
Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes RESPEITE A QUARENTENA

DOMINGO, 14 DE FEVEREIRO DE 2021 |  R$ 3,00EDIÇÃO 8378  

SEJA CONSCIENTE! FAÇA A SUA PARTE!

Disk Corona: 4798-5160

A PANDEMIA 

FICA MAIS 

DURA!

Quando você só 
pensa em si mesmo

COMUNICADO

Em razão feriado

NÃO HAVERÁ
CIRCULAÇÃO DO 

JORNAL NOS DIAS 
16 E 17 DE FEVEREIRO

Retornaremos a 

circulação normal na 

quinta-feira dia 18/02

Pontos de moradias irregulares
estão próximos de uma solução

Prefeitura busca estratégias para atender moradores da Chácara Santo Ângelo, Vila Cléo e Jardim Aeroporto III
Núcleos de bairros que estão 

ocupados de forma irregular em 
Mogi das Cruzes caminham para 
a formalização, ao menos é isso 
que está ocorrendo com espaços 
localizados na Vila Cléo, Chácara 
Santo Ângelo e Jardim Aeroporto 
III. O núcleo regular dá direito 
a energia elétrica, encanamento 
e endereço. Dessa forma, postos 
de saúde e escolas, dentre outros 
serviços oferecidos pelo poder 
público e iniciativa privada, podem 
ser instalados. Cidades, página 3

Uma das regiões beneficiadas fica na Chácara Santo Ângelo

Mariana Acioli/Arquivo

Parque Leon Feffer

Obras do Centro de Convenções
chegam a 35% do cronograma

Prefeitura concluiu fundação e estrutura de concreto;
próxima etapa é finalizar alvenaria. Cidades, página 3
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Saúde

Reestruturação da rede básica 
visa cobrir demanda do Luzia
Fechamento do PS para casos de baixa complexidade 
transferiu atendimento para os postos. Cidades, página 5
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NO PAPEL
O mapeamento de zonas de ris-
co de deslizamento de terra e en-
chentes, desenvolvido pelo Institu-
to Geológico (IG) em setembro do 
ano passado, segue sem aplicação 
prática e ainda em fase de análise 
pelas novas gestões das cidades do 
Alto Tietê. Em setembro de 2020, 
o Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê (Con-
demat) promoveu uma rodada de 
reuniões entre técnicos das pre-
feituras da região e especialistas, 
que elaboraram o mapeamento.

MAPEAMENTO
Segundo os dados divulgados em 
conjunto com o mapeamento, o 
histórico de acidentes mostra que 
Mogi das Cruzes é a cidade da re-
gião com a maior estatística – 2.433 
registros em 25 anos.

ESPAÇO ACOLHER
A Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) registrou 
46 atendimentos para mulheres 
vítimas de abuso sexual nas de-
pendências da companhia em ja-
neiro. Também foram presos em 
flagrantes 18 agressores. O supor-

te é oferecido nos 41 Espaços Aco-
lher distribuídos em sete linhas. 
No Alto Tietê, as vítimas podem 
ser atendidas nas Linhas 11-Co-
ral e 12-Safira, que contam com 
quatro unidades presentes nas 
estações Mogi das Cruzes, Suza-
no, Ferraz de Vasconcelos e Ita-
quaquecetuba. O suporte é dado 
longe do agressor e feito por um 
profissional preparado para lidar 
com a situação.

MERCADÃO FECHADO
O Mercado Municipal estará fecha-
do amanhã e terça-feira para de-
detização. A ação, que já faz parte 
da programação anual do Merca-
dão durante o feriado do Carna-
val, será realizada pelo Centro de 
Controle de Zoonoses da Secreta-
ria Municipal de Saúde. Os pontos 
facultativos de Carnaval (dias 15 e 
16 de fevereiro) e de Quarta-Feira 
de Cinzas (até as 13 horas do dia 
17) foram suspensos com o objetivo 
de reduzir a possibilidade de aglo-
merações e tentar conter o avanço 
da contaminação pelo novo coro-
navírus. As atividades do Mercadão 
serão retomadas normalmente na 
quarta-feira à tarde.

•••

 editor@moginews.com.br
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Ranking de vacinados

D
urante a última sexta-feira, o 
governo do Estado lançou um 
ranking de municípios que mais 
aplicaram vacinas contra o co-

ronavírus (Covid-19) em todo o território 
paulista. A cada dia, uma lista com as dez 
cidades que mais vacinam deve ser atuali-
zada no site do Palácio dos Bandeirantes. 
Nas palavras do governador João Doria 
(PSDB), a ideia é incentivar a vacinação e 
o bom trabalho das prefeituras.

A iniciativa pode até ser louvável, mas 
há um detalhe que precisa ser observado 
pelo governo paulista: como uma cidade 
deve ser incentivada a vacinar se não há 
imunizantes suficientes? A crítica não é 
para o Estado, que tem capacidade limita-
da de produção da CoronaVac e depende 
de insumos vindos da China. O imunizante 
do laboratório AstraZeneca também vem 
a conta-gotas. 

Julgando por esse lado, incentivar que 
as prefeituras vacinem sem vacina o sufi-
ciente não faz muito sentido. O mais in-
teressante seria melhorar a produção das 
doses, no entanto, há entraves logísticos e 

uma demanda mundial para a produção de 
imunizantes, sendo assim, a fabricação da 
CoronaVac, ou qualquer outra vacina, en-
frenta dificuldades desde a linha de produ-
ção até a chegada nos locais de imunização. 

O próprio governo paulista informou, 
durante a semana, que o número de mor-
tos parou de subir, e isso por si só já traz 
um alento, mas ainda estamos no meio da 
jornada, de modo que o ideal seria que as 
prefeituras paulistas recebessem outro tipo 
de incentivo e projetos. Um deles poderia 
ser o de como melhorar o distanciamento 
social, criar campanhas para o uso da más-
caras nas ruas, entre outras propostas que 
devem ser criadas para frear ainda mais a 
pandemia, ao menos até o momento em que 
as cidades possam ter doses suficientes para 
dar continuidade à vacinação sem precisar 
parar até que outro lote de vacinas chegue. 

O incentivo deve partir desse ponto, da 
colaboração em todo o Estado, em parce-
ria com os municípios, para que o coro-
navírus deixe de ser uma ameaça e logo 
possamos voltar a ter uma vida normal, 
como a de antes.

Com o Renascimento, a 
liberdade de pensamento 
conseguiu romper o lacre 
do baú do conhecimento en-
tesourado nos mosteiros da 
Idade Medieval, surgindo daí 
uma mescla de religiosidade 
humanística a qual permitiu 
reconhecer na mulher sua 
identidade feminina. 

