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Mulheres são mais infectadas por
Covid, mas homens morrem mais
Mais de 400 pessoas do sexo masculino foram a óbito em Mogi, enquanto a doença matou quase 300 mulheres

SOLIDARIEDADE

  Banco de Perucas será reaberto nesta terça-feira. Cidades, página 6

A maior parte dos óbitos pelo 
novo coronavírus nas cidades do 
Alto Tietê continua sendo de ho-
mens e portadores de cardiopatia. 
No entanto, o número de contami-
nações pelo vírus é mais frequente 
entre as mulheres, segundo a Fun-
dação Sistema Estadual de Análise 
de Dados (Seade). Em Mogi, por 
exemplo, homens com idade en-
tre 70 e 79 anos falecem mais por 
complicações da doença. O levanta-
mento diário apontou que das 707 
mortes registradas em Mogi, noti-
ficadas até a tarde de quarta-feira, 
408 eram homens e 299, mulhe-
res. Isso significa que somente os 
óbitos de homens correspondem a 
57,7% do total. Cidades, página 6

Marco Bertaiolli

Deputado quer 
hospital Pezzuti 
como referência
Cidades, página 3

COPA DO BRASIL

Grêmio e 
Palmeiras 
começam a 
decisão. p7

Óbitos de homens correspondem a 57,7% do total das 707 vítimas fatais registradas no município
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Segurança

Obras da Central de Inteligência
chegam a 44% do cronograma

Ao custo de R$ 4 milhões, prédio na Miguel Gemma 
deve ser entregue em sete meses. Cidades, página 4
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AUXÍLIO DO GOVERNO
O governador João Doria (PMDB) 
anunciou duas iniciativas que irão 
beneficiar 100 mil cidadãos até o fi-
nal do ano. O programa Bolsa-Tra-
balho, com o objetivo de oferecer 
bolsa-auxílio e qualificação profis-
sional online para a população de-
sempregada, principalmente duran-
te a pandemia, e o Via Rápida, que a 
partir do mês que vem contará com 
bolsa para os estudantes matri-cu-
lados nos cursos. / 

MÃOS À OBRA
A Comissão Permanente de Obras, 
Habitação, Meio Ambiente, Urba-
nismo e Semae da Câmara de Mogi 
realizará, a partir da próxima sema-
na, ações para conferir os trabalhos 
que vêm sendo realizado no muni-
cípio. Segundo o presidente da co-
missão, o vereador Carlos Lucares-
ki (PV), uma das prioridades será as 
obras da Maternidade Municipal de 
Braz Cubas, com expectativa de ser 
entregue em 2022. 

ESPORTE INDEFINIDO
Março se aproxima e, até o momen-
to, ainda não foi definido o nome que 
vai chefiar a Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer. No mês passa-
do, Reinaldo Barreiros foi anuncia-
do secretário-adjunto da Pasta, mas 
pediu desligamento. Atualmente, o 
secretário-adjunto é Danilo Luque. 
Marcelo Vendramini foi um dos últi-
mos nomes oficializados pelo prefeito 
Caio Cunha (Pode) na nova gestão, 
neste caso, para o cargo de diretor-
-geral do Semae.

PROJETOS PELO CAMINHO
Por falar em esportes, a Pasta não 
conseguiu cumprir a promessa feita 
de reformar 11 campos públicos na 
cidade, além da construção de outros 
11 espaços esportivos em diversos 
locais da cidade. Programas como 
o Bolsa Atleta e a criação de 20 es-
colinhas de esportes, em parceria 
com clubes da cidade, também fi-
caram pelo caminho.

ISENÇÃO DO ZONA AZUL
O vereador Policial Maurino (Pode) 
apresentou uma indicação ao Execu-
tivo Municipal pedindo estudos para 
a isenção de pessoas com mais de 
65 anos do pagamento do estacio-
namento Zona Azul no município. A 
isenção seria por um período de até 
duas horas. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Aberração

E
m tempos gravíssimos que vive-
mos nesta época de pandemia de 
coronavírus, momento em que to-
dos os esforços deveriam se valer 

para combater a doença, eis que a Câmara 
dos Deputados resolve dificultar ainda mais 
a prisão e, consequente, investigação de 
parlamentares. Uma verdadeira aberração. 
Apelidada de carinhosamente de PEC (Pro-
posta de Emenda à Constituição) da Im-
punidade, o projeto coloca mais objeções 
– sim, pois, já existe outras que dificultam 
a prisão – na detenção de um deputado ou 
senador: uma delas é que, no caso de pri-
são, o parlamentar detido ficará no próprio 
Congresso Nacional, e não em uma cela de 
prisão, isso é, se o Parlamento brasileiro 
confirmar a prisão, que só pode ser emiti-
da pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 
      Na sexta-feira, o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur Lira, tentou de 
uma forma à jato colocar a PEC da Impu-
nidade em votação. Não deu certo, já que 
o chefe da Casa de Leis nacional não con-
seguiu apoio necessários dos demais con-
gressistas em bancar esse projeto de bate e 

pronto. O texto deve ser analisado por uma 
comissão especial. 
    É animador que Lira tenha sido derro-
tado, mas nem tanto, pois sem dúvida a 
PEC voltará à carga e será pauta mais vez. 
O projeto, também apelidado de PEC Da-
niel Silveira, em homenagem ao deputado 
preso durante a semana passada por fazer 
ataques à democracia, quer legitimar este 
tipo de situação e confundir liberdade de 
expressão e imunidade parlamentar em 
seu direito inviolável à opinião em crimes. 
    O Alto Tiete possui três representantes 
na Câmara dos Deputados. A esperança de 
que esse projeto seja sumariamente esque-
cido, mas se não, esperamos que os parla-
mentares da região votem contra a PEC. 
Ela já foi criticada pela opinião pública e 
pelo próprio STF. 
    É de esperar que essa aberração não vá 
para frente e todos os esforços sejam dire-
cionados ao combate à Covid-19 e, conse-
quentemente, espera-se a volta normal dos 
brasileiros à rotina e ao salvamento de vi-
das e da economia, que no Alto Tietê sofre 
com as oscilações causadas pela pandemia. 

Há apenas sessenta anos, 
a mulher ficou dona da sua 
fecundidade, graças ao sur-
gimento da pílula anticon-
cepcional. O homem é sem-
pre linear em sua função de 
reprodutor; a mulher  é em 
tudo cíclica ao manter o rit-
mo da sua fertilidade. Seu 
destino biológico e social, a 
perpetuação da espécie, foi 
alterado pela cultura e pela 
ciência. 

Ela que consagrava toda 
a sua energia à sua função 
de maternidade e de cria-
ção, hoje, encontrou arestas 
desgastantes de adaptação à 
sua natureza a fim de pro-
var a sua igualdade. Nunca 
haverá igualdade, mas, sim, 
semelhança. A supremacia 
do cérebro humano está na 
sua capacidade dialética – o 
hemisfério esquerdo é reser-

Humanização da mulher IV

ARTIGO
José Mauro Jordão

vado ao controle da lingua-
gem e o direito ao sentido 
do espaço. 

