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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Mogi define data para o
‘Pronto!’ e entrega 34 ônibus
Projeto-piloto, que deve redesenhar o sistema de transporte na cidade, começa a funcionar a partir do próximo domingo
Pedro Chavedar/PMMC

Mogi

ESTUDANTES
PEDEM
AFASTAMENTO
DE DIRIGENTE
DE ENSINO
Pedido está sendo feito por meio
de um abaixo-assinado entre os alunos. Ideia surgiu após a tentativa
de fechamento de quatro salas de
aula. Cidades, página 5

A cidade recebeu ontem 34 novos
ônibus, dentro das ações de implantação do Pronto!. Durante a cerimônia, na avenida Cívica, o prefeito Caio
Cunha (PODE) anunciou o início do
projeto-piloto do novo sistema para
domingo. As linhas C404 (Conjunto
Residencial Toyama) e C405 (Conjunto Residencial Cocuera) deixarão de ter ponto final no Terminal
Central e passarão para o Terminal
Estudantes. Já as linhas E392 (Manoel Ferreira) e E393 (Biritiba Ussú
via Boa Vista) passarão do Terminal
Estudantes para o Terminal Central.
A estimativa é que estas mudanças
tornem as viagens entre 15 e 19 minutos mais rápidas em cada sentido.
Cidades, página 4

GUARAREMA

Servidores
entram em
greve. p3
Suzano

MOGI

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Vacinção contra Covid em duas
doses alcança todos os adultos

Plataforma “Vacina Já”contabiliza 245.242 pessoas
imunizadas contra a Covid-19. Cidades, página 3

Avenida João XXIII, em Cezar, terá faixa reversível. Cidades, página 4

Mogi News/Arquivo

Estimativa é que, com o novo sistema, as viagens de ônibus se tornem mais rápidas em Mogi
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EDITORIAL

M

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

CONTRACAPA

Mais campanha
ais uma campanha contra a gripe está começando. Com o fim
do calor se aproximando, as
doenças respiratórias vão ficar
mais em evidências, e a gripe também aparece mais nesta época do ano. A vacinação
já começou, e primeiro alvo são os idosos,
principal grupo de risco.
Outro fator, no entanto, também ajuda
para que o pessoal mais velho seja o primeiro a receber a vacina contra o influenza: o
coronavírus. Ambas as doenças podem debilitar bastante o organismo dos idosos, e
a Covid-19, embora tenha parecido agora,
pode causar os mesmos sintomas da gripe.
Por isso, aqui vai um apelo, é importante que todo o público-alvo se vacine contra
a gripe – contra a covid também –, isso vai
ajudar os médicos a diagnosticarem melhor
a doença que o paciente tem, e, se for a Covid, um tratamento mais adequado será destinado para ele.
Certamente a situação não é a mesma do
que a de dois anos atrás, quando a pandemia se instalou por aqui e a região, o Estado,
o país, não sabiam qual era a gravidade do

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Av: Japão, 46 - sala 6 - Vila Ipiranga Mogi das Cruzes, SP - CEP 08743-540 - Fone: (11) 4735-8000

coronavírus, sua taxa de mortalidade para o
Brasil e as sequelas que a enfermidade deixava. Agora sabemos de bastante coisa sobre ela, algumas lacunas ainda estão abertas,
como, por exemplo, descobrir um remédio
que tenha efeito na doença e não nos sintomas. Entretanto, prevenir contra gripe, uma
moléstia bem mais conhecida pela humanidade, nos dá um nariz de vantagem quando um morador do Alto Tietê procurar um
médico e este profissional saber que ele já se
vacinou contra a gripe, excluindo esta doença de um rol de possibilidades.
Por ser a gripe uma enfermidade que há
mais tempo está entre nós, sua vacina e seu
tratamento acabam tendo muito mais resultado, enquanto que da Covid, embora
as imunizações tenham sua eficácia comprovada, é preciso algumas doses de reforço
para potencializar sua eficácia no organismo.
Quando a pandemia de Covid estiver controlada, e fizer parte história, vacinas e tratamentos serão desenvolvidos de tal forma
que se tornarão mais eficaz. Enquanto isso
não ocorre, a melhor saída é o reforço contra
o coronavírus e a imunização contra a gripe.

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

MEDALHAS
O projeto de desenvolvimento de atletas “Bonsai JJ – Construindo o Futuro” participou da Copa São Paulo
de Jiu-Jitsu 2022 no último dia 20,
em Barueri, e garantiu 24 medalhas,
com todos os suzanenses subindo
ao pódio. A iniciativa conveniada à
Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer enfrentou adversários de várias cidades do Estado, conquistando oito medalhas de ouro, onze pratas e cinco bronzes.

chegada será nesta quinta-feira, às
19h30, em missa presidida pelo bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, na Paróquia Santos Apóstolos. Em 2022, a Diocese de Mogi das
Cruzes completa 60 anos de criação
e instalação, e parte da celebração
do Jubileu de Diamante será a visita da padroeira da Diocese pelos
municípios e regiões pastorais que
a compõem.O tema do Ano Jubilar
é “Senhora Sant’Ana, doce mãe deste rincão, fortalecei-nos na missão.

AUTISMO

EDUCAÇÃO

Para celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, o
Mogi Shopping preparou eventos exclusivos para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A
programação terá, além de uma exposição fotográfica em parceria com
a Comissão dos Direitos dos Autistas da OAB de Mogi das Cruzes, que
ficará no empreendimento até o dia
15 de abril, horários especiais na Vila
da Galinha Pintadinha e no cinema.

O Consórcio de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê (Condemat)
promove, em parceria com a União
Nacional dos Conselhos Municipais
de Educação (UNCME), a etapa Intermunicipal da IV Conferência Nacional de Educação – Conae 2022. A
conferência com o tema “Inclusão,
equidade e qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira” será realizada nos dias 8 e
9 de abril, em Mogi das Cruzes, e
deve reunir cerca de 600 pessoas,
entre gestores, educadores, estudantes, pais de alunos e a sociedade civil dos 12 municípios que formam o consórcio.

