
Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes RESPEITE A QUARENTENA

DOMINGO, 18 DE ABRIL DE 2021 |  R$ 3,00EDIÇÃO 8429  

Meio ambiente sofre
marcas permanentes por

ocupações irregulares
65% do território mogiano são ocupados por áreas de preservação, as mais visadas pelas famílias

COMEÇA AMANHÃ

  É a vez da imunização dos idosos com 67 
anos ou mais contra a Covid. Cidades, página 4

Recebendo uma onda de ocupa-
ções irregulares, reflexo da ausência 
de programas de habitação nos últi-
mos 15 anos, Mogi das Cruzes po-
derá sofrer impactos ambientais per-
manentes. Desesperadas por um lar, 
muitas famílias buscam um recome-
ço, muitas vezes, em áreas de risco. 
Próximas da várzea de rios e dentro 
de Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), as ocupações irregulares geram 
impactos negativos para o meio am-
biente e sociais para seus moradores.  
Cidades, página 5

Primeira dose

Metade da 
população idosa 
já foi vacinada
Cidades, página 6Bairros são praticamente formados em áreas ocupadas; ambientalistas lamentam falta de fiscalização

Mariana Acioli/Arquivo
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A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
informou nesta semana mais detalhes sobre o processo de atração de novas empresas para o município 
como parte da estratégia de fortalecimento do emprego e renda na cidade. Uma das áreas que pode ser 
beneficiada com a chegada de novas empresas é o entorno da avenida das Orquídeas. Cidades, página 4

Instalação

DIÁLOGO COM EMPRESAS CONTINUA ABERTO

POLÍCIA

94 pessoas 
desapareceram 
neste ano. p7
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CUIDADOS

Um em cada
três idosos sofre 
com quedas

Dados do Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia 
do Ministério da Saúde aler-
tam para os riscos de queda 
de pessoas acima dos 65 anos. 
Maturidade + Saúde, página 10
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FICOU PARA AMANHÃ
A reunião dos membros da Câma-
ra de Mogi das Cruzes com o se-
cretário municipal de Segurança 
André Ikari e a comandante do 17º 
Batalhão de Polícia Militar Metro-
politano (BPM/M) Tenente Coronel 
da PM, Patrícia Felix S. Renesto da 
Silva, foi adiado para amanhã, às 
16 horas. O motivo foi a incompa-
tibilidade de agendas para o de-
bate com os parlamentares.

SEGURANÇA I
Segundo o vereador Mauro de As-
sis Margarido, o Maurinho do Des-
pachante (PSDB), o motivo do en-
contro é trazer as autoridades para 
debater a situação da segurança 
pública na cidade, à luz dos recen-
tes casos de violência na periferia 
e na zona rural da cidade, e encon-
trar soluções para a comunidade.

SEGURANÇA II
Na terça-feira, os vereadores Car-
los Lucareski (PV) e Osvaldo Anto-
nio da Silva (REP) pediram reforço, 
respectivamente, nas proximida-
des da Praça Sete de Setembro e 
no distrito de Jundia-peba. A de-
manda pelo reforço no policiamen-

to aumentou nas últimas sema-
nas dentro da Casa de Leis devido 
aos contínuos casos de violência 
na cidade.

PROVA DA PM
Os locais de prova de conhecimen-
to para a primeira fase do concur-
so da Polícia Militar, hoje, está no 
site da PM. O exame será aplica-
do  em duas partes - prova obje-
tiva e dissertativa -, começando 
às 13 horas e se encerrando até 
19 horas.

EMPREGO
Com várias oportunidades para 
São Paulo, o Serasa está ofertan-
do cerca de 70 vagas de emprego 
para diferentes áreas de atuação 
em modelo home office. 

CANDIDATOS
Para visualizar todas as vagas e 
requisitos das candidaturas é ne-
cessário acessar o site oficial do 
Serasa por meio do link https://
serasa.gupy.io/ e conferir a re-
lação das oportunidades de em-
prego. No mesmo site há campos 
para que os candidatos manifes-
tem o interesse nas vagas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPA

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

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

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

Circulação

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

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

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

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

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

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

CHARGE

ANDRÉ DINIZ

EDITORIAL

Ônibus e informação
R

eportagem veiculada na quinta-feira 
pelos jornais Mogi News e Dat mos-
trou que a quantidade de usuários nos 
ônibus municipais vem crescendo. 

Em Poá, por exemplo, a diferença entre uma 
semana e outra foi superior a 40%. Outras ci-
dades, como Mogi das Cruzes e Suzano, tam-
bém observaram aumento de passageiros no 
transporte municipal, no entanto, abaixo do 
que mostrou Poá no meio de semana.

O aumento de pessoas utilizando os ôni-
bus pode ter uma explicação simples: com o 
fim da fase emergencial e o retorno da fase 
vermelha, outros tipos de estabelecimentos 
puderam voltar a funcionar, como as casas 
de material de construção, e este contingen-
te de usuários voltou ao trabalho.

Tem sido, durante toda a pandemia de co-
ronavírus (Covid-19), um verdadeiro desafio 
manter as pessoas em casa, e, neste estágio 
da doença, é bem provável que isso nunca 
ocorra de forma massiva, ainda mais porque 
o Brasil carece hoje de um governo que real-
mente queira fazer algo em sincronia, com o 
objetivo de minimizar os estragos da doen-
ça, então, manter o povo em confinamento, 

parece que só dá certo se houver um prêmio 
em dinheiro e passar na televisão. Ficar em 
casa para garantir a saúde não é tão sedutor.

Posto isso, é preciso intensificar ou criar 
mecanismos dentro dos ônibus para que os 
usuários tenham conhecimento dos perigos 
da Covid-19. Antes, a doença acometia e vi-
timava os mais velhos, agora o vírus não “es-
colhe” quem vai atacar e qual será o fim da 
contaminação. O transporte público costu-
ma ser um dos locais onde os trabalhadores 
passam a maior parte do tempo, ainda mais 
no Alto Tietê, em que as cidades são inter-
ligadas e estão ao lado de São Paulo, local 
onde muito moradores da região trabalham 
e estudam.

Ainda nos falta informações sobre o desen-
volvimento do coronavírus, um desafio que 
os cientistas terão de quebrar a cabeça para 
conseguir vencer, até mesmo para a criação 
de um remédio eficaz, todavia já temos um 
conhecimento de como evitar a doença. Se 
tentar manter a população dentro de casa 
mostrou ter o mesmo efeito do que dar mur-
ro em ponta de faca, talvez bombardear com 
informação seja o melhor remédio.

No último artigo, Doença 
ou Pecado, não citei a frase 
que o psicólogo humanista 
Orval H. Mowrer dirigiu para 
Jay Adams, escritor e pastor 
reformado, ambos america-
nos: “A Bíblia seria ótima se a 
dimensão vertical pudesse ser 
retirada dela”. O Dr. Carrol R. 
Stegall, amigo do psicólogo, 
comentou: “Pelo menos o Dr. 
Mowrer sabe donde vem o 
socorro - de Deus”.

O salmista busca no alto, 
acima dos montes, a ajuda 
divina: “Elevo os olhos para 
os montes: de onde me virá 
o socorro? O meu socorro 
vem do Senhor, que fez o 
céu e a terra” Salmo 121: 1 
e 2. Você sabe qual o mais 
grave distanciamento do ser 
humano? É o de Deus.

Na pandemia distanciar é 
benefício; porém, de Deus 

O juízo de Deus

ARTIGO
José Mauro Jordão

é malefício. Mowrer, como 
muita gente, busca a sabe-
doria que está contida na 
Bíblia, aprimorando, assim, 
o seu cabedal de conheci-
mento, mas rejeita buscar o 
Autor, o Deus revelado em 
suas páginas. Mowrer, como 
todo homem natural, apre-
senta a fé horizontal racio-
nal alicerçada na evidência 
produzida pela causa e efei-
to. Muito ingrato é da parte 
de alguém usufruir da cria-
ção sem desejar conhecer o 
Criador.