Na metade do séc. XIX 
nasce a ginecologia com o 
objetivo de estudar e en-
tender o sexo feminino. A 
metodologia científica deu 
os seus primeiros passos, 
no séc. XV, com Galileu, 
utilizada mais tarde pelos 
anatomistas e fisiologistas, 
centrados no útero – órgão 
de poder  da mulher para 
fabricar gente, na busca de 
desvendar os seus misté-
rios. Já era um bom come-
ço; ainda, não revelada no 

Humanização da Mulher II

ARTIGO
José Mauro Jordão

todo, mas buscava-se entre 
tese e antítese ver a mulher 
como mulher, coisa revelada 
e definida por Deus desde 
o princípio da Criação: “... 
homem e mulher os criou” 
Gênesis 1:27. 

Em 1869, Francis Galton 
cria o termo “eugenia”, de-
monstrando que a ciência 
estava a serviço da socieda-
de na busca do aperfeiçoa-
mento da raça humana. Karl 
Pearson defende a ideia que 
a multiplicação desordenada 
dos pobres ameaça a huma-
nidade, sendo dever das raças 
superiores e intelectualizadas 
dominarem as inferiores. De 
modo alegórico Orwell no li-
vro “A Revolução dos Bichos” 
cita a frase do líder da classe 
social dos porcos: “Todos são 
iguais, mas alguns são mais 
iguais que os outros”. Em 

1912, Margaret Singer evo-
ca o controle da natalidade 
como proposta da libertação 
feminina. 

A romancista Simone de 
Beauvoir, companheira de 
Sartre, afirmava que a mulher 
não nasce mulher, mas é feita 
mulher. A história das rique-
zas está centrada na qualida-
de e na quantidade daqueles 
que pelo conhecimento e pela 
mão de obra pudessem, pelo 
trabalho escravo ou salário 
vil, aumentar a produtivida-
de capitalista e socialista. Os 
recursos do poder também 
foram usados para sufocar 
movimentos políticos e re-
volucionários que visassem 
a divisão dos bens das clas-
ses privilegiadas a favor dos 
desfavorecidos.

 josemaurojordao@gmail.com
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José Mauro Jordão é médico.
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Programa Emprega Mogi 
Digital oferece 410 vagas

O Emprega Mogi Digital, 
programa da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, está com 
410 vagas de emprego abertas 
para diversos cargos. Apesar 
das oportunidades serem 
disponíveis para mogianos 
de todos os níveis de esco-
laridade, o destaque são as 
vagas para candidatos com 
nível técnico de ensino.  

Para aumentar a quantidade 
de ofertas na plataforma, 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
implementou, recentemente, 
uma funcionalidade que 
permite que as próprias 
empresas submetam as suas 
vagas disponíveis direto 
no sistema.

Desde o início deste ano, 
o Emprega Mogi Digital 
já abriu 702 vagas de tra-
balho para 189 cargos. O 
emprego de operador de 
telemarketing é, disparado, 
o campeão em número de 
vagas, nas últimas semanas 

Oportunidade

foram criadas 313 posições 
na plataforma. Empregos 
nas áreas de Instalação e 
manutenção tiveram des-
taque também, já foram 
disponibilizadas 90 vagas 
nesses setores. A indús-
tria do município também 
colaborou com 22 vagas 
inseridas no programa.

“A empregabilidade é um 
dos pilares do Plano de 
Cooperação Econômica 
de Mogi das Cruzes, com 
ações voltadas ao acesso 
dos mogianos a vagas de 

emprego e capacitação de 
mão de obra para possi-
bilitar o atendimento a 
colocação que necessitem 
de capacidades específicas”, 
informou a Prefeitura.

Além das vagas de emprego, 
o Emprega Mogi Digital, 
permite que o usuário ca-
dastrado crie um currículo 
padronizado e imprima para 
encaminhar para as empresas 
ou salve a versão digital para 
enviar por e-mail. A mais 
recente implementação na 
plataforma também passou 
a permitir que as próprias 
empresas insiram as vagas 
disponíveis, com isso, o 
processo torna-se menos 
burocrático e a oferta de 
empregos na plataforma 
ganha celeridade.

Em nota, a Secretaria de 
Desenvolvimento informou 
que está planejando novas 
ações voltadas aos empre-
gos em Mogi, as novidades 
deverão ser anunciadas 
em breve. 

Texto supervisionado pelo editor*

Luiz Kurpel*

Regularizações avançam em 
núcleos de 3 bairros de Mogi

Moradores de terrenos da Chácara Santo Ângelo, Vila Cléo e Jardim Aeroporto III vão ganhar um endereço

FORMALIZAÇÃO

Núcleos de bairros que 
estão ocupados de forma 
irregular em Mogi das Cruzes 
caminham a passos largos 
para a formalização, ao menos 
é isso que está ocorrendo 
com espaços localizados na 
Vila Cléo, Chácara Santo 
Ângelo e Jardim Aeroporto 
III. Além de tirar o mora-
dor da irregularidade, por 
assim dizer, o núcleo regular 
acaba tendo direito a ener-
gia elétrica, encanamento 
e endereço. Dessa forma, 
postos de saúde, escolas, 
entre outros serviços ofe-
recidos pelo poder público 
e iniciativa privada podem 
ser instalados neste núcleos.

O secretário municipal de 
Assuntos Jurídicos, Sylvio 
Alkimin, que também res-
ponde pela Coordenadoria 
de Habitação, vem realizando 
reuniões com os grupos in-
teressados na regularizações 
e, no caso da Chácara Santo 
Ângelo, uma das agendas foi 
uma visita à sede do Grupo 
Itaquareia, proprietário da 

área irregularmente ocupada 
no distrito de Jundiapeba. 
O secretário se reuniu com 
representantes da empresa, 
que tem participado ati-
vamente do processo de 
regularização e reiterou que 
o município está à disposição 
para contribuir, facilitar e 
agilizar todos os trâmites 
possíveis.

Um dos pontos levantados 
por Alkimin é a fiscalização 
contra novas construções, 
em respeito aos moradores 
da área. Esse trabalho é 
fundamental para que sejam 
beneficiadas as pessoas que 
efetivamente residem no 
local há muitos anos. A 
fiscalização já é realizada por 
funcionários da Itaquareia, 
porém o secretário destacou 
que o município também 
dispõe de equipes que po-
dem contribuir para esse 
trabalho. “Estamos falando 
de quase 1,5 mil famílias. É 
um processo muito amplo 
que, para dar certo, precisa 
de uma forte atuação de 

todos os envolvidos. Da 
parte do município, garanto 
que estamos empenhados 
e nosso maior interesse é 
resolver a situação dessas 
famílias da forma mais célere 
o possível”, pontuou.

Na Vila Cléo, um dos 
pontos nevrálgicos para que 
a regularização tenha início é 
a realização do levantamento 
planialtimétrico e cadastral. 
O desenho resultante vai 
traçar um retrato da situação 

fática local, com as medidas 
de todas as construções 
existentes na área, definindo 
os limites exatos da área 
objeto, assim como as ruas e 
identificando cada uma das 
unidades habitacionais que 

serão regularizadas, para 
abertura das matrículas 
junto ao Oficial de Registro 
de Imóveis e a consequente 
titulação em favor das famílias 
que residentes no local. É, 
portanto, a base de todo o 
trabalho de regularização.

