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Ensino remoto: o maior desafio 
das escolas nos últimos tempos

Prefeituras, alunos e professores explicam desafios e benefícios do ‘novo normal’ nas instituições de ensino

Desde o início da pandemia pela 
Covid-19, todos os alunos absor-
veram os conteúdos por meio de 
plataformas digitais. Porém, para 
garantir o aprendizado dos estu-
dantes, tanto as prefeituras quanto 
o Estado enviam os materiais di-
dáticos impressos para aqueles que 
não têm acesso à internet. Já para 
os professores, o ensino remoto não 
substitui a interação pessoal entre 
aluno e educador. Para eles o ide-
al, é que os recursos tecnológicos 
continuem sendo utilizados como 
forma de ensino complementar, 
após a pandemia. A Apeoesp de-
fende que a pandemia do corona-
vírus favoreceu a aplicação do mo-
delo de ensino já defendido pelo 
Estado de São Paulo anteriormente.  
Cidades, página 4

O ato prevê que todas as sessões 
ordinárias deverão ser realizadas ex-
clusivamente de forma online, com 
transmissão ao vivo da TV Câma-
ra, por meio do canal no Youtube 
e redes sociais. Serão permitidos 
apenas no plenário o presidente 
da Câmara, primeiro e segundo 
secretários da Mesa Diretiva, fun-
cionários de apoio e prestadores de 
serviço que operam a TV Câmara.  
Cidades, página 6

Câmara

GABINETES 
FICARÃO 
FECHADOS

Fase Emergencial para mitigar a disseminação da Covid-19 entrará em vigor amanhã no Alto Tietê
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Mulheres

Frente 

parlamentar 

propõe melhorias
Cidades, página 3

PINACOTECA

Cultura 
convoca 
artistas p3

MÊS DA MULHER

Fundo Social 
fará live na 
terça. p6

A instalação de 30 Leitos Co-
vid (10 de UTI e 20 de Enfer-
maria) deve estar disponível 
para atendimento a partir da 
próxima quarta-feira. Outros 
60 leitos devem ser instalados  
Cidades, página 5

Covid-19

PEZZUTI 
ABRE LEITOS 
AMANHÃ
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ALERTA À FRAUDE
Organizações como a Interpol aler-
taram sobre possíveis boatos em 
torno da vacina da Covid-19, tanto 
online quanto fisicamente. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, um dos 
mercados mais concorridos da dark 
web, a ESET identificou um grande 
número de ofertas de vacinas falsas, 
avaliadas entre 300 e 500 dólares. 

ENDOMETRIOSE
O mês de março, lembrado pelo 
Dia Internacional da Mulher, tam-
bém está no calendário de uma das 
doenças que mais afeta a popula-
ção feminina no Brasil e no mundo: 
a Endometriose. No país, 1 a cada 
10 mulheres em idade fértil tem a 
doença. Segundo a Associação Bra-
sileira de Endometriose, mais de 6,5 
milhões de mulheres têm a doen-
ça no Brasil. 

ALERTA À SAÚDE
Estudos apontam que muitas mu-
lheres levam de sete até dez anos 
para descobrirem a doença. A endo-
metriose é uma doença ginecológi-
ca caracterizada pelo crescimento 
do endométrio, tecido que reves-
te a parte interna do útero, em ou-

tras partes do corpo. Normalmen-
te a patologia acomete mulheres 
de 25 a 40 anos. Entre os sintomas 
da endometriose estão fortes cóli-
cas menstruais, dor durante as re-
lações sexuais e dificuldades para 
engravidar. 

MÊS DA MULHER
O Departamento Estadual de Trânsi-
to de São Paulo (Detran.SP) promo-
veu o webinar “Elas por elas: mulher 
no volante não é perigo constante”. 
O evento contou com a participação 
de Isabela Guimarães, da Rede Fe-
minina de Juristas; Linamara Batis-
tella, presidente da Rede de Hospi-
tais Lucy Montoro; Solange Amorim 
Rosa, coordenadora da JARI da Ca-
pital e Agente Estadual de Trânsi-
to e Alessandra Cristina Pereira, 
motorista de ônibus em São Paulo.

MULHERES NO VOLANTE 
Cerca de 40% das mais de 24 mi-
lhões de Carteiras de Habilitação de 
São Paulo pertencem às mulheres. 
Segundo o Infosiga São Paulo, em 
2020 apenas 7% dos casos de aci-
dentes fatais registrados envolvem 
mulheres na direção, contra 93% 
com homens ao volante.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Todo cuidado é pouco

A
manhã o Alto Tietê entra na cha-
mada Fase Emergencial, nome 
dado pelo governo paulista para 
uma fase extra, abaixo da verme-

lha, para que novas restrições sejam impos-
tas e a circulação de pessoas - talvez o maior 
fator para que o coronavírus se disseminine 
-, seja reduzido ao máximo. 
   Este será, ao menos em tese, o momento 
mais restrito que teremos. Até mesmo restau-
rantes, que se valiam do “take away”, frase 
em inglês para dizer, simplesmente, “retirada 
de comida”, não poderão mais utilizar esse 
caminho para vender as refeições. Mas, na 
prática, a teoria é outra. Bailes, festas e co-
mércios não essenciais continuam se apro-
veitando da pouca fiscalização para realizar 
suas atividades, mesmo assim, Poá, Suzano 
e Mogi promoveram ações com o objetivo 
de acabar com as aglomerações.
    Em Suzano, por exemplo, mais de 40 esta-
belecimentos foram fechados no final de se-
mana passado por descumprir as normas da 
fase vermelha. Esse trabalho, que deverá ser 
realizado por todas as GCMs do Alto Tietê, 
deverá ser intensificado. Se parte da popu-

lação ainda pensa que o vírus foi embora, é 
preciso mostrar para ela segue firme e forte.
Na quinta-feira passada, o governo do Esta-
do informou que pouco mais de um milhão 
de pessoas já tinham a vacinação completa, 
ou seja, já tomaram a duas doses dos imu-
nizantes, que podem ser tanto a CoronaVac, 
elaborada pela biofarmacêutica AstraZeneca, 
ou pela universidade de Oxford. É bom, mas 
ainda é muito pouco. 
   O percentual de vacinados é de 2,24% em 
todo o território paulista. Na comparação 
com a população do Estado, que é de 44,8 
milhões, segundo dados da Fundação Sea-
de,  é insuficiente para a atingir a imunida-
de de rebanho. Segundo uma pesquisa feita 
ano passado por cientistas ingleses, portu-
gueses e brasileiros, com 20% de vacinados 
será possível conseguir esse escudo, e não 
com 70%, como era aventado anteriormente. 
   De qualquer maneira, há muito trabalho 
para fazer e, se a imunidade de rebanho ain-
da está longe, o jeito é apelar para a fiscali-
zação e impedir ao máximo que aglomera-
ções ocorram no Alto Tietê e demais cidades 
brasileiras.

A era pós-moderna nos 
parece ser a era da nenhu-
ma verdade – uma era que 
já não acredita na única ver-
dade porque cada um tem a 
sua verdade. 

Sendo assim, o novo Evan-
gelho deixou o Pastor das 
ovelhas que estava a frente 
para trás do rebanho, e as-
sumiu a liderança apregoan-
do uma doutrina deformada 
que agrada aos homens. J. I. 
Packer, teólogo evangélico 
canadense, faz a diferen-
ça entre o novo e o antigo 
evangelho ao afirmar que o 
novo preocupa-se por de-
mais em “ajudar” o homem 

– criando nele paz, consolo, 
felicidade e satisfação – e 
pouco demais em glorificar 
a Deus, como faz o antigo, 
reconhecendo que todo bem, 
tanto no âmbito da natureza 

A grande apostasia II

ARTIGO
José Mauro Jordão

quanto no âmbito da graça, 
vem de Deus. 

