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Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos

Programa digital 
exalta patrimônio 
histórico de Mogi
Instalação de placas e adesivos contendo QR Codes em 53 pontos

vai levar às pessoas mais conhecimento sobre os monumentos

A Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo dará início nos próximos 
dias à instalação de placas e adesivos 
contendo QR Codes em 53 pontos 
da cidade, entre monumentos, pré-
dios e locais que remetem à história 
do município. A ação é resultado de 
um levantamento feito pelo Depar-
tamento de Patrimônio, em parceria 
com a Coordenadoria de Turismo, 
tendo como critério bens que se 
inserem no patrimônio material, 
ambiental e paisagístico de Mogi.  
Cidades, página 5

A aplicação da primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 para 
profissionais da Educação começa 
amanhã em três pontos com agen-
damento prévio. Cidades, página 3

Novo grupo

VACINAÇÃO 
CHEGA AOS 
EDUCADORES

Cerca de 50 mil alunos da rede 
estadual vão receber o auxílio men-
sal de R$ 55 do programa Merenda 
em Casa durante a suspensão das 
aulas presenciais. Cidades, página 6

Assistência

ALUNOS TÊM 
MERENDA 
GARANTIDA

Marco Zero, no Largo da Matriz, é um dos pontos contemplados
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NOVO PÁROCO
O bispo diocesano, dom Pedro Luiz 

Stringhini, preside amanhã, às 19h30, 

na Catedral Sant’Ana, a missa em que 

dará posse ao padre Dorival Apareci-

do de Moraes como novo pároco da 

Paróquia Sant’Ana e cura da Catedral 

Diocesana em Mogi das Cruzes. A ce-

lebração terá transmissão ao vivo pela 

página da Catedral Diocesana no Fa-

cebook: http://www.facebook.com/

catedraldesantannamogi

UTI DIGITAL
O vereador Iduigues Martins (PT) en-

caminhou às comissões da Câmara um 

projeto de lei que institui o ambiente 

digital para pacientes em isolamento 

por Covid-19 e outras doenças que 

requerem isolamento na rede muni-

cipal de Saúde. O objetivo é permitir 

um maior contato, mesmo que virtual, 

entre pacientes e seus familiares, se-

parados pelos protocolos sanitários.

PARKINSON
A vereadora Fernanda Moreno (MDB) 

também enviou um projeto de Lei ins-

tituindo o Mês de Conscientização do 

Mal de Parkinson, a campanha “Tulipa 

Vermelha”, a ser celebrada em abril. O 

Parkinson, assim como outras doenças 

neurológicas, teve seu tratamento di-

ficultado durante a pandemia da Co-

vid-19, uma vez que os pacientes pre-

cisam de acompanhamento constante.

PESAR
Nesta semana, infelizmente, mais uma 

sessão no Legislativo ficou marcada 

pelos votos de pesar a mogianos, com 

três pessoas homenageadas: o boxea-

dor Jackson Durães, de 42 anos; o ser-

vidor da Câmara Municipal Rubens Ro-

cha Júnior, de 47 anos; e Edinalva O. 

Silva Conceição, de 60 anos, voluntária 

da Festa do Divino em Mogi. 

E O BOM PRATO?
A Câmara, bem como a Prefeitura, se-

guem esperando um posicionamento 

do governo do Estado sobre o funcio-

namento da nova unidade do Bom Pra-

to de Jundiapeba. Em sessão, a Câmara 

aprovou a Moção 33/2021, de autoria 

da bancada do PSD. A propositura so-

licita que a unidade funcione o mais 

breve possível. O prédio já está pron-

to e com todas as adequações neces-

sárias para atender o público.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Estabilização 

E
m vigor em todo o Alto Tietê, a Fase 
Emergencial, finalmente, acabou. O 
anúncio do término do período mais 
restritivo, ao menos no papel, ocor-

reu na sexta-feira passada.
Com a mudança, a partir de amanhã já co-

meça a valer a Fase Vermelha para todas as 
cidades, ou seja, a restrição ainda continua, 
mais branda e com possível retorno gradual 
das aulas, mas ainda assim uma restrição. A 
flexibilização somente foi possível graças à 
queda nas internações causadas pelo coro-
navírus (Covid-19), que deixaram os 100% 
e agora flutuam em torno dos 90%, ao me-
nos no Alto Tietê.

É claro que o número deve ser considera-
do, afinal há dias vemos as vagas de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e de Enfermagem 
acima do limite de capacidade, portanto, qual-
quer alento, por menor que seja, é bem-vindo. 

Mas uma dose a mais de cautela seria me-
lhor. Observar a queda é algo bom, mas me-
lhor ainda é ver os números de internações e 
infecções estabilizados e que não sofram mais 
com a oscilação do sobe e desce. Por isso, tal-
vez fosse melhor estender um pouco mais a 

Fase Emergencial. Ainda que a conta-gotas, 
mas com avanços, a vacinação vai contribuir 
com a estabilização que traria mais seguran-
ça ao governo e à população para poderem 
continuar com o combate à doença, mas o 
Estado decidiu afrouxar um pouco as regras 
das restrições. 

Cabe aos paulistas e, principalmente, aos 
moradores do Alto Tietê promoverem o dis-
tanciamento. Porém, resultados divulgados 
pelo Grupo Mogi News com base no Siste-
ma de Monitoramento Inteligente (Simi) do 
Estado mostram que a população não con-
segue superar os 45% de isolamento. Culpa 
das pessoas? Pode ser que haja uma parcela 
nisso, afinal existem os negacionistas e eles 
estão em todos os lugares, mas essa quanti-
dade não deve representar somente esse tipo 
de pessoa, o deslocamento para o trabalho 
deve ser maior e pode estar aí o grande foco 
de disseminação do vírus: trens e ônibus. Por 
isso, uma restrição que permanecesse por mais 
alguns dias seria interessante, mesmo que não 
bloqueie – e não vai mesmo – a dissemina-
ção, mas pode contribuir para a estabilização 
e possível queda de contágio e internações.

Orval Hobart Mowrer, pro-
fessor de Psicologia na Uni-
versidade de Illinois, EUA, 
conhecido por suas pesquisas 
em terapia comportamental, 
propôs um modelo moral de 
responsabilidade, afirmando 
que os problemas de muitos 

“pacientes” são morais, não 
médicos. Diz que eles pade-
cem de culpa real, e não de 
sentimentos de culpa (fal-
sa culpa).

Na prática abreviou o tem-
po de tratamento por conse-
guir a cura quando o paciente 
reconhecia a própria culpa e 
assumia a responsabilidade 
de mudar de conduta, dife-
rente do que faz a psicanáli-
se que mantém o cliente por 
longo tempo de tratamento 
nas infindáveis sessões no 
divã, catalogando a culpa 
como “sentimento de cul-

Doença ou pecado

ARTIGO
José Mauro Jordão

pa” e transferindo a causa da 
doença para alguém ou algo 
que pensa ter ferido seu ego 
no passado.

Jay E. Adams, pastor refor-
mado americano, formação 
na Universidade John Hop-
kins, escreveu mais de 100 
livros de aconselhamento 
cristão, entre eles Conselhei-
ro Capaz. No entanto, antes 
aprendeu, na companhia de 
Mowrer, na visita às enfer-
marias de dois hospitais de 
saúde mental, em terapias 
de grupo, reuniões e pales-
tras seu método diretivo de 
tratamento.

Adams observou que os 
pacientes obtinham de uma 
forma rápida a alta hospita-
lar ou ambulatorial quando 
assumiam a culpa e a atitu-
de responsável de mudar o 
comportamento censurável. 

Mowrer no seu livro A Cri-
se em Psiquiatria e Religião 
procura refutar as pressu-
posições freudianas funda-
mentais. Audaciosamente, 
por não ser cristão e muito 
menos teísta, questiona tam-
bém os cristãos conservado-
res: “A religião evangélica te-
ria vendido seus direitos de 
primogenitura por um mero 
prato de sopa psicológica?”

