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NUNCA É TARDE

Estudar após 
os 60 também 

é atividade 
saudável

Voltar a estudar na terceira 
idade ajuda a enfrentar uma 

doença, a se manter mais 
ativo, a fazer novas amizades 

e a rejuvenescer a alma.
Maioridade + Saúde,
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Índice de mortalidade por 
Covid é de 4% dos infectados
Em números exatos são 1.140 mortos para um total de 28.083 casos; cidade registra 18.726 pacientes curados

 CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL

Vereadora Fernanda Moreno destaca as 
reclamações no atendimento. Cidades, página 3

Cerca de 4% dos mais de 28 mil 
infectados com coronavírus em Mogi 
das Cruzes faleceram. Em números 
gerais, foram 1.140 vidas perdidas 
desde o começo da pandemia, em 
março de 2020. É o acumulado 
mais elevado do Alto Tietê. Até an-
teontem, conforme atualização do 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Conde-
mat), os recuperados eram 66,6% 
do total. Dentro do G5 – conjunto 
das cinco cidades mais populosas 
do Alto Tietê – Mogi fica atrás de 
Itaquaquecetuba e Suzano em nú-
mero proporcional de recuperados.  
Cidades, página 6

Gratuitos

Fatec Mogi abre 
inscrição para 
cinco cursos
Cidades, página 3
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Segurança

Central de Inteligência da GCM 
tem 50% das obras concluídas

Estrutura do prédio está praticamente finalizada; 
próximo passo será o revestimento. Cidades, página 6
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A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
informou no início desta semana que 

“em breve” será assinado o contrato 
para a construção da nova Estação 
de Tratamento de Esgotos (ETE) 
que será construída na região leste 
da cidade. A obra, que integra o 
pacote de benfeitorias outrora cha-
mado de Mais Mogi Ecotietê, con-
tará com investimento de mais de  
R$ 32 milhões do município. O 
processo licitatório foi homolo-
gado em 18 de março deste ano. 
Cidades, página 4

César de Souza

PREFEITURA

Plataforma 
Mogi Conecta 
reúne diversos 
serviços. p5

Projeto original do Mais Mogi Ecotietê prevê abertura de parques e ampliação de vias de acesso

Divulgação/PMMC

Prefeitura promete assinatura da obra da ETE Leste
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CONTROLADOR 
O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiu-
chi (PL), anunciou Sadao Sakai como 
o novo controlador-geral do municí-
pio. O profissional vai assumir o ór-
gão amanhã, tendo como missão ge-
rir a Ouvidoria, o Controle Interno, a 
Diretoria de Inquéritos Administra-
tivos e o atendimento às demandas 
dos usuários de serviços públicos.

CURRÍCULO EM MOGI
Sakai foi vereador e secretário de 
Desenvolvimento Econômico em 
Mogi e disputou a vice-prefeitura 
ao lado do então prefeito e candi-
dato à reeleição, Marcus Melo. Ele 
vai entrar no lugar do delegado Ed-
son Gianuzzi, que faleceu em 19 de 
abril, em decorrência de complica-
ções da Covid-19. 

LEILÃO SOLIDÁRIO
O Mogi Basquete lançou ontem um 
Leilão Solidário com itens exclusivos 
do clube para angariar verba para 
a campanha ‘Cesta Solidária’, que 
está arrecadando alimentos para fa-
mílias carentes, entidades sociais e 
para o Fundo Social de Solidarieda-
de de Mogi das Cruzes. A ação será 
feita no Instagram da equipe e ocor-

rerá até as 19 horas do dia 25 deste 
mês, data da live com o balanço da 
campanha. Cada produto terá uma 
postagem com um lance inicial fi-
xado e os interessados poderão dar 
novos lances a partir de R$ 10 so-
bre o último valor.

EXCLUSIVIDADES
O torcedor poderá adquirir peças 
exclusivas, como uma prancheta 
usada pelo técnico Guerrinha na 
temporada; uma faixinha de cabeça 
usada pelo armador Fúlvio Chiantia; 
uma regata de jogo do ex-atleta da 
equipe JP Batista, MVP na tempo-
rada 18/19; a camisa usada pelo ex-
-jogador, André Góes, na vitória no 
estouro contra a Unifacisa, no dia 2 
de fevereiro de 2020, as camisas do 
título Paulista de 2016, uma come-
morativa em homenagem à Chape-
coense autografadas, entre outras. 

MOGIANO PREMIADO
Um morador de Mogi ganhou 
o maior prêmio de maio da 
Nota Fiscal Paulista e receberá  
R$ 1 milhão. Outros quatro con-
sumidores foram premiados com  
R$ 500 mil - dois na capital paulista, 
um de Mongaguá e outro de Santos.