O mesmo processo da 
Vila Cléo ocorrer com o 
Jardim Aeroporto III. “É 
importante as pessoas en-
tenderem que  drones que 
passarão a sobrevoar o bairro 
fazem parte do trabalho de 
regularização fundiária que 
está sendo desenvolvido 
pela Prefeitura, por meio 
da empresa contratada. Não 
há qualquer relação com 
tributos ou cobranças. É um 
trabalho benéfico”, orientaou 
Alkimin.

Aproximadamente 800 
famílias devem ser dire-
tamente beneficiadas pelo 
processo de regularização. 
O núcleo total a ser regula-
rizado possui cerca de 220 
mil metros quadrados e faz 
fundos para o rio Jundiaí.

Com regularização dos núcleos, serviços públicos podem ser instalados no local

PMMC/Divulgação

Foram concluídas fundação, concreto e 80% de alvenaria

Centro de Convenções tem 
35% do cronograma concluído

As obras de construção do 
Centro de Convenções, no 
Parque Leon Feffer, em Mogi 
das Cruzes, atingiram 35% do 
cronograma de execução. Já 
foram concluídas a fundação, 
a estrutura de concreto e 
80% do trabalho de alvenaria. 
Restam ser feitos os trabalhos 
de hidráulica, elétrica, imper-
meabilização, acabamento, 
cobertura e paisagismo. 

A previsão é de que a obra 
seja entregue até setembro 
deste ano, conforme expli-
cou a Secretaria Municipal 
de Obras.

O equipamento está sen-
do construído próximo ao 
estacionamento e terá área 
de 1.084 metros quadrados 
para receber eventos culturais. 
A edificação terá dois blocos, 
sendo um galpão, com altura 
interna livre de 6,25 metros e 
área de 750 metros quadrados 
e um bloco mais baixo para 
as áreas de apoio, abrigan-
do, entrada coberta, hall e 

Obras

sanitários públicos (incluindo 
acessíveis), cozinha e áreas de 
apoio, depósito e vestiários 
de funcionários.

A empresa vencedora da 
licitação é a Piacon Construtora, 
responsável pela construção 
do Centro de Convenções pelo 
valor de R$ 2.025.882,44. Os 
recursos são do Ministério 
do Turismo, repassados ao 
município a partir de uma 
emenda do ex-deputado federal 
mogiano Junji Abe.

Feiras
A instalação de uma co-

bertura da feira da Vila Nova 
Aparecida estão em fase inicial. 
Já as coberturas das feiras de 
Braz Cubas e Jundiapeba estão 
em fase de conclusão dos 
projetos executivos. Por outro 
lado, o projeto da obra para 
a instalação de um mezanino 
no Mercado Municipal está 
passando por adequações 
para atender às necessidades 
dos serviços.

Thamires Marcelino

Emanuel Aquilera

Plataforma permite 
que as empresas 
submetam as suas 
vagas disponíveis 
direto no sistema
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Semae planta mais de mil 
árvores no Parque Leon Feffer

Autarquia firmou termos de compromisso com a Cesteb para compensação ambiental em parques municipais

MEIO AMBIENTE

O trabalho de compen-
sação ambiental realizado 
pelo Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) com 
o plantio de 1.100 mudas 
de árvores numa área de 
4.400 metros quadrados no 
Parque Leon Feffer, na Vila 
São Francisco, foi aprovado 
pela Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo 
(Cetesb). A autarquia firmou 
termos de compromisso com 
a companhia estadual para 
compensação ambiental em 
parques municipais de Mogi 
das Cruzes devido a obras 
de saneamento na cidade.

Além dessas 1.100 ár-
vores, o Semae plantou 
outras 2.805, somando um 
total 3.905 mudas. O traba-
lho foi realizado em 2018, 
mas a Cetesb segue com o 
monitoramento devido ao 
tempo para acompanhar o 
crescimento das espécies e 
manutenção das áreas verdes.

A Divisão de Meio Am-
biente da autarquia informa 
que foram plantadas 2.700 

mudas no Parque Leon 
Feffer (as 1.100 já avaliadas 
e outras 1.600 mil em fase 
de monitoramento), 390 no 
Parque Centenário e 815 

no entorno da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
Leste, em Cezar de Souza – 
as duas áreas também estão 
em fase de acompanhamento 

pela Cetesb.
Todas as árvores são nativas 

da região. Dentre as espécies 
frutíferas há a Jaboticabeira, 
a Laranjeira-do-Mato, a 

Goiaba-Branca, o Pequi e 
a Pitangueira.

No Leon Feffer, a pro-
posta é de restauração eco-
lógica, com espécies como 

Aroeira-Pimenteira, Canelinha, 
Goiaba-do-Mato, Pau-Brasil, 
Paineira e mais 16 espécies.

No Parque Centenário, 
o objetivo é a arborização 
paisagística. Para isso, foram 
plantadas Aroeira-Salsa, Jerivá, 
Quaresmeira e Canafístula, 
entre outras.

Na ETE Leste, começa a 
tomar forma uma cortina 
vegetal entre a estação e o 
Parque Centenário, com 
Aroeira-Pimenteira e Sansão 
do Campo.

Cobertura verde
O plantio de 3,9 mil mudas 

pelo Semae também integra 
o programa da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes para ampliar 
a cobertura verde da cidade, 
com plantio pelas equipes 
da administração e com 
doação de mudas feita pela 
Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente, para incentivo à 
população. 

As doações são por meio 
do viveiro de mudas do 
Parque Leon Feffer.

Além das 1.100 plantadas em 4400 metros quadrados, o Semae plantou mais 2.805, um total de 3.905 mudas

Guilherme Berti/PMMC

O Parque Municipal Chi-
quinho Veríssimo e o Núcleo 
Ambiental Ilha Marabá, em 
Mogi das Cruzes, estão rece-
bendo visitas monitoradas, 
com toda a segurança e os 
cuidados sanitários que a 
pandemia do coronavírus 
exige. Os dois espaços pro-
porcionam atividades de lazer 
e educação ambiental, com 
ampla área verde preservada.

As visitas são agendadas 
pelo telefone 4798-5959 e 
estão restritas a grupos de 
no máximo oito pessoas, 
em geral famílias. O uso de 
máscara é obrigatório. Como 
os grupos são menores, as 
visitas também se tornaram 
mais rápidas. Elas passaram 
a ter duração média de uma 
hora e acontecem três vezes 
por dia, geralmente às 7, às 9 
e às 11 horas, entre segunda 
e sexta-feira, conforme a 
demanda.

