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Média diária de casos fatais em decorrência do coronavírus
no mês passado foi de 5,4; já em fevereiro, os dados registrados
pelo Condemat apontavam cerca de 2,5 falecimentos por dia

Com 170 óbitos notificados em 
março passado, Mogi das Cruzes 
apresentou aumento de 139% no 
número de mortes pelo coronavírus 
no comparativo com o mês ante-
rior. Na média, o saldo representa 
5,4 falecimentos por dia em razão 

Cerca de 1,7 mil alunos ainda 
estão à espera de uma vaga para se 
matricularem nas creches de Mogi 
das Cruzes. Secretaria de Educação 
não informa prazo para atender 
contingente. Cidades, página 5

Vaga em creche

FILA JÁ 
TEM 1,7 MIL 
CRIANÇAS

REPRESAS

Volume baixo
de água requer
economia. p5

A pandemia da Covid-19 comple-
ta seu primeiro ano com centenas 
de milhares de mortos, mas ainda 
sem definir como será a vida de 
homens e mulheres que sobrevive-
ram à doença. Cidades, página 3

Pós-Covid

MEDICINA 
AVALIA 
SEQUELAS

No total, foram contabilizados no município 170 óbitos em março

Divulgação
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Mortes por Covid
em março tiveram 
aumento de 139%
sobre mês anterior

da doença. Os dados foram conta-
bilizados com base na atualização 
diária divulgada pelo Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). Para se 
ter uma ideia da alta inédita de óbi-
tos do mês passado, em fevereiro, 

quando os primeiros indícios da 
escalada de casos começavam a 
se confirmar, 71 mortes foram re-
gistradas, uma média de 2,5 fale-
cimentos por dia. No mês seguinte, 
março, essa média mais que dobrou.  
Cidades, página 6

A partir de amanhã

Grupo acima de 
68 anos começa 
a ser vacinado
Cidades, página 3
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SERVIÇO CONCLUÍDO
O Serviço Municipal de Águas e Esgo-
tos (Semae) concluiu a implantação 
de tubulações para interligar redes e 
instalou um nova válvula no Botuju-
ru para melhorias no abastecimento 
de água no bairro. Na Vila Suíssa, as 
intervenções incluíram a instalação 
de telemetria, que é um sistema de 
comunicação sem fio para moder-
nização do controle da distribuição.

ECOPONTOS ABERTOS
Mesmo na Fase Emergencial do Pla-
no São Paulo, com restrição de vários 
serviços, os três ecopontos da cida-
de (Jardim Armênia, Parque Olímpi-
co e Jundiapeba) permanecem aber-
tos todos os dias para recebimento 
de materiais oriundos de residên-
cias. O atendimento é de domingo 
a domingo, incluindo feriados, das 
8 às 18 horas. As unidades recebem 
resíduos de construção civil, restos 
de madeira, poda de árvores, pneus, 
móveis velhos, colchões, pilhas, ba-
terias, resíduos metálicos, óleo de 
cozinha usado, plásticos etc.

BANCO DE RAÇÃO
Está em trâmite na Câmara de Mogi o 
projeto de lei 27/2021, de autoria da 

vereadora Fernanda Moreno (MDB), 
que propõe a implantação do Ban-
co de Ração e Utensílios para Ani-
mais. A proposta tem por objetivo 
dar melhor assistência aos animais 
abandonados, por meio de um local 
exclusivo para receber doações de 
alimentos e utensílios para os bichos.

NOTAS QUE CONECTAM
Uma parceria entre o Sindicato do 
Comércio Varejista de Mogi das Cru-
zes e Região (Sincomércio), a Câma-
ra de Dirigentes Lojistas de Mogi 
das Cruzes (CDL) e o aplicativo Ve-
trina está promovendo a Notas que 
Conectam. A ação, que se encerra-
rá em maio, tem o intuito de aju-
dar o Instituto Pró+Vida a equipar 
a sala de informática com mesas, 
cadeiras, computadores e outros 
eletrônicos.

CUPONS FISCAIS
Para participar, basta baixar o aplica-
tivo da Soucial, cadastrar os cupons 
fiscais das compras e aguardar as 
notificações das premiações. Cada 
cupom fiscal cadastrado equivale 
a pontuações que desbloqueiam 
Birds e aumentam as chances de 
receber os prêmios.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Duas Páscoas

C
elebrada hoje, a Páscoa é um dos 
maiores feriados cristãos do mun-
do ocidental. Em termos de impor-
tância religiosa, a data que marca 

a ressurreição de Jesus talvez só possa ser 
equiparada ao Natal, que aponta o nasci-
mento de Cristo.

Mas como data religiosa, ainda mais em 
um país como o Brasil, a despeito de toda a 
reverência dos devotos, existe todo um co-
mércio segmentado por trás do feriado, neste 
caso, a venda de ovos de chocolate e outros 
apetrechos característicos dessa época do ano. 

Este será o segundo ano seguido que o 
Alto Tietê, em razão da pandemia do coro-
navírus (Covid-19), não vive o feriado em 
sua plenitude, isso representa um comércio 
que não trabalhou como poderia para ven-
der os ovos e outras guloseimas. Um baque 
para as lojas da região.

No ano passado isso já havia ocorrido, 
mas com mais rigor por parte dos comer-
ciantes e consumidores, que tinham mais 
medo da Covid-19 do que agora e pouco 
se arriscavam pelas ruas em busca dos pro-
dutos característicos.

Dentro de alguns dias o comércio do Alto 
Tietê deverá informar como foram as vendas 
dos ovos de chocolate, que devem ficar abai-
xo do esperado, no entanto, isso é algo que 
precisa logo mudar. No ano passado existia 
a esperança de que a Páscoa celebrada hoje 
seria melhor, com famílias indo aos restau-
rantes ou visitando a casa de parentes para 
celebrar o domingo, o que não deve ocorrer. 

A única maneira para reverter isso, ao me-
nos por enquanto, é acelerar a vacinação, e 
que ela seja expandida para outras cama-
das da população o quanto antes. Somente 
assim os feriados, que além de terem uma 
importância sentimental, voltarão a ter um 
significado comercial.

Se isso não ocorrer o mais rápido pos-
sível, é possível que o Natal deste ano seja 
ainda pior do que o de 2020, já que nessa 
época, no ano passado, a Covid não havia 
atingindo o Brasil e o Alto Tietê com a se-
gunda onda da doença. Se a imunização não 
avançar com passos maiores, corremos o ris-
co de presenciar o feriado mais importante 
para o comércio local com poucas vendas e 
sem muito o que comemorar.

Nem sempre o comporta-
mento reflete o sentimento. 
O modo de atuar no palco 
da vida é bem mais diferente 
daquele que se atua nos bas-
tidores da realidade. O cará-
ter é o que somos, enquanto 
que a reputação é o conceito 
que gozamos dentro de um 
grupo humano, dependendo 
do nosso comportamento.

