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SEGURANÇA

Procura por
EPIs aumenta
com pandemia

Mercado oferece produtos 
para todo tipo de proteção, 
como luvas, botas e capace-
te. No entanto, segmento que 
mais cresceu foi o de máscaras. 
Maturidade + Saúde, página 11

Média móvel de óbitos por 
Covid cai 50% em 14 dias

Dados referem-se aos números divulgados pelo Condemat nas últimas semanas; de 8,4, o índice baixou para 4,2

QUALIDADE

  Água consumida no município passa por 
26 mil testes a cada mês. Cidades, página 5

Mogi das Cruzes obteve uma das 
melhores reduções na média móvel 
de mortes por coronavírus nas últi-
mas duas semanas. Até sexta-feira, a 
taxa era de 4,2 óbitos por dia, duas 
semanas antes estava em 8,4. A re-
dução de 50% confirma a eficácia 
das medidas restritivas impostas pela 
Prefeitura em março. Nas cinco ci-
dades mais populosas do Alto Tietê, 
a média de redução foi de 30,4%. 
Conforme levantamento feito com 
base em dados do Condemat, 16 
pessoas morreram por dia nas cin-
co cidades nas duas últimas sema-
nas. Há 14 dias, a média era de 23.  
Cidades, página 6

Sebrae-SP

Parceria oferece 
168 vagas em 
cursos gratuitos
Cidades, página 4

Média de mortes das cinco cidades mais populosas da região ficou em 30,4%; Suzano é a única que registrou elevação no período
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Licitação

Estrada da Volta Fria faz parte
do pacote aberto para reformas

Projeto deve incluir reforma da antiga ponte; outras
duas vicinais de Suzano serão atendidas. Cidades, página 3
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SEM MULTA
A moção, de autoria da Comissão 
de Indústria, Comércio, Agricultura 
e Direito do Consumidor, presidida 
pelo vereador Clodoaldo de Moraes 
(PL), foi aprovada na semana pas-
sada, na Câmara. A proposta ape-
la para a criação de normas fede-
rais, estaduais e municipais para 
anistiar multas administrativas 
aplicadas aos estabelecimentos 
comerciais por conta do enfren-
tamento à Covid-19.

ESCOLA DO FUTURO
A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes estuda implementar o proje-
to “Escola do Futuro”, menciona-
do pelo prefeito Caio Cunha (Pode) 
na semana passada. A proposta, 
segundo a Secretaria de Educa-
ção, é construir um centro de re-
ferência para o desenvolvimento 
intersetorial de políticas públicas 
visando o desenvolvimento da co-
munidade e a promoção da cida-
dania para toda a população. A ad-
ministração municipal  informou 
que os estudos ainda estão sen-
do iniciados em parceria entre as 
pastas de Educação e Planejamen-
to, mas que ainda não foi definida 

uma data para o início da execu-
ção do projeto.

MUTIRÃO EM CEZAR
O Jardim Bela Vista e Jardim São 
Pedro, ambos no distrito de Cezar 
de Souza, serão atendidos hoje pelo 
mutirão de limpeza pública, exe-
cutado pelas equipes da Secreta-
ria Municipal de Serviços Urbanos. 
As equipes vão atuar em um amplo 
perímetro, composto por mais de 
50 quarteirões, desde as primei-
ras horas da manhã. O mutirão é 
realizado todos os sábados, com 
o objetivo de manter os bairros da 
cidade em boas condições. 

FOCO DA SEMANA
O Serviço Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) vai realizar obras de 
setorização da região leste para a 
semana de 26 a 30 de abril. A au-
tarquia segue com os trabalhos de 
assentamento de redes para me-
lhorar o abastecimento em Cezar 
de Souza, Botujuru e Vila Oroxó. A 
setorização é uma divisão de uma 
grande área de distribuição em sis-
temas menores para aperfeiçoar 
o fornecimento de água, agilizar 
manutenções e diminuir perdas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

De olho na Educação

O 
momento atual é ímpar na histó-
ria do país, pelo menos no que se 
refere aos últimos cem anos em 
relação às doenças que saíram de 

controle, como é o caso do coronavírus (Co-
vid-19) que embora os números apontem 
para reduções nas mortes e internações, a en-
fermidade ainda se mostra fora de controle. 

Quando esse período passar – tomara que 
não demore muito – nos veremos frente a 
frente com nossos problemas corriqueiros. 
Nossos fantasmas voltarão com tudo, uma 
vez que muita coisa ficou parada em razão 
da pandemia, como trabalho e economia. 

Mas é a Educação, segmento que ainda so-
mos péssimos de uma forma geral, que vol-
tará a nos assombrar. Último levantamento 
do Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes (Pisa), feito em 2019, mostrou 
que dois terços dos brasileiros com 15 anos 
sabem menos que o básico de matemática. 
Em leitura, o Brasil está atrás de outros 50 
países. Para uma nação que aspira ser um 
ator global, os resultados são vergonhosos 
e não devem sofrer alterações significativas 
enquanto o atual governo estiver ocupando 

o Palácio do Planalto. 
O que nos sobra são ações que visam a me-

lhoria da Educação. Neste sentido, é possível 
ver com bons olhos a parceria do Consórcio 
de Desenvolvimento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) e Fundação Itaú Social. Em 
um primeiro contato, ainda durante a sema-
na, o Condemat informou que “a iniciativa 
vai oferecer, por meio da Oficina Municipal 
- Escola de Cidadania e Gestão Pública, ati-
vidades de formação humana e capacitação 
técnica voltadas aos dirigentes de educação 
dos 12 municípios consorciados em temas 
relacionados à gestão pedagógica, adminis-
trativa e financeira”. Encontros ainda serão 
realizados para que o planejamento possa 
ser executado. 

Mais do que nunca é importante perceber 
o papel da educação para além dos bancos es-
colares. Ter um arcabouço educacional é vital 
para enfrentar momentos como este que esta-
mos passando. Muitos estão sofrendo com a 
pandemia porque acreditam em notícias falsas 
e ignoram a existência dela, achando que não 
passa de uma gripe. Já vimos que não é e um 
povo mais educado saberia disso. 

Há pouco tempo chegou 
ao meu conhecimento um 
fato triste, como tantos ou-
tros veiculados, diariamente, 
pela mídia. A filha de uma 
grande amiga, casada há 
mais de 20 anos, esforçou-

-se, juntamente com o mari-
do, para construir a casa dos 
sonhos, mesmo que já tives-
sem uma boa casa construída 
logo após o casamento. Os 
filhos já grandes, e tendo o 
casal bom poder aquisitivo, 
entusiasmados, foi-se a luta 
e compraram o terreno num 
condomínio de luxo.

Entusiasmados, logo apro-
varam o projeto de um bom 
arquiteto, obtiveram licença 
do departamento de obras 
da prefeitura, assinaram o 
contrato com o engenheiro 
responsável pela construção 
da obra. Cada semana o so-

Edificando a casa

ARTIGO
José Mauro Jordão

nho ia se tornando realida-
de. Casa pronta, ambiente 
acortinado com mobiliário 
moderno, belo jardim com 
piscina – um pedacinho do 
céu. Juntando beleza e har-
monia acabou sendo capa 
de revista.

O fato triste: o bom com-
panheiro de tantos anos en-
graçou-se, dentro da empresa, 
com uma envolvente médica; 
as labaredas da paixão cres-
ceram rapidamente dentro 
dele, como é comum acon-
tecer no coração descuidado 
de um homem. Apressado 
fez tolice – exigiu do antigo 
amor o divórcio e a partilha 
dos bens, inclusive a venda 
da atual propriedade; tudo 
isso aconteceu diante dos fi-
lhos que se negavam a acre-
ditar na chocante realidade.

A casa dos sonhos se desfez 

como castelo construído na 
areia pelas ondas fortes do 
mal. Na verdade, a felicida-
de do lar não se edifica com 
material de construção, a casa 
sim. Existe a casa construída 
pelas mãos humanas, mas 
para viver bem nela temos 
de edificar também a casa 
moral e espiritual chama-
da lar, edificada pelas Mãos 
de Deus.

