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De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança, foram 15 crimes em março do ano passado contra 4 neste ano

Homicídios têm queda de 66% 
entre março de 2021 e 2022

NOVOS VEÍCULOS

  Transporte escolar de Mogi das Cruzes recebeu 16 ônibus para renovar frota. Cidades, página 4

Oportunidade

Região tem mais 

de mil vagas  

de emprego
Cidades, página 3

Alto Tietê enfrentou, no último 
sábado, rajadas de vento que che-
garam a 60 km/h. A força do vento 
foi tamanha que derrubou árvores 
e interrompeu abastecimento de 
eletricidade. Cidades, página 4

A cidade de Suzano recebeu dois 
eventos esportivos entre o feriado 
de Tiradentes e o final de semana, 
com o evento Divas Runners e a 
disputa do Campeonato Metropo-
litano de Futsal. A corrida voltada 
para o público feminino foi reali-
zada com apoio da prefeitura nos 
arredores do Parque Max Feffer. 
Cidades, página 8

A ação será realizada na Asso-
ciação Cultural Agrícola do Ita-
peti, que fica na Estrada São Ben-
to do Lambari, km 25, no Itapeti.  
Cidades, página 5

Evento ocorreu no final de  
semana. Cidades, página 5

No mês passado foram quatro 
casos de homicídios, ocorridos em 
Ferraz, Itaquá, Mogi e Suzano. O 
maior recuo no número de mor-
tes foi visto em Mogi, que caiu de 
cinco homicídios no ano passado 
para um (queda de 80%). Suzano 
teve uma queda de três casos para 
um neste ano (menos 66% em um 
ano), e as cidades de Ferraz e Ita-
quá tiveram queda de dois para um 
(menos 50%). Cidades, página 8

Ventos fortes

Agrotóxico Tecnologia

VENTANIA  
PREJUDICA 
FORNECIMENTO 
DE ENERGIA

CAMPANHA 
RECOLHERÁ 
EMBALAGENS 
EM MOGI

CAMPEONATO 
DE ROBÓTICA 
ATRAI MAIS 
DE 500  
PESSOAS
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Suzano

Esportes agitam feriado e final de semana

Corrida de rua e torneio de futsal foram as atrações em 
Suzano neste feriado prolongado. Cidades, página 8
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FALCIFORME

Suzano faz 
testagem para 
anemia. p3
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EMPREGO
O Mogi Shopping acaba de atuali-
zar o quadro de oportunidades de 
trabalho. Nesta semana, o desta-
que é a seleção para a loja Hope, 
que em breve será inaugurada no 
Mogi Shopping. O endereço do Mogi 
Shopping é avenida Ver. Narciso Ya-
gue Guimarães, 1.001. Informações 
pelo telefone 4798-8800.

MANUTENÇÃO I
Por estar com a sua estrutura físi-
ca comprometida, ou seja, o piso, 
a pintura, o gradil, a iluminação e 
seu lado externo, o vereador Ro-
berto Antunes de Souza (Cidadania) 
pediu para que o setor competente 
da Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos faça a reforma da quadra po-
liesportiva situada no Jardim Nove 
de Julho. A reivindicação em forma 
de indicação foi apresentada na ses-
são de terça-feira passada.

MANUTENÇÃO II
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los segue realizando a construção 
do calçadão na avenida XV de No-
vembro. Ontem foi concluída a fresa 
do pavimento e a retirada dos can-
teiros visando a instalação do novo 

piso. A mudança faz parte do pro-
jeto “XV de Novembro e Praça de 
Cara Nova” que prevê também a re-
vitalização da praça Independência 
no centro da cidade. Entre as me-
lhorias previstas estão alterações 
no trânsito, bolsões de estaciona-
mento, nova iluminação e monito-
ramento por câmeras em toda ex-
tensão, trazendo mais segurança 
na região central.

ESTÁGIO
Estão abertas as vagas de estágio 
na Prefeitura de Santa Isabel. As 
inscrições já iniciaram e vão até dia 
10 de maio. Os interessados devem 
acessar o site do Centro de Integra-
ção Empresa-Escola (www.ciee.org.
br). A remuneração é de até R$ 650.

IMUNIZAÇÃO
O Departamento de Vigilância em 
Saúde de Poá divulgou na semana 
passada, a atualização da Campa-
nha de Vacinação contra a Gripe no 
município. Cerca de 6,1 mil poaen-
ses do público-alvo da etapa atual 
(idosos acima do 60 anos e traba-
lhadores da saúde) já foram imuni-
zados contra os vírus H1N1, H2N3 
e Influenza B.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Lei do retorno

U
m mundo ideal, ao menos no que 
diz respeito à ecologia, seria aquele 
em que tudo o que é produzido 
possa ser inteiramente aproveita-

do, e o que não puder ser utilizado até o fi-
nal deve ser devolvido para que possa entrar 
na cadeia de produção novamente. Apesar 
do título deste artigo sugerir que este texto 
tem algo a ver com superstição - segmento 
ruim de ciência, mas bom de marketing -, 
na realidade ele busca discutir um proposi-
to muito maior, o meio ambiente – bom de 
ciência, mas ruim de marketing – e a lei do 
retorno de embalagens e pacotes, também 
conhecida como logística reversa, é uma boa 
maneira de ajudar na preservação do planeta.

Já utilizamos este espaço para falar das 
vantagens do etanol diante dos combustí-
veis fósseis, uma vez que o derivado da cana-
-de-açúcar tem toda sua produção utilizada, 
desde o açudar e o etanol até sua biomas-
sa, utilizada para forrar pasto, ou seja, tudo 
tem uso, nada é perdido, e todo o CO2 li-
berado pelos automóveis que utilizam o ál-
cool é puxado pela plantação de mais cana 
nas fazendas.

Com embalagens talvez não dê para fazer 
isso o tempo inteiro, por isso devolver esses 
pacotes para serem reutilizados é importante. 
Em Mogi das Cruzes haverá, amanhã, uma 
campanha de devolver as embalagens de 
agrotóxicos utilizadas nas plantações. Seja 
para reaproveitamento ou para um descarte 
responsável, a campanha é muito bem-vinda. 
Tomara que outras cidades brasileiras pos-
sam tomar iniciativas como esta, inclusive 
os demais municípios do Alto Tietê.

