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O pior momento da pandemia...

ainda está por vir

Levantamento feito 
pela reportagem 
mostra que 
passamos pelo 
bimestre com mais 
óbitos desde abril de 
2020

VIOLÊNCIA

   Abandono e maus-tratos de animais crescem na pandemia. Cidades, página 4

Mogi das Cruzes registrou au-
mento de 30,6% na evolução de 
mortes em 2020, alta tem influên-
cia direta do coronavírus e poderia 
ser 22 pontos percentuais menor 
sem o impacto da pandemia. Das 
3.335 mortes gerais registradas no 
ano passado, 546 foram de pacientes 
com sintomas graves da Covid-19. 
De acordo com a Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados (Seade) 
entre o ano 2000 e 2015 os óbitos 
registrados pelos cartórios mogia-
nos não ultrapassaram 2,6 mil. O 
impacto já pode ser percebido na 
comparação com anos anteriores.  
Cidades, página 3O total de óbitos no ano passado destoa da tendência que vinha sendo registrado na cidade de Mogi das Cruzes nos últimos 20 anos. 
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Emocional

Efeitos da pandemia da Covid-19
afeta saúde mental no Alto Tietê

Cidades mantém atendimento na rede municipal a 
pessoas que necessitem de psicólogos. Cidades, página 6
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QUESTIONÁRIO
Para fortalecer o pedido para a aber-
tura do comércio, o Sindicato do Co-
mércio Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) publicou um 
questionário virtual ontem. O docu-
mento fica disponível até amanhã e 
questiona se o comerciante já se in-
fectou com a Covid-19; como acre-
dita que foi contaminado; se teve 
contato com funcionário que se in-
fectou e de qual forma o proprietá-
rio supõe que o colaborador con-
traiu a doença. 

PÁSCOA SOLIDÁRIA
O vereador Edson Alexandre Pereira, 
o Edinho do Salão (MDB), realizara 
durante a Semana Santa o evento 
“Páscoa Solidária” nos bairros Jar-
dim Planalto, Vila Municipal E Vila 
Estação Mogica. No total, serão dis-
tribuídos 2 mil ovos de páscoa para 
crianças em situação de vulnerabi-
lidade. Na semana passada, o ve-
reador anunciou que doará 20% do 
salário para entidades que cuidam 
de pessoas em situação de vulne-
rabilidade social. 

MERCADO DO PRODUTOR
A Secretaria Municipal de Agricul-

tura realizou, na semana passada, 
o sorteio de 56 vagas para permis-
sionários no Mercado Municipal do 
Produtor Minor Harada, no Mogilar. 
No total, 199 interessados partici-
param da licitação. Os participan-
tes deverão aguardar a publicação 
do resultado no site da Prefeitu-
ra. Mais informações pelo telefone 
4798-5136.

MULHER EMPRESÁRIA
Os nomes das vencedoras do “Prê-
mio Mulher Empresária – Mulheres 
que fazem a diferença em tempos 
de pandemia” foram anunciados na 
semana passada pelo Conselho Em-
presarial Feminino (Consef), em ce-
rimônia online. As homenageadas 
receberam mais de 10 mil votos. 

AS MAIS VOTADAS
A empresária que teve mais votos, foi 
Shenia Prado, proprietária da Rainha 
dos Antepastos, com 39,5% do total 
de votos. Em segundo lugar, ficou a 
facilitadora de grupos e praticante 
de Jin Shin Jyutsu, Cristiane Yone-
zaki, com 25,9% dos votos. A tercei-
ra empreendedora mais votada, foi 
a fisioterapeuta Giovanna Squarcine 
de Souza Leite, com 9,7%. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Cardápio anti-combativo

D
urante a semana, os prefeitos do 
Alto Tietê decidiram não seguir 
a capital paulista e decretar um 
mega feriado para tentar manter 

as pessoas dentro de casa, já que, pela lógica, 
sem ir ao trabalho, as pessoas ficariam mais 
em casa. O prefeito paulistano, Bruno Cova 
(PSDB), lançou mão deste artifício com base 
nos dados do mega feriado ocorrido na me-
tade do ano passado, quando a Grande São 
Paulo não sofria tanto com o vírus quanto 
agora. Havia leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e Enfermaria e as pessoas es-
tavam mais receosas. O resultado disso era 
um isolamento social acima dos 50% e 60%, 
número que também pôde ser visto aqui na 
região, no entanto, esses dados agora mal 
chegam a 45%. 

Passado mais de um ano desde o início 
dessa doença, mais de 300 mil brasileiros 
sucumbiram a ela, sendo 2,7 mil somente 
no Alto Tietê. Sobre o feriadão, a estratégia 
da Prefeitura de São Paulo pode ser um tiro 
na água, uma vez que, mesmo sendo a maior 
cidade do país, esse tipo de decisão não deve 
ser tomada sozinha, já que os paulistanos de 

folga ocupam outros municípios, como praia, 
interior, e demais cidades turísticas. Ao que 
tudo parece, essa decisão unilateral poderá 
apenas transferir o problema. 

Com o susto inicial no ano passado, com 
a chegada do já “íntimo” coronavírus, as pes-
soas ficaram mais em casa e era possível ver 
ruas vazias em horários comerciais. Agora, 
mesmo com os seguidos decretos mais res-
tritivos, parte da população continua ca-
minhando pela rua como se nada estivesse 
acontecendo, se aglomera e não faz uso da 
máscara, ou seja, um mega feriado, agora, 
poderia não ser a melhor saída. 

Foi pesando esses prós e contras sobre o 
decreto do feriadão que os prefeitos do Alto 
Tietê decidiram não seguir o decreto esta-
dual - algo raro de acontecer quando se tra-
ta do Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Condemat) que, 
geralmente, segue as recomendações do go-
verno Doria. 

Com uma fração de pessoas trabalhando 
em casa, é melhor manter esse contingente 
ocupado do que oferecer um cardápio cheio 
de opções anti-combativas. 

Todo domingo, pela ma-
nhã, vou até a banca da pra-
ça comprar o jornal. Neste 
domingo, fui primeiro à casa 
de carnes, em frente, quan-
do voltei abri a porta do car-
ro para guardar o pacote, o 
guarda de carros, que já co-
nhece de modo costumeiro o 
meu trajeto, me alertou: “E o 
jornal?” Respondi: “Primeiro 
a comida, depois a noticia!” 

De fato, a sabedoria dos 
nossos avós diz que saco va-
zio não para em pé. Depois 
da refeição o difícil é digerir 
as noticias, são realmente in-
digestas, principalmente, em 
tempo de pandemia. Pondo 
os olhos em determinada co-
luna havia crítica ao comen-
tário da participante do Big 
Brother Brasil, Sarah Andrade, 
sobre o nosso comportamen-
to em sociedade, expos seu 

Egoísmo e negacionismo

ARTIGO
José Mauro Jordão

modo de pensar, uma face-
ta do egoísmo praticado por 
parte da população. 

Continuou contando: “Ain-
da estava na festa quando re-
cebi uma ligação de censura 
da produção: Pandemia não 
existe para você? Ninguém 
está morrendo pra você? 
Respondi: Oxi... e eu não to 
sentindo nada!” Assim ela fi-
nalizou em forma de pilhéria. 
O articulista escreve que ela 
foi criticada nas redes sociais, 
porém, o seu comportamento 
está longe de ser estranho. As 
festas clandestinas pelo país 
mostram esse negacionismo 
prevalente, mesmo quando 
a pandemia está atingindo 
seu pior momento, mais de 
duas mil pessoas morrendo 
por dia. Ser um negacionis-
ta é não aderir ao consenso 
de uniformidade de opinião, 

pensamento, sentimento e 
coletividade. 