Carl Rogers, psicólogo 
americano, salientou a pri-
mazia do sentimento como 
condição da mudança do 
comportamento; no entanto, 
todo ser humano tem em si 
o intelecto para discernir o 
certo do errado, e a vonta-
de para escolher qual deles 
praticar, conforme a atitude 
ele irá aguçar ou domar o de-
caído instinto na diretriz da 
boa ou da má conduta. Con-
clusão: na verdade, exercer 

O negacionismo
o comportamento do bem é 
prioridade para mais aper-
feiçoar o sentimento, ou 
aquele do mal para defor-
mar ainda mais.

Agir bem, em sociedade, 
é promover o bem estar de 
todos; agir mal é negar as 
evidências que são os re-
cursos culturais, religiosos, 
tecnológicos e científicos 
alicerçados na fé e na razão, 
que mantêm o equilíbrio 
social, isso ele faz com tan-
ta frequência que se torna 
um negacionista possuído 
por um delírio de se achar 
especial, aderindo a outros 

“especiais” do seu grupo.
Conforme diz o sociólo-

go Renan Leonel, da Suiça, 
o bolsonarismo instrumen-
taliza isso o tempo todo. É 
um fenômeno de confronta-
ção da morte, o conflito de 

encarar a finitude. Acham 
ter o corpo invulnerável à 
peste e não obedecem as 
restrições impostas, sendo 
irresponsáveis no risco as-
sumido sem pensar no ris-
co do outro. Na sequência 
da peste tivemos o surto, a 
epidemia, a pandemia e por 
fim a calamidade, não foi um 
impacto de uma só vez, por 
isso cresceu a insensibilidade 
desse grupo diante das 300 
mil mortes numa acomoda-
ção cognitiva.

Na prática, as pessoas fo-
cadas no pragmatismo coti-
diano, de precisar trabalhar 
para comer, a escolha fica 
difícil: sair para o trabalho 
e se contaminar, ou ficar em 
casa e ter a geladeira vazia. 
Se eu correr o bicho pega, 
se eu parar o bicho come.

Eis a questão: morrer pelo 
vírus ou de fome?

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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Fundo Social de Mogi recebe 
doação de 14 mil máscaras

O Fundo Social de Mogi das 
Cruzes recebeu nesta semana 
a doação de 14 mil máscaras 
de proteção, que serão enca-
minhadas para associações e 
instituições sociais cadastra-
das, alcançando famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social de diversas regiões da 
cidade. A doação foi feita 
pelo empresário mogiano, 
Jean Barbosa.

A presidente do Fundo So-
cial, Simone Margenet Cunha, 
agradeceu pelo apoio e lembrou 
da importância das ações 
solidárias neste momento 
tão difícil. “É fundamental 
contarmos com o apoio de 
pessoas físicas, empresas e 
todos realmente que podem 
doar, pois a população, mais 
do que nunca, precisa desse 
suporte”, destacou.

Desde o ano passado, o uso 
de máscaras em ambientes 
públicos se tornou obrigatório 
e que já há estudos científi-
cos comprovando que o uso 
desse equipamento é capaz 
de reduzir em até 87% a 

Proteção

possibilidade de infecção pelo 
coronavírus. Porém, dado o 
agravamento da pandemia 
e da crise financeira por ela 
desencadeada, o item nem 
sempre é acessível a todos, 
em especial para famílias de 
baixa renda.

O Fundo Social vem atuando 
em outras frentes, buscando 
levar apoio aos cidadãos em 
situação de maior necessidade. 
O carro-chefe dessa atuação tem 
sido a campanha de arrecadação 
e distribuição de alimentos, a 

partir do Drive-Thru Solidário. 
Montada no espaço no Pró-

-Hiper, de forma associada 
ao drive-thru de vacinação, a 
iniciativa estimula as pessoas 
que já estão indo ao espaço 
para se vacinar ou vacinar 
algum parente, a doarem, se 
possível, um quilo de alimento 
não perecível. Paralelamente, 
o Fundo Social recebe doações 
de pessoas e empresas e vem 
canalizando o atendimento no 
e-mail fundosocial@pmmc.
com.br.  

Doações irão às famílias em situação de vulnerabilidade 

Divulgação

Vacinação atenderá amanhã
idosos com 68 anos ou mais

A vacinação da primeira 
dose contra a Covid-19 
começará amanhã para 
idosos com 68 anos. Os 
locais serão informados 
no site da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes (www.
mogidascruzes.sp.gov.br) e 
nas redes sociais oficiais da 
Administração Municipal.

A Secretaria Municipal de 
Saúde tem dado orientações 
para tornar o processo de 
vacinação mais confortável 
para todos. Assim que as 
pessoas retirarem a senha, 
não há necessidade de per-
manecer na fila - o que pode 
causar aglomeração, além 
do desconforto para os 
idosos que vão se vacinar.

Outra orientação impor-
tante é que o governo do 
Estado não informa com 
antecedência adequada 
a quantidade de vacinas 
que será entregue à cida-
de. Os lotes chegam com 
pouco tempo hábil para 
o planejamento, mas o 
município deve cumprir as 

Covid-19

determinações do calendário 
estadual e atender os grupos 
prioritários determinados 
pelo Plano Nacional de 
Imunização, do Ministério 
da Saúde.

Por conta de deficiências 
nacionais no programa de 
vacinação, o município 
não recebe as quantidades 
suficientes para cada faixa 
etária. Quando uma nova 
faixa etária começa a ser 
vacinada, todos os cidadãos 

mais velhos que ainda não 
receberam a imunização 
antes também podem to-
mar a vacina. Por isso, a 
vacinação sempre indica a 
faixa etária “ou mais”.

Para agilizar a vacinação, 
é importante adiantar o 
pré-cadastro no site https://
vacinaja.sp.gov.br. No local 
da imunização, a equipe fará 
a conferência dos dados, 
procedimento obrigatório 
para aplicação da dose.

Locais serão informados pelo site da Prefeitura

Emanuel Aquilera

Possíveis sequelas pós-Covid 
preocupam médicos e pacientes

Danos aos pulmões, coração e aumento nos casos de ansiedade e depressão são alguns dos quadros observados

SAÚDE

A pandemia de coronavírus 
(Covid-19) completa seu pri-
meiro ano com centenas de 
milhares de mortos, milhões 
de infectados, mas ainda com 
uma incógnita: como será a 
vida de homens e mulheres 
que passaram pela doença, 
em suas diferentes formas, e 
que ficaram com sequelas e 
danos residuais?

A médica psiquiatra Carla 
Rezende, 54 anos, teve Covid-19 
no final de março do ano 
passado, mas não apresentou 
sintomas da forma grave da 
doença em um primeiro mo-
mento, com apenas dores de 
cabeça e nas costas. Quatro 
meses depois, exames revelaram 
que os pulmões apresentaram 
uma fibrose bilateral - uma 
espécie de calcificação, que 
teve melhoria após passar 
por um ciclo de fisioterapia.