Há empresas, principalmente do ramo 
de fast-food que também tentam reduzir 
o tamanho e quantidade dos pacotes. Os 
restaurantes que oferecem hambúrgueres e 
batatas, os mais procurados dentro de um 
shopping, com embalagens quase minima-
listas, mas antes, o que vinha dentro de um 
caixa e envolto em um papel, agora só vem 
no papel, é uma boa reduzida se pensarmos 
em quantidade.

Num futuro não muito distantes, sim, 
pois, quanto mais demorarmos pior será, 
tomara que essa lei do retorno e as emba-
lagens minimalistas virem uma norma a ser 
seguida por todos.

O ser humano é um ser so-
cial. Como tal ele desenvolve 
sua consciência de acordo com 
os hábitos e costumes de seu 
tempo e de seu espaço. Os 
valores sociais usados como 
critério para o julgamento 
de suas próprias ações, bem 
como as ações dos outros, são 
constituídos no âmbito das 
relações sociais estabelecidas.

As regras e procedimentos 
padronizados que orientam o 
comportamento de todos agem 
de forma coercitiva para que 
esses comportamentos não se 
contraponham aos interesses 
coletivos, dando assim a es-
tabilidade necessária para a 
manutenção do grupo.

Em determinadas situações, 
tensões vividas no interior 
de um grupo social podem 
produzir uma situação de 
anomalia caracterizada pelo 

Falência social

ARTIGO
Afonso Pola

enfraquecimento do poder 
coercitivo das regras e proce-
dimento, bem como dos valo-
res sociais constituídos como 
critérios para o julgamento.

No caso do Brasil, particu-
larmente nos últimos anos, te-
mos testemunhado situações 
que muito nos aproximam da 
barbárie. Agressões verbais 
e físicas por questões banais 
são exibidas nas redes sociais, 
sem que os praticantes desses 
absurdos se importem com a 
exposição desses fatos.

Quem não lembra da for-
ma como parte das pessoas 
se relacionou com os pro-
blemas de saúde da ex-pri-
meira-dama, Marisa Letícia. 
Um vídeo gravado na tarde 
do último sábado, no Núcleo 
Bandeirante (DF), mostra um 
adolescente de 14 anos de ida-
de sendo espancado por um 

homem de 27, incomodado 
pelos assobios do jovem que 
chamava a mãe.

Tomar conhecimento de 
que fazemos parte de uma 
sociedade capaz de produzir 
indivíduos assim, com com-
portamentos que atentam 
contra importantes valores 
que regem a vida em socie-
dade, nos apequena. No caso 
da ex-primeira-dama, tomar 
conhecimento que em grupos 
de médicos no WhatsApp 
existiam mensagens sugerin-
do procedimento para matá-

-la, é inominável.
A impressão que dá é que 

a imbecilidade vem se multi-
plicando. De qualquer forma 
é extremamente deprimente 
saber que estamos no mesmo 
tempo e lugar de figuras tão 
deploráveis.

Temos que reagir antes que 
seja tarde.

Afonso Pola é sociólogo e professor

 afonsopola@uol.com.br
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Semana começa com mais de mil 
vagas de empregos ofertadas

Alto Tietê - Os municí-
pios de Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Suzano, 
Guararema, Santa Isabel e 
Poá divulgara 1.191 vagas 
de trabalho disponíveis.

O Programa Mogi Conecta 
Empregos tem 563 vagas para 
todos os níveis de escolari-
dade. Os cargos com maior 
número de oportunidades 
são operador de telemarke-
ting ativo (140), operador 
de loja (80), operador de 
caixa (70) e motorista de 
carreta (10). Destaque para 
o alto número de vagas ex-
clusivas para Pessoas com 
Deficiência (PCD), sendo 
49 no total. Há oportuni-
dades para ajudante geral 
(18), auxiliar de limpeza 
(15), vendedor externo (3), 
promotor de vendas (3) e 
controlador de acesso (2).

Os interessados podem 
acessar o site do programa 
clicando aqui, ou entrar 
em contato pelos telefones 

Oportunidade

4699-1900, 4699-2784, 
4798-6315 e 97422-4273.

O programa Itaquá Mais 
Emprego tem 437 vagas 
de trabalho. A posição de 
operador de telemarketing 
de vendas tem o maior 
número de vagas, com cem 
oportunidades, e também 
há 50 vagas para jovem 
aprendiz na mesma função. 
As posições para encarrega-
do de eletricista da Linha 
Morta / BTZero / Linha 
Viva (27), eletricista (125) 
e costureira (20) também 
são destaques.

Os interessados podem 
acessar o site do programa 
ou entrar em contato pelo 
e-mail itaquamaisemprego@
itaquaquecetuba.sp.gov.br 
para mais informações. 

O Suzano Mais Emprego 
conta com 98 oportuni-
dades de trabalho, com 
destaque para motorista 
carreteiro (15), ajudante 
de cozinha (6), ajudante 
geral - indústria têxtil (5) 
e meio oficial de cozinha 

(5). Entre as posições, uma 
é exclusiva para pessoas 
com deficiência, a de em-
pacotador, com três vagas.

Os interessados nas va-
gas do programa podem 
se dirigir às unidades do 
Centro Unificado de Serviços 
(Centrus) na avenida Paulo 
Portela, 210 ou na avenida 
Francisco Marengo, 2.301, 
Jardim Dona Benta. Infor-
mações podem ser obtidas 
pelos telefones 4745-2264 
(Centrus central) e 4934-5490 
(Centrus região norte) ou 
pelo e-mail suzano.vagas@
gmail.com.

Guararema tem 47 opor-
tunidades disponíveis no 
programa de encaminha-
mento da Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimen-
to Econômico. Entre elas 
estão ajudante de cozinha, 
ajudante geral, separador, 
estoquista, encarregado 
de conferência e assistente 
social, com uma vaga em 
cada posição.