O essencial é invisível aos 
nossos olhos, é essa essên-
cia espiritual de virtudes que 
Deus exige na edificação do 
lar, onde temos a unidade 
familiar que nos permite su-
portar as tempestades da vida 
e acalmá-las com fé, amor, 
compreensão e perdão. Sal-
mo 127: “Se o Senhor não 
edificar a casa, em vão tra-
balham os que a edificam; se 
o Senhor não guardar a cida-
de, em vão vigia a sentinela”.

 josemaurojordao@gmail.com
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Limpeza do Guaió começa 
nas próximas semanas

O Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (DAEE) 
deverá iniciar nas próximas 
semanas o trabalho de lim-
peza e desassoreamento de 
1,5 mil metros do rio Guaió 
nos municípios de Suzano 
e Poá, no trecho entre a foz 
junto ao rio Tietê e a rodo-
via Mogi-Guararema com 
estimativa de remoção de 
aproximadamente 25.000 
m³ de sedimentos.

O trabalho de desasso-
reamento do córrego Itaim 
faz parte de um conjunto 
de intervenções nos mu-
nicípios de Suzano, Mogi 
das Cruzes, Guarulhos, Poá 
e Itaquaquecetuba e São 
Paulo e representam um 
investimento de R$ 22,45 
milhões. 

Na semana passada, o DAEE 
deu inicio aos trabalhos de 
limpeza e desassoreamento 
do córrego Itaim, em Poá. Os 
trabalhos contemplam um 
trecho de mil metros, entre a 
rotatória da avenida Marginal 
e a rodovia Mogi-Guararema. 

Em Suzano e Poá

Serão removidos cerca de 
13.500 m³ de sedimentos 
(areia, terra, lodo e lixo) do 
córrego; o equivalente a 5,4 
piscinas olímpicas (2.500 
m³ cada).  

A limpeza visa desobstruir 
a profundidade do canal para 
aumentar a capacidade de 
vazão do curso d’água. A 
ação contribui no combate 
a enchentes, principalmente 
em épocas chuvosas.   

“É uma intervenção importante 

que vai contribuir de maneira 
significativa para reduzir a 
ocorrência de alagamentos 
nestes pontos”, destacou o 
superintendente do DAEE, 
Francisco Eduardo Loducca.  

Para o trabalho de de-
sassoreamento do rio serão 
investidos R$ 1,3 milhão 
com recursos do Fehidro, o 
Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos, e do DAEE. Os 
serviços estarão concluídos 
em 9 metros.

Curso do rio está na divisa entre as duas cidades

Mogi News/Arquivo

Estrada do Pavan será 
interditada na noite de hoje

A Estrada do Evangelho 
Velho, popularmente conhecida 
como Estrada do Pavan, será 
interditada na noite de hoje, 
para a execução de reparos 
asfálticos. As equipes da Se-
cretaria Municipal de Serviços 
Urbanos abrirão uma frente 
na via a partir de amanhã, 
para tapar buracos e fazer 
correções na capa asfáltica. 
Os problemas decorrem da 
ação do tempo e também 
do alto fluxo de veículos de 
grande porte que utilizam o 
acesso. A previsão é que os 
trabalhos se estendam por 
uma semana.

Neste ínterim, a estrada, 
que liga a Rodovia Mogi-

-Dutra à Via Perimetral, ficará 
interditada e o trânsito será 
desviado pela Rodovia Mogi-

-Dutra. A Secretaria Municipal 
de Transportes implantará 
sinalização no local, para 
alertar os motoristas sobre 
a interdição. Uma vez no 
local, as equipes da Prefeitura 
também cuidarão de trabalhos 
de roçada da vegetação às 

Obras

margens da pista, bem como 
limpeza geral.  

A recuperação do asfalto da 
Estrada do Pavan é um traba-
lho importante, que precisa 

ser realizado periodicamen-
te, dada a alta circulação de 
veículos na via, em especial 
caminhões. A última frente 
de manutenção do asfalto da 
via foi realizada em janeiro 
deste ano. A interdição se 
faz necessária por questões 
de segurança, uma vez que 
boa parte dos reparos é feita 
na parte central da estrada, o 
que compromete as duas pistas. 
Vale lembrar que a estrada é 
de pista simples, com apenas 
uma faixa de circulação em 
cada sentido.

Objetivo é tapar buracos e fazer correções asfáltica

Divulgação/PMMC

Licitação para reforma de mais 
três estradas deve sair até maio

Volta Fria, em Mogi, e Furuyama e Neves, em Suzano, são as vias que farão parte dessa nova licitação do DER

TRANSPORTE

O deputado estadual Es-
tevam Galvão de Oliveira 
(DEM) informou, na quinta-

-feira passada, que o edital 
para a licitação das obras de 
pavimentação para mais três 
estradas vicinais na região 
do Alto Tietê, que será rea-
lizada pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), será publicado até 
começo do próximo mês.

Segundo o parlamentar, 
até maio a estrada da Volta 
Fria em Mogi das Cruzes 
e as estradas dos Neves e 
do Furuyama, localizadas 
na região norte de Suzano, 
estarão incluídas na futura 
terceira fase do programa 
Novas Vicinais, do governo 
do Estado de São Paulo.

Segundo o deputado, 
as obras serão realizadas 
por uma nova etapa do 
programa de recuperação 
de estradas vicinais, cujo 
edital da segunda fase foi 
publicado em 20 de março 

e teve sua etapa de captação 
de propostas concluída na 
manhã de ontem. “Saio da 
audiência muito feliz porque 
mais vicinais de Suzano e 
da região receberão inves-
timentos. Ainda estamos 
trabalhando para que a 
estrada do Caulim e a SP-
43 sejam contempladas, e 
tenho a convicção de que 
receberão melhorias também”, 
anunciou Galvão.

O programa de revitalização 
do governo do Estado, em 
sua primeira etapa, apontou 
66 estradas em todo o Estado 
com 745 km recuperados. 
Na segunda etapa abran-
geu 73 estradas - sendo 
duas delas localizadas na 
região do Alto Tietê - e 818 
km de melhorias. No total, 
serão investidos R$ 634,5 
milhões no programa em 
nível estadual.

A região já conta com duas 
vias a serem beneficiadas na 
segunda etapa: a estrada dos 
Fernandes na ligação entre 
a cidade de Ribeirão Pires 

e a região das Sete Cruzes, 
com 12 quilômetros de 
melhorias, e a estrada do 
Taboão de Parateí, com 20 
km de revitalização entre 
o acesso à rodovia Mogi-

-Dutra (SP-88) e a cidade de 

Santa Isabel. Juntas, as duas 
terão investimentos de até  
R$ 31,7 milhões do governo 
do Estado.

O deputado reiterou que 
todas as obras serão de 
responsabilidade exclusiva 

do governo estadual, sem a 
necessidade de contrapartidas 
por parte das prefeituras de 
Suzano e Mogi das Cruzes. 

“As estradas vicinais são de 
responsabilidade do município, 
mas diante da impossibilidade 

de investimentos, o Estado 
pode executar, mediante 
convênio”, apontou.

Questionada pela repor-
tagem, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes informou que 
mantém contato constante 
com o DER sobre a recupe-
ração de estradas.

A Prefeitura confirmou 
que o processo licitatório 
para a estrada da Volta Fria 
deve ter início entre o fim 
de maio e o início de junho. 

“Também há a possibilidade 
de serem incluídas nesta 
terceira fase as obras de 
pavimentação da estrada 
do Sertãozinho, que liga o 
distrito de Biritiba Ussú ao 
município de Biritiba Mirim. 
A Prefeitura também continua 
buscando junto ao DER a 
recuperação da chamada 
estrada Velha de Sabaúna, 
uma importante demanda da 
população daquela região da 
cidade. A estimativa é que 
estes serviços possam ser 
licitados ainda neste ano”, 
informou em nota.