Carla, que não tem vícios e 
pratica esportes constantemente, 
sentiu fortes dores no peito 
durante um trajeto de bicicleta 

meses depois da doença, o que 
a levou novamente ao médico. 
Após exames, foi constatada 
uma arritmia cardíaca, causa-
da pela fibrose em parte do 
músculo do coração por conta 
da Covid-19. “Agora, para 
evitar o risco de agravamento 
da arritmia, será necessário 
passar por um procedimento 
chamado abrasão, onde um 
cateter terá que ir até as veias 
do coração para eliminar o 
tecido calcificado”, explicou.

A médica, que atua no 
Hospital Regional Dr. Osíris 
Florindo Coelho, de Ferraz de 
Vasconcelos, apontou também 
que a pandemia agravou a 
condição psicológica de quem 
teve e quem não teve a doença. 

“Os casos de ansiedade e de-
pressão aumentaram demais, 
devido ao luto nas famílias, 
o distanciamento social e a 
mudança drástica na rotina 
das pessoas. Este vírus mudou 
nosso mundo de uma maneira 
definitiva”, concluiu.

Otto Fábio Flores Rezende, 
que é médico imunologista 

e também exerce o cargo de 
vereador em Mogi das Cruzes, 
explicou que a doença causada 
pelo vírus Sars-CoV-2 ainda 
está sendo compreendido 
em sua plena extensão no 
corpo dos pacientes, com suas 
sequelas sendo catalogadas à 
medida que ocorrem.

“O novo coronavírus não 
apenas deixa marcas no pul-
mão, mas causa arritmia no 

coração, e deixa marcas em 
outras partes do corpo.  O 
acompanhamento deverá 
acontecer ainda por anos para 
verificar totalmente quem foi 
afetado pelo vírus”, explicou 
o médico.

O imunologista informou 
que o poder público deverá 
investir no futuro, com o 
encerramento da pandemia, 
em uma rede ambulatorial 

para acompanhar e tratar as 
condições colaterais causadas 
pela Covid-19. “Atualmente 
a rede ambulatorial chega a 
acompanhar alguns casos, 
mas não há uma capacidade 
plena para atender a demanda 
potencial. Hoje, um em cada 
seis pacientes que chegou a 
ficar intubado morre depois de 
seis meses devido a sequelas 
da doença. Precisamos pensar 
no futuro para além dos leitos 
de UTI, que hoje são a nossa 
principal demanda”, concluiu 
o médico.

Poder público
O secretário de Saúde de 

Mogi das Cruzes, Henrique 
Naufel, confirmou que o 
acompanhamento diário de 
pacientes mostrou o potencial 
da doença em deixar sequelas, 
sendo mais comuns os relatos 
de cansaço, dificuldade para 
respirar, dores musculares e 
recuperação lenta do olfato e 
do paladar. “No momento, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
está focada no atendimento 

da doença aguda. Já o Am-
bulatório Médico de Espe-
cialidades (AME) tornou-se 
referência para atendimentos 
aos pacientes com sequelas 
pós-internação por Covid-19”, 
afirmou o secretário.

Outra especialidade prepa-
rada para o AME localizado 
no Jardim Santista em Mogi 
é a Fonoaudiologia, para um 
plano terapêutico visando 
recuperar problemas na fala, 
voz ou alimentação. “O en-
caminhamento é feito pelos 
hospitais, unidades de saúde 
e pela Secretaria Municipal 
de Saúde. Ele é feito sem 
necessidade de agendamento 
por parte do paciente, e uma 
enfermeira capacitada do AME 
faz o contato para elaboração de 
um breve histórico do paciente 
e agendamento de exames. A 
triagem inicial avalia ainda se 
o paciente possui critérios para 
o atendimento pós-Covid, se 
persistem sintomas respiratórios, 
dificuldades de fala, dores de 
cabeça ou qualquer outra 
sequela”, finalizou Naufel.

André Diniz

Além da doença, há a sequela que ela deixa

PMMC/Divulgação
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Pandemia afetou vendas de

bacalhau na Sexta-feira Santa

Tanto as importações quanto as vendas têm sido menores; queda chega a 60% em determinados comércios

CONSUMO EM BAIXA

Dentre as tradições mais 
populares em comemoração 
da Páscoa estão não só as 
trocas de ovos de chocolate 
como também o consumo de 
bacalhau na Sexta-feira Santa. 
Com o advento da pandemia 
pela Covid-19, tanto as im-
portações do peixe quanto 
a venda na região têm sido 
menores, podendo atingir 
até uma queda de 60% em 
determinados comércios de 
Mogi das Cruzes.

Em sua loja de tempe-
ros e produtos naturais no 
Mercado Municipal de Mogi, 
o proprietário Sebastião 
Soprani se prepara em todas 
as Páscoas para a compra 
do bacalhau. Neste ano, a 
aquisição foi menor do que 
em 2020, já que as importa-
doras também diminuíram 
as compras.

“Considerando que 

Aquisição foi menor do que em 2020, já que as importadoras diminuíram as compras

trabalhamos com o baca-
lhau somente na Páscoa, nós 
reduzimos bastante também 
a compra das mercadorias. 
Nossas vendas caíram de 50% 
a 60% neste ano, junto com 
a população nós estamos 
sofrendo muito”, lamentou.  

Soprani apontou ainda que 
não é possível quantificar a 
queda do lucro, já que está 
focado em manter sua loja 
aberta e dar continuidade 
ao quadro de funcionários.

Já o comerciante Victor 
Hideo Santos Yamato, que 
também possui uma loja de 
produtos variados para fei-
joada no Mercadão de Mogi, 
contou que a indicação dos 
clientes fixos para outras 
pessoas tem aumentado a 
clientela neste momento 
difícil causado pela pandemia. 

“Além da queda de 40% na 
venda de bacalhau nesta 
Páscoa, pela pandemia da 
Covid-19, nós deixamos de 

vender a mesma porcentagem 
em outros produtos aqui da 
loja”, afirmou.

A queda das vendas pode 
ser explicada pela diminuição 

do poder de compra da 
população, já que os preços 
de todos os produtos nos 
supermercados aumenta-
ram junto ao desemprego. 

Assim, com menos verba e 
preços mais altos, grande 
parte das famílias passaram 
a comprar apenas os ali-
mentos necessários e com 
os menores custos.

O quilo do bacalhau nesta 
Páscoa tem custado em média 
R$ 90,00, preço considerado 
alto por muitas famílias. “O 
valor do bacalhau, por ser 
um peixe fresco, é também 
um causador da diminuição 
das vendas deste ano, que 
têm sido abaixo do esperado 
para os comerciantes que 
vendem”, avaliou o presi-
dente da Associação dos 
Comerciantes do Mercadão 
de Mogi, Odair Pinho.

Até mesmo os presentes 
de ovos de chocolate devem 
ser menores neste ano, já 
que os preços aumentaram 
e muitas pessoas continuam 
desempregadas. Com os 
preços dos ovos de Páscoa 
simples, que pesam em média 
200 gramas, chegando a até  
R$ 35, parte dos consu-
midores já confirmaram 
que vão reduzir as compras 
na comemoração religiosa 
deste ano.