•••
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CHARGE

RODRIGO BARONE

EDITORIAL

Poderia ser melhor

D
urante a semana que passou, a 
reportagem desenvolveu diversos 
textos que abordavam a situação 
dos moradores do Alto Tietê em 

relação ao coronavírus (Covid-19). Abor-
damos a quantidade de pessoas com o ví-
rus ativo, quantas conseguiram se livrar da 
doença, a relação das pessoas com comor-
bidades que já receberam a vacina, além da 
atualização quase diária de vacinados, ocu-
pação de leitos e, infelizmente, dos mortos 
em razão da doença. 

Apesar dos dados mais preocupantes, que 
são os internados em caso grave e os faleci-
dos, parece haver uma luz no fim do túnel, 
haja vista que os curados e os vacinados au-
mentam a cada dia, e não dá para negar que 
isso é uma boa notícia. 

Sim, é, mas poderia ser melhor. Durante 
a semana, representantes da Pfizer, em de-
poimento na Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do Senado, que aponta o que 
foi feito pelo governo federal no combate à 
Covid, veio a confirmação, já aventada no 
passado, quando as vacinas ainda estavam 
em desenvolvimento, que a farmacêutica ha-

via oferecido 70 milhões de doses ao Brasil 
e, por meio do governo federal, o país te-
ria recusado. 

Se isso se confirmar, podemos estar dian-
te de um crime. Setenta milhões de vacinas 
daria para vacinar 35 milhões de brasileiros, 
isso contando com a aplicação das duas do-
ses do imunizante. Parte desses milhões de 
doses viriam para o Alto Tietê e a campanha 
de vacinação por aqui estaria mais desenvol-
vida e quem sabe quantas vidas poderiam 
ser salvas. Poderíamos estar como nos Es-
tados Unidos, com a vacinação já em outro 
estágio e aberta para públicos mais jovens. 

Infelizmente isso não ocorreu aqui por 
pura incompetência do governo federal, que, 
em atitudes quixotescas, teimava em negar o 
que era óbvio, e quando viu que a pandemia 
era algo sério, empurrou um remédio sem 
eficácia contra a doença e trabalhou para de-
sestimular o uso de máscaras e acabar com 
o distanciamento social. 

Se o trabalho para diminuir a tragédia 
fosse levado a sério, teríamos mais brasilei-
ros, entre eles moradores do Alto Tietê, li-
vres da doença.

Hoje há receita de anti-
depressivos para tudo: para 
parar de fumar, tensão pré-

-menstrual, engordar e ema-
grecer, motivos de tristeza 
por falta de dinheiro ou por 
desencontros afetivos. Dentre 
tantas patologias verdadeiras 
há tantas outras nomeadas 
como “doença”, no livro da 
Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10), so-
mente para ter o direito de 
receber prescrição médica 
de psicoterápicos; afinal, 
as indústrias farmacêuticas 
necessitam vender e lucrar.

O abuso na receita desses 
medicamentos se faz, tantas 
vezes, em casos que pode-
riam ser dispensados, como 
também, na quantidade des-
necessária. Das 350 milhões 
de pessoas que sofrem de 
depressão no mundo a Or-

O ócio depressivo II

ARTIGO
José Mauro Jordão

ganização Mundial de Saúde 
aponta o Brasil como o país 
mais deprimido da América 
Latina, com seus 15 milhões 
de portadores da doença.

A ambição desmedida e 
egoísta do ser humano faz 
o empresário trocar a pessoa 
por máquina deixando-a sem 
trabalho e na miséria, produ-
zindo o ócio depressivo. Em 
1930, o grande economista 
Maynard Keynes imaginava 
que no ano 2000, graças 
à tecnologia, chegaríamos 
a trabalhar apenas 15 ho-
ras por semana e teríamos 
muito tempo livre. De que 
maneira ocupar esse tempo 
para evitar o tédio, a droga, 
a violência? A depressão?

Como empregar o tempo 
livre que a ciência e os ju-
ros compostos nos propor-
cionariam para viver bem 

e de maneira agradável? A 
sabedoria dos anos revela 
que não se pode perder o 
sentido da vida tanto na 
mente do abonado como do 
desocupado circunstancial, 
pois isso os levaria ao que 
chamamos de “cabeça vazia”.