Tempos atrás, na mídia, sur-
giu   um personagem sempre 
portando um guarda-chuva a 
fim de ser comparado a uma 
pessoa do contra, deram-

-lhe o nome de o  “homem 
do guarda-chuva” – quando 
todos festejam o sol, ele só 
espera a chuva. Sua condu-
ta, desafiando a todos, é de 
frequentar baladas proibidas, 
quando se prega o isolamen-
to social, de não aprovar o 
uso de máscara, de rejeitar 
a vacina, de menosprezar a 
gravidade da doença em jo-
vens, de proclamar um tra-
tamento precoce contra a 
covid 19, usando produtos 
sem comprovação científica. 
Até quando? Ó Pátria amada!         

José Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Falecimentos em Mogi sobem 
30% segundo Fundação Seade

Sem o coronavírus a evolução de óbitos natural seria de 8,6%, 22 pontos percentuais menor do que o informado

IMPACTOS DA PANDEMIA

Mogi das Cruzes registrou 
aumento de 30,6% na evolução 
de mortes em 2020, alta tem 
influência direta do coronavírus 
(Covid-19) e poderia ser 22 
pontos percentuais menor sem 
o impacto da pandemia. Das 
3.335 mortes gerais registradas 
no ano passado, 546 foram de 
pacientes com sintomas graves 
da Covid-19. De acordo com 
a Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Seade) 
entre o ano 2000 e 2015 os 
óbitos registrados pelos cartórios 
mogianos não ultrapassaram 
2,6 mil.

O impacto do primeiro 
ano da pandemia em Mogi 
das Cruzes já pode ser per-
cebido na comparação com 
o que vinha sendo registrado 
nos anos anteriores. Entre 31 
de março de 2020 – data da 
primeira morte por Covid-19 
em Mogi – e 31 de dezembro, 
a pandemia acrescentou 546 
óbitos no acumulado do ano. 
O resultado foi um saldo de 

quase mil mortes há mais do 
que vinha sendo registrado 
em 2015.

O total de óbitos no ano 
passado destoa da tendência 
que vinha sendo registrado 
em Mogi nos últimos 20 anos. 
A divulgação quinquenal de 
evolução dos óbitos pela Seade 
aponta que entre o ano 2000 
(2.024 óbitos) e 2005 (1.953 
óbitos) houve redução de 
3,5% no total de mortes. Entre 
2005 e 2010 (2.384 óbitos) os 
cartórios declararam 22% mais 
mortes na cidade. Seguindo a 
cronologia, entre 2010 e 2015 
(2.567 óbitos) o crescimento 
foi de 7.6%. Dentro dos anos 
citados, a maior variação, re-
gistrada entre 2005 e 2010 
equivale, em número totais, 
a 431 mortes.

Agora, quando comparado 
o saldo de óbitos de 2015 com 
2020 (3.335 óbitos), a variação 
é de 768 casos. Sem os 546 
falecimentos confirmados 
por sintomas da Covid-19 do 
ano passado, o saldo seria de 
222 falecimentos e a variação 

percentual entre 2015 e 2020 
seria de 8,6% e não de 30,6%, 
portanto, cerca de 22 pontos 
percentuais a menos.

G5
De forma similar, a pande-

mia impactou todas as cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê. Em Suzano, por 
exemplo, a evolução dos óbitos 
alcançou aumento percentual 

de 29%, saltando de 1.681 
óbitos em 2015 para 2.170 
em 2020. No ano passado 288 
falecimentos foram relatados a 
sintomas graves da Covid-19. 
Sem essas mortes, o aumento 
percentual natural teria sido 
de apenas 11,9% relevando 
que a pandemia gerou um 
saldo 17,1 pontos percentuais 
maior do que deveria ser na 
cidade naquele ano.

Em Itaquaquecetuba, o 
aumento foi de 30,1%. Em 
números totais, em 2015, foram 
registrados 1.662 óbitos gerais 
e, em 2020, no acumulado do 
ano, 2.163 pessoas morreram, 
354 delas devido à Covid-19. 
A diferença poderia representar 
um aumento bem menor, de 
8,8%, cerca de 21,3 pontos 
percentuais sem o impacto 
da pandemia.

Com aumento percentual 
ainda maior, Ferraz de Vascon-
celos marcou uma evolução 
de óbitos 31,8% superior no 
ano da pandemia. Em 2015 
foram registrados 915 mortes 
gerais e em 2020 o número de 
óbitos saltou para 1.206, dos 
quais 183 foram decorrentes 
da Covid-19. Sem as mortes 
adicionais em razão da pan-
demia, a evolução de óbitos 
teria sido de 11,8%, cerca de 
20 pontos percentuais menor.

Respondendo pela menor 
população entre as cinco cida-
des, Poá superou toda a região 
registrando um crescimento de 
31,9% no número de óbitos 
em 2020. Em 2015 foram 
declarados 661 falecimentos 
e no ano passado o número 
saltou para 872. Desse recente 
acumulado, 136 foram mortos 
pela Covid-19 até 31 de de-
zembro. Sem a nova doença, a 
evolução natural de óbitos teria 
sido de 11,3% e 20,6 pontos 
percentuais, traduzidos em 
vidas, teriam sido poupados. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Evolução das mortes em Mogi das Cruzes apurada entre os anos de 2000 e 2020

Seade

Postos renovam receitas de 
medicamentos contínuos

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
informou ontem que todos 
os serviços de renovação 
de receitas para medica-
mentos de uso continuado 
continuam sendo feitos nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) mesmo no contexto 
da pandemia.

O questionamento surgiu 
a partir de relatos de leito-
res do MogiNews/DAT que 
informaram sobre possíveis 
cancelamentos de consultas 
destinadas à renovação de 
receitas em UBS.

Segundo a pasta da Saúde 
de Mogi, as consultas se-
guem normalmente, apenas 
com maior espaço entre os 
agendamentos com o intui-
to de evitar aglomerações 
nas unidades de saúde da 
cidade. “A renovação pode 
ser feita com o médico assis-
tente ou outro profissional 
na unidade que o paciente 

De rotina

realiza o acompanhamento”, 
esclareceu a Administração 
Municipal em nota.

Caso os pacientes que fazem 
uso de medicamentos para 
hipertensão, diabetes e outras 
enfermidades necessitem de 
renovação de suas receitas, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde recomenda que se deve 
procurar a unidade onde é 
feito o acompanhamento.

No que se refere às mu-
danças de protocolos na 

distribuição de remédios 
nos postos por conta da 
pandemia, a Prefeitura de 
Mogi afirmou que não hou-
ve nenhuma alteração nos 
protocolos e horários de 
funcionamento. A orientação 
é não ter descontinuidade no 
tratamento de medicamento 
contínuo para quem necessita 
de acompanhamento. 

André Diniz

Receitas de medicamentos são trocadas nas UBSs

Mogi News

Aliança Francesa de Mogi terá 
local definido no 2º semestre

Em decorrência do agra-
vamento da pandemia pela 
Covid-19, o local onde a 
Aliança Francesa de Mogi 
das Cruzes estará localizada 
será definido apenas no se-
gundo semestre deste ano. A 
diretora da instituição, Lígia 
de Pádua Xavier, explicou 
que é necessário aguardar o 
período mais turbulento da 
pandemia passar para dar 
continuidade aos planeja-
mentos da estrutura física.