Thamires Marcelino
Michel Meusburger
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Motoristas do transporte 
escolar participam de formação

O grupo de cerca de 60 
profissionais que atuam no 
transporte escolar municipal 
da Secretaria de Educação tem 
realizado ações constantes de 
formação sobre o protocolo 
sanitário. A iniciativa inclui 
reuniões entre os servidores, 
onde foram explicados os 
itens do protocolo referentes 
ao transporte e  a produção 
de um vídeo orientador pelo 
próprio grupo de motoristas, 
reforçando os cuidados coti-
dianos que devem ser tomados.

O vídeo orientador, elaborado 
pela equipe, traz orientações 
referentes ao distanciamento 
entre passageiros, higieniza-
ção do veículo e as medidas 
de segurança na entrada e 
saída do mesmo. “Esse con-
junto de ações teve como 
objetivo orientar e formar os 
servidores para que estejam 
aptos a trabalhar no período 
de pandemia seguindo todas 
as recomendações sanitárias”, 
destacou Adilson Ribeiro, 
responsável pela Divisão de 
Transportes da Secretaria de 

Protocolo sanitário

Educação.
Os profissionais do trans-

porte escolar continuam na 
linha de frente do trabalho 
da Pasta atuando na entrega 
de livros nas escolas e, a partir 
desta semana, auxiliando as 
escolas da zona rural e as mais 
distantes na distribuição dos 
kits de agricultura familiar. São 
42 motoristas e 15 ajudantes, 
que estão na ativa

Os profissionais de limpeza 
das escolas também participa-
ram de uma formação online 
sobre o protocolo sanitário 

para as unidades escolares. 
“Consideramos este preparo 
fundamental para reforçarmos 
a segurança sanitária dos 
nossos profissionais e das 
unidades escolares. Estamos 
nesta semana e na próxima 
com um grande trabalho 
humanitário para a entrega 
de kits de agricultura, prio-
rizando não só a segurança 
dos servidores, como das 
famílias também que estão 
indo retirar os alimentos.”, 
avaliou o secretário interino 
da Educação, Caio Callegari.

São 42 motoristas e 15 ajudantes que estão na ativa

Divulgação

Número de alunos nas filas de

creches é superior a 1,7 mil

Mais de 1,7 mil alunos ainda 
estão à espera de uma vaga para 
se matricularem nas creches 
de Mogi das Cruzes. Apesar 
de questionada, a Secretaria 
Municipal de Educação não 
se posicionou sobre um prazo 
para que as 1.740 crianças 
sejam atendidas.

A Pasta informou que até 
o final de abril deve finalizar 
um estudo sobre a demanda 
potencial de vagas para as 
creches nos próximos anos. 

“Este levantamento servirá como 
um subsídio para o Plano de 
Construção de Creches de 
2022 a 2024, construído em 
conjunto com o Ministério 
Público de São Paulo (MPSP)”, 
explicou a Prefeitura.

O órgão público do Estado 
tem acompanhado de perto a 
situação das filas para as vagas 
em creches do município. 
Inclusive, no início do ano 
anterior propôs uma ação 
civil pública que segue em 
trâmite na Vara da Infância 

Educação

e Juventude da Comarca de 
Mogi.

Na ação, o Ministério Público 
solicita que seja atendida a 
demanda de 4.237 crianças que 
estavam na fila de espera do 
próprio município no começo 
de 2020 (pré-pandemia). Além 
disso, o MP pede também que 
sejam sanadas as vagas que 
surgirem até o final de 2024.

Para propor um eventual 
acordo com o Ministério Públi-
co, a Secretaria Municipal de 
Educação realizou na quarta-

-feira retrasada uma reunião 
extrajudicial com o órgão 
Estadual.

“Na reunião, o município 
apontou que a demanda de 
4.237 crianças na fila de es-
pera havia sido reduzida para, 

aproximadamente, 1.700”, 
informou o MP. Além dis-
so, a Secretaria Municipal 
de Educação apontou que a 
Prefeitura se comprometeu 
em entregar 2.800 vagas de 
creches até o final de 2022.

Com isso, na quinta-feira 
passada, a Defensoria Pú-
blica ingressou no processo 
junto ao Ministério Público 
na tentativa de reconciliação. 
Ambas as partes concordaram 
na suspensão da ação civil 
pública por 30 dias.

“Neste período, a Prefeitura 
de Mogi se comprometeu em 
apresentar um cronograma 
de quando as 2.800 vagas 
de creches estarão disponí-
veis, além do estudo com a 
demanda de vagas até o final 
de 2024”, acrescentou o MP.

O propósito é verificar a 
viabilidade de um acordo 
judicial sobre o tema e, por 
este motivo, o Ministério Pú-
blico aguarda a apresentação 
destes dados para debater, 
concretamente, um eventual 
acordo. 

Thamires Marcelino

Queda no volume das represas 
aponta necessidade de economia

Semae de Mogi não utiliza água das represas, mas o volume das barragens interfere também no nível do rio Tietê

ÁGUA

A queda de 30 pontos per-
centuais no nível das represas 
do Sistema Produtor do Alto 
Tietê (Spat), na comparação 
entre o verão deste ano e o 
do ano passado, registrada 
pela Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), aponta 
a necessidade de consumo 
consciente de água e de 
hábitos de economia. O 
Semae de Mogi das Cruzes 
não utiliza água das represas, 
mas o volume das barragens 
interfere também no nível do 
rio Tietê, onde a autarquia faz 
a captação para abastecimento 
público. E considerando 
apenas a última semana de 
março, o nível mínimo do 
rio foi menor que o de anos 
anteriores.

Na última semana de mar-
ço de 2021, o menor nível 
registrado no rio, na Estação 
de Captação, foi de 1,25 
metro. No mesmo período 
do ano passado, foi de 1,50 
metro, enquanto na última 
semana de março de 2019 

foi registrado o mínimo de 
1,52 metro.

Além disso, o monitora-
mento feito pela Sabesp na 
área das represas da região 
revela que a média de chu-
vas em março de 2021 foi 
de 125,6 milímetros, 25% 
abaixo da média histórica do 
mês (167,6 milímetros). O 
Sistema Alto Tietê é composto 
pelas barragens de Paraitinga 
(Salesópolis), Ponte Nova 
(Salesópolis), Biritiba Mirim, 
Jundiaí (Mogi das Cruzes) e 
Taiaçupeba (Mogi das Cruzes).