 Santa Isabel tem 37 vagas 

Ingrid Leone

Detalhe e atalho: a diferença 
que está dentro dos processos 
Programas de modelagem são elaborados por engenheiros que conhecem profundamente materiais

TECNOLOGIA

Outro dia, em conversa 
com um amigo, falando 
sobre a etimologia das pa-
lavras, ele me disse que o 
contrário de detalhe era 
atalho. E, recentemente, com 
um grupo de engenheiros 
preocupados com o ensino 
da nossa especialidade - pro-
jetos estruturais - caímos 
na conversa sobre algo que 

deixou isso bem claro. 
Vivemos hoje pela faci-

lidade dos equipamentos e 
programas de modelagem 
estrutural, andando por 
atalhos. Estamos deixando 
de prestar atenção aos deta-
lhes. Não quero dizer, com 
isso, que devamos voltar 
aos cálculos exaustivos dos 
processos manuais. Não é 
preciso viajar a pé para ver 
a paisagem, mas conhecer 
o caminho a ser percorrido, 
e ter o controle do meio 
para parar nos pontos que 
consideramos importantes 
ou nos chamem a atenção. 
A beleza e o perigo moram 
nos detalhes. 

Programas de modelagem 
são magistralmente elabo-
rados por engenheiros e 
matemáticos que conhecem 
profundamente materiais, 
teorias de estabilidade, cál-
culos, algoritmos e normas 
técnicas para a elaboração 
de softwares capazes de dar 
respostas a todo tipo de 
projeto. Por isso mesmo são 

precisos, mas não podem ser 
específicos. 

O modelo estrutural é 
uma abstração que busca 
reproduzir o funcionamento 
do objeto a ser executado. 
Ele, não necessariamente, 
se parece com o real, apenas 
simula o trabalho do sistema 
estrutural sob as ações a que 
estará sujeito. Esse conjunto 
de nós, barras e placas, é 

lido pelo programa com 
a abstração geométrica de 
pontos, segmentos de retas 
e planos, seus vínculos são 
criados pelo projetista. O 
programa o analisa, segundo 
a interação imposta entre eles. 

Uma barra é um segmento 
de reta entre dois pontos, 
uma viga é um conjunto de 
barras em sequência entre dois 
apoios. Quem define isso no 

programa é o engenheiro. Uma 
vez dadas as informações, o 
programa vai criar uma matriz 
de rigidez, equalizar forças 
e deformações, calcular os 
esforços solicitantes, e sob 
eles, analisar essa viga sob 
condições de estabilidade, 
resistência e deformação, e 
considerá-la, ou não, adequada 
conforme a norma técnica 
escolhida. No entanto, não 
vai analisar a particularidade 
de um esforço localizado ou 
de uma ligação não padroni-
zada. Isso cabe ao projetista. 

Um programa de detalha-
mento estrutural vai determinar 
o número de barras de reforço 
do concreto para cada um 
dos esforços numa viga e 
distribuí-las de acordo com 
a necessidade de cobertura 
do diagrama e ancoragem. 
Fará isso para o momento 
positivo, assim como para 
o momento negativo, mas, 
como eventos distintos. 

Cabe ao projetista a análise 
da possibilidade de distri-
buição dessas armaduras e 

da tradução de seu melhor 
arranjo no sentido de facilitar 
a leitura e execução em obra. 

Temos, cada dia mais, tan-
to pela pressão dos prazos 
quanto pela tendência natu-
ral de buscar uma resposta 
rápida, a vontade de pegar 
um atalho. 

Os programas de modelagem 
são cada dia mais completos, 
precisos e abrangentes, o 
que, de certa forma, nos 
encoraja a delegar a eles as 
verificações e detalhamentos. 
Só que não podemos soltar a 
direção sem prestar atenção 
às etapas. Cabe ao engenheiro 
a criatividade do lançamen-
to do modelo estrutural, a 
escolha dos vínculos entre 
os elementos que compõem 
a estrutura, a definição das 
ações sobre ela, sua otimi-
zação de performance e a 
análise dos seus detalhes 
particulares. Aquilo que cada 
dobra, implica, que a cada 
desdobra, explica. Mapa não 
é território.

*Heloisa Maringoni é Engenheira Civil

Heloisa Maringoni*

Softwares ajudam na hora de realizar os cálculos

 Marcello Casal JrAg..ncia Brasil

Suzano- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde realizou 
ontem ações de cuidado 
e orientação a respeito de 
casos de anemia falciforme 
nos bairros Vila Amorim 
e Jardim Suzanópolis. Os 
processos direcionados aos 
moradores da região foram 
acompanhados pela diretora 
de Atenção à Saúde, Flávia 
Verdugo, que promoveu as 
palestras nas unidades junto 
aos profissionais dos locais 
designados.

As testagens foram realizadas 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Onésia Benedita Miguel, 
do Jardim Suzanópolis, e na 
Unidade de Saúde da Família 
(USF) Vereador Marsal Lopes 
Rosa, na Vila Amorim. Nos 
períodos manhã e tarde, os 
profissionais da Saúde con-
duziram o processo de coleta 
de sangue para identificação 
de glóbulos falciformes no 
sangue dos pacientes, sendo 
parte da conscientização 
acerca da doença.

As unidades também tiveram 
palestras ministradas pelos 

Saúde realiza testagem 
sobre anemia falciforme

Acompanhamento

servidores acerca da doen-
ça falciforme, indicando o 
modo de adquirir a condição, 
formas para tratar o quadro 
anêmico e identificar o nível 
de risco à saúde, que pode 
variar entre leve, moderado 
e grave, desde a presença do 
traço falciforme sem manifes-
tação na corrente sanguínea 
até sintomas, como feridas 
na pele, fadiga acentuada e 
bloqueio do fluxo de oxigênio 
do sangue.