No antigo o centro de re-
ferência era Deus, no novo 
é o homem. O evangelho 
de satanás, com sagacidade, 
procura anular na mente do 
homem a soberania e o po-
der de Deus. Soberbo, ele se 
julga deus, na ciência e na 
tecnologia, então, pensa fa-
zer deste mundo um habitat 
tão confortável e saudável 
que a presença ou ausên-
cia de Cristo não seria mais 
percebida por ser Ele desne-
cessário,  como também um 
céu eterno. Essa mudança 
de foco trouxe mudanças 
doutrinárias agradáveis ao 
homem: não pregar sobre o 
pecado, a condenação eter-
na, incentivar a autoestima, 
valorizar as boas obras como 
atos meritórios de salvação, 

Cristo deixa de ser o úni-
co caminho e outras tantas 
loucuras de falsos enxertos 
teológicos na sã doutrina. 

O vírus da heresia da teo-
logia relacional tem tentado 
contagiar com a mentira 
a verdadeira doutrina re-
formada. Da afirmação do 
apóstolo Paulo: “... eu sei 
em quem tenho crido...”, e 
devido a grande apostasia do 
tempo atual alguns teólogos 
célebres escreveram um li-
vro com este título: “Eu Não 
Sei Mais Em Quem Tenho 
Crido”, é o que está aconte-
cendo na vida espiritual de 
muitos cristãos nominais, 
de hoje, do que profetizou 
Jesus para os tempos finais: 

“E por se multiplicar a iniqui-
dade, o amor se esfriará de 
quase todos” e “Quando vier 
o Filho do Homem, achará 
porventura fé na terra?”      

José Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Estratégia de locações comerciais 
é tema de reunião com a ACMC

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
participou de uma reunião 
promovida pelo Conselho 
Regional de Corretores de 
Imóveis (Creci) e a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes para 
discutir as estratégias em 
locações comerciais.

De acordo com o diretor 
de Imobiliárias da ACMC, 
Roberto Najar, os imóveis 
comerciais foram um dos mais 
atingidos pela pandemia de 
coronavírus (Covid-19). “A 
reunião foi muito proveitosa 
e veio na hora certa. Faz um 
ano que estamos enfrentando 
esta pandemia. No início, 
foi conversado e muitos 
donos de imóveis aceitaram 
reduzir o valor do aluguel 
até em 50%. A expectativa 
é que a situação começasse 
a se normalizar no início do 
ano, mas enfrentamos uma 
nova onda. A situação está 
muito difícil”, destacou.

Para o diretor é importante 
a união de todo o setor para 
encontrar soluções tanto 

Em épocas de pandemia

para os donos de imóveis 
quanto para os locatários. 

“Foi muito importante essa 
abertura que a Secretaria de 
Desenvolvimento deu com 
a reunião. Este encontro 
foi um início. Acredito que 
seria importante a isenção e 
redução de taxas e impostos 
até o fim do ano para que as 

pessoas possam passar por 
este período. É necessário 
também conversar caso a 
caso, para que os donos de 
imóveis e inquilinos entrem 
em acordo”, ressaltou Najar.

O delegado municipal 
do Creci – São Paulo, Joel 
Borges, informou que a 
entidade atua para auxiliar 

Encontro foi virtual teve como objetivo buscar soluções para o setor em Mogi

Mogi News/Arquivo

Frente Parlamentar propõe 
melhorias para as mulheres

Uma das indicações será para as mulheres vítimas de violência conseguirem emprego no mercado de trabalho

ELAS EM AÇÃO

A Frente Parlamentar em 
Defesa do Direitos das Mu-
lher deverá apresentar dois 
projetos nesta semana na 
Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes. Criada neste mês 
de março pelas vereadoras 
Fernanda Moreno (MDB) 
Inês Paz (PSOL) e Maria 
Luiza Fernandes, a Malu 
Fernandes (SD), a Frente luta 
por questões de valorização 
das mulheres no município. 
Na próxima terça-feira, as 
parlamentares farão uma 
indicação para atender mães 
de filhos com necessidades 
especiais e, na quarta-feira, 
deverão propor um programa 
para ofertar empregos para 
mulheres vítimas de violência 
doméstica.

Dando continuidade ao 
cronograma de Projetos de Lei 
e Indicações propostos para 
promover políticas públicas 
para as mulheres, a Frente 
Parlamentar em Defesa do 
Direitos das Mulher marcará 

as sessões na Casa de Leis 
mogiana com dois programas 
nesta semana.

“Com isso, buscamos dar 
vez e voz as mulheres que 
sofrem violência, mulheres 
negras, mulheres da periferia 
e da juventude. Nos unimos 
para que Mogi das Cruzes faça 
o devido enfrentamento em 
busca do direito das mulhe-
res, nossa união independe 
de partido e de questões 
ideológicas”, declarou a 
parlamentar Inês Paz.

Na terça-feira a indicação 
será para criação do progra-
ma “Mães Especiais” para 
que a Prefeitura envolva 
as mães que tem filhos ou 
filhas com necessidades es-
peciais. Além de propor um 
cartão para gratuidade do 
transporte público para as 
mães poderem voltar para 
casa após deixarem seus 
filhos nas escolas, a indicação 
propõe a possibilidade de 
contratação para que as mães 
prestem serviços de apoios 
nas escolas de seus filhos.

“Na prática é o aproveita-
mento dos conhecimentos 
e habilidades da mãe da 
pessoa com deficiência em 
atividades da escola, como 
por exemplo, na distribuição 
da merenda. Dessa forma 

a mãe se torna útil e ainda 
ajuda na escola”, contou a 
vereadora Fernanda Moreno.

A indicação tem por base 
uma lei existente na cidade 
de São Bernardo do Campo 
que consiste na inserção de 

mães em ambiente escolar, 
acompanhando a rotina de 
seus filhos, com um bene-
fício financeiro. Sem ferir a 
Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com deficiên-
cia (13.146/2015), visto a 

participantes atuarem em 
espaço escolar, mas não 
diretamente em salas de aulas.

No dia seguinte, na quarta-
-feira, o projeto a ser apre-
sentado terá com o objetivo 
o rompimento definitivo da 
vítima com o agressor por meio 
da independência financeira. 

“Dados comprovam que um 
dos fatores que mantém mu-
lheres em relacionamentos 
abusivos, é a dependência 
financeira. Por isso, nós da 
Frente Parlamentar em De-
fesa dos Direitos da Mulher 
entendemos a importância 
de abrir oportunidades no 
mercado de trabalho para 
que essas mulheres possam 
sair dessa situação de vio-
lência e tenham uma vida 
digna e segura”, explicou a 
parlamentar Malu Fernandes.

Com isso, as vereadores 
pretendem criar incenti-
vos para que as empresas 
do município priorizem a 
contratação dessas mulheres. 

*Texto supervisionado 
pelo editor

Luiz Kurpel*

Malu Fernandes, Fernanda Moreno e Inês Paz compõem a Frente Parlamentar 

Divulgação

Os pintores, escultores, 
artesãos e ilustradores que 
assinam obras presentes 
no acervo da Pinacoteca 
de Mogi das Cruzes têm 
até o próximo dia 30 para 
preencher o formulário para 
que concedam entrevistas 
à Prefeitura. O bate papo 
tem como principal objetivo 
viabilizar um espaço para 
que os artistas falem sobre 
suas próprias biografias. No 
caso de artistas já falecidos, o 
pedido é para que familiares 
responsáveis pelo artista 
assumam a incumbência.

O projeto da Secretaria 
Municipal de Cultura é 
um trabalho de resgate da 
memória das personalidades 
que integram a galeria da 
Pinacoteca, por este motivo 
surgiu a ideia das entrevistas 
com os autores. 

A primeira etapa do pro-
cesso é o preenchimento 
de um formulário online, 
em que o artista passa seus 
dados básicos e também 
informações sobre a obra 
que tem no acervo, como 

Cultura convoca artistas 

com obras na Pinacoteca

Entrevistas

estilo, técnica e dimensões.
Nesse mesmo questio-

nário, ele aponta qual a 
melhor maneira para que 
seja entrevistado – onli-
ne ou presencialmente e 
declara se está disposto 
a doar obras ao espaço. A 
partir disso, a equipe da 
Secretaria de Cultura de 
Mogi das Cruzes vai esta-
belecer contato com cada 
um dos artistas e iniciar a 
apuração de informações 
sobre vida e obra deles, para 
que as biografias possam 
ser redigidas e compiladas.

O objetivo do trabalho 
é fazer a salvaguarda da 
memória artística da cidade, 
arquivando informações 
detalhadas sobre cada um 
dos artistas que compõem 
o cenário das artes plásticas 
mogianas. 