Enquanto isso, alguns 
mogianos  que já estão 
matriculados nos cursos, 
participam das aulas de for-
ma remota. Eles estão entre 
os mais diversos alunos do 
país que também estudam 
pela instituição sem fins 
lucrativos. Além dos cursos 
regulares que começam 
nesta semana, há também 
a abertura de novas turmas 
todos os meses.

‘A nossa proposta de curso 
de francês é tornar a língua 

Cursos

acessível para diversos pú-
blicos, por meio de uma 
mensalidade com o custo 
mais baixo. Entendemos que 
a língua francesa, antes do 
glamour, remete aos Direitos 
Humanos e à Civilização 
Francesa, por exemplo”, 
explicou a diretora Lígia.

Apesar das atividades da 
unidade mogiana já estarem 
previamente organizadas, 
a diretora explicou que o 
cronograma ainda não foi 
realizado, mas que deve 
ser feito no segundo se-
mestre deste ano. “Uma 
das atividades que deve ser 
trazida à cidade é o Festival 
de Cinema Varilux, que é 
normalmente realizado no 
mês de junho. No entanto, 
os projetos estão sendo 
adiados considerando o 
momento difícil que esta-
mos vivendo”, lamentou a 
diretora.

O Festival tem como 
proposta atrair o público 
para a recente safra de ci-
nematografia francesa. Ao 

longo dos últimos anos, a 
ação vem conquistando 
não só admiradores das 
produções francesas, como 
também o espectador comum, 
interessado na diversidade 
cultural. Além da exibição de 
filmes, o evento contempla 
atividades paralelas, como 
debates, sessões educativas e 
laboratório franco-brasileiro 
de roteiros.

A parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura tam-
bém permitirá que Mogi seja 
incluída no eixo artístico da 
rede das Alianças Francesas. 
Isso compreenderá diversas 
ações, como a organização 
de concertos com músi-
cos de renome no circuito 
artístico brasileiro, que 
defendem a popularização 
da música clássica francesa 
e também a promoção de 
intercâmbio cultural entre 
artistas plásticos da região, 
para a exposição itinerante 
de suas obras nas cidades do 
Leste Paulista que possuem 
unidades da instituição. 

Thamires Marcelino
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Pandemia aumenta casos de
maus tratos contra animais

Passar mais tempo com os 
animais domésticos em um 
período como a pandemia da 
Covid-19, quando diversas 
pessoas trabalham em home 
office, pode ser um momento 
de receber e dar mais carinho 
aos pets. No entanto, o outro 
lado da realidade aponta 
que, para muitos animais 
de estimação, esta tem sido 
uma fase em que os maus 
tratos se tornam cada vez 
mais intensos e recorrentes.

Foi o que explicaram 
a vereadora de Mogi das 
Cruzes, Fernanda Moreno 
(PV), e a fundadora da ONG 
Projeto Adote Suzano (PAS), 
de Suzano, Marta Rodrigues. 

“Infelizmente, assim como nos 
casos de violência doméstica, 
os maus tratos aos animais 
também sofrem aumento 
durante períodos em que 
eles passam mais tempo com 
seus agressores”, lamentou 
a vereadora.

Fernanda Moreno, que 

Violência 

também é criadora da ONG 
FERA de Mogi, explicou ainda 
que nem sempre os sinais 
de violência aos animais são 
visíveis, já que eles também 
sofrem psicologicamente. 
Existem agressores que sen-
tem prazer em agredir e não 
deixar marcas aparentes. Os 
casos mais visíveis e que 
chocam, segundo ela, são os 
que negligenciam os animais 
que acabam sendo devorados 
por bicheira (miíase).

“Recentemente, resgatei 
um cão que vivia amarrado, 
sem alimentação adequada e 
com a cabeça aberta cheia de 
larvas. A perna dele já tinha 
o osso exposto por causa 
dessa negligência absurda. O 
animal estava sendo devorado 
vivo”, detalhou Fernanda. 
De acordo com Marta Rodri-
gues, o abandono também 
se tornou mais recorrente 
durante a pandemia, além 
dos maus tratos.

Conforme a defensora dos 
animais explicou, algumas 
famílias acreditam que os 

animais de estimação podem 
transmitir a Covid-19 e os 
abandonam. “A pandemia 
gerou um maior índice de 
desemprego no país e, com 
a falta ou diminuição da 
renda familiar, muitas pes-
soas na hora de optar por 
cortar custos abandonam 
os animais”, disse.

Isto ocorre, geralmente, 
com intenções de evitar custos 
com alimentação dos animais 
ou gastos veterinários. Além 
disso há relação entre os 
agressores de animais por 
muitas vezes terem histórico 
de violência com pessoas.

O ex-tenente-coronel da 
Polícia Militar Ambiental do 
Estado de São Paulo, Robis 
Nassaro, investigou as fichas 
criminais das 643 pessoas 
autuadas por maus tratos aos 
animais de 2010 a 2012. Além 
de 90% deles serem homens, 
204 têm outros registros 
criminais. O levantamento 
foi transformado no livro 

“Maus tratos aos animais e 
violência contra as pessoas”.

Thamires Marcelino

Faturas de energia da EDP 
poderão ser pagas por PIX

O PIX, nova forma desen-
volvida pelo Banco Central 
para realizar pagamentos 
de forma digital, 24 horas 
por dia, incluindo finais de 
semana e feriados, está se 
consolidando rapidamente no 
Brasil e a EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto Tietê 
buscando ampliar a satisfa-
ção dos clientes, incorpora 
este formato de pagamento 
para as faturas de energia dos 
consumidores da sua área de 
concessão.

Segurança e praticidade 
estão entre as facilidades ofe-
recidas pelo PIX, que pode ser 
realizado fora do expediente 
bancário, permitindo que o 
consumidor pague suas contas 
no momento mais conve-
niente, sem sair de casa. Os 
pagamentos são realizados de 
forma simples e segura, já que 
as informações são protegidas 
pelo sigilo bancário e todas as 
transações são criptografadas. 
Além disso, uma inovação é 
que este meio de pagamen-
to está disponível mesmo 

Facilidade

para quem não tem conta 
em banco (conta corrente 
ou poupança), podendo ser 
utilizado por quem possui 
carteira digital ou conta de 
pagamento pré-paga.

Neste contexto de pan-
demia da, a digitalização do 
pagamento de contas se torna 
ainda mais importante, como 
uma forma de prevenção do 
contágio pela Covid-19, já que 
o cliente tem a opção de pagar 
de forma prática sua conta de 
energia, no conforto de sua 
casa, sem se expor em filas de 
bancos ou lotéricas. “O Pix, 
com certeza, é uma destas 
soluções que proporcionarão 
melhoria na experiência do 
cliente, além de evitar seu 
deslocamento neste período 
de pandemia”, afirma Vanessa 
Lugon, gestora da EDP.

Como usar 
O cliente poderá efetuar 

o pagamento via PIX aces-
sando o portal EDP Online,  
www.edponline.com.br ou o 
aplicativo EDP Online, que 

pode ser baixado em todas as 
plataformas de smartphone 
ou tablets. Já na página inicial 
aparece o botão “Pagar conta 
com Pix”, onde o cliente é 
direcionado a incluir o número 
da sua instalação e pode veri-
ficar as faturas a vencer e em 
atraso.  Em seguida, finaliza 
o pagamento acessando seu 
aplicativo bancário (internet 
banking) ou carteira digital 
e faz a leitura do QR Code 
da EDP.