“Assim como a Sabesp 
descarta o perigo de de-
sabastecimento na Região 
Metropolitana de São Paulo, 
neste período de estiagem 
em que estamos entrando, 
especificamente em Mogi das 
Cruzes também não há risco 
de falta d’água, mas a menor 
disponibilidade hídrica nos 
lembra a necessidade de um 
comportamento que deve 
ser constante: a economia 
de água”, afirma o diretor-

-geral da autarquia, Marcelo 

Vendramini.
O Semae orienta medidas 

simples para economizar. O 
chuveiro, por exemplo, é 
considerado um dos prin-
cipais meios de desperdício. 
Durante o banho, desligá-lo 

enquanto se ensaboa o cor-
po pode representar uma 
redução de 80 litros de água 
consumida, dependendo do 
tempo de banho. Em um mês, 
são 2,4 mil litros de água 
(por pessoa) que deixam de 

ir desnecessariamente para 
o ralo. Outra dica é tomar 
banhos rápidos: cinco mi-
nutos são suficientes.

Além de banhos curtos, 
outras recomendações, não 
só do Semae como de muitas 
companhias de abastecimento, 

são fechar a torneira ao es-
covar os dentes, fazer lava-
gens de roupas sempre com 
a máquina cheia (apenas 
quando tiver carga suficiente 
para completá-la), além de 
identificar e reparar possíveis 
vazamentos internos.

Nível mínimo foi menor que março dos anos anteriores

Emanuel Aquilera

Algumas dicas para economizar água:
•    Tome banhos de, no máximo, 5 minutos, e feche o 
chuveiro enquanto se ensaboa; 
•    Feche a torneira enquanto escova os dentes (ou, 
melhor ainda, use um copo com água); 
•    Se utiliza máquina de lavar, faça isso com o 
equipamento cheio (apenas quando tiver carga suficiente 
para completá-lo) 
•    Feche a torneira ao ensaboar as louças; 
•    Evite utilizar a mangueira para lavagem de veículos. 
Opte pelo balde; 
•    Evite a mangueira para regar plantas. Use regador; 
•    Não use mangueira para limpeza de calçada. Utilize 
vassoura; 
•    Sempre que possível, reutilize água (a água que sai da 
máquina de lavar, por exemplo, pode ser usada para lavar 
quintal, banheiro, calçada etc.); 
•    Não utilize o vaso sanitário como lixeira; 
•    Identifique possíveis vazamentos internos e, se 
constatados, faça os devidos reparos

Secretaria não se 
posicionou sobre 
um prazo para que 
as crianças sejam 
atendidas
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Mortes pela Covid-19 em Mogi 
têm elevação de quase 140%

Números levantados pela reportagem indicam que 170 pessoas faleceram no município durante o mês passado

MARÇO

Com 170 óbitos apenas 
em março, Mogi das Cruzes 
registrou um aumento de 
139% no número de mortes 
pelo coronavírus (Covid-19) 
no comparativo com fevereiro. 
Na média, o saldo representa 
5,4 falecimentos por dia 
em razão da doença. Os 
dados foram contabilizados 
pelo grupo Mogi News com 
base na atualização diária 
divulgada pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat).

Para se ter uma ideia da 
alta inédita de óbitos do 
mês passado, em fevereiro, 
quando os primeiros indí-
cios da escalada de casos 
começavam a se confirmar, 
71 mortes foram registradas, 
uma média de 2,5 faleci-
mentos por dia. No mês 
seguinte, março, essa média 
mais que dobrou.

O mês marcado pelo co-
lapso do sistema de Saúde 

mogiano também bateu 
recordes no saldo de novos 
casos da Covid-19. Foram 
3.974 no total, 136% maior 
que no em fevereiro, um 
crescimento percentual que 
quase coincide com o de 
óbitos, revelando a estrita 
relação entre contaminações 
e falecimentos. Uma média 
de 128 casos por dia.

No balanço de fevereiro, 
Mogi incluiu em suas plani-
lhas de novos casos o nome 
de 1.681 pessoas infectadas, 
cerca de 60 casos por dia. É 
possível dizer que, apenas os 
casos de fevereiro e março 
deste ano, respondem por 
mais de um quarto do total 
de infectados registrados 
desde o começo da pandemia 
(20.441 até o último dia de 
março).

Quando contabilizadas as 
mortes, o saldo do último 
bimestre também foi recorde. 
Fevereiro e março de 2021 
somam 241 mortes, apro-
ximadamente 27% dos 881 
óbitos registrados na cidade 

desde março de 2020. Os 
dois últimos meses foram 
igualmente mortais para 
as demais cidades vizinhas.

G5
Dentro do conjunto das 

cinco cidades mais populosas 
do Alto Tietê, Itaquaquece-
tuba teve o segundo pior 
saldo de mortes da região. 
Em março, 116 moradores 
faleceram contaminados pela 
Covid-19, o número é 169% 

maior do que o registrado 
em fevereiro, quando 43 
mortes foram informadas. 
Na média, é possível dizer 
que 3,7 itaquaquecetubenses 
morreram por dia no mês 
passado.

Colado em Itaquá, Suza-
no marcou 114 óbitos em 
março, um crescimento 
de 165% na comparação 
com os também 43 mortos 
em fevereiro na cidade. A 
mortalidade em Suzano foi 
de 3,6 habitantes por dia ao 
longo do último mês.

Com 56 óbitos, março 
em Poá representou um 
aumento percentual de 273%. 
Em fevereiro a cidade havia 
comunicado o falecimento 
de 15 de seus moradores em 
razão da doença. Cerca de 
1,8 pessoas perderam a vida, 
em média, no mês passado.

Com diferença de um óbito 
a menos do que a vizinha 
Poá, Ferraz de Vasconcelos 
fechou o mês passado com 
55 mortes. O registrou cres-
ceu 292% no comparativo 
com os 15 falecimentos 
registrados em fevereiro. Na 
média diária, a estimativa 
é de que 1,7 ferrazenses 
tenham perdido a vida em 
março. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Media diária de falecimentos em março foi de 5,4 óbitos, em fevereiro foi de 2,5

Mogi News/Arquivo

Novos ônibus começam a 
circular nas linhas da região

As regiões leste da Grande 
SP e de Guarulhos ganharam 
esta semana 37 ônibus zero 
km em suas linhas intermu-
nicipais, em substituição a 
veículos mais antigos - são 
30 veículos da empresa Vila 
Galvão, que faz parte da 
concessionária Internorte, 
e sete da empresa Radial, 
da concessionária Unileste.

De acordo com a Empresa 
Metropolitana de Transportes 
Urbanos (EMTU), vinculada 
à Secretaria de Estados dos 
Transportes Metropolitanos, os 
novos ônibus proporcionam 
mais conforto e segurança 
às viagens. Eles estão equi-
pados com ar-condicionado, 
suspensão a ar, freio ABS e 
elevadores para passageiros 
com mobilidade reduzida. 
Têm capacidade para 82 
passageiros, sendo 40 em 
pé e 42 sentados.

O consórcio Internorte é 
responsável pela ligação da 
capital com os municípios de 
Guarulhos, Arujá, Mairiporã 
e Santa Isabel, na Área 3 de 

EMTU

concessão do transporte 
metropolitano da Grande 
São Paulo. Esses serviços 
transportam atualmente 
cerca de três milhões de 
passageiros/mês.