Para a secretária municipal 
de Cultura, Kelen Chacon, 
este é um trabalho que visa 
a preservação e, conse-
quentemente, a valorização 
da memória de Mogi das 
Cruzes. (T.M)

o setor neste momento 
de crise sanitária. “Neste 
momento de incertezas 
e instabilidade jurídica e 
comercial, os corretores 
de imóveis, podem auxiliar 
proprietários e inquilinos, 
apoiados pelo Creci, através 
da Junta de Conciliação 
(Jucon)”, afirmou.
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Interação praticamente 
não existiu nas aulas

Os alunos também en-
frentaram um período de 
adaptação para se adequar às 
novas ferramentas de ensino. 
A interação e comunicação 
que antes era presencial junto 
aos educadores e colegas 
de classe deram espaço ao 
ambiente virtual.

Desde o início da pande-
mia pela Covid-19, todos 
os alunos absorveram os 
conteúdos por meio de pla-
taformas digitais. Para Davi 
Barros Barbosa da Silva, de 
11 anos, a maior dificuldade 
é a falta de comunicação c 
com os professores.

Até dezembro do ano 
anterior, o aluno do Ensi-
no Fundamental estudava 
em uma escola municipal, 
mudando neste ano para a 
rede estadual. “Na plataforma 
Centro de Mídias, apesar dos 
recursos, eu não consigo ter 
a mesma interação de antes 
com os professores. Agora 
é mais difícil porque eles 
respondem na maioria das 
vezes por e-mails”, detalhou 

Estudantes avaliam

o aluno. Para o envio de 
atividades por e-mail, entre 
outras tarefas, o estudantes 
necessita da ajuda de sua mãe.

Por outro lado, o aluno 
João Victor Marcelino da 
Silva, de 13 anos, ressaltou 
a falta de organização como 
ponto negativo nas aulas on-
line. “Nas aulas remotas, os 
professores não têm ciência 
sobre as demais disciplinas 
que temos e acabam super-
lotando o Centro de Mídias 

com trabalhos que muitas 
vezes ainda não entendemos 
sobre o assunto”, disse.

Ainda de acordo com o 
aluno, a falta do auxílio pre-
sencial do professor dificulta 
o aprendizado, fazendo com 
que alguns conteúdos não 
sejam absorvidos . E, ao re-
ceberem diversos trabalhos e 
tarefas de diferentes matérias 
ao mesmo tempo, muitos 
não conseguem entregá-las 
no prazo. (T.M)

João Victor destacou a falta de organização 

Arquivo pessoal

Ensino remoto se transforma no 

maior desafio dentro de casa

Uma das maiores dificuldades é a falta de estrutura como a internet que não está disponível ainda a todos

AULAS ONLINE

A troca do giz branco e 
lousa verde pela tela de uma 
computador foi a mudança 
repentina que mais sur-
preendeu os professores e 
alunos nos últimos 12 meses. 
Naturalmente, a internet 
possibilita funcionalidades 
desenvolvidas com mais 
facilidade, porém, em um 
cenário em que professo-
res atuavam durante anos 
de forma presencial, ela se 
tornou um grande desafio.

Para os alunos que também 
não tinham habilidades com 
a tecnologia, como aqueles 
em fase de alfabetização, 
o modelo também foi de-
safiador. Para isso, a rede 
municipal e estadual têm 
movimentado uma série de 
mudanças nas plataformas e 
meios digitais. Em Suzano, 
o secretário municipal de 
Educação Leandro Bassini 
explicou que, ao longo de 
2020, os professores foram 
se adaptando às ferramentas 

da Plataforma do Saber.
“Isto possibilitou a inclusão 

de vídeos e sons, conversação 
em grupos e atividades vol-
tadas para leitura, perguntas 
e respostas, jogos, entre 
outras funções na platafor-
ma.”, disse. Já neste ano, o 
ensino está concentrado 
nos materiais impressos 
colocados à disposição das 
crianças em casa.

Isso porque, a Secretaria 
Municipal de Educação tem 
se dedicado a buscar junto 
às operadoras de Internet 
e também ao governo do 
Estado uma inovação que 
permita reduzir ou até mes-
mo eliminar o consumo de 
dados por parte de quem 
acessa a Plataforma.

Por meio deste portal, os 
estudantes acompanham 
aulas e realizam tarefas com-
pletamente on-line. Nestes 
12 meses de ensino remoto 
necessários para conter o 
novo coronavírus (Covid-19), 
o contato e interação cons-
tante com os estudantes 

e familiares; a garantia de 
uma rotina de estudos dos 
alunos e o uso dos recursos 
tecnológicos por parte dos 
educadores foram as principais 
dificuldades notadas pelas 
diretora do Departamento 

Pedagógico de Mogi das 
Cruzes, Andréa Souza.

“No início, o contexto de 
incertezas foi desafiador 
para a tomada de decisões 
urgentes, seja na prioriza-
ção dos materiais a serem 

utilizados, na adequação 
de seu uso, na garantia de 
qualidade e equidade no 
atendimento às crianças”, 
explicou a diretora.

No percurso, o Departa-
mento diversificou estratégias 

com foco na continuidade do 
processo de aprendizagem e 
na diminuição dos impactos 
que o distanciamento cau-
sou. Em Mogi, os alunos 
recebem as atividades por 
meios de comunicação como 
o WhatsApp, Telegram e o 
Facebook.

Para garantir o aprendizado 
de todos, tanto as prefeituras 
quanto o Estado enviam os 
materiais didáticos impressos 
para aqueles que não têm 
acesso à internet. A medida 
não seria necessária caso 
o programa Internet para 
Todos tivesse sido colocado 
em prática há três anos pelo 
ministro GIlberto Kassab. 

A proposta era levar acesso 
à banda larga para localidades 
sem conectividade no país, 
com a instalação de até 80 
mil antenas para distribuição 
do sinal de internet. 

Segundo a coordenadora da 
plataforma, Bruna Waitman, 
hoje existe a possibilidade 
de uma maior interação com 
os alunos.

Thamires Marcelino

Aulas à distância revelaram diversos  problemas estruturais em todo o País

PMMC/Divulgação

Para os professores, o 
ensino remoto não substitui 
a interação pessoal entre 
aluno e educador. O ideal, 
de acordo com as partes, é 
que os recursos tecnológicos 
continuem sendo utiliza-
dos como forma de ensino 
complementar após o fim 
da pandemia pela Covid-19. 

Foi o que explicou o pro-
fessor de História, Tecnolo-
gia, Protagonismo Juvenil e 
Orientação de Estudos, Deide 
Wander Novais Cortes, que 
leciona na Escola Estadual 
Adelaide Maria de Barros, em 
Mogi. Por parte do professor, 
existe uma preocupação 
de que apesar de ser uma 
ferramenta importante no 
processo de aprendizado, não 
substitui a aula presencial. 

Esta substituição se refere 
às relações com os materiais 
escolares, e às relações huma-
nas que acontecem na escola, 
seja ela com os colegas ou 
demais profissionais. “Por 
parte dos alunos, percebe-
mos que existe a preferência 
pelo ensino presencial, por 

Só o aprendizado 
online não é ideal 

Professores analisam

conta da interação com os 
colegas e professores e nas 
facilidades da compreensão 
dos conteúdos aplicados”, 
acrescentou o professor.

O mesmo afirmou a pro-
fessora Marinalva Santiago 
Tupinambá, sobre a interação 
entre aluno e professor. A 
educadora leciona aulas na 
Escola Estadual Esli Garcia 
Diniz, em Arujá, e contou 
que falta muito a ser feito 
pela inclusão digital.