No Parque  Chiquinho 
Veríssimo, as visitas moni-
toradas começam com uma 
pequena palestra, na qual 
os participantes aprendem 
um pouco sobre a história 
do espaço e da serra do 

Parques recebem visitas monitoradas
Chiquinho Veríssimo e Ilha Marabá

visitantes a oportunidade 
de conhecer o ecossistema 
do rio Tietê. Uma ponte de 
madeira sobre o rio permite 
que os visitantes percorram 
a ilha. Antes da pandemia, 
eram frequentes as visitas 
de estudantes de Biologia, 
desde o Ensino Médio até 
universitários, que conheciam 
o espaço para saber das es-
pécies da flora e fauna locais.

calça comprida, além de 
calçados fechados e confor-
táveis. É importante levar 
repelentes, protetor solar, 
lanche e água. No parque 
existem cerca de 300 espécies 
de aves identificadas e 40 
tipos de mamíferos.

O mesmo acontece na Ilha 
Marabá. Com 13,4 mil metros 
quadrados, o espaço fica no 
Mogilar e proporciona aos 

Itapeti. Em seguida aconte-
ce a trilha, considerada de 
média complexidade e com 
cerca de 1,5 quilômetro de 
extensão. Acompanhadas de 
um guia, as pessoas podem 
observar espécies como saguis 
e admirar a vista do alto do 
parque.

No dia da visita, a reco-
mendação é para que os 
participantes venham com 

Visitas são agendadas para grupos de até oito pessoas, três vezes a cada dia

Divulgação/SVMA

80 funcionários de
Serviços Urbanos
realizaram trabalhos
de capinação e 
retirada de entulho

O Jardim Maricá e as ruas 
projetadas do Rodeio rece-
beram ontem um mutirão 
de limpeza, executado pelas 
equipes da Secretaria Muni-
cipal de Serviços Urbanos 
de Mogi das Cruzes. Fo-
ram aproximadamente 80 
funcionários empenhados 
em trabalhos de capinação, 
raspagem de guias, roçada 
e retirada de entulho.

O mutirão é realizado 
semanalmente aos sábados, 
com o objetivo de manter os 
bairros da cidade em boas 
condições. A iniciativa não 
interfere na atuação diária 
das equipes da Secretaria 
Municipal de Serviços Ur-
banos, que se dedicam ao 
atendimento de demandas 
diversas registradas pela 
população. A ação também 
faz parte da força-tarefa de 
zeladoria, que é realizada 
com o intuito de manter a 
cidade limpa e também de 
prevenir a ocorrência de 
enchentes e alagamentos.

No sábado da semana 
passada, o mutirão foi feito 

Jardim Maricá e ruas
projetadas têm mutirão

Bairro do Rodeio

no Jardim Margarida, na 
divisa entre Mogi das Cruzes, 
Suzano e Itaquaquecetuba. 
Foram mais de 12 mil metros 
atendidos com serviços de 
raspagem e 9 mil toneladas 
removidas de entulho e 
material proveniente de 
descarte irregular.

O Mercado do Produtor 
também foi atendido e, só 
ali, foram 9,2 mil metros 
atendidos com roçada. O 
mutirão teve atuação de 
58 colaboradores e apoio 
de maquinário, com 18 
roçadeiras, dois caminhões 
basculante e uma retroes-
cavadeira. Os cidadãos que 
desejam solicitar serviços 
de manutenção em áreas 
públicas devem acionar a 
Ouvidoria Municipal, pelo 
telefone 156.
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GCM promove treinamento 
para atuação na Romu

A Guarda Municipal de 
Mogi das Cruzes, com 30 
profissionais, participa durante 
esta emana de um curso para 
atuação na Ronda Ostensiva 
Municipal (Romu). A medida 
faz parte das ações da admi-
nistração municipal para o 
fortalecimento do trabalho 
da corporação na cidade e 
melhoria na segurança da 
população.

A formação é dividida em 
orientações teóricas, com aulas 
desenvolvidas na estrutura 
da Escola de Governo e 
Gestão, e atividades práticas, 
que são realizadas no Polo 
Municipal de Segurança, 
em Jundiapeba. O curso foi 
desenvolvido na segunda e 
terça-feira passada.

Durante o treinamento, 
são abordados os temas 
de patrulhamento tático, 
armamentos usados pela 
Romu, deslocamento táti-
co, abordagem a veículos, 
clínica de tiro embarcado, 
conduta de patrulha em local 
de alto risco, combate em 

Segurança

ambiente confinado, abor-
dagem a pedestre, tático com 
duas armas, salvamento de 
equipe ferida, condução de 
veículos, educação no trân-
sito e legislações aplicáveis 
durante o trabalho, como 
direitos humanos, direitos 
das pessoas e as missões e 
poderes policiais.

Ainda nesta semana, 30 
GCMs participarão de um 
curso de tiro tático com 
pistola, que será realizado 

na Academia da Polícia Civil 
(Acadepol), no Parque São 
Martinho. 

A Romu, além de realizar 
o patrulhamento do muni-
cípio, atua em ações com 
grande número de pessoas 
e aglomerações, evitando a 
ocorrência de tumultos e 
contribuindo para a sensação 
de segurança da população. 
Ela atua com veículos espe-
cíficos, adaptados para este 
tipo de serviços. 

Formação é dividida em aulas teóricas e práticas

Divulgação/PMMC

Sistema de Aprovação Digital 
supera 5,2 mil processos

A Secretaria Municipal 
de Planejamento disponi-
bilizou aos mogianos, esta 
semana, um novo serviço 
no Sistema de Aprovação 
Digital de Processos. Trata-se 
do Termo de Revalidação 
Certidão de Uso e Ocupação 
do Solo, um documento que 
revalida a Certidão de Uso 
e Ocupação do Solo uma 
única vez, por mais 180 
dias, contados da data do 
deferimento da certidão, 
excetuados os casos previstos 
em lei. Acesse a plataforma 
por meio do link https://
mogidascruzes.prefeituras.
net/login.

É o segundo serviço in-
cluído na plataforma em 
2021. No início de feve-
reiro, o sistema já havia 
incorporado a Anuência 
Prévia de Desmembramento 
/ Remembramento com 
Certidão de Conformida-
de para mais de 10 lotes, 
uma certidão para anuência 
prévia de parcelamento 
do solo, de acordo com 

Novos serviços

as diretrizes municipais e 
com o objetivo de agilizar 
a solicitação aos órgãos es-
taduais competentes, como 
a Secretaria Estadual de 
Habitação e a Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb).

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Cláudio de Faria Rodrigues, 
explica que a evolução do 
Sistema de Aprovação Digital 
de Processos faz parte de 
um trabalho que pretende 
ampliar de forma contínua as 
ferramentas digitais, sempre 
com o objetivo de agilizar 
a prestação de serviços 
públicos. “A tecnologia 
precisa ser utilizada para 
reduzir a burocracia e es-
tamos trabalhando para 
proporcionar respostas 
rápidas e eficientes para 
os cidadãos e profissionais 
da área”, observou.