IMAGEM

ARTIGO

Itaquaquecetuba será a terceira região pastoral a receber a imagem
peregrina da padroeira Sant’Ana. A

afonsopola@uol.com.br

Os que não prestam
Em tempo do grande imediatismo incentivado pelo
fenômeno das redes sociais
deparei-me com uma postagem no facebook que dizia o
seguinte: “eu tenho vergonha
dos políticos brasileiros”.
Fiquei pensando sobre isso
e conclui ser exagerado demais ter vergonha de todos
os políticos brasileiros. Mais
razoável seria ter vergonha
dos políticos brasileiros que
não prestam.
Mas não acredito que ter
vergonha somente dos políticos que não prestam seja suficiente para demonstrar toda a
minha indignação. Resolvi então ampliar minhas vergonhas.
Eu tenho vergonha dos
empresários que não prestam. Daqueles que exploram
o trabalho infantil e o trabalho
em condição análoga à escra-

vidão. Daqueles que sonegam
impostos.
Tenho vergonha dos médicos que não prestam. Daqueles que não cumprem horário
nos empregos públicos. Dos
que cobram quando atendem
em instituições públicas. Daqueles que cobram valores diferentes. E, principalmente daqueles que indicam e realizam
procedimentos desnecessários
para receber mais.
Tenho vergonha dos funcionários públicos que não
prestam. Daqueles que não
cumprem a jornada de trabalho. Dos que burlam sistemas,
ou daqueles que cobram “taxas”
para apressar o algum serviço.
Tenho vergonha dos trabalhadores que não prestam.
Daqueles que fazem corpo
mole durante a sua jornada,
bem como daqueles que usam

notas frias para ressarcimento de despesas que não foram
realizadas.
Tenho vergonha dos advogados que não prestam e dos
jornalistas que não exercem
sua profissão com a devida
ética. Tenho vergonha dos
padres, pastores e demais religiosos que não prestam por
não praticarem aquilo que
pregam. Bem como dos juízes que não prestam e que
são punidos com a aposentadoria, com seus polpudos
vencimento.
Mas, acima de tudo, tenho
vergonha das pessoas que
não prestam e que se espalham pela sociedade. Afinal, a
mesma sociedade que fornece
a matéria prima para nossas
instâncias políticas, abastece
também todos os outros segmentos da sociedade.

Afonso Pola é sociólogo e professor.

CARRO BATE E POSTE EM MOGI
Divulgação

Afonso Pola

Um motorista perdeu o controle do veículo por uma falha nos freios, vindo a colidir
o automóvel contra um poste de sinalização e o corrimão de uma escada na
avenida Manoel Bezerra de Lima Filho, entre o Mogi Shopping e a Universidade de
Mogi das Cruzes (UMC), no bairro do Socorro. O acidente aconteceu às 9 horas.
Segundo a Prefeitura, ninguém ficou ferido, mas o trânsito no local ficou lento
devido à curiosidade dos motoristas. (Raissa Sandara)
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FILOSOFIA

A política dos 3R’s para evitar
a escassez no meio ambiente
O método, que atua na prevenção, também se destaca em fazer coisas novas a partir de obetos usados

Ana Maria Abreu Sandim

O ato de perceber o ambiente,
aprendendo a protegê-lo, assim
como a aplicação da política
dos 3R’s, evitam a escassez de
recursos e a redução da contaminação do meio ambiente.
Para atingir o objetivo, porém,
em geral, é adotada a filosofia
comumente condensada sob
a denominação 3R’s, cujo

significado é: Reduzir, Reutilizar e Reciclar, apresentada
durante a Cúpula do G8, em
2004, pelo primeiro-ministro
do Japão, Junichiro Koizumi,
buscando construir uma sociedade voltada para a reciclagem.
A corrida desenfreada na
produção de bens de consumo
pelo ser humano associada
à escassez de recursos não
renováveis e à contaminação
do meio ambiente, levam-o
a ser o maior predador do
universo.
A reciclagem e a reutilização
estão sendo vistas como duas
importantes alternativas para
a redução de quantidade de
lixo no futuro, criando, com
isso, bons hábitos de preservação do meio ambiente. No
Brasil, a Lei nº 12.305/2010,
que trata da Política Nacional
de Resíduos Sólidos e outras
normativas, trouxe a gestão
dos resíduos e, como exemplo,
temos as indústrias nacionais
que iniciaram programas de
substituição de embalagens
descartáveis, dando lugar a

Julien Pereira/Secom Poá

Reduzir; reutilizar e reciclar, estes são os 3R’s da engenharia ambiental

materiais recicláveis.
No caso do controle de
lixo, utilizando a política dos
3R’s, reduzir e reutilizar evita
que maiores quantidades de
produtos se transformem em
lixo. Reciclando, pode-se prolongar a utilidade de recursos

Emprego

naturais, além de reduzir o
volume de lixo. Exemplificando
algumas formas de 3R’s: cacos
de vidros são reutilizados
na fabricação de novos; o
reaproveitamento do plástico
ajuda a poupar o petróleo; e
reciclar papel significa menos

árvores derrubadas.
Os resíduos sólidos são
gerados após a produção,
utilização ou transformação
de bens de consumos, como
automóveis, embalagens de
alimentos etc. Existem resíduos
sólidos que são materiais de

Adultos

Servidores entram em greve Vacinação contra Covid
alcança 100% do público
por tempo indeterminado
Everton Dertonio*

Guararema - O município
presenciou ontem uma greve
de servidores da área da
Educação, Saúde, Serviço
Funerário e Coleta. Paulo
Ricardo Alves Ramalho, tesoureiro do Sindicato dos
Trabalhadores da Administração Pública Municipal de
Mogi das Cruzes e Guararema (Sintap), afirmou que o
movimento será por tempo
indeterminado.
Mesmo com a paralisação,
a Prefeitura, em postagem nas
redes sociais, afirmou que a
maioria dos serviços públicos
esteve em funcionamento
sem sofrer interrupções no
atendimento. As atividades
da Secretaria Municipal de
Educação também foram
mantidas.
O motivo da greve é o
reajuste salarial dos servidores públicos em 5% neste
primeiro semestre, com data
retroativa a março de 2022,
com possibilidade de mais