André Diniz

Obras serão realizadas pelo projeto do governo do Estado “Novas Vicinais”

Mogi News/Arquivo

Os problemas 
decorrem da ação 
do tempo e também 
do alto fluxo de 
veículos
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Parceira oferecerá conteúdo 
para formação de servidores

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes realizou 
uma parceria com a star-
tup Educaton para oferta de 
acesso ilimitado e gratuito ao 
conteúdo da plataforma da 
empresa para 3 mil servidores 
da Pasta. O acesso é permitido 
desde segunda-feira passada, 
quando foi programada uma 
live pelo canal do Youtube 
da Secretaria de Educação 
sobre este novo recurso para 
a formação continuada dos 
profissionais.

Os profissionais foram 
cadastrados automaticamente 
e já terão acesso a todo o 
conteúdo durante 30 dias. 

“Esta parceria com a Educaton 
trará uma ampla gama de 
oportunidades para todos os 
nossos 3 mil profissionais. É 
um processo de formação con-
tinuada que possibilita inovar 
nas formas de trabalho dos 
diferentes setores da Secretaria 
e, em especial, no processo 
de ensino-aprendizagem de 
nossos alunos”, avaliou o 
secretário interino da Pasta, 

Educação e Educaton

Caio Callegari. 
A plataforma oferece men-

torias, práticas gamificadas, 
e-books personalizados, artigos 
científicos e as certificações 
da plataforma. “O acesso à 
plataforma permitirá que os 
servidores desenvolvam novos 
conhecimentos e tenham não 
só autonomia, como a inde-
pendência no digital. Junto a 
isso os professores também 
terão a oportunidade de criar 
novas formas de ensinar com os 

cursos e materiais oferecidos”, 
destacou Everton Cardoso 
de Sousa, CEO e fundador 
da Startup Educaton.

A Educaton é uma startup 
mogiana, que tem como pro-
pósito transformar a vida das 
pessoas. O trabalho da startup 
tem impactado profissionais 
da educação em todo o Brasil. 
Em 2020, foi eleita a Melhor 
Startup Edtech do Brasil com 
a premiação de R$ 1 milhão 
em aceleração.

3 mil profissionais foram cadastrados gratuitamente

Maurício Sordilli/Secop Suzano

EDP reforça dicas para 
evitar o desperdício

 A previsão climática para 
os próximos dias é de dimi-
nuição da temperatura na 
região sudeste do país. Com 
isso, alguns hábitos comuns 
praticados nos dias mais frios, 
como tomar banho muito 
quente e demorado, e utilizar 
aquecedores de ambiente, 
podem gerar aumento do 
consumo de energia elétri-
ca. Pensando nisso, a EDP, 
distribuidora de energia do 
Alto Tietê, reuniu dicas para 
evitar o desperdício de energia 
e possível aumento no valor 
da conta de luz.

Na maioria das residências, 
o chuveiro é o campeão de 
consumo de energia, podendo 
representar cerca de 25% a 
35% do total da casa. Nos 
dias mais gelados, as pessoas 
costumam aumentar o tempo 
no banho e usam o chuveiro 
no modo inverno, o que 
consome cerca de 30% a mais 
energia que na posição verão.

O ideal para não ter um 
aumento acréscimo excessivo 
do consumo é controlar o 

Energia elétrica

tempo do banho – entre 
cinco e oito minutos, no má-
ximo. O tempo no chuveiro 
também deve ser controlado 
para diminuir o consumo 
de água, já que a cada 5 
minutos são gastos cerca de 
45 litros. Outra dica é pro-
gramar banhos para o início 
ou final de tarde, quando a 
temperatura ainda não caiu 
muito, e nunca reutilizar 
resistências queimadas.

“É possível manter o conforto 
sem grandes impactos na 
conta, fazendo o uso seguro e 

eficiente da energia em todos 
os aparelhos elétricos. As gela-
deiras, por exemplo, também 
têm grande participação no 
consumo total das residências. 
É importante verificar se as 
portas estão bem vedadas, se 
o termostato está regulado de 
acordo com a temperatura 
externa e lembrar que não 
se deve colocar alimentos 
quentes dentro da geladeira 
e nunca secar peças de rou-
pa atrás do equipamento”, 
orientou Roberto Miranda, 
gestor executivo da EDP.

Distribuidora orienta sobre hábitos mais conscientes

Divulgação

Parceria com Sebrae-SP oferece
168 vagas em cursos gratuitos

Inscrições serão abertas amanhã e vão até sexta-feira; candidatos devem ser mogianos e ter mais de 18 anos

EDUCAÇÃO

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes, em 
parceria com o Sebrae-SP, 
abre de amanhã até a pró-
xima sexta-feira as inscri-
ções para 168 vagas em sete 
cursos gratuitos. Os cursos, 
coordenados pela Escola de 
Empreendedorismo e Inova-
ção, serão ministrados pelo 
Senac e Senai e fazem parte 
do programa Empreenda 
Rápido, do Sebrae-SP. Po-
dem se inscrever mogianos 
a partir dos 18 anos.

São oferecidas 30 vagas 
em cada curso ministrado 
pelo Senac, que têm carga 
horária de 20 horas, e 16 
vagas para os do Senai, com 
carga horária de 24 horas. 
Confira a relação completa 
de cursos e os links para 
inscrições ao lado. Os cursos 
serão realizados em maio.

Os alunos farão o cur-
so por meio da ferramenta 
Microsoft Teams. Após a 
confirmação da inscrição, 
o aluno receberá todas as 
orientações para o aceso ao 

Escola de Inovação e Empreendedorismo vai coordenar os programas de formação

curso e acompanhamento das 
aulas. Para receber o certifi-
cado é preciso ter pelo menos 
de 75% de frequência. Para 
mais informações, o e-mail da 
Escola de Empreendedorismo 

e Inovação é escoladeinova-
cao@se-pmmc.com.br

Crescer on-line
A Secretaria de Educação 

também oferece cursos de 

qualificação profissional bá-
sica por meio da plataforma 
EAD do Centro Municipal 
de Apoio à Educação de 
Jovens e Adultos (Crescer). 
Ao todo são 96 opções de 

cursos on-line sem limite 
de vagas. As oportunidades 
são nas áreas de artesanato, 
gastronomia, confeitaria, 
panificação, violão, beleza, 
fotografia, área adminis-
trativa, dentre outras. Os 
cursos podem ser feitos 
de acordo com o tempo e 
a organização dos alunos.

O link para as inscrições 
com a relação completa 
dos cursos é https://bit.ly/
CRESCER_EAD.

Está aberta também a 
consulta pública para a 
elaboração da nova grade 

de cursos do Crescer. Todos 
podem participar, indepen-
dentemente de terem feito 
ou não os cursos oferecidos 
pelo centro. O link é http://
gg.gg/consultacrescer2021.

O Crescer oferece cur-
sos livres para mogianos a 
partir dos 18 anos. Após 
fazer a inscrição, o aluno 
recebe por e-mail o link 
para acessar as videoaulas. 
O certificado é enviado 
após o término do curso. 
Mais informações sobre os 
cursos EAD pelo e-mail 
denf@se-pmmc.com.br.

Ney Sarmento/PMMC

Relação dos cursos e link para inscrição

Cursos Senac - 30 vagas cada

- Entenda melhor seu cliente e venda mais - https://bit.ly/3x27zv0

- Aprenda a vender melhor no varejo - https://bit.ly/3e9EyVi

- Técnicas para Fotografia Comercial com Celular – https://bit.

ly/3wS17GC

- Biossegurança para o segmento de beleza – https://bit.ly/3sk9k32

Cursos Senai – 16 vagas cada

- Técnicas de dimensionamento de circuitos elétricos residenciais - 

https://bit.ly/3tobCPY

- Sistema de partida de motores - https://bit.ly/3slX8Pk

- Técnicas de manutenção preventiva e corretiva de instalações 

elétricas -  https://bit.ly/2QqvROq
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Moradores reclamam da falta
de placa e de identificação

Com dificuldades causadas 
pela falta de visualização na 
placa em que consta o nome 
da rua Francisco Martins, no 
Jardim Armênia, em Mogi 
das Cruzes, os moradores 
têm cobrado a Prefeitura, 
mas seguem sem respostas. 
Os mogianos que residem 
nas proximidades também 
aguardam por uma sinalização 
de trânsito que indique a con-
tramão na esquina desta rua.