“A democratização da in-
ternet é necessária e urgente. 
E não significa apenas o 
acesso aos dados móveis; 
também nos instrumen-
tos adequados. Insisto em 
afirmar que nada substitui 
nossa presença física, mas o 
momento é de se preservar 
a vidas”, apontou. Para ela, 
as aulas online não são o 
modelo ideal de educação, 
no entanto, é o necessário 
a ser feito neste contexto de 
pandemia. Os professores 
também foram muito afetados 
e se reinventaram para dar 
aulas. (T.M)

O Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Esta-
do de São Paulo (Apeoesp) 
defende que a pandemia 
pela Covid-19 favoreceu 
a aplicação do modelo de 
ensino já defendido pelo 
Estado anteriormente.

o Brasil não está preparado 
para as aulas online, que 
somam diversas pendências, 
segundo a Apeoesp. “As 
aulas estão sendo muito 
estressantes, os professores 
têm trabalhado muito além 
da própria jornada já que os 
alunos entram em contato 
a qualquer momento por 
meio do WhatsApp para 
tirar dúvidas”, lamentou a 
vereadora de Mogi e conse-
lheira estadual licenciada da 
Apeoesp, Inês Paz. 

De acordo com ela, grande 
parte dos pais dos alunos 
também não têm condições 
de auxiliar no processo de 
aprendizagem, tornando a 
situação ainda mais difícil 
da área da educação. (T.M)

Apeoesp 
diz: situação 
demonstra falta 
de estrutura

Sindicato opina
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Fase Emergencial entrará em 
vigor amanhã no Alto Tietê

Medida é mais uma tentativa de frear o aumento de casos e o número de mortes causados pelo coronavírus

MAIS RESTRIÇÕES

A Fase Emergencial do 
Plano São Paulo para mitigar 
a disseminação do corona-
vírus (Covid-19) entrará em 
vigor amanhã no Alto Tietê. 
Decretada pelo governo do 
Estado em caráter extraordi-
nário, a fase, inédita dentro 
da estratégia de combate 
ao vírus, impõe restrições 
mais severas e propõe o 
escalonamento no horário 
de entrada dos trabalhado-
res. A medida visa conter o 
surgimento de novos casos 
e, consequentemente, mais 
internações, uma vez que 
os hospitais já começam a 
relatar ocupações de 100% 
dos leitos exclusivos para 
Covid-19.

Atravessando o pior momento 
da pandemia, o governo do 
Estado decidiu propor novas 
regras e exigir mais cuidados e 
restrições. Entre as principais 
mudanças, ficou decidido 
que serviços de retirada de 
todos os setores, lojas de 

materiais de construção, 
celebrações religiosas e ati-
vidades esportivas coletivas 
estão proibidas. Escritórios de 
qualquer atividade considerada 

não essencial, assim como 
o trabalho em geral de ór-
gãos públicos, deverão ser 
prestados exclusivamente 
por tele-trabalho.

A mudança que entrará 
em vigor amanhã, deverá ser 
mantida por duas semanas 
até o próximo dia 30 de 
março. De acordo com o 

Centro de Contingência do 
Coronavírus, o intervalo de 
tempo sugerido é o ideal para 
quebrar o ciclo de novas 
contaminações e desafogar 
o atendimento nos hospitais. 
Até mesmo o setor de delivery, 
poupado desde o começo 
da pandemia, deverá sofrer 
sanções desta vez. A entrega 
de alimentos e produtos ao 
cliente nos estabelecimentos 
comerciais ficará proibida 
e serviços de drive-thru só 
poderão funcionar entre as 
5 e 20 horas.

Dada a contínua aglome-
ração dentro do transporte 

público, o governo paulista 
também decidiu intervir, pela 
primeira vez desde o início 
da pandemia, no setor. No 
entanto, a alteração possui 
apenas caráter sugestivo e 
não chega a ser obrigatória 
como as demais medidas 
citadas. A Fase Emergencial 
propõe o escalonamento 
no horário de entrada dos 
trabalhadores de diferentes 
setores.

A sugestão estabelece 
como ideal que o horário 
de entrada de trabalhado-
res da Industria seja fixado 
entre 5 e 7 horas. Entre as 
7 e 9 horas, deverão bater o 
ponto os trabalhadores da 
área de Serviços e, por fim, 
no Comércio o horário de 
entrada ficou entre 9 e 11 
horas. Para a medida ter 
efeito, o governo do Estado 
pediu, especialmente, a co-
laboração dos empregadores, 
reforçando a necessidade 
de colaboração diante da 
situação. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Nem mesmo os restaurantes conseguiram se livrar das novas restrições

Emanuel Aquilera

Equipes terão formação 
sobre protocolo sanitário

Os profissionais de limpeza 
das escolas municipais de 
Mogi das Cruzes participa-
rão na próxima semana de 
uma formação online sobre 
o protocolo sanitário para 
as unidades escolares. A Se-
cretaria de Educação esteve 
reunida na manhã de ontem 
com a empresa responsável 
e destacou a importância 
deste trabalho para o reforço 
da segurança sanitária das 
unidades escolares.

A formação envolverá todo 
o conjunto de funcionários 
da limpeza e ocorrerá em 
um primeiro momento de 
forma remota com aqueles 
que possuem acesso à internet. 
Assim que a cidade voltar à fase 
laranja do Plano São Paulo, a 
perspectiva é de que seja feita 
uma formação presencial para 
os demais funcionários. 

“Consideramos este apoio 
fundamental para reforçar-
mos a segurança sanitária 
das nossas unidades. São 
profissionais que atuam no 
dia a dia da escola e devem 

Limpeza nas escolas

conhecer integralmente o 
protocolo sanitário, assegu-
rando a saúde de todos os 
profissionais da educação e, 
no futuro, das nossas crianças”, 
avaliou o secretário interino 
da Educação, Caio Callegari. 
A empresa também estuda 
o envio de um informativo 
para os profissionais. 

Para as diretoras de escolas 
a formação será importante 
para a padronização dos pro-
cedimentos e a segurança das 

escolas. “Apontamos essa ne-
cessidade da padronização dos 
procedimentos e da formação 
em horário de serviço para 
os profissionais no grupo de 
direção escolar. Esse trabalho 
unificado facilitará a organiza-
ção das escolas e promoverá a 
segurança necessária à equipe 
e a comunidade escolar que 
faz uso dos espaços”, disse a 
diretora da EM Prof. Dermeval 
Arouca, Patrícia Helen Gomes 
dos Santos. 

Reforço online deve ocorrer na próxima semana

Divulgação

Leitos prometidos para o 
Pezzutti chegam amanhã

A instalação de 30 Leitos 
Covid (10 de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 20 
de Enfermaria) no Hospi-
tal Doutor Arnaldo Pezzutti 
Cavalcanti, começa amanhã 
e deve estar disponível para 
atendimento a partir da pró-
xima quarta-feira.

Em uma segunda etapa, outros 
60 leitos Covid-19 devem ser 
instalados no Doutor Arnaldo. 
Deste total, metade pode ser 
convertida em terapia intensiva 
caso haja a necessidade. “Essa 
ação é fruto dos insistentes 
pedidos da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes e do Condemat 
ao Governo do Estado pela 
ampliação da oferta de leitos 
no Alto Tietê”, ressaltou o 
prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode) . 

Nesta semana, a Adminis-
tração Municipal concluiu a 
montagem de 7 dos 15 novos 
leitos de terapia intensiva 
Covid-19 no Hospital Mu-
nicipal. Com isso, a unidade 
passou a contar com 61 leitos 
de UTI para pacientes com 

Covid-19

coronavírus. Outros 8 leitos 
serão instalados nas próximas 
semanas, conforme programação 
de chegada dos monitores e 
ventiladores.

Também está em andamento 
a implantação de novos leitos 
de enfermaria no Hospital 
Municipal que, neste momen-
to, aguarda pela ampliação 
da rede de oxigênio pela 
empresa responsável. Inicial-
mente, serão mais 30 leitos 
de enfermaria que devem 

ocupar consultórios e outras 
áreas internas do Ambulatório 
de Especialidades, podendo 
chegar a 50. 

Mogi das Cruzes atingiu 
100% de ocupação dos leitos 
de UTI e Enfermaria Covid 
na quinta feira passada, in-
cluindo hospitais públicos e 
privados da cidade. O Hospital 
Municipal está operando 
acima da sua capacidade, 
mas garantindo atendimento 
a todos os pacientes.