Ele se opõe ao conceito 
médico de doença mental e 
afirma que ela somente per-
siste devido a fuga do pacien-
te da sua responsabilidade 
pessoal de confessar o erro e 
de mudar a conduta. Adams, 
firmado na  verdade científica, 
concluiu teologicamente não 
haver doença mental, mas an-
gustiante transtorno mental 
espiritual que desaparece ao 
ser confessado o pecado e ob-
ter de Deus o  perdão.

 josemaurojordao@gmail.com
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ANDRÉ DINIZ

José Mauro Jordão é médico.
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Mogi inicia amanhã vacinação 
de trabalhadores da Educação

Atendimento para aplicação da primeira dose do imunizante será em três pontos com agendamento online prévio

COVID-19

A aplicação da primeira dose 
para profissionais da Educação 
começa amanhã e terça-feira. 
O atendimento será em três 
pontos com agendamento 
online prévio: no Pró-Hiper, 
com entrada pela avenida 
Cívica, no bairro do Mogilar, 
no Cempre Professora Lour-
des Lopes Romeiro Iannuzzi, 
que fica na rua Benedito dos 
Santos, 930, em Jundiapeba e 
no Bunkyo na avenida. Japão, 
5919, na Porteira Preta

Todo atendimento prossegue 
por meio do agendamento 
online “Clique Vacina”: htt-
ps://vacina.mogidascruzes.
sp.gov.br/

O sistema de agendamento 
online “Clique Vacina” permite 
ao usuário escolher local e 
data para se imunizar contra a 
Covid-19 conforme disponibi-
lidade das doses enviadas pelo 
governo do Estado à cidade. 

No portal da Prefeitura 
há um banner que, ao clicar, 
o usuário é levado à página 
onde ele escolhe seu grupo 
prioritário de vacinação. Nas 

telas seguintes, ele preenche 
dados pessoais, como o CPF, 
nome e endereço, além do 
e-mail e o número de celular. 
Com o cadastro concluído, a 
pessoa escolhe o local onde 
quer ser vacinada e um com-
provante será enviado por 
e-mail e WhatsApp. 

Quem tiver dificuldade 
para realizar o agendamento 
online também pode ligar 
para o SIS 160. 

Mais vacinas
A direção do Condemat 

solicitou o apoio do Ministé-
rio Público Federal para que 
a região seja atendida com 
mais doses de vacina contra 
a Covid-19 destinadas aos 
trabalhadores da saúde. Em 
reunião virtual nesta semana 
com a participação de secre-
tários municipais de Saúde e 
representantes da Secretaria de 
Estado da Saúde e do Ministério 
da Saúde, foi exposto o déficit 
de imunizantes para o grupo 
prioritário e exposta outras 

dificuldades na operaciona-
lização dos planos Nacional 
e Estadual de Imunização 
contra a Covid-19.

Os 12 municípios da região 
do Condemat imunizaram 
cerca de 70 mil trabalhadores 
da saúde e de acordo com a 
Secretaria do Estado de Saúde 

todas as doses destinadas para 
o atendimento desse público 
já foram disponibilizadas 
nos três primeiros lotes da 
campanha. No entanto, um 
levantamento atualizado da 
Câmara Técnica de Saúde 
aponta um déficit de 30% 
nesse quantitativo.

“A estimativa é de que cerca 
de 29 mil trabalhadores de 
saúde da região não receberam 
nem a primeira dose da vacina, 
sendo que grande parte deles 
está atuando na linha de frente 
no combate à pandemia. Es-
tamos cobrando providências 
afirmou a coordenadora da 

Câmara Técnica de Saúde, 
Adriana Martins.

Gripe
Os municípios da região do  

Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebem nesta 
semana 262.946 doses de 
vacina para dar início à primeira 
etapa da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe 
(Influenza). A imunização 
começa também amanhã em 
todo o país com a distribuição 
dos grupos prioritários em 
três etapas.

Nesta etapa inicial serão 
vacinadas as crianças de 6 
meses a menores de 6 anos 
de idade (5 anos, 11 meses e 
29 dias), gestantes, puérperas, 
povos indígenas e trabalha-
dores da saúde. Do total de 
doses destinadas à região neste 
primeiro lote, 168.927 serão 
para as crianças; 68.349 para 
os trabalhadores da saúde; 
para as gestantes serão 21.646; 
3.783 doses são destinadas às 
puérperas e 241 para indígenas.

‘Clique Vacina’ permite ao usuário escolher local e data para receber a vacina

PMMC/Divulgação

Orientações Didáticas serão 
exibidos na TV Câmara

A Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes irá retomar a 
partir de amanhã a parceria com 
a TV Câmara para a transmissão 
dos vídeos complementares 
das Orientações Didáticas, 
elaboradas pelo Departamento 
Pedagógico para os alunos da 
rede municipal de ensino. A 
programação ganhou mais 
um horário para exibição e às 
sextas-feiras serão transmitidos 
os vídeos do Movimentar-te 
com atividades lúdicas sobre 
arte, educação física e outras 
áreas do conhecimento.

Os vídeos serão exibidos a 
partir das Orientações Didáticas 
III e poderão ser assistidos 
pelo canal digital 3.2 pela 
TV Câmara, de segunda a 
quinta-feira, em três horários: 
8h, 13h e 18 horas. “Esta é 
uma parceria importante com 
a Câmara para oferecermos 
mais uma oportunidade de 
acesso ao conteúdo para nossos 
alunos diante deste cenário 
pandêmico. Conquistamos 
ainda a faixa das 18 horas 
para que os pais tenham mais 

Educação

uma opção para se programar 
e acompanhar seus filhos”, 
disse o secretário interino 
de Educação, Caio Callegari. 

As Orientações Didáticas, 
elaboradas pelo DEPED, bus-
cam dar mais autonomia aos 
professores e promover uma 
maior interação com pais e 
alunos. “As Orientações Didá-
ticas contam com atividades 
que possibilitam o trabalho 
interdisciplinar nas diferen-
tes áreas de conhecimento e 
contemplam as habilidades 

fundamentais para o desen-
volvimento dos estudantes 
de acordo com a turma que 
estão cursando”, explicou 
Andrea Souza, diretora do 
departamento. O material é 
feito quinzenalmente.

Os alunos irão conferir nes-
tes três horários os vídeos do 
Movimentar-te com temáticas 
lúdicas num contexto de Arte, 
Educação Física e demais áreas 
do conhecimento. Os vídeos 
estão no canal do Youtube da 
Secretaria de Educação.

Videos estarão disponíveis no Youtube a partir de amanhã

Divulgação

Vacinação contra a Gripe 
começa na próxima semana

Campanha de Vacinação 
contra a Gripe começa na 
próxima semana.

Mogi das Cruzes recebeu 
16 mil doses de vacina 
contra a Influenza para 
dar início à primeira etapa 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe 
na cidade. 

Na primeira fase, que vai 
de 12 de abril a 10 de maio, 
serão vacinadas as crianças 
de 6 meses a menores de 6 
anos de idade (5 anos, 11 
meses e 29 dias), gestantes, 
puérperas, povos indígenas 
e trabalhadores da saúde.

Em Mogi das Cruzes, 
um esquema especial está 
sendo preparado para ga-
rantir o atendimento sem 
aglomerações e com total 
segurança para a população. 
O agendamento online será 
liberado na próxima semana. 

A vacina contra a gripe é 
contraindicada para crianças 
menores de seis meses. Pes-
soas que sofrem de doenças 
agudas moderadas e graves, 

Campanha

febre ou sintomas suspeitos 
de Covid -19 devem adiar 
a vacinação. Quem recebeu 
a vacina contra a Covid-19 
também deve aguardar 14 
dias para receber a dose da 
Gripe (e vice versa). 

