo Federal, 

por meio do Ministério da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH) 
e do Ministério da Economia, 
também destaca a data com 
ações como o lançamento da 
primeira etapa do Cadastro-

-Inclusão. Ferramenta, em 
parceria com o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS), a Secretaria Espe-
cial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia e a 
Dataprev, que visa armaze-
nar informações de pessoas 
com deficiência e reduzir 
a burocracia do acesso a 
serviços públicos.

*Texto supervisionado pelo editor

Everton Dertonio*

Apae de Mogi, no bairro Jardim Bethânia, atende 85 pessoas com síndrome de Down

Mogi News/Arquivo

Atendimento será 
realizado 24 horas 
por dia no espaço 
da tenda externa 
montada na entrada
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Reservatórios têm alta no 
primeiro dia do outono

Região - Os reservatórios 
do Alto Tietê apresentaram 
aumento da capacidade na 
chegada do outono, no úl-
timo domingo. Segundo o 
levantamento da reportagem, 
com os dados da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), 
no comparativo entre o dia 
20 de março de 2021 e 20 
de março deste ano, houve 
aumento no volume de água. 
A maior alta foi de 38 pontos 
percentuais no reservatório 
Jundiaí, uma das quatro re-
presas do Sistema Produtor 
do Alto Tietê (Spat). Em 2021, 
o volume era de 31,73%, e 
em 2022, foi para 69,73%. 

O segundo reservatório 
com maior crescimento foi 
Biritiba Mirim, com aumento 
de 27,77 pontos percentuais 
no período analisado. A 
capacidade era de 39,5%, 
e subiu para 67,27%. Em 
Paraitinga, a alta na compa-
ração dos primeiros dias do 

Alto Tietê 

outono foi de 20,69 pontos 
percentuais. Em 2021, o 
volume era de 50,74%, e no 
último domingo, de 71,43%.  

O reservatório de Taiaçu-
peba apontou um aumento 
de 10,01 pontos percen-
tuais. No dia 20 de março 
de 2021, a capacidade era de 
46,91%, e em 2022, chegou 
a 56,92%. A represa Ponte 
Nova foi o único reservatório 
com queda no período de 
24,16 pontos percentuais. No 

ano passado, a capacidade 
era de 76,43%, e neste ano, 
52,27%. 

A expectativa é que haja 
um aumento na capacidade 
de armazenamento da chuva 
até o fim de março, com 
as fortes chuvas previstas 
para o período, segundo o 
Climatempo. Nas próximas 
duas semanas, o Estado de 
São Paulo deve ter chuva 
forte com a passagem de 
duas frentes frias.

Ingrid Leone

Represa de Biritiba apresentou a segunda maior alta

Divulgação/PMMC

Reunião debate o 
Dossiê da Mulher
Ação faz parte do programação especial em homenagem o Mês da 
Mulher, que está sendo celebrado pela Secretaria de Assistência Social

É HOJE

Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
promove hoje, a partir das 
14 horas, um encontro no 
auditório do prédio II, que 
tem como intuito a implemen-
tação da Lei 7.699/2021, que 
prevê a formação do grupo 
de trabalho Dossiê Mulher 
Mogiana. A ação faz parte 
da programação especial da 
Secretaria em celebração ao 
Mês da Mulher.

A proposta é elaborar es-
tatísticas periódicas sobre os 
resultados das ações e políti-
cas públicas praticadas pelo 
município no atendimento 
específico a mulheres. Tudo 
isso com base em dados 
provenientes das Secretarias 
Municipais de Saúde, As-
sistência Social, Segurança, 
além de demais órgãos que 
tenham atuação direta no 
atendimento a mulheres.

Além das Secretarias acima 
elencadas, a reunião deve 
contar com a presença de 

representantes da Secretaria 
Municipal de Planejamento 
Estratégico, Secretaria Municipal 
de Educação, Departamento 
de Recursos de Tecnologia 
da Informação (vinculado à 
Secretaria Municipal de Gestão 
Pública), além de membros 

do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher. 