Está disponível também o 
pagamento via PIX de acordos 
de débitos em aberto, podendo 
ser selecionada uma ou mais 
parcelas para gerar um QR 
Code único. Para visualizar 
esta opção, o cliente deve 
entrar na área logada do portal 
ou aplicativo EDP Online, no 
menu Minhas Contas. Este 
formato permite ao consumi-
dor regularizar sua situação 
a qualquer momento, com 
muita praticidade e segurança. 
Os clientes industriais (média 
e alta tensão) também terão 
acesso ao pagamento Via Pix. 

Mogi registra 23,5% do total 
de óbitos nos 2 últimos meses

Cenário vivido atualmente pela cidade é o pior já enfrentado desde de início da pandemia, em março de 2020

2ª  ONDA

Com 197 mortes pelo coro-
navírus (Covid-19) registradas 
em Mogi das Cruzes neste 
bimestre (fevereiro-março) 
a cidade passa pelo seu pior 
momento da pandemia. O 
número de mortes para o 
período é tão elevado que 
responde por 23,5% do total 
de óbitos na cidade. Os dados 
foram contabilizados pelo 
grupo Mogi News com base 
na atualização diária fornecida 
pelo Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

 Em cerca de oito semanas, 
197 mortes de pacientes com 
Covid-19 foram acrescentados ao 
total de 837, até anteontem. 
Antes disso, no bimestre anterior 
(dezembro-janeiro), 166 óbitos 
foram registrados formando o 
segundo pior balanço bimestral 
no município.

Em resumo, é possível dizer 
que em um ano de pandemia, 
quase a metade da totalidade 
de mortes foi registrada entre 

dezembro do ano passado e 
março de 2021. A segunda 
onda da pandemia que a 
cidade enfrenta também su-
pera o pico da primeira onda, 
entre julho e julho de 2020, 
quando 161 mortes haviam 
sido informadas naquele bi-
mestre. Nos meses seguintes 
os óbitos tiveram queda e, 
entre outubro e novembro, se 
aproximaram do patamar de 
falecimentos registrados nos 
primeiros meses da pandemia.

Tendência semelhante foi 
observada em outras cidades 
que compõem o G5 – conjunto 
dos cinco municípios mais 
populosos do Alto Tietê. Em 
Itaquaquecetuba, o número 
de óbitos pela Covid-19 ocor-
ridos entre fevereiro e março 
de 2021 já supera o pico da 
primeira onda no ano passado. 
Com 126 mortes registradas 
no atual bimestre (24,8% dos 
508 óbitos totais), Itaquá 
também atravessa o seu pior 
momento da pandemia.

Também enfrentando uma 
escalada recorde, Poá perdeu 

56 vidas para a nova doença 
neste bimestre (27,7% dos 
202 óbitos totais). No ano 
passado, o pior saldo da ci-
dade havia sido registrado 
entre junho e julho, quando 
43 falecimentos marcaram o 
ponto mais alto da evolução 
de mortes na cidade.

Em Suzano a situação é um 

pouco diferente. Apesar da 
alta registrada entre fevereiro 
e março, quando a cidade 
relatou 124 falecimentos, o 
saldo recente não superou 
o pico da primeira onda na 
cidade, também entre junho e 
julho quando 131 mortes pela 
Covid-19 foram informados 
(28,6% dos 458 óbitos totais).

Completamente fora da curva, 
Ferraz de Vasconcelos também 
contabiliza acentuada elevação 
de casos, marcando 59 óbitos 
neste bimestre, entretanto, o 
saldo atual é superado pelo 
primeiro bimestre da pande-
mia na cidade. Na ocasião, 
entre abril e maio 80 mortes 
foram relatadas (30,5% dos 

262 óbitos totais).
Em conjunto, as cinco cidades 

acompanham tendência de 
alta registrada em todo o país. 
Na sexta-feira passada o Brasil 
registrou novo recorde de 3,6 
mil mortes. A expectativa é que 
os casos diários cheguem em 
5 mil nas próximas semanas. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Número das mortes ocorridas em Mogi durante o período avaliado representa quase um quarto do total

Luiz Kurpel
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Moradores terão alterações 
em descrições da Sabesp

Os moradores de Mogi das 
Cruzes e região que têm o 
fornecimento de água pela 
Companhia de Saneamento 
Básico de São Paulo (Sabesp) 
devem receber mudanças na 
descrição das cobranças até 
maio deste ano. As altera-
ções, segundo a Companhia, 
fazem parte de um trabalho 
de aprimoramento ao aten-
dimento dos clientes, que 
ainda não foi detalhado.

“Estamos modernizando 
nosso sistema comercial e 
operacional com o objeti-
vo de facilitar e aprimorar 
o atendimento ao cliente. 
Por causa disso, algumas 
informações que vêm na 
conta vão mudar”, explicou 
a Sabesp. 

Essa alteração está ocor-
rendo progressivamente no 
Estado de São Paulo e na 
região do Alto Tietê. Os 
clientes da região estão sen-
do informados diretamente 
sobre essas alterações, com 

Conta de água

antecedência, nas contas 
da Sabesp emitidas atual-
mente. O destaque é que o 
consumidor deixará de ser 
identificado pelo Registro 
Geral do Imóvel (RGI) e 
passará a ser cadastrado 
pelo CPF ou CNPJ.

No local das contas de 
água onde era informado 
o número do RGI, passará 
a constar o número de For-
necimento, uma nova forma 
de identificar a ligação e 
o cliente. Já na parte que 
informa o Período, estará 
descrito período de consumo, 
leitura anterior e atual.

As contas também devem 
conter uma apresentação 
de dois dígitos decimais 
nas faixas de consumo; um 
código para a inserção do 
pagamento em débito auto-
mático; o tipo de mercado e 
outras seis datas opcionais 
de vencimento (dias 1, 5, 
10, 15, 20 e 25).

A propósito dessas mu-
danças, a Sabesp ressaltou 
a importância de os clientes 

manterem seus dados atua-
lizados junto à empresa. 
Para fazer a atualização 
do cadastro, no caso de 
pessoas físicas, basta ir até 
o Sabesp Fácil da Agência 
Virtual (sabespfacil.sabesp.
com.br) e clicar em Atualizar 
Dados Cadastrais (é o último 
item da lista de serviços). É 
preciso ter em mãos o RGI, 
que está na conta de água.

No aplicativo da Sabesp 
Mobile (disponível para 
celulares iOS e Android), 
pessoas físicas podem alterar 
o responsável pela conta. 
Também é possível que 
pessoas físicas atualizem 
o cadastro pela Central de 
Atendimento (disponível 
24 horas e com ligação gra-
tuita), nos telefones 0800 
011 9911 (Grande SP) ou 
0800 055 0195 (Litoral e 
Interior).

Pessoas jurídicas devem 
utilizar a central telefônica; 
a atualização cadastral por 
meio do Sabesp Fácil está 
prevista para este mês.

Thamires Marcelino

Arrecadação de multas cai 
com pandemia e contrato

A crise na saúde pública 
pela pandemia da Covid-19 
tem deixado marcas não só 
na economia de comércios 
locais como também nas 
arrecadações de administra-
ções municipais. Nos últimos 
dois anos, a arrecadação por 
multas de trânsito em Mogi 
das Cruzes sofreu uma queda 
de 23%, passando de R$ 
16.941.646,34 em 2019 para 
R$ 13.695.042,29 em 2020.