Leitos devem estar disponíveis na próxima quarta

PMMC/Divulgação

A mudança que 
entrará em vigor 
amanhã, deverá 
ser mantida por 
duas semanas até o 
próximo dia 30
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Presidente da Câmara fecha 
gabinetes para evitar Covid

Atendimento ao público será feito apenas por meio de telefone; sessões contarão com número presencial mínimo

CÂMARA DE MOGI

O presidente da Câma-
ra de Vereadores de Mogi 
das Cruzes, vereador Otto 
Rezende (PSD), assinou na 
tarde de anteontem o Ato 
da Presidência nº.26, que 
estabelece o fechamento 
de todos os gabinetes do 
Legislativo durante a Fase 
Emergencial de combate à 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19). A medida terá 
validade até o final do mês, 
mesmo período da fase do 
Plano São Paulo de retomada 
das atividades, instituído 
pelo Estado.

O ato prevê que todas as 
sessões deverão ser realizadas 
exclusivamente de forma 
online, com transmissão 
ao vivo da TV Câmara, pela 
página da Câmara Municipal 
pela internet, pelo Youtube 
e pelas redes sociais. Serão 
permitidos apenas no plená-
rio o presidente da Câmara, 
primeiro e segundo secretários 
da Mesa Diretiva, funcionários 

de apoio e prestadores de 
serviço que operam a TV 
Câmara, entre outros.

O acesso ao prédio da 
Câmara, que já estava restrito 
ao público com a instituição 
da Fase Vermelha Municipal, 
agora passará a ser permi-
tido apenas aos vereadores, 
servidores convocados, for-
necedores e empregados que 
prestam serviços contratados 
na Câmara. Todo o atendi-
mento ao público externo 
será prestado apenas pelo 
contato por WhatsApp de 
cada gabinete. A Câmara de 
Vereadores disponibilizará 

os telefones em sua página 
na internet.

Segunda vez
Esta é a segunda iniciati-

va tomada pelo presidente 
do Legislativo para evitar 

a propagação da Covid-19 
dentro da Câmara Munici-
pal. No dia 2 de março, o 
presidente Otto Rezende 
estabeleceu que o acesso 
às dependências da Câmara 
Municipal estaria limitado 

apenas para os parlamentares, 
os integrantes de seus gabi-
netes, servidores públicos do 
Legislativo e do Executivo, 
advogados, profissionais 
de imprensa e fornecedo-
res, desde que previamente 

autorizados e devidamente 
identificados. A visitação só 
poderia acontecer na ocasião 
com agendamento prévio.

Na Prefeitura 
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes foi questionada sobre 
quais serão as medidas que 
estão sendo tomadas para 
garantir a integridade dos 
servidores públicos. Segundo 
a administração municipal, 
todas as diretrizes serão de-
finidas em decreto, que está 
na fase final de elaboração. 

“A regulamentação virá ao 
encontro das determinações 
do governo do Estado, man-
tendo, como regra, o trabalho 
remoto - com exceção dos 
serviços essenciais”.

A Prefeitura de Mogi dispo-
nibilizou online uma cartilha 
com o detalhamento dos 
serviços públicos oferecidos 
de forma completa, parcial 
ou que foram suspensos pela 
Fase Vermelha da pandemia. 
O documento está disponível 
em https://bit.ly/3vuhYyK.

André Diniz

Documento que restringe acesso à Câmara foi assinado anteontem pelo presidente

Emanuel Aquilera

Fundo Social de Mogi fará 
live sobre saúde mental

O Fundo Social de Mogi das 
Cruzes realizará na próxima 
terça-feira, às 20 horas, uma 
live em alusão ao mês da mu-
lher, que terá a participação 
da presidente da entidade, 
Simone Margenet Cunha e 
da médica psiquiatra, Pamela 
Costa. O objetivo do evento, 
que será transmitido pelo 
Instagram, é prestar uma 
homenagem às mulheres e 
também dialogar sobre um 
dos assuntos mais relevantes 
dentro do universo feminino 
da atualidade, que é a saúde 
mental.

Além de falar sobre os 
sintomas desencadeados pela 
intensa rotina imposta pela 
sociedade às mulheres nos 
dias atuais, como a exaustão 
física e mental, e que cer-
tamente se agravaram com 
a pandemia da Covid-19 e 
as novas situações por ela 
trazidas, a proposta é passar 
orientações e falar sobre os 
caminhos que podem ser 
percorridos em busca de 
ajuda profissional, inclusive 

Mês da mulher

junto ao próprio município.
“Planejamos a live porque 

entendemos que é papel 
do Fundo Social não só 
homenagear as mulheres, 
como também ajudá-las em 
situações difíceis e que afligem 
muitas de nós. Vivemos um 
momento complicado, em que 
muitas passaram a se sentir 
ainda mais sobrecarregadas, 
portanto é preciso falar sobre 
isso, mostrar que esse é um 
problema sério, porém que 
tem solução”, destacou a 
presidente do Fundo Social.

Simone ressaltou ainda que 
o formato live foi escolhido 
para a ação por conta das 
restrições trazidas pela fase 
vermelha e a necessidade 
de preservar a saúde de 
todos, evitando encontros 
presenciais e respeitando 
o distanciamento social. A 
live será transmitida pelo 
Instagram do Fundo So-
cial de Mogi das Cruzes (@
fundosocialmogi) e pode ser 
acompanhada por todos os 
interessados.

Pamela Costa
Pamela Costa é médica 

com título de especialista 
pela Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP). Ao 
longo de sua carreira pro-
fissional realizou atendi-
mentos em ambulatórios, 
pronto-socorro, Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) 
e enfermaria psiquiátrica em 
hospitais privados e também 
da rede pública de saúde. 
Foi preceptora de médicos 
residentes em formação em 
psiquiatria no serviço de 
residência médica do Hopital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo. Também adquiriu 
experiências participando de 
congressos, cursos e atividades 
extracurriculares nacionais e 
internacionais, inclusive na 
renomada Harvard University 
(Universidade de Harvard), 
nos Estados Unidos. No 
campo da Psicanálise, fre-
quentou o Fórum do Campo 
Lacaniano de São Paulo e 
Circuito Ponto de Estofo 
de Mogi das Cruzes.

Procon fará mutirão virtual 
para renegociar débitos

Em comemoração ao Dia 
Mundial do Consumidor, 
celebrado na manhã, dia 15 
de março, o Procon Mogi 
das Cruzes, juntamente com 
a  Associação Brasileira de 
Procons (Proconsbrasil) e 
a Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban), realizarão 
o “Mutirão Virtual de Rene-
gociação de Dívidas“. De 15 a 
31, os consumidores poderão 
renegociar seus débitos por 
meio da plataforma www.
consumidor.gov.br. 

Os consumidores podem 
entrar em contato o Procon 
Mogi para orientações sobre 
o uso da plataforma. “Com a 
restrição de circulação em razão 
da pandemia, o mutirão pela 
internet é um incentivo para 
que os consumidores evitem o 
superendividamento e a perda 
de crédito. Com a adesão dos 
bancos, o consumidor pode-
rá ter boas oportunidades”, 
observou a coordenadora da 
unidade, Fabiana Bava.  

A ação dos órgãos de defesa 
do consumidor em todo o 

Dia do Consumidor

Brasil, que acontecerá exclu-
sivamente pela internet, tem 
o objetivo de reestabelecer 
o equilíbrio do orçamento 
doméstico das famílias que 
estão endividadas. A Febraban 
firmou compromisso com as 
instituições financeiras para 
que participem do mutirão e 
busquem viabilizar condições 
favoráveis ao pagamento dos 
débitos

Para participar o consumidor 
deve fazer o seu registro na 
plataforma www.consumidor.

gov.br, quando receberá um 
login e senha. Deve acessar a 
seção Minha Área, clicar em 

“Nova reclamação” e depois 
procurar a instituição financeira 
com a qual deseja negociar. 
Em seguida, irá fazer relato 
Para orientações de como fazer 
uso da plataforma www.con-
sumidor.gov.br, o consumidor 
pode entrar em contato com o 
Procon Mogi das Cruzes pelo 
telefone 4798-5090 e pelo e-

-mail atendimento.procon@
pmmc.com.br

Ação vai ocorrer entre os dias 15 e 31 de março

Divulgação

O ato prevê 
que todas as 
sessões deverão 
ser realizadas 
exclusivamente de 
forma online
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Uma nova história de su-
cesso começa a ser escri-
ta no Brasil com a chega-
da do Novo Nissan Kicks, 
um modelo desenvolvido 
para ativar a sua atitude. O 
modelo brasileiro, produ-
zido no Complexo Indus-
trial da Nissan em Resen-
de (RJ), estará disponível 
nas concessionárias da 
marca na segunda quin-
zena de março com novo 
design, equipamentos iné-
ditos de segurança e con-
forto, além de refinamen-
tos na parte mecânica. O 
resultado é um crossover 
mais uma vez à frente no 
seu segmento, mais boni-
to, equipado, tecnológico, 
seguro, confortável e gos-
toso de dirigir. E, em uma 
ação especial para quem 
quer sair na frente, os in-
teressados já podem ad-
quiri-lo a partir de hoje 
em uma pré-venda com 
vantagens exclusivas pela 
Loja Virtual Nissan.