Esta será a penúltima ação 
da Secretaria de Assistência 
Social dentro da programação 
do Mês da Mulher. A última 
acontecerá no dia 30 de março 
e consistirá em uma live, que 

terá como tema o enfrentamento 
à violência contra a mulher. 
A transmissão contará com a 
participação de profissionais 
da Secretaria e de demais 
representantes da Rede de 
Defesa e Proteção à Mulher 
em Situação de Violência.

Encontro que ocorre hoje está marcado para ocorrer às 14 horas, na secretaria

Divulgação/PMMC

Mogi - A Saúde iniciou, ontem, 
a aplicação da quarta dose 
para idosos com 80 anos 
ou mais que já tomaram a 
terceira há pelo menos quatro 
meses. Quem acessa o www.
cliquevacina.com.br encontra 
vagas disponíveis para esse 
e outros agendamentos da 
vacinação contra o coronavírus 
(Covid-19). 

A aplicação da quarta dose 
nos idosos está sendo realizada 
nos drives do Pró-Hiper e 
também em cinco unidades: 
Jundiapeba, Jardim Universo, 
Jardim Planalto, Braz Cubas, 
Ponte Grande, Jardim Maricá 
e Jardim Ivete. A dose dispo-
nibilizada, neste momento, é 
a Janssen. 

O Clique Vacina também 
mantém vagas para outros 
públicos. A própria Janssen 
está disponível para primeira 

ou terceira dose de adultos (18 
anos ou mais). O imunizante 
Pfizer está disponível para 
primeira dose de adolescentes 
de 12 a 17 anos e para se-
gunda doses de adolescentes 
e adultos; segunda dose para 
adolescentes (12 a 17) e para 
adultos (18 anos ou mais); 
Pfizer pediátrica para primeira 
dose de ciranças com 5 anos 
oiu segunda dose de crianças 
de 5 a 11 anos. 

A Coronavac está com 
vagas para segunda dose de 
adultos com 18 anos ou mais 
e Coronavac pediátrica para 
primeira e segunda doses 
(público de 6 a 17 anos). A 
Pfizer está disponível, neste 
momento, apenas para se-
gunda dose de crianças de 
5 a 11 anos. 

Dúvidas podem ser sanadas 
por meio do telefone SIS 160.

Idosos já podem tomar 
a 4ª dose contra Covid

Acima dos 80

Deputado envia repasse 
no valor de R$ 313 mil

Mogi - Representantes da 
Prefeitura e da Câmara de 
Vereadores se encontraram na 
sexta-feira com integrantes do 
gabinete do deputado federal 
Paulo Pereira da Silva (SD), o 
Paulinho da Força, para a for-
malização do envio de R$ 313 
mil por emenda parlamentar 
para investimentos na Saúde.

No encontro, participaram 
o secretário de Saúde de Mogi 
das Cruzes, Zeno Morrone 
Junior, o presidente do dire-
tório local do Solidariedade 
Guto Maiolo, e a vereadora 
Maria Luiza Fernandes (SD), 
a Malu Fernandes.

O encontro confirmou a 
determinação do parlamentar 
federal em investir em serviços 
para pacientes com insuficiência 
renal aguda ou crônica para 
terapia de hemodiálise. No 
ofício enviado pelo gabinete do 
vereador Paulinho da Força, a 
ação está descrita como “Incre-
mento Temporário ao Custeio 
dos Serviços de Assistência 

Saúde

Hospitalar e Ambulatorial 
para Cumprimento de Metas”.

O deputado reforçou que o 
próximo passo da Prefeitura 
para ter acesso ao dinheiro, é 
de cadastrar a proposta junto 
ao Sistema FNS (Sistema de 
Gerenciamento de Objetos e 
Propostas do Fundo Nacional 
de Saúde do Ministério da 
Saúde).