5% no segundo semestre
deste ano, proposto pela
administração municipal e
não acatado pelo Sintap.
Para Ramalho, o reajuste
correto deveria ser maior.
“O correto seria o reajuste
salarial em 15,41%, equivalente ao Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (Ipca) acumulado de
março de 2020 a fevereiro
de 2021, que não foi pago
devido a Lei Complementar
nº 173, mais o acumulado
do IPCA de março de 2021
a fevereiro 2022, outra pendência que a Prefeitura vem
gradativamente saldando
com a categoria desde que
o Sintap estendeu base para
a cidade”, enfatizou.
A Prefeitura garantiu que
Guararema foi diretamente
impactada pela pandemia
de coronavírus (Covid-19)
e, diante deste cenário de
retomada, vem tratando com
zelo as finanças públicas
municipais, mas que apesara
disso houve o aumento de

31% no valor do Vale Refeição.
Na mesma publicação, a
prefeitura informou que a
Justiça deferiu o pedido de
liminar contra a paralisação
dos servidores públicos e
que a própria classificava o
movimento como ilegal, determinando uma multa diária
de R$ 10 mil ao Sintap caso
a manifestação continuasse.
O sindialista explicou porque a greve não é ilegal. “A
greve não é ilegal na visão do
sindicato e nem do servidor
público, porque a pessoa não
está pedindo nada além do
que tem direito, que seria a
reposição salarial prevista em
lei e que a prefeitura tem que
cumprir. Nós estamos fazendo
este movimento, porque a
prefeitura não quis conversar
e nem conceber os direitos
do servidor”, concluiu.
Ainda de acordo com a
Prefeitura, a estimativa é
que cerca de 190 servidores
faltaram de seus postos ontem.
*Texto supervisionado pelo editor

Suzano - A campanha de o ritmo do acolhimento
vacinação contra o novo observado ultimamente. Na
coronavírus (Covid-19) semana anterior, a média
chegou à marca de 100% deste grupo havia sido de
do público adulto imuni- 440 aplicações diárias. Atualzado com duas doses. De mente, 23.795 crianças já
acordo com balanço da foram vacinadas com pelo
plataforma “Vacina Já” (www. menos uma dose, sendo
vacinaja.sp.gov.br), o mu- 94,2% do público estimado.
nicípio contabiliza 245.242
Segundo o chefe da pasta,
pessoas com o esquema Pedro Ishi, a tendência é
vacinal completo. Do total, que o padrão permaneça,
237.581 receberam as duas sendo alterado conforme
doses e 7.661 moradores a evolução do calendário.
foram contemplados com o “Atualmente, nossa maior
imunizante em dose única. procura tem sido pela dose
Já na aplicação de reforço, de reforço do público adulto,
são contabilizados 133.826 que é a grande maioria. Em
cidadãos, representando uma estimativa diária, esse
54,6% do público estimado grupo é responsável por 47%
em 244.782 pessoas.
das aplicações. É importante
De acordo com relatório reforçar que a vacinação
diário da Secretaria Munici- continua normalmente para
pal de Saúde, ontem foram todos os demais públicos,
contabilizadas mais 1.618 sendo a primeira e segunda
aplicações, sendo que a maior doses indicadas para toda a
procura está concentrada população maior de cinco
na dose de reforço. A data anos. A terceira aplicação é
também marca o primeiro dia voltada aos maiores de idade
de atendimento do público e a quarta, por enquanto,
infantil sem agendamento para os idosos de 80 anos
prévio na cidade, mantendo ou mais”, lembrou.

difícil decomposição e precisam
ser geridos de modo adequado para, assim, promover o
desenvolvimento sustentável.
Muitos resíduos sólidos
são compostos de materiais
recicláveis, como papel e
plásticos, e podem retornar à
cadeia de produção, gerando
renda para trabalhadores
e lucro para empresas. No
entanto, para que isso ocorra,
é necessário que haja, nas
cidades, um bom sistema de
coleta seletiva e reciclagem
de lixo.
A política dos 3R’s também
é um processo que consiste
em fazer coisas novas a partir
de coisas usadas. A reciclagem
reduz o volume do lixo, o que
contribui para diminuir a poluição e a contaminação, bem
como na recuperação natural
do meio ambiente, além de
economizar os materiais e a
energia usada para fabricação
de outros produtos.
Ana Maria Abreu Sandim
é engenheira ambiental

Regularização

Moradores do
Jardim Gardênia
recebem
orientações
Suzano - O prefeito Rodrigo
Ashiuchi (PL) se reuniu com
moradores do bairro Jardim
Gardênia Azul – Gleba 2,
na região norte, no último
final de semana. A visita,
acompanhada pelo deputado
estadual André do Prado (PL)
e outras autoridades locais,
teve como objetivo reforçar
orientações importantes sobre
o processo. O trabalho deve
beneficiar 1.444 famílias.
A reunião ocorreu na Escola
Municipal José Celestino
Sanches. Na oportunidade, o
prefeito relembrou do primeiro
perímetro contemplado todo
o histórico da localidade e
destacou a importância da
regularização fundiária para
a conquista de mais serviços.
De acordo com o secretário
municipal de Planejamento
Urbano e Habitação, Elvis
Vieira, o espaço está ocupado
há anos e desde 2017 a administração municipal vem
agindo de forma determinada
para a legalização do local
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TRANSPORTE