Da minha sala de estu-
do fico extasiado ao ver as 
folhas de um arbusto e de 
saber que nenhuma delas é 
igual a outra, semelhante e 
de surpreendente singula-
ridade sim, ela é única em 
todo o mundo. O dito popu-
lar afirma que não cai uma 

folha se não for da vontade 
de Deus, no entanto, não é 
bíblico. A Bíblia diz que até 
mesmo um fio de cabelo da 
nossa cabeça está ligado à 
Sua vontade – Lucas 21: 18.

Deus usou de misericór-
dia por 120 anos, enquanto 
durou a construção da arca, 
usando Noé para pregar o 
arrependimento à aquela 
geração perversa, corrupta 
e violenta. Jesus comparou 
a geração atual à dos dias 
de Noé, Mateus 24: 36-39, 
como a de hoje, também, ela 
não deixou de pecar.

A tolerância de Deus che-
gou ao limite, e, então, Ele 
exerceu o juízo e as águas 
do Dilúvio cobriram todos 
altos montes, fazendo pere-
cer toda carne que se movia 
sobre a terra. Só a fé vertical 
pode nos livrar do futuro 
juízo de Deus.

 josemaurojordao@gmail.com

José Mauro Jordão é médico.
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Frente Legislativa Intermunicipal 
tem encontro marcado para terça
Representantes 
de 9 cidades do 
Alto Tietê e de 
Santa Branca 
voltam a debater 
assuntos ligados 
ao combate da 
pandemia

INTEGRAÇÃO

A Frente Legislativa Inter-
municipal - grupo formado 
pelos presidentes das Câmaras 
Municipais das dez cidades 
do Alto Tietê e Vale do Paraí-
ba - promoverá sua segunda 
reunião na próxima terça-feira, 
às 10 horas. A expectativa 
é de que representantes de 
todos os dez municípios da 
região participem do novo 
encontro de trabalhos.

Será a segunda oportu-
nidade para o contato dos 
representantes do Poder 
Legislativo de nove cidades 
do Alto Tietê e da cidade de 
Santa Branca, localizada no 
Vale do Paraíba. A iniciativa 
foi criada no começo do mês 
por meio da articulação do 
presidente da Câmara de 
Vereadores de Mogi das Cru-
zes, vereador Otto Rezende 
(PSD), com o intuito de unir 
esforços e pautas comuns às 
cidades da região.

Na primeira reunião, além 
da formação oficial do bloco 
que funcionará de forma 
independente ao Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), foi assinado um 
manifesto pelos presidentes 
das Casas de Leis participan-
tes, que se comprometeram 
em quatro pontos distintos, 
envolvendo arrecadação fi-
nanceira, mobilidade urbana, 
desenvolvimento econômico 
e políticas públicas de com-
bate ao novo coronavírus 
(Covid-19).

Na ocasião, também foi 
tratado do impacto da pan-
demia do novo coronavírus 
nos trabalhos das Câmaras 
Municipais, com principal 
enfoque na interrupção dos 
trabalhos presenciais. Dentre 
os exemplos estiveram a 
interrupção dos trabalhos 
na Câmara de Vereadores de 
Suzano após um surto entre 
vereadores e funcionários, e 
a adoção de teleconferências 
durante a Fase Crítica do 
decreto municipal em Mogi 
das Cruzes.

André Diniz

A gente sabe que, sem

apoio, não há proteção

A Prefeitura de Mogi das Cruzes cuida 
dos mogianos mais vulneráveis durante 
os 100 dias de governo

30 mil cestas

distribuídas pela Assistência Social
e pelo Fundo Social, aproximadamente.

513 toneladas

de alimentos distribuídos pela Educação,
Assistência Social e Fundo Social.

500 artistas

apoiados com o Festival de Cultura
em Casa e mais 6 editais que serão
lançados.

32 mil famílias

devem ser beneficiadas pelo Auxílio
Emergencial Mogiano, durante 3 meses.



Domingo, 18 de abril de 20214 portalnews.com.br

Idosos a partir de 67 anos 
serão vacinados amanhã

 Mogi das Cruzes inicia 
amanhã a aplicação da pri-
meira dose da vacina contra 
a Covid-19 para idosos com 
67 anos ou mais.

A vacinação será realizada 
nos drive-thru do Pró-Hiper, 
no Mogilar, e do Bunkyo, na 
Porteira Preta, e no Cempre 
Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi, 
em Jundiapeba, para quem 
chega a pé. Os atendimentos 
serão realizados de acordo 
com os agendamentos online 
no Clique Vacina. 

Para tomar a primeira dose, 
é preciso apresentar documento 
com foto, comprovante do 
agendamento, que pode ser 
impresso ou na tela do celular.

Os agendamentos devem 
ser feitos por meio do site 
https://vacina.mogidascruzes.
sp.gov.br/, com acesso pelo 
portal da Prefeitura, onde há 
um banner que, ao clicar, o 
usuário é levado a uma página 
onde ele escolhe seu grupo 
prioritário de vacinação. Nas 
telas seguintes, ele preenche 
seus dados pessoais, como o 

Covid-19

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, seja uma 
unidade de saúde ou um 
ponto de drive-thru. Depois, 
é só escolher o horário e um 
comprovante será enviado 
por e-mail. A confirmação 
também pode ser recebida 
por meio do WhatsApp. 

A qualquer momento, o 
usuário pode consultar seu 
agendamento no próprio 

portal da Prefeitura. No dia 
agendado, é importante que 
a pessoa chegue no local da 
vacinação com 10 ou 15 
minutos de antecedência, 
sem a necessidade de filas 
ou aglomerações. 

Os agendamento são dispo-
nibilizados somente enquanto 
há doses. Essa disponibilida-
de é feita de acordo com as 
quantidades encaminhadas 
ao município pelo governo 
do Estado e direcionadas 
para cada público específico. .  

O agendamento deve ser feito pelo site da Prefeitura

Mogi News/Arquivo

Cooperativa de Dança traz à 
Mogi oficina gratuita online

Mogi das Cruzes receberá, 
nos dias 27 e 29 de abril, 
bem como 4 e 6 de maio, a 
oficina “Aproximações com 
a Cenografia”, que faz parte 
do projeto Dança por Toda 
Parte, da Cooperativa Paulista 
de Dança. O curso é desti-
nado a artistas, cenógrafos, 
produtores e pesquisadores 
em dança e será realizado de 
forma online, pela plataforma 
Zoom. As inscrições devem 
ser feitas  pelo site https://cutt.
ly/oficina_mogi.

Comandado por Lívia Lou-
reiro, o curso abordará formas e 
poéticas enográficas. O intuito 
é provocar reflexões sobre a 
construção do desenho e do 
espaço cênico, possibilitando 
o estudo das interlocuções 
possíveis entre a cenografia, o 
espaço construído, a percepção, 
a luz, o som, o movimento e 
o corpo. 

A oficina será realizada nos 
quatro dias citados, (terças e 
quintas-feiras) das 19 às 21 
horas, tendo duração total de 
oito horas. Os participantes 

Cultura

que tiverem ao menos 75% de 
presença receberão certificado 
ao final. “Embora a parceria 
tenha sido estabelecida com a 
cidade, moradores de quaisquer 
localidades poderão se inscre-
ver, uma vez que o curso será 
realizado de forma totalmente 
online e gratuita, por meio da 
plataforma Zoom”, explicou 
Junior Cecon, produtor do 
projeto.

A Cooperativa Paulista de 
Dança é uma entidade que 

representa uma parcela sig-
nificativa de profissionais de 
dança do Estado. O projeto 
de sua autoria, conta com 
patrocínio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
de São Paulo e tem as oficinas 
formativas como um dos eixos 
de atuação.

Ao todo, estão sendo realiza-
das mais de vinte oficinas, um 
total de 35 cidades paulistas, 
ultrapassando a marca de mil 
vagas gratuitas. 

Projeto ‘Dança por toda Parte’ ocorre em abril e maio

Divulgação

Mogi mantém conversas para 
instalação de novas empresas

Oito companhias  seguem dialogando com a Prefeitura; esforço também é para manter empresas na cidade

ECONOMIA

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, informou 
anteontem mais detalhes 
sobre o processo de atração 
de novas empresas para o 
município como parte da 
estratégia de fortalecimento 
do emprego e renda na 
cidade. Em especial, sobre 
o andamento da vinda de 
oito novas empresas para a 
cidade, citadas pelo prefeito 
Caio Cunha (Pode) na última 
semana.