De acordo com o morador 
Carlos Eduardo, que já pro-
tocolou reclamações sobre os 
dois assuntos na Prefeitura, a 
falta de uma placa indicando 
a contramão pode causar 
acidentes. “Os carros e motos 
vêm em sentido contrário e, 
por diversas vezes quando 
guardo o carro na garagem, 
percebo que quase ocorrem 
colisões. Quando eu aviso o 
motorista, ainda ouço recla-
mações, pois eles de fato não 
sabiam que a direção não é 
permitida”, lamentou.

Rua Francisco Martins

Ainda segundo o mora-
dor, várias reclamações já 
foram efetuadas à Prefeitura. 

“Pelo jeito, somente na hora 
em que acontecer um acidente 
sério a Prefeitura vai tomar 
providências”, supôs. Na 
própria rua Francisco Mar-
tins, a placa de logradouro 
está totalmente apagada, o 
que também gera diversos 
empecilhos aos moradores.

Um deles é em casos de 
pedidos de entrega de refeições 
ou remédios, que impede os 

entregadores de encontrarem 
a rua com facilidade. Eduardo 
explicou ainda que precisa 
sempre ficar acenando para 
os entregadores quando ele 
realiza alguma compra por 
delivery.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Transportes infor-
mou que fará uma vistoria 
no local e, com base neste 
trabalho, deve efetuar as 
intervenções necessárias para 
manutenção e revitalização 
da sinalização vertical.

Thamires Marcelino

Deteriorada, placa não permite a visualização

Arquivo Pessoal

Recapeamento de vias
chega aos 26% de conclusão

A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos de Mogi das 
Cruzes está dando continuidade 
ao programa de recapeamento 
de vias da cidade, iniciado 
no mês de fevereiro. Até o 
momento, dez vias públicas, 
de um total de 41 previstas 
no pacote, já estão com os 
serviços 100% finalizados. 
Isto é, além da substituição 
da capa asfáltica, as vias tam-
bém receberam sinalização de 
solo, serviços de limpeza e 
foram devidamente entregues 
à comunidade. As obras estão 
dentro do prazo e dos custos 
inicialmente previstos. 

As ruas que estão com o 
trabalho 100% finalizado são: 
avenida Doutor Cândido Xavier 
de Almeida e Souza (Centro 
Cívico), ruas Matathias Nogueira 
Novaes e Vereador Benedicto 
de Oliveira Flores (Jardim 
Esperança), avenida Felipe 
Sawaya e rua Manjar Celeste 
(Botujuru), ruas Francisco 
Martinez Casanova e João Assi 
(Jardim Santa Tereza), avenida 
Edith Inácia da Silva (antiga 

Asfalto

avenida dos Bandeirantes), 
rua Suiguetoshi Suzuki e 
avenida Paulista (Vila Paulista). 
Os trabalhos se concentram 
neste momento na rua Odilon 
Afonso, na Vila Cintra, e na 
rua Kazumo Sumizono, no 
Jardim Santa Tereza.

Com isso, o cronograma, que 
deve se estender pelo menos 
até o final deste ano, está com 
26% de conclusão, passados 
quase dois meses de trabalhos. 
Em termos de metragem, já 

são 7,1 quilômetros de vias 
públicas atendidos pelo pacote. 
A via com a maior extensão 
atendida até o momento foi 
a avenida Felipe Sawaya, que 
teve 1,7 quilômetro contem-
plado com nova capa asfáltica. 
A avenida recebeu também 
limpeza de calçadas, guias e 
sarjetas, alteamento de poços 
de visita, manutenção de 
bueiros e ajustes em lombada.

Serão cerca de 30 bairros 
atendidos pelo trabalho.

Serão cerca de 30 bairros atendidos pelo trabalho

Divulgação/PMMC

Semae realiza quase 26 mil 
análises mensais na água

Estes procedimentos ocorrem no processo de produção e na distribuição – são 23 mil testes de qualidade

DISTRIBUIÇÃO

Para manter a qualidade da 
água consumida pela população 
de Mogi das Cruzes, o Serviço 
Municipal de Águas e Esgotos 
(Semae) realiza uma média 
de 25,9 mil análises mensais. 
Estes procedimentos ocorrem 
no processo de produção e na 
distribuição – são 23 mil testes 
de qualidade nas estações de 
tratamento e outros 2,9 mil 
em diversos pontos da rede 
de abastecimento.

A autarquia mogiana (assim 
como outras companhias de 
saneamento do país) segue 
os parâmetros da Portaria de 
Consolidação nº 5, do Minis-
tério da Saúde, que define os 
procedimentos de garantia 
da qualidade da água para o 
consumo humano.

“Isso exige uma série de 
análises para que a popula-
ção receba diariamente água 
potável e com boa qualidade 

“, afirmou Milena Forte, enge-
nheira química e diretora do 
Departamento de Operações 
do Sistema de Água do Semae.

As análises são feitas nas 
Estações de Tratamento do 

Autarquia segue parâmetros da Saúde que define os procedimentos de garantia para o consumo humano

Centro (12,5 mil por mês), 
Leste (8,5 mil) e dos núcleos 
urbanos isolados (2 mil). As 
duas primeiras unidades são 
responsáveis pela maior parte 
da água consumida pela po-
pulação da cidade.

Na rede de distribuição, 

os testes são realizados pela 
coleta de amostras nos imó-
veis das áreas abastecidas 
pela ETA Centro (1,6 mil 
análises mensais, incluindo 
a rede que distribui água 
por meio do reservatório da 
Sabesp, em Braz Cubas), ETA 

Leste (580) e núcleos isola-
dos (720) – a estrutura dos 
sistemas isolados é composta 
por poços (captação), casas de 
química e filtros (tratamento 
da água), reservatórios e redes 
(distribuição).

As análises da água são 

realizadas de duas em duas horas 
e cada etapa do tratamento é 
monitorada. Os técnicos con-
trolam os produtos químicos 
empregados e os efeitos que 
eles produzem na água.

Existem pontos de coleta 
nas etapas do tratamento. 

Assim, é possível verificar, a 
qualquer hora do dia, como 
está a água de cada fase do 
processo, como nos filtros e 
decantadores (tanques utilizados 
para remoção de partículas 
sólidas).

Da conta que é enviada aos 
clientes do Semae, constam 
os parâmetros de qualidade 
analisados pela autarquia. 
Também é possível acompanhar 
os relatórios mensais que são 
disponibilizados no Portal da 
Transparência, no endereço 
http://www.transparenciase-
mae.pmmc.com.br/analise-

-de-qualidade-da-agua, com 
dados sobre cloro, turbidez e 
flúor, entre outros, conforme 
exigido pela legislação.

Ney Sarmento/PMMC

As análises são 
feitas nas Estações 
de Tratamento 
do Centro e dos 
núcleos urbanos
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Tubarões estão ameaçados 
de extinção, diz pesquisa

De acordo com pesquisa 
realizada pelo professor-doutor  
Alexandre W.S. Hilsdorf do 
Núcleo Integrado de Biotec-
nologia da Universidade de 
Mogi das Cruzes (UMC), que 
foi publicada na renomada 
Revista Scientific American 
Brasil várias espécies de tu-
barões estão sofrendo ameaça 
de extinção no Brasil, como o 
tubarão-lombo-preto, o tubarão-

-raposa e o tubarão-martelo.
Realizada em conjunto a 

Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) a pesquisa 
apresenta a sensível situação 
que os tubarões estão vivendo 
evidenciada pelas constantes 
modificações dos ecossistemas 
marinhos e pela pesca do 
peixe. A baixa diversidade 
genética dos tubarões e os 
atuais problemas que as es-
pécies estão enfrentando em 
função da pesca se agravam 
cada vez mais.