O dito popular diz que 
cabeça vazia é oficina de sa-
tanás. No mundo, o maior 
índice de suicídios aconte-
ce nas classes sociais mais 
abastadas. Hino sacro com 
a música do compositor fin-
landês Sibelius: “Descan-
sa, ó alma, eis o Senhor ao 
lado;/ Paciente leva, e sem 
queixar-te, a cruz;/ Deixa 
o Senhor tomar de ti cui-
dado,/ Ele não muda o teu 
Fiel Jesus!” Deixa Cristo fa-
zer uma faxina na sua men-
te, esvaziando-a do mal, e 
colocando nela o bem que 
agrada a Deus.

 josemaurojordao@gmail.com.br

José Mauro Jordão é médico.



cidadesDomingo, 16 de maio de 2021 3portalnews.com.br

Vereadora aponta prioridades 
antes do hospital veterinário

Fernanda Moreno analisa pedido para instalação de unidade na região, ressaltando outras necessidades imediatas

CAUSA ANIMAL

Ainda que a implantação 
de um hospital veterinário 
em Mogi das Cruzes seja 
um pedido antigo pelos 
defensores de animais da 
região, é necessário que os 
serviços já existentes para 
os pets sejam aprimorados 
primeiro. A avaliação é da 
vereadora Fernanda More-
no (MDB), que tem como 
uma de suas bandeiras no 
Legislativo a causa animal, 
sobre o novo pleito enviado 
ao governo do Estado de 
São Paulo.

O pedido do hospital 
veterinário regional foi feito 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
no final do mês passado. A 
ideia é que a unidade após 
instalada fortaleça as polí-
ticas públicas de bem-estar 
animal desenvolvidas pelas 
cidades região. A proposta é 
de que o equipamento seja 
instalado nas dependências 
do Hospital Doutor Arnaldo 
Pezzuti Cavalcanti, no distrito 
de Jundiapeba, em Mogi.

“Precisamos melhorar o 
que já temos, as reclamações 
quanto ao atendimento 
no Centro de Bem-Estar 
Animal são muitas, princi-
palmente quanto ao número 
de senhas diárias, falta de 
atendimentos importantes, 
como os mais simples tipos 
de quimioterapia até cirurgias 
mais complexas”, apontou 
a vereadora.

Segundo a parlamentar, ain-
da que não há prioridade 
por gravidade, fazendo com 
que as pessoas cheguem 
às 5 horas para garantir 
atendimento na unidade. 
Para ela, isto é ruim para 
os animais e seus tutores e, 
por isso, seria preciso pon-
derar se é melhor construir 
um novo hospital ou fazer 
parcerias (convênios) com 
veterinários para ampliar o 

atendimento sem o custo 
de uma construção.

“Precisamos considerar que 
o Condemat atende 12 mu-
nicípios e cabem alguns 
questionamentos: porque 
muitos deles nunca fizeram o 
básico para seus animais, como 
um programa contínuo de 
castração?”, perguntou a 

vereadora.
Fernanda explicou que os 

hospitais veterinários não 
têm esse viés, existem para 

cuidar de animais doentes. 
No entanto, é imprescindível 
que se comece pela castração 
para diminuir abandono, 

maus-tratos e o número de 
animais sofrendo nas ruas.

A parlamentar também 
alerta para a necessidade 
de recursos para manter 
o hospital veterinário. Ele 
questiona sobre o número 
de atendimentos diários e 
a forma como as cidades 
conveniadas dividirão as 
despesas. Fernanda ainda 
deve questionar oficial-
mente o Estado para saber 
como será o convênio para 
atendimentos, se as cidades 
possuem o programa de mi-
crochipagem e um programa 
de castração contínuo.

Caso o hospital veterinário 
seja, de fato, implantado, 
o tratamento preventivo é 
imprescindível. Para a verea-
dora, todo animal atendido 
já deveria ter sua castração 
agendada para quando estiver 
curado ou todos seguirão 

“secando gelo”, nas palavras 
de Fernanda.

Thamires Marcelino

Fernanda destaca as reclamações no atendimento do Centro de Bem-Estar Animal

Emanuel Aquilera

Uma das cobranças 
da parlamentar está 
relacionada a um 
programa contínuo 
de castração

Fatec de Mogi abre inscrição 
com 280 vagas em 5 cursos 

A Faculdade de Tecnologia 
de Mogi das Cruzes (Fatec) 
está com inscrições abertas, 
até o dia 07 de junho, para o 
processo seletivo do segun-
do semestre de 2021. São 
280 vagas distribuídas em 
cinco cursos superiores de 
tecnologia, todos gratuitos 
e excelente avaliação. 

Por causa da pandemia 
da Covid-19 e o necessário 
distanciamento social, a 
seleção será por meio da 
análise do histórico escolar, 
sem prova presencial ou 
online. A taxa de inscrição 
é de R$ 39,00. Porém, uma 
vez aprovado no exame e 
matriculado, o aluno não 
tem que se preocupar com 
mensalidade até o fim dos 
estudos, pois o ensino na 
Fatec é gratuito. 