As oito empresas foram 
apontadas durante a entre-
vista coletiva concedida pelo 
prefeito à imprensa regional, 
acerca dos primeiros cem 
dias de governo. Na área do 
desenvolvimento econômico, 
além das medidas de auxílio 
ao comércio local afetado 
pela pandemia de coronavírus 
(Covid-19), bem como as 
tratativas da administração 
municipal para a manuten-
ção da empresa NeoBPO 

Avenida das Orquídeas é um dos locais cogitados para receber as empresas

no município, garantindo 
a manutenção de 4 mil 
vagas de trabalho na cidade. 

“Neste primeiro trimestre 
estivemos negociando com 
oito novas empresas, que 
eram casos que estavam 
parados por falta de diálogo 
com a Prefeitura. Esta é uma 
mudança de doutrina, agora 
voltada para facilitar a vida 
das empresas”, explicou 
Cunha na ocasião.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, as oito empresas 
citadas estão em diferentes 
fases de diálogo entre o 
interesse e a confirmação. 

“É importante não perder 
de vista que os reflexos da 
pandemia no Brasil afetaram 
o andamento de alguns pla-
nejamentos e cronogramas. 

Até o momento, nenhuma 
empresa manifestou desis-
tência de instalação, o que 
deixa a Prefeitura otimis-
ta com relação ao futuro”, 

explicou em nota.
A Pasta municipal de De-

senvolvimento Econômico 
registrou que diversos seg-
mentos do setor produtivo 

demonstraram interesse em 
se instalar no município, 
desde indústrias ao setor 
de logística e distribuição 
de produtos: “A estimativa 
de geração de empregos 
dependerá do final das 
negociações das empresas 
e também da conjuntura 
da economia nacional no 
cenário pós-pandemia”.

Sobre os locais e bairros 
em que as novas empresas 
podem ser instaladas, a 
Prefeitura afirmou que cada 
empresário tem em vista fa-
tores como o recebimento de 
matéria-prima, escoamento 
da produção, acessibilida-
de pela força de trabalho, 
entre outros. “A região da 
avenida das Orquídeas é 
um dos lugares que são 
analisados pelas empresas. 
Mas é importante ressaltar 
que se trata de negociação 
entre particulares, uma vez 
que os imóveis analisados 
por todas as empresas in-
teressadas em se instalar 
em Mogi das Cruzes são 
particulares”, finalizou.

André Diniz
Divulgação/PMMC

As oito empresas 
foram apontadas 
durante a entrevista 
coletiva concedida 
pelo prefeito
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Ocupações irregulares deixam
marcas eternas no ecossistema

Com 65% do território ocupado por áreas de preservação, Mogi é vítima de 15 anos sem políticas de habitação

MEIO AMBIENTE

Recebendo uma onda de 
ocupações irregulares, reflexo 
da ausência de programas 
de habitação nos últimos 15 
anos, Mogi das Cruzes poderá 
sofrer impactos ambientais 
permanentes. Desesperadas 
por um lar, muitas famílias 
buscam um recomeço, mui-
tas vezes, em áreas de risco. 
Próximos da várzea de rios 
e dentro de Áreas de Preser-
vação Permanente (APPs), 
as ocupações irregulares 
geram impactos negativos 
para o meio ambiente e 
sociais para seus moradores.

Localizado entre as serras 
do Mar e do Itapeti e cortada 
pelo rio Tietê, mais de 65% 
do território mogiano é 
situado em áreas de preser-
vação ambiental, abrigando 
espécies raras da flora e da 
fauna, muitas delas sofrendo 
riscos de extinção. Mogi está 
inserida na segunda maior 
reserva de Mata Atlântica 
do Estado de São Paulo.

Essa biodiversidade, no 
entanto, está ameaçada. 

“Um crescimento urbano 
desordenado, proveniente 
de ocupações irregulares 
ou mal planejadas, acaba 
trazendo reflexos negativos e 
permanentes para o meio am-
biente”, explicou a engenheira 
ambiental Gabriela Inestal 
Ferre, que atua com parecer 
de viabilidade ambiental e 
consultoria de projetos de 
engenharia renováveis na 
M2G. “Construções em 
áreas de preservação criam 
um desequilíbrio para o 
ecossistema e geram pro-
blemas para as populações 
instaladas no local como 
falta de saneamento, coleta 
seletiva de lixo e até mesmo 
transporte”, completou.

Há 15 anos sem receber 
novas moradias populares 
pela Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São 
Paulo (CDHU) e também 
sem entregas do programa 
Minha Casa Minha Vida, 

do governo federal, desde 
2019, o apelo por habitação 
segue crescendo. Inflado 
pelas grandes dificuldades 
econômicas que a classe 
trabalhadora tem passado 

nos últimos anos, a demanda 
por moradia tem resultado 
em ocupações irregulares 
em todo o Alto Tietê.

“As APP ou Áreas de Preser-
vação de Mananciais (APMs) 

são muitas vezes locais de risco. 
Estamos falando de áreas de 
deslizamento e inundação, as 
famílias que buscar moradia 
em ocupações irregulares 
nesses espaços estão indo 

por necessidade”, lamentou a 
engenheira. Além dos riscos 
inerentes, as populações 
desses locais também aca-
bam sofrendo com a falta 
de políticas públicas. Até 
mesmo serviços básicos como 
saneamento, iluminação, 
transporte e coleta de lixo 
tendem a faltar nos primeiros 
anos de ocupação.

“A própria ocupação da 
APP ou APM, somada com 
a falta de saneamento e 
coleta de lixo, além dos 
prejuízos causados para 
as populações, prejudica 
várias espécies, danifica seus 
habitats e causa impactos 
ambientais irreversíveis”, 
pontuou Gabriela. Como 
solução, a especialista sugere 
constância no monitora-
mento das áreas. Já para as 
áreas ocupadas, é preciso 
uma revisão do programa 
de zoneamento da cidade 
levando em conta quais 
pontos podem ser regula-
rizados de forma adequada. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Áreas de Preservação Permanente (APPs) são as mais visadas pelas famílias sem teto

Mogi News/Arquivo

Mogiano desenvolve sistema 
virtual de campeonatos

O sistema tecnológico desen-
volvido para os campeonatos 
de robótica pelo fundador da 
RSM Robótica, de Mogi das 
Cruzes, Rafael Mattos, já possui 
usuários de 12 países. Além 
do Brasil, Argentina, Bolívia, 
Canadá, Colômbia, Equador, 
Filipinas, Índia, Indonésia, 
Japão, Malásia e México são 
os países que utilizam a tec-
nologia criada no ano passado

Rafael Mattos explicou que, 
Filipinas e o México também 
têm o sistema implantado. 

“Isso permite que estes países 
consigam não só participar dos 
campeonatos como também 
realizar as competições sem 
depender de ferramentas mi-
nhas aqui no Brasil, somente 
do banco de dados”, destacou.

O objetivo do sistema é que os 
competidores, de suas próprias 
residências, possam operar um 
robô real a distância por meio 
da internet, disputando com 
outros usuários da mesma 
maneira. Nestes combates, 

Tecnologia

os participantes utilizam um 
aplicativo para operar seus 
robôs que, desenvolvido pelo 
sócio Fabiano Spada.

A modalidade permite ainda 
a conexão e interação de dois 
usuários, que acompanham 
toda a dinâmica dos combates 
por meio de uma câmera.

Desde o primeiro campeo-
nato virtual de robótica com a 
categoria mini sumô, no final 
de julho do ano passado, o 
sistema tecnológico recebeu 

muitos elogios e interesses 
em utilizá-lo. “Foi quando o 
Centro Universitário FACENS, 
de Sorocaba, solicitou e nós 
instalamos o sistema para os 
campeonatos da categoria 
hockey. Hoje, aqui no Brasil, 
a nossa tecnologia já está 
instalada na universidade”, 
acrescentou. A chegada da 
pandemia da  e a suspensão 
dos campeonatos presenciais 
foi o motivo que levou os 
sócios a criarem o sistema.