O Consórcio Unileste 
responde pela ligação da 

capital com os municípios 
de Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Poá, Mogi 
das Cruzes, Guararema, 
Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Suzano. São transportados 
mensalmente 1,3 milhão de 
passageiros.

Novos ônibus visam conforto e segurança

Divulgação

EDP adota agendamento 
para atender clientes

Com o aumento de casos 
de Covid-19 e o agravamento 
da pandemia, a EDP, distri-
buidora de energia elétrica do 
Alto Tietê, informou que as 
agências presenciais passam 
a atender os clientes a partir 
de agendamento prévio. A 
escolha da cidade, data e 
horário deve ser feita por 
meio do site www.edp.com.
br/agendamento.

A EDP já disponibiliza 
seus serviços de forma di-
gital pelo portal e aplicativo 
EDP Online. São 58 serviços 
disponibilizados no site para 
os clientes residenciais, além 
de espaços específicos para 
grupos segmentados, como 
engenheiros e técnicos da 
construção civil, hospitais, 
poder público, clientes de 
média e alta tensão, condo-
mínios e imobiliárias.

O aplicativo EDP Online, 
disponível para download 
em todas as plataformas de 
smartphone e tablets, traz os 21 
principais serviços demandados 
pelos consumidores. Dente 

Aglomeração

eles, consulta de débitos em 
aberto, denúncia de fraude 
de energia, negociação de 
débitos em aberto, registro de 
chamado por falta de energia, 
informe de leitura do consumo 
mensal, solicitação de religação 
de energia e 2ª via da fatura 
para pagamento, por Pix. O 
consumidor também tem à 
sua disposição um chat 24 
horas, que permite registro 
fotográfico, facilitando serviços 
que demandam a localização 
da unidade consumidora ou 
informe de leitura de consumo.

Buscando oferecer segurança 
aos seus clientes, a conces-
sionária também investiu em 
tecnologias como o atendimento 
por videochat, uma forma 
de comunicação dinâmica, 
em que o cliente fala com o 
atendente da EDP por meio 
de chamada de vídeo, sem 
sair de sua casa, e pode rea-
lizar a solicitação de diversos 
serviços, entre eles: ligação 
nova de energia, garantia de 
fornecimento para clientes que 
utilizam equipamento essencial 

à sobrevivência, alteração de 
carga, entre outros.

Para utilizar o vídeo aten-
dimento basta acessar o site 
da EDP, no endereço www.
edp.com.br/distribuicao-sp/
servicos-sem-sair-de-casa. O 
funcionamento é das 8 às 16 
horas, de segunda a sexta-feira.

“Nosso objetivo é possibilitar 
diversos formatos de comu-
nicação para que o cliente 
não precise se deslocar até 
uma agência de atendimento 
presencial da EDP neste mo-
mento crítico de pandemia. 
Outras ferramentas virtuais 
que contribuem para o iso-
lamento social são os canais 
digitais para pagamento, como 
o Pix, débito automático e 
internet banking”, destacou 
Roberto Miranda, gestor da 
EDP. O cadastro da fatura de 
energia no débito automático 
pode ser feito a qualquer 
momento pelo EDP Online 
ou diretamente pelo portal 
da instituição bancária

Para mais informações o what-
sApp.da EDP é o 93465-2888, 
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  Viver é uma 
oportunidade, uma 
chance sem igual; 
sem repetição. E tudo 
que fazemos contra a 
paz, o amor e a alegria 
no mundo representa 
o errado que vive em 
nós.

Basta de ódio, de 
ganância, de raiva. É 
hora de adotar uma 
nova postura perante 
a vida! É hora de ser 
feliz! E não se esqueça 
que a raiva é coisa 
mesquinha e que não 

MOMENTO
especial

 Oportunidade de viver

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-
geada
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Que a alegria da Ressurreição de 
Cristo esteja em seu coração hoje e 
sempre. Feliz Páscoa!”

 cultura@jornaldat.com.br

resolve ou melhora 
algo nos seus dias.

Enfrente os 
desafios com um 
agradecimento no 
rosto e um sorriso no 
coração! É que a vida 
merece ser desfrutada 
intensamente.

Alimentação das crianças durante a pandemia

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

O isolamento social fez com que as crianças fi cassem em 
casa e as famílias se organizassem com novas rotinas no 
ambiente doméstico, como a alimentação.
Alguns cuidados são necessários para que a criança 
mantenha uma alimentação saudável e fortaleça o sistema 
imunológico, evitando a obesidade, já que as atividades 
ao ar livre estão suspensas e, com a criança em casa, fi ca 
mais difícil gastar energia.
Esses cuidados vão do café da manhã ao jantar, mas a 
atenção deve ser redobrada nos intervalos das refeições, 
momento em que a criança consome mais guloseimas. 
Para isso seguem algumas dicas da nutricionista e 
repórter do portal Dráuzio Varella, Maiara Ribeiro.

- Nenhum alimento precisa ser proibido, basta ter 
equilíbrio.

- Crie uma rotina de alimentação, com horários defi nidos 
para cada refeição.

- Não ofereça alimentos direto do pacote, (industrializados). 
Se oferecer, divida os produtos em potes separados para 
limitar a quantidade que a criança irá comer.

- Se possível, realize refeições em família, para que se 
torne um momento agradável e prazeroso. 

- Deixe frutas prontas para consumo à disposição da 
criança para oferecer entre as refeições.
 - Ofereça muita água!
Toda mudança gera difi culdade, mas com persistência o 
resultado será o melhor.
L e i a  m a i s  n o  s i t e  h t t p s : / / d r a u z i o v a r e l l a .
u o l . c o m . b r /  a l i m e n t a ç ã o  i n f .  n a  q u a r e n t e n a .
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Carro preferido entre os 
proprietários de hatches 
compactos segundo a pes-
quisa ‘Os Eleitos’, realizada 
pela revista Quatro Rodas, e 
modelo que menos desva-
loriza em seu segmento, de 
acordo com levantamentos 
feitos pela Agência Autoin-
forme e pela KBB (Kelley 
Blue Book), o Volkswagen 
up! chega neste ano em to-
das as concessionárias do 
Brasil na versão Xtreme 1.0 
TSI com preço que parte 
de R$ 60.090.

Lançado em 2014, o up! 
sempre foi referência em 
segurança entre os hatches 
compactos. Desenvolvido 
a partir de um projeto mo-
derno que utiliza aços de 
alta e ultra alta resistên-
cia, e aços conformados 
a quente, o modelo foi o 
primeiro de sua catego-
ria a receber cinco estre-
las no crash-test realizado 
pelo Latin NCAP naquele 
mesmo ano. E essa qua-
lidade continua preser-
vada na linha 2021, agora 
também com uma rechea-
da lista de equipamentos, 
como duplo airbag frontal, 
sistema ISOFIX para fixa-
ção da cadeirinha infan-
til no banco traseiro, Top 
Tether, alerta sonoro e vi-
sual de não utilização do 
cinto de segurança, freios 
ABS (antitravamento das 
rodas) com EBD (distri-
buição eletrônica da força 
de frenagem), ESS (alerta 
de frenagem de emergên-
cia), TC (controle de tra-
ção) e DRL (luz de condu-
ção diurna).