Mesmo com novidades 
de estilo e novos equipa-
mentos tecnológicos, al-
guns inéditos no segmento, 
o Novo Nissan Kicks che-
ga com a mesma tabela de 
preços do modelo anterior 
em todas as versões. Assim, 
o novo crossover nacional 
da Nissan começa em R$ 
90.390, na versão manual, 
e vai a R$ 116.390, na op-
ção topo de linha.

A evolução apresenta-
da pelo Novo Nissan Kicks 
deixa ele ainda mais ali-
nhado com a Nissan In-
telligent Mobility, visão 
da marca que busca trans-
formar a maneira como os 
veículos são conduzidos, 
impulsionados e integra-
dos à sociedade, deixan-
do-os mais confortáveis, 
seguros e com tecnologias 
de ponta.

Os designers da Nissan 
se superaram novamente 
e deixaram o Novo Nissan 
Kicks com um estilo en-
corpado e moderno, se-
guindo o conceito deno-

CROSSOVER JAPONÊS

Nissan Kiksc surge com novo 
design e motor mais refinado
De acordo com a montadora, o veículo é produzido no Rio de Janeiro e está à frente do seu tempo no segmento

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 
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A Nissan informou que apesar dos novos acessórios e mudanças no veículo, o valor da tabela de preços se manteve inalterada

O espaço interno permanece o mesmo, mas houve mudança de equipamentos da cabine

minado Nissan Emotional 
Geometry. Mantendo seu 
amplo espaço interno, o 
modelo recebeu mudan-
ças no exterior e na cabine.

Ao olhar de frente para o 
Novo Nissan Kicks nota-se 
o seu principal traço de per-
sonalidade: a frente ousa-
da e agressiva sem perder 
o requinte. O para-choque 
combina com a ampla gra-
de Double V-motion, itens 
que são realçados pelos 
frisos cromados e pelos 

detalhes em black piano. 
Os faróis de Full LED com 
função DLR (luz de roda-
gem diurna), um item de 
série em todas as versões 
com câmbio CVT, e faróis 
de neblina de LED garan-
tem melhor alcance e pro-
jeção da luz com qualida-
de, maior durabilidade e 
baixo consumo de ener-
gia. As luzes de direção 
posicionadas nos retro-
visores externos também 
contam com LED.

Na traseira, as lanternas 
(de freio inclusive) também 
são de LED e possuem um 
recurso de estilo no qual 
elas se estendem de um 
lado para o outro, sepa-
radas somente pelo logo-
tipo da Nissan no centro 
da tampa do porta-ma-
las, adicionando uma mar-
cante linha horizontal que 
enfatiza a ampla estrutura 
traseira. Como na frente, 
o novo para-choque tra-
seiro dá uma sensação de 

mais volume.

Integração 
Por dentro, o Novo Nis-

san Kicks também traz no-
vidades que aumentam 
ainda mais a integração 
dos ocupantes com o veí-
culo. Dois recursos tecno-
lógicos são os destaques: 
o sistema multimídia com 
tela de oito polegadas e um 
item de qualidade reco-
nhecida mundialmente e 
que é único no segmento, 
o sistema de som premium 
Bose®, que inclui dois alto-
-falantes no apoio de ca-
beça do motorista.

Desenvolvido em conjun-
to com a Bose, reconhecida 
fabricante de equipamen-
tos de áudio, o sistema Bose 
Personal Plus proporciona 
um som potente e equili-
brado com a ajuda de oito 
alto-falantes de alta per-
formance (dois deles são 
tweeters) e um amplifica-
dor digital. O segredo para 
oferecer essa experiência 
de som envolvente são os 
dois alto-falantes Bose Ul-
traNearfield™ de 2,5 pole-
gadas que ficam localiza-

dos dentro do encosto de 
cabeça do banco do mo-
torista.

Essa experiência de som 
imersivo (surround 360°) 
pode ser controlada na tela 
do sistema multimídia, 
criando desde um efeito 
restrito somente à frente 
até um totalmente envol-
vente, por todo o interior 
do habitáculo. O Personal 
Plus reduz distorções, pro-
porciona graves potentes 
e entrega um som sem li-
mites.

O Novo Nissan Kicks con-
ta também com um novo 
sistema multimídia Nissan 
Connect. Com tela de oito 
polegadas sensível ao to-
que e com comandos ex-
tremamente intuitivos, in-
clui os aplicativos Android 
Auto e Apple CarPlay com 
assistência de voz para ler 
mensagens, além de apli-
cativos de streaming de 
áudio. Também é possível 
conectar simultaneamen-
te dois equipamentos via 
Bluetooth para o uso de 
um deles para a condução 
com as mãos livres e outro 
para ouvir o aplicativo de 
música, por exemplo.

Opções
O crossover fabricado 

em Resende (RJ) tem qua-
tro níveis de acabamento 
com dois tipos de câmbio 
(manual de 5 velocidades 
e CVT) e nove opções de 
cores (3 delas de dois tons 
e disponíveis apenas para 
a versão Exclusive). O des-
taque para a nova linha é 
a inédita Azul Elétrico. Se-
rão três opções para o aca-
bamento do interior: total-
mente preto, Macchiato 
(combinada somente com 
carroceria nas cores Preto, 
Branco e Branco com Teto 
Preto) e Cinza com Preto 
(combinada somente com 
Azul Elétrico e Azul Elétri-
co com Teto Preto). Con-
fira no fim deste press re-
lease o que cada versão 
traz de série.
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 A mudança é 
algo necessário em 
alguns momentos. Por 
vezes, certas coisas 
simplesmente deixam 
de fazer sentido em 
nossas vidas e o 
melhor é procurarmos 
novos caminhos para 
nós mesmos.

Temos de aprender 
que existe um tempo 
certo para tudo, 
até mesmo para 
deixarmos que o que 
já não nos faz falta 
fique para trás. Se 

MOMENTO
especial

Mudar faz parte da vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: RITA DE FATIMA CARRARA

DIA 15 /03: JULIANA FRANCO GOMES CAMPANHARI E OS-

VALDO OSAMU KIMURA

Algumas vezes coisas ruins 
acontecem em nossas vidas para 
nos colocar na direção das melhores 
coisas que poderíamos viver.”

 cultura@jornaldat.com.br

tivermos coragem 
para tomar essa 
decisão, estaremos 
a dar o primeiro 
passo rumo à nossa 
felicidade.

USO DO CELULAR POR CRIANÇAS

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

“Tudo acontece no tempo certo!” Quando se trata de 
crianças e o uso dos celulares, esse tempo deve ser 
controlado e não exceder. O uso excessivo pode trazer 
consequências para o desenvolvimento cognitivo e social, 
causar o sedentarismo, ou agitação e ansiedade.
Não somos contra os eletrônicos, ao contrário, a questão é 
controlar o tempo de uso. 