Segundo a diretora de Atenção 
à Saúde, o acompanhamento 
direto aos municípios pode 
garantir um diagnóstico mais 
rápido da condição. “Antes 
de tudo, buscamos ressaltar 
que a anemia falciforme não 
é algo transmissível como um 
vírus ou bactéria, mas, sim, 
por via hereditária, direta-
mente no desenvolvimento 
do feto. Um simples exame 
de sangue pode comprovar 
a presença ou não do traço 
anêmico e, a partir desse 
ponto, oferecemos essa as-
sistência para identificar a 
gravidade dos casos”, informou 

de emprego disponíveis, 
como servente de obras 
(6), auxiliar de linha de 
produção (5), técnico de 
TI (2) e auxiliar de almoxa-
rifado (2). Para verificar as 
especificações de cada vaga, 
clique aqui. O atendimento 
ao público do Banco de 
Emprego da Prefeitura de 
Santa Isabel é feito pelo 
telefone 4656-2662.

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de Poá 
conta com nove vagas de 
emprego disponíveis, oito 
delas para costureira e uma 
vaga para departamento 
pessoal. 

Os interessados devem 
comparecer ao PAT, que está 
localizado no Núcleo de 
Atendimento à População 
(NAP), na rua Vinte e Seis 
de Março, 72, centro. O 
atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 16 
horas. Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones 4639-7854 ou 
4639-3146.
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Transporte escolar recebe 
16 ônibus da Prefeitura
Mogi - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação, entregou, na tarde 
de ontem, 16 novos ônibus, 
que irão renovar a frota do 
transporte escolar oferecido 
aos alunos da rede municipal 
de ensino. Foram investidos 
R$ 5.777.280,00.

“Todos os veículos possuem 
uma cadeira elevatória para 
os alunos com deficiência e 
irão repor os ônibus mais 
antigos da frota”, disse o 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
que acompanhou a entrega 
ao lado da secretária de 
Educação, Patrícia Helen 
Gomes dos Santos, a adjunta 
da Pasta, Andréa Souza e do 
vereador Milton Lins.

Os veículos possuem 
uma capacidade maior do 
que os modelos adquiridos 
anteriormente, passando 
de 26 alunos para 31 por 
ônibus. Os novos carros 
irão substituir aqueles que 
estão completando 10 anos 
de uso, tempo de vida útil 
previsto.

Renovação

O transporte escolar da 
rede municipal de ensino 
atende diariamente cerca 
de 7 mil alunos da zona 
rural  e também por meio do 
Programa Escola de Tempo 
Integral, que é desenvolvido 

de acordo com o conceito 
de cidade educativa, em que 
as atividades acontecem em 
espaços além da unidade 
escolar, entendendo todos 
os locais como espaços de 
aprendizagem.

Investimento para compra dos veículos foi de R$ 5,7 mi

Pedro Chavedade/PMMC

Atropelamento em Braz 
Cubas deixa idosa morta

Mogi - Uma mulher, de 62 
anos, morreu após ser atro-
pelada na tarde de anteontem 
na Avenida Anchieta, no 
distrito de Braz Cubas, em 
Mogi das Cruzes. De acordo 
com a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo (SSP-SP), policiais 
militares foram acionados 
para atender a uma ocorrência 
de atropelamento e, no local, 

Tinha 62 anos

se depararam com a vítima 
já sendo atendida por uma 
ambulância do Corpo de 
Bombeiros.

Uma equipe do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) também esteve presente 
na ocorrência e constatou o 
óbito. Foi solicitada perícia 
ao local e exames junto ao 
Instituto médico legal (IML). 
Segundo a Prefeitura de Mogi 

das Cruzes, outra vítima foi 
atendida pelos bombeiros 
e encaminhada ao Hospital 
Luzia de Pinho Melo.

O caso foi registrado como 
homicídio culposo na dire-
ção de veículo automotor 
na 1ª Delegacia de Polícia 
(DP) de Mogi das Cruzes e 
posteriormente encaminhado 
ao 2° DP, que segue com as 
investigações. (A.S.)

Outra vítima foi atendida e encaminhada ao Hospital Luzia de Pinho Melo

Daniel Carvalho/Mogi News

Ventos de 60 km/h interrompem 
o fornecimento de eletricidade
Vendaval que atingiu a região no final de semana também deixou a defesa civil em alerta por causa das árvores

TEMPO

Região - O Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet) 
emitiu, no último sábado, 
alertas sobre uma ventania 
em diversas cidades da re-
gião. A velocidade do vento 
chegou a 60 km/h. O maior 
prejuízo foi na rede elétrica. 
Desde o vendaval, somente 
em Mogi das Cruzes, segun-
do a EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto Tietê, 
até o foram mais de 1.500 
ocorrências registradas desde 
sábado, sendo que 89% dos 
clientes impactados tiveram 
o fornecimento restabeleci-
do. Ainda estavam sendo 
atendidos os bairros: Vila 
Jundiapeba, Vila Industrial, 
Cocuera, Irohy, Pomar do 
Carmo, Parque Castellano, 
Botujuru e Sabaúna.

De acordo com a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, a Defesa 
Civil recebeu apenas uma 
solicitação sobre estragos 
causados pela ventania. O 
cercamento em madeira 

(tapume) de um terreno, 
localizado na avenida Braz 
de Pina, altura do número 
920, foi derrubado pelas 
rajadas de vento. “A equipe 
da Defesa Civil foi ao local 
e constatou que não houve 
vítimas e nem riscos estru-
turais ao muro do terreno”, 
disse a nota.

Também, segundo infor-
mações da administração 
municipal, foi registrada 
a queda de uma árvore na 
rua Francisco Adolfo de 
Varnhagem, na Vila Suissa. 
No local houve interrupção 
no fornecimento de energia 
elétrica para que pudesse 
ser feita a retirada da árvore 
pela equipe da Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente. A Pasta também 
registrou queda de uma 
árvore na região das ruas 
Projetadas, no Rodeio, e de 
um bambuzal no distrito 
de Biritiba Ussú. Em toda 
a cidade houve quedas de 
galhos, mas sem gravidade.