Outro motivo indicado no 
cenário da pesquisa é bem 
preocupante, anualmente 
pelo menos 100 milhões 

UMC

de tubarões são mortos no 
mundo, em função da pesca 
que ocorre pelo alto valor 
obtido na venda das nada-
deiras. Países como Japão, 
Espanha e EUA são os que 
mais pescam as barbatanas.

Em seu artigo o Professor 
Alexandre revela também a 
prática de finning (trata-se da 
pesca que corta as nadadei-
ras do tubarão e devolve o 
animal) que ocorre em todo 
mundo e inclusive no Brasil. 

Essa prática é ilegal no país 
já resultou em uma inédita 
condenação por parte da 
justiça. O caso aconteceu em 
2008, mas após uma década 
de processo a condenação 
estipulou o pagamento de 
valor superior a R$ 1 milhão, 
devido à gravidade do dano 
ambiental, assegurando que 
eles façam mais esta prática.

A pesquisa está dispo-
nível neste link: https://bit.
ly/3tU7OFP.

100 milhões de tubarões são mortos todo ano

Emanuel Aquilera

Integração desburocratiza e 
facilita abertura de empresas

A integração entre os siste-
mas da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e da Junta Comercial do 
Estado de São Paulo (Jucesp), 
promovida pela administra-
ção municipal, irá facilitar e 
desburocratizar a abertura 
de empresas na cidade. Com 
a utilização do Integrador 
Estadual Paulista, todas as 
informações são prestadas 
via internet para os processos 
de Cadastro de Contribuinte 
Mobiliário (CCM), sem a ne-
cessidade de comparecimento 
presencial nem de apresentação 
de documentos. O sistema 
estará disponível a partir de 
3 de maio.

No início desta semana, 
uma reunião online capacitou 
contadores e administradores 
de empresa para a utilização do 
novo serviço, que também foi 
apresentado aos participantes. 
O encontro foi realizado em 
parceria com entidades que 
representam os contadores 
e contou com a participação 
de 90 profissionais.

A capacitação teve as 

Sistema

participações dos secretários 
municipais de Desenvolvimento 
Econômico, Gabriel Bastianelli, 
e de Finanças, Ricardo Abílio, 
da presidente da Associação 
das Empresas de Serviços 
Contábeis de Mogi das Cruzes 
(Aescon), Daiane Ferreira, 
do delegado do Conselho 
Regional de Contabilidade, 
Max de Oliveira, e do diretor 
do Sindicato das Empresas 
de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pes-
quisas (Sescon), Edvaldo de 
Miranda.

“A desburocratização e a 
utilização de tecnologia para 
facilitar a vida das pessoas e 
trazer mais eficiência ao ser-
viço público são diretrizes da 
administração para beneficiar 
os mogianos, gerar mais renda 
e empregos. A integração dos 
sistemas da Prefeitura com a 
Jucesp e do Governo do Estado 
é uma parte importante deste 
processo, que elimina etapas 
burocráticas e auxilia quem 
quer empreender”, afirmaou 

Bastianelli.
O Integrador Estadual é o 

sistema responsável pela inte-
gração de dados da consulta de 
viabilidade locacional, registro, 
inscrições e licenciamento da 
empresa. É por meio dele que é 
feita a troca de informações com 
os órgãos e entidades federais, 
estaduais e municipais que são 
responsáveis pelo processo 
de registro e legalização de 
todas as empresas do estado.

Além da inscrição muni-
cipal no CCM, que era um 
dos grandes anseios da classe 
empresarial e contábil para 
agilidade e integração no pro-
cesso, no integrador estadual 
é possível fazer a consulta 
sobre a viabilidade de insta-
lação do negócio, do próprio 
registro empresarial da Junta 
Comercial, do preenchimento 
e deferimento para obtenção 
do CNPJ e do licenciamento 
da atividade, que, no caso de 
empresas de Baixo Risco, a 
autorização é feita totalmente 
online, sem a necessidade de 
comparecimento presencial.

Média móvel de óbitos por Covid
tem queda de 30,4% em 14 dias

Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes apresentaram as maiores baixas; Suzano, ao contrário, teve elevação

CINCO CIDADES

A média móvel de mortes 
pelo coronavírus (Covid-19) 
caiu 30,4% na somatória das 
cinco cidades mais populosas 
do Alto Tietê (G5). Conforme 
aponta levantamento realizado 
pelo Grupo Mogi News, com 
base na atualização diária 
fornecida pelo Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat), 
16 pessoas morreram por dia 
nas cinco cidades nestas duas 
últimas semanas. Há 14 dias, 
a média de mortes diárias era 
de 23 para a região.

Entre as cidades que com-
põem o G5, Mogi das Cruzes 
obteve uma das melhores 
reduções. Até sexta-feira, a 
média móvel de mortes na 
cidade era de 4,2 por dia, 
duas semanas antes era o 
dobro, 8,4. A redução de 
50% confirma a eficácia das 
medidas restritivas impostas 
pela Prefeitura da cidade em 
março. A fase crítica do pla-
no de combate à pandemia 

Há 14 dias, a média móvel das mortes registradas por coronavírus era de 23; atualmente, este índice está em 16

garantiu uma redução de 118 
óbitos no acumulado entre 
26 de março e 9 de abril para 
59 falecimentos entre 9 de 
abril e sexta-feira.

Dentro do G5, o resul-
tado percentual de Mogi 

só foi superado por Ferraz 
de Vasconcelos, que, com 
uma população bem menor, 
reduziu a sua média de mor-
tes em 60%. Em números 
gerais, nos últimos 14 dias, 
a cidade contabilizou uma 

morte por dia. Anteriormente, 
esse número estava calculado 
em 2,5 falecimentos por dia. 
Entre 26 de março e 9 de abril 
foram somados 36 óbitos pela 
Covid-19, já entre 9 de abril 
e sexta-feira foram 15.

Em seguida, Poá figura na 
terceira posição comparativa 
de queda percentual, com 
redução de 39%. A cidade 
converteu sua média diária 
de mortes de 2,8 há 14 dias 
para 1,7 na sexta passada. 

Entre 26 de março e 9 de 
abril foram registrados 32 
mortes, já entre o intervalo 
atual o acumulo é de 24 vidas 
perdidas para a pandemia.

Não muito distante, Itaquá 
apresentou queda de 37%. Na 
sexta-feira a cidade marcou 
uma média de mortes de 2,7, 
há 14 dias eram 4,3 faleci-
mentos por dia. O cálculo 
tem como base o saldo de 
61 óbitos apresentados entre 
26 de março e 9 de abril, 
reduzidos para 39 mortes 
até anteontem.

Do G5, Suzano foi o ponto 
fora da curva, sendo a única 
cidade que, em vez de redução, 
registrou aumento, ainda 
que pequeno. O município 
informou um crescimento de 
1,6% em sua média de mortes, 
até sexta-feira morriam 6,3 
suzaneses por dia, 14 dias 
antes a média era de 6,2. 
São 89 mortes acumuladas 
nos últimos 14 dias contra 
88 entre 9 de abril e 26 de 
março. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Divulgação/Ministério da Saúde
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A Citroën acaba de re-
velar o C5 X, novo carro-
-chefe da marca que vem 
renovar o segmento dos 
automóveis grandes com 
uma silhueta original, que 
mescla sedã e station wa-
gon, formando uma pro-
posta inovadora na mais 
pura tradição dos icôni-
cos modelos da Citroën. 
Essa silhueta que inaugu-
ra um novo gênero, dis-
ponível nas motorizações 
a gasolina ou híbrido re-
carregável, exprime mo-
dernidade, status e ino-
vação, que constituem as 
expectativas mais fortes 
dos clientes, tanto nesse 
segmento quanto entre 
os SUVs.