A biologia demonstra que 
no cérebro da mulher essa 
divisão não é tão rigorosa, 
pois cada hemisfério é capaz 
de cumprir ambas as tarefas, 
evidenciando, entre os sexos, 
uma diferença, e não uma 
superioridade. A psicologia 
revela que a mulher leva van-
tagem no que se refere à lin-
guagem e formulação, mas 
desvantagem na percepção 
do espaço. Nas indústrias 
mecânicas elas ocupam seto-
res de menos especialização; 
mas, na indústria química, 
como na França, a mão de 
obra feminina é mais quali-
ficada. Simone de Beauvoir, 
feminista e escritora france-
sa, publicou que a mulher 
não nasce mulher, ela é fei-

ta mulher. 
Biológica e culturalmente, 

graças a Deus, ela continua 
sendo sempre mulher. Lem-
bro-me de um colega aneste-
sista que quando a mãe an-
siosa perguntava, ao nascer 
a criança, se era menino ou 
menina, ele, irônico, respon-
dia: “Menino... por enquan-
to!” O movimento feminista 
deflagrado há quase 60 anos, 
na busca da igualdade escon-
dia, numa odiosa burca de 
moralismo vitoriano, o corpo 
da mulher, evitando de ser 
vista apenas como um objeto 
sexual. Hoje, o risco de per-
der novamente a dignidade 
e o respeito alcançado à du-
ras penas, está naquelas que 
procuram mostrar demais a 
diferença escondida.  

Mauro Jordão é médico.

 josemaurojordao@gmail.com

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Atendimento ao leitor: MOGI NEWS (editor@moginews.com.br) l FONE/REDAÇÃO: 4735-8021
Atendimento ao anunciante: MOGI NEWS(comercial@moginews.com.br / arte@moginews.com.br)
Atendimento ao assinante: MOGI NEWS (assinatura@moginews.com.br) l FONE/ASSINATURA: 4735-8015

Diretora Comercial: Sentileusa Moraes - e-mail: sentileusa@moginews.com.br - COMERCIAL: 4735-8020 - ASSINATURA: 4735-8015      www.facebook.com/grupomoginews

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores. Todas as informações contidas no artigos publicado nesta edição são de inteira
responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e reflexão
sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Fundado em 07/03/2006 - Fundador: Paschoal Thomeu - Semanário: 15/11/1975 até 20/06/1997 - Diário Matutino: 21/06/1997

CHARGE

RODRIGO BARONE



cidadesDomingo, 28 de fevereiro de 2021 3portalnews.com.br

Bertaiolli defende uso do

Pezzuti na luta contra a Covid

Deputado federal é mais uma autoridade da região que propõe a elevação do hospital como unidade de referência

PROPOSTA REFORÇADA

O deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) defendeu a 
utilização do Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
no distrito de Jundiape-
ba, como unidade de refe-
rência para atendimento de 
casos de Covid-19. Para ele, 
isso seria fundamental para 
a estratégia de saúde pública 
do município e da região, 
devendo ser uma prioridade 
dos agentes públicos.

A posição vem depois do 
encontro de representantes 
da Prefeitura e da Câmara 
de Mogi com o secretário 
de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn, realizado no iní-
cio da semana. O encontro, 
que aconteceu na cidade de 
São Paulo, proporcionou a 
troca de informações entre 
as partes sobre a situação da 
rede pública de saúde em 
Mogi e na região do Alto 
Tietê como um todo.

Segundo o deputado Ber-
taiolli, a utilização do Hospital 

Dr. Arnaldo Pezzuti segue as 
diretivas do Pacto Hospital, 
que teria sido criado em 
sua gestão como prefeito 
da cidade. “O objetivo era 
de que todos - os hospitais 
do Estado, o Hospital Mu-
nicipal de Braz Cubas, a 
Santa Casa e as unidades 
particulares - se integrassem 
e funcionassem de forma 
complementar para que não 
houvesse excesso de oferta 
de algumas especialidades 

e demanda reprimida de 
outras. O Hospital Dr. Ar-
naldo precisa se integrar a 
esse processo”, explicou.

Segundo o secretário de 
Saúde de Mogi, Henrique 
Naufel, o encontro de trabalho 

ocorrido na segunda-feira 
teve como principal objetivo 
apresentar o prefeito Caio 
Cunha (Pode) ao secretário de 
Estado da Saúde, e a principal 
solicitação do município é 
pelo incremento de leitos de 

enfermaria para Covid-19 à 
retaguarda de atendimento 
para o Alto Tietê. “O pedido 
de utilização do Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti 
para casos de Covid-19 segue 
em análise. Infelizmente, a 

progressão de casos é uma 
realidade em todo o Estado. 
Esperamos que as pessoas, 
principalmente os jovens, 
respeitem o distanciamento 
necessário neste momento”, 
apontou o secretário.

Questionada pela reporta-
gem, a Secretaria de Estado 
da Saúde informou que, 
desde o início da pandemia, 
já foram ativados cerca de 
500 leitos exclusivos para 
Covid-19 na região, além 
de 130 novos respiradores. 

“A Secretaria dialoga com 
todos os gestores e reali-
za análises técnicas para a 
definição das estratégias 
assistenciais, sempre com 
base no monitoramento 
do cenário da pandemia”, 
afirmou em nota.

Ontem, a Grande São 
Paulo foi rebaixada à Fase 2 
(laranja) do Plano São Paulo 
de retomada das atividades. 
A taxa de ocupação de leitos 
de UTI para Covid, principal 
critério usado pelo governo 
do Estado, chegou à 70,8%.

André Diniz

Grupo reivindica a abertura de 40 leitos no hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti

Osvaldo Birke/Arquivo

Bertaiolli cita a criação de
um projeto de integração

Mogi News/Arquivo

Com os dias mais quentes, 
o uso de equipamentos elé-
tricos pode se intensificar e 
isso trazer reflexo na conta de 
energia. Para reforçar sobre 
o uso eficiente e correto da 
eletricidade, a EDP, distribui-
dora de energia elétrica do 
lto Tietê, selecionou algumas 
dicas para fazer parte da 
rotina da família.

Por exemplo, manter janelas 
e portas fechadas quando 
o ar-condicionado estiver 
funcionando, evitar o abre e 
fecha constante da geladeira 
e acumular roupas sujas para 
utilizar a máquina de lavar 
em sua capacidade máxima, 
pode não parecer, mas são 
atitudes que em conjunto 
com outras, podem fazer a 
diferença na conta de energia 
no final do mês.

O gestor de relacionamento 
da EDP, Roberto Miranda, 
destacou que entre os vi-
lões do consumo de energia 
no verão está o uso do ar-

-condicionado. “Para que o 
equipamento não consuma 

EDP reforça dicas de uso eficiente 
da energia elétrica em dias quentes

Consumo

grande quantia de roupas e 
passe todas de uma única vez. 
Pode demorar mais tempo 
para concluir o serviço, mas 
o gasto será menor.

O refrigerador ou freezer 
deve ser protegido dos raios 
solares e mantido o mais 
afastado possível do calor 
do fogão. Outra dica é não 
utilizar a parte traseira do 
refrigerador para secar panos 
e roupas.

Computador
Para diminuir o consumo 

de energia, o monitor de 
vídeo do computador deve 
ser desligado. O equipamento 
é responsável por 70% do 
consumo de energia . 

que economiza 30% mais 
do que se estiver na posição 

“Inverno”. Além disso, o tem-
po ideal de banho é de 5 a 
8 minutos, isso economiza 
energia e água.

Com a máquina de lavar 
roupas, se o equipamento 
tem capacidade para bater 
até 10 quilos, não há ne-
cessidade de ligá-la apenas 
para trabalhar pela metade 
da carga. A mesma dica vale 
para as secadoras. Lavar ou 
secar poucas peças é desper-
diçar energia. Com o ferro 
de passar roupas também 
não é diferente. Evite usá-

-lo diversas vezes ao dia 
para desamassar apenas uma 
peça do vestuário. Acumule 

mais energia do que o ne-
cessário, o recomendado é 
deixar todas portas, janelas, 
persianas e cortinas fechadas, 
evitando a entrada de calor 
no ambiente para não forçar 
sua capacidade, além disso, 
sempre que possível, vale 
selecionar a função sleep”. 
Na hora da compra, avalie 
a potência da máquina de 
acordo com o tamanho do 
ambiente que será refrige-
rado e verificar se o filtro 
está limpo para não haver 
esforço extra do aparelho.