Com o sistema digital da 
secretaria, todas as etapas da 
aprovação de projetos podem 
ser feitas de forma remota, 

em casa ou no escritório, 
na hora que a pessoa quiser. 
Os técnicos da secretaria 
analisam cada processo e 
solicitam eventuais docu-
mentos e certidões em falta, 
que podem ser incluídas 
também de forma digital. 
De acordo com Cláudio, a 
plataforma já é utilizada 
com eficiência por vários 
profissionais da área, que 
a cada dia se familiarizam 
mais com o método digital 
de trabalho. 

Desde sua implantação, 
em setembro de 2019, o 
Sistema de Aprovação Di-
gital já atingiu a marca de 
5.249 processos, sendo 
4.247 concluídos e 1.002 
em tramitação. Entre os 
processos que estão em 
trâmite atualmente, 383 
encontram-se com a Prefei-
tura de Mogi das Cruzes e 
619 com os requerentes. Os 
dados referem-e ao período 
compreendido entre 2 de 
setembro de 2019 a 10 de 
fevereiro de 2021.

Rede Básica de Mogi busca 
absorver demandas do Luzia

O trabalho de reestruturação está sendo conduzido por conta do fechamento do Pronto-Socorro da unidade

SAÚDE

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, reforçou 
ontem que o trabalho de 
reestruturação da rede básica 
está sendo conduzido com 
o intuito de absorver a nova 
demanda estimulada pelo 
fechamento do Pronto-Socorro 
do Hospital das Clínicas Luzia 
de Pinho Melo para casos de 
baixa e média complexidade.

A determinação do governo 
do Estado pelo atendimento 
exclusivo a casos de traumas, 
urgências e emergências veio 
no final do ano passado, com 
o início da segunda onda da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19). O Hospital Luzia 
de Pinho Melo é um dos três 
hospitais de responsabilidade 
do Estado no Alto Tietê (junta-
mente com o Hospital Regional 
de Ferraz de Vasconcelos e o 
Hospital Santa Marcelina, de 
Itaquaquecetuba), e é uma 
das unidades de referência 
na região.

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes informou 
que, até o momento, não foi 
possível detectar alterações 
na demanda pelos seus equi-
pamentos públicos. Segundo 
a Pasta, o município vem se 
estruturando ao longo dos 
anos para oferecer uma rede 
básica de saúde adequada à 
população.

Em nota, a Administração 
Municipal esclareceu que a 
rede da atenção básica conta 
com três Unidades de Pron-
to Atendimento (UPA) no 
Oropó, Rodeio e Jundiapeba, 
um Pronto-Atendimento 24 
horas no Jardim Universo, um 
Pronto-Atendimento 24 Horas 
Infantil e uma UPA referenciada 
para pacientes de Covid-19 
no Hospital Municipal Pref. 
Waldemar Costa Filho. Além 
destes, existem 20 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e 13 
unidades do Programa Saúde 
da Família (PSF), bem como 
unidades especializadas como 
Pró-Mulher, Mãe Mogiana, 
Unica Ambulatorial e a Rede 

de Atenção Psicossocial (Raps).
A Secretaria informou que o 

município está buscando uma 
nova contratação emergencial 
de médicos para suplementar 
as equipes em unidades e 
serviços de maiores demandas. 

No início do mês, o che-
fe do Executivo municipal 
declarou que haviam sido 
contratados 17 médicos, de 
diversas especialidades, para 
cobrir as demandas na rede 
municipal.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
também divulgou na noite de 
anteontem nas redes sociais 
que a deputada estadual Ma-
rina Helou (Rede) destinou 
uma emenda de R$ 100 mil 

para auxiliar no custeio da 
Saúde do município.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, o refe-
renciamento para casos de 
urgência e graves em seu 
Pronto-Socorro foi pactuado 
com todos os municípios da 
região, uma vez que levanta-
mentos da Pasta apontaram 
que 60% dos casos que de-
ram entrada eram de menor 
complexidade. “A medida 
visa otimizar a estrutura e o 
funcionamento para garantir 
atendimento aos casos mais 
complexos, em conformida-
de com o perfil assistencial 
do hospital como traumas, 
infartos, AVCs e baleados”, 
explicou em nota. 

Desde o início do novo 
regime de funcionamento 
do hospital, 608 pacientes 
foram avaliados como de baixa 
complexidade pela equipe  
hospitalar e encaminhados 
para UPA’s ou UBS, enquanto 
que 472 foram avaliados e 
receberam atendimento por 
serem de classificação de risco.

André Diniz

Hospital atende casos de traumas, urgências e emergências desde o final do ano

Mogi News/Arquivo
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Procon retomará atendimento 
no CIC de Jundiapeba amanhã

O Procon de Mogi das 
Cruzes retomará na próxima 
segunda-feira o atendimento 
no Centro Integrado de Cida-
dania (CIC) de Jundiapeba, 
que estava suspenso devido 
à pandemia da Covid-19. Os 
atendimentos serão feitos 
presencialmente, de acordo 
com os protocolos sanitários, 

Presencial

ou por meio de agendamento 
no site http://agendamentopac.
pmmc.com.br/

Os atendimentos também 
estão sendo feitos nas outras 
três unidades do Procon 
localizadas no prédio sede 
da Prefeitura, no Centro Cí-
vico, no Pronto-Atendimento 
ao Cidadão (PAC) de Braz 

Cubas e no prédio II da 
Administração Municipal, 
na rua Francisco Franco. 
O horário de atendimento 
é das 8 às 16 horas.

Mais informações por meio 
do telefone 4798-5090 e pelo 
e-mail atendimento.procon@
pmmc.com.br. O CIC fica na 
alameda Santo Ângelo, 650.

Procon atende também na Prefeitura, no PAC de Braz Cubas e no Centro Cívico

Divulgação/PMMC

11 mil alunos participam 
de avaliação virtual

Em menos de dois dias, 
uma média de 11 mil alu-
nos das escolas municipais 
de Mogi das Cruzes, que 
estão cursando do 1º ao 
9º ano do Ensino Médio, 
já realizaram a avaliação 
APRENDI por meio da 
plataforma Simulados. A 
prova foi disponibilizada 
na quinta-feira passada e 
a adesão foi atingida até 
ontem, por volta das 16 
horas.

Até a data final de reali-
zação das avaliações, no dia 
19 de fevereiro, a Secretaria 
Municipal de Educação es-
pera que uma média de 27 
mil estudantes respondam 
ao caderno de questões dis-
ponibilizado virtualmente. 