Outras precauções que 
exigem avaliação do enfer-
meiro ou médico da unidade 
de saúde são: histórico de 
alergia grave a ovo; histó-
rico de alergia grave em 
doses anteriores da vacina 

contra a Gripe; e histórico 
de Síndrome de Guillain 
Barre anterior.

A primeira etapa será 
amanhã, 12 de abril a 10 
de maio para crianças de 
6 meses a menores de 6 
anos de idade (5 anos, 11 
meses e 29 dias), gestantes, 
puérperas, povos indígenas e 
trabalhadores da saúde. Sem 
necessidade de agendamento 
nas Únidades Básicas de 
Saúde (UBs) e PSFs. 

Etapa será para crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Mariana Acioli
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Secretaria faz busca ativa 
por ‘evasão’ de estudantes

Cerca de 500 alunos da 
rede municipal de Mogi das 
Cruzes têm dificuldades em 
acessar as atividades dispos-
tas na plataforma digital e 
deixaram de acompanhar as 
aulas remotas. Para que eles 
retornem às tarefas escolares, 
a Secretaria Municipal de 
Educação iniciou neste mês 
o processo de busca ativa por 
estes alunos.

Em suas redes sociais, o 
secretário adjunto de Educa-
ção de Mogi, Caio Callegari, 
anunciou que entre os dias 
15 e 19 do mês anterior foi 
iniciado o processo de busca 
ativa pelos anos da rede mu-
nicipal. A ação tem ocorrido 
com o engajamento das equipes 
gestoras das escolas, sob a 
coordenação da Supervisão 
de Ensino.

“Há em média 500 alunos 
que estão com dificuldade 
em acessar as atividades e 
ainda não foram encontrados”, 
afirmou a Secretaria Municipal 
de Educação. A Pasta está 
realizando uma força-tarefa, 

Educação

que já teve início de maneira 
intersetorial, com o diálogo 
com a Assistência Social para 
fazer o contato com as famílias, 
que já foram identificadas e, 
assim, garantir que retornem 
para a escola.

A Assistência Social prestou 
apoio dentro deste trabalho 
a partir de consultas em seu 
sistema, com o intuito de alcan-
çar pessoas que não puderam 
ser localizadas pela Secretaria 
Municipal de Educação.

“A Secretaria de Educação 
tem estabelecido parceria 
entre secretarias e demais 
órgãos para mitigar essas 
dificuldades e assim garantir 
o ensino a todos, mesmo em 
contexto remoto”, apontou 
a Pasta. Os problemas de 
conexão e acesso à internet 
e a dificuldade das famílias 
em conciliar o trabalho com 
as aulas dos estudantes que 
necessitam de tutoria são os 
principais empecilhos.

Cerca de 500 alunos tem dificuldades com o sistema

Divulgação/PMMC

Cidades arrecadam mais de 
duas toneladas de alimentos

Mais de duas toneladas 
de alimentos não perecíveis 
já foram arrecadados pelas 
Prefeituras de Mogi das Cruzes, 
Suzano e Poá na Vacinação 
Solidária. A Campanha foi 
proposta pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) no final do mês 
anterior e visa a doação de 
alimentos pelo público de 
vacinação contra a Covid-19, 
no drive-thru e outros postos 
de imunização.

Até o último sábado em 
Mogi, a Vacinação Solidária 
no Pró-Hiper arrecadou 1,1 
tonelada de alimentos não 
perecíveis. “As entregas às 
famílias em situação de  vul-
nerabilidade social já estão 
ocorrendo e beneficiaram, 
também nesse período, dez 
instituições, mais lideranças 
comunitárias, alcançando um 
total de 12 bairros”, explicou 
a Prefeitura mogiana.

O Fundo Social de 

Vacinação Solidária

Solidariedade de Suzano 
também arrecadou cerca de 
uma tonelada de alimentos 
no primeiro dia da campanha, 
realizado sábado passado, 
no Parque Max Feffer e na 
Arena Suzano.

A iniciativa terá sequên-
cia nos dias em que houver 
imunização, incluindo os 
outros dois polos da cidade, 
que são o Centro de Artes e 
Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido, 
no Jardim Gardênia Azul 
(região norte), e a Escola 
Municipal Odário Ferreira 
da Silva, no Jardim Belém 
(Distrito de Palmeiras).

“Os alimentos arrecadados 
vão compor as cestas básicas 
que são distribuídas de acor-
do com a necessidade como 
complemento do atendimento 
que vem sendo realizado pelas 
Secretarias de Educação e de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social”, explicou o Fundo 
Social de Suzano.

Já em Poá, foram arrecadados 
350 quilos de alimentos, por 

meio da campanha Vacinação 
Solidária. Ainda não existe 
uma previsão de distribuição, 
uma vez que as cestas de ali-
mentos deverão ser montadas 
para serem distribuídas.  

Ferraz de Vasconcelos não 
está promovendo a arrecadação 
de alimentos no drive-thru 
de vacinação e a Prefeitura de 
Itaquaquecetuba ainda não 
tem um levantamento fina-
lizado sobre as arrecadações.

Inspirada nas propostas de 
Guarulhos e Mogi, a campa-
nha regional foi deliberada 
pelo Conselho de Prefeitos 
do Condemat no dia 23 do 
mês passado e vai articular a 
atuação das equipes dos Fun-
dos Sociais de Solidariedade 
e das Secretarias Municipais 
de Saúde e Assistência Social. 
A meta é que cada pessoa a 
ser vacinada possa, de forma 
voluntária, contribuir com 
a doação de alimentos, o 
que possibilitará que mais 
pessoas sejam assistidas neste 
momento de dificuldade e 
restrições.

Thamires Marcelino

Região trabalha para evitar
colapso funerário pela Covid

Recorde de mortes registrado em março, de 621 óbitos, obrigou os municípios a ampliarem o número de covas

ALTO TIETÊ

O mês de março registrou 
o maior número de mortes 
causadas pela pandemia da 
Covid-19 na região, com 621 
vítimas em 31 dias, segundo 
levantamento do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Diante do total 
de 2.907 casos fatais desde 
o final de março do ano pas-
sado, uma nova necessidade 
começa a surgir: a destinação 
dos corpos das vítimas.

Um dos exemplos da agres-
sividade do momento epide-
miológico foi o levantamento 
divulgado pelo Condemat na 
quarta-feira passada. Em um 
período de 24 horas, nas dez 
cidades do Alto Tietê foram 
registrados 66 óbitos pela 
doença. Itaquaquecetuba foi 
a que teve mais mortes: 21 
(13 homens e oito mulheres), 
seguido de Poá, com 15 fa-
talidades, Suzano com nove 
e Mogi das Cruzes com seis.

A preocupação com a 

Em Suzano, apenas no mês passado, foram sepultadas 110 vítimas fatais da Covid

alta de sepultamentos pela 
pandemia fez com que as 
cidades adotassem, desde 
o primeiro semestre do ano 
passado, atitudes para evitar 
o colapso do sistema funerá-
rio, como foi observado em 
outras partes do mundo e do 
país, onde houve necessidade 
de criar covas coletivas para 
acomodar todos os corpos.

Em Mogi, foram registra-
dos 152 óbitos pela doença 
em março. A cidade possui 
três cemitérios municipais 
que têm aproximadamente 
18 mil sepulturas no total. 
Atualmente existem 200 vagas 
disponíveis para atender o 
público. “Nos três cemitérios, 
que são administrados pela 
Prefeitura, são realizados em 
média oito sepultamentos por 
dia”, explicou o Executivo.