A vereadora Malu Fernandes 
reforçou que o sistema de 
saúde precisa de investimentos. 

“Por isso, o valor da emenda 

será destinado a um serviço 
de assistência hospitalar e 
ambulatorial que auxiliará 
os munícipes que precisam 
estar constantemente nos 
hospitais”, comentou.

A necessidade de investimento 
no atendimento nefrológico na 
rede de Saúde do município 
foi abordado pela Câmara de 
Vereadores no início do mês, 
em que foi aprovada uma 
moção de apelo ao governo 
do Estado e ao Ministério da 
Saúde para investimentos.

André Diniz

Vereadora Malu Fernandes participou da ação

Divulgação

Aplicação da dose de reforço ocorre no Pró-Hiper

Divulgação
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Silvana diz para Cristóvão que os árabes querem antecipar a reunião sobre 

o preço dos cafés.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Úrsula desfaz o mal entendido entre Isadora e Joaquim. Matias coloca 

Clarinha em um rio e Leônidas a resgata. Leônidas pede que Rafael cuide 

de Matias, e ele acaba fugindo ao ter uma crise. Todos procuram por Matias. 

Davi confessa a Augusta que confrontou Matias sobre a morte de Elisa. Benê 

encontra Matias junto a Misha e Lyra. Inácio resgata Clarinha da casa de 

Matias, e Heloísa sofre. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Ingrid fi ca assustada com a revelação e busca abrigo na casa de Murilo. 

Roni procura por Pink na casa de Juca. Osvaldo abandona Nedda. Neném/

Paula sofre por causa de Rose. Guilherme/Flávia afi rma a Flávia/Guilherme 

que Celina não está bem. Daniel leva Celina até a clínica do fi lho.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Lara e Ravi concordam em contar juntos para Thaiane sobre o namoro deles. 

Rebeca decide se deixar fotografar no casamento de Ilana, com o rosto 

limpo, mostrando as marcas de seus cinquenta anos, e consegue um novo 

contrato. Christian/Renato visita Ludmila no abrigo. Paco recua ao entrar no 

restaurante e descobrir que a mulher com quem ele se corresponde pelo 

aplicativo é Nicole.

RECORD, 21H

Reis
O juiz de Israel, Eli, recebe a oferta de um israelita. Ana recebe o carinho 

de Elcana, mas sofre uma terrível humilhação ao ouvir as palavras cruéis de 

Penina. Hofni e Finéias, fi lhos do Sumo-Sacerdote, mostram um comportamento 

rebelde e totalmente distante do caminho de Deus.

Existem pedras.
Não desista de 

andar!
Existem barreiras.
Não desista de 

passar!
Existem os nós.
É preciso desatar!
Existe o desânimo.
É a pior coisa que 

há!
A estrada é longa.
Não desista de 

chegar!
Existe o cansaço.
É preciso caminhar!
Existe a derrota.

MOMENTO
especial

NÃO DESISTA NUNCA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

GABRIELA MEIRELLES RODRIGUES

 Desejo felicidades a você! Muita saúde e novas aventuras! 

Feliz Aniversário!

“ Quanto mais agradecemos, mais 
coisas boas acontecem.”

 cultura@jornaldat.com.br

Você nasceu para 
ganhar!

Existe o desamor.
É fundamental 

amar!

Tenha coragem e 
jamais desista!

Não tenha medo de 
ser feliz!
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Maria Helena Barbosa Cavalcante
Clovis Agg

Antonio Carlos da Silva Pires
Lourdes Favinchi Martins

Terezinha Magliano da Silva

Terezinha Magliano da Silva
Osmira Julia da Costa

Nelson Martins
Oswaldo Carioca

Inacio Vicente Barbosa
Sebastião de Oliveira

Teresa Souza Franco de Camargo

FALECIMENTOS

18 DE MARÇO DE 2022

FALECIMENTOS

18 DE MARÇO DE 2022

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04 /2022 – SME

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022 – SME, DE 21 DE MARÇO DE 2022, 
PARA REPRESENTAÇÕES DE SEGMENTOS JUNTO AO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DE MOGI DAS CRUZES – CAE, CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO 
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB – CACS / FUNDEB DE MOGI DAS CRUZES E 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOGI DAS CRUZES.