Os cursos são todos 
superiores de tecnologia, 
têm duração de 3 anos e 
incluem disciplina de inglês 

Processo seletivo

durante toda a formação 
como diferencial. Em Mogi, 
os candidatos podem es-
colher entre Agronegócio, 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Gestão de Re-
cursos Humanos, Logística 
e Gestão Empresarial (este 
último em EAD). 

Para concorrer às vagas, 
é preciso ter terminado ou 
estar cursando o ensino 
médio ou equivalente, desde 
que no ato da matrícula 
comprove a conclusão.  

As vagas da Fatec de Mogi 
estão distribuídas da seguinte 
forma: 80 para Agronegócio 
e 80 para Análise e Desen-
volvimento de Sistemas, 
ambos com turmas à tarde 
e à noite, e 40 para Gestão 
de Recursos Humanos e 
40 para Logística, sendo 
esses dois com turmas no 
período da manhã, e ainda 
40 para Gestão Empresarial 
(na modalidade EAD). 

A inscrição no vestibular 
deve ser feita exclusivamente 
pelo site www.vestibular-
fatec.com.br. No dia 07 de 
junho, último dia, o sistema 
online receberá inscrições 
somente até às 15 horas. 
O resultado sai dia 30 de 
junho com a classificação 
geral e primeira lista de 
convocação dos candi-
datos, que devem fazer a 
matrícula entre os dias 01 
e 05 de julho, com envio 
também da documentação 
pela internet.  

A Fatec é uma faculdade 
gratuita estadual, mantida 
pelo Centro Paula Souza.  

Mais informações sobre o 
passo a passo das inscrições 
e a seleção estão disponíveis 
no site do vestibular (www.
vestibularfatec.com.br). O 
campus mogiano fica na rua 
Carlos Barattino, 908, Vila 
Nova Mogilar o telefone é 
o  4699-2799. 

Contribua com o 

Mogi Contra Fome

Doe alimentos, produtos de 

higiene, medicamentos, 

insumos ou serviços gerais.

saiba mais em:

mogicontrafome.com.br

Para doar, cadastre-se no e-mail:

querodoar@pmmc.com.br
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Editais irão destinar R$ 230 
mil a projetos e profissionais

A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo abriu ontem 
mais dois editais, que visam 
auxiliar profissionais da arte 
e cultura durante o período 
de pandemia da Covid-19, 
além de fomentar a produção 
cultural local. Os novos editais 
destinam-se a apoiar conteúdos 
virtuais de diversos segmentos 
culturais e também artesãos e 
artesãs da cidade, para uma 
mostra que será realizada em 
comemoração à Semana do 
Artesão. As inscrições para 
ambos se estendem até o dia 
20 de junho e devem ser feitas 
de forma online. 

O edital 003/2021, de pre-
miação a conteúdos virtuais, 
visa contemplar iniciativas 
artísticas e culturais que tenham 
sido produzidas de maneira 
pública em plataformas virtuais, 
tais como shows, apresen-
tações, tutoriais, videoaulas, 
demonstrações, fóruns, saraus, 
nas áreas mais impactadas 
pelas restrições trazidas pela 
pandemia. 

O valor destinado para o 

Cultura

edital é de R$ 180 mil, a ser 
dividido entre 180 projetos, dos 
seguintes segmentos: música, 
artes plásticas, visuais e fotogra-
fia, teatro, audiovisual, dança, 
hip hop, literatura, mulher na 
cultura, cultura preta, cultura 
LGBT e cultura e inclusão à 
pessoa com deficiência (PCD). 
As iniciativas inscritas devem 
ter sido produzidas a partir do 
dia 15 de março e publicadas 
em plataformas digitais. 

Já o edital 004/2021 visa 
selecionar até 50 propostas 
apresentadas por artesãs e 
artesãos do município, de 
produção e exposição de obra 
artesanal em diversas técnicas 
e linguagens, para compor a 
1ª Mostra de Artesanias Mo-
gianas, que será realizada em 
comemoração à Semana do 
Artesão. Serão consideradas 
obras inéditas e que, ainda 
que já confeccionadas, não 
tenham sido previamente 
expostas ou divulgadas. O 
valor destinado para o edital 
é de R$ 50 mil.

Cada artesã ou artesão poderá 

ser premiado(a) com apenas 
uma proposta. Caso haja mais 
de uma inscrição de mesmo 
proponente, será considerada 
somente a última inscrição.