Para atender a demanda 
futura, a Prefeitura de Mogi 
reiterou que está programando 
a construção de mais 850 
jazigos, sendo que 150 já 
estão em processo de licitação. 
Os demais estão autorizados 

para construção.
Em Suzano, os dois cemi-

térios públicos municipais 
receberam ao longo do mês 
passado 333 sepultamentos, 
sendo cerca de um terço de 
vítimas da Covid-19 (110 
pessoas). “No ano passa-
do foram construídas 150 

gavetas emergenciais, e está 
em andamento um estudo 
para elaboração de processo 
licitatório destinado à cons-
trução de mais gavetas ainda 
neste ano. Este levantamento, 
inclusive, vai apontar quan-
tas serão possíveis instalar”, 
afirmou a Prefeitura em nota.

Em Itaquá, que teve no 
último dia do mês o maior 
número de mortes, a média 
de enterros nos três cemitérios 
municipais subiu para oito 
sepultamentos/dia, devido à 
pandemia, mas não houve 
necessidade de tomar medidas 
mais drásticas. “A Prefeitura 

não precisou abrir novas se-
pulturas, pois o processo de 
exumação acontece diariamente, 
o que supre a demanda. O 
município abriu 1.352 covas 
em 2019, enquanto que em 
2020 foram 1.571”, disse a 
Prefeitura local.

A cidade de Poá, com um 
cemitério público, apontou 
que em média cinco dos 
oito enterros diários que 
realiza é devido à Covid-19. 

“O município conta com 
72 gavetas e foram abertas 
150 novas covas. Não foi 
necessário recorrer a ações 
extraordinárias”, reiterou.

A situação do sistema fu-
nerário em Guararema, que 
teve 65 mortes por Covid-19 
desde o início da pandemia, 
conta com dois cemitérios 
públicos e um sepultamento 
a cada dois dias, sendo que 
apenas 20% dos enterros 
são por conta da Covid-19. 

“Não adotamos medidas de 
expansão até o momento, 
pois não foi necessário”, 
explicou a administração.

André Diniz
Mariana Acioli/Arquivo
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Projeto conta a história da 
cidade a partir de QR Codes

Objetivo é levar mais conhecimento sobre a cidade, tanto para os mogianos, como pessoas de outras localidades

CAMINHOS DO PATRIMÔNIO

A Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo dará 
início nos próximos dias à 
instalação de placas e adesivos 
contendo QR Codes em 53 
locais da cidade, entre mo-
numentos, prédios e pontos 
que remetem à história do 
município. A ação é resul-
tado de um levantamento 
feito pelo Departamento de 
Patrimônio, em parceria com 
a Coordenadoria de Turismo, 
tendo como critério bens que 
se inserem no patrimônio 
material, ambiental e pai-
sagístico de Mogi.

O QR Code em cada placa 
ou adesivo levará a pessoa a um 
áudio, de aproximadamente 
um minuto de duração cada, 
com uma breve apresentação 
do que é aquele local e de 
como ele se encaixa na história 
da cidade. O objetivo é levar 
mais conhecimento sobre o 
patrimônio da cidade, tanto 
para os mogianos, como 
pessoas de outras localidades.

Os aparatos serão instala-
dos em pontos históricos e 

turísticos, como o Obelisco, 
a Cruz do Século, o monu-
mento do Bandeirante, o 
Casarão do Chá, o prédio 
da antiga Cadeia Pública e 
Fórum e também em espaços 
como os parques Centenário, 
Chiquinho Veríssimo e a 
Ilha Marabá.

A sinalização também 
será implantada em algumas 
ruas da cidade, a exemplo a 
Doutor Deodato Wertheimer, 
Coronel Moreira da Glória e 
Doutor Paulo Frontin. Neste 
caso, serão instalados ade-
sivos em postes ao longo 
das vias, em quantidade 
proporcional à extensão de 
cada uma delas. Em algumas, 
o QR Code levará o usuário 
à informação de qual era 
a denominação antiga da-
quela via. Um exemplo é a 
rua Professor Flaviano de 
Melo, que no passado era 
intitulada Rua das Flores. 
Para essas instalações em 
específico, a Secretaria de 
Cultura consultou a Secretaria 
de Transportes, de modo a 

evitar qualquer conflito com 
a sinalização de trânsito já 
existente.

Outro local que receberá o 
projeto de educação patrimonial 
é o Cemitério São Salvador. 
Não só o cemitério como 

um todo terá esse recurso, 
como também alguns jazigos 
e construções emblemáticas 
ali dentro, como a capela 
Santa Firmina e o jazigo da 
conhecida como “menina 
da pipoca”. Ao todo, foram 

confeccionadas 49 placas e 
147 adesivos para esse projeto.

A princípio, a plataforma 
utilizada é o Youtube, para 
onde o usuário será direcio-
nado após apontar o celular 
para o QR Code nas placas 

ou adesivos. Futuramente, 
contudo, os planos da Se-
cretaria incluem a criação de 
um aplicativo próprio para 
esse projeto, dotado de um 
mapa interativo, com lugares 
e roteiros. “Neste primeiro 
momento adotamos uma 
ferramenta mais simples, 
para poder dar início efetivo 
ao projeto e futuramente 
pensamos em incorporar 
novas tecnologias, para que 
tudo se torne mais completo 
e interativo”, destacou a se-
cretária municipal de Cultura, 
Kelen Chacon.  

O processo de instalação 
terá início pelos pontos que 
pertencem à municipali-
dade. No caso de espaços 
particulares, a Secretaria 
fará a implantação conforme 
anuência dos responsáveis 
por cada local.  

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-6900, pelo 
Whatsapp (11) 96567-0933 
ou pelo e-mail culturamogi@
pmmc.com.br. 

Serão instaladas placas e adesivos em 53 locais, entre monumentos e prédios 

Amilson Ribeiro

Prefeitura estuda reparo da
Miguel Gemma junto ao DER

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
oficializou o pedido de es-
tudos para a recuperação da 
avenida Engenheiro Miguel 
Gemma em uma reunião com 
o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), em fevereiro. 
Segundo Cunha, a Prefeitura 
continua sem recursos para 
custear o recapeamento.

Na gestão passada, em 
agosto de 2020, o Executivo 
mogiano estudava junto à 
Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de 
Mogi das Cruzes (Aeamc) os 
passos para a recuperação da 
avenida. Além disso, estava 
estimado o valor inicial de R$ 
26 milhões para os reparos.

Atualmente, além das reuniões 
com o DER, a Prefeitura já 
incluiu a proposta em vários 
pleitos de convênios, com os 
governos estadual e federal, 
e trabalha de forma contínua 
para buscar a liberação de 
verbas para o serviço.

Serviço urgente

“Paralelamente, a estrada 
recebe de forma periódi-
ca serviços de manutenção, 
executados pela Secretaria de 
Serviços Urbanos. Os trabalhos 
incluem reparos asfálticos, 
corte de mato, limpeza de 
guias e de passeios públicos”, 
garantiu a Prefeitura.

Desde 2008, quando as 
obras de duplicação foram 
concluídas, a avenida Mi-
guel Gemma tem sido um 
problema para os motoristas. 

Os buracos são numerosos 
e, mesmo após os pequenos 
reparos, continuam apare-
cendo com frequência na via.

Um dos principais problemas 
é a falta de drenagem, pois o 
sistema não foi implantado 
para a duplicação. As fissuras 
começaram a aparecer mes-
mo antes da finalização das 
obras, há anos. No entanto, 
a umidade não é o único 
problema, já que um trecho 
inteiro precisará ser substituído.

Thamires Marcelino

Falta de drenagem compromete o asfalto da avenida

Emanuel Aquilera

Semae intensifica ações
para melhorar abastecimento

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) 
intensifica as ações para me-
lhorar a eficiência na operação 
da distribuição de água. Na 
Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Centro está em 
andamento a implantação de 
um novo sistema para aumentar 
a agilidade durante a limpeza 
dos decantadores (tanques 
utilizados para remoção de 
partículas sólidas ou Iodos 
em suspensão na água).