“De acordo com a OMS: Crianças de 02 a 05 anos podem 
utilizar tais dispositivos por, no máximo, 1h por dia”. 
Disponível em Tonello.med/OMS.
CELULAR AO IR DORMIR:
 “Uma pesquisa do King’s College, de Londres, detectou 
efeitos negativos do uso do aparelho no período de 
descanso, o distúrbio do sono na infância é conhecido por 
causar danos à saúde mental e física, o conteúdo pode ser 
estimulante e atrasar o início do sono, e a forte luz emitida 
pelas telas prejudica a visão e afeta o relógio biológico”. 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/
geral-42603165
DICAS:
Faça combinados com a criança. 
Ofereça histórias antes de dormir, isso fará com que ela 
relaxe e tenha uma noite de sono tranquila.
Use um “timer” para administrar com a criança o tempo de 
uso dos eletrônicos.
Crie um espaço em casa para a criança brincar, fazer 
descobertas, se movimentar... 
Ofereça alguns momentos do brincar juntos.
Quer saber mais? Acesse o site: colegiointerativomogi.com.
br
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Anvisa registra 1º medicamento para tratar covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta 
sexta-feira (12) o registro do primeiro medicamento que terá em bula a 
recomendação para o tratamento da covid-19, o antiviral remdesivir. De 
acordo com o gerente-geral de Medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, 
apesar de haver muita discussão sobre o uso do medicamento, a decisão 
foi tomada com base em “qualidade, segurança e eficácia”. O medicamento 
aprovado é indicado em casos mais graves.

SAÚDE DAS MULHERES

Março é o Mês Mundial 
de Conscientização da En-
dometriose, doença que afe-
ta a sexualidade e traz mui-
tos problemas às mulheres. 
Para celebrar o  tema apro-
veitando a temática do mês 
que também comemora o 
Dia das Mulheres, ouvimos 
o ginecologista e obstetra, 
Rafael Albuquerque e Sil-
va, chefe do Departamento 
de Planejamento Familiar e 
do Ambulatório, Climatério, 
Menopausa e Osteoporose 
da Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura de Mogi. 
Ele é formado em Medicina 
pela Unifesp e falou sobre 
esta doença que tanto afe-
ta as mulheres. Muitas até 
desconhecem os sintomas 
e podem ter até sem saber. 
Portanto, informação é fun-
damental para iniciar um 
tratamento o quanto antes 
e parar de sofrer.  

MN: Como o assunto é tra-
tado na rede pública munici-
pal? Existe algum programa, 
alguma orientação específica 
em relação a esta doença?

Rafael Rodrigues da Silva: 
Em relação a endometriose 
no SUS o atendimento inicial 
é realizado nas próprias uni-
dades básicas de saúde, onde 
o ginecologista acaba abor-
dando a paciente sobre suas 
queixas e as cólicas anormais 
são os primeiros indícios em 
suspeitar de endometriose. O 

Cristina Gomes 

Março Amarelo alerta sobre 
as causas da endometriose 
Ministério da Saúde estima que 15% das mulheres sofrem com a doença e muitas vezes nem sabem que a possuem

tratamento inicial é realizado 
pelo ginecologista mas se o 
caso agravar e o tratamen-
to clínico não for suficiente, 
ela é encaminhada ao setor 
de ginecologia cirúrgica no 
Hospital Municipal onde é 
avaliada.

MN: Muitas mulheres têm 
os sintomas mas não sabem 
se tem a doença. Como é fei-
to este diagnóstico?

Rafael:  O diagnóstico é fei-
to pelo ginecologista onde ele 
suspeitará quando a pacien-
te tiver uma queixa de cólica 
menstrual importante e que 
a cada ano vem piorando. 
Comprometendo o dia dia 

da paciente. Além da con-
sulta o exame físico onde o 
médico pode avaliar o local 
que dói mais e o exame de 
ultrassom transvaginal que 
mostra o local da lesão de 
endometriose.

MN: É possível ter qualida-
de de vida ou manter a rotina 
mesmo tendo esta doença?

Rafael: sim é possível sim 
ter qualidade de vida. Pratica-
mente não tem cura em 100% 
dos casos mas tem controle 
por medicamentos e/ou ci-
rugia. Hoje em dia a mulher 
moderna só sofre ou por que 
ela quer ou por que o médi-
co quer. Existem várias tipos 
de medicação e de técnicas 

cirúrgicas que beneficiam a 
mulher a ter uma vida me-
lhor sem sofrer com cólicas. 
E quanto antes descobrir, 
melhores são os resultados

MN: Os sintomas são pre-
cisos, ou seja, com a análise 
dos problemas já é possível 
desconfiar da doença? Quais 
são os tipos de exames so-
licitados?

Rafael: Infelizmente são 
sintomas inespecíficos onde 
o principal é a cólica mens-
trual onde a sociedade colo-
ca na cabeça da mulher que 
isso é normal ou “é coisa de 
mulher”. Nenhuma mulher 
merece sofrer. Quem disse 
que mulher deve sofrer de có-

Divulgação

Ginecologista Rafael Albuquerque e Silva orienta sobre a doença e suas causas 
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lica para ser mulher? Porém, 
até ela procurar o médico ela 
já teve várias sequelas e uma 
delas é a infertilidade. Para o 
diagnóstico além da análise 
das queixas da paciente, de-
ve-se também realizar exame 
ginecológico e o ultrassom 
transvaginal. A Ressonância 
de pelve ajuda a avaliar mais 
a endometriose profunda e 
se ela está comprometendo 
outros órgãos como bexiga 
e intestino.

MN: O Ministério da Saú-
de chegou a estimar que 15% 
das mulheres sofrem com 
a endometriose. É possível 
estimar um número dentro 
deste parâmetro na cidade?

Rafael: Em nossa região 
praticamente não muda. Gira 
em torno de 5 a 15% mas 
são números subestimados 
já que as pacientes demoram 
em procurar ajuda e há mé-
dicos que acabam demoran-
do no diagnóstico.

MN: Ao desconfiar dos 
sintomas, o que a mulher 
precisa fazer? 

Rafael: Primeiramente agen-
dar o ginecologista. Só ele 
saberá diagnosticar, tratar e 
acompanhar de forma efeti-
va o seu caso.

MN: Dependendo do caso 
pode evoluir para uma ci-
rurgia?

Rafael: Alguns casos podem 
evoluir para cirurgia onde se 
consegue retirar boa parte 

da endometriose. Consegue 
desfazer aderências, que são 
cicatrizes causadas pelos fo-
cos de endometrioses antigas. 
Com isso melhora o quadro 
de dor e melhora as chances 
de engravidar. Mas a cirurgia 
não é curativa. Deve a pacien-
te manter o seguinte semes-
tral com o ginecologista pois 
podem existir endometriose 
microscópicas, que na hora 
da cirurgia não foi possível 
enxergar, e novamente surgir 
todo o quadro de dor.

MN: É uma doença que 
tem cura ou é crônica? E os 
fatores genéticos ajudam?

Rafael: Nos casos mais 
graves pode deixar a mu-
lher infértil, e, Infelizmente 
não tem cura. É uma doen-
ça crônica mas que tem tra-
tamento e bons tratamentos 
nos dias atuais. Vai depender 
do compromisso da mulher 
em fazer o tratamento corre-
tamente e da capacidade do 
médico de avaliar sempre 
a evolução de sua pacien-
te. Ela tem relação genética 
mas ainda não é totalmente 
compreendida. A maioria 
das pacientes não sabem se 
suas parentes tiveram pois 
antigamente era uma doen-
ça pouco conhecida e divul-
gada e as cólicas menstruais 
eram sempre consideradas 
normais.

Hoje a medicina evoluiu 
muito, mas a endometriose 
ainda é uma doença com 
muitos mistérios. 
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA LONGEVIDADE

Mogi das Cruzes está 
em 122ª lugar no ranking 
das cidades com as me-
lhores condições de vida 
para os idosos, conforme 
o levantamento produzido 
pelo Instituto de Longe-
vidade Mongeral Aegon. 
Chamado de Índice de 
Desenvolvimento Urbano 
para Longevidade (IDL), o 
indicador usa como parâ-
metros cuidados de saúde, 
bem-estar, finanças, habi-
tação, educação e cultura, 
além de indicadores gerais 
de desemprego, expectativa 
de vida e violência. Mogi das 
Cruzes está em 118º lugar 
no ranking das cidades do 
País, na faixa etária de 60-
75 anos e em 158º na faixa 
dos mais de 75 anos, mas 
no índice geral ocupa a 
122 posição entre as mais 
de 800 cidades analisadas.

Para o professor e sociólogo 
Afonso Pola, o posiciona-
mento de Mogi é razoável, 
não está entre as primeiras e 
nem das últimas, mas ainda 
tem muito o que avançar. 