Em Suzano, a Prefeitura 

informou que a Defesa Civil 
atendeu a uma ocorrência 
no início da tarde do sábado 
passado, por volta das 14 
horas, na rua Ada Corre-
giari Federici, no bairro 

Chácaras Duchen, distrito 
de Palmeiras. Em razão dos 
fortes ventos, parte de uma 
árvore caiu sobre a fiação 
aérea de energia elétrica. 
A EDP foi acionada para 

fazer a remoção e os reparos 
necessários. Em seguida, a 
Defesa Civil cortou a árvore.

A EDP, informou que se-
gue atuando com equipes 
reforçadas e mobilizadas para 

os atendimentos originados 
pelos fortes ventos registrados 
no último sábado na região, 
que elevou em mais de 25 
vezes o nível de criticidade 
da operação do sistema 
elétrico local comparado a 
um dia normal. De acordo 
com a concessionária de 
energia, mais de 400 cola-
boradores atuam nas ruas 
focados na normalização do 
serviço e o tempo varia de 
acordo com a complexidade 
de cada caso. Em diversas 
ocorrências, a companhia 
trabalha em parceria com 
órgãos municipais, como 
a Defesa Civil e Corpo de 
Bombeiros.

Em caso de eventos de 
grande proporção como 
este, “a EDP atua com pro-
cedimento de priorização no 
atendimento, primeiramente, 
na solução de casos que 
envolvam hospitais, clientes 
com uso de equipamento 
essencial à vida e unidades de 
serviço essencial’, informou 
a distribuidora.

Aline Sabino

Vendaval derrubou árvores durante o sábado em Mogi das Cruzes e Suzano

Mogi News/Arquivo
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Atletas da região disputarão 
a Copa do Mundo no RJ

Alto Tietê- Os atletas Maciel 
Santos, da categoria Bc2, e 
Evelyn Oliveira, Bc3, são os 
representantes do Alto Tietê 
na seleção brasileira de bocha 
paralímpica que disputa a 
Copa do Mundo do Rio de 
Janeiro desde ontem até o 
dia 2 de maio. Eles ocupam a 
segunda posição no ranking 
mundial de suas respectivas 
categorias. O evento serve 
como preparação para o 
Mundial, que será realizado 
no fim do ano, também no 
Rio, com classificação para 
os Jogos Paralímpicos de 
Paris 2024. 

Evelyn é atleta do Sesi, 
treina em Suzano, e foi a 
única mulher entre os seis 
melhores colocados da última 
paralimpíada. Para ela, sua 
posição no ranking faz com 
que suas próprias exigências 
aumentem para as compe-
tições que virão, porém, 
tenta levar isso de maneira 
positiva para melhorar seu 

Bocha

desempenho e conquistar 
maiores feitos.

Maciel atua pela Asso-
ciação Desportiva de Mogi 
das Cruzes (ADMC) e foi 
medalhista de bronze nos 
Jogos Paralímpicos de Tóquio 
2020 e ouro em Londres em 
2012, além de ganhar o ouro 
na Copa América disputada 
em dezembro. A ADMC é 
parceria da Prefeitura de 
Mogi e os treinos aconte-
cem no Centro Municipal 

de Paradesporto Prof. Cid 
Torquato, no Jardim Rodeio.

Caso vença a Copa do Mundo 
do Rio, o atleta desbancará 
o tailandês Watcharaphon 
Vongsa do topo do ranking. 
Maciel afirmou que todo 
seu treinamento deste ano 
será voltado para assumir a 
primeira colocação e garantir 
a única medalha de ouro 
que falta em sua carreira: o 
Mundial.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

Campeonato teve início ontem e vai até o dia 2 de maio

Divulgação

Campanha vai recolher 
embalagens de agrotóxico
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Agricultura e o Sindicato 
Rural promovem amanhã, das 
8 às 14 horas, uma campanha 
de devolução de embalagens 
vazias de agrotóxicos. A ação 
será realizada em parceria 
com outras entidades do 
setor e acontecerá na Asso-
ciação Cultural Agrícola do 
Itapeti, que fica na estrada 
São Bento do Lambari, km 
25, no bairro do Itapeti.

“A campanha visa oferecer 
apoio aos produtores na 
logística de devolução para 
garantir o destino correto das 
embalagens, visto que por 
vezes a rotina de trabalho 
e a distância da unidade 
de recebimento da região 
dificultam esse procedimen-
to.”, explicou o secretário 
municipal de Agricultura, 
Felipe Almeida. 

A iniciativa contribui para 
a preservação do Meio Am-
biente e também pretende 
alertar sobre a importância 
do descarte correto, orien-
tando os produtores rurais 

Amanhã

sobre uma rotina necessária 
de cuidados. É preciso lavar 
muito bem as embalagens após 
o uso, aplicando a técnica de 
tríplice lavagem. 

Passo a Passo
Primeiro, é preciso esvaziar 

completamente as embalagens 
no tanque do pulverizador e 
depois adicionar água limpa 
em até um quarto do volume 
do frasco, tampando e agitando 
por 30 segundos. Esta água 
também deve ser jogada no 
tanque do pulverizador e a 
operação deve ser repetida 
por três vezes. 

Após passarem pelo pro-
cesso da tríplice lavagem, 
todas as embalagens devem 

ser inutilizadas (danificadas 
para que não sejam usadas 
como recipiente novamente). 
Para isso, corte o fundo da 
embalagem ou faça furos para 
ter a certeza de que ela não 
terá mais utilidade.

Os frascos lavados e inutili-
zados devem ser armazenados 
em um local adequado e seguro 
até o descarte final. Todos 
os recipientes devolvidos – 
diretamente ou através da 
revenda – devem seguir para 
uma central de recebimento. 
As embalagens passam por 
um novo tratamento e de 
lá, seguem em blocos com-
pactados e prensados para 
as indústrias recicladoras.

Vale ressaltar que é im-
portante que as embalagens 
estejam acompanhadas dos 
respectivos recibos de com-
pra e que o produtor precisa 
guardar o comprovante de 
devolução das embalagens, 
pois este é um documento 
que deve ser apresentado 
sempre que a fiscalização 
for até a propriedade.