Outro ponto a se atentar é 
o chuveiro. É possível apro-
veitar os dias quentes para 
manter a chave do chuveiro 
elétrico na posição “verão” 

Comparação entre as lâmpadas 

Tipo de lâmpada Incandescente Fluorescente compacta LED

Potência (W) 60 15 8

Fluxo luminoso (Im) 864 840 850

Temperatura de cor (k) 2.700 6.500 4.000

Vida útil (horas) 1.000 8.000 25.000

Os candidatos a novos 
membros do Conselho Mu-
nicipal de Acompanhamento 
e Controle Social (CACS) do 
Fundeb (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação) 
serão divulgados amanhã. A 
eleição dos representantes 
será de terça a sexta-feira da 
semana que vem.

As inscrições se encerraram 
anteontem e estavam abertas 
para professores, diretores, 
pais, estudantes e servidores 
técnico-administrativos da 
Educação Básica Pública, além 

Candidatos do Fundeb 
serão divulgados amanhã

Conselho de Acompanhamento

de representantes de Orga-
nizações da Sociedade Civil 
(de acordo com os critérios 
estabelecidos no §3º, inciso 
V, artigo 34 da Lei Federal nº 
14.113/2020) e das escolas do 
campo. Os novos membros 
serão eleitos para titular e 
suplente. 

A eleição é totalmente online 
e os conselheiros serão eleitos 
entre os seus pares. O Conselho 
tem a responsabilidade pelo 
acompanhamento, controle 
social e fiscalização sobre a 
distribuição, a transferência e 
a aplicação da totalidade dos 
recursos do Fundeb.

Eleição dos membros será na semana que vem

Divulgação/PMMC
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Central de Inteligência está 
44% das obras concluídas

Com 44% do cronograma 
de obras já executado, restam 
aproximadamente sete meses 
para que a Central de Inteli-
gência da Guarda Municipal de 
Mogi das Cruzes seja entregue. 
O espaço tem previsão de 
finalização estrutural para o 
mês de setembro deste ano e 
estará localizado na avenida 
Engenheiro Miguel Gemma, 
no bairro Jardim Armênia.

O investimento total da 
nova construção está estimado 
em R$ 3.979.035,00, as in-
formações foram divulgadas 
pela Secretaria Municipal de 
Obras na semana passada. 
Por outro lado, a Secretaria 
Municipal de Segurança in-
formou que nesta nova gestão 
do prefeito Caio Cunha (Pode) 
mantém o planejamento para 
a utilização do espaço com 
estruturas ligadas à Pasta.

“Além disso, o local tam-
bém receberá a nova Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp), que faz o 

Segurança

monitoramento da cidade por 
câmeras, além de centralizar 
o sistema de alarme, atendi-
mento telefônico da Defesa 
Civil, Guarda Municipal e 
Departamento de Trânsito, 
entre outros serviços”, acres-
centou a secretaria.

Apesar da previsão de 
entrega da Central de Inte-
ligência, que contará com 
um conjunto de serviços, 
para setembro, ainda não 
foi estipulada uma data para 
o início das atividades no 

local. Segundo a Secretaria 
Municipal de Segurança, o 
prazo está sendo estudado.

Conforme publicado pelo 
Mogi News em edições ante-
riores, Mogi conta com 128 
câmeras de monitoramento, 
além de 172 câmeras fixas 
em prédios municipais, tota-
lizando 300 equipamentos à 
disposição da população. As 
câmeras de monitoramento 
estão distribuídas em Jundia-
peba, Braz Cubas, César de 
Souza, Sabaúna e Quatinga.

Thamires Marcelino

ONG Jabuti proverá ação 
para ampliar arrecadações

O Centro Educacional Ja-
buti, localizado em Mogi das 
Cruzes, promove nos dias 5, 6 
e 7 de março, uma ação para 
arrecadar fundos no sentido de 
manter seus projetos ativos. A 
pandemia da Covid-19 gerou 
queda na captação de recursos 
necessários para realizar o 
atendimento das 450 crianças 
e adolescentes em suas duas 
unidades de educação infantil e 
no projeto Prema – Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos. 

O evento, que será realizado 
na sede, localizada na avenida 
Brasil, 463, no Mogi Moderno, 
contará com venda de pastéis, 
panquecas, bebidas e doces. 
Quem quiser ajudar poderá 
optar por dois combos, com 
compra antecipada até o dia 
3 de março. 

O primeiro combo con-
tará com quatro panquecas 
e uma caçulinha por R$ 15 
e o combo 2 é formado por 
oito panquecas e um pedaço 
de pudim por R$ 25. Haverá 
panquecas de carne, frango 

Dias 5, 6 e 7 de março

ou brócolis, com possibili-
dade de escolher entre dois 
molhos: branco ou bolonhesa. 
Os pedidos devem ser feitos 
com antecedência por meio 
dos telefones 2988-8505 ou 
WhatsApp 96162-8491, das 
11 às 15 horas.

Já os pastéis de queijo, carne, 
pizza, frango e palmito pode-
rão ser adquiridos na avenida 
Laurindo Pereira, 498, em 
Jundiapeba. Para encomen-
das de combos, com preços 

promocionais, os pedidos 
devem ser antecipados até 
o dia 4 de março, por meio 
dos telefones 4729-9573 e 
4735-1154.

O Jabuti é uma organização 
sem fins lucrativos voltada 
para a assistência de menores 
em condições de exclusão 
social, através de ações cul-
turais e socioeducativas. Mais 
informações também podem 
ser obtidas por meio do site 
https://www.jabuti.org.br/.

Evento contará com a venda de pastéis e panquecas

Divulgação

Agricultura planeja criar Grupo 
de Trabalho para a área rural

Objetivo é criar uma carta de serviços para orientar moradores e produtores na poda preventiva de forma segura

PODA E CORTES DE ÁRVORES

A Secretaria de Agricultura 
de Mogi das Cruzes criará 
um Grupo de Trabalho sobre 
poda e cortes de árvores na 
área rural. Este foi um dos 
principais assuntos abordados 
na primeira reunião deste 
ano do projeto Segurança 
Rural – Campo Seguro, 
realizada na quarta-feira 
passada, na Associação dos 
Agricultores de Cocuera, de 
acordo com os protocolos 
sanitários. O objetivo é 
criar uma carta de serviços 
para orientar moradores e 
produtores da zona rural no 
manejo da poda preventiva 
de forma segura.

O grupo deverá ser for-
mado por representantes 
da Pasta, da Secretaria do 
Verde e Meio Ambiente, EDP 
distribuidora de energia 
Elétrica do Alto Tietê e 
Polícia Militar Ambiental. 

“A sugestão de criar o grupo 
surgiu de nossa equipe e 
atenderá uma demanda dos 
produtores e moradores que 
participaram da reunião. A 

reunião foi muito produtiva 
e possibilita que possamos 
ouvir diferentes atores en-
volvidos na questão da 
segurança no campo para 
construirmos juntos novas 
políticas públicas para o 
setor”, avaliou o secretá-
rio de Agricultura, Felipe 
Monteiro de Almeida.