Ainda no ano anterior, de 
janeiro a dezembro, houve 
58.454 multas de trânsito 
registradas na cidade por 
equipamentos eletrônicos e 
manuais. No entanto, um ano 
antes, em 2019, de acordo 
com as informações da Secre-
taria Municipal de Trânsito, 
houve 118.953 autuações 
de trânsito.

O valor arrecadado com 
autuações não corresponde 
ao número de autuações 
aplicadas, uma vez que mui-
tos motoristas não fazem o 
pagamento no momento 
em que recebem a autuação.

Trânsito

“Alguns acabam deixando 
para fazê-lo no momento do 
licenciamento do veículo ou 
transferência, o que pode 
ocorrer, dependendo do 
caso, no exercício posterior”, 
explicou a Prefeitura na tarde 
de ontem.

No comparativo com os 
dois anos, foi registrada uma 
variação de menos 50,8% na 
quantidade de multas. Devido 
às restrições sociais neces-
sárias para o enfrentamento 

da disseminação do corona-
vírus, o número de pessoas 
circulando caiu, o mesmo 
acontecendo com veículos. 
Assim, a referência histórica 
de anos anteriores não seria 
fiel à atual conjuntura da 
mobilidade urbana na cidade. 

A resolução 805 do Conselho 
Nacional de Trânsito alterou 
o envio das notificações para 
janeiro. (T.M)

 

Arrecadação das multas caíram em Mogi em 2020

Emanuel Aquilera

Mogi amplia o atendimento 
às pessoas em situação de rua

Intuito é reforçar os cuidados e a atenção aos protocolos sanitários, no enfrentamento à pandemia da Covid-19

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Mogi 
das Cruzes está ampliando 
nesta semana o atendimento 
a pessoas em situação de rua, 
com o intuito de reforçar os 
cuidados e a atenção aos 
protocolos sanitários, no 
enfrentamento à pandemia 
da Covid-19. A distribui-
ção de kits com máscaras 
e álcool em gel para esse 
público foi intensificada 
desde ontem. Há ainda o 
grupo Consultório na Rua, 
que oferece atendimento 
em saúde e testes para o 
coronavírus.

A princípio, serão distri-
buídos 150 kits, porém a 
meta é ampliar esse número 
de forma gradativa. Além 
da entrega do material, os 
profissionais da Assistência 
prestam também todas as 
orientações sobre o uso 
de cada item e assim vêm 
fazendo desde o início da 
pandemia. Os kits estão 
sendo montados de acordo 
com todos os protocolos 

sanitários. 
Já o serviço de abordagem 

terá a carga horária amplia-
da - antes acontecia das  
8 às 17 horas e agora deve 
se estender até as 20 ho-
ras. Durante as abordagens, 
os agentes sociais tentam 
conscientizar as pessoas a 
saírem da rua e oferecem 
atendimento e acolhimento 
nas unidades que prestam 
esse serviço. Os trabalhos 
de abordagem não podem 
ter caráter coercitivo e/ou 
compulsório. Assim, a adesão 
aos serviços ofertados deve 
ocorrer de forma espontânea 
por parte das pessoas que 
se encontram em situação 
de rua.

Com a ampliação do ho-
rário, haverá  ampliação 
na equipe que desenvolve 
esse trabalho. “Vamos am-
pliar a equipe e continuar 
trabalhando no sentido de 
que essas pessoas saiam 
das ruas e praças e evitem 
aglomerações. Nem sempre 
a pessoa em situação de 

rua aceita o acolhimento 
institucional ofertado, então 
vamos distribuir os kits com 
álcool em gel e máscaras. 
Nosso objetivo é minimizar 
ao máximo os riscos que 
elas correm”, destacou a 

secretária-adjunta de As-
sistência Social, Vera Lúcia 
de Freitas. 

É importante lembrar que 
o serviço de higienização 
pessoal já é oferecido de forma 
permanente pela Secretaria, 

em unidades como o Centro 
POP. O equipamento existe 
desde 2011 e é referência 
no atendimento a pessoas 
em situação de rua. Nele, as 
pessoas podem tomar banho, 
trocar de roupa e há também 

atendimento psicossocial e 
o acolhimento, para aqueles 
que assim desejarem.

Também no Centro POP, 
funciona o programa Con-
sultório na Rua, em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Saúde de Mogi das Cruzes. 
Por meio dele, uma equipe 
composta por um médico 
e dois enfermeiros pres-
ta atendimento em saúde 
às pessoas em situação de 
rua, passa orientações so-
bre enfermidades diversas 
e também faz testes para 
a Covid-19. Isso garante 
um controle maior sobre 
as taxas de contaminação 
entre esse público. Antes 
de serem encaminhados 
para o acolhimento, todos 
são testados. 

Além do Centro POP, Mogi 
conta com cinco unidades 
para acolhimento de pessoas 
em situação de rua, sendo 
quatro fixas e uma que foi 
aberta a princípio em caráter 
temporário, em função da 
pandemia e segue operando.

Distribuição de kits com máscaras e álcool em gel foi intensificada desde ontem

Divulgação/PMMC
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Efeitos da pandemia afeta 
saúde mental no Alto Tietê

Cinco cidades da região mantém atendimento na rede municipal a pessoas que necessitem de psicólogos

EMOCIONAL

A maneira como cada 
indivíduo tem processado 
a crise sanitária pela pan-
demia da Covid-19 tem 
gerado reações emocionais 
que apontam o aumento da 
depressão e ansiedade. A 
evolução desses quadros tem 
sido notada pelas prefeituras 
da região, embora elas não 
consigam quantificar este 
crescimento. Para atender 
a esta demanda, Mogi das 
Cruzes, Itaquaquecetuba, 
Suzano, Ferraz de Vasconce-
los e Poá têm atendimentos 
gratuitos à população.

Somente em Suzano há 
1,8 mil acolhimentos men-
sais ofertados na rede básica 
e 1,9 mil nas unidades de 
Centro de Atenção Psicossocial 
(Caps). Além disso, 4.305 
pessoas estão atualmente 
em tratamento psiquiátrico 
nos postos de saúde. Em Poá, 
para os 420 atendimentos 
semanais existem 12 psicó-
logos em atendimento direto, 

Ambulatório de Saúde Mental e unidades de saúde dão respaldo à assistência

distribuídos em diferentes 
pontos de atenção.

Conforme detalhou a 
Prefeitura, são eles: Centro 
de Fisioterapia, Serviço de 
Assistência Especializada 
(SAE), Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Vereador Farid 
Domingues (CSII), UBS Dr. 
Cypriano Oswaldo Mônaco 
(Jardim Nova Poá), UBS Tito 
Fuga (Calmon Viana), UBS 
Wellington Lopes da Silva 
(Jd. América), CAPS II e 
CAPS AD II.

A equipe de psicólogos 
do Ambulatório de Saúde 
Mental de Ferraz vem no-
tando aumento na procura 
pelo serviço por pessoas 
que demonstram emoções 
ansiosas desde o início da 
pandemia. “Observamos 
também o aumento nos sin-
tomas ansiosos acometidos 
pelos usuários que já são 
atendidos pelas unidades de 
Saúde Mental e que fazem 
acompanhamento por outros 
motivos”, lamentou.

Especialista em Psicologia 

Breve, a psicóloga Sara Car-
los explicou que além do 
crescimento de casos como 
a ansiedade e depressão neste 
período de pandemia, mui-
tos buscam também como 
forma de auxílio, refúgio 

e apoio. “Acredito que as 
consequências da pandemia 
continuarão ainda por muito 
tempo. Isso, tanto a nível 
individual quanto coletivo, 
a depender de cada pessoa”, 
explicou.