Thamires Marcelino

Sistema é utilizado por 11 países e implantado em dois

Divulgação

APCD Mogi das Cruzes realiza
I Simpósio Multidisciplinar

A Associação Paulista de 
Cirurgiões Dentistas (APCD) 

– Regional de Mogi das Cruzes 
promove o I Simpósio Mul-
tidisciplinar, entre amanhã e 
quinta-feira. Toda a programação 
do evento é gratuita, será online 
e destinada aos associados e 
cirurgiões-dentistas do Alto 
Tietê. O objetivo é manter os 
profissionais da Odontologia 
atualizados sobre as técnicas 
e métodos mais modernos 
disponíveis no mercado. 

A abertura da programação 
será amanhã, às 19h30, com 
a palestra “Harmonização 
Orofacial do Estético ao Fun-
cional”, com o Coordenador 
do Curso de Harmonização 
Orofacial da APCD – Mogi, 
o Professor Mestre Doutor 
Fabiano Vasconcelos. 

Na terça=feira, às 19h30, 
será a vez do Coordenador 
do Curso de Especialização 
em Implantodontia da APCD – 
Mogi, o Professor Mestre Doutor 
Flavio Kfouri, falar sobre as 

“Indicações e Contraindicações 
dos Implantes Imediatos”. Ao 

Live

longo da palestra, o especialista 
detalhará diversos pontos do 
tratamento. 

Em um momento que as 
redes sociais ganham papel 
importante na divulgação de 
diversas áreas profissionais, a 
odontologia não poderia ficar 
de fora. No entanto, o Conse-
lho Federal de Odontologia 
possui diretrizes que regulam 
este tipo de publicação. Por 
isto, a APCD – Mogi incluiu 
na programação do simpósio, 
a palestra “Ética: Marketing 
Digital – Novas Resoluções 
do CFO”, que vai ao ar na 
próxima quarta-feira, às 16 
horas. A live será comandada 
pela Advogada especialista em 
Ética na Odontologia, Patrícia 
Theodoro. 

Os impactos da Covid-19 
na saúde bucal entram em 
pauta na palestra “Manifesta-
ções Orais da Covid-19”, que 
será transmitida na próxima 
quarta, às 19h30. Durante 
a live, a Professora Mestre 
Doutora Desirée Cavalcan-
ti, falará sobre as recentes 

manifestações documentadas 
na literatura e apresentará as 
informações mais relevantes 
sobre o tema.

O encerramento do simpósio 
está marcado para quinta-feira, 
às 19h30, com a palestra 
do Professor Mestre Doutor 
Gustavo Tralli com o tema 

“Passado, presente e futuro do 
tratamento realizado através 
da cirurgia ortognática e ATM 
na Região do Alto Tietê”. 

“A APCD – Mogi das Cruzes 
oferece educação de excelência 
por meio dos cursos e atividades 
que promovemos ao longo 
do ano. Com a pandemia de 
Covid-19, tivemos que nos 
adaptar, mas nossa meta é 
manter nossos associados e 
cirurgiões-dentistas sempre 
atualizados e ligados no que 
há de mais novo e moderno 
no mundo da Odontologia”, 
destaca o presidente da APCD - 
Mogi, Paulo Henrique Marques 
de Oliveira. 

Para participar é necessário 
realizar uma inscrição prévia 
pelo whatsapp 94135-7160.
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Em três meses, Mogi vacinou
50% do público-alvo de idosos

Desde o início da campanha, em janeiro, 30.804 pessoas das 60.748 habilitadas receberam a primeira dose

COVID-19

Após três meses do início 
da campanha de vacinação 
contra o coronavírus, Mogi 
das Cruzes imunizou pouco 
mais da metade de sua po-
pulação idosa, em números 
exatos: 50,7%. Cerca de 30 
mil mogianos com 60 anos 
ou mais receberam, pelo 
menos, a primeira dose do 
imunizante. Apesar de ain-
da não estar aberta para os 
grupos entre 60 e 66 anos, 
algumas pessoas nesta faixa 
etária já foram imunizadas 
por portarem comorbidades.

Os vacinados, no entanto, 
são só a metade de uma po-
pulação calculada em cerca 
de 60 mil idosos, conforme 
aponta o banco de dados da 
Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Seade).

A campanha de imunização 
priorizou no início os grupos 
etários mais altos, que apre-
sentavam elevado risco de 
infecção. Atualmente o maior 
índice de internados está na 

faixa entre 34 a 57 anos.
Até o começo desta semana, 

segundo atualização da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
30.804 moradores acima de 
60 anos haviam recebido a 
primeira dose da vacina. O 
total vacinado, resultado dos 
três meses de campanha, é 
apenas metade dos 60.748 
idosos residentes na cidade.

Quando considerados 
apenas aqueles que tomaram 
a segunda dose e, portanto, 
completaram de fato o pro-
cesso de vacinação e podem 
ser considerados imunes, a 
cobertura da população idosa 
pela campanha é ainda pior.

Dos mais de 60 mil mo-
gianos com direito à vacina, 
só 10.672 receberam as duas 
aplicações. Apenas 17,5% 
dos idosos em Mogi estão 
realmente imunizados con-
tra a Covid-19. No entanto, 
alguns desses grupos etários 
estão chegando agora no 
momento da aplicação da 
segunda dose, obedecendo 
o calendário nacional.

Alto Tietê
Ainda que a campanha de 

vacinação em Mogi esteja 
abaixo da expectativa, o 
percentual de idosos vaci-
nados supera o registrado 
pela maioria das cidades 
que compõem o G5 – cinco 
municípios mais populosos 
do Alto Tietê. Dentro desse 

grupo, Itaquaquecetuba obteve 
o pior resultado da região, 
alcançando uma vacinação 
de apenas 33,9% de seus 
37.537 idosos.

Mesmo com a segunda 
maior população idosa do 
G5, Itaquá ainda engatinha 
em sua campanha de imu-
nização. Foram aplicadas 

12.731 vacinas como pri-
meira dose. Considerando 
apenas os verdadeiramente 
imunizados com as duas apli-
cações, o percentual é 5,3%. 
Em números gerais, apenas 
1.998 idosos completaram 
seu esquema vacinal. No 

ranking de vacinação por 
municípios divulgado pelo 
governo do Estado, Itaquá 
permanece na última das 
645 posições.

Ainda dentro do G5, Fer-
raz de Vasconcelos também 
apresentou uma das piores 
coberturas de sua população 
idosa pela campanha contra 
a Covid-19. Só 39,2% dos 
21.049 ferrazenses com 60 
anos ou mais receberam a 
primeira dose, no total, foram 
8.253 aplicações. Na vizinha 
Suzano, que conta com a 
terceira maior população 
idosa da região, a campanha 
cobriu apenas 47,9% dos 
37.156 habitantes com 60 
anos ou mais fazendo uso 
de 17.806 doses.

Já Poá alcançou a melhor 
taxa entre as cidades citadas. 
Com 8.606 primeiras apli-
cações em uma população 
idosa total de 15.261, 56,3% 
do grupo de risco poaense já 
deu iniciou ao processo de 
imunização contra a Covid-19.

*Texto supervisionado pelo editor

Luiz Kurpel*

Vacinação de idosos no Alto Tietê avança lentamente

Wanderley@costa

A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo informa 
que as inscrições para a Lei 
de Incentivo à Cultura, que 
se encerrariam ontem, foram 
prorrogadas até o dia 30 de 
abril. A prorrogação foi feita 
com o objetivo de permitir 
que mais artistas de Mogi das 
Cruzes tenham a oportuni-
dade de acessar a plataforma 
e inscrever projetos, para 
participar da seleção.

Podem ser inscritos projetos 
das áreas de música, dança, 
artes cênicas, cinema, vídeo, 
literatura, artes visuais, arte 
popular, patrimônio cultural, 
acervos do patrimônio cul-
tural de museus, arquivos 
históricos, centros culturais e 
bibliotecas, patrimônio paisa-
gístico, pesquisa e formação 
científica nas diferentes áreas 
de conhecimento.