O C5 X inova com a es-
treia mundial da suspen-
são ativa Citroën Advan-
ced Comfort, reforçando 
ainda mais a impressão 
de viajar a bordo de um 
“tapete voador”, um senti-
mento intimamente liga-
do à história da Citroën. 
Um verdadeiro convite à 
viagem, com um espaço 
interno que proporcio-
na o conforto comprova-
do dos bancos Advanced 
Comfort e uma habitabi-
lidade incomparável, es-
pecialmente para os pas-
sageiros dos bancos de 
trás. O porta-malas, com 
um volume de 545l e um 
acabamento esmerado, 
corresponde às expec-
tativas dos amantes das 
station wagons. A versão 
híbrida recarregável, com 
o ë-Confort associado à 
condução do dia a dia em 
modo elétrico, amplifica 
a sensação de serenida-
de a bordo.

A sensação de bem-es-
tar a bordo é multiplica-
da pelas tecnologias de 
ponta que facilitam a uti-
lização do carro, como o 
extended Head Up Dis-
play, além de uma série 
de sistemas de auxílio à 
condução que reduzem a 
carga mental do condu-

NOVA ERA?

Citroën apresenta modelo para 
revolucionar os carros grandes
Ideia da marca francesa e mesclar um veículo sedã, convencional, com um estilo mais conhecidos das peruas

Suplemento
automotivo
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Fotoas: Citroën Communication

Para a  Citroën, o conforto do novo veículo será tamanho que a comparação ideal seria o mesmo que dirigir um tapete voador

tor, tais como o Highway 
Driver Assist, ou a nova 
interface de comunica-
ção e entretenimento do-
tada de uma tela central 
sensível ao toque de 12” 
HD, do reconhecimento 
de voz e de uma visuali-
zação de tela persona-
lizada graças a widgets, 
como se estivesse utili-
zando um tablet.

“Com o C5 X, a Citroën 
ganha um veículo topo de 
linha ambicioso e agre-
gador, uma verdadeira 
ferramenta de conquis-
ta para clientes cada vez 
mais propensos a partir 
à descoberta do mundo. 
Uma proposta audacio-
sa e inédita, que encarna 
plenamente todo o know-
-how da Citroën em ma-
téria de inovação e bem-
-estar”, afirma Vincent 
Cobée, CEO da Citroën

Vanguarda
À primeira vista, o C5 X 

suscita espanto e admira-
ção em um segmento bas-
tante tradicional, como 
o “D”. Com um conceito 

forte e único no merca-
do, o C5 X naturalmen-
te se posiciona como o 
novo modelo topo de li-
nha da Citroën e se ins-
pira, inclusive no nome, 
no CXperience Concept, 
revelado no Salão do Au-
tomóvel de Paris de 2016.

A silhueta do C5 X im-
pressiona logo de cara: as-
sertiva, solidamente as-
sentada nas rodas, robusta 
e elegante. Renovando os 
códigos do segmento D, 
a silhueta é uma síntese 
de sedã com station wa-
gon, mesclando também 
alguns elementos carac-
terísticos dos SUV’s. É 
uma silhueta nova, com 
foco específico na aero-
dinâmica.

O capô alongado, as li-
nhas fluidas e aerodinâ-
micas, a linha de cintura 
elevada e a saliência aci-
ma das rodas lhe confe-
rem distinção e dinamis-
mo, além de remeterem 
a diferentes veículos que 
marcaram a história dos 
modelos topo de linha da 
Citroën. A tampa do por-

ta-malas, outro elemento 
característico dos grandes 
modelos da Citroën, ofe-
rece toda a praticidade de 
uma station wagon, asso-
ciada a uma abertura am-
pla e funcional, com um 
piso de carga baixo para 
uma utilização cotidiana, 
prática e simples. única, 
as linhas aerodinâmicas 
e a assinatura luminosa 
moderna fazem do mode-
lo um autêntico Citroën, 
imediatamente reconhe-
cível quando passa”,

O Citroën C5 X está equi-
pado com a suspensão Ci-
troën Advanced Comfort, 
uma exclusividade da Ci-
troën pensada para recriar 
o efeito de “tapete voa-
dor” dos modelos icôni-
cos da marca, driblando 
todos os obstáculos, bu-
racos, fendas, redutores 
de velocidade e outros 
remendos no asfalto. Na 
versão híbrida recarregá-
vel, o C5 X vai ainda mais 
longe em matéria de con-
trole, com a suspensão 
ativa Citroën Advanced 
Comfort. O comando da 

suspensão, que oferece a 
opção entre três modos, 
melhora o desempenho 
dos Batentes Hidráulicos 
Progressivos®, afrouxando 
ainda mais as suspensões 
para “sobrevoar” a estrada 
e proporcionar uma efi-

ciência muito maior, es-
pecialmente nas curvas.

O C5 X, disponível nas 
motorizações a combus-
tão interna a gasolina ou 
híbrido recarregável, será 
comercializado no 2º se-
mestre de 2021 na Europa. 
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   Cada dia que 
podemos viver é uma 
nova oportunidade 
para nós, uma 
possibilidade de 
desfrutar das coisas 
belas que este 
mundo tem. Mas 
se acordamos  e 
podemos usufruir de 
tudo isso, é porque 
temos um Deus que 
sabe cuidar de nós 
como ninguém.

Nem cabe no nosso 
coração toda gratidão 
que sentimos e 

MOMENTO
especial

 Agradeço por mais um dia

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: JOSÉ ADÃO DOS SANTOS E KAZUE 
SASAKI YOSHIZAWA

DIA 26/04: DELMIRA AUGUSTO DE MEIRELLES, LEOPOLDO 
HERMONEGES GOMES E MARTA IVANI FERNANDES ABIB

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

 cultura@jornaldat.com.br

pensar nas dádivas 
do Criador nos levam 
a demonstrar ainda 
mais veneração. Nós 
te agradecemos muito, 
meu Deus, por mais 
este dia!

Quando ensinar a responsabilidade às crianças?

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Deve-se iniciar desde sempre, entendendo que cada 

criança é única e reagirá de forma diferente aos 

estímulos. Com isso, você buscará o melhor caminho 

para abordar esse tema. Responsabilidade envolve o ato 

de se relacionar com o mundo. Nós somos responsáveis 

por tudo que fazemos e isso acontece desde pequenos 

e não deve ser visto como algo que ainda não pode ser 

passado para as nossas crianças, pelo contrário, deve 

ser algo positivo, a criança deve ser estimulada desde 

pequena, porque todas as vezes que ela cumprir com as 

suas responsabilidades, se sentirá muito feliz e capaz, 

tornando-se cada vez mais confi ante e levará esse 

aprendizado por toda a sua vida!

Todo ensinamento deve ser natural e tranquilo, sem 

pressão, num ambiente acolhedor. As crianças na fase 

da ed. infantil aprendem de forma divertida e leve a ter 

responsabilidades, como com os cuidados pessoais, com 

os amigos, com o consumo consciente.  

Isso deve ser realizado dentro de casa também, como fazer 

e cuidar das lições de casa, guardar os brinquedos, saber 

dividir, cuidar do meio ambiente, não consumir tudo aquilo 

que quer e cumprir com os combinados. Seja o exemplo, 

pois a sua atitude fará com que a criança reproduza as 

ações em casa.

Lembre-se sempre da parceria entre você e a criança, 

parabenize-a pelos acertos, compreenda os erros e use 

sempre o diálogo entre vocês!
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Anvisa libera dois remédios contra a covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou  a liberação para 
uso emergencial de dois medicamentos experimentais da farmacêutica 
suíça Roche contra a covid-19, desenvolvidos em parceria com a empresa de 
biotecnologia americana Regeneron. Os remédios, contendo casirivimabe 
e imdevimabe (REGN-COV-2), atuam em ligação com a coroa do vírus 
de forma a impedir sua entrada nas células e assim controlar a doença 
impedindo a piora do diagnóstico médico.