Por este motivo, o tra-
tamento precoce para as 
reações intensas de ansiedade 
e depressão, por exemplo, é 
fundamental. Em Itaquá, 200 
atendimentos psicológicos 
são realizados mensalmente 

nas UBSs Jardim do Carmo, 
Maragogipe, Caiuby e Jardim 
Odete, no Ambulatório de 
Saúde Mental e no Centro 
de Especialidades.

“Os sintomas mais fre-
quentes dos pacientes são: 
ansiedade (medo de morrer 
e sintomas físicos) e depres-
sivos (isolamento, choro e 
desmotivação).

O agravamento dessas 
reações emocionais, segundo 
a psicóloga Sara, pode gerar a 
diminuição da produtividade 
ou o aumento exponencial 
nos ambientes de trabalho. 
Mogi tem se especializado 
no atendimento às crises de 
ansiedade, pânico, depressão 
e enfrentamento do luto por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus.

Sete unidades básicas da 
cidade têm atendimentos 
de psicologia, sendo em: 
Jundiapeba, Jardim Camila, 
Vila Suissa, Ponte Grande, 
Santa Tereza, entre outras 
unidades da rede municipal 
de saúde de Mogi das Cruzes. 

Thamires Marcelino
Erick Paiatto

Plataforma e-Aprendi 
passará por melhorias

Utilizada diariamente pelos 
alunos da rede municipal de 
Mogi das Cruzes, a platafor-
ma e-Aprendi deve receber 
melhorias apontadas pela 
Secretaria Municipal de Edu-
cação. A equipe identificou 
como uma das dificuldades 
os resultados das provas não 
estarem dispostos em apenas 
um link, o que dificulta as 
correções pelos profissionais 
da educação.

Este último balanço apon-
tando a necessidade dos 
aprimoramentos foi realizado 
pelo secretário municipal 
adjunto de Educação, Caio 
Callegari, no início deste mês. 
Além da alteração para faci-
litar a correção de avaliações 
internas como a E-Aprendi, e 
externas como a Prova Brasil, 
novas mensagens informa-
tivas serão acrescentadas na 
plataforma.

“Para melhoria aos discen-
tes e famílias, foi discutida 
a inserção de mensagens 

Educação

curtas informando pais e 
alunos, por exemplo, que 
determinadas questões não 
foram respondidas ou que as 
provas foram finalizadas com 
sucesso”, explicou a Secreta-
ria Municipal de Educação.

Isso deve auxiliar os alunos 
e familiares que os acom-
panham na rotina escolar 
a identificarem de forma 
mais prática as pendências 
e as atividades integralmen-
te cumpridas. O ícone da 

plataforma também deve 
receber mais destaque, po-
dendo ser no tamanho, cor, 
formato ou posição.

As equipes do Departamento 
Pedagógico e da Divisão de 
Tecnologia e Informação já 
estão trabalhando nestas 
questões para a próxima 
edição. A e-aprendi também 
foi avaliada por pesquisadores 
da Universidade de SP.

 

Thamires Marcelino

Aprimoramento foi constatado em levantamento

PMMC/Divulgação

Intervalo entre vacinas 
deve ser de 14 dias

O Ministério da Saúde reco-
mendou há poucos dias que 
as pessoas vacinadas contra 
a Covid-19 sejam também 
imunizadas contra a gripe 
após um intervalo mínimo 
de 14 dias. Considerando a 
ausência de estudos sobre a 
coadministração das vacinas 
contra a influenza e a Co-
vid-19, não é aconselhada 
a aplicação das duas doses 
simultaneamente. A princípio, 
a Campanha de imunização 
contra a gripe terá início dia 
12 de abril.

A orientação, neste momen-
to, é priorizar a imunização 
contra a Covid-19, segun-
do o Ministério da Saúde. 

“Portanto, para as pessoas 
que fazem parte do grupo 
prioritário para a vacinação 
contra influenza e que ainda 
não foram vacinadas contra 
a Covid-19, deve ser priori-
zada a dose contra o novo 
vírus e agendada a vacina 
contra influenza, respeitando 

Vacina da gripe

intervalo mínimo de 14 
dias entre elas”, detalhou o 
Ministério.

Em Mogi das Cruzes, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde garantiu que, assim 
que as informações sobre a 
Campanha contra a gripe 
forem repassadas diretamente 
pelo Ministério da Saúde e o 
Governo do Estado de São 
Paulo, os protocolos serão 
divulgados à população.

Já a Prefeitura de Suzano, 

explicou ontem que vai man-
ter a imunização contra a 
Covid-19 nos três polos 
utilizados atualmente para 
esta finalidade – Arena Suzano, 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) e Escola 
Municipal Odário Ferreira 
da Silva. A Campanha de 
vacinação contra a gripe 
ocorrerá nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) e de Saúde 
da Família (USFs) em todo 
o município. (T.M)

Intervalo entre as duas vacinas deve ser de 14 dias

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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 Todos os caminhos 
começam com um 
passo. Mas não é 
neste passo que 
começa o caminho 
do sucesso, é numa 
ideia. A ideia é sempre 
o primeiro passo para 
qualquer realização.

Mas não fique 
focado apenas 
na conquista, 
aproveite cada 
passo do percurso, 
pois é na estrada 
que ganhamos 
experiência e vivemos 

MOMENTO
especial

Inspire-se na vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-
geada

ANIVERSARIANTE: RAFAEL RODRIGUES DUARTE E

CARMEN SILVA DE MORAES

DIA 29/03: LUZ FELIPE PEREZ DA GUARDA

Feliz aniversário! Que Deus te abençoe no seu aniversário 

e inunde a sua casa com felicidade e alegria. Parabéns! 

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

 cultura@jornaldat.com.br

as aventuras mais 
importantes da vida.

É no caminho para 
transformar os nossos 
sonhos em realidade 
que descobrimos 
quem realmente 
somos. Por isso, o que 
conta não é apenas o 
final da história, mas 
tudo que vivemos.

Vamos ligar as câmeras?

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Uma aula dinâmica e rica em experiências é uma aula 
com todos os alunos presentes interagindo, onde 
gestos e expressões faciais falam por si só, no entanto, 
com as aulas remotas, alguns alunos preferem manter 
suas câmeras desligadas.   
Imagine o professor entrar numa sala virtual com 
imagens estáticas. A sensação é de falar sozinho. Já 
com as câmeras ligadas, o professor pode acompanhar 
os alunos, perceber suas emoções, sentir-se mais 
próximo deles, assim como para alguns alunos ver o 
rosto dos demais colegas diminui a sensação de solidão 
pelo isolamento, fi cam mais focados, não se distraem 
facilmente e assistem à aula no local apropriado.
Não é possível forçar tal situação, é preciso apenas 
que haja confi ança entre alunos e professores, pois a 
palavra do professor tem um peso grande na vida dos 
alunos, e essa comunicação deve ser feita de forma 
respeitosa, apontando os benefícios que o aluno irá 
encontrar ao ligar a câmera. O professor pode enviar 
uma pesquisa individual aos alunos para que eles 
apontem o motivo dessa atitude e incentivá-los a 
usar “fundos de tela”, se o problema for expor o seu 
ambiente. 
É extremamente importante que o aluno tenha 
liberdade para colocar suas difi culdades e confi ança 
para que juntos busquem uma alternativa. Ligar a 
câmera para assistir às aulas faz muita diferença na 
interação e no aprendizado.
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Citroën apresenta o novo 
C4 Cactus Rip Curl no Bra-
sil. A versão, que estreia 
neste mês de março, é uma 
série especial desenvolvi-
da em parceria com a tra-
dicional marca de ves-
tuário, equipamentos e 
acessórios para esportes 
radicais, a Rip Curl. Nes-
sa edição limitada, todos 
os detalhes foram pensa-
dos para reforçar a cone-
xão do Citroën C4 Cac-
tus com o espírito jovem 
e aventureiro da Rip Curl.

