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Mau tempo
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Interdição da Segunda etapa da campanha atende desde crianças de seis meses até adultos de 49 anos
avenida Pedro
Romero para
obras é adiada
Devido ao mau tempo, a
Prefeitura de Mogi das Cruzes
adiou as obras de drenagem
que estavam previstas para
hoje e amanhã, com interdição
da avenida Pedro Romero, no
encontro com a Francisco
Rodrigues Filho, em Cezar
de Souza. Uma nova data
será divulgada na próxima
semana. A interrupção da
passagem de veículos será
necessária para a colocação
de tubos de drenagem, trabalho que vem sendo feito
em conjunto com as obras
de esgotamento sanitário
do Botujuru.
A implantação da tubulação
de drenagem no encontro
das avenidas Pedro Romero
e Francisco Rodrigues Filho
faz parte dos trabalhos de
ampliação da capacidade do
sistema de captação de águas
pluviais daquela região do
distrito de Cezar de Souza.
A região está recebendo
novas tubulações em concreto, que servirão para o
escoamento das águas das
chuvas, evitando a ocorrência
de alagamentos. Somente
neste trabalho de drenagem,
o investimento da Prefeitura
é de cerca de R$ 1 milhão.

Vacina contra o sarampo
continua até 31 de agosto
A segunda etapa da Campanha Nacional de Sarampo
prossegue até o dia 31 de
agosto e, nesta fase, atende
pessoas de seis meses a 49
anos de idade. A dose está
disponível em todas as unidades de saúde, de segunda
a sexta-feira, das 8 horas às
16h30, e é importante comparecer munido da caderneta
de vacinação e documento
pessoal.
Para quem tem entre seis
meses e 29 anos, a ação será
de intensificação, ou seja,
devem ser vacinadas todas
as pessoas que ainda não
possuem as doses indicadas
no calendário de rotina. De
seis meses a 11 meses, é
preciso constar a dose zero e
de um a 29 anos, duas doses
aplicadas e registradas na
caderneta. Já para pessoas
de 30 e 49 anos, a campanha
será indiscriminada. Neste
caso, todos devem tomar
uma dose da vacina nesta
campanha, independente de
vacinações anteriores.
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Imunização pode ser efetuada em qualquer uma das unidades de saúde da cidade

Não devem ser vacinados
bebês menores de seis meses,
mulheres grávidas ou com
suspeita de gravidez, pessoas
com doenças ou em tratamento
que causem imunossupressão.
As mulheres vacinadas devem

prevenir gravidez por 30 dias.
A vacina tríplice viral é aplicada de rotina nas crianças de
12 meses de idade em todas as
unidades. Crianças a partir de
15 meses recebem a segunda
dose com a tetraviral, desde

que já tenham recebido uma
dose de tríplice viral, com
intervalo mínimo de 30 dias.
“Nossa orientação é para que
leve seu filho até uma unidade
de saúde com a carteirinha
para que um profissional

habilitado verifique se há
necessidade ou não de vacinação”, explicou a chefe da
Vigilância Epidemiológica,
Lilian Peres Mendes. Adultos que possuem caderneta
também devem levar ou, do
contrário, basta documento
de identidade.
A vacinação contra o sarampo segue o calendário
normal para as outras faixas
etárias. Para pessoas de até 29
anos a orientação é a mesma:
duas doses comprovadas.
Quem tem entre 30 e 59
anos precisa ter pelo menos
uma dose da tríplice viral.
O sarampo é uma doença
viral aguda, infectocontagiosa,
altamente transmissível e
que pode apresentar complicações, principalmente
em crianças e pessoas com
imunidade comprometida. O
contágio acontece por meio
de secreções respiratórias. Os
indivíduos expostos podem
adquirir a infecção por meio
de gotículas veiculadas por
tosse ou espirro, por via aérea.

Eleições

MDB Mulher lança candidatas ao Legislativo
Felipe Antonelli
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O MDB Mulher apresentou na noite da última
quarta-feira a chapa feminina
que concorrerá às eleições
municipais deste ano. Por
meio de suas redes sociais,
o partido divulgou algumas
de suas candidatas. O grupo Mogi News conversou
com as pré-candidatas que
se mostraram dispostas a
mudar a predominância
masculina no plenário da
Câmara Municipal.
Advogada Leticia Guedes fala
Supervisora Roseli vai defender
Diretora Débora quer lutar por
Atleta Laura fará campanha por
Segundo a advogada, ra- em “bandeiras diversificadas”
idosos, crianças e animais
educação e mobilidade urbana
igualdade social e justiça
dialista e presidente do MDB
Mulher, Leticia Guedes, o coordenadora da UTI Neonatal cargo em 2016, quer somar de escola e presidente do É preciso que a mulher se Fernanda Moreno
grupo feminino filiado ao e pré-candidata a vereadora forças na Câmara em prol Conselho de Controle e sinta representada e assim
Além dos novos nomes que
partido tem o anseio de pelo partido, Maria do Car- dos idosos, das crianças e Acompanhamento Social seja motivada a participar da representarão as mulheres nas
dar mais voz às mulheres, mo Mocelin Leitão, a Dra. dos animais. “Me sinto bem do Fundo de Manutenção e política”, confirmou.
próximas eleições municipais,
pautado em bandeiras di- Maria do Carmo, diz que confiante, pois o que faço Desenvolvimento da Educação
Também percebendo a o partido conta com a atual
versificadas. “O MDB quer defenderá a Saúde pública. no meu dia a dia é passar Básica (Fundeb) de Mogi carência de mulheres no única vereadora na Câmara,
passar a mensagem de re- “Meu foco será a população minha honestidade”, afirmou. das Cruzes, Débora Soares cenário político municipal, Fernanda Moreno. Em entrenovação e igualdade. Não é que necessita de maior agiCom o fim das coligações, Alves Teixeira, diz que não se a empresária e atleta Laura vista recente ao Grupo Mogi
uma competição, é caminhar lidade, fortalecendo a Santa que começa a valer neste limitará a defender o direito Amato decidiu aceitar o convite News, a vereadora já dizia
juntos”, disse a presidente, Casa como uma instituição ano, cada partido deverá, à igualdade das mulheres, do partido para concorrer que é necessário se atentar a
que também concorrerá ao de qualidade e eficácia”, individualmente, indicar o trabalhando para outras a uma vaga de vereadora. todas as pautas, não apenas
pleito.
anunciou.
mínimo de 30% de mulheres causas como educação e mo- “Precisamos nos unir e mostrar às com bandeiras do público
A médica pediatra da
Já a supervisora de vendas filiadas para concorrer na bilidade urbana. “O partido que podemos fazer a diferença feminino. Ela também é
Santa Casa de Mogi das e pré-candidata Roseli Mo- eleição.
vem dando um grande passo e lutar juntas por igualdade uma conhecida defensora
Cruzes, diretora clínica e reira, que foi candidata ao
Ciente disso, a diretora para o início dessa mudança. social e justiça”, disse.
das causas animais.