O principal objetivo é 
identificar, no contexto da 
pandemia do coronavírus as 
aprendizagens construídas 
no ensino remoto em 2020, 
quando o modelo foi neces-
sário para a continuidade 

Plataforma Simulados

das aulas. Além disso, a 
Secretaria Municipal de 
Educação levantará estes 
dados e informações para 
o replanejamento de ações 
junto às escolas. Isto, no 
sentido de garantir mais 
equidade e atender ao Pa-
recer no 5/20, do Conse-
lho Nacional de Educação 
(CNE), que aponta para a 
importância de identificar o 
desenvolvimento em relação 
aos objetivos de aprendiza-
gem e habilidades durante 
as atividades pedagógicas 

não presenciais.
Ainda de acordo com a 

Prefeitura, as avaliações 
são de Língua Portuguesa e 
Matemática, contendo: dez 
questões de cada compo-
nente para os estudantes de 
1º e 2º anos; dez questões 
de cada componente para 
os estudantes de 3º ao 5º 
anos e 15 questões de cada 
componente para os estu-
dantes de 6º ao 9º anos.

O acesso pode ser feito 
por meio do link https://
simulados.sme-mogidascruzes.
sp.gov.br/v2/index.php 
ou por meio do aplicativo 
disponível na Play Store.

 Os pais e responsáveis 
terão acesso a tutoriais em 
PDF e vídeo para auxiliar no 
acesso à plataforma. Para as 
turmas de 6º ao 9º ano do 
Cempre Benedito Ferreira 
Lopes, na Vila Lavínia, a 
avaliação foi elaborada pela 
equipe da unidade escolar. 
Em casos de dúvidas, os 
pais e responsáveis devem 
procurar a unidade escolar.

Thamires Marcelino

Prova de 
matemática 
e Lingua Portuguesa 
deve ser feita por 
estudantes do 

Prefeitos da região comentam 
o primeiro mês de governo
Sempre utilizado como termômetro, o primeiro mês de governo ajuda a mostrar como será o novo mandato

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Com o encerramento do 
primeiro mês das novas 
gestões municipais da re-
gião, o Grupo Mogi News 
buscou saber as principais 
atividades já exercidas pelas 
Prefeituras das cidades de 
Suzano, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos e 
Poá Ao que tudo indica, ao 
menos neste primeiro mês 
as ações mais relevantes 
foram focadas na Saúde, 
Infraestrutura, Segurança 
e Finanças. 

Após ter vencido mais 
uma eleição para prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL) tem mantido o foco 
nas ações de combate ao 
coronavírus (Covid-19). 
As atenções, segundo o 
Executivo municipal, devem 
continuar voltadas com 
destaque para o enfrenta-
mento da doença. Ashiuchi 
conquistou novamente os 
votos dos suzanenses e 

segue como prefeito do 
município pela segunda 
vez consecutiva, com ampla 
margem de votos. 

Já o primeiro mês de 
mandato do novo prefeito 

de Itaquá, o Eduardo Boi-
gues (PP), foi marcado 
por intervenções da Saúde, 
Segurança e Infraestrutura. 
Ainda neste mês foi criada 
a Guarda Ambiental; a base 

da Guarda Civil Municipal 
(GCM) no Caiuby; obras 
de saneamento básico no 
Marengo Baixo tiveram 
início e o bairro Recanto 
Mônica ganhou um novo 

asfalto. Além disso, o com-
bate aos aterros clandestinos 
e pancadões também tem 
sido colocado em prática 
pela nova gestão.

As primeiras ações da 

nova gestão da Prefeitura 
de Poá nestes primeiros 
30 dias de mandato foram 
voltadas à reorganização do 
município, principalmente 
na questão financeira, visto 
que a prefeita Marcia Bin 
(PSDB) assumiu a cidade com 
uma projeção de déficit nas 
contas públicas para 2021 
de R$ 77,5 milhões. Por este 
motivo, ainda neste ano a 
gestão decretou Calamida-
de Pública (7.731/2021), 
que estabelece medidas 
de contingenciamento e 
para o enfrentamento da 
Covid-19.

Por fim, a nova prefeita 
de Ferraz, Priscila Gambale 
(PSD), utilizou este primeiro 
mês do mandato para estu-
dar e analisar os projetos já 
existentes na Prefeitura. Os 
planejamentos considerados 
como viáveis pela nova 
gestão municipal devem 
receber continuidade e, 
nos demais assuntos, serão 
acrescentadas novas ideias.

Thamires Marcelino

Políticos vêm com fôlego renovado e capital político para gerir as cidades pelos próximos quatro anos

Divulgação/Secop Suzano
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SBT, 21H00

Chiquititas

A novela não é exibida aos domingos

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos domingos

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe

A novela não é exibida aos domingos

GLOBO, 19H15

Haja Coração

A novela não é exibida aos domingos

GLOBO, 21H00

A Força do Querer

A novela não é exibida aos domingos

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos domingos

 Às vezes as coisas 
não acontecem 
da maneira que 
esperamos, mas isso 
não significa que o 
resultado final não 
será positivo. A vida 
tem a capacidade 
de nos surpreender 
de diversas formas 
e nós temos apenas 
de deixar que ela nos 
traga coisas boas.

Abra os horizontes 
e permita que novas 
experiências se 
tornem realidade. 

MOMENTO
especial

Quando a vida nos surpreende 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: TELMA AP. M. T. BARROSO,

WILLIANS F. MORENO E ANNA T. R. MACEDO

DIA 15/02: THEREZA KAZUKO WATANABE, SOFIA FUKUGA-

VA SEVERINO E EDIEL BRAZ SOARES

Se for pra ter uma crise, 
que seja de riso”

 cultura@jornaldat.com.br

Acredite que não 
importa qual o 
caminho, mas sim 
ter a felicidade como 
destino.
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Corinthians tenta interferir 
na liderança do Brasileirão

Timão encara hoje o Flamengo e, na última rodada, o Internacional; adversários disputam o título do campeonato

RETA FINAL

O Corinthians está fora 
da disputa pelo título, mas 
pode ter influência decisiva 
na definição sobre quem fi-
cará com a taça de campeão 
brasileiro. Dos quatro jogos 
que restam, dois são contra 
os favoritos ao troféu. Hoje, 
às 16 horas, enfrentará o 
Flamengo, no Maracanã, 
pela 36ª rodada. Na última, 
vai encarar o Internacional, 
também fora de casa.

O time colorado é o atual 
líder, com 66 pontos, um 
a mais que o rubro-negro. 
Entre esses dois jogos, a 
equipe de Vagner Mancini 
tem os clássicos com Santos 
(que foi adiado da 33ª ro-
dada) e Vasco. É uma reta 
final complicada para quem 
vem alternando altos e bai-
xos e ainda tem como meta 
uma vaga para a Copa Li-
bertadores.

“Pela sequência, sim, o Co-
rinthians pode influenciar 
nesse título. Tem a chance 

Atacante Gustavo Mosquito é considerado titular absoluto na equipe de Mancini

de jogar contra Flamengo e 
Internacional fora de casa. 
Essas equipes estão brigan-
do ali em cima e vão encon-
trar um ‘Corinthians resis-
tência’. Brigamos por uma 
oitava vaga. Diante dessas 
equipes, precisamos somar 
pontos. Vamos influenciar, 
sim. O Corinthians talvez 
seja o único que pega os 
dois”, disse Mancini.