Podem se inscrever nos 
editais pessoas físicas que 
residam em Mogi e tenham 
idade superior a 18 anos. É 
essencial que o proponente 
esteja devidamente inscrito 
no Cadastro de Artistas e 
Profissionais de Arte e Cultura 
e Turismo de Mogi das Cruzes, 
que pode ser acessado pelo 
link http://www.cultura.pmmc.
com.br/cadastro. 

A prioridade é beneficiar 
profissionais que vivam ex-
clusivamente da arte e não 
possuam, portanto, qualquer 
outro vínculo empregatício ou 
fonte de renda. Também serão 
priorizados aqueles que não 
tenham sido contemplados 
com outras formas de auxílio, 
como a Lei Aldir Blanc. A 
previsão é que a publicação 
da lista final das propostas 
contempladas pelos dois editais 
aconteça em julho.

Prefeitura promete ‘em breve’
assinatura da obra da ETE Leste

Licitação foi homologada em março; investimento será de R$ 32,6 milhões e prazo de construção de até três anos

CEZAR DE SOUZA

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou no início 
desta semana que “em breve” 
será assinado o contrato 
para a construção da nova 
Estação de Tratamento de 
Esgotos (ETE) que será 
construída na região les-
te da cidade. A obra, que 
integra o pacote de obras 
outrora chamado de Mais 
Mogi Ecotietê, contará com 
investimento de mais de  
R$ 32 milhões do município.

O processo licitatório foi 
homologado em 18 de março 
deste ano, com a proposta 
do Consórcio ETE Leste-

-Mogi aprovada, no valor de  
R$ 32.637.774,45. As obras 
terão duração de três anos, e 
têm como objetivo aprimorar 
o saneamento básico no 
distrito de Cezar de Souza 
ao aumentar a capacidade de 
esgoto tratado de 142 para 
460 litros por segundo. A 
região também contará no 
futuro, segundo o projeto, 

com novas tubulações de 
coleta e tratamento de esgoto 
residencial.

As ações fazem parte do 
programa Mais Mogi Eco-
tietê, lançado em 2018 pela 
administração municipal da 

época, que estabeleceu a 
criação de eixos de obras e 
intervenções na região leste 
da cidade, com foco tanto na 
mobilidade urbana quanto 
no cuidado socioambiental. 
Na época, foram prometidos 

investimentos somados de 
mais de R$ 361 milhões 
para todos os projetos.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi, também está prevista 
a construção de dois par-
ques nas avenidas Francisco 

Rodrigues Filho e Antônio de 
Almeida. Ambos os parques 
contarão com investimentos de 
R$ 15,3 milhões e, segundo a 
administração municipal, está 
sendo feito o detalhamento 
dos projetos executivos dos 

parques, com expectativa de 
início da construção para o 
segundo semestre deste ano. 

“O prazo de construção varia 
de 12 a 18 meses, depen-
dendo dos locais”, explicou 
a Prefeitura em nota.

Na avenida Francisco 
Rodrigues Filho estão pre-
vistas a instalação de um 
mirante, uma passarela, 
uma Academia da Terceira 
Idade (ATI), uma área com 
mata preservada, portarias, 
playground, praça de even-
tos, estacionamento e um 
núcleo ambiental.

Já o parque da avenida 
Antônio de Almeida terá 
área de mata preservada, 
quiosques, campo de futebol, 
quadras poliesportivas, deck, 
meia quadra de basquete, 
quadras de vôlei de areia, 
playground, praça de eventos, 
portaria, estacionamento, 
administração, lanchone-
te, Academia da Terceira 
Idade (ATI), ciclovia, pista 
de caminhada, sanitários e 
quadra de tênis.

André Diniz

Projeto original do Mais Mogi Ecotietê prevê abertura de dois parques e ampliação de vias de acesso ao distrito
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ACMC discute caminhos 
para geração de emprego

A Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) foi 
convidada pela Comissão Especial 
de Vereadores de Geração de 
Emprego e Empreendedorismo 
da Câmara Municipal para 
discutir ações que possam 
promover a criação de novos 
postos de trabalho na cidade. 
O vice-presidente da ACMC, 
Mohamad Issa, defendeu 
que a desburocratização da 
abertura e regularização de 
estabelecimentos comerciais, 
além do fortalecimento de ações 
voltadas para a construção 
civil são importantes para 
o aquecimento econômico.

“A construção civil é um 
dos setores que mais geram 
empregos e a maioria das vagas 
não exige qualificação. Esti-
mulando a área, especialmente 
dos pequenos construtores, 
com desburocratização de 
processos e leis, consegui-
remos criar novos postos de 
trabalho, o que é importante 
para a retomada econômica. 
Com maior poder de compra, 
as pessoas consomem mais 

Fortalecimento econômico

no comércio”, avaliou Issa.
Para o vice-presidente da 

ACMC, outra iniciativa que 
ajudaria a aumentar as vagas de 
empregos na cidade é facilitar 
a abertura e regularização de 
estabelecimentos comerciais. 