Além de dados básicos 
do proponente, que pode 
ser pessoa física ou jurídica, 
devem ser inseridas no sis-
tema online todas as infor-
mações referentes ao projeto, 
como apresentação, área de 

Inscrição para Lei de 
Incentivo é prorrogada

Cultura

enquadramento, objetivos, 
justificativas, abrangência 
territorial, público-alvo, pro-
dutos culturais, contrapartida 
e planilha orçamentária.

Após a validação e envio 
das propostas, elas serão 
submetidas à análise técnica, 
para a definição dos projetos a 
serem aprovados. A princípio, 
seguem valendo as mesmas 
regras referentes aos processos 
de aprovação e captação de 
recursos praticados até então, 
porém é importante lembrar 
que a lei está passando por 
um processo de reformu-
lação, com a participação 
direta da comunidade, da 
classe artística da cidade e 
do Conselho Municipal de 
Cultura (Comuc).

Mais informações sobre 
as inscrições para a Lei de 
Incentivo à Cultura podem 
ser obtidas no site da Secre-
taria de Cultura, no e-mail 
culturamogi@pmmc.com.br 
ou por meio do Whatsapp 
96567-0933. A Secretaria 
de Cultura opera em nova 
sede, no Casarão do Carmo,

Cadastramento de imóveis para receber 
indústrias e empresas está aberto

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abriu um chamamento 
público para proprietários, imo-
biliárias e corretores de imóveis 
interessados em cadastrar áreas 
na plataforma Investe Mogi. 
Podem ser disponibilizados 
imóveis e terrenos para venda 
ou locação com condições de 

Investe Mogi

receber indústrias, grandes 
empresas ou investimentos. 
O chamamento fica aberto 
até 31 de dezembro.

Podem ser beneficiadas 
áreas com possibilidade de 
receber a implantação de 
indústria, comércio atacadista, 
armazéns gerais, centros de 

distribuição ou condomínio 
empresarial, hotéis, hotéis-

-fazenda, centros e pavilhões 
de exposição, parques de lazer 
e temáticos. O imóvel deve 
ficar em Mogi das Cruzes.

Após o cadastramento da 
área, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Podem ser disponibilizados imóveis e terrenos com condições de receber grandes empresas 

Divulgação
e Social faz a verificação das 
informações do imóvel antes 
de disponibilizá-lo no Investe 
Mogi. 

A plataforma aproxima 
empresas ou empreendedores 
interessados em se instalar 
ou ampliar sua atuação no 
município com proprietários 
que têm imóveis que pode 
receber estes investimentos. 
A comercialização ou loca-
ção da propriedade é feita 
diretamente entre as partes 
interessadas, sem a partici-
pação da Prefeitura.

As áreas cadastradas também 
ficarão disponíveis na plata-
forma Investe SP, do governo 
do Estado, que faz o mesmo 
trabalho de disponibilização de 
imóveis em termos estaduais.

O acesso à plataforma Investe 
Mogi pode ser feito  por meio 
do endereço http://drti.pmmc.
com.br/smdes_portal/portal/ 
. Já o cadastramento das áreas 
disponíveis pode ser feito por 
meio do link http://drti.pmmc.
com.br/smdes_ofertantes/
ofertantes/login.php.

Veja o total de vacinados 
em Mogi por faixa etária

1ª dose
90 e mais 

85 a 89 anos 

80 a 84 anos 

75 a 79 anos 

70 a 74 anos 

65 a 69 anos 

60 a 64 anos 

Total

2ª dose

90 e mais 

85 a 89 anos 

80 a 84 anos 

75 a 79 anos 

70 a 74 anos 

65 a 69 anos 

60 a 64 anos 

Total

1.456

2.490

4.528

6.965

9.876

5.070

430 

30.804

1.076

2.175

1.116

5.439

628

146

92 

10.672
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

de Mogi das Cruzes
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Imóveis para empresas 
podem ser cadastrados

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abriu um chamamento 
público para proprietários, 
imobiliárias e corretores de 
imóveis interessados em 
cadastrar áreas na plataforma 
Investe Mogi. Podem ser 
disponibilizados imóveis 
e terrenos para venda ou 
locação com condições de 
receber indústrias, grandes 
empresas ou investimentos. 
O chamamento fica aberto 
até 31 de dezembro.

Podem ser beneficiadas 
áreas com possibilidade de 
receber a implantação de 
indústria, comércio atacadista, 
armazéns gerais, centros de 
distribuição ou condomínio 
empresarial, hotéis, hotéis-

-fazenda, centros e pavilhões 
de exposição, parques de lazer 
e temáticos. O imóvel deve 
ficar em Mogi das Cruzes.

Após o cadastramento, 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social faz a verificação 
das informações do imóvel 
antes de disponibilizá-lo no 

Investe Mogi

Investe Mogi. 
A plataforma Investe Mogi 

aproxima empresas ou em-
preendedores interessados 
em se instalar ou ampliar sua 
atuação no município com 
proprietários que têm imóveis 
que pode receber estes inves-
timentos. A comercialização 
ou locação da propriedade 
é feita diretamente entre as 
partes interessadas, sem a 
participação da Prefeitura.

As áreas cadastradas também 

ficarão disponíveis na plata-
forma Investe SP, do Governo 
do Estado, que faz o mesmo 
trabalho de disponibilização de 
imóveis em termos estaduais.

O acesso à plataforma 
Investe Mogi pode ser feito 
pelo http://drti.pmmc.com.
br/smdes_portal/portal/ . Já 
o cadastramento das áreas 
disponíveis pode ser feito 
pelo http://drti.pmmc.com.br/
smdes_ofertantes/ofertantes/
login.php.

Cadastramento pode ser feito até 31 dezembro

Fábio Miranda

Semae investe R$ 15 milhões 
para implantação de esgoto

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) 
garantiu o repasse de R$ 
15,1 milhões do Fundo Es-
tadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro), após aprovação 
do projeto elaborado pela 
autarquia para implantação de 
um sistema de esgotamento 
sanitário no núcleo urbano 
isolado do Parque Varinhas, 
no distrito de Jundiapeba. 
O contrato com o Banco 
do Brasil (agente financeiro 
do Fehidro) foi assinado na 
quinta-feira passada. Somando 
a contrapartida do Semae, 
que será de R$ 1,8 milhão, 
o investimento total previsto 
na obra alcançará R$ 16,9 
milhões.

O projeto prevê a implanta-
ção de aproximadamente 11,4 
quilômetros de redes coleto-
ras; 164 poços de visita; 127 
poços de inspeção; 4 estações 
elevatórias (bombeamento) 
de esgoto; 2,8 quilômetros de 
rede de recalque (tubulação 
que conduz os efluentes da 
elevatória até um ponto a 

Parque Varinhas

partir do qual possa seguir por 
gravidade até uma unidade de 
tratamento); 3,4 quilômetros 
de coletor-tronco; 502 ramais 
de ligação e 49 sistemas in-
dividuais de tratamento de 
esgotos.

O complexo será interli-
gado à elevatória do Jardim 
Santos Dumont III, de onde 
o esgoto será encaminhado 
para tratamento na estação 
da Sabesp, em Suzano.

A população beneficiada 
será de 2.800 moradores, 
mas o sistema poderá atender 
até 5.000 pessoas – estará 
preparado, portanto, para 
o crescimento populacional 
do bairro.

O prazo de construção 
do sistema Parque Varinhas 
será de 24 meses, contados 
após a liberação da primeira 
parcela do financiamento, 
que deve ocorrer depois do 
processo licitação, assinatura 
de contrato com a empresa 
vencedora e aprovação de 
todo processo licitatório pela 
Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (Cetesb) 
e Banco do Brasil.

O Parque Varinhas é um 
dos bairros que integram o 
projeto de sistemas de esgo-
tamento sanitário em núcleos 
isolados, que está em fase de 
elaboração pela autarquia.

O investimento – na ela-
boração dos projetos para 
todos os oito núcleos – é 
de R$ 5,7 milhões, sendo 
R$ 4,6 milhões do governo 
Federal e R$ R$ 1,1 milhão 
do Município. Nesta etapa, 
estão sendo feitos os estu-
dos para, posteriormente, o 
Semae buscar recursos para 
as obras, tal como ocorreu 
para o Parque Varinhas.