Agora, o modelo produ-
zido na fábrica da Volks-
wagen em Taubaté, inte-
rior de São Paulo, passa a 
transportar até quatro ocu-
pantes, todos com encosto 
de cabeça e cinto de segu-
rança de três pontos, aten-
dendo totalmente a legis-
lação vigente.

Completinho
A partir da linha 2021, 

UP!

Hatch de entrada da Volks no 
Brasil terá versão Xtreme TSI
Conhecido pela praticidade, o up! tenta trazer mais pessoas que gostam de unir a aventura à praticidade

Suplemento
automotivo
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A marca alemã informou que o up! Xtreme TSI 2021 parte com preço de R$ 60 mil; modelo recebeu cinco estrelas no crash-test

Veículo passa a ocupar até quatro pessoas com cinto

o up! chega às concessio-
nárias de todo o Brasil na 
configuração Xtreme. Com 
isso, a Volkswagen dá con-
tinuidade ao processo de 
tornar mais clara a oferta 
de versões dos modelos 
da marca, deixando a ex-
periência e o processo de 
compra dos clientes mais 
rápido, fácil e intuitivo.

Por ser única, a versão 
Xtreme é completa e sem 
opcionais, chegando às 
concessionárias com uma 
extensa lista de equipa-
mentos, preservando sua 
relação custo-benefício 
como uma das melhores do 
segmento. Destaque para 
a direção com assistência 
elétrica (Easy Drive), vo-
lante multifuncional, ar-
-condicionado com filtro 
de pólen e poeira, sensor 
de estacionamento trasei-
ro (Park-Pilot), banco do 
motorista e coluna de di-
reção com ajuste milimé-
trico de altura, computador 
de bordo ‘Plus’, chave tipo 
‘canivete’, ‘Keyless’ (siste-
ma de alarme com coman-
do remoto), rodas de liga 
leve de 15 polegadas, sis-

tema de som ‘Composition 
Phone’, 4 alto-falantes, 2 
tweeters e antena no teto, 
suporte para smartpho-
ne, travas e vidros dian-
teiros elétricos, espelhos 
retrovisores externos ele-
tricamente ajustáveis com 
função tilt-down no lado 
direito, detalhes internos 
do painel com acabamen-
to em ‘Chrome Effect’, re-
vestimento dos bancos em 
malharia Loop Preto, en-
tre outros.

Já com relação ao de-
sign, o up! Xtreme 2021 

faz bonito com uma sé-
rie de itens que elevam o 
requinte e garantem vi-
sual esportivo, como fa-
róis com máscara escu-
recida, faróis de neblina, 
friso duplo na grade dian-
teira, luzes indicadoras de 
direção integradas aos es-
pelhos retrovisores exter-
nos, maçanetas na cor do 
veículo, para-choque dian-
teiro com área central em 
‘Preto Brilhante’, rack do 
teto longitudinal em ‘ch-
rome effect’ e tampa do 
porta-malas pintada em 

preto com abertura elé-
trica ‘push button’.

Cinco cores estão à dis-
posição: as sólidas ‘Preto 
Ninja, Branco Cristal e Ver-
melho Flash, e as metálicas 
Cinza Platinum e Prata Si-
rius, que custam R$ 1.570.

Performance eficiente
Desempenho atrelado 

a eficiência energética, 
‘temperado’ na medida 
com muita diversão. As-
sim podemos definir o up! 
ao volante. Equipado com 
moderno e robusto motor 
EA211 1.0 TSI de três ci-
lindros, turbo-alimenta-
do, Totalflex e com inje-
ção direta de combustível, 
o up! tem 105 cv (77 kW) e 
101 cv (74 kW) de potên-
cia máxima quando abas-
tecido com etanol e gaso-
lina, respectivamente. No 
entanto, os números que 
mais saltam aos olhos são 
do excelente torque de 16,8 
kgfm (165 Nm), 100% dis-
ponível já a partir de bai-
xos 1.500 rpm, entregando 
acelerações e retomadas 
vigorosas. Em termos de 
números, a aceleração de 

0 a 100 km/h acontece em 
apenas 9,3 segundos e a ve-
locidade máxima é de 183 
km/h, quando abastecido 
com etanol.

Atrelado a este propulsor 
está sempre uma transmis-
são manual de cinco mar-
chas MQ200, referência no 
mercado por proporcionar 
engates curtos, precisos e 
fáceis, tornando o up! um 
carro muito agradável na 
correria do dia a dia e per-
feito para uma ‘tocada mais 
apimentada’.

Praticidade das formas
Compacto por fora, com 

3.645 milímetros de com-
primento, o hatch da Volks-
wagen tem espaço interno 
ideal para transportar até 
quatro ocupantes com con-
forto por conta dos 2.421 
milímetros de distância 
entre os eixos, 1.910 mi-
límetro de largura e 1.504 
milímetro de altura. Já o 
porta-malas tem capa-
cidade para 285 litros. E 
caso seja necessário levar 
um objeto maior, o banco 
traseiro é rebatível.

Menor desvalorização
O elevado custo-benefí-

cio do up! ultrapassa a re-
lação preço versus equipa-
mentos de série. O hatch 
da Volkswagen é reconhe-
cidamente o modelo que 
menos desvaloriza em seu 
segmento, tendo vencido 
este ano os prêmios ‘Maior 
Valor de Revenda Autos 
2020’, entregue pela Agên-
cia Autoinforme, na cate-
goria ‘Entrada’, e ‘Melhor 
Valor de Revenda 2020’, or-
ganizado pela KBB (Kelley 
Blue Book) em parceria 
com a revista Quatro Ro-
das, na categoria ‘Hatch 
Subcompacto de Acesso’. 
Já na pesquisa ‘Os Elei-
tos’, que leva em conside-
ração a opinião dos pro-
prietários dos 50 veículos 
mais vendidos do Brasil, 
up! foi o preferido na ca-
tegoria ‘Hatch Compacto’.
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Cartilha traz recomendações para o Almoço de Páscoa

A Fiocruz divulgou recomendação para que as pessoas fiquem em casa 

neste feriado de Páscoa como principal forma de se proteger do coronavírus. 

A instituição destaca que qualquer pessoa que receba convidados estará 

exposta a diferentes níveis de contágio. No entanto, se for inevitável o 

encontro, a Fiocruz mantém as indicações de protocolos anteriores, como 

a cartilha das festas de final de ano. Evite apertos de mão ou abraços. A 

máscara tem que ser usada o tempo inteiro.

REALIDADE

Em quase metade dos do-
micílios dos idosos houve di-
minuição de renda durante a 
pandemia de covid-19. Este 
é o resultado de um estudo 
feito pela Fundação Oswal-

Estudo revela que renda dos 
idosos caiu na pandemia
Além do quesito financeiro entrevistados revelaram solidão pela distância dos amigos provocada pelo isolamento 

do Cruz e divulgado nesta 
semana pela Agência Brasil.