 Atualmente o sistema é 
composto por três decan-
tadores, com dois pontos 
de limpeza por jateamento 
cada um. Serão cinco pontos 
por decantador. “Assim, será 
mais curto o período para 
executar a limpeza periódica 
dos decantadores, resultando 
em menos tempo de opera-
ção”, explicou a diretora do 
Departamento de Operações 
do Sistema de Água, Milena 
Forte.

Também foram realizados 
ajustes na operação de algu-
mas bombas, resultando em 

Distribuição de água

pressões de abastecimento 
mais uniformes, mesmo nos 
períodos entre 10 e 15 horas 
(quando o consumo é mais 
intenso) e das 23 às 5 horas 
(que tem consumo bem abaixo 
da média).

Todo esse trabalho visa a 
minimizar as variações de 
pressão e vazão a que os 
1.200 quilômetros de tubu-
lação (extensão da rede de 
abastecimento de água) são 
submetidos, garantindo um 

fornecimento de água mais 
uniforme ao longo do dia. “Os 
consumidores também podem 
contribuir com essas ações 
quando mantêm suas caixas 
d’água em boas condições”, 
alertou a diretora.

Assim como o sistema de 
abastecimento precisa de 
reparos, os reservatórios nas 
residências também necessitam 
de manutenções e limpezas 
para funcionar de maneira 
adequada. 

Sistema irá aumentar agilidade na limpeza dos decantadores

Divulgação/PMMC
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Sistema de aprovação digital 
supera 6,1 mil processos

O Sistema de Aprovação 
Digital de Processos tem 
garantido agilidade ao se-
tor de obras particulares 
durante a pandemia do 
coronavírus. Em funcio-
namento desde setembro 
de 2019 pela Secretaria 
Municipal de Planejamento 
e Urbanismo de Mogi das 
Cruzes, a plataforma asse-
gura a tramitação digital de 
todas as etapas de projetos 
de reforma ou construção.

Ela pode ser acessada 
pelo site da Prefeitura e 
permite que os cidadãos ou 
profissionais acompanhem 
o andamento de forma re-
mota, incluindo documentos 
solicitados pelos técnicos 
da Administração entre no 
site https://mogidascruzes.
prefeituras.net/login para 
ter acesso ao sistema. Além 
disso, para tirar dúvidas 
dos cidadãos a Secreta-
ria mantém o whatsapp 
94111-7002. Dois novos 
serviços estão disponíveis: 

“Alvará de aprovação final 

Reforma ou construção

facilidade de operação do 
sistema proporcionou ainda 
660 processos aprovados em 
primeira análise. Entre os 
1.076 processos que estão 
tramitando, 638 encontram-

-se com os requerentes e os 
outros 438, com a Prefeitura

O secretário municipal de 

Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que as pessoas que 
realizam obras ou reformas 
particulares já operam o 
sistema com facilidade, 
dispensando a presença 
física dos requerentes no 
prédio da Prefeitura, como 
acontecia anteriormente.

“A plataforma está consoli-
dada e oferece a comodidade 
de poder ser acessada de 
casa ou do escritório. Ela 
proporciona o contato re-
moto com os técnicos da 
Secretaria de Planejamento, 
que informam as pendências. 
Os cidadãos podem ser 
atendidos de forma remota, 
com o envio de documentos 
ou certidões necessárias. 
Neste momento delicado 
da pandemia, com restrição 
de pessoas e dificuldades 
econômicas, a existência do 
sistema é importante para 
garantir o fluxo de serviços 
e a manutenção das obras 
que estão em andamento 
na cidade”, explicou.

Ferramenta tem 
garantido agilidade 
ao setor de obras 
particulares durante 
a pandemia da Covid

de desmembramento (mais 
de 10 lotes)” e “Alvará de 
capacidade de lotação”.

Desde que foi implantado, 
o sistema já recebeu 6.134 
processos, sendo 3.932 de-
feridos, 1.126 indeferidos 
e 1.076 em tramitação. A 

‘Merenda em Casa’ beneficiará 
quase 50 mil alunos na região

Cada estudante poderá sacar R$ 55 todos os meses; projeto vai durar durante a suspensão das aulas presenciais

REPASSE

Quase 50 mil alunos da 
rede estadual de educação 
vaõ receber o pagamento 
mensal de R$ 55 do programa 
Merenda em Casa, projeto 
que foi retomado pelo Estado 
nesta semana e vai durar 
enquanto as aulas presenciais 
estiveram suspensas. Neste 
primeiro repasse, que ocorreu 
na quarta-feira passada, foram 
enviados à região cerca de 
R$ 2,7 milhões.

De acordo com informações 
da Secretaria de Estado da 
Educação, em Arujá, 2.543 
estudantes serão beneficiados; 
em Biritiba Mirim, 1.032; 
Ferraz de Vasconcelos, 4.202; 
Guarema, 1.067; Itaquaque-
cetuba, 11.722; Mogi das 
Cruzes, 12.992;  Poá, 3.154; 
Salesópolis, 574; Santa Isabel,  
1.323 e Suzano, 11.833.

As refeições que estão sendo 
servidas nas escolas estaduais, 
neste período, continuam 
disponíveis também aos es-
tudantes contemplados no 
Merenda em Casa, indepen-
dente do benefício. Mesmo 

na fase mais restritiva da 
pandemia, as escolas estaduais 
continuam abertas, para 
que seja servida a merenda 
escolar, e também para a 
entrega de materiais e do 
chip de internet. “Em meio 
a esta terrível pandemia, o 

papel social e acolhedor das 
nossas escolas é cada vez mais 
importante. Este benefício, 
aliado à continuidade da 
merenda servida na escola 
a estes 920 mil alunos que 
mais precisam, é um apoio 
importante no combate à 

fome, nesta crise”, enfatizou 
Rossieli Soares, Secretário de 
Estado da Educação.

Os estudantes beneficia-
dos são de famílias que se 
encontram em situação de 
pobreza, e, portanto, estão 
registradas no Cadastro Único 

de programas sociais. São 
classificadas desta forma as 
famílias que possuem renda 
familiar per capita de até R$ 
178 mensais. No ano passado, 
o Governo de SP pagou nove 
parcelas do subsídio a 720 
mil estudantes e, neste ano, 
incrementou o número de 
beneficiados com mais 200 
alunos da rede, totalizando 
os 920 anunciados hoje.

Pagamento
Assim como no ano passado, 

o pagamento será feito por 
meio do aplicativo PicPay, 
sem cobrança de taxa. Não 
é necessário ter conta ban-
cária ou cartão de crédito. É 
possível sacar o dinheiro em 
um caixa eletrônico da rede 
24Horas e transferir o valor 
para outras contas, sem taxa 
adicional.

No total, serão repassados R$ 2,7 milhões em cada mês para o Alto Tietê

Mogi News/Arquivo

Como cadastrar o PicPay
– Pesquise por “PicPay” nas lojas virtuais Apple Store 
(para dispositivos iOS) ou Google Play (para dispositivos 
Android) e faça o download do aplicativo.

– Crie uma conta no PicPay com seu nome, CPF e data de 
nascimento.

– Valide sua identidade. O usuário receberá notificações 
no aplicativo pedindo o envio de uma selfie e uma foto 
do RG ou carteira de habilitação. A medida garante a 
segurança do usuário no aplicativo e a confirmação da 
família como beneficiária do programa.

– Após a confirmação da selfie e do documento, o 
benefício é creditado na conta PicPay do usuário.

Bispo do Alto Tietê lança o 
livro ‘Maior amor do mundo’

Em sua sétima obra, o 
bispo Julio Vertullo lançou 
o livro “Maior amor do 
mundo”, que trata de uma 
exposição sobre amor de 
Deus e de como as pessoas 
podem valorizar mais a 
vida praticando o amor ao 
próximo. Com as restrições 
pelo coronavírus (Covid-19), 
o lançamento do livro com 
autógrafos e fotografias com 
o autor se tornou inviável, 
mas as divulgações foram 
publicadas por meio das 
lives e redes sociais.