“Hoje, para abrir um comér-
cio é muito burocrático, por 
isso, muitas pessoas acabam 
ficando na informalidade. 
Precisamos estimular a re-
gularização, assim, geramos 
uma maior arrecadação para 
o município, proporcionamos 
desenvolvimento do comércio 

e consequentemente, a criação 
de novas vagas”, reforçou.

Issa destacou a impotân-
cia da reunião. “Esse foi um 
primeiro passo, a Associa-
ção Comercial está sempre 
à disposição para apoiar e 
debater ideias que ajudem 
na retomada econômica, e 
na geração de emprego e 
renda”, ressaltou. A reunião 
foi promovida anteontem 
pelos vereadores Iduigues 
Martins (PT), Maria Luiza 
Fernandes(Solidariedade) e 
Osvaldo da Silva (Republicanos). 

Vereadores da Câmara Municipal participaram da reunião

Divulgação
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MP-SP dá novo prazo para
Prefeitura mostrar demanda

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes recebeu 
um novo prazo do Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo (MP-SP) para apre-
sentar um documento com a 
demanda de vagas em creches 
até 2024. Em 20 dias, além 
desta relação, a Prefeitura 
deve sinalizar uma data para 
que as 1.740 crianças que 
estão na fila sejam atendidas.

Segundo o MP, foi realizada 
uma reunião, na semana passada, 
entre a Prefeitura, a Defensoria 
Pública e a Promotoria de 
Justiça de Mogi das Cruzes 
para discutir o assunto. “O 
município apresentou que já 
concluiu um levantamento 
de diagnóstico da demanda 
de vagas em creche e precisa 
refinar os dados para apresentar 
para a Defensoria Pública e 
Promotoria para discutir um 
acordo parcial ou definitivo”, 
explicou o MP.

Assim, ficou decidido um 
prazo de suspensão da ação 

Vagas em creches

civil pública por mais 20 dias, 
contados a partir da sexta-feira 
passada, para as partes do 
processo poderem discutir 
com dados mais concretos.

Com a recente nomeação 
do atual secretário municipal 
da Educação, André Stábile, a 
reunião que estava agendada 
para 22 de abril não ocorreu. 
Na ocasião, a ação civil estava 
suspensa por 30 dias e este 
prazo se esgotou na sexta-feira, 
quando um novo prazo de 
20 dias foi marcado.

O MP tem acompanhado 
de perto a situação das filas 
nas creches do município e, 
por este motivo, no início do 
ano passado propôs uma ação 
civil pública que segue em 
trâmite na Vara da Infância 
e Juventude da Comarca de 
Mogi. Na ação, o MP solicita 
que seja atendida a demanda 
das filas de espera do começo 
de 2020 (pré-pandemia). Além 
disso, o MP pede também que 
sejam sanadas as vagas que 
surgirem até o final de 2024.

Thamires Marcelino

Creches possuem fila de espera com 1.740 crianças
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Operação Tapa-Buraco 
atua com cinco equipes

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria Municipal de Serviços 
Urbanos, segue realizando 
diariamente a Operação Tapa-

-Buraco, com o empenho de 
cinco equipes simultâneas, o 
que permite atender diversas 
regiões da cidade. 

Os serviços resultam de um 
mapeamento, que subdividiu 
o município em regiões e 
também por um trabalho de 
geolocalização, para identificação 
dos trechos que necessitam 
de reparos. A definição dos 
locais de atuação partiu tam-
bém de um levantamento de 
pedidos da população abertos 
via Ouvidoria, de deman-
das provenientes da Câmara 
Municipal e da identificação 
in loco, feita pelas próprias 
equipes da Secretaria.   

Os trabalhos já foram con-
cluídos em vias como Estrada 
do Pavan, avenida Engenheiro 
Miguel Gemma, rua Júlio 
Perotti, avenida Narciso Yague 
Guimarães, avenidas Ricieri 
José Marcatto e Francisco 

Reparos

Rodrigues Filho. Também 
já são alvo de melhorias a 
avenida Francisco Ferrei-
ra Lopes, avenida General 
Osório, rua José Bonifácio, 
avenida Voluntário Fernando 
Pinheiro Franco, rua Major 
Arouche de Toledo, Tenente 
Alcides Machado e rua Luiz 
da Silva Pires. 