Campeonato mundial de robótica 
recebe cerca de 550 competidores
Ao todo, 13 categorias foram disputadas; competições foram divididas de acordo com as especificidades dos robôs

TECNOLOGIA

Mogi- Cerca de 550 competidores, 
de oito países, participaram 
do Campeonato de Robótica 
RSM Challenge, realizado 
entre quinta-feira passada e 
sábado, no Ginásio Municipal 
de Esportes Professor Hugo 
Ramos. A competição teve 
apoio da Prefeitura e marca a 
forte presença da modalidade 
em Mogi das Cruzes.

“Mogi das Cruzes é a primeira 
cidade do Brasil a reconhecer 
a robótica como esporte e 
é uma honra receber uma 
competição internacional 
desta importância. O muni-
cípio recebeu participantes 
de várias cidades do Brasil e 
também de outros países, o 
que trouxe reflexos positivos 
para os setores ligados ao 
turismo, como o hoteleiro, 
de alimentação e de serviços”, 
destacou o prefeito Caio Cunha 
(Pode), que acompanhou o 
evento.

Ele lembrou que represen-
tantes de unidades educacionais 
de Mogi das Cruzes, como a 
escola municipal Professora 

Noemia Real Fidalgo e da 
Apae, também tiveram a 
oportunidade de participar 
das disputas. “É incrível ver 
esta galera fazendo a história 
acontecer”, disse.

Ao todo, 13 categorias fo-
ram disputadas durante os 
três dias do campeonato. As 
competições foram divididas de 
acordo com as especificidades 
dos robôs participantes. Além 
dos equipamentos controlados 
no local, as disputas também 
tiveram a participação de robôs 
controlados à distância e de 
unidades que funcionam de 
forma autônoma. 

Na categoria Seguidor de 
Linha Profissional, a vencedora 
foi a equipe Thunderatz, da 
Escola Politécnica da USP. Já 
na disputa Júnior desta cate-
goria, os vencedores foram o 
time Dom Botic, da cidade de 
Rio Claro. Na categoria Mini 
Futebol, o título ficou com a 
equipe Itandroids, do Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica.

Nas competições de Mini 
Sumô, a equipe Robotbulls, 

do Instituto Nacional de Te-
lecomunicações de Santa 
Rita do Sapucaí, venceu na 
categoria 500 gramas Au-
tônomo, enquanto a equipe 
RSM Robótica, de Mogi das 
Cruzes, ficou com o título na 

categoria 500 gramas Rádio 
Controlado.

Já na modalidade Sumô, 
a equipe Kimauánisso, do 
Instituto Mauá de Tecnologia, 
foi o grande destaque. Os 
competidores de São Caetano 

do Sul foram campeão nas 
categorias 3kg Profissional 
Autônomo, 3kg Profissional 
Rádio Controlado e 1kg Lego 
Profissional. Já na categoria 
1kg Lego Júnior foi vencida 
pela Omegabotz, da Facens de 

Sorocaba, enquanto a equipe 
Dragonbotz, do Instituto Fe-
deral de São Paulo, também de 
Sorocaba, levou a melhor na 
categoria 750 gramas Júnior.

Por fim, na modalidade 
Combate, a equipe Uai!rrior, 
Universidade Federal de Ita-
jubá, venceu a categoria Fair-
weight, o time Trincabotz, do 
CEFET-MG, levou a melhor 
na categoria Antweight, e a 
equipe Troia, da Universidade 
Federal de Lavras, foi a campeã 
na categoria Beetleweight.

Exposição
Outra atração do Campeonato 

de Robótica RSM Challenge 
foi a exposição do robô Black 
Dragon, que é destaque em 
competições internacionais, 
principalmente nos Estados 
Unidos. Ele esteve no Ginásio 
Municipal Professor Hugo 
Ramos em todos os dias do 
evento, em uma parceria entre 
os organizadores do evento e 
a equipe brasileira de robótica 
Uai!rrior, que disputa a com-
petição de robôs BattleBots.  

Município recebeu participantes de várias cidades do Brasil e também de outros países

Divulgação/PMMC

“Campanha visa 
oferecer apoio 
aos produtores 
na logística de 
devolução”
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

A novela não é exibida nesta terça-feira

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Silvana, Lorenzo e Bento são socorridos por soldados aliados. Eugênio 

descobre que Iara e Rafael sabem de seu romance com Violeta. Matias 

tem um novo surto. Joaquim avisa a Rafael que investigou a vida dele em 

São Paulo. Úrsula arma para separar Eugênio e Violeta. Davi se disfarça e 

observa Isadora e Joaquim. Úrsula leva Matias até a casa de Eugênio. Lorenzo 

consegue falar com Bento. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném se lamenta com Tigrão. Celina não aceita a gravidez de Flávia. Osvaldo 

avisa que Neném não jogará mais no Flamengo e explica por quê. Flávia 

canta com a banda de Murilo. Celina sugere que Daniel interdite Guilherme. 

Flávia discute com Guilherme. Neném anuncia a Nedda que abandonará o 

futebol. Carmem invade o quarto de Paula.

GLOBO, 21H00

Pantanal 
José Leôncio quer conversar com Tibério. Guta se abre com Jove. Tibério vai 

embora com José Leôncio, e Muda reage contrariada. José Leôncio questiona 

Jove sobre o Velho do Rio. Maria Bruaca reclama da viagem de Tenório. Jove 

provoca José Leôncio. Mariana se preocupa com as fi nanças da família. O 

Velho do Rio pergunta por Jove para Juma. Jove discute com José Leôncio.

RECORD, 21H

Reis

Iran diz que Israel precisa de um rei. Kayla e Joiada fazem um pedido ilegal 

aos fi lhos de Samuel.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Ensina
como se

portar em
jantares

Ramalho
Ortigão,
escritor

português

DC (?):
distribui

as HQs do
Batman

Desvanta-
gem do em-
préstimo
bancário

Seus
frutos são 
usados em
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Separada;
desunida
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O presente é esse 

instante em que você vive 

permanentemente, é essa 

consciência de estar vivo, 

é essa necessidade de 

sonhar. O presente é esse 

momento em que você fica 

pensando no passado e 

imaginando o seu futuro.