SÓ BENEFÍCIOS

“A música me anima, me 
leva para a frente, me move 
e me faz sentir muito viva”. 
A declaração foi dada nada 
mais nada menos pela canto-
ra mogiana Henriette Fraissat 
que brilhou nos palcos do 
The Voice + e arrastou uma 
multidão de fiéis torcedores 
que já conheciam o seu ta-
lento, mas que passaram a 
esperar todos os domingos 
para vê-la cantar e brilhar 
em rede nacional. 

Henriette foi até a semifi-
nal, mas foi desclassificada 
para tristeza dos seus fãs. Em 
entrevista ao Mogi News, ela 
fala sobre a relação da música 
em sua vida e do que mudou 
desde que começou a cantar 
pela primeira vez. 

Antes de ser recrutada para 
o The Voice, Henriette tinha 
planos de percorrer a Europa 
cantando músicas brasileiras 
bossa nova e samba. O neto 
dela, Lucas, que é produtor 
musical já tinha feito vários 
contatos para fazer shows na 
Europa. Veio a Pandemia e 
os planos mudaram. 

Quando ainda estava as-
sistindo as crianças de Mogi 
cantando, como o João Vítor 
Mafra, o apresentador Tiago 
Leifert anunciou o The Voice+. 
Mais do que depressa, Hen-
riette sentou-se ao computa-
dor e se inscreveu, pois sabia 
que não poderia perder esta 
oportunidade. Preencheu a 
ficha, anexou o seu portfó-
lio; concursos que ganhou 
como o Talentos da Matu-
ridade. Escreveu a sua his-

Cristina Gomes 

Música faz Henriette Fraissat 
renascer nos palcos da vida
Grande dama da voz mogiana brilhou em rede nacional e encheu Mogi e região de esperança e boas vibrações

tória de vida, contando que 
desde os 11 anos de idade 
que cantava e se calou por 
30 anos porque o marido não 
a apoiava. Em 1998, quando 
os filhos já cuidavam cada 
qual da sua vida, ela disse 
ao marido na época: “Olha 
José, você cala a boca agora, 
porque eu vou cantar”. Ele 
respondeu: “Vai cantar aon-
de? Você está velha. Já tem 51 
anos”. Henriette começou a 
correr atrás dos seus sonhos, 
antes tarde do que nunca, e 
passou a cantar em bares e 
casas noturnas. Já gravou 
até um disco. Mas não tinha 
tido ainda projeção nacional 
e com o The Voice percebeu, 
então, que era a chance que 
lhe faltava quando recebeu 

um telefonema dizendo que 
ela havia sido selecionada e 
que na data e hora marcada 
teria que falar com um produ-
tor musical. No dia marcado, 
o neto que a ajudou ligou o 
computador e ela começou 
a falar ao vivo com o produ-
tor musical Torquato Maria-
no. Os playbacks que ele iria 
ouvir não deram muito certo 
para serem colocados e ele 
pediu que Henriette cantas-
se. Ela cantou, na cara e na 
coragem “Summertime” e 
continuou até o final entoan-
do uma “capela”, quando foi 
interrompida por uma salva 
de palmas. Atrás de Torqua-
to havia uma cortina e atrás 
dela vários maestros que a 
aplaudiram. Ao ser questio-

nada sobre o que fazia para 
ter uma voz tão limpa com 
a idade que tinha, Henriette 
respondeu que tomava mui-
ta água gelada, não fumava 
e nem bebia. 

Na data marcada ela fez 
a estreia com todos os pro-
tocolos de segurança e sem 
gastar um tostão do bolso 
para se hospedar no Hilton 
Hotel, chiquérrimo segundo 
descreveu, mas deveria se 
manter isolada. Foi para o 
ensaio de palco e na estreia 
no dia 31 de janeiro quatro 
cadeiras se viraram para ela, 
inclusive a última do cantor 
Daniel, que foi quem ela es-
colheu  para ser o seu tutor. 
As telas não mostraram tudo, 
mas os dois cantam Ave Ma-

Arquivo Pessoal Divulgação

Divulgação

História de vida de Henriette inspira qualquer pessoa e é exemplo de sucesso e superação

Voz forte e marcante são as suas características especiais

CD SONS & TONS gravado no Emam que não foi lançado

saúde+
maturidade

ria juntos. Depois ela vol-
tou do Rio para São Paulo e 
aguardou nova chamada em 
fevereiro para mais rodadas 
de apresentações e compe-
tições. Passou por todas, ar-
rancando aplausos, suspiros 
e uma torcida absurda em 
Mogi. Na semifinal cantou 

“Papel Machê” e diz que foi 
o seu melhor “Papel Machê”, 
mas  não foi para a final. Hoje, 
com mais de 5 mil seguidores 
nas redes sociais, Henriette 

agradeceu pela experiência 
vivida, por meio da música, 
no alto de seus 72 anos de 
idade e começou a fazer lives 
e a interagir com o público 
que vota nas músicas que ela 
vai cantar  enfim, renasceu 
para a música em grande es-
tilo: “Esta experiência eu levo 
com muita humildade, fé e 
gratidão. Aqui somos pas-
sageiros e se Deus me deu 
o dom de cantar só tenho a 
agradecer”, enfatizou.
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DEMANDA NA SAÚDE

Os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) 
ganharam destaque com a 
pandemia do coronavírus e 
a procura pelos acessórios 
de proteção tem sido grande. 
É possível se proteger, dos 
pés à cabeça com calçado 
especial, uniformes, luvas, 
máscaras, protetor de acrílico 
e capacete. A maior procura 
tem sido por máscaras e 
luvas e a rotatividade dos 
produtos é alta, segundo 
Rafael José Rainho, que é 
proprietário da NRA EPI’s 
Ferramentas e Afins que 
atende na Vila Industrial, 
em Mogi das Cruzes: “A 
procura cresceu muito com 
a pandemia e as maiores 
saídas são de máscaras e 
luvas porque enquanto 
muita gente precisou ficar 
em casa, por outro lado, 
várias empresas tiveram 
que trabalhar na pande-
mia e consequentemente 
compraram os EPIs para 
proteger os seus funcioná-
rios. Foi uma demanda de 
mercado com a situação 
que estamos vivendo neste 
momento”, afirmou ele. 

A empresa que fornece 
equipamentos para as pre-
feituras, construção civil e 
empresas de grande porte viu 
o seu faturamento aumentar 
em 50%. Antes da pandemia, 
a empresa vendia cerca de 
1.300 máscaras por mês e 
hoje as vendas já batem 
mais de 5 mil unidades. As 
máscaras mais procuradas 
são a N95 ou PFF2 azul 
com válvula muito pro-
curada por empresas que 
neste período trabalharam 
normalmente e precisam 
proteger os funcionários 
contra a realidade do vírus. 
A loja vende todo tipo de 
máscara, inclusive, as mais 
simples de TNT, branca e 

Cristina Gomes

Procura por EPIs durante a 
pandemia aumenta até 50%
Produtos mais vendidos são as máscaras N95 ou a PFF2, além das luvas de proteção muito buscadas hoje

Divulgação

Divulgação

Proprietário Rafael José Rainho diz que empresas e construtoras não pararam neste período

Variedade de acessórios e uniformes para proteger o trabalhador é grande e tem procura

cirúrgica. 
Além das empresas, 

pessoas físicas que vão 
viajar também procuram 

as máscaras para obter uma 
segurança maior, já que 
estas oferecem proteção 
de 99%. Além de EPIs, a 

empresa também comer-
cializa ferramentas, placas 
de sinalização e calçados 
antiderrapantes em seus 

seis anos de atividades. 
Para se vestir, dos pés à 

cabeça, a pessoa gasta em 
média de R$ 350 a R$ 400 
dependendo da qualidade 
do produto, pois existem 
acessórios mais simples que 
os da linha A, por exemplo. 
Um capacete mais simples 
custa R $18,00 e um de mais 
qualidade até R$ 70. 