Em alguns locais, como na 
avenida João XXIII, a Secretaria 
entendeu como mais resolu-
tivo e econômico entrar com 
trabalhos de recapeamento 

asfáltico. A via já estava incluída 
na programação do pacote de 
recapeamento, que está em 
andamento e a execução foi 
antecipada. A via está neste 
momento passando por fre-
sagem e, em breve, receberá 
uma nova capa asfáltica. 

A Prefeitura de Mogi tam-
bém está com um programa 
de recapeamento de  40 vias 
públicas em andamento. O 
investimento nesses traba-
lhos é de aproximadamente  
R$ 24,5 milhões.

Trabalhos já foram concluídos em várias vias da região
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Plataforma Mogi Conecta 
reúne diversos serviços

O cidadão poderá se cadastrar e escolher entre as opções de qualificação e empregabilidade ou empreendedorismo

TECNOLOGIA

A Prefeitura lançou o Mogi 
Conecta, uma plataforma que 
reúne em um único local todos 
os serviços para os empreen-
dedores do município, ações 
de capacitação profissional e 
de empregabilidade para a 
população. O acesso pode ser 
feito pela página mogiconecta.
mogidascruzes.sp.gov.br.

O Mogi Conecta une o 
acesso a serviços da Sala do 
Empreendedor, do programa 
Emprega Mogi, do Banco do 
Povo, do Polo Digital e da 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação. Além do site, a 
iniciativa também conta com 
os espaços decentralizados 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
para atender a população.

“A utilização da tecnologia 
para desburocratizar o serviço 
público, dar mais eficiência e 
facilitar o acesso do cidadão é 
uma diretriz desta administra-
ção e o Mogi Conecta é parte 
importante deste processo, 
com um sistema de fácil na-
vegação e diversas opções de 
serviços”, afirmou o prefeito 

Mogi Conecta une serviços do Polo Digital, Emprega Mogi e Banco do Povo

Caio Cunha (Pode).
Logo na tela inicial da pla-

taforma, o cidadão poderá se 
cadastrar no Mogi Conecta e 
escolher entre as opções de 
qualificação e empregabilidade 
ou empreendedorismo. Ao 
clicar nestes links, ele já será 
encaminhado diretamente às 
opções referentes a cada tema..

“A proposta é executar as 
políticas públicas de desenvol-
vimento de forma transversal. 
Ao unificar os serviços da 
secretaria, virtual e fisicamente, 
e fazer destes uma ponte às 
demandas do cidadão, con-
seguimos garantir eficiência 
e agilidade de forma a gerar 
impacto e agregar valor em 
frentes como social, empresarial, 
educacional e econômica”, 
explicou o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico, Gabriel Bastianelli.

O Mogi Conecta oferece os 
serviços para quem deseja se 
tornar empreendedor e abrir 
seu negócio, buscar crédito, 
inovar e, no caso das startups, 
acelerar o seu desenvolvimento, 
além do acesso às informações 

e procedimentos simplificados 
para abertura e regularização 
de empresas.

Já para as pessoas que pro-
curam uma recolocação no 
mercado de trabalho, que-
rem mudar de carreira, ou 
simplesmente buscar novos 
desafios, estão disponíveis, 

além das opções de busca 
por novas vagas de emprego, 
a possibilidade de obter uma 
orientação profissional que 
auxilie no processo de decisão. 
Todos os públicos também 
terão acesso a qualificações, 
ofertadas por intermédio 
dos serviços já existentes 

na Prefeitura e das parcerias 
com instituições e iniciativa 
privada. 

Por fim, as empresas têm 
um espaço garantido para 
completar este tripé da em-
pregabilidade – profissional, 
qualificação, oportunidade de 
trabalho – cadastrando suas 

vagas disponíveis e demandando 
a seleção de candidatos para 
os seus quadros de pessoal.

Qualificação
A partir do 17 de maio, 

será realizado o curso de 
“Marketing Digital: Introdução 
e Prática”, com 20 horas de 
conteúdo e realizado de forma 
totalmente online. Já no dia 25 
de maio, está previsto o início 
do Programa de Formação em 
Tecnologia - Desenvolvedor 
Full Stack e Mobile. No dia 
18 de maio, o Sebrae fará uma 
palestra sobre Cultura Startup 
para empreendedores. Já no 
dia 20, será realizada uma live 
com a Fatec Jr sobre orientação 
de carreiras. No dia 24 de 
maio, a live terá como tema 

“Experiência empreendedora 
aumenta suas chances de 
empregabilidade”.

O Polo Digital fará uma 
série de vídeos sobre as Pro-
fissões do Futuro, no dia 27. 
Fechando a programação, no 
dia 31, será feita um live com 
alunos da Braz Cubas sobre 
inovação e empreendedorismo.