Os demais núcleos con-
templados serão Biritiba-Ussu, 
Chácaras Guanabara, Jardim 
Nove de Julho, Parque São 
Martinho, Quatinga, Taiaçu-
peba e Vila Mathias (Sabaúna).

Em Mogi das Cruzes, um 
núcleo isolado que já conta 
com sistema de coleta e tra-
tamento de esgoto é a Vila 
Andrade, em Sabaúna.

Alto Tietê registra 94 pessoas 
desaparecidas desde janeiro

Informação foi passada pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes a pedido da reportagem

MAIS DE UMA POR DIA

Levantamento feito pelo 
Setor de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa (SHPP) de 
Mogi das Cruzes apontou 
que, somente neste ano, 94 
boletins de ocorrências (BOs) 
foram registrados em algu-
mas das delegacias das dez 
cidades do Alto Tietê. Os 
números levam em conta 
os dados computados até o 
mês passado, ou seja, esse 
número já pode estar maior 
do que o dado divulgado 
pela SHPP, uma vez que a 
média de desaparecimento, 
até o final de março, é de 
mais de uma pessoa por dia.

Ainda segundo a SHPP, os 
desaparecidos são, em sua 
maioria, do sexo masculino 
e jovens, que saem dos seus 
lares em função de conflitos 
familiares, uso de drogas, 
envolvimento em crimes, 
transtornos mentais, depressão 
e alcoolismo. Ao todo existem 
210 Procedimentos de Inves-
tigação de Desaparecimento 

(PIDs) na região, de 2016 
até 2021. “Destes, 109 ainda 
estão em andamento para a 
localização dos desaparecidos 
e os demais já foram locali-
zados, porém, aguardando 
o Boletim de Ocorrência de 
Encontro de Pessoa, um dos 
instrumentos que põe fim às 
investigações”, informou o 
SHPP à reportagem durante 
a semana passada.

São realizadas, também, 
pesquisas junto aos sistemas 
de informação ao alcance da 
Polícia Civil, diligências junto 
aos familiares, amigos, hospitais, 
Instituto Médico Legal (IML), 
albergues e dentre outras. 
Para o Setor de Homicídios, 
uma ferramenta eficiente é 
a divulgação de fotografias 
e o compartilhamento do 
fato nas redes sociais.

Criador do projeto En-
contrando Vidas, o mogiano 
Marcos Antonio Pinto de Mo-
raes já identificou quase 200 
desaparecidos com a função 
independente exercida há 
cinco anos. O Guarda Civil 

Metropolitano (GCM), que 
atua em São Paulo, explicou 
que a segurança pública 
deveria ter um trabalho de 
centralização de dados à 
população. “Quando houver 
uma política pública que 

trate deste caso com mais 
seriedade em relação a uni-
ficação e centralização de 
dados, com certeza teremos 
menos desaparecidos no 
Brasil”, afirmou.

Os familiares podem prevenir 

para que não ocorra um de-
saparecimento, conversando 
com os adolescentes caso 
tenham problemas em casa, 
conhecendo seus amigos e os 
sites de pesquisas utilizados 
constantemente.

“O cuidado especial com 
os idosos, identificando-os, 
de alguma maneira, para que 
caso se percam, ou sofram 
algum problema de saúde, 
possam ser identificados nos 
atendimentos”, aconselhou 
o GCM. Ele recomendou, 
ainda, que todos registrem 
um BO imediatamente após 
notar o desaparecimento de 
qualquer indivíduo, e que não 
esperem as 24 horas, como 
é de praxe ao informar um 
desaparecimento.

Outros anos
No entanto, ao observar 

o número de pessoas com 
paradeiro desconhecido, é 
possível notar uma grande 
oscilação. Nos três últimos 
anos, o maior número de 
desaparecimentos no Alto 
Tietê foi de 634 pessoas, em 
2019. Um ano antes, 502 
registro de pessoas desapa-
recidas foram feitos, já no 
ano passado, por sua vez, 
396 moradores da região, 
desapareceram.

Thamires Marelino

Em toda o Alto Tietê, há 106 investigações para encontrar os desaparecidos

Mogi News/Arquivo
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Chevrolet Tracker foi 
o SUV mais vendido do 
Brasil em março, com 6,4 
mil unidades emplacadas. 
Além disso, foi o veículo de 
passeio que mais cresceu 
em volume de vendas no 
primeiro trimestre, com 
um incremento de qua-
se 12 mil unidades ante 
o mesmo período do ano 
passado.

A nova geração do Trac-
ker está completando um 
ano e chega à linha 2022 
com novidades. A prin-
cipal delas é a tecnologia 
sem fio para a projeção de 
aplicativos do smartpho-
ne diretamente na tela de 
8” do veículo. O sistema 
compatível com Android 
Auto e Apple CarPlay é ca-
paz de projetar apps como 
o Waze, Spotify e What-
sApp no multimídia My-
Link - para maior seguran-
ça, pode ser operado por 
comando de voz.

Com esta nova funciona-
lidade, o Tracker inaugura 
o mais alto nível de conec-
tividade em sua categoria, 
com o conceito de “wire-
less car” ou carro sem fio, 
até porque o veículo ofe-
rece também o carregador 
de smartphone por indu-
ção magnética. Este pacote 
também conta com o sis-
tema de telemática avan-
çada OnStar, o aplicativo 
myChevrolet e o sistema 
de Wi-Fi nativo.

“De série a partir da ver-
são LT do Tracker, a proje-
ção sem fio traz mais prati-
cidade para o dia a dia e é 
mais um passo importan-
te dentro da estratégia de 
evolução contínua do pro-
duto, que dita tendências 
nos quesitos mais valori-
zados pelo consumidor: 
design, segurança, confor-
to, desempenho e conec-
tividade”, explica Rodrigo 
Fioco, diretor de Marketing 
de produto da GM Améri-
ca do Sul.

Na tecnologia de pro-
jeção sem fio da Chevro-

SUV MAIS VENDIDO

Chevrolet Tracker 2022 recebe 
novidades para nova versão
A principal mudança do veículo é a conectividade, que passará a ser sem a utilização de cabos no veículo

Suplemento
automotivo
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Serviço ao assinante: 4735.8015 
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Media GM

Nova geração do Tracker está completando um ano desde a reformulação; o veículo é o mais vendido dentro da categoria que é enquadrado: o de SUV

Até o sistema de carregamento é feito por indução magnética

let, a transmissão é fei-
ta pelo Wi-Fi do veículo, 
o que garante maior flu-
xo de dados. Para habili-
tar a projeção sem fio do 
smartphone para o mul-
timídia do carro, o usuá-
rio precisa fazer o parea-
mento apenas uma única 
vez, seguindo as instruções 
que aparecem no visor do 
equipamento.

“Os carros com alto ní-
vel de conectividade são 
os mais atrativos e valori-

zados pelo mercado. Ou-
tro fator fundamental é a 
forma como a tecnologia 
interage com o consumi-
dor. Este é o grande dife-
rencial da Chevrolet. En-
tregamos tudo isso com 
muita praticidade, conve-
niência e, principalmente, 
segurança”, explica Fioco.

O sistema de carrega-
mento por indução magné-
tica já está disponível para 
o Tracker desde a chegada 
da nova geração, apresen-

tada no fim de março do 
ano passado. Para iniciar 
a operação, basta colocar 
o celular sobre a almofa-
da de carregamento rápi-
do posicionada no conso-
le central.

Conectividade nível 4

O Tracker oferece tam-
bém sistema de telemáti-
ca avançada OnStar com 
diversos serviços focados 
em proteção e segurança, 
como o de resposta auto-
mática em caso de aciden-
te. Ao detectar a deflagra-
ção dos airbags, o veículo 
é capaz de enviar um si-
nal com sua localização 
exata à central de atendi-
mento para que possa pro-
videnciar resgate, caso ne-
cessário.

Ainda em relação a co-
nectividade, o Tracker se 
destaca pelo Wi-Fi nativo a 
bordo com sinal até 12 ve-
zes mais estável, possibili-
dade de atualizações remo-
tas de sistemas eletrônicos 
(OTA) e conta ainda com 
o aplicativo myChevrolet 
para consultar informa-
ções do computador de 

bordo e para comandar 
diversas funções do veí-
culo a distância.