O presente é assim o 

único tempo que importa, 

o único onde você pode 

executar uma ação, fazer a 

diferença com uma atitude. 

O presente é também o 

único tempo que deve 

ocupar a sua mente.

MOMENTO
especial

PRESENTE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

DELMIRA DE JESUS AUGUSTO DE MEIRELLES

ELISABETH GERVASONI SILVA DE MELLO

Parabéns! Que todos os caminhos te levem à felicidade! 

Feliz aniversário!

“No fim tudo dá certo, e se não deu 
certo é porque ainda
não chegou ao fim.”

 cultura@jornaldat.com.br

Recordar o passado é 

bonito, idealizar o futuro 

é inevitável, mas o que 

realmente conta e importa 

é agir no presente para que 

um se possa ultrapassar e o 

outro se concretize. Viva o 

presente de forma intensa 

e real, pois é a única forma 

de alcançar a felicidade 

e viver a vida em plenitude!
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Vilma Pereira da Conceição Bufalo

Eduardo Rauschkolb

Ricardo Rodrigues

Ana Maria Lameu Martins

Tsuya Hirai 

Véra Cruz Barros de Miranda

Jose Alves Ferreira

Damares Rondão

Maria Midori Hatano

Dimas Luiz Silva

Ismael Martins da Silva

Iracema Guerreiro Rubio

Youjiro Iwasaki

Julia Kiyomi Iwasaki

Benedito Fernandes da Silva

Reinaldo Torrenho

Luiz Pereira

Tomiko Okimura Shiguematsu 

Hilda da Conceição Pinheiro Carneiro

Carlúcio Alves Queiroz

Milton Moretti

Marco Antonio da Silva Rocha

Joao Lopes da Cruz

Luiz Bruno Ribeiro

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 007/2022 - PROCESSO Nº 201.973/2021 e apenso.

OBJETO: Aquisição de concreto.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: CONREAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MATERIAIS E SERVICOS GERAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME., no valor 
global de R$ 16.250,00 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais). Mogi das 
Cruzes, em 19 de abril de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações constantes do 

processo nº 200.609/2022 e apensos, declarando inexigível de licitação, com 
fundamento no art. 25, inciso II, §1º da Lei nº 8.666/93, em favor da empresa 
Editora Forum Ltda., CNPJ nº 41.769.803/0001-92, no valor de R$ 26.820,00 
(vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais), para contratação do curso de imple-
mentação estrutural da Nova Lei de Licitações: instrumentos de governança, 
planejamento e regulamentação interna, em face do disposto no art. 26 da Lei 
nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído. Mogi 
das Cruzes, em 20 de abril de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor 
Geral Adjunto.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - PROCESSO Nº 200.264/2022 e apensos
OBJETO: Aquisição de bombas.
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 10 de maio 
de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 25 de abril de 2022. JOÃO JORGE 
DA COSTA Diretor Geral

FALECIMENTOS

19 DE ABRIL DE 2022

FALECIMENTOS

20 DE ABRIL DE 2022

Jose Carlos Tessetore 5

Valdete Luciana Guimarães

Maria do Rozario da Silva

 Guilherme Raphael Rosena de Souza

Yu Lin Yu 92

Maria Alice Cesar

Olegario Praeiro da Silva

FALECIMENTOS

21 DE ABRIL DE 2022

FALECIMENTOS

23 DE ABRIL DE 2022

Sonia Donizete Barbetta

Iracema Marroni Scardelai

FALECIMENTOS

24 DE ABRIL DE 2022

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 016/21 - PROCESSO Nº 41.547/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 
FUTURO JUNDIAPEBA, SITUADA NA RUA PROFª LUCINDA BASTOS, ESQUINA 
COM AV. ALFREDO CRESTANA, S/Nº, JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: DEMAX – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 22.950.237,88 (vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta 
mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Mogi das Cruzes, em 25 de abril de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Manutenção do Semae

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) fará, hoje, uma manutenção 
emergencial no coletor de esgotos da rua Cabo Diogo Oliver. O trabalho exigirá a 
interdição da via, no trecho entre as ruas Casarejos e Salvador Cabral, no período das 
8 às 22 horas. No sentido centro-bairro, não serão necessários desvios ou alterações 
no itinerário das linhas de ônibus ou no trânsito de veículos.

Homicídios caem 66% entre os 
meses de março de 2021 e 2022
De 15 assassinatos registrados em março do ano passado, apenas quatro casos foram apontados mês passado

SEGURANÇA PÚBLICA

Região - O levantamento 
estatístico da criminalidade 
no Alto Tietê, divulgado 
pela Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (SSP), na 
tarde de ontem, mostrou que 
as cidades da região tiveram, 
juntas, uma queda de 66% 
no número de assassinatos 
no mês de março deste ano, 
na comparação com o mesmo 
período em 2021.

A tabela estatística é com-
posta com informações 
registradas pelos boletins 
de ocorrência lavrados nas 
delegacias dos municípios 
e pela internet, e tratam 
dos dados referentes ao 
mês anterior. No total, no 
mês passado foram apenas 
quatro casos de homicídios, 
ocorridos em quatro cida-
des: Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Suzano. A região 
também anotou 759 casos 
de roubo, e 509 ocorrências 
conjuntas de roubo e furto 
de veículos.

Número de assassinatos e outros crimes foram divulgados ontem pela SSP

A cidade que teve o maior 
recuo no número de mortes 
foi Mogi das Cruzes, que caiu 
de cinco homicídios no ano 
passado para um (queda de 
80%). Suzano teve uma queda 
de três casos para um neste 
ano (menos 66% em um 
ano), e as cidades de Ferraz 
e Itaquá tiveram queda de 
dois para um (menos 50%).