Divulgação
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Bom Prato segue sem 
data para inauguração

A unidade do Bom Prato de 
Jundiapeba, que já tem o prédio 
disponibilizado pela Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, foi alvo 
de cobranças dos vereadores 
da Câmara Municipal, mas 
que não foram suficientes 
para que a segunda unidade 
do restaurante popular já 
estivesse funcionando. 

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Social 
informou na semana pas-
sada que ainda não há um 
prazo para que o restaurante 
seja instalado para atender a 
população.

Conforme ressaltou a Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social, o município oferece o 
espaço, porém a operacionali-
zação do programa em si é de 
responsabilidade do governo do 
Estado. O novo equipamento 
está instalado na esquina da 
avenida João de Souza Branco 
com a rua Doutor Francisco 
Soares Marialva, ao lado da 
nova Unidade de Pronto de 
Atendimento (UPA) 24 horas 
de Jundiapeba.

Jundiapeba

“O Bom Prato é um im-
portante investimento, que 
tem como objetivo garantir 
a segurança alimentar das 
pessoas da região que vivem 
em uma situação vulnerável, 
especialmente neste momento 
de pandemia”, afirmou a 
Prefeitura. Recentemente, em 
março deste ano, os vereado-
res Edson Santos (PSD) e Zé 
Luiz (PSDB) foram alguns dos 
que solicitaram a abertura 
do Bom Prato no distrito o 

quanto antes.
Outro político engajado 

no funcionamento do prédio 
como a 2ª unidade do Bom 
Prato é o deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD), que 
destinará em breve todas 
as emendas a que tem di-
reito junto ao governo do 
Estado para a implantação 
do restaurante popular. De 
acordo com as informações, 
a quantia aproximada será de 
R$ 2 milhões. (T.M.)

Unidade já tem o prédio disponibilizado pela Prefeitura 

Emanuel Aquilera

Central de Inteligência tem 
50% das obras concluídas

As obras da Central de 
Inteligência da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Mogi 
das Cruzes já contam com 
50% do cronograma finalizado. 
A estrutura do prédio está 
praticamente concluída e o 
próximo passo será o início 
do revestimento, segundo 
informações divulgadas ontem 
pela Secretaria Municipal 
de Obras.

O espaço, localizado na 
avenida Engenheiro Miguel 
Gemma, tinha em fevereiro 
44% das obras finalizadas. 
O investimento estimado na 
construção e acabamento é de 
R$ 3.979.035 e a previsão de 
entrega da obra, inicialmente, 
era para o mês de setembro 
do ano passado, o que não 
ocorreu.

A Secretaria de Segurança 
manteve o planejamento 
para a utilização do espaço 
com departamentos ligados 
à Pasta e dentro da estrutura 
de segurança do município.

Novo prédio

Nesta proposta de centrali-
zação, o local também receberá 
a nova Central Integrada de 
Emergências Públicas (Ciemp), 
que faz o monitoramento da 
cidade por meio de câmeras, 
além de abrigar o sistema de 
alarme, atendimento telefô-
nico da Defesa Civil, Guarda 
Municipal e Departamento 
de Trânsito.

No setor de vigilância, 
Mogi conta com 128 câmeras 
de monitoramento em ruas 

e espaços públicos, além de 
172 câmeras fixas em prédios 
municipais, totalizando 300 
equipamentos. As câmeras 
de monitoramento estão 
distribuídas em Jundiapeba, 
Braz Cubas, César de Souza, 
Sabaúna e Quatinga.

Até a tarde de quinta-feira, 
a Secretaria de Obras infor-
mou não ter uma previsão a 
respeito do cronograma final 
de construção, e nem uma 
data para  a inauguração.

Thamires Marcelino
Emanuel Aquilera

Mortes em razão da Covid-19 
atinge 4% dos 28 mil doentes

Quantidade de recuperados, no entanto, representa 66,6% dentro do mesmo universo de pessoas contaminadas

EM MOGI

Cerca de 4% dos mais 
de 28 mil infectados com 
coronavírus (Covid-19) em 
Mogi das Cruzes faleceram. 
Em números gerais, foram 
1.140 vidas perdidas desde 
o começo da pandemia, 
em março de 2020. É o 
acumulado mais elevado do 
Alto Tietê. Até anteontem, 
conforme atualização do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), os 
recuperados eram 66,6% 
do total. Dentro do G5 – 
conjunto das cinco cidades 
mais populosas do Alto 
Tietê – Mogi fica atrás de 
Itaquaquecetuba e Suzano 
em número proporcional 
de recuperados.

A mais recente atualiza-
ção da pandemia em Mogi 
aponta 28.083 moradores 
contaminados com a