Sistema de transporte recebe
34 ônibus para novo projeto
Prefeito Caio Cunha anunciou que no domingo terá início o projeto-piloto Pronto! para o transporte coletivo
Mogi - A cidade recebeu ontem 34 novos ônibus, dentro
das ações de implantação do
Pronto!. Durante a cerimônia,
realizada na avenida Cívica, o
prefeito Caio Cunha (PODE)
anunciou o início do projeto-piloto do novo sistema de
transporte de Mogi para o
próximo domingo.
“Estamos entregando 34
novos ônibus e lançando
o sistema Pronto!, que tem
novidades. Teremos dois
novos modelos de ônibus,
o laranja, que fará a linha
expressa entre os terminais,
e o azul, que fará o atendimento dos locais de saúde. E
no próximo domingo, dia 3,
começa o projeto-piloto em
Biritiba Ussú e no Cocuera”,
anunciou Caio Cunha.
No projeto-piloto, as linhas
C404 (Conjunto Residencial
Toyama) e C405 (Conjunto
Residencial Cocuera) deixarão de ter ponto final no
Terminal Central e passarão
para o Terminal Estudantes.
Já as linhas E392 (Manoel

Ferreira) e E393 (Biritiba
Ussú via Boa Vista) passarão
do Terminal Estudantes para
o Terminal Central. A estimativa é que estas mudanças
tornem as viagens entre 15
e 19 minutos mais rápidas
em cada sentido – do centro
para o bairro e vice-versa.
“Todo o projeto foi feito
junto com a comunidade,
com discussões sobre qual
é o melhor trajeto, o que as
linhas estavam precisando,
os melhores horários. Isso é
fruto de muito trabalho e de
muita inteligência aplicada
no trânsito e no transporte”,
afirmou o prefeito, que estava
acompanhado de vereadores.
A principal novidade do
novo sistema Pronto! é a
diminuição de circulação
dos ônibus na região central,
com as linhas passando a ter
ponto final nos terminais mais
próximos de suas regiões.
Esta medida deve garantir
viagens mais rápidas, uma
vez que não haverá a interferência do trânsito pesado

Pedro Chavedar/PMMC

Já o Circular Saúde terá
cor azul e passará pelos principais locais de atendimento
médico, como o Hospital das
Clínicas Luzia de Pinho Melo,
o Pró-Mulher, o Pró-Criança,
entre outros. Por fim, o Circular Centro e o Circular
Centro via Rua Ipiranga vão
atender os pontos na Região
Central e deverão ser usados
pelos passageiros que têm
interesse em desembarcar
entre os Terminais Central
e Estudantes.

Novos ônibus

No próximo domingo, começa o projeto piloto em Biritiba Ussú e no Cocuera

do centro nos trajetos, e a
possibilidade da criação de
mais horários para o atendimento nos bairros.
Para ligar os dois terminais e atender a região
central, estão sendo criadas

três linhas circulares e uma
linha expressa, que farão a
integração gratuita com as
demais linhas do sistema de
transporte, com a utilização
do Cartão Pronto!. A Linha
Expressa terá identificação

laranja e vai unir os dois
terminais sem paradas no
caminho, no mesmo modelo
do metrô. A previsão é que
esta linha tenha intervalos
de cinco minutos entre os
ônibus.

Na cerimônia de ontem,
foram entregues 24 ônibus
da empresa Mogi Mob e 10
ônibus da empresa Princesa,
que substituirão veículos mais
antigos. Os ônibus já estão no
novo padrão do transporte
coletivo e a novidade é que
também foram apresentados
os veículos que farão as
linhas Circular Expresso e
Circular Saúde, que farão
parte do novo desenho do
transporte da cidade.

Educação ambiental

Trânsito

Eleição define entidades
que vão formar a Cimea

Avenida João XXIII terá
teste de faixa reversível

Mogi - A Secretaria Municipal
do Verde e Meio Ambiente
realizou na sexta-feira a
eleição que definiu as entidades da Sociedade Civil
que formarão a Comissão
Interinstitucional Municipal
de Educação Ambiental
(Cimea). A eleição foi realizada porque o número
de entidades inscritas foi
superior ao número de
assentos previstos para
esse segmento no âmbito
da comissão, de acordo
com as determinações do
edital. As inscrições foram
encerradas na quinta-feira,
dia 24.
O processo eleitoral teve
início às 13h30 de sexta-feira, na sede da Secretaria do Verde, e contou
com a presença de nove
representantes do Poder
Executivo, que também
integram a comissão. Das
onze entidades da Sociedade Civil inscritas e aptas a
serem votadas, uma retirou
a candidatura. Com isso,

Mogi - A Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana realiza
hoje um teste para a operação
de faixa reversível na avenida
João XXIII, entre o distrito de
Cezar de Souza e o Jardim
Armênia. A medida será implementada das 7 às 9 horas,
para os veículos que transitam
no sentido bairro-centro.
Durante o período de teste,
a faixa reversível funcionará
no trecho entre as proximidades do encontro da avenida
João XXIII com a avenida
Presidente Castello Branco
até o cruzamento com a rua
Júlio Perotti. Equipes técnicas
da Secretaria de Mobilidade
Urbana e agentes municipais
de trânsito acompanharão a
operação. Caso sejam detectados problemas, o teste será
interrompido.
A implantação será testada
dentro das iniciativas que
estão sendo adotadas pela
Prefeitura para melhoria da
circulação de veículos e do
transporte coletivo entre a
região leste da cidade e o

O processo
eleitoral teve
início às 13h30
de sexta-feira,
na sede da
Secretaria do
Verde

das dez entidades restantes,
duas apresentaram a mesma
pessoa como representante,
o que resultou na eleição
de somente uma delas para
permanecer na Cimea.
Dessa forma, foram eleitas
as seguintes entidades da
Sociedade Civil para compor
a Cimea: Coletivo Okara
Ambiental, Faculdade de
Tecnologia de Mogi das
Cruzes (Fatec), Grêmio

Recreativo, Esportivo, Social, Cultural e Educacional
Esquadrão Alvi-Negro, Instituto Ecofuturo – Futuro
para o Desenvolvimento
Sustentável, Universidade
de Mogi das Cruzes (UMC),
Instituto Itaquareia, Associação dos Moradores da
Vila Oliveira e Adjacências
(AMVOA), Associação pela
Promoção da Cidadania e
Solidariedade (Makauba) e
a Associação de Moradores
Alfa Jundiapeba Regularização de Moradias
A comissão tem como
objetivo a implantação e o
monitoramento da Política
Municipal de Educação
Ambiental, que já está elaborada. Outra atribuição
fundamental da Comissão
será a elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA).
Trata-se de uma grande
responsabilidade, uma vez
que a política municipal já
está pronta e será executada
por meio do programa.