Para investigar as condições 
de vida de idosos durante a 
pandemia, foram usados da-
dos da Pesquisa de Compor-

tamentos (ConVid), inquérito 
de saúde realizado pela Fio-
cruz em parceria com a Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e a Univer-
sidade Estadual de Campi-

nas (Unicamp). A coleta de 
dados foi feita por meio de 
um questionário eletrônico, 
preenchido por 9.173 pes-
soas com idade igual ou su-
perior a 60 anos, entre abril 
e maio de 2020.

A pesquisa mostrou que 
50,5% dos idosos trabalha-
vam antes da pandemia, dos 
quais 42,1% sem vínculo em-
pregatício. Durante o período 
analisado, foi registrada que-
da na renda em 47,1% dos 
domicílios, sendo que 23,6% 
relataram forte redução e até 
mesmo ausência de renda.

Entre aqueles que trabalha-
vam sem carteira assinada, a 
queda na renda ocorreu em 
79,8% dos lares e a ausên-
cia de renda em 55,3%. A 
diminuição também afetou 
de forma mais intensa os que 
tinham renda per capita do-
miciliar menor que um sa-
lário mínimo. Apenas 12% 
citaram alguém do domicílio 
que recebeu algum benefí-
cio do governo relacionado 
à pandemia.

Segundo a principal au-

saúde+
maturidade

Na pesquisa, 23,6% relataram forte redução e até mesmo ausência de renda

Marcello Casal JrAgência Brasil

tora do estudo, Dalia Elena 
Romero, a crise econômica, 
o desemprego e a perda de 
renda já vinham ocorrendo 
antes do início da pandemia 
no ano passado. “A pande-
mia veio somar os problemas 
para a saúde e o bem-estar 
da população idosa”.

A pesquisadora destaca 
que a perda de renda do 
idoso afeta muito toda a fa-
mília. Ela defende a amplia-
ção do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), do auxí-
lio emergencial e de progra-
mas de renda mínima, além 
de políticas que aumentem 
a escolaridade e a inclusão 
digital, para proteger a popu-
lação idosa e seus dependen-
tes da vulnerabilidade social.

Isolamento social
A pesquisa mostrou ainda 

que o isolamento social total 
ou de modo intenso foi ado-
tado por 87,8% dos idosos, 
enquanto 12,2% não aderi-
ram ou aderiram pouco ao 
distanciamento, percentual 
que atingiu 66,6% entre os 

que continuaram trabalhan-
do normalmente durante a 
pandemia.

Em relação às condições 
de saúde física, mais de 58% 
dos idosos indicaram ter pelo 
menos uma doença crôni-
ca não transmissível, como 
diabetes, hipertensão, doen-
ça respiratória, do coração 
e câncer. Se considerado o 
tabagismo, esse índice sobe 
para 64,1%.

Para a pesquisadora, a dete-
rioração que o Sistema Único 
de Saúde (SUS) sofreu nos 
últimos anos, especialmente 
na atenção básica de saúde 
da família, causou impacto 
significativo na população 
idosa. Segundo Dalia, o for-
talecimento da atenção bási-
ca pouparia muitos recursos 
em internações hospitalares.

O estudo revelou que a 
sensação de tristeza ou de-
pressão recorrente foi maior 
em domicílios com menor 
renda (32,3%) e na popula-
ção feminina (35,1%) , em 
comparação com os entre-
vistados do sexo masculino.
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MAIS QUALIDADE DE VIDA

Você conhece a laser-
terapia? O que ela trata; 
quais são seus benefícios 
no alívio das dores ou infla-
mações? Doenças como a 
fibromialgia, artrite, artrose, 
enxaqueca e até queda de 
cabelo podem ser tratadas 
com esta técnica que alivia 
as dores e os problemas 
gerados por estas pato-
logias. Após algumas ses-
sões que podem variar de 
meia-hora a uma hora, os 
benefícios já são sentidos, 
dando maior qualidade de 
vida aos pacientes. 

A enfermeira Tania Apare-
cida Machado, pós-graduada 
em Estética e Tricologia 
(tratamento de cabelo), é 
proprietária da Cure Laser 
e Terapias que funciona já 
há três anos em Mogi das 
Cruzes e detalha melhor 
sobre este procedimento 
que não é tão comum, mas 
vem ganhando força como 
forma de amenizar as dores: 

“O laser é de baixa potên-
cia, não gera calor, não 

Cristina Gomes

Laserterapia é a solução para 
aliviar dores e inflamações
Cada sessão dura de meia-hora a uma hora conforme a necessidade do paciente que é avaliada já de início

Divulgação Divulgação

Queda de cabelo por conta do estresse com a pandemia aumentou procura na laserterapia

Tânia enumera os muitos benefícios do tratamento

arde e não provoca danos. 
Recentemente aumentou 
muito a procura de pessoas 
com problemas de queda 
de cabelo em razão do 
estresse, provavelmente 
por causa da pandemia”, 
afirmou ela. A técnica é 
pouco conhecida no Brasil, 
mas no exterior já é bem 
divulgada. Na Argentina, 
por exemplo, há relatos 
de tratamento quanto ao 

uso de drogas e cigarros.
Na maioria dos casos, a 

indicação para o tratamento 
vem de médicos por meio 
de uma carta ou após uma 
avaliação que é feita da 
situação de cada paciente. 
Hoje a laserterapia não tem 
legislação específica no 
Brasil regulamentando-a, 
mas Tânia realizou quatro 
cursos de laserterapia com 
o médico Ricardo Trajano, 

fundador da Sociedade 
Brasileira de Laser Terapêu-
tico e que trouxe a técnica 
para o País.  

A laserterapia foi desen-
volvida na Rússia e artigos 
científicos das décadas de 70 
a 80 mostram os benefícios 
das sessões. Anteriormente, 
a fibra óptica era inserida 
na veia para irradiar no 
sangue, mas hoje com o 
avanço tecnológico não 

é preciso mais dispor de 
uma técnica invasiva, ou 
seja, a de furar o pacien-
te. O aparelho é colocado 
em cima da pele e faz os 
mesmos efeitos.

Cada sessão demora 
entre meia-hora a uma 
hora com valores varia-
dos, que vão de  R$ 79  por 
meia-hora ou R$ 129, uma 
hora. A avaliação feita por 
um técnico responsável 
vai determinar o tempo 
necessário, as indicações 
e contra-indicações se 
houver. Tânia garante que 
os pacientes saem muito 

mais aliviados das dores 
após a sessão. A Cure está 
localizada na rua Gaspar 
Conqueiro, 982 e já possui 
clientes fixos. 

Benefícios
É um tratamento 100% 

natural e sem efeitos in-
desejados, que recupera 
a qualidade de vida e au-
toestima das pessoas. 

Devolve a autonomia e 
independência aos idosos 
que sofrem com dores crô-
nicas, reumatismo, artrite, 
artrose, dor lombar (coluna), 
ciático, etc. 
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