A importância do uso do 
aplicativo E-ouve – Mogi 
é Agro Novos Caminhos 
também foi reforçada na 
reunião. A ferramenta é 
utilizada para as demandas 

de manutenção de estradas 
e também para as podas 
de árvores. Outros temas 
abordados foram a segu-
rança nos finais de semana, 
lâmpadas queimadas, sinal 
de internet, loteamentos 

clandestinos e falta de CEP 
na área rural.

A reunião contou com 
a participação de Camila 
Cristina de Souza, secre-
tária de Serviços Urbanos, 
Alessandro Silveira, diretor 

coordenador de Controle 
e Expedição das Regionais, 
Benedito Gishifu, presidente 
da Associação dos Agricul-
tores de Cocuera, Alison 
Ciuzo Chida, presidente 
da Associação Cultural 

Agrícola de Biritiba Ussu 
e Yoshio Takeshita, presi-
dente da Associação Rural 
de Pindorama.

Representando a área de 
segurança estiveram presentes 
André Ikari, secretário de 
Segurança, Francisco Carlos 
Del Poente, Delegado Titular 
do 1° DP, Luiz Carlos Claro 
e Dorgival César Carvalho, 
representando o Doutor 
Alexandre Batalha, do 3º DP, 
Capitão Rogério Rodrigues, 
Comandante da 1ª Cia. Do 
17º Batalhão da Polícia 
Militar (PM) de Mogi das 
Cruzes e o Tenente Aurélio 
Alexandre Teixeira, do 2º 
Pelotão da Polícia Militar 
Ambiental. A Câmara Muni-
cipal foi representada pelos 
vereadores Pedro Komura 
(PSDB), Mauro Yokoyama 
(PL), o Mauro do Salão, 
Vitor Emori (PL), Maurino 
José da Silva (Podemos) e 
Johnross Jones Lima (Po-
demos) e representante do 
vereador Milton Lins (PSD), 
o Bi Gêmeos.

Outros temas abordados foram segurança, iluminação pública  e sinal de internet 

Divulgação/PMMC

Investimento para obra é avaliado em R$ 3,9 milhões

Divulgação/PMMC

Farão parte 
representantes de 
secretarias, da EDP  
e da Polícia Militar 
Ambiental
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Ações contra a dengue são 
intensificadas no Alto Tietê

Chuvas e calor forte, caraterísticos de fevereiro, são convites para criadouros do mosquito transmissor da doença

AEDES AEGYPTI

Os primeiros meses do 
ano são períodos em que 
os casos de dengue tendem 
a ser maiores devido aos 
fatores climáticos, como as 
altas temperaturas somadas 
às chuvas intensas. Por este 
motivo, as equipes da Vigi-
lância Sanitária municipais 
intensificam o trabalho de 
monitoramento dos focos de 
dengue. Mogi das Cruzes, por 
exemplo, mantém o Núcleo 
de Prevenção e Controle de 
Arboviroses que movimenta 
ações permanentes de combate 
ao Aedes aegypti.

“Foram registradas, até o 
momento, 20 notificações 
suspeitas, das quais 15 casos 
já foram descartados, 4 aguar-
dam resultados de exames e 
um foi confirmado”, explicou 
a Secretaria Municipal de 
Saúde durante a semana. 
Ainda segundo a Pasta, em 
janeiro e fevereiro de 2020 
foram confirmados dez ca-
sos da doença. Atualmente, 

todo o território mogiano 
possui potenciais focos para 
a proliferação do mosquito 
e os cuidados precisam ser 
contínuos.

Em Suzano, o Setor de 
Controle de Zoonoses informou 
que o trabalho em busca de 
focos de criadouro do mosquito 
é rotineiro, sendo que ocorre 
diariamente nas residências e 
em pontos estratégicos a cada 
duas semanas. “Não há um 
bairro específico para atuação. 
Os pontos estratégicos estão 
na cidade toda e geralmente 
são estabelecimentos como 
ferros-velhos, galpões de re-
ciclagem, borracharias, entre 
outros”, disse o Executivo.

 Ainda o levantamento da 
Vigilância Epidemiológica 
mostrou que nenhum caso 
confirmado de dengue foi 
registrado neste ano. Por outro 
lado, no mesmo período de 
2020, de janeiro a fevereiro, 14 
pessoas contraíram a doença, 
sendo dez em janeiro e quatro 
em fevereiro.

No município de Poá, as 

visitas ocorrem seguindo os 
cronogramas do Programa 
Nacional de Controle da 
Dengue (PNCD) em parceria 
com o Programa Saúde da 
Família, além das deman-
das recebidas por meio da 

ouvidoria, assim como da 
realização de bloqueio de 
criadouro mediante a suspeita 
de dengue.

“Ainda seguindo as diretrizes 
do PNCD as visitas nos pontos 
estratégicos e imóveis podem 

ser quinzenais, mensais ou 
trimestrais. Os bairros mais 
sensíveis ao problema da den-
gue no município são: Kemel, 
Calmon Viana e Nova Poá”, 
disse. Em nota, a Prefeitura 
de Poá afirmou ainda que 

em janeiro e fevereiro do ano 
passado foram registrados 
nove casos, enquanto neste 
ano não houve nenhum.

Em Itaquaquecetuba, as 
equipes da Vigilância Sani-
tária estão realizando visitas 
quinzenais nos pontos estra-
tégicos para eliminação de 
criadouros. Esses locais são 
os bairros onde há imóveis 
como ferro-velho e borracharia, 
por exemplo. Em 2020, foram 
confirmados dois casos em 
janeiro e nove em fevereiro. 
Não há casos confirmados 
este ano.

Por fim, em Ferraz de 
Vasconcelos a fiscalização 
dos pontos mais propícios 
ao mosquito da dengue é 
realizada com base em de-
núncias, além das verificações 
casa a casa, que são rotineiras. 
Bairros como o Jardim São 
Miguel e Jardim Ipanema, são 
pontos onde foram registrados 
focos do mosquito neste ano, 
quando houve um caso. Em 
janeiro e fevereiro de 2020 
houve dois casos.

Thamires Marcelino

Controle do Zoonoses dos municípios reforçam as fiscalização nesta época do ano

Mogi News/Arquivo

Os contribuintes do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) de Mogi das Cruzes 
devem ficar atentos aos prazos 
para solicitação de benefícios 
como imunidade, isenção ou 
redução do imposto. O mais 
próximo é o que termina nos 
dias 8, 9 ou 10 de março de 
2021 (dependendo da data 
de notificação de postagem 
do carnê), para os casos de 
redução por Sanção Premial, 
concedida a clubes e demais 
entidades que concedam seu 
espaço físico para ativida-
de esportiva para crianças e 
adolescentes durante todo o 
exercício fiscal e que estejam 
em dia com o pagamento do 
imposto.

O dia 22 de março deste 
ano é a data-limite para re-
querimento de isenção para 
aposentados e pensionistas, 
contribuinte com imóvel de 
baixo padrão construtivo e 
imóveis locados utilizados 
como templo de qualquer 
culto. Também em 22 de 
março termina o prazo para 
solicitação de redução do 

Contribuintes devem 
ficar atentos a prazos

Isenção de IPTU

valor do tributo para imóveis 
com mata preservada (terreno 
com área igual ou superior 
a 10 mil metros quadrados), 
e diminuição de 30% para 
imóvel territorial (terreno) 
com obra em andamento.

Proprietários de imóveis 
com mata nativa preservada 
(Serra do Itapeti, APA do Rio 
Tietê e áreas de preservação) 
têm até 20 de junho deste 
ano para requerer a redução 
do tributo.