A linha 2022 do SUV com-
pacto da Chevrolet che-
ga às concessionárias em 
quatro opções de acaba-
mento (MT/AT, LT, LTZ e 
Premier) e duas opções de 

motor turbo flex, de 116 cv 
ou 133 cv, ambos caracte-
rizados pelo balanço entre 
performance e eficiência 
energética. A propósito, o 
Tracker é o mais econô-
mico de sua categoria, de 
acordo com dados do In-
metro.
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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

 Novas oportunidades e escolhas

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: ANTONIO DIAS DA SILVA, ANA MARIA 

SOSA DE MARQUES E RITA DE CASSIA FERREIRA

DIA 19/04: NATALY APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

Te desejo um dia lindo, cheio de diversão e muita alegria 

junto das pessoas que você ama. Que Deus te guie sempre! 

Resiliência é ter dentro de si um sol 
que nunca se põe.”

 cultura@jornaldat.com.br

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

Volta às aulas presenciais na educação infantil

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

O momento pede atenção, sabemos que a realidade de 
algumas famílias faz com que a criança precise ir para 
a escola, que além de ser um local acolhedor, deve 
apresentar todos os protocolos de segurança,  entre 
eles, adequar os espaços físicos de acordo com o número 
de alunos e estar autorizada para receber as crianças e 
professores. A escola é o lugar onde as crianças sentem-
se seguras e amadas, mas o momento pede muita atenção! 
Para que a retomada seja feita de forma segura é 
necessário primeiramente que haja uma parceria nos 
combinados da escola e da família, um trabalho de 
conscientização seguindo rigorosamente os protocolos. 
O diálogo em casa com as crianças deve ser de forma 
tranquila e bem explicado respeitando as faixas-etárias, 
sem intenção de provocar “medo” na criança e sim de 
entendimento da situação atual que estamos vivendo. 
Na escola a professora dará continuidade a explicação 
reforçando a importância do uso da máscara, de lavar e 
higienizar as mãos  periodicamente, priorizar espaços 
ao ar livre, explicar que os lanches não podem ser 
compartilhados assim como os brinquedos e que não 
podem ter contatos fi sicos com os colegas e professores! 
Uma dica para a escola de educação infantil é contar com 
um planejamento estratégico para que todas essas regras 
sejam aplicadas de forma lúdica. Assim todos se sentem 
mais seguros e as crianças aprendem brincando!
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Projeto prevê pena maior para abandono de idosos

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4626/2020 que prevê o 
agravamento das penas para abandono de incapaz e maus-tratos praticados 
contra crianças, idosos e pessoas com deficiência. O projeto visa endurecer 
as penas para casos de abandono de incapaz, maus-tratos e exposição a 
perigo da integridade e da saúde, física ou psíquica, do idoso, da criança e de 
pessoas com deficiência, aumentando a punição para quem expuser essas 
pessoas a perigo ou submetê-las a condições desumanas ou degradantes. 

PREVENÇÃO

Estima-se que uma em 
cada três pessoas acima de 
65 anos sofra uma queda e 
que um a cada vinte dos que 
caíram tenham algum tipo 
de fratura grave. Os dados 
são do Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortope-
dia do Ministério da Saúde. 

Muitas vezes, as armadilhas 
estão dentro de casa: tapetes 
e outros objetos espalhados 
que ajudam a aumentar os 
riscos.  Dentre os mais ido-
sos, com 80 anos ou mais, 
40% caem a cada ano. Dos 
que moram em asilos e casas 
de repouso, a frequência de 
quedas é de 50%. 

O médico ortopedista do 
Instituto Mogiano de Orto-
pedia e Traumatologia (Imot) 
Fernando Abdala, especialis-
ta em quadril, afirmou que a 
queda mais comum é a que 
traz problemas ao fêmur, o 
osso mais longo e volumo-
so do corpo humano que 
localiza-se na coxa: “Mui-
tas vezes o paciente chega 
com uma queixa dolorosa e 
muitas vezes vem andando, 
mas há casos em que ele não 
consegue nem andar ou se 
demora para ser socorrido 
pode chegar até a não con-
seguir andar, sem dor. Fa-
zemos o raio-x e se houve 
fratura encaminhamos à ci-
rurgia”, informou o médico. 
Todos os exames necessários 
são realizados pelo próprio 
Imot e as cirurgias ocorrem 
em hospitais de referência. 
Em 100% dos casos, o pa-
ciente volta a andar, mas há 

Cristina Gomes 

Queda atinge um a cada três 
idosos até dentro de casa
Armadilhas podem estar em tapetes, desnível de um cômodo para outro e até na falta de um ambiente iluminado

situações também de limita-
ções como a diminuição da 
marcha ou a necessidade de 
andar apoiado em bengala.

Um dos grandes proble-
mas, muitas vezes está na 
casa que não foi preparada 
para ter uma pessoa idosa. 
E há exemplos clássicos: a 
pessoa não enxerga o degrau 
ou o relevo do chão, se de-
sequilibra e cai e já é muito 
comum após os 60 anos a 
diminuição no equilíbrio do 
corpo: “O ideal é tirar tudo 
o que pode ser um compli-
cador ou causador do aci-
dente como os tapetes; se a 
casa tiver desnível entre um 
ambiente e outro, o ideal é 

colocar rampa se tiver espaço 
e ainda colocar luzes nos de-
graus para que quem estiver 
descendo ou subindo possa 
enxergar onde está pisando 
com mais facilidade”. 

O médico chama a atenção 
para que, no caso de queda, 
o socorro seja feito de for-
ma rápida até para verificar 
a gravidade do acidente e 
tomar as medidas necessá-
rias como exames de raio-x 
e até cirurgias se for necessá-
rio. Isso porque o idoso aca-
mado também agrava mui-
to a  situação dele, pois na 
cama ele perde ainda mais o 
equilíbrio e pode ter outras 
complicações clínicas como 

o risco de trombose, pneu-
monia e até escaras.

As mulheres estão mais 
propensas a quedas por conta 
da menopausa, da perda de 
massa e dos ossos mais fra-
gilizados: “Homem e mulher 
caem do mesmo jeito, mas 
as mulheres se machucam 
mais. A idade mais clássica 
para queda é dos 60 anos. 
São estes os casos que mais 
chegam ao Imot”, declarou 
o médico.

Para chegar à maturidade 
mais saudável, o ideal mesmo 
é ter uma rotina com mais 
qualidade de vida: praticar 
exercícios que são importantes 
para melhorar o equilíbrio e 

Divulgação

Médico Fernando Abdala, diz que a queda mais comum é a que prejudica o fêmur

saúde+
maturidade

o desenvolvimento da massa 
óssea. E as atividades devem 
ser feitas dentro do limite de 
cada pessoa. Para isso, a ida 
a um médico para fazer exa-
mes e buscar orientações se 
torna essencial para promo-
ver a saúde como um todo.

Os fatores de risco que 
mais se associam às quedas 
são: idade avançada (80 anos 
ou mais); sexo feminino; his-
tória prévia de quedas; imo-
bilidade; baixa aptidão física; 
fraqueza muscular de mem-
bros inferiores; fraqueza do 
aperto de mão; equilíbrio di-
minuído; marcha lenta com 
passos curtos; dano cognitivo; 
doença de Parkinson; sedati-
vos e outros medicamentos.

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, os riscos 
dependem da frequência de 

exposição ao ambiente inse-
guro e do estado funcional 
do idoso. Idosos que usam 
escada regularmente têm me-
nor risco de cair que idosos 
que a usam esporadicamente. 

Pequenas dobras de ta-
pete ou até mesmo fios no 
chão de um ambiente são um 
problema para idosos com 
andar arrastado. Manobras 
posturais e ambientais, fa-
cilmente realizadas e supe-
radas por idosos saudáveis, 
associam-se fortemente a que-
das naqueles portadores de 
alterações do equilíbrio e da 
marcha. Idosos fragilizados 
caem durante atividades ro-
tineiras, aparentemente sem 
risco. Por isso é importante 
retirar tudo o que pode tra-
zer risco ao idoso para evitar 
a ocorrência de acidentes. 