A empresa fornece para 
grandes empresas da região 
como a Suzano; Rinnai Brasil, 
construtoras da região e 
pessoas que precisam se 
proteger ainda mais por 
alguma situação atípica 
como viagem e outros 
compromissos. 

A empresa NRA EPI’s 
Ferramentas e Afins é uma 
revenda e possui uma loja 
também num espaço de 
120 metros quadrados na 
Rua Santa Rosa, 226, Vila 
Industrial. Para mais infor-

mações, dúvidas e contatos, 
os telefones são: 2629-6118 
ou whatsapp: 9 3027-5952. 
Também na pandemia 
há um esquema especial 
de encomenda e retirada 
dos produtos. A loja tem 
oficina para confeccionar 
os uniformes. 

O que são EPIs?
Segundo o Ministério 

do Trabalho e Emprego 
(MTE), na Norma Regu-
lamentadora 6 (NR 6), da 
Portaria 3.214, pode ser 
considerado Equipamento 
de Proteção Individual 
(EPI), todo dispositivo ou 
produto, de uso individual 
utilizado pelo trabalha-
dor, destinado à proteção 
de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e 
a saúde no  trabalho. A 
empresa é obrigada a for-
necer de forma gratuita ao 
trabalhador para evitar que 
ele se exponha a riscos 
desnecessários e ameace 
a saúde do funcionário. 
Durante a pandemia do 
coronavírus, os EPIs mais 
usados principalmente na 
área da saúde são aven-
tais, máscaras e até luvas 
que devem ser trocadas 
ou higienizadas confor-
me a situação enfrentada 
para quem está na linha 
de frente do atendimento 
aos pacientes.

A procura cresceu mui-
to com a pandemia e as 
maiores demandas são 
de máscaras e luvas
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Nome Completo Diego Guedes Moliterno
Nascimento 12/05/1986
Estado civil Casado
Esposa Carolina Taplete Moliterno
Filha Sofia Taplete Moliterno
Formação  Bacharel em fisioterapia pela Faculdade 
do Clube Náutico Mogiano
Especialização R.P.G (Reeducação Postural Global),Osteopatia 
e Reabilitação músculo esquelética e desportiva.

Diego Guedes Moliterno o
s
n
y

Diego Guedes Moliterno 

O registro do casal  
Diego e Carolina Taplete 
Moliterno na cerimônia 
de casamento .

Diego com a esposa Carol e a filha Sofia

OG - Como e quando de-
cidiu pela Fisioterapia ? 

Sempre gostei de espor-
tes e ajudar ao próximo. Vi 
na fi sioterapia uma área de 
atuação próximo a isso. Acho 
fantástico observar a evolu-
ção dos pacientes, ver sua 
melhoria dia a dia e sua feli-
cidade de poder voltar a sua 
vida ao normal.

OG - Você era natural da 
vizinha cidade de Poá, conte  
um pouco sobre a infl uência 
de sua família na sua opção 
pela profi ssão . 

Minha família teve origem 
quando meu avô saiu da Itá-
lia, fugindo da segunda guer-
ra mundial, que através de 
seu tio que já morava aqui 
no Brasil na cidade de Poá 
, o chamou para se abrigar 
nessa terra, e foi assim que 
minha família iniciou sua 
vida no Brasil.  Muito co-
nhecido por ser o primeiro 
veterinário da cidade, quan-
do criança sempre acompa-
nhava os atendimentos que 
realizava, e eu por fi car gran-
de parte do meu dia ao seu 
lado, fui tomando gosto em 
ver como atendia os clien-
tes e sempre soube que essa 
seria minha área de atuação, 
atender pessoas . 

OG- Se não tivesse optado 
pela fi sioterapia o que acha 
que seguiria? 

Acredito que seguiria den-
tro da área da saúde mas tal-
vez como médico.

OG = Como você vê os 
profi ssionais atuando hoje 
nesta época pandemia , visto 
que um fi sioterapeuta é de 

suma importância nos cui-
dados para pacientes vítimas 
do Covid? 

Vejo com muito orgulho, 
cada vez mais a sociedade 
percebe a grande importância 
que a fi sioterapia tem dentro 
da equipe multidisciplinar, 
mostrando com maior pro-
tagonismo sua ação durante 
o COVID e o pós o COVID 
auxiliando no retorno de suas 
funções, tendo em vista o 
grande número de sequelas 
que terrível doença causa  .

OG - Quando estive na UTI 
vi o quanto os fi sioterapeutas 
são evoluídos e participam 
de forma relevante nos trata-
mentos . A categoria deveria 
ser melhor remunerada ? O 
que diz sobre isso? 

Sem sombra de dúvida 
nós, os fi sioterapeutas, me-

recemos sim uma melhor re-
muneração, tendo em vista o 
tamanho da nossa importân-
cia frente uma equipe mul-
tidisciplinar. Estamos cami-
nhando para isso, buscando 
cada vez mais conhecimento 
cientifi co, mostrando o nos-
so valor.

OG- Cite alguns casos nos 
quais os profi ssionais de fi -
sioterapia tem mais difi cul-
dades em resultados .

Os casos em que os fi sio-
terapeutas tem mais difi cul-
dade em obter resultados , 
são quando os pacientes não 
levam a sério o tratamento, 
não seguem as orientações 
dadas pelo fi sioterapeuta. 
Sempre o bom tratamento 
passa obrigatoriamente pela 
compreensão e cooperação 
do paciente, sem essa par-

ceria não existe sucesso no 
tratamento.

OG- Você vislumbra ter 
algum centro de reabilitação 
que leve seu nome ?  Ou se 
não , algo que com sua ex-
pertise  possa desenvolver 
algum projeto social , já que 
tem uma característica super 
humana .  

Estou dando inicio a um 
projeto que sempre tive a 
vontade de ter, que é uma 
clinica que leve como dire-
triz a qualidade no atendi-
mento e principalmente na 
parte humana. Não tratar o 
paciente como mais um e sim 
observar ele como uma pessoa 
que precisa de auxilio e den-
tro de nossa expertise, ajudar 
ao máximo a levar essa pessoa 
ao seus objetivos e aos resul-
tados positivos. Fazendo um 
trabalho honesto, oferecendo 
um valor justo podemos as-
sim ajudar o maior número 
de pessoas.

OG - Quais são seus pla-
nos a nível de futuro na sua 
profi ssão? 

Procurar mais capacitação 
para qualifi car ainda mais os 
meus atendimentos, estrutu-
rar junto ao meu sócio a nos-
sa clínica. 

OG   Como você vê hoje 
as faculdades e universida-
des  que oferecem cursos no 
seu segmento? 

Vejo que infelizmente a 
grande maioria das universi-
dades hoje visam apenas lucro, 
esquecendo da qualidade do 
ensino , deixando passar os 
princípios e valores que essa 
linda profi ssão leva formando 
infelizmente cada vez mais 
profi ssionais despreparados.

Um Filme: Batman o  

Cavaleiro das trevas

Um Perfume : Bleu Channel

Uma Bebida : Cerveja

Uma Viagem : Itália terra do 

meu avô Calabria

Um Prato Preferido: 

Qualquer massa 

acompanhado por um bom 

bife aparmegiana

Um Livro : o código da Vinci

Um Local : a casa dos meus 

pais

Um Ídolo : Meu avô paterno

Uma Música : o caderno 

Toquinho

Um Cantor : Fred Mercury

Uma Cantora : Elis Regina

Uma Frase Deixe seus cães 

passando fome, para ver até 

quando eles são fi éis a você.

Uma Mensagem : Nunca 

faça para o outro o que não 

quer que façam com você.

• JOGO RÁPIDO

“Amor a Fisioterapia “