Nos demais casos com 
direito a algum desses bene-
fícios, como a isenção para 
produtores rurais (nas situações 
previstas em lei), a solicitação 
pode ser feita em qualquer 
época do ano. Mais de 15 mil 
contribuintes do IPTU têm 
direito à imunidade, isenção 
ou redução do tributo.

Para saber como solicitar, 
consulte o site da Prefeitura 
https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/. Após providen-
ciar todos os documentos, o 
contribuinte deve agendar o 
atendimento no do Pronto 
Atendimento ao Cidadão (PAC).

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes deu início a um pro-
grama de recapeamento de 
vias, que vai contemplar 41 
ruas em bairros e distritos da 
cidade. Os serviços consistem 
na troca completa da capa 
asfáltica, com a remoção da 
antiga e implantação de uma 
nova. O objetivo é melhorar 
as condições de mobilida-
de urbana, além de garantir 
mais segurança a motoristas 
e pedestres.

A secretária municipal de 
Serviços Urbanos, Camila Souza, 
visitou o Jardim Esperança, 
um dos locais contemplados 
pelos trabalhos, na manhã de 
anteontem. No local, serão 
três vias beneficiadas pelos 
trabalhos , rua Matathias 
Nogueira Novaes, onde os 
serviços atualmente estão 
ocorrendo, rua Vereador Be-
nedito de Oliveira Flores e rua 
Francisco Martinês Casanova. 

“O serviço de recapeamento é 
fundamental para uma cidade 
como Mogi, que tem vias 
com asfalto antigo. Estamos 

Prefeitura de Mogi inicia pacote de 
recapeamento de 41 vias públicas

Asfalto

Afonso, avenida Conceição, 
avenida Saraiva, Gustavo 
Vieira de Lima, Cecília da 
Rocha, Áurea Martins dos 
Anjos, Coronel Cardoso de 
Siqueira (2 trechos), Francisco 
Rodrigues Passos, Francisco 
Ruiz Pacco, avenida Japão, 
Roberto Nobuo Sato, avenida 
Paulista, Antenor de Souza 
Melo, Zeferino Vaisset, Rômulo 
Pasqualini, Arcílio Rizzi, avenida 
Paulo VI, Manuel Antônio de 
Almeida, avenida João XXIII, 
praça Assumpção Ramirez 
Eroles, Jardelina de Almeida 
Lopes, rua dos Vicentinos, 
avenidas Fernando Costa 
e Francisco Ferreira Lopes, 
Praça Veteranos de Guerra e 
rua Gabriel Prestes.

O programa tem prazo de 12 
meses de execução e atenderá 
34,9 quilômetros de extensão, 
abrangendo uma área total de 
313,5 mil metros quadrados. 
O investimento da Prefeitura 
nos trabalhos é de R$ 28,3 
milhões e os recursos provêm 
de um financiamento junto 
ao Banco do Brasil. 

Vila Rubens, Vila Lavínia, Vila 
Industrial e Botujuru.

As vias que estão no pa-
cote são: Cândido Xavier de 
Almeida e Souza, Matathias 
Nogueira Novaes, Benedito de 
Oliveira Flores, Felipe Sawaya, 
Manjar Celeste, Francisco 
Martinês Casanova, avenida 
dos Bandeirantes, Shiguetoshi 
Suzuki, Gomes Cardim, Os-
car Tompsom, Gastão Costa, 
Cruzeiro do Sul, Kazumo 
Sumizomo, João Assi, Odilon 

dando início a esse pacote e a 
previsão é que ele se estenda 
até o final do ano”, destacou 
a secretária.

Além do Jardim Esperança, 
serão atendidos com os traba-
lhos bairros como Vila Rachel, 
Mogi Moderno, Jardim Santa 
Tereza, Vila Cintra, Jundiapeba, 
Vila Natal, Vila Nova União, 
Vila Cléo, Vila da Prata, Oropó, 
Vila Paulista, Jardim Rodeio, 
Cezar de Souza, Socorro, Vila 
Nova Mogilar, Alto do Ipiranga, 

Objetivo é melhorar condições de mobilidade urbana

Divulgação/PMMC
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Reabertura do banco de 
perucas ocorre na terça

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes, em parceria 
com a ONG Cabelegria, 
promoveu nesta semana 
um treinamento com os 
voluntários que irão atuar 
no banco de perucas da 
cidade. Na próxima terça-

-feira o espaço será reaberto, 
portanto voltará a receber 
mechas e a doar perucas 
confeccionadas com cabelo 
natural para mulheres que 
batalham contra o câncer 
ou então que perderam os 
cabelos por conta de outras 
enfermidades. 

O treinamento foi coman-
dado por Mariana Robhran, 
presidente da ONG Cabe-
legria. Durante a ação, ela 
passou as coordenadas sobre 
como o banco de perucas 
deve funcionar e enfatizou o 
espírito do projeto, que busca 
primordialmente resgatar a 
autoestima de mulheres. “O 
Cabelegria é um projeto de 
muita relevância e signifi-
cado. Ele traz consigo uma 
causa nobre, portanto é uma 

Doação

grande satisfação para nós 
poder reabrir o banco de 
perucas e dar continuidade 
a essa ação tão importante”, 
destaca a presidente do 
Fundo Social de Mogi das 
Cruzes, Simone Margenet.  

O banco de perucas atua 

secas, presas por um elás-
tico e dentro de um saco 
plástico. O projeto aceita 
qualquer tipo de cabelo, 
inclusive aqueles que têm 
química. Todos os doadores 
recebem um certificado.    
Com essas mechas doadas, 
as costureiras do projeto 
confeccionam as perucas, 
que abastecem o estoque 
do banco. 

A princípio, o banco de 
perucas de Mogi das Cruzes 
ficará aberto às terças, quartas 
e quintas-feiras, das 13h30 
às 16 horas. As pessoas 
interessadas devem ir até 
a sala do projeto instalada 
no piso térreo do prédio 
do Pró-Mulher, que fica 
na rua Manuel de Oliveira, 
30, no Mogilar, portando 
laudo médico, RG e CPF e 
comprovante quimioterápico 
(para pacientes oncológicos). 

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, que é 
o 4798-5143.

ONG Cabelegria, 
promoveu um 
treinamento com os 
voluntários que irão 
atuar no espaço

em duas frentes: ele recebe 
mechas de cabelo de pes-
soas que voluntariamente 
cortam e doam madeixas 
ao projeto. Para quem de-
seja doar, as orientações 
são: doar mechas com no 
mínimo 20 centímetros de 
comprimento e entregá-las 

Câmara fecha o primeiro  
mês com 14 projetos de lei

A Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes chegou ao 
final de seu primeiro mês de 
atuação na semana passada. 
Com 24 proposituras em 
tramitação, entre projetos de 
lei, projetos de resolução e 
projetos de decreto legislativo, 
a nova composição da Casa de 
Leis busca a consolidação de 
sua imagem junto à opinião 
pública.

Até o momento, estão em 
tramitação 14 projetos de lei, 
quatro projetos de decreto 
legislativo e seis projetos de 
Resolução. Dentre os temas 
abordados estão o fomento 
ao emprego, acessibilidade 
em agências bancárias, pena-
lidades a estabelecimentos e 
pessoas que descumprirem 
os decretos de combate à 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), além da proposta 
de mudança de horário para 
as sessões, saindo da tarde 
para o começo da noite.

Segundo o presidente do 
Legislativo, vereador Otto 
Rezende (PSD), o trabalho 

Casa de Leis

começou antes do início 
das sessões, ainda no mês de 
janeiro, após a posse da nova 
Legislatura. “As primeiras 
medidas foram aperfeiçoar 
os serviços e acelerar o pro-
cesso de transparência, por 
meio das redes sociais e a 
digitalização dos documen-
tos internos, cujo trabalho 
começou a ser executado 
por uma empresa desde o 
dia 4 de janeiro”, explicou.