As cidades precisam se 
preparar de uma maneira 
geral para o envelhecimento 
da população de forma 
planejada e pensando no 
futuro: “As cidades estão 
atrasadas em relação a 
políticas públicas para os 
idosos e isso afeta vários 
setores. Quando a população 
envelhece mais rapidamente 
há uma sobrecarga no ser-
viço de saúde e não pode 
se pensar na saúde apenas 
quando se está doente, 
mas na saúde preventiva”, 
afirmou ele se referindo 
aquela que alia atividades 
esportivas e de lazer como 
bem estar social. 

Entre os quesitos ana-
lisados na pesquisa, Mogi 
está bem pontuada em 

“bem estar”, mas regrediu 
em outros setores. Caiu 
em saúde e melhorou em 
cultura.

Os dados, segundo Pola, 
são importantes para orientar 
os gestores para estipu-
lar metas e melhorar os 
indicadores. Ainda mais 
num momento deste de 
pandemia, a saúde física 
e mental se agrava exata-
mente porque a poulação 
idosa é a que mais fica em 

Cristina Gomes

Mogi é a 122ª do País com 
melhor condições aos idosos
Ranking aponta São Caetano em primeiro lugar e outras cidades paulistas entre as mais bem pontuadas

Divulgação

Mogi News/Arquivo

Mogi das Cruzes foi bem avaliada em alguns quesitos e não tanto em outros e teve classificação considerada razoável

Para o professor Afonso Pola, as políticas públicas precisam ser planejadas e melhor estruturadas

casa para se proteger num 
momento de extrema fra-
gilidade geral. “As cidades 
precisam olhar para o futuro 
e se preparar. Cuidar dos 
seus idosos e são poucas 
as que realmente fazem 
isso”, analisou o professor. 

A pesquisa selecionou as 
mil cidades mais populosas 
do Brasil. Elas foram sepa-
radas em dois grupos:as 
300 maiores e as 700 me-
nores. Por falta de dados 
disponíveis para análises 
comparativas, o número 
de cidades avaliadas caiu 
de mil para 876, sendo 
280 cidades maiores e 596 
menores. Para cada grupo 
foi elaborado um ranking 
e o resultado demonstrou 
que as 10 primeiras posições 

são ocupadas por cidades 
paulistas.Nas maiores ci-
dades encontram-se São 
Caetano do Sul que lidera 
o ranking; São Paulo está 
na quarta posição. Atibaia, 
na oitava, Catanduva na 
nona e Americana na dé-
cima. Fora estas, Porto 
Alegre, no Rio Grande do 
Sul aparece na terceira 
posição; Florianópolis em 
Santa Catarina na quinta; 
Nitério no Rio de Janeiro 
na sexta e o Rio de Janeiro 
na sétima. No outro grupo, 
o das cidades menores 
aparecem Adamantina, 
Vinhedo, Lins, São João 
da Boa Vista, Itapira, Tupã, 
Fernandópolis, Votuporanga 
e Dracena. Esteio, no Rio 
Grande do Sul, fechada a 

lista das 10 mais. 
Para o diretor executivo 

do Instituto de Longevidade 
Mongeral Aegon, Henrique 
Noya, as cidades mais bem 
posicionadas não são ne-
cessariamente as que têm 
mais dinheiro para investir. 
Segundo ele, é uma questão 
de bom uso dos recursos e 
o foco no que é considerado 
importante para promover 
maior qualidade de vida. 
Não existe, segundo ele, 
uma cidade perfeita nos 
sete indicadores. Todas 
elas têm alguma coisa a 
ser melhorado. Henrique 
Noya lembra que o enve-
lhecimento populacional 
é uma realidade no País e 
defende que o tema es-
teja presente sempre.. “É 

muito importante levar 
essa questão da mudança 
demográfica para todos 
os palanques. Na verdade, 
a gente vive em cidades 
e não no país. O núcleo 
principal da nossa vida é a 
cidade em que a gente vive”, 
afirma ele. “Uma cidade 
que está preparada para 
oferecer qualidade vida a 
uma população com mais 
idade, está muito prepa-
rada para oferecer isso a 
qualquer idade”. 

Dos sete indicadores 
como habitação, saúde, bem 
estar, educação e trabalho; 
finanças, indicadores gerais 
e ranking geral, Mogi das 
Cruzes teve melhor avaliação 
entre o ano de 2017 e 2020 
em bem estar, passando 
de 43 para 54 pontos. Já 
uma das maiores quedas 
foi no quesito saúde, de 
27 no ano de 2017 para 19. 
A pesquisa foi realizada 
em outubro do ano pas-
sado e refere-se ao ano de 
2020. A pesquisa anterior 
foi realizada em 2017 e 
há dados comparativos 
entre um período e outro, 
da evolução e da piora 
nos índices disponíveis e 
verificados na pesquisa. É 
possível fazer o dowload do 
documento e procurar os 
dados de sua cidade para 
verificar os indicadores. 

O Índice de Desenvolvi-
mento Urbano para Lon-
gevidade – Instituto de 

Longevidade Mongeral 
Aegon (IDL) é um instru-
mento de medida do grau 
de preparação dos muni-
cípios brasileiros para o 
envelhecimento de suas 
comunidades. Fruto da 
parceria entre o Instituto 
de Longevidade Mongeral 
Aegon e a Escola de Ad-
ministração de Empresas 
de São Paulo da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV/
EAESP), por meio do IDL 
são reveladas as atuais 
condições de 876 cidades 
brasileiras, tendo em vista 
sua capacidade de atender 
às necessidades básicas de 
vida, destacadamente dos 
adultos mais idosos. Os 
dados estão disponíveis 
para consulta em institu-
tomongeraleagon.org. 

Expectativa de vida
Dados divulgados no 

ano passado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE) cons-
tatou que a expectativa de 
vida dos homens passou 
de 72,8 anos em 2018 para 
73,1 anos em 2019 e a das 
mulheres foi de 79,9 anos 
para 80,1 anos. Desde 1940, 
a esperança de vida do 
brasileiro aumentou em 
31,1 anos. Uma pessoa 
nascida no Brasil em 2019 
tinha expectativa de viver, 
em média, até os 76,6 anos.

As informações são das 
Tábuas Completas de Mor-
talidade para o Brasil. A 
expectativa de vida forne-
cida pelo estudo é um dos 
parâmetros para determinar 
o fator previdenciário, no 
cálculo das aposentadorias 
do Regime Geral de Previ-
dência Social.

Segundo o IBGE, em 1940, 
uma pessoa ao completar 
50 anos, por exemplo, tinha 
uma expectativa de viver 
mais 19,1 anos. Já em 2019, 
a esperança de vida para 
uma pessoa nessa faixa 
etária seria de 30,8 anos. 
Atualmente vive-se, em 
média, quase 12 anos mais.

No entanto, a expecta-
tiva de vida muda confor-
me a idade da pessoa e o 
sexo, sendo que a taxa de 
mortalidade dos homens 
é sempre superior à das 
mulheres. Os dados são 
da Agência Brasil.
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A coluna destaca nomes de amigos que o tempo não nos deixa esquecer. Seja pela importância, 

proximidade, histórias e momentos vividos , enfim , tudo isso é e sempre será detalhe . O mais 

gostoso é que nestes tempos de pandemia a cada vez que mexemos na internet, ou fazemos 

ou temos algum tipo de contato seja pessoal ou virtual a saudade bate e recordamos de coisas 

vividas. Por isso e com isso a coluna volta a evidenciar flashes de nomes conhecidos do circuito 

e que merecem serem lembrados. Cada qual tem seu papel nestes anos de colunismo que vou 

colecionando. Agnaldo Agripino  (O Gariba) como é popularmente conhecido temos situações 

vividas da época do Bando Bú , Bloco famoso do Carnaval Suzanense que marcou tempo na região. 

Não vou comentar de todos e sim deixar aqui as imagens que representam o carinho e admiração 

que nutro a todos que passam por essa editoria que assino com muito profissionalismo. Saúde 

a todos e que breve possamos nos abraçar!!!

Amigos Destacando mais 
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Agnaldo Agripino

Vitor Monacelli Fachinetti

Omar Ghazal

Mauro Sakon Rodrigo Bitencourt

Gustavo Tralli Gil Fabiano