A variação no número 
de roubos no agregado das 
dez cidades do Alto Tietê 
apresentou relativa esta-
bilidade, com aumento de 
0,26%, indo de 757 casos 
registrados para 759 neste 
ano. A cidade com o maior 
número de casos aponta-
dos em março deste ano 
foi Itaquaquecetuba com 

236; Ferraz de Vasconcelos 
ficou em segundo com 
166, e Suzano em terceiro 
com 138.

Expansão 
O levantamento estatístico 

da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública também 
apurou o total de roubos e 
furtos de veículos nas dez 

cidades da região, apresen-
tando um aumento de 30,5% 
dos números em relação 
ao mesmo período no ano 
passado.

Na somatória, foram 509 
casos de roubo (com o uso 
da violência) e furto (sem a 
ameaça ao proprietário). A 
cidade de Itaquaquecetuba 
teve o maior número de 

ocorrências, com 152 registros, 
seguida de Suzano com 117 
e Mogi das Cruzes com 77.

Cabe salientar que, em 
março de 2021, quando a 
região teve 390 ocorrências, 
as cidades da região estavam 
com decretos de restrição 
da circulação de pessoas, 
em virtude da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 

André Diniz
Mogi News/Arquivo

Esportes agitam feriado e 
final de semana na cidade
Suzano - A cidade recebeu 
dois eventos esportivos entre 
o feriado de Tiradentes e o 
final de semana, com o evento 
Divas Runners e a disputa do 
Campeonato Metropolitano 
de Futsal. A corrida volta-
da para o público feminino 
foi realizada com apoio da 
prefeitura nos arredores do 
Parque Max Feffer, enquanto 
que a Associação Desportiva 
Suzano venceu sete partidas 
contra dois times da cidade 
de São Paulo.

Na manhã de quinta-feira 
as equipes de base de Suzano 
receberam o Rosa Negra Futsal, 
de São Paulo, e venceram 
os três jogos realizados no 
Ginásio Municipal Roberto 
David, no bairro Sesc, pelos 

placares de 13 a 1 (sub-12), 
3 a 2 (sub-14), 5 a 1 (sub-
16) e 5 a 2 (sub-18), todos 
válidos pela quarta rodada 
da competição regional.

No domingo, os suzanenses 
voltaram às quadras para 
enfrentar a equipe Batalha 
Futsal, também de São Pau-
lo, pela quinta rodada da 
competição metropolitana, 
vencendo no sub-12, 14 e 
18 pelos placares de 2 a 0, 3 
a 2 e 2 a 1, respectivamente. 
A equipe da categoria sub-14 
lutou até os segundos finais, 
mas foi superada por 3 a 2.

Ainda na manhã de do-
mingo, a cidade de Suzano 
recebeu a quarta edição do 
Divas Runners, provas de 
velocidade e resistência em 

percursos pelas vias focada na 
participação das mulheres em 
nível competitivo e de lazer, 
com a realização de duas 
provas – uma com extensão 
de cinco quilômetros e outra 
de dez, com passagem pelo 
Parque Municipal Max Feffer 
e previsão de chegada para 
a Faculdade Piaget.

O evento contou com cerca 
de 300 participantes, somando 
as duas provas. Na prova de 
cinco quilômetros, a primeira 
colocada foi Tamires Rodrigues 
Ferreira, da equipe Runners 
Suzano, que completou o 
percurso em 21’01’’, enquanto 
na etapa completa de dez, a 
vencedora foi Claudia Alves 
Claro das Amigas que Correm, 
fechando a etapa em 45’54’’.

Eventos

Vacinação atinge idosos 60+ 
e trabalhadores da Saúde
Mogi - A imunização contra 
a gripe para idosos e pro-
fissionais de saúde segue 
com atendimento em livre 
demanda nas unidades de 
saúde, das 9 às 16 horas, 
ou no drive do Pró-Hiper, 
das 9h30 às 15 horas. Pes-
soas com 60 anos ou mais 
que precisam tomar a dose 
adicional do coronavírus 
(Covid-19) (quarta dose 
ou outra) também podem 
procurar esses locais.

Os idosos devem com-
parecer munidos de docu-
mento pessoal, comprovante 
de endereço, caderneta de 
vacinação (se tiver) e com-
provantes anteriores da imu-
nização contra a Covid-19. 
Já os profissionais precisam 

apresentar comprovante do 
registro profissional, além 
do RG ou CPF. 

Os demais públicos con-
templados com a vacina 
contra a Covid-19 continuam 
agendando as aplicações pelo 
www.cliquevacina.com.br 
. Há opções de primeira e 
segundas doses para crian-
ças de 5 a 11 anos, para 
adolescentes de 12 a 17 
anos e adultos com 18 anos 
ou mais. Dependendo dos 
prazos, adultos de 18 anos 
ou mais podem receber a 
terceira dose.

Até sexta-feira, a vacinação 
contra a gripe segue exclusiva 
para idosos com 60 anos ou 
mais e profissionais de saúde. 
No sábado, dia 30 de abril, 

a imunização avança para 
outros públicos-alvo: gestantes, 
puérperas (mulheres até 45 
dias após o parto), e crianças 
de seis meses até 4 anos e 11 
meses. Na semana seguinte, 
a dose estará disponíveis nos 
postos de saúde.

A vacina contra o sarampo 
também será aplicada a partir 
de sábado e será destinada 
exclusivamente para crianças 
de 6 meses até 4 anos e 11 
meses (independentemente 
da situação vacinal anterior) e 
para trabalhadores da Saúde 
que precisarem de atualização 
da 1ª ou 2ª dose.

A região não registrou mor-
tes por coronavírus durante 
este feriado prolongado de 
Tiradentes.

Imunização

Saiba mais

de Veículos

Março de 2022

Cidade  Homicídios      Roubos Roubos e Furtos 

Arujá    0      17  28

Biritiba    0  2  1

Ferraz    1  166  77

Guararema    0  3  3

Itaquá    1  236  152

Mogi    1  109  77

Poá    0  78  46

Salesópolis     0  1  0

Santa Isabel    0  9  8

Suzano                      1  138  117

Total    4  759  509

Fonte: SSP