“Esse é o meu sétimo livro, 
a ideia para essa obra veio de 
uma série de palestras com 
o mesmo tema. À medida 
que as pessoas foram se 
interessando pelo assun-
to e percebendo o efeito 
positivo que causava, o 
livro foi tomando forma”, 
explicou. Para ele, natural-
mente a escrita tem alguns 
desafios, mas separar um 
tempo para dedicar o foco 

Sétima obra

na produção do texto é 
sempre um desafio.

Aos 21 anos, Vertullo as-
sumiu seu pastorado como 
titular da sua primeira igreja e 
aos 25 fundou a Igreja Cristã 
Mundial, em Suzano, junto 
com sua esposa, e grande 
parceira do ministério. O 
bispo também foi organizador 
e idealizador da Festa das 
Águas, em Suzano, e hoje 
o seu ministério se estende 
por Ferraz de Vasconcelos, 

Poá, Mogi das Cruzes e 
Santo André.

O bispo explicou que 
neste momento de pandemia 
a fé tem sido uma fonte de 
espera e sabedoria para 
lidar com a enfermidade. 

“Cada um tem seu desafio, 
alguns enfrentam a doença 
diretamente, outros com 
perdas na família e também 
existem os que precisam 
se adaptar para se manter 
financeiramente”, disse.

Thamires Marcelino

Ideia do livro surgiu após uma série de palestras

Aliram Campos                       
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   Eu espero que a 
vida te surpreenda 
e que você não 
se prenda, não se 
acanhe, não duvide. 
Porque parte das 
coisas boas vem das 
lutas, mas a outra 
parte vem sem 
avisar. Eu desejo que 
os dias te peguem 
desprevenido, 
desajeitado, 
despreocupado. 
Afinal, o que não foi 
programado também 
funciona, nem toda 

MOMENTO
especial

 Que a vida te surpreenda 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: RAFAELA WATANABE NAKAMURA, 
MARILEI SCHIAVI, JOSÉ AP. CANDIDO
MARCOS KUWADA , ORFEU DE A. ALVES NASCIMENTO, 
NYLTON DUTRA OLIVEIRA
YONEMI HAMAGUCHI E VANESSA MARIANO PEREIRA

DIA 12/04: SELMA HORII E SERGIO LUIZ P. LEITE

Que a alegria da Ressurreição de 
Cristo esteja em seu coração hoje e 
sempre. Feliz Páscoa!”

 cultura@jornaldat.com.br

ação inesperada 
merece ser descartada 
e algo não planejado 
pode estar trazendo 
sua felicidade!

Semana da saúde

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Mundialmente, o dia 7 de abril é destacado como o Dia 
Mundial da Saúde. “A data coincide com a criação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948, e foi 
escolhida para marcar a importância do tema na vida 
das pessoas”. Acho importante também agradecer 
profundamente aos profi ssionais da saúde por estarem 
a cada dia lutando para salvar vidas e muitas vezes 
colocando a própria vida em risco. 
Neste período pandêmico em que estamos vivendo, fi ca 
cada vez mais evidente a importância de cuidar da saúde, 
na semana passada abordei sobre a “alimentação infantil” 
e agora vou dar algumas dicas de como mudar os hábitos 
e melhorar a qualidade de vida. Para isso é necessário 

“quebrar paradigmas” e começar uma nova etapa na vida, 
sem desculpas. Veja como é simples!

- treine a respiração logo ao acordar, que seja lenta e 
profunda;

- relaxe ouvindo uma música ou conversando com alguém 
por telefone ou videoconferência;

- alimente-se bem, dê preferencia a alimentos naturais e 
evite ou exclua os alimentos processados;

- beba pelo menos 2 litros de água por dia; 
- exercícios físicos: você pode encontrar em aplicativos 
ou fazer caminhadas todos os dias por pelo menos 30 
minutos; 

- durma bem, sem interferências de tv ou celulares e não 
coma antes de dormir;
São dicas simples para ter uma vida mais saudável!
Fonte:atituderimacomsaude.com.br e OMS
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A Ford inicia este mês 
a venda da Ranger Black, 
nova versão da picape para 
uso urbano com uma com-
binação exclusiva de estilo, 
desempenho, equipamen-
tos e tecnologia, incluindo 
conectividade com acesso 
remoto a várias funções do 
veículo pelo celular. Assim 
como a Ranger Storm, ver-
são off-road lançada no 
ano passado, ela amplia a 
linha com uma opção iné-
dita dentro do segmen-
to, desta vez para atender 
o cliente que roda predo-
minantemente na cidade.

O visual monocromáti-
co preto tanto no exterior 
como na cabine, com de-
talhes foscos e brilhantes 
e bancos de couro, realça 
a sofisticação e esportivi-
dade da Ranger Black. O 
conjunto mecânico, for-
mado por motor 2.2 Die-
sel, transmissão automáti-
ca, tração 4x2 e suspensão 
com ajuste especial, sur-
preende pelo torque, diri-
gibilidade e conforto.

Tudo isso, somado à co-
nhecida robustez da Ran-
ger, tecnologias que apri-
moram a segurança a bordo 
e preço muito competiti-
vo, contribui para fazer da 
nova versão uma boa op-
ção de compra.

“A Ranger Black foi cria-
da para atender um consu-
midor que não tinha op-
ção similar no segmento”, 
diz Antônio Freitas, geren-
te de Marketing de Picapes 
da Ford. “É uma picape de 
uso urbano com design ro-
busto e sofisticado, motor 
Diesel e tração 4x2, que ofe-
rece excelente dirigibilida-
de e tecnologia com propó-
sito para ampliar o sucesso 
da Ranger.”

Santantônio, rack de 
teto, estribo lateral, faróis 
com máscara escura, gra-
de dianteira e rodas de liga 
leve de 18 polegadas fazem 
parte dos itens diferencia-
dos da picape. O interior 
também é exclusivo, com 
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Conjunto mecânico é formado por motor 2.2, movido a diesel e transmissão automática

Equipamentos inclui sete airbags e controle de tração

visual “Black”. A lista de 
equipamentos inclui sete 
airbags, ar-condicionado 
de dupla zona, piloto au-
tomático, controle de tra-
ção e estabilidade, controle 
adaptativo de carga, siste-
ma anticapotamento, sis-
tema de controle de rebo-
que e assistente de partida 
em rampa.

Sua central multimídia, 
completa, é o SYNC 3 com 
tela touch de 8 polegadas, 
comandos de voz e acesso 
a Apple CarPlay e Android 
Auto. O sistema de conec-
tividade FordPassTM Con-
nect, com modem embarca-
do, permite controlar pelo 
celular funções como tra-
vamento e destravamento, 

partida remota com clima-
tização da cabine, agenda-
mento de partida, odôme-
tro, autonomia e localização 
do veículo, além de rece-
ber alertas de alarme e de 
funcionamento.

A Ranger Black chega 
com preço de R$179.900 e 
tem também um custo de 
posse atraente, incluindo 
consumo, manutenção, 
peças e seguro.

Como oferta especial 
de lançamento, a Ford vai 
oferecer para os cem pri-
meiros clientes da Ranger 
Black um kit de acessórios 
composto por protetor de 
caçamba, capota rígida elé-
trica e rede porta-objetos. 
Esses itens, que somam 

R$10.000, também pode-
rão ser adquiridos sepa-
radamente nas revendas.

Visual Black

A Ranger Black foi apre-
sentada pela primeira vez 
como conceito no Salão do 
Automóvel de São Paulo em 
2018, para teste de merca-
do, com excelente recepti-
vidade do público. Chega 
agora a sua versão final.

Com porte imponente e 
visual sofisticado, a nova 
picape não passa desper-
cebida nas ruas. Seu tema 
preto monocromático com-
bina peças com acabamen-
to fosco e brilhante, faróis e 
lanternas com máscara es-
cura e rodas de 18 polega-
das com design exclusivo.