Mogi New/Arquivo

Nova medida será implantada das 7 às 9 horas

centro, principalmente no
período da manhã.
Dentro destas ações, duas
faixas reversíveis já foram
implementadas. No dia 21 de
fevereiro, a secretaria iniciou
a operação da estrutura na
avenida Pedro Romero, entre
Cezar e o bairro do Rodeio.
A faixa reversível amplia a
capacidade de circulação de
veículos pela via durante o
horário de pico da manhã, ao
mesmo tempo em que oferece
uma opção para os motoristas

que utilizam a avenida Francisco Rodrigues Filho.
Já no dia 21 de março,
foi iniciada a operação da
faixa reversível na avenida
Engenheiro Miguel Gemma,
no trecho entre a rua Júlio
Perotti e a avenida Santa Rita,
também durante o horário de
pico da manhã. A estrutura
atende os veículos leves que
chegam à cidade pela via e
tem impacto no volume de
veículos que circula pela avenida
João XXIII.
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3º ANO CONSECUTIVO

Festa do Divino Espírito Santo
cancela novamente quermesse
Festeiros e capitães de mastro apontam as crises sanitária e econômica como principais fatores para a suspensão
Ney Sarmento/PMMC

de outubro no ano anterior.
De lá para cá, a pandemia
Mogi - A tradicional quermesse se comportou de maneira
não fará parte das atividades completamente distinta ao
da Festa do Divino Espírito que vinha sendo, e o surto
Santo de Mogi das Cruzes da variante ômicron trouxe
2022. Neste ano, a celebração novos desafios dado à sua
deve ocorrer de 26 de maio característica de contágio”,
a 5 de junho, com o tema destacou o festeiro.
Para Costa, existem três
“Divino Espírito Santo, fazei
de mim um instrumento de principais motivos para o
vossa paz”. A decisão foi cancelamento do evento.
tomada em comum acordo “Precisamos obrigatoriamente
pelos festeiros Ricardo Lima interligar três fatores que,
da Costa e Denise Rezende somados, resultaram na
da Silva, e os capitães de inviabilidade de organimastro Eduardo Ferreira zação da quermesse neste
Rego e Milena da Costa ano: sanitário, econômico e
Freire Rego.
falta de tempo. Obviamente
Este é o terceiro ano conse- que essa decisão foi tomada
cutivo em que a organização de maneira colegiada e as
do evento cancela a quermesse entidades contribuíram de
em razão da pandemia de forma muito próxima ao Quermesse da Festa do Divino é tradicional, mas foi cancelada nos últimos dois anos
Covid-19. Todos os anos, a nos fornecer informações
tradicional comemoração tem sobre a disponibilidade de de falta de voluntários para sempre está envolvido na efeitos da pandemia de
uma expressiva participação recursos, tanto humanos consecução de suas atividades- organização do evento é de Covid-19 e uma decisão de
popular em eventos como quanto financeiros, para -fim, imaginem então como que ainda não é o momento cancelamento como essa, por
a Entrada dos Palmitos, assumir esse compromisso. organizar equipes para uma para retomar as atividades. óbvio, desperta inicialmente
Alvoradas e a Procissão de Pouco tem se falado, mas atividade que é fundamen- “Devemos ter o carinho para nas pessoas um sentimento
Pentecostes. “A organização da essas entidades hoje têm talmente social?”, disse.
entender que o mundo vive que não é bom. Quando
quermesse começa em meados sofrido um sério problema
O sentimento de quem a tristeza por causa dos deixamos o sentimento de
Aline Sabino

Abaixo-assinado

lado e apelamos para a razão, enxergamos a mesma
realidade com outros olhos
e a compreensão da imensa
maioria das pessoas é de
que a decisão foi a mais
sensata”, afirmou o festeiro.
Ricardo ressaltou ainda
que o resultado financeiro
de toda a festa serve para
o custeio das atividades
da programação e o valor
excedente é repassado às
entidades. “A Festa do Divino
Espírito Santo é uma ação
conjugada entre a Igreja
Católica, poder público e
entidades sociais. O evento
não visa o lucro. Toda sociedade precisou se adaptar
nestes últimos dois anos e
com as entidades não foi
diferente; buscaram fontes
alternativas de arrecadação
para garantir a sobrevivência
das atividades”, concluiu.
Toda a programação da
celebração será divulgada
amanhã por meio do site
http://www.festadodivino.
org.br/

Em 2022

Alunos pedem afastamento Procon recebe 47 reclamações
sobre propaganda enganosa
de dirigente de ensino
Ingrid Leone