Serão 150 unidades, que 
oferecem ao consumidor 
uma experiência empol-
gante, agregando detalhes 
de customização externa e 
interna, além de diferen-
ciais e equipamentos ex-
clusivos. O utilitário es-
portivo estará disponível 
na rede de concessionários 
da Marca a partir da pró-
xima semana, com valor 
sugerido de R$ 112.990,00.

Baseada na versão Feel 
Pack, essa série recebeu 
uma personalização iné-
dita, que preserva o DNA 
Citroën sem perder de vis-
ta os equipamentos de sé-
rie, mas com acréscimo de 
atributos, como os bancos 
revestidos em couro, item 
presente, a partir da ver-
são Shine Pack, como tam-
bém as barras de teto flu-
tuantes e rodas de liga leve 
de 17” pintadas em preto.

A nova versão traz freios 
ABS com REF (Electronic 
Brake Distribution), con-
trole de estabilidade de 
comando (ESP) e de tra-
ção (ASR), 4 airbags, sen-
sor de pressão dos pneus, 
Hill Assist, abertura e fe-
chamento de portas sem 
chave, partida por botão, 
Isofix, ar-condicionado 
digital automático, limi-
tador e regulador de ve-
locidade, sensor de chu-
va, assinatura luminosa 
em LED, acendimento au-
tomático dos faróis, entre 
outros equipamentos.

O C4 Cactus Rip Curl 

AVENTUREIRO

C4 Cactus traz edição limitada 
em parceria com marca de roupa
Marca francesa vai produzir apenas 150 unidades do derivado do Cactus já conhecido nas ruas do Brasil

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 

autonews@moginews.com.br

Fotos: Citroën/Imprensa

O modelo frances estará à venda nas lojas da marca já nos próximos dias; de acordo com a Citroën, o veículo e edição limitada deve custar R$ 112.990, 00

Apesar de ser edição limitada, o automóvel  é baseado  na versão Shine Pack do Cactus Sem chaves, Cactus Rip Curl pode ser acionado por botão

está disponível na exclu-
siva combinação de Bran-
co Banquise, na carroceria, 
com teto em Azul Esme-
ralda. A mesma tonalidade 
de azul está presente em 
detalhes externos, como 
nos frisos e embelezado-
res dos faróis de neblina e 
nos airbumps das portas, 
o que reforça os códigos 
de design imponentes de 
um legítimo SUV. Interna-
mente, os tapetes de teci-
do receberam um borda-
do especial talhado “Rip 

Curl”, da mesma cor.
Por fora, as rodas de 

liga leve Roby Ony pin-
tadas em preto de 17 ”e 
as atraentes e funcionais 
barras de teto flutuantes 
corroboram com o carác-
ter único da versão. Para 
completar o visual, adesi-
vos exclusivos “RIP CURL”, 
tanto nas portas dianteiras 
como na tampa do porta-
-malas tornam o modelo 
ainda mais jovem, arroja-
do e despojado.

Sob o capô, o SUV Ci-

troën C4 Cactus Rip Curl 
traz a o motor flex 1.6 VTi, 
de 118 cavalos de potên-
cia, associado ao câmbio 
automático sequencial de 
seis velocidades da Aisin 
AT6: um conjunto que ga-
rante ao modelo um ele-
vado nível de dinamismo, 
durabilidade e robustez.

Além disso, a série es-
pecial C4 Cactus Rip Curl 
proporciona conforto e 
bem-estar a bordo com 
soluções inovadoras, tec-
nológicas e inteligentes.

CITROËN C4 CACTUS RIP CURL

Destaques da série especial limitada:

• Carro Biton em Branco Banquise com teto em Azul 

Esmeralda;

• Monograma Rip Curl nas portas dianteiras e porta-

malas;

• Frisos em azul esmeralda nos para-choques, faróis de 

neblina e airbumps;

• Tapetes Rip Curl bordados;

• Rodas Roby Ony pintadas em preto de 17 ”;

• Barras de teto flutuantes;

• Bancos revestidos de couro. 
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Vacinação em massa deverá ser a solução, diz ministro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que apenas a vacinação 
em massa dos brasileiros, associada a um isolamento “mais inteligente e 
seletivo”, será capaz de garantir a sólida retomada da economia. Na direção 
do que prometeu o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Guedes disse 
que, se o país passar a vacinar 1 milhão de pessoas, por dia, haverá um novo 
quadro em dois meses e a situação econômico poderá ser muito diferente 
do que é hoje em todo País.

JÁ IMUNIZADOS

O aposentado José Fer-
nandes da Silva, de 76 anos, 
conseguiu respirar aliviado 
após ter tomado a primeira 
dose da vacina contra o co-
ronavírus. Apesar disso, ele 
tem consciência que não 
está plenamente imunizado, 
pois ainda precisa se cuidar 
para tomar a segunda dose 
em abril: “Antes da vacina, a 
gente fica muito apreensivo, 
mas precisa cuidar para man-
ter o equilíbrio psicológico”, 
afirmou ao Mogi News. Seu 
José disse que gosta de se 
proteger e sempre quando 
tem alguma nova vacina ele 
já procura o posto de saúde 
para ser imunizado, como 

Cristina Gomes 

Vacina traz uma sensação 
boa de alívio e esperança
Conceição e José Fernandes tiveram o mesmo sentimento pós-vacina: muito mais tranquilidade e segurança

foi o caso da vacina contra 
a pneumonia:  “A gente tem 
que gostar da gente e valo-
rizar a vida”. Neste período 
da quarentena e isolamento 
social ele fica mais em casa 
mesmo. Faz pelo menos qua-
tro meses que ele, morador 
do Conjunto São Sebastião, 
não vai ao centro de Mogi 
das Cruzes. As filhas lhe aju-
dam fazendo as compras de 
supermercado. Viúvo, Fer-
nandes mora sozinho mas já 
se acostumou com a solidão: 
faz tudo o que pode para se 
manter ativo: faz o almoço, 
cuida da horta, pinta o muro 
da casa e lê sempre quando 
pode:”Minha filha já trouxe 
mais livros para eu ler. Es-
tou com três livros”. Antes da 

pandemia, Fernandes dirigia 
o próprio carro ao ir para o 
médico: “Agradeço a Deus 
pela vida que tenho”, disse 
ele, que foi metalúrgico há 
mais de 29 anos trabalhan-
do na antiga Howa. 

A sensação maior de segu-
rança foi compartilhada por 
Maria da Conceição Abreu 
Perrin, de 72 anos, que fi-
cou mais de cinco horas na 
fila para ser vacinada. Ela 
foi levada pelo filho, Marcos 
Perrin para ser imunizada 
na última quinta-feira. Che-
gando lá às 4h20 da manhã 
já tinha gente na fila espe-
rando também: “Continuo 
os cuidados normalmente 
com álcool em gel e másca-
ra”, afirmou ela, que conti-

nua trabalhando também. 
Ela passa roupas em casas 
de família e mantém a ativi-
dade normalmente mesmo 
neste período de pandemia. 
A segunda dose já está pro-
gramada para acontecer no 
próximo dia 14 de abril. Fora 
sair para trabalhar, Conceição 
permanece em casa mesmo. 
Hoje ela é viúva, o marido 
sofreu infarto e foi socorrido 
à Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA). Ele teve sete 
paradas cardíacas e foi feito 
posteriormente o teste para 
covid e deu positivo, mas ela 
não sabe muito bem como foi 
isso. Ela e os filhos fizeram 
o teste dois dias depois, mas 
deram negativo. Ele morreu 
em setembro do ano passado. 
Sobre os números da covid 
em alta, as notícias de mor-
tes, falta de leitos e situação 
caótica nos hospitais do País, 
Conceição acredita que as 
pessoas de maneira geral não 
colaboram para que os  nú-
meros possam ser reduzidos 
e o vírus controlado. 