As maçanetas, retroviso-
res, rack de teto, estribo e 
grade lateral em preto fos-
co reforçam a esportivida-
de. A traseira mantém o es-
pírito de esportivo urbano. 
O santantônio da Ranger 
Black é o mesmo da ver-
são Limited, uma peça de 
design refinado que am-
plia visualmente a cabine.

O interior também traz 
um toque extra de sofistica-
ção, com bancos de couro, 
volante e descansa-braço 
central com revestimento 
refinado e ar-condiciona-

do de dupla zona.

Conectividade

A Ranger Black vem com 
os novos recursos de co-
nectividade FordPassTM 
Connect, que criam uma 
nova interação do usuá-
rio com o veículo. O sis-
tema reúne várias funcio-
nalidades que podem ser 
controladas à distância pelo 
celular. Elas incluem o tra-
vamento e destravamento 
remoto de portas, partida 
remota com climatização 
para refrigerar ou aquecer 
a cabine e alerta de acio-
namento do alarme, que 
avisa o motorista em tem-
po real caso haja alguma 
violação do veículo.

O sistema também é ca-
paz de gerar 38 tipos dife-
rentes de alerta caso ocor-
ra alguma falha no veículo, 
que incluem o monitora-
mento de mais de 3.000 pa-
râmetros, e orienta o mo-
torista quando é preciso 
tomar alguma ação.

É possível ainda confe-
rir o odômetro, o nível de 
combustível, a autonomia, 
agendar a partida e locali-
zar onde o veículo foi esta-
cionado. Outra facilidade 
é o agendamento de servi-
ços pelo celular, com aces-
so direto à agenda das con-
cessionárias sem precisar 
preencher dados.

Segurança
A segurança é um dos pi-

lares que fazem da Ranger 
uma picape de verdade, a 
começar pela construção 
sobre chassi, com porte 
robusto e 235 mm de altu-
ra livre do solo, que colo-
ca o motorista e os passa-
geiros em posição elevada 
no trânsito.

A Ranger Black vem com 
sete airbags, freios ABS nas 
quatro rodas com EBD e 
também traz o conjunto 
mais completo de contro-
le eletrônico de estabilida-
de e tração, o AdvanceTrac. 
Além dos controles antica-
potamento, adaptativo de 

carga e de oscilação de re-
boque, ele inclui assistência 
de partida em rampa e de 
frenagem de emergência.

A capacidade de imer-
são de 800 mm – a maior 
da categoria – é outro di-
ferencial da picape que 
pode ser extremamente útil 
numa condição de alaga-
mento na cidade.

Comodidade
A Ford desenvolveu a 

Ranger Black pensando no 
cliente urbano que quer 
agilidade no trânsito e o 
conforto de um SUV gran-
de, com a versatilidade que 
só uma picape de verdade 
pode oferecer.

Seu desenvolvimento 
começou pela definição 
do conjunto motriz com 
motor Duratorq 2.2, que 
se destaca pelo alto tor-
que em baixas rotações – as 
mais usadas no trânsito. A 
apenas 1.600 rpm ele já de-
senvolve o torque máximo 
de 39,2 kgfm. Casado com 
a transmissão automática 
de seis velocidades, ofere-
ce uma direção ágil e con-
fortável. Outra vantagem é 
o baixo consumo, que pro-
porciona grande economia 
e autonomia junto com o 
tanque de 80 litros.

A escolha da tração 4x2 
mostrou ser extremamen-
te adequada à proposta de 
uso urbano da picape e 
também contribui para o 
seu excelente custo-bene-
fício. A suspensão traz um 
ajuste feito especialmen-
te para o modelo, desen-
volvido pela engenharia 
da Ford na recente revi-
são desse sistema.

O motorista encontra fa-
cilmente uma boa posição 
de dirigir usando o ajuste 
de altura do volante e os 
ajustes de altura e lombar 
do banco. Direção com as-
sistência elétrica progres-
siva, sensor de estaciona-
mento traseiro e câmera 
de ré são outros recursos 
que auxiliam nas mano-
bras no trânsito.
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Fundação do Câncer orienta sobre alterações no corpo

No Dia Mundial da Saúde, comemorado na última quarta-feira (7), a 
Fundação do Câncer orienta as pessoas a ficarem atentas para alterações 
que surjam no corpo, porque isso pode significar que é preciso tomar 
maiores cuidados. Em campanha digital lançada hoje, a fundação lembra 
que, apesar de a pandemia de covid-19 ter se tornado um dos principais 
temas na área da saúde, as pessoas não podem negligenciar sinais 
diferentes que apareçam de repente em seus corpos.

EXERCÍCIOS PARA MUSCULATURA

A incontinência urinária 
ainda é tabu para muita gen-
te e causa certo constrangi-
mento. Nada mais desagra-
dável que estar em público 
e não conseguir controlar a 
bexiga até ao ponto de mo-
lhar a roupa.

Quem possui este dis-
túrbio, geralmente os mais 
idosos, também sofre com 
a perda da autoestima e o 
isolamento social. O proble-
ma traz repercussões físicas, 
emocionais, econômicas, se-
xuais e sociais.  

O padrão normal é que 
uma pessoa adulta que beba 
de um a dois litros de água e 
que não tenha problema renal 
vá ao banheiro de três em três 
horas ou até de quatro em 
quatro. Já quem sofre com a 
incontinência pode ir a cada 
20 minutos no banheiro. Se 
o distúrbio está presente na 
população adulta numa por-
centagem que varia, de 12% 
a 19%, no idoso a realidade 
é maior: 50%. 

Mas existem tratamentos 
como remédios e até a fisiote-
rapia que apresenta margem 
de sucesso muito grande, 
como explica a fisioterapeuta 
Laila Moussa, do Instituto de 
Urologia (UROS) e do Ins-
tituto Zanin de Fisioterapia. 
Ela é ainda especialista em 
fisioterapia uroginecológica 
e mestre em Ciências do Mo-
vimento, além de professora 
universitária na Universida-
de Braz Cubas (UBC) e na 
Universidade Cruzeiro do 
Sul (Unicsul).

Cristina Gomes 

Fisioterapia é bem eficaz para 
tratar incontinência urinária 
Exercícios de fisioterapia tem auxiliado os pacientes a fortalecer o períneo e evitar a perda de urina sem controle

O problema atinge muito 
mais as mulheres por uma 
série de fatores, embora aco-
meta também os homens. Nas 
mulheres, os partos vaginais, 
cirurgias pélvicas e outros 
traumas, assim como o avan-
ço da idade, a obesidade e a 
menopausa, sedentarismo, a 
prática de esportes de alto 
impacto e o tabagismo são 
fatores de risco. 

A incontinência urinária 
tem se mostrado a maior 
procura de quem precisa 
fazer sessões de fisioterapia 
e a fila de espera em hospi-
tais públicos pode chegar a 
até três meses. 

Tudo começa com uma 

avaliação fisioterapêutica 
do paciente onde é investi-
gada a vida dele: a primeira 
menstruação, dados dos par-
tos, número de filhos, se faz 
atividade física, se está com 
sobrepeso, etc. Após o enca-
minhamento médico é feito a 
avaliação fisioterapêutica aliada 
ao estudo urodinâmico que 
vai nortear o tratamento, se 
há hiperatividade do detru-
sor (músculo da bexiga) ou 
se a incontinência de esfor-
ço é do tipo 1, 2 ou 3: “Jun-
tamos as informações sobre 
queixas, histórico, avaliação 
da formça muscular perineal, 
além de testes neurológicos. 
Tem mulheres que tiveram 

bebês grandes, por exem-
plo, e sofreram estiramento 
do nervo. Então é preciso 
trabalhar a musculatura”, 
afirmou a fisioterapeuta. São 
vários tipos de exercícios e 
aparelhos específicos utili-
zados durante o tratamento 
como os que usam corrente 
elétrica e fortalecem a mus-
culatura na região perineal 
para que o paciente consiga 
segurar a vontade de urinar. 
Exercícios de contratação 
também são realizados com 
a ajuda de um profissional. 
E mesmo após a alta da fi-
sioterapia, a recomendação é 
que os exercícios continuem 
em casa: “É a mesma coisa 

Divulgação

Exercícios com bola ajudam a fortalecer a musculatura dos pacientes na fisioterapia

saúde+
maturidade

que fazer uma atividade físi-
ca numa academia. Quando 
a pessoa para não vai ter os 
mesmos benefícios de antes, 
então, precisa continuar se 
movimentando em casa tam-
bém e fazendo os exercícios”, 
disse ela. 