Para o presidente da Câmara, 
o segundo mandato traz no-
vos desafios, principalmente 
à frente dos trabalhos da 
Casa, principalmente nos 
anseios da população por 
maior transparência nos 
trabalhos dos vereadores. 

“Entendemos que a popu-
lação não aceita corrupção, 
quer mais transparência nas 
atividades legislativas e uma 
cidade cada vez melhor para 
se viver”, concluiu.

Para Malu Fernandes (SDD), 
em seu primeiro mandato, o 
primeiro mês de trabalho foi 
melhor do que o esperado, 

sendo pautado pelo atendimento 
à população e pelo diálogo 
com os colegas. “Buscamos 
diálogo e qualidade em todas 
as iniciativas apresentadas. 
Queremos que nosso mandato 
seja conhecido por resultados 
de impacto. Em relação aos 
vereadores veteranos, nosso 
relacionamento é de muito 
respeito e aprendizado”.

Já o vereador José Franci-
mário Vieira de Macedo, o 
Farofa (PL), em seu segundo 
mandato, afirma que a grande 
renovação na composição da 
Câmara apresenta seus desa-
fios. “Estamos conversando 
com todos para não apenas 
reafirmar posições, mas para 
estabelecer metas voltadas à 
população para os próximos 
quatro anos. Sentimos que 
há uma mudança ampla no 
ritmo de trabalho em relação 
ao primeiro mandato, e agora 
permite novas abordagens para 
os problemas da cidade, sendo 
fundamental o trabalho em 
conjunto com a população e 
o poder Executivo”, concluiu.

Homens morrem mais por Covid,
mas mulheres lideram infecções

Dados do Seade mostram que 57,7% dos óbitos em Mogi são de homens e 53,7% das contaminações, de mulheres 

ESTATÍSTICAS

A maior parte dos óbitos 
pelo novo coronavírus nas 
cidades do Alto Tietê con-
tinua sendo de homens e 
portadores de cardiopatia. 
No entanto, o número de 
contaminações pelo vírus 
é mais frequente entre as 
mulheres, segundo os da-
dos da Fundação Sistema 
Estadual de Análise de 
Dados (Seade). Em Mogi 
das Cruzes, por exemplo, 
homens com idade entre 
70 e 79 anos falecem mais 
por complicações da doença.

O levantamento diário 
apontou que das 707 mortes 
pela doença registradas em 
Mogi, notificadas até a tarde 
de quarta-feira no município, 
408 eram homens e 299, 
mulheres. Isso significa 
que somente os óbitos de 
homens correspondem a 
57,7% do total.

Apesar disto, desde o 
início da pandemia, em 
março do ano passado, a 

contaminação do vírus nas 
mulheres é maior. Dos 15.319 
diagnósticos positivos da 
doença, 8.230 são de mu-
lheres, o que corresponde 
ao índice de 53,7%. Já em 
relação aos homens, foram 
somadas 7.075 confirmações 
do vírus, ou 46,3%. 

Não somente em relação às 
mortes, mas também aos casos 
da Covid-19, a cardiopatia 
é a comorbidade que torna 
as pessoas mais vulneráveis. 
Nos falecimentos pela nova 
doença viral, a cardiopatia 
esteve presente em 51,5% 
dos mogianos que não re-
sistiram às complicações 
do coronavírus.

O termo cardiopatia 
abrange todas as doenças 
que acometem o coração, 
sendo que alguns dos tipos 
mais comuns são cardiopa-
tia congênita, doenças no 
miocárdio, infecção no co-
ração, cardiopatia de válvula, 
cardiopatia hipertensiva e a 
cardiopatia isquêmica. Assim 
como em Mogi, a cidade 

mais populosa do G5 da 
região, a maior parte dos 
falecimentos pela Covid-19 é 
de homens e portadores de 
cardiopatia.

Em Itaquaquecetuba, dos 
416 falecimentos, 177 eram 

mulheres (42,5%) e outros 
239 eram homens (57,5%), 
a maior parte dos vitimados 
pela Covid-19. Neste caso, a 
faixa etária de maior incidência 
das mortes é dos 60 aos 69 
anos. O levantamento do 

Seade mostrou ainda que dos 
7.639 diagnósticos positivos 
do coronavírus, 3.954 são 
mulheres e 3.657, homens.

Já em Suzano, dos 363 
falecimentos registrados 
até a tarde de anteontem, 

197 eram homens (54,3%) 
e 166 (45,7%), mulheres. 
Os falecimentos são mais 
recorrentes de munícipes 
entre 70 e 79 anos. Por ou-
tro lado, dos 10.104 casos, 
5.467 são diagnósticos de 
mulheres e 4.620 de homens.

Ainda de acordo com a 
Fundação Seade, dos 185 
óbitos de Ferraz de Vasconcelos, 
103 eram homens (55,7%) 
e 82 mulheres (44,3%) e a 
maior quantidade de mortos 
tinha entre 60 e 69 anos. 
Entretanto, 3.357 do total 
de 5.844 casos são de mu-
lheres, a maior parte deles.

Por fim, no município de 
Poá, dos 173 mortos pela 
Covid-19, enquanto 71 eram 
mulheres (41,1%) e outros 
102, homens (58,9%). A 
maior parte das vítimas 
tinha entre 60 e 69 anos. Na 
cidade, por outro lado, os 
casos também são registrados 
com maior frequência nas 
mulheres. Isso porque, dos 
4.060 casos, 2.233 são de 
mulheres e 1.815, de homens.

Thamires Marcelino

Doenças ligadas à cardiopatia são mais frequentes entre as vítimas do coronavírus

Divulgação
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Grêmio e Palmeiras travam 
duelo de técnicos de ponta

Primeira partida da final será disputada hoje, às 21 horas, em Porto Alegre, jogo de volta é no próximo domingo

COPA DO BRASIL

A final da Copa do Brasil 
entre Grêmio e Palmeiras 
começa hoje, às 21 horas, 
em Porto Alegre, com o con-
fronto entre duas escolas de 
treinadores de muito suces-
so no futebol brasileiro. Re-
presentada pelo gremista Re-
nato Gaúcho, a tradicional 
formação de técnicos no Sul 
do país buscará o quinto tí-
tulo consecutivo no torneio. 
Porém, o adversário será o 
time dirigido pelo português 
Abel Ferreira, nascido em um 
dos países que mais forma 
treinadores no mundo: são 
mais de 12 mil profissionais 
licenciados.

Em toda a história da Copa 
do Brasil, de 1989 até hoje, o 
torneio foi vencido 13 vezes 
por comandantes nascidos 
no Rio Grande do Sul. A ter-
ra de onde saíram campeões 
como Luiz Felipe Scolari, 
Tite, Mano Menezes, Tiago 
Nunes e o próprio Renato 
Gaúcho domina até mesmo 

Partida de ida da final da Copa do Brasil acontece hoje na Arena do Grêmio

o posto de técnico da sele-
ção brasileira. De 2006 para 
cá somente gaúchos têm se 
alternado no cargo.

O Estado que mais re-
vela técnicos no Brasil tem 
ainda outros nomes em alta 
no mercado. Lisca e Roger 
Machado são alguns deles. 
Além disso, até mesmo no 
rival do Grêmio da decisão 
há um representante do Sul. 
O auxiliar técnico Andrey 
Lopes, o Cebola, trabalhou 

junto com Dunga na sele-
ção brasileira e participou 
ativamente da montagem 
da equipe alviverde nesta 
temporada.