Para aumentar a segurança em casa:

- Elimine de sua casa tudo aquilo que possa provocar 
escorregões e instale suportes, corrimão e outros 
acessórios de segurança;
- Use sapatos com sola antiderrapante;
- Amarre o cadarço do seu calçado;
- Substitua os chinelos que estão deformados ou estão 
muito frouxos;
- Use uma calçadeira ou sente-se para colocar seu 
sapato;
- Evite sapatos altos e com sola lisa; 
- Evite ingestão excessiva de bebidas alcoólicas; 
- Mantenha uma lista atualizada de todos os 
medicamentos que está tomando, ou que costuma tomar, 
e as dê para os médicos com quem faz consulta; 
- Informe-se com o seu médico sobre os efeitos 
colaterais dos remédios que você está tomando e de seu 
consumo em excesso; 

Fonte: Ministério da Saúde



Domingo, 18 de abril de 2021 11portalnews.com.br Maturidade  + Saúde

IMPOSTO DEVIDO

Você sabia que o seu 
Imposto de Renda (IR) 
devido à Receita Federal 
pode ajudar a reforçar o 
caixa das políticas públicas 
em benefício aos idosos 
do seu município? No ano 
passado, por exemplo, foi 
graças ao valor na conta 
destinada ao Fundo Mu-
nicipal do Idoso (FMI) que 
quatro instituições de longa 
permanência de Mogi das 
Cruzes receberam ajuda 
financeira, durante a pan-
demia do coronavírus para 
comprar equipamentos de 
proteção e outros gastos 
necessários.

As pessoas físicas e jurí-
dicas podem destinar ao 
Fundo Municipal do Idoso 
(FMI) uma porcentagem 
de seu Imposto de Renda 
(pessoas físicas: limite de 
3% a 6% e pessoas jurídicas: 
limite de 1%).

A destinação de parte do 
IR não representa nenhum 
gasto extra para o contri-
buinte. Basta fazer a doação 
no prazo estabelecido e 
dentro da porcentagem 
máxima permitida e incluir 
os dados na declaração de 
ajuste anual do IR a ser en-
tregue em 2021. Com isso, 
o percentual doado deixa 
de ser recolhido ao caixa 
da União e é diretamente 
destinado ao conselho, 
projeto ou programa es-
colhido pelo contribuinte.

Os contribuintes pessoas 
físicas podem optar por 
fazer as destinações dire-
tamente na Declaração de 
Ajuste Anual a ser entregue 
em 2021, mas nesse caso 
o percentual fica limitado 
a 3% do imposto devido, e 
as destinações podem be-
neficiar apenas os fundos 

Cristina Gomes

Imposto de Renda ajuda nas 
políticas públicas aos idosos
Destinação feita pelos mogianos colaborou para a manutenção de quatro entidades de longa permanência

Divulgação

Marcello Casal JrAgência Brasil

Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Mogi, Caio Gimenes valoriza as contribuições

Destinação ao Fundo Municipal pode ser realizada com valor de até 6% do IR devido

das crianças e adolescentes 
e o dos idosos.

O presidente do Conse-
lho Municipal do Idoso, o 
advogado Caio Gimenes 
do Nascimento, afirmou 
que os recursos são im-

portantes para ajudar as 
entidades que cuidam dos 
idosos. Na última reunião 
do conselho realizada nesta 
semana, por exemplo, os 
representantes das entidades 
solicitaram um novo aporte 

financeiro, mas deverão 
apresentar um relatório 
das suas necessidades, que 
será submetido não apenas 
ao Conselho Municipal do 
Idoso como à Secretaria 
Municipal de Assistência 

Social. Em média, a verba 
do Fundo Municipal do 
Idoso varia de R$ 1 milhão 
a pouco mais de R$ 800 
mil: “É um recurso que é 
utilizado em benefício da 
própria cidade”, afirmou ele.

Muitas pessoas desconhe-
cem esta possibilidade, mas 
um material de divulgação 
é preparado pela Coorde-
nadoria de Comunicação 
para incentivar os mogianos 
a ajudar o Fundo Municipal 
do Idoso explicando o passo 
a passo. Até uma cartilha 
já foi elaborada com este 
fim para incentivar mais 
as doações, pois os recur-
sos destinados ao Fundo 
Municipal poderiam ser 
ainda maiores.

O Conselho Municipal do 
Idoso (CMI) foi estabelecido 
pela Lei Municipal nº 5.908, 
de 18 de Julho de 2006. É um 
órgão permanente, interlo-
cutor de caráter consultivo, 
deliberativo, formado com 
representação paritária 
(Poder Público e Socie-
dade Civil), tendo como 
objetivo principal elaborar 
e administrar a execução 
da Política Municipal do 
Idoso, estabelecendo as 
diretrizes e as metas a se-
rem atingidas, inclusive, 
fiscalizando a sua correta 
aplicação.

O Conselho do Idoso tem 
representantes de todas 
as secretárias municipais, 
como Assistência Social; 
Assuntos Jurídicos; Educação; 
Esportes e Lazer; Saúde; 
Governo; Planejamento e 
urbanismo; Cultura e Fundo 
Social de Solidariedade. 
Da sociedade civil parti-
cipam representantes das 
entidades como o Instituto 
Pró+Vida; a Casa de São 
Vicente de Paulo; o Centro 
de Convivência da 3ª Idade 

Renascer de Mogi das Cru-
zes; a Associação Manuel 
Maria - Estância Renascer; 
o Instituto Pró+Vida São 
Sebastião; Além da União 
dos Aposentados e Pensio-
nistas de Mogi das Cruzes; 
A Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC) e a Universi-
dade Braz Cubas; além do 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi). Todas as entidades 
estão com representantes 
titulares e suplentes na 
composição do Conselho 
Municipal do Idoso. Na 
página da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes há infor-
mações sobre a composição 
do conselho, bem como 
acesso às atas das últimas 
reuniões realizadas e as de-
liberações feitas pelo grupo 
no endereço eletrônico: 
mogidascruzes.sp.gov.br. É 
possível também verificar 
o endereço do grupo, que 
não possui sede própria 
mas tem como referência a 
Casa dos Conselhos. Neste 
período de pandemia, as 
reuniões estão ocorrendo 
de forma online. 

Doações
As doações são recebidas 

através da seguinte conta 
bancária:

CNPJ: 19.598.876/0001-00
Banco: Caixa Econômica 

Federal
Agencia: 0350
Operação: 006
Conta Corrente: 00000159-0.
Após realizada a doa-

ção, dirigir-se a Casa dos 
Conselhos com o compro-
vante de deposito, sito à 
Rua Francisco Franco, 133, 
Centro - Mogi das Cruzes 
(Sede II da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes), e solicitar 
o recibo junto ao Conselho 
Municipal do Idoso para 
ter o comprovante.
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Domingo, 18 de abril de 2021

A coluna destaca alguns dos nomes conhecidos do circuito e pulveriza flashes 
pela passagem de mais um aniversário por estes dias . Como sempre digo , 
brindar a data de aniversário é sempre salutar . Resgatamos a cada ano vivido 
a certeza de que fomos abençoados . Na passagem de aniversário percebemos 
que o tempo passa rápido e o hoje é o que importa. Claro que devemos pensar 
no amanhã, mas não podemos deixar passar as oportunidades e em especial 
brindar como se manda o figurino .  Não podemos nos esquecer de agradecer-
mos a Deus e se estivermos com quem amamos aí fica mais que perfeito . Por 
isso e com isso , enfeito a página desejando muita saúde e felicidades a todos 
que aqui tem suas fotos desfiladas e também aos demais amigos e leitores que 
irão brindar e comemorar . Deus abençoe a todos !!!! 

BirthdayHappy 
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Marilda Moreira Renzi - Segunda-Feira 19/04

 José Roberto Gatti - Sábado 17/04

Quésia Rodrigues Jorge 
Camargo - Sábado 17/04

Jamile Santana - Domingo 18/04 Mayara Gama - Sábado 17/04 

Valdir de Brito Moraes - Domingo 18/04 Joice Silva - Domingo 18/04