A Secretaria Municipal de Educação TORNA PÚBLICO o presente Edital de prorrogação 
do período de inscrições para as eleições de novos membros do Conselho de Alimentação 
Escolar de Mogi das Cruzes – CAE, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundeb – CACS/Fundeb.

O edital completo com as vagas a serem preenchidas em cada conselho está disponível no 
portal da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes no link https://www.mogidascruzes.sp.gov.
br/pagina/secretaria-de-educacao/publicacoes

Todo o processo eleitoral será realizado online, por meio do link: www.se-pmmc.com.br/
eleicoes, conforme cronograma:

•	 Candidatura: até 26 de março de 2022. 
•	 Divulgação dos Candidatos:  A partir do dia 28 de março de 2022 (A partir das 14h00)
•	 Eleição: de 29 de março a 1º de abril de 2022.
•	 Divulgação dos Resultados: A partir do dia 06 de abril 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.

Mogi das Cruzes, 21 de março de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS

Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO 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 001/22 - PROCESSO Nº 5.305/22
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO, MEDIANTE 
OUTORGA DE CONCESSÃO PÚBLICA, DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO ÂMBITO DO 
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 
7.619/2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão 
recebidos na Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague 
Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 26 de abril de 
2022. A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” será realizada nesta mesma 
data às 9 horas e 30 minutos. O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para 
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível 
para exame e cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 21 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Pandemia de Covid-19

A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat )
acumulou, ontem, um total de 287.782 casos confirmados de Covid-19 desde o início 
da pandemia. Nas últimas 72 horas os municípios registraram 402 novos casos da 
doença. Neste mesmo período foram registrados cinco óbitos nos municípios de 
Guarulhos, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano.

Suzano, Salesópolis e Mogi têm 
substâncias tóxicas na água
No levantamento Mapa da Água, apenas Biritiba Mirim e Guararema tiveram resultados dentro dos limites

DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

Região - No Dia Mundial 
da Água, celebrado hoje, o 
momento é atenção. Oito 
das 10 cidades do Alto Tietê 
apresentaram substâncias 
tóxicas acima dos níveis 
considerados seguros para 
o consumo humano entre 
os anos de 2018 e 2020, é o 
que aponta o levantamento 
Mapa da Água, produzido 
pela Organização Não Go-
vernamental (ONG) Repórter 
Brasil utilizando os dados 
do Sistema de Informação 
de Vigilância da Qualida-
de da Água para Consumo 
Humano (Sisagua). Apenas 
Biritiba Mirim e Guararema 
apresentaram amostras dentro 
dos limites de segurança. 
Suzano, Salesópolis e Mogi 
das Cruzes apresentaram os 
resultados mais preocupantes 
com duas ou mais substâncias 
acima dos níveis permitidos.

Na região, Suzano registrou 
o nível mais grave. Segundo 
o estudo, foi encontrada em 
uma das amostras analisa-
das a substância radioativa 
Rádio-228, e também ní-
veis acima dos permitidos 
de Trihalometanos Total e 
1,2-Dicloroetano. As subs-
tâncias foram classificadas 
em dois tipos: as que podem 

gerar risco à saúde, como 
o Trihalometanos Total e 
1,2-Dicloroetano; e subs-
tâncias com maior risco 
para o desenvolvimento de 
doenças crônicas, como o 
câncer, por serem compro-
vadamente perigosas, no 
caso do Rádio-228.

Em Salesópolis, segunda 
cidade com maior incidência 
de amostras contaminadas, 
foram encontradas substâncias 
que poderiam gerar risco 
à saúde: o Trihalometanos 
Total e o Ácido Haloacéticos 
Total, este último encon-
trado em amostras nos três 
anos consecutivos. Já, em 
Mogi, foram encontrados 
níveis acima do permitido 
de Trihalometanos Total e 
de Antimônio.

O levantamento do Mapa 
da Água também mostrou que 
dos 763 municípios do país 
analisados, um em cada quatro 
apresentou contaminação por 
algum tipo de substância, 
sendo principalmente sub-
produtos da desinfecção da 
água, agrotóxicos, chumbo 
e cádmio.

Um dos contaminantes 
mais encontrados no Alto 
Tietê foi o Trihalometanos 
Total (THM), presente em 
sete cidades. De acordo com 
a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) ele é classifi-
cado como possivelmente 
cancerígeno. O Mapa da 
Água classifica o contami-
nante como resultado do 
processo de tratamento das 
águas, furto da reação dos 
produtos de limpeza da água 
com a matéria orgânica.

Água segura
Segundo Hernandes de 

Souza Brandão, professor 
de Cinética Química Apli-
cada na Universidade de 
Mogi das Cruzes (UMC), o 
trihalometano, relatado no 
Mapa da Água, é um grupo 
de substâncias produzidas 
durante a cloração da água, 
ou seja, seu processo de 
desinfecção. “O composto 
de trihalometano de maior 

Raissa Sandara Saiba mais

As autarquias responsáveis 
pelo fornecimento de água 
na região afirmaram que 
os problemas apontados 
pelo Mapa da Água são 
pontuais. A Companhia 
de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo 
(Sabesp), que atende nove 
das dez cidades do Alto 
Tietê, com exceção de 
Mogi das Cruzes, alegou 
que a água fornecida não 
é imprópria e cumpre a 
legislação.

Na avaliação da Sabesp, 
as amostras de Diclo-
roetano e Rádio-228 em 
Suzano, apontadas pelo 
estudo, estão inadequadas, 
pois não havia registro no 
Siságua de Rádio-228 no 
período do levantamento, 
e o Dicloroetano estava 
abaixo do valor máximo 
permitido. “Eventuais 
índices superiores dos 
parâmetros 1,2 Dicloroetano 
e Rádio-228 relatados no 
Mapa da Água não estão 
relacionados aos sistemas 
operados pela Sabesp”, 
declarou em nota.

A autarquia estadual 
afirmou ainda que o Mapa 
da Água apresenta re-
sultados pontuais, sem 
considerar o histórico 

Autarquias destacam 
o controle da água

de medições exigido pela 
legislação, que está em 

“conformidade com os 
padrões de potabilidade 
e garante a qualidade da 
água fornecida”. Segundo 
a Sabesp, há monitora-
mento contínuo em todas 
as etapas do sistema de 
abastecimento.

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae), 
responsável pelo forneci-
mento de água em Mogi 
das Cruzes, informou em 
nota que a presença de 
Trihalometanos Total na 
amostra foi um problema 
pontual ocorrido no pri-
meiro semestre de 2019, e 
que outros laudos teriam 
apontado condições den-
tro do padrão no mesmo 
período. Já a presença de 
Antimônio estava dentro 
dos limites de segurança.

Para manter a quali-
dade da água consumida, 
o Semae explicou que 
realiza em média 25,9 
mil análises mensais no 
processo de produção e 
distribuição. O trabalho 
é feito de acordo com 
critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde 
para companhias de sa-
neamento do país. (R.S.)

Advogado defende que 
legislação seja unificada

Caio Vano Cogonhesi, 
advogado e presidente 
da Comissão de Meio 
Ambiente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
subseção de Mogi das 
Cruzes, considera que é 
extremamente importante 
dar publicidade para as 
possíveis contaminações 
das águas, como as apon-
tadas pelo Mapa da Água. 

“Toda a população deveria 
ter ciência das contamina-
ções das águas, pelo fato 
de serem consumidoras 

e, pelo lado legal, face os 
princípios insculpidos pela 
administração pública”.

O advogado explicou que 
há três níveis na escala de 
fiscalização. Sendo que o 
nível federal, cabe ao Minis-
tério da Saúde; o estadual, à 
Secretaria de Saúde de cada 
estado; e no nível municipal 
à Secretaria Municipal de 
Saúde.

De acordo com Cogonhesi, 
a regulamentação que de-
termina as diretrizes para 
que a água seja considerada 

potável ou não ainda pode 
ser melhorada. “Falta 
uma melhor regulamen-
tação, pois a legislação é 
esparsa e não é objetiva. 
Os três níveis de esfera 
administrativa legislam 
sobre o tema”. 

Leis federais, estaduais 
e federais, segundo o 
especialista, dificultam 
as decisões do Judiciário. 

“No meu entender, a le-
gislação deveria ser clara 
e unificada para o país 
inteiro”, defendeu. (R.S.)

preocupação é o clorofórmio 
(CHCl3), que é suspeito de 
ser carcinógeno para o fígado 
humano, podendo também 
causar efeitos nocivos na 
reprodução e no desenvol-
vimento”, explicou.

Com exceção do Rádio-228, 
afirma o especialista, as subs-
tâncias encontradas na água 
podem causar problemas 
de saúde se ingeridas por 
longos períodos. “Mesmo 
a dosagem ingerida sendo 
baixa, problemas de saúde 
vão aparecer nesse período”, 
contou. No caso do con-
sumo em doses acima das 
permitidas, segundo ele, o 
risco é maior, mesmo que o 
consumo ocorra de forma 
eventual, e não regularmente.

Para Brandão, o levantamento 
não altera a confiabilidade 
das estações de tratamento 
como a do Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
e da Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp). Ele 
alertou para os perigos do 
consumo da água de fontes 
e de poços domésticos que 
devem passar por avaliação 
química e bacteriológica 
periodicamente, devido a 
possibilidade de contamina-
ção por substâncias trazidas 
pela chuva. O especialista 
aconselha, em caso de dú-
vida, ferver a água antes de 
utilizá-la, ou prepará-la em 
refeições quentes pois essas 
substâncias são evaporadas 
no cozimento.

Brandão salientou que o 
consumo de água no país é 
seguro: “Os níveis de segurança 

atuais são suficientes para 
garantir a saúde da população. 
Aliás, o tratamento de água 

para consumo humano no 
Brasil é um dos melhores 
do mundo”. 

Cidade Risco da Substância Encontrada                          Quantidade de vezes encontrada (2018-2020)  Substância

Arujá Substância que pode gerar risco à saúde                                        1   Trihalometanos Total (Subproduto de desinfecção)

Biritiba Mirim Todas substâncias estavam dentro dos limites legais

Ferraz  Substância que pode gerar risco à saúde                                         1   Trihalometanos Total (Subproduto de desinfecção)

Itaquá Substância que pode gerar risco à saúde                                        1   Trihalometanos Total (Subproduto de desinfecção)

Guararema Todas substâncias estavam dentro dos limites legais

Mogi Substâncias que podem gerar risco à saúde                                        2   Trihalometanos Total (Subproduto de desinfecção)

         Antimônio (Substância inorgânica)

Poá Substância que pode gerar risco à saúde                                        1   Trihalometanos Total (Subproduto de desinfecção)

Salesópolis Substâncias que podem gerar risco à saúde                                        2   Ácidos haloacéticos total (3 anos consecutivos) (Subproduto de 

         desinfecção) Trihalometanos Total (Subproduto de desinfecção)

Santa Isabel Substância que pode gerar risco à saúde                                        1   Ácidos haloacéticos total (Subproduto de desinfecção)

Suzano  Substância com maior risco de gerar doenças crônicas

 Substância que também pode gerar riscos à saúde                                       3   Rádio-228 (Radioatividade) Trihalometanos Total 

         (Subproduto de desinfecção)  1,2-Dicloroetano 

         (Substância orgânica)