A boa notícia para o trei-
nador é que ele deverá contar 

com o retorno do zagueiro 
Jemerson e do meia Caza-
res, recuperados de lesão. A 
dúvida é se já começam en-
tre os titulares por estarem 
sem ritmo de jogo. Por ou-
tro lado, Mancini não terá 

o volante Gabriel e o meia 
Mateus Vital, suspensos pelo 
terceiro cartão amarelo.

Com essas mudanças, o 
time tentará resolver espe-
cialmente o problema de de-
satenção na parte defensiva. 

No empate com o Athleti-
co-PR, o Corinthians, em 
casa, esteve por três vezes 
na frente do marcador, mas 
permitiu a reação do adver-
sário. A atenção precisará 
ser redobrada no caso do 

Flamengo, pois, no primei-
ro turno, a equipe paulista 
perdeu por 5 a 1.

“Era meu segundo jogo 
apenas. O Flamengo tinha 
outro treinador, equipes vi-
viam outra fase. Tiramos li-
ções de todos os jogos. Até 
quando ganha, é preciso 
fazer ajustes. Ajustes não 
param. Somos uma equipe 
de operários tentando achar 
os erros, melhorar aqui e ali. 
Depois daquele jogo, sen-
tamos, analisamos, vimos 
onde melhorar. O que está 
bom, também tocamos no 
assunto para manter. En-
contrar maneiras de tornar 
a equipe sempre mais forte”, 
declarou Mancini.

Na parte ofensiva, Jô e 
Leo Natel brigam por uma 
posição, enquanto Gustavo 
Mosquito é considerado titu-
lar absoluto. Com Mancini, 
o atacante voltou a ganhar 
chance na equipe e não des-
perdiçou. Fez dois gols na 
última partida e tem dado 
velocidade ao ataque.

Estadão Conteúdo
Danilo Fernandes/Meu Timão

FLAMENGO 
Hugo Souza; 
Isla, 
Rodrigo Caio, 
Gustavo Henrique e 
Filipe Luís; 
William Arão, 
Gerson, 
Everton Ribeiro e 
Arrascaeta; 
Bruno Henrique e 
Gabriel. 
Técnico: 
Rogério Ceni.

CORINTHIANS 
Cássio; 
Fagner, 
Bruno Méndez, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Xavier,
Cantillo, 
Gustavo Mosquito, 
Cazares (Araos) e 
Otero; 
Léo Natel (Jô). 
Técnico: 
Vagner Mancini.

FLAMENGO 
CORINTHIANS

ÁRBITRO - Rafael Traci (SC).
HORÁRIO - 16 horas.
LOCAL - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).
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Pessoas recuperadas representam 8,5 milhões  

O Brasil já registra 8.596.130 milhões de pessoas curadas da Covid-19. O 
número é superior à quantidade de casos ativos (828.187) - que são os 
pacientes em acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas 
já representa a grande maioria do total de casos acumulados (89,0%). As 
informações foram atualizadas às 18h20 desta quarta-feira (10/02) e 
enviadas pelas secretarias estaduais e municipais de Saúde. As informações 
foram divulgadas pelo Ministério da Saúde.

 EQUILÍBRIO

A pandemia da covid-19 
trouxe muitos problemas 
e desafios para o sistema 
de saúde mundial com 
reflexos em várias áreas. 
O que está claro para os 
médicos é que muitos lutam 
contra o vírus nos hospitais 
e nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI). Outros 
milhares estão em suas 
próprias ‘UTIs’ emocionais 
e mentais. Isso acontece de 
forma solitária, sem que 
muitos procurem a ajuda de 
profissionais que possam 
aliviar as suas dores mais 
profundas. Porém, este 
socorro existe. 

A psicóloga clínica Re-
nata Marton ressalta que 
em momentos como este, 
de isolamento social, é 
imprescindível que se volte 
o olhar para dentro de si 
a fim de perceber as suas 
próprias reações físicas, 
emocionais e mentais, e 
também para os seus limites 
diante da realidade que 
se impõe, como no atual 
contexto.  

Ela afirma que apesar 
de todas as dificuldades, 
muitas vezes adoecer emo-
cionalmente pode ser uma 
forma de pedir ajuda ou de 
perceber que é preciso ter 
um novo olhar para a vida. 
Mas também é possível 
adotar atitudes preventivas. 
E, para isso, Renata orienta 
a ter hábitos simples no dia 
a dia para a manutenção 
do equilíbrio e bem-estar 
do organismo, como um 

Luciana Mendes 

Pandemia gera transtornos e 
pode levar à ‘UTI emocional’
Muitos acreditam estar saudáveis pelo apontamento de exames clínicos, mas saúde e bem estar vão além disso

passeio pela natureza, um 
momento de meditação 
ou uma conversa franca 
com um bom amigo. 

Segundo a psicóloga, 
cada um deve avaliar como 
está o seu equilíbrio físico, 
mental e emocional, bem 
como a real necessidade 
de buscar ajuda de um 
profissional de saúde, e 
também de mudar hábitos, 
atitudes, pensamentos e 
sentimentos. “É preciso 
fazer desse momento tão 
desafiador para a huma-
nidade, uma parada para 
reflexão e avaliação. Pois é 
dentro de cada um que está 
o potencial para a saúde e 
a realização”, disse Renata.   

Todos os dias, os ór-
gãos de saúde atualizam 
os números de vítimas 
da covid-19 e agem de 

acordo com os protocolos 
médicos para tentar salvar 
vidas. Mas, o que as equipes 
médicas não conseguem 
atualizar diariamente é o 
número daqueles que estão 
internados dentro de si, 

“morrendo” aos poucos por 
falta de alegria, trabalho 
para seu sustento, otimismo, 
esperança, fé, companhia, 
diversão, confiança, dentre 
outros.

Adaptação à 
rotina

O professor Luis Sergio 
Sardinha, coordenador do 
curso de Psicologia do Centro 
Universitário Braz Cubas, 
em Mogi das Cruzes, disse 
que, apesar dos quadros 
de ansiedade e depressão 
que este estado de exceção 
gerou nas pessoas, o mais 

importante neste momento 
é não ficar refém do medo 
e tentar buscar se adaptar 
à situação, entender quais 
oportunidades surgem e 
partir para novas ações.

Dicas de saúde 
O Ministério da Saúde 

recomenda uma alimen-
tação saudável e rica em 
alimentos naturais (grãos, 
frutas, legumes e verduras); 
a Ingestão diária de água, 
em média 30 ml por quilo 
de peso; a prática esportiva 
regular, no mínimo três 
vezes por semana, além 
de dormir oito horas por 
noite, entre outros cui-
dados. É preciso cuidar 
da saúde e alimentação 
e garantir momentos de 
lazer e evitar o estresse e 
a correria.