“O Grêmio tem disputado 
finais em todos esses anos. 

Mas não é possível ganhar o 
tempo todo. O Grêmio vai 
disputar com outro grande 
clube, qualquer um dos ti-
mes pode ganhar. Temos 
de respeitar os adversários”, 
disse Renato Gaúcho. No 

cargo desde 2016, ele pode 
estar de saída para assumir o 
Atlético-MG, mas antes disso 
quer conquistar pela oitava 
vez uma taça nesta passagem.

Por outro lado, a escola 
portuguesa é uma das mais 

vitoriosas no mundo quan-
do se trata de treinadores. 
José Mourinho e Jorge Jesus 
são alguns dos nomes mais 
prestigiados de um país que 
exporta vários profissionais.

“Em Portugal há uma for-
mação sólida em psicologia 
e métodos de treinamento. 
Sentimos uma paixão grande 
pelo futebol e procuramos 
desenvolver e esquematizar 
tudo nas equipes. O técni-
co tem sempre de pensar 
nesse esquema: para onde 
ir, o que fazer e como fazer 
para ter sucesso”, explicou 
o presidente da Associação 
Nacional dos Treinadores de 
Futebol de Portugal (ANTF), 
José Pereira.

O bom trabalho dos portu-
gueses é uma das sensações 
recentes no futebol brasilei-
ro. Jorge Jesus e Abel Fer-
reira foram os dois últimos 
campeões da Libertadores. 
Ambos se adaptaram rapida-
mente ao país e montaram 
times capazes de disputar ao 
mesmo tempo vários títulos.

Estadão Conteúdo
Divulgação

Calhau

GRÊMIO 
Vanderlei; 
Victor Ferraz, 
Paulo Miranda, 
Kannemann, e 
Diogo Barbosa; 
Maicon, 
Matheus Henrique 
e Jean Pyerre; 
Alisson, 
Pepê e 
Diego Souza. 
Técnico: 
Renato Gaúcho.

PALMEIRAS 
Weverton; 
Marcos Rocha, 
Luan, 
Gómez e 
Viña; 
Felipe Melo, 
Danilo, 
Gabriel Menino 
e Raphael Veiga; 
Rony e 
Luiz Adriano. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

GRÊMIO 
PALMEIRAS

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).
HORÁRIO - 21 horas.
LOCAL - Arena do Grêmio
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Excesso de atividades físicas faz mal

Enquanto a vacina contra a covid-19 não chega para toda a população, quem 
continua firme no isolamento social tenta manter a forma com exercícios 
físicos em casa. Porém, o excesso ou desempenho inadequado podem 
ter efeito reverso e causar complicações em quem pratica. O alerta é do 
cirurgião vascular Calogero Presti, que explica que o controle na frequência 
dos exercícios é fundamental para evitar lesões de músculos, tendões e 
articulações - e até mesmo fraturas ósseas de estresse e tendinites.

 DESTAQUE

Os serviços de delivery 
cresceram durante o isola-
mento social e mostraram 
que já fazem parte da rotina 
de boa parte da população. 
Acostumados antes a pedir 
comida em casa, agora o 
leque foi ampliado com 
a possibilidade também 
de com um simples tele-
fonema garantir a entrega 
do medicamento em casa. 
O serviço já estava dispo-
nível antes da epidemia 
do Coronavírus-19 e do 
isolamento social, mas 
vem ganhando destaque. 

A Associação Brasileira 
das Redes de Farmácias 
e Drogarias (Abrafarma) 
divulgou que as vendas 
nas farmácias aumentaram 
120,75% em faturamento em 
2020 em comparação com 
2019 graças ao e-commerce, 
envolvendo a compra de 
medicamentos via sites, 
aplicativos ou o serviço de 
entrega na porta da casa. E 
a pandemia colaborou para 
este cenário. O presidente 
da Abrafarma, Sérgio Mena 
Barreto, afirmou que em-
bora tenha ocorrido este 
incremento, nos Estados 
Unidos o percentual de 
vendas é de 13% do total 
de itens comercializados; já 
no Brasil é de apenas 2,83%. 
Segundo ele, a maioria dos 
consumidores de farmácias 
é composta de mulheres 
e no Brasil essas clientes 
têm o hábito de frequentar 
as lojas para comparar 
produtos, ler rótulos e por 

Cristina Gomes 

Delivery de medicamentos 
cresce com o isolamento
 Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias registrou crescimento neste serviço com a pandemia 

isso o alcance digital ainda 
é menor, mas a pandemia 
trouxe o medo de sair de 
casa, a mudança de cenário 
e favoreceu o crescimento 
das vendas por delibery. 

“A pandemia moldou 
novos comportamentos de 
consumo, especialmente 
daqueles que não tinham 
costume de fazer compras 
por meios digitais. Também 
contribuiu para destravar 
barreiras regulatórias que 
proibiam a venda de re-
médios com receita pela 
internet, uma reivindicação 
antiga do setor”, afirmou. 

Em Mogi das Cruzes, 
o aumento dos serviços 
de delivery também foi 
notado pelas farmácias na 
cidade. Apesar de ter sido 
inaugurada em novembro 

do ano passado, a Ultrafar-
ma Popular, localizada no 
Mogilar,  percebeu neste 
período aumento na venda 
de aparelho de pressão, 
medidor de glicose e oxí-
metro, para controle da 
saúde em casa. 

A procura maior de vita-
minas a fim de melhorar a 
imunidade também foi outro 
destaque. Hoje o serviço de 
delivery é bastante procurado 
e pode ser entregue tanto 
em residência como em 
comércio com as opções 
de pagamentos no cartão 
de crédito ou no dinheiro. 

De acordo com o geren-
te da unidade, Ederson 
Gonçalves do Nascimento, 
o delivery traz maior faci-
lidade ao cliente ao dar a 
opção de comprar com 

um pedido pelo telefone, 
além de mais agilidade, 
se firmando como uma 
tendência que veio para 
ficar. Hoje os clientes podem 
encomendar os medica-
mentos pelo telefone fixo: 
4736-3016 ou diretamente 

Divulgação

Na Ultrafarma Popular, no Mogilar, as vitaminas para imunidade estão com boa procura

saúde+
maturidade

Compre com segurança

pelo whatsap da farmácia: 
9 4263-5309. 

Em outra farmácia con-
sultada pela reportagem, 
os pedidos de deliverys 
também tem ganhado força 
e maior simpatia por parte 
da população, que tem 
recorrido cada vez mais a 
este tipo de serviço devido 
a facilidade e ao fato de não 
ter que sair de casa neste 
período tão difícil.

Os medicamentos de uso 
habitual e contínuo são 
sempre os mais solicitados, 
segundo o estabelecimen-
to consultado. Em média, 
de 10 a 15 pedidos são 
realizados por dia para 
entrega em toda a cidade. 
O número aumenta ainda 
mais aos finais de semana 
e em vésperas de feriados. 

Para a dona de casa Jan-

dira de Jesus, o serviço 
é mais do que aprovado. 
Em vez de ficar se arris-
cando na rua, ela conta, 
prefere agora ligar e pedir 
o medicamento quando 
acaba. Assim consegue 
fazer o dia render e não 
corre o risco saindo sem 
necessidade: “Às vezes o 
medicamento acaba e você 
nem percebeu. Aí eu peço. 
Só quando preciso comprar 
mais itens aí eu prefiro ir 
pessoalmente, mas tenho 
evitado sair de casa e o 
serviço de delivery tem 
sido uma boa saída para 
evitar que isso aconteça. 
Eu gosto. Até o momento 
não tive nenhum problema 
e as farmácias sempre me 
atenderam muito bem e 
de forma satisfatória. Para 
mim tá aprovado”, declarou. 