A Sociedade Internacional 
de Continência Urinária re-

comenda de 40 a 60 exercí-
cios por dia. Na fisioterapia, 
o tratamento dura de três a 
quatro meses, dependen-
do da situação do paciente, 
com duas sessões semanais 
e lições para fazer em casa. 
Laila relata experiências com 
pacientes na fisioterapia, um 
senhor de 68 anos que co-
meçou o tratamento com 
um semblante preocupado 
e aborrecido para depois ao 
final do tratamento se sentir 
feliz e planejar até uma via-
gem mais longa para Minas 
Gerais, pois o tratamento deu 
certo: “Ninguém merece usar 
fralda para o resto da vida. A 
intenção da fisioterapia é ti-
rar a fralda. Há casos graves 
em que ainda há a necessi-
dade do uso de um protetor, 
mas bem menor”, esclareceu.

Laila: objetivo é evitar o uso das fraldas geriátricas

Divulgação

É a mesma 
coisa que fazer 
atividade física 

em academia. Quando a 
pessoa para, não terá os 
mesmos benefícios de antes, 
então, precisa continuar em 
casa fazendo os exercícios 
para a musculatura ficar 
firme
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ATIVIDADE FÍSICA

Muito antes da pandemia 
do coronavírus, os exercícios 
físicos já são considerados 
grandes aliados da saúde. E 
como fazer neste momen-
to em que o isolamento 
social se faz necessário 
para evitar a transmissão 
e a propagação do vírus? 
A resposta é do professor 
e coordenador técnico de 
Musculação da Academia 
Olímpia, Róbson Palmeira: 

“As atividades físicas geram 
inúmeros benefícios tanto 
no corpo como na mente 
e atuam, inclusive, para 
preparar o corpo melhor 
se for adquirir o vírus”, 
declarou. Por enquanto, 
até as academias estão 
impossibilitadas de abrir 
e receber os alunos para 
qualquer tipo de treino, 
mas já que não dá neste 
momento para encontrar os 
amigos, combinar treinos e 
ter uma atividade social, o 
jeito mesmo é procurar fazer 
uma rotina em casa. E para 
os idosos a situação ainda 
é mais complicada porque 
os cuidados são redobra-
dos. Róbson alerta que o 
ideal é buscar orientações 
ou treinos com a ajuda de 
um profissional especiali-
zado que seja certificado 
pelo Conselho Regional 
de Educação Física (Cref). 

Caminhar, pedalar, correr 
são atividades que aju-

Cristina Gomes

Mexa-se: não fique parado, nem 
na pandemia, alerta professor
Fazer exercício físico é muito importante para a saúde do corpo e da mente, mas sempre dentro do seu limite

Arquivo pessoal

Divulgação

Arquivo pessoal

Professor Róbson orienta que é preciso buscar ajuda de um profissional certificado para iniciar o treinamento físico

Caminhada e corrida são ótimos exercícios para a saúde, mas é preciso fazer uma avaliação antes

Na academia é mais fácil manter o ritmo e entusiasmo

dam a manter o corpo em 
movimento e deixam o 
sedentarismo de lado: “Se 
parar é pior. Os exercícios 
físicos ajudam a melhorar 
o humor, ajudam tanto o 
corpo como a mente”. Para 
o idoso, o ideal é fazer as 
atividades conforme o seu 
limite. Cada caso precisa 
ser avaliado como doenças 
existentes e capacidade física, 
além do condicionamento. 

Após a primeira onda de 
coronavírus, ele afirma que 
muitas pessoas procuraram 
a academia conscientes 
de que os exercícios aju-
dam na saúde, mas veio 
novamente a parada e as 
academias foram obrigadas 
a fecharem novamente: 

“Quem praticava atividade 

física antes e parou, se ficou 
completamente parado terá 
que voltar tudo novamente. 
Até a ‘anamnese’ precisa ser 
feita novamente, incluindo 
com a informação se a pes-
soa contraiu o coronavírus. 
É tudo de novo. Começa 
tudo do zero”. Para Róbson, 
há muitos idosos que são, 
inclusive, mais ativos que 
muitos jovens e gostam de 
treinar: “Não existe uma 
regra porque depende da 
situação de cada um, mas 
se o idoso conseguir sepa-
rar meia hora para fazer 
exercícios orientados por 
um profissional, é muito 
bom”, afirmou.  

O professor bate na tecla 
novamente que é preciso 
entrar em contato com 

um profissional da área 
certificado para que ele veja 
o perfil da pessoal e passe 
um treino adaptado para a 
situação dela: “As pessoas 
precisam dar mais atenção 
a esta parte de atividade 
física. O esporte é muito 
importante para a prevenção 
de novas doenças, a estética 
e a autoestima. Cura tudo 
até a depressão”, alertou.

No momento, a academia 
não está realizando ativi-
dades. Tudo está depen-
dendo do Plano São Paulo 
que, na última sexta-feira 
anunciou a região do Alto 
Tietê progredindo para a 
fase vermelha e permitindo 
mais atividades. A expec-
tativa é que as academias 
funcionem em breve. 

Antes de iniciar qual-
quer atividade física é 
importante e essencial o 
acompanhamento de um 
médico ou profissional da 
área. Antes de iniciar o 
treinamento, os pratican-
tes devem ser avaliados e 
receber orientações indivi-
dualizadas quanto ao tipo, 
intensidade, frequência e 
duração dos exercícios. A 
melhor atividade física 
é aquela que atende às 
necessidades e às con-
dições de saúde de cada 
pessoa. O Ministério da 
Saúde recomenda acom-
panhamento especializado, 
com profissionais como 
educadores físicos ou 
fisioterapeutas. Assim, 
evitam-se desconfortos, 
dores e lesões.

Para os idosos, as cami-
nhadas diárias previnem 
ataques e problemas do 
coração, controla a pressão 
arterial e reduz os níveis 
de colesterol. Além de 
tonificar os músculos e 
fortalecer os ossos, a ca-
minhada diária aumenta 
a energia, controla o peso, 
melhora o sono e o bem-

-estar físico e mental.
Atividades na água 

Alongamento, dança e 
caminhada são opções

também são muito be-
néficas para o sistema 
respiratório e cardiovascular, 
ajudando na recuperação 
de enfermidades. Também 
ajudam a aliviar o estresse 
e dão maior disposição 
para enfrentar as atividades 
do dia a dia.

O alongamento é outro 
exercício importante. Es-
tudo publicado na Revista 
Terapia Ocupacional da 
Universidade de São Paulo, 
mostra que exercícios de 
alongamento, por serem 
de fácil aplicação e apren-
dizagem, tornam-se uma 
opção simples e eficaz na 
melhora da capacidade 
funcional e qualidade de 
vida de idosos.

A dança ajuda a manter 
o condicionamento aeró-
bico, a força muscular e a 
flexibilidade, e melhora 
especialmente o equilíbrio 
corporal e a coordenação 
motora. Também permite 
ao participante alcan-
çar estados emocionais 
positivos.

E por último, a mus-
culação tem sido muito 
estudada, com boa segu-
rança tanto articular como 
cardiovascular. 
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