Divulgação 

O isolamento imposto pela covid-19 tem provocado problemas físicos, emocionais e mentais 

saúde+
maturidade

Divulgação

Para o professor Sardinha, a adaptação se faz necessária

Saiba mais

Dicas para ser mais saudável

Mental 

*Ter pensamentos positivos e de gratidão com a 
vida
*Estudar sobre o que se gosta 
*Tirar um período para o entretenimento (ler 
livros, assistir filmes, fazer artesanato, etc)
*Desenvolver o hábito da meditação, que é o de 
esvaziar a mente. É o antídoto para o excesso

Emocional

*Cultivar emoções e bons sentimentos
Fonte: Ministério da Saúde 
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A VOZ DA EXPERIÊNCIA

DIREITOS CONTRIBUIÇÃO

Agora é a vez dos mais 
experientes em alta com 
o The Voice +. Com uma 
edição totalmente voltada 
para cantores e cantoras 
com mais de 60 anos estão 
na disputa dois repre-
sentantes do Alto Tietê: 
Henriette Fraissat, de Mogi 
das Cruzes e Jorge Darrô, 
de Poá. Emocionaram os 
jurados e a quem assis-
tiu suas apresentações, 
ensinando a todos que 
o sonho não tem idade.

Experimentar o gostinho 
do sucesso após os 60 
não é para qualquer um. 
Existem muitos exem-
plos de personalidades 
com trajetórias de quem 

Cristina Gomes

Fama e projeção nacional após 
os 60 anos trazem inspirações
Cantora Henriette, de Mogi, e Jorge Darrô, de Poá, já eram conhecidos e são motivo de orgulho na região 

Arquivo pessoal

Dama dos palcos mogianos, Henriette se destacou no The Voice + com seu talento e interpretação

alcançou a fama depois 
de se tornar experiente. 

Angenor de Oliveira, o 
Cartola, nasceu no Rio de 
Janeiro e ainda criança 
aprendeu a tocar violão e 
cavaquinho com seu pai 
e logo tomou gosto pelo 
samba. Abandonou os 
estudos e aos 15 anos foi 
ajudante de pedreiro. O 
apelido “Cartola” surgiu 
devido a um chapéu de 
coco que ele usava para 
proteger a cabeça do pó 
de cimento. Não há hoje 
quem não saiba quem foi 
Cartola e não relacione o 
seu nome ao samba.

Em todas as áreas te-
mos inspirações: Cora 
Coralina que viveu como 
Anna Lins dos Guimarães 

Peixoto Bretas (seu nome 
de batismo) até os 50 anos 
de idade, quando deci-
diu assumir de vez seu 
pseudônimo. Ela escrevia 
desde a adolescência, mas 
somente em 1965, aos 
76 anos de idade, Cora 
Coralina publicou o seu 
primeiro livro intitulado 

“Poemas dos Becos de 
Goiás e Estórias Mais”. 
Até hoje é uma das mais 
importantes escritoras 
brasileiras.

Palmirinha Onofre, só 
conheceu o sucesso após 
os 60 anos, na década de 
1990, quando finalmente 
estreou seu próprio pro-
grama. Passou pelo “Note 
e Anote” até ter fama e 
projeção nacional.

Validade da Carteira 
do Idoso vai até julho

IR permite destinar parte do
recurso a conselhos dos Idosos

O governo prorrogou a 
validade das carteiras do 
Idoso já impressas até julho 
de 2021. A norma também 
altera os procedimentos 
para novas emissões. O 
documento serve para 
garantir acesso a vagas 
gratuitas ou desconto 
de no mínimo 50% em 
passagens interestaduais.

Tem direito ao benefício 
todo cidadão com mais 
de 60 anos e renda igual 

O brasileiro pode usar 
uma de suas principais 
obrigações a cada ano 
para fazer o bem, desti-
nando parte do Imposto 
de Renda a projetos sociais 
e colaborar com conse-
lhos municipais como o 
do idoso. A opção está 
disponível no próprio 
programa da declaração 
anual, que permite a doa-
ção de até 6% do imposto 
devido ou o abatimento 

ou inferior a dois salários 
mínimos. O Estatuto do 
Idoso (Lei 10.741/2003) 
estabelece que, para esses 
idosos de baixa renda, 
sejam reservadas duas 
vagas gratuitas em todos 
os veículos de transporte 
coletivo interestaduais. 
Para além dessas vagas, 
é aplicado o desconto. A 
regra serve para ônibus, 
barco e trem (avião não 
está incluso).

Agência Brasil

Documento serve para garantir 
acesso às vagas gratuitas

Quem pode comprovar 
renda não precisa emitir 
a Carteira do Idoso para 
usufruir do benefício, 
basta apresentar os do-
cumentos.

de até 6% da restituição, 
limitada a 3% para cada 
tipo de ação.

Em 2020, a Receita Fede-
ral criou uma novidade. O 
contribuinte poderá doar, 
diretamente na declara-
ção, recursos para fundos 
controlados por conselhos 
municipais, estaduais e 
nacionais do Idoso. A 
novidade foi criada pela 
Lei 13.797/2019.

Com a lei, elas passaram 

a ser feitas diretamente na 
declaração, sendo pagas 
junto com a primeira cota 
ou cota única do imposto.

A lista dos fundos que 
podem receber o dinhei-
ro e aparece no próprio 
programa gerador da de-
claração. Não é possível 
doar para uma entidade 
específica. Quando a doação 
for selecionada o sistema 
emitirá um documento a 
ser pago.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CÂNCER
Av. Braz de Pina, 26  Vila Vitória  Mogi das Cruzes  Tel.: 4794-7003   www.cecan.org.br  cecan@cecan.org.br

PREVENIR É A MELHOR FORMA DE SE CUIDAR!
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Mais que simplesmente desfilar flashes na coluna, ter a sensibilidade de referenciar cada amigo me traz a aproximação em tempos 
de distanciamento social. Por isso , quando resolvi começar a evidenciar nomes que fazem parte não só do meu convívio como de 
muitos , pois os amigos dos amigos somam nesta lista imensa que já destaquei e venho assim fazendo, tornando nossa editoria 
alvo de elogios e de muita articulação. Mesmo na era digital , ter flashes como esses movimentam os comentários , as trocas de 
mensagens de quem foi colocado em evidência, mostrando o quanto podemos tirar coisas boas e promover sentimentos nobres 
como o da “AMIZADE”. Com certeza está complicado o emocional de muita gente , é só abrir os noticiários e vemos o quanto psi-
cologicamente muitos estão sentindo toda essa pandemia. A falta dos eventos , das festas , das confraternizações nos recolhe ao 
individualismo o qual nunca estivemos acostumados . Nascemos e vivemos para nos agrupar mas como não podemos e devemos , 
vamos externar sentimentos nobres com gestos que farão a diferença sempre . Friends VIIi hoje com mais e mais queridos amigos !!!!

Friends VIII

O
s
n
y

Eduardo D’Ávila

Abediel Pereira

 Francisco Averaldo (Coquinho)

 João Aranda Kid Santú

Sebastião Gomes Valdemir Souza