Como é possível saber se um medicamento adquirido 
em drogaria, está regularizado para uso?
Todo medicamento deve ser registrado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.
O número de registro deve constar da embalagem do 
medicamento, logo após a sigla “MS” e é composto por 
treze dígitos , sempre iniciado com o dígito “1.

Posso trocar ou devolver medicamento controlado, que 
não foi utilizado, na farmácia ou drogaria onde o mesmo 
foi adquirido?
Não, não pode. A farmácia ou drogaria ao efetuar a 
dispensação do medicamento controlado registra a saída 
no Livro de Controle Especial, ou no Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), que 
é informatizado, mediante apresentação da prescrição 
médica e não há como reincorporar o medicamento 
dispensado e devolvido pelo usuário ao estoque do 
estabelecimento.
 
 Fonte: Centro de Vigilância Sanitária do Estado de SP

Oxímetro é um item bem 
pedido nos delivery

PMMC/Divulgação
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SUPERAÇÃO E HISTÓRIA DE VIDA

ATENDIMENTO PROGRAMAÇÃO

Com a cara, a coragem e 
especialmente a fé inaba-
lável, a aposentada Lour-
des Mariolla Corrêa da 
Silva, de 70 anos de idade, 
descobriu um câncer na 
bexiga e não teve jeito: a 
única maneira possível 
era mesmo enfrentá-lo. 
Ao receber a notícia foi um 
tremendo choque, quase 
caiu na cama do hospital, 
quando após um exame 
descobriu que o pólipo 
era maligno. A notícia 
assim, na lata, a deixou 
atordoada. 

Maria de Lourdes é pa-
ciente do Cecan, que há 
muitos anos ajuda pacientes 
e familiares a enfrentarem 

Cristina Gomes

Muita fé e coragem para lidar 
com a descoberta da doença
Faz pouco tempo que Maria de Lourdes descobriu um câncer; lutar tem sido o seu mantra de todos os dias

Divulgação 

Lourdes vinha tendo sucessivas infecções na urina e resolveu investigar a origem dos sintomas

da melhor maneira o diag-
nóstico do Câncer. Lá, ela 
tem apoio de psicólogos, 
nutricionista, médicos e 
assistência jurídica. É onde 
sempre recorre quando 
precisa de auxílio. 

Sem o apoio emocional 
do marido que já faleceu 
há alguns anos e sem filhos, 
Maria de Lourdes diz que 
a doença tem fases ruins e 
traz o medo, a apreensão 
e a ansiedade: “Sou uma 
pessoa de 70 anos, mas 
minha cabeça funciona 
perfeitamente. Minha ca-
beça é jovem. Tenho muita 
vontade de viver e não 
gosto de me sentir velha”, 
afirmou em entrevista ao 
Mogi News. Agora com a 
pandemia, ela fica mais em 

casa, mas gostava muito 
de ir à acupuntura e adora 
se distrair com a pintura 
e os desenhos.

Triste por enfrentar uma 
doença tão temida,  claro 
que não! “Tenho muita fé 
em Deus e ninguém pode 
achar que está com esta 
doença e vai morrer. Hoje, 
a saúde avançou muito e 
existem tratamentos efi-
cazes se você a descobre 
cedo. Coloquei a minha 
vida nas mãos de Deus. 
Tenho muita vontade de 
viver. Eu sei que um dia 
vou morrer, mas espero 
ficar bem velhinha”, disse. 

Ela descobriu a doença 
ao investigar as sucessivas 
infecções na urina em que 
nunca se curava.

Maioria dos pacientes do Cecan 
é formada pelo sexo feminino

Voluntário há 17 anos, fotógrafo 
se diz privilegiado em colaborar

O Centro de Convivência 
para Apoio ao Paciente 
com Câncer (Cecan) fun-
dado em 2002 na cidade 
de Mogi das Cruzes é uma 
entidade sem fins lucrativos, 
que oferece atendimento 
ao paciente com câncer e 
seu familiar. São ofertados 
atendimentos psicológico 
e apoio jurídico, além de 
atividades divididas em 
dois eixos: Artesanais e 
Práticas Interativas e Com-
plementares, executadas por 
profissionais voluntários 
competentes em sua área 
de atuação, selecionados 
através de triagem em que 
se estabelecem seu com-
promisso com o Cecan. 

O perfil do paciente do 
Cecan é composto de maio-
ria do sexo feminino e em 

O fotógrafo José Carlos 
Cipullo é voluntário do 
Cecan há 17 anos. Ele é o 
responsável em fotografar 
os eventos da entidade. 
Como surgiu o contato 
com o Cecan? Por meio 
de uma amiga, a gerente 
Andréia Melo, que pediu 
que ele fotografasse o Dia 
das Crianças com um de-
talhe: não havia dinheiro 
para pagar pelo trabalho: 
“Quando fui fotografar as 
crianças com câncer tomei 
um choque e pensar que 
eu reclamava da vida...
quando ví que elas esta-
vam sorrindo, brincando, 
mesmo com a doença que 
não se sabe se é terminal 
ou não eu percebi o quanto 
tinha que aprender”. Cipullo 
acompanhou um pediatra 

processo de tratamento, 
residentes na região do 
Alto Tietê. Para o Brasil, 
a estimativa para cada 
ano do triênio 2020-2022 
é que ocorrerão 625 mil 

Divulgação 

Divulgação 

Durante o atendimento, as pacientes são assistidas

Cipullo: “Quem pode ajudar, recebe mais do que dá”

oncológico em palestras 
nas escolas sobre o câncer 
infantil e diz ter aprendido 
bastante sobre a doença.  

Hoje, além de fotogra-
far ele recolhe os cupons 
do programa Nota Fiscal 
Paulista no Mogi Shopping 
em lojas de conhecidos na 

Vila Oliveira para o Cecan.
Cipullo acredita mes-

mo que nada é por acaso. 
Na sua família ele já teve 
duas irmãs com a doença 
e o cunhado também. O 
convívio o ajudou a encarar 
melhor esta doença temida 
por muitos. (C.G).

casos novos de câncer 
(450 mil, excluindo os 
casos de câncer de pele 
não melanoma). Aliás, 
este último será o mais 
incidente. (C.G)
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Após várias publicações de Mulheres Atuantes a coluna continua nessa “Vibe” , ainda mais com a chegada do Mês de 

Março . Dia 08 do mês de Março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e com o universo feminino vamos assim 

sintetizando e destacando nomes e fotos destas guerreiras que fazem a diferença no circuito . Como é bom ver que a 

cada coluna que fazemos neste estilo o mulherio publica, comenta , compartilha e nos enche de orgulho pela nossa 

visão e pelo carinho que externamos com cada evidenciada. Recebo as mais diversas manifestações de agradecimento e 

de mensagens . Com este propósito de poder nestes tempos de pandemia nos aproximarmos através de nossa editoria, 

vamos conquistando nossos leitores e dando o oxigênio que o momento pede. Então , vamos a elas com suas imagens 

e legendas aqui em nossos domínios . Confiram as escolhidas de hoje .

Atuantes
Mais Mulheres 

a

Valéria De Alvarenga Godofredo e Valéria Fernandes

Hilse Amorim Martinez

Isabel Nascimento

Erika Ashiuchi

Elenice Mondroni Marina Braha Guedes

Eunice Camargo

Cristiane Oliveira