Mogi- Um grupo de alunos
de escolas de Jundiapeba, em
Mogi das Cruzes, organizou
um abaixo-assinado online
pedindo o afastamento da
dirigente regional de ensino,
Estela Vanessa de Menezes
Cruz. O movimento começou
com a mobilização contra o
fechamento de turmas da
Escola Estadual Prof. Paulo
Ferrari Massaro. O estudante
da Escola Estadual Professor
Cid Boucault, Igor Henrique
Alves Martins, de 16 anos,
é um dos idealizadores do
abaixo-assinado.
O abaixo-assinado, que
recebeu o nome de #ForaEstela, liberado no dia 18 de
março, está circulando nas
redes sociais com o pedido
de afastamento, e até o fechamento da reportagem já
havia registrado mais de mil
assinaturas. O grupo de alunos
acusa a dirigente de ensino
de descaso e fechamento de
turmas, o que levaria a lotação

de salas de aula.
O pedido dos estudantes é
para que a dirigente de ensino
de Mogi seja substituída. Igor
afirmou que a cada dia as escolas públicas estaduais estão
mais precárias. A informação
sobre o fechamento das turmas,
segundo ele, teria sido recebida
sem aviso prévio pelos alunos da
escola estadual. Igor comentou
que logo após a decisão houve
a superlotação de salas, e apesar
da tentativa de contato com a

dirigente, o grupo de alunos
não foi atendido. Em nota, a
Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo esclareceu
que o processo de seleção dos
dirigentes regionais de ensino
faz parte do programa Líderes
Públicos, sendo a política de
seleção embasada em critérios técnicos e competências
profissionais, e a atuação de
todos os 91 dirigentes de
ensino do Estado passa por
acompanhamento.
Divulgação/Igor Martins

Manifestação online foi contra fechamento de turmas.

Mogi- O Procon registrou 47
reclamações de não cumprimento da oferta e propaganda
enganosa em 2022. Os dados foram computados até
ontem, com casos nos quais
o consumidor é atraído pela
oferta de um produto ou
serviço, mas no momento
da conclusão da compra há
alguma alteração, como o
preço ou as condições de
pagamento.
Segundo o órgão de defesa
do consumidor mogiano, esse
tipo de situação é comum e em
alguns casos a qualidade do
produto oferecido é diferente
daquilo que foi anunciado.
Nos anos anteriores, os registros em Mogi das Cruzes
chegaram a 312 reclamações
em 2020, e 236 ocorrências
em 2021.
O Código de Defesa do
consumidor prevê que toda
informação ou publicidade,
suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma,
seja por loja física, folheto,
internet, aplicativo, anúncio

em publicações, ou qualquer habitualmente são ofertados
outro meio, obriga o forne- descontos de até 50% do valor
cedor a cumprir o que se integral do serviço, por um
comprometeu, com a exceção prazo de 6 a 12 meses. No
de erros grosseiros na fixação entanto, os consumidores
do preço, que permitem a fácil são surpreendidos com a
percepção pelo consumidor. cobrança do preço cheio,
Diante da promessa, seja dois ou três meses depois.
de uma venda que não se “Além do preço promocional,
efetivou, pois o preço foi algumas operadoras oferecem
alterado na contratação, ou mais um desconto para que
ainda a alteração pela em- o consumidor coloque o
presa durante o contrato, o pagamento em débito auconsumidor pode escolher tomático. Então, quando o
pelo cumprimento forçado da preço passa a ser cobrado sem
obrigação, conforme a oferta; o desconto ofertado, muitos
aceitar outro produto ou pres- não se atentam de imediato.
tação de serviço equivalente, Por isso é necessário redobrar
ou rescindir o contrato com a atenção com as cobranças
direito à restituição do valor e especialmente registrar os
pago, devidamente atualizado. termos da proposta, seja
A coordenadora do Procon pela aquisição no portal da
de Mogi das Cruzes, Fabiana empresa, ou por aplicativo
Bava, alerta que os consumi- – o indicado é não contratar
dores devem estar atentos não por ligação telefônica, pela
apenas durante as compras, dificuldade de comprovar
mas também na aquisição de a oferta”.
serviços. Em casos de contraAs reclamações e pedidos
tação de pacotes de telefonia, de orientação podem ser
TV por assinatura e pacotes feitas ao Procon, por meio
de internet, por exemplo, do telefone 4798-5090. .
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“ Hoje é um dia perfeito para ser
feliz.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
MARIELIZA APARECIDA RAMALHO
Um brinde à vida e a esse novo ano! Parabéns por todas as
suas conquistas! Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

TER UM BOM DIA
Mesmo que surjam
contratempos afirme
com convicção: este
dia é bom! Nele vejo
condições de bem
pensar e agir. Cada
hora, cada minuto é
abençoado e precioso.
Deus, que me vê e
protege, dá-me este dia
para que eu progrida e
seja feliz. Assim, farei
das dificuldades um
caminho para o meu
equilíbrio, do nervosismo
um meio de obter a
calma e das desavenças

uma força para a paz.
Estou pronto para
amar, descobrir soluções
e conviver com pessoas
difíceis. Diga isso para
você, pois, se depende
dos dias e das suas
ocorrências, mais eles
dependem de você e do
que fizer com eles.
O dia é sua fisionomia.
O dia é bom para quem é
bom para si mesmo!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Clube onde
joga Kaká
(fut.)
Amalucado

Estabelecimento em
cujo banheiro ocorre a
cena de esfaqueamento em "Psicose" (Cin.)
A menor
unidade de
medida da
régua (pl.)

Seção fixa
de jornais
Bronzear,
em inglês

Opõe-se a Yang, no Habitante
Taoismo (Rel.)
do convento (fem.)
(?) Safin, tenista
russo rival de Guga
Bobo

Construção
como Jirau
ou Santo
Antônio

Apêndice
do bule

Formato
do palito
de dentes

Série de jogadas ininterruptas
no vôlei

A Leocádia
Viana de
"Saramandaia" (TV)
Médium Estado do
brasileiro morcego
falecido durante o
em 2002 inverno

Forma de
conexão
mecânica
Canalhice

(?) social:
Facebook
ou Twitter

O popular
"clone",
por sua
aparência

As 3
primeiras
vogais
O primeiro do Brasil
foi Santos Dumont
Bebericar,
em inglês Carinho

Versão
brasileira
da sereia
europeia

Editor
(abrev.)
Passagens
da palavra
de um ator
para outro,
na TV ou
no Teatro

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

Tema de "O
Mundo de
Sofia" (Lit.)
Mesada

Orelha,
em inglês
Rua
íngreme

Santa (?):
o Vaticano

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

É negociada na Bolsa de Valores (Fin.)

Após a visita de Emílio, a inspetora Olívia vai até o apartamento de Rosana
tranquilizar a família ao dizer que o delegado Peixoto é eficiente e poderá
ser até promovido.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

(?)
marcial:
caratê ou
kung-fu

Repousar no sono
Nêutron
Título
(símbolo) (abrev.)

Davi estranha a hostilidade de Isadora. Onofre afirma que se vingará de
Olívia. Isadora chora por causa de Rafael e decide sair com Joaquim. Mariana
expulsa Julinha da LBA. Davi altera os convites para o baile de Joaquim e
Isadora. Violeta lamenta o estado de Matias para Eugênio. Lyra presenteia
Isadora e Rafael com um patuá.

GLOBO, 19H15

Cansativo;
entediante
Discutida

(?) Hari,
dançarina
fuzilada na
1ª Guerra

Palmeira
de cujo fruto se fazem
piões

(?) preto: veículosímbolo de Londres
Antigo barramento de
computadores (sigla)
(?) Karabtchevsky,
maestro
brasileiro
Sandra de
(?), cantora
de "Olhos
Coloridos"

Quanto Mais Vida, Melhor!
Neném/Paula bate o pênalti e termina o jogo. Guilherme/Flávia salva Flávia/
apaixonada por Guilherme/Flávia. Guilherme/Flávia encontra a aliança de

BANCO

3/ear — iri — sip — tan — yin. 5/isaac — marat — milan.

Guilherme e Tucão é preso. Flávia/Guilherme confidencia a Deusa que está

10

casamento do médico e fica enfurecido. Rose pensa em Neném. Daniel

Solução
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israelita é surpreendido pela chegada dos inimigos filisteus.
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pede que Samuel deixe o Tabernáculo para visitar seus pais. O exército
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desconfia de Hofni. Jeodás não consegue esconder seu ódio por Ézer. Eli
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Samuel fica impactado com o que ouviu do Senhor. Oito anos depois, ele
permanece no Tabernáculo e ganha mais prestígio entre as pessoas. Querén

S

Reis

I

RECORD, 21H

D A

Gil e Chico não aceitam a proposta que o suposto dono das terras faz e
avisam Padre Antônio. José Leôncio sai em comitiva e Joventino decide ficar
na fazenda. Chico e Gil saem para ajudar o vizinho Raimundo, que acaba
morto com o filho de Maria e Gil. Joventino se despede de José Leôncio,
que sai em comitiva. Gil mata o suposto dono de suas terras e sua esposa
jura vingança.
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GLOBO, 21H00

Pantanal
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flagra Valdirene sozinha na cozinha e fica desconfiado.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - PROCESSO Nº 201.002/2021 e apensos
OBJETO: Contratação de empresa para monitoramento remoto 24/7.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 11 de abril de 2022, exclusivamente
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi
das Cruzes, 28 de março de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA -Diretor Geral.

CORTFLAN COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO
LTDA., inscrita no CNPJ 17.079.181/0001-96, torna público que requereu à PEFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBA, a Licença Ambiental,
para atividade de CORTE E DOBRA DE METAIS,
na Rua São João, 220, Campo da Venda, Itaquaquecetuba-SP, conforme processo 13832/2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 184-2/2021 – PROCESSO Nº 28.329/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E
PRODUTIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.
EMPRESA VENCEDORA: ITEM 02 – MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E
COMÉRCIO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Mogi das Cruzes, em 21 de março de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2021 - PROCESSO Nº 29.245/2021 E APENSOS.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS.
EMPRESAS VENCEDORAS: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; CM
HOSPITALAR S.A; CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA; DUPATRI
HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; ELFA MEDICAMENTOS
S.A.; FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI;
INDMED HOSPITALAR EIRELI; INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA; MULTICARE
PHARMACEUTICALS LTDA; ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP;
PORTAL LTDA e PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.355.197,78 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e
noventa e sete reais e setenta e oito centavos).
Mogi das Cruzes, em 24 de março de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2021 - PROCESSO Nº 29.246/2021 E APENSOS.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
ENFERMAGEM, incluindo itens para atendimento de Ordens Judiciais.
EMPRESAS VENCEDORAS: SALVI LOPES & CIA LTDA – ME; HOFFMANN & GOMES LTDA
– EPP; RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA; MEDICAL LOG
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA; CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO
LTDA; GT MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS LTDA; MEDSUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA e LIFE CARE MEDICAL INDÚSTRIA COMÉRCI EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 107.758,32 (cento e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta
e dois centavos).
Mogi das Cruzes, em 24 de março de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde
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Região confirma dois novos óbitos por Covid-19
A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) registrou ontem 160.185 pessoas que se recuperaram da Covid-19.
Nas últimas 72 horas os municípios de Arujá e Itaquaquecetuba registraram
dois óbitos. No acumulado desde o início da pandemia já são 5.912 vítimas fatais
da doença.
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PROPRIEDADE

Regularização fundiária traz
benefícios para 426 famílias
Ação ocorreu durante o sábado passado e teve a presença do secretário executivo de Habitação de São Paulo

Dayane Oliveira/AIPMI

Itaquá - O último sábado
foi de emoção em Itaquaquecetuba com os 426 moradores que, agora, possuem
o título de propriedade do
seu imóvel pelo Programa
Estadual de Regularização
Fundiária Urbana Cidade
Legal, do governo do Estado
de São Paulo. A entrega foi
feita para os núcleos Jardim
Ivana e Rua do Sol A.
“Imagina a luta de quem
aguarda há anos pela escritura
definitiva para que ninguém
mais tire o seu imóvel. E
hoje, junto ao Governo do
Estado e ao Cidade Legal,
estamos conseguindo entregar para 426 famílias o

documento da casa própria.
Queremos regularizar a
cidade toda para que todo
pai e mãe de família tenha
seu documento em mãos”,
declarou o prefeito Eduardo Boigues (PP) durante a
cerimônia.
Moradora do Jardim Ivana
há 27 anos, Shirlei de Lima
foi a primeira a receber a
escritura pelas mãos do
prefeito e do secretário
executivo da Habitação do
Estado de São Paulo, Fernando Marangoni. “Estou
muito feliz e agradeço esse
feito não só para mim, mas
para todo esse povo”, disse,
emocionada.

Em maio do ano passado,
37 escrituras foram entregues para a Rua do Sol B e a
previsão é de que, em abril,
mais 1,2 mil moradores de
outros núcleos também
recebam a matrícula.
A secretária municipal de
Habitação, Angela Quirino,
expôs a importância do
momento e o comprometimento da gestão. “A cidade
sofreu nos últimos 20 anos
porque não tinha nenhum
entusiasta para trabalhar
com a regularização fundiária. Hoje é uma vitória
nossa realizar esse sonho
com vocês.”
“É uma Itaquá antes e

VOCÊ SABIA QUE AGORA É POSSÍVEL
REALIZAR USUCAPIÃO EM CARTÓRIO?
Sim, com o advento do
Código Civil de 2015 e
demais legislações, a
usucapião poderá ser
extrajudicial, sendo facultado o acesso mais
rápido diretamente pela
via cartorária.A fim de
dar maior celeridade e
desburocratização destes processos, o legislador criou este instituto,
que já é também utilizado em processos de
divórcios e inventários,
por exemplo, trazendo
consigo benefício para
as partes envolvidas e
seus advogados, um
procedimento novo de
requerimento, onde o
possuidor que preencher todos os requisitos
de uma das modalidades de usucapião, mais
os dispostos no artigo
216-A da Lei de Registros Públicos poderá
requerê-lo
extrajudicialmente, ou seja, uma
via mais rápida para adquirir um imóvel, onde
se encontre na posse de
forma mansa e pacifica,
pelo tempo legal necessário.

Quais os requisitos para
fazer usucapião?
A princípio, para entrar
com o pedido de usucapião, a pessoa precisa
comprovar o exercício da
posse mansa, pacífica e
ininterrupta.
Quanto tempo de posse
para fazer usucapião?
Cada modalidade de usucapião requer um prazo
mínimo de posse, além é
claro, do preenchimento
dos demais requisitos. Os
prazos são:
Usucapião Ordinária posse ininterrupta por 10
anos. O qual é reduzido
para 5 anos quando existe
um justo título, residência
no local ou atividade de
interesse social;
Usucapião Extraordinária
posse ininterrupta por 15
anos. O qual é reduzido
para 10 anos quando os
requerentes residem no
imóvel;
Especial rural posse ininterrupta de 5 anos;
Coletiva posse ininterrupta de 5 anos;
Especial Familiar posse
ininterrupta de 2 anos;
Especial urbana posse

ininterrupta por 5 anos.
FICOU COM DÚVIDAS?
Quer regularizar o seu
imóvel mas não sabe
por onde começar?
Entre em contato conosco!
Nossa equipe está
pronta para te ajudar!
Somos profissionais especializados com mais
de 15 anos de experiência em regularização de
imóveis. Contamos com
advogados, topógrafos
e agrimensores com
vasto conhecimento em
soluções imobiliárias.
SUPORTE IMOBILIÁRIO
Telefones:
(11) 2311-4243
(11) 2311-4234
(11) – 94118-336
E-mail:
contato@suportimobilário.com.br

outra depois do Eduardo.
Ele se comprometeu e está
realizando. Também quero
cumprimentar as equipes
das secretarias municipal
e estadual de Habitação e
do CDHU. Eles são heróis
invisíveis e não estaríamos
aqui comemorando se não
fossem eles”, finalizou o
secretário executivo.

Participantes
Também estiveram presentes
no evento, que aconteceu
na Secretaria de Serviços
Urbanos, o deputado estadual Jorge do Carmo, o
superintendente da CDHU,
Manoel Cavalcante, secretários
e vereadores do município,
além de representantes do
Cidade Legal.

Prefeito participou no evento no sábado passado

Vacinação

Campanha da gripe começa
para pessoas com 80 anos+
Mogi - O município inicia
hoje a Campanha Nacional
de Vacinação contra a Gripe
com a imunização de pessoas
com 80 anos ou mais. Os
idosos nesta faixa etária que
precisam tomar a vacina contra a Covid-19 (quarta dose
ou qualquer outra) podem
receber junto com a vacina
da gripe, sem necessidade de
agendamento online, que está
temporariamente suspenso
para 80+.
Neste caso, basta apresentar
os comprovantes anteriores de
vacinação contra o coronavírus.
A vacinação pode ser feita em
qualquer unidade de saúde de
segunda a sexta-feira, das 9 às
12 horas, com livre demanda.
Para os demais públicos interessados na vacina contra
a Covid-19, o agendamento
prossegue pelo www.cliquevacina.com.br .
No Pró-Hiper, de carro ou a pé,
o atendimento acontecerá sem
necessidade de agendamento
hoje e na próxima sexta-feira
das 9h30 às 15h30.

José Cruz/Agência Brasil

Imunização será disponibilizada nos drives do Pró-Hiper

Para receber a dose, os idosos
devem levar documento de
identidade, comprovante de
endereço, caderneta de vacina
de rotina e cartão de vacinação
das doses de vacina Covid-19.
A partir de hoje e até o dia
14 de abril, a vacinação estará
disponível também para trabalhadores de hospitais, pronto
atendimentos, postos de saúde,
Cure e Samu. Como ocorre
todos os anos, nestes casos,
as doses são direcionadas às
unidades para aplicação nos
próprios locais de trabalho.

A vacinação contra a gripe
para profissionais de saúde
que atuam em outros estabelecimentos de saúde está
programada para iniciar no
dia 18 de abril, mediante
apresentação do documento
pessoal e registro profissional.
Pró-Hiper
A vacinação contra a gripe
em livre demanda será disponibilizada em algumas datas
nos drives do Pró-Hiper, com
entrada de carro pela avenida
Cívica ou a pé pela avenida
Prefeito Carlos Ferreira Lopes..