Fotos, posts e comentários 
de idosos sendo vacinados 
exibindo orgulhosos a ca-
derneta de vacinação toma-
ram conta das redes sociais 
nos últimos dias na cidade. 
Parentes, filhos e amigos co-
mentaram as publicações al-
guns referindo-se à vitórias 
por já estarem imunizados e 
vacinados contra o vírus da 
Covid. E na expectativa da 
segunda dose. Em Mogi das 
Cruzes, 32.945 já tomaram 
a primeira dose, segundo o 
Vacinômetro e 10.300 já to-
maram a segunda dose.

Arquivo pessoal

José Fernandes da Silva exibe com orgulho a carteira de vaci-
nação depois de ter tomado a vacina contra o coronavírus 

saúde+
maturidade

Conceição ficou mais de cinco horas na fila mas valeu muito a pena

Arquivo pessoal

Saiba mais

Primeira dose Segunda dose
32.945         10.300
          
Total de vacinados: 43.245

O “Vacinômetro” está disponível no portal do Governo de 
São Paulo (https://www.saopaulo.sp.gov.br/) e a os dados 
se referem até a noite da última quinta-feira.
A ferramenta é alimentada diretamente com as 
informações do “Vacivida”, plataforma digital integrada 
para monitorar a vacinação.

Dados do Vacinômetro referentes a Mogi das Cruzes:
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CONSCIENTIZAÇÃO

“Vivendo bem com a 
doença renal” é o tema do 
Dia Mundial do Rim 2021 
divulgado pela Sociedade 
Brasileira de Nefrologia 
(SBN). A importância e 
os cuidados com os rins 
neste mês foi lembrado 
pela Associação dos Renais 
Crônicos do Alto Tietê (Ar-
cat). Hoje são 540 pacientes 
que fazem hemodiálise na 
região, sendo 250 em Mogi 
das Cruzes e 290 em Suzano.

A entidade tem hoje 150 
associados e com a pande-
mia apenas 30 estão mais 
assíduos em razão dos 
pacientes serem do grupo 
de risco. Um ato público 
foi realizado na Praça João 
Pessoa, em Suzano para 
lembrar a data, que neste 
ano serve também para 
conscientizar e orientar 
o paciente com doença 
renal crônica que é possível 
viver bem. 

 A entidade tem sede 
em Mogi das Cruzes, mas 
atende todas as cidades da 
região dando orientações 
e apoio aos pacientes, com 
serviços como o de assis-
tência jurídica, assistên-
cia social e uma farmácia 
voltada a trazer remédios 
para o tratamento renal, 
onde é possível comprar 
remédios mais baratos e 
ter medicamentos à dis-
posição para uso.

O coronavírus agravou 
muito a situação dos doen-
tes, segundo informou a 
presidente da entidade, 
Marinalva Neto Paparoto. 

O problema renal devasta 
a vida do paciente que 
precisa fazer hemodiálise 
três vezes por semana ge-
ralmente, não pode pegar 
peso e sente muitas dores 

Cristina Gomes

Mês alerta para os cuidados 
com os rins e a doença renal
Diabetes e pressão alta são fatores de risco; monitoramento é importante para controle e qualidade de vida

Divulgação

Divulgação

Arcat completa este ano em setembro duas décadas de existência e trabalhos realizados no Alto Tietê

Trabalhos sociais são realizados por integrantes e associados da entidade ao longo do ano

principalmente na parte 
óssea: “O mês em que se 
comemora o Dia Mundial 
do Rim é um alerta para as 
pessoas fazerem exames 
preventivos porque a maioria 
não tem costume de fazer 

e ficar em alerta. Além 
disso tem a necessidade 
de monitorar a diabetes e 
a pressão que são fatores 
de risco para uma doença 
renal”, alertou ela. 

A Arcat defende uma  

maior conscientização do 
problema e da doença. A 
entidade funciona há 19 
anos e vai completar duas 
décadas de existência no 
próximo dia 16 de setembro. 
Fundada por um paciente 

renal crônico, ela tem como 
objetivo dar respaldo às 
pessoas nesta situação. A 
entidade recebe R$ 3,9 mil 
de subvenção da Prefeitura 
de Mogi mensalmente, mas 
realiza bingos e eventos 
para custear todas as des-
pesas. É aberta ao público 
e qualquer pessoa pode 
se associar e acompanhar 
o trabalho realizado. É 
possível também ser sócio-

-solidário e contribuir com 

quanto puder todos os 
meses. Agora neste período 
de pandemia estão sendo 
realizados agendamentos 
e atendimentos de forma 
online. A entidade está 
localizada na rua Manoel 
Ferreira de Oliveira, 229, 
na Chácara Olaria. Os te-
lefones para contatos são: 
4738-1680 ou 9 4526-5639 
(Whatsap) para recados 
e demais contatos com a 
entidade.

De acordo com informa-
ções da Sociedade Brasileira 
de Nefrologia, a doença 
renal crônica (DRC) se 
caracteriza por lesão nos 
rins que se mantém por 
três meses ou mais, com 
diversas consequências, 
pois os rins têm muitas 
funções, dentre elas: regular 
a pressão arterial, “filtrar” 
o sangue, eliminar as toxi-
nas do corpo, controlar a 
quantidade de sal e água 
do organismo, produzir 
hormônios que evitam 
a anemia e as doenças 
ósseas, entre outras. Em 
geral, nos estágios iniciais, 
a DRC é silenciosa, ou seja, 
não há sintomas ou são 
poucos e inespecíficos. 
Por isto, o diagnóstico 
pode ocorrer tardiamente, 
quando o funcionamento 
dos rins já está bastante 
comprometido, muitas 
vezes em estágio muito 
avançado, quando é ne-
cessário tratamento de 
diálise ou transplante 
renal. Assim, são fun-
damentais a prevenção 

Doença é silenciosa 
nos estágios iniciais

e o diagnóstico precoce 
da doença, com exames 
de baixo custo, como a 
creatinina no sangue e o 
exame de urina simples.

O tema do Dia Mundial 
do Rim em 2021 é “Vi-
vendo bem com a doença 
renal” e com o objetivo de 
conscientizar e orientar o 
paciente com doença renal 
crônica (DRC) quanto aos 
próprios sintomas, para 
que possa participar, de 
forma mais efetiva, na 
rotina da vida cotidiana. 
Embora medidas eficazes 
de prevenção e progressão 
da DRC sejam importantes, 
os pacientes com doença 
renal – incluindo aqueles 
que dependem de diálise, 
e os transplantados renais 

– devem sentir-se apoiados, 
junto aos seus familiares e 
acompanhantes, especial-
mente durante pandemias 
e outros períodos críticos. 
A inclusão dos pacientes 
com DRC na vida coti-
diana é o foco principal 
da campanha realizada 
anualmente. (C.G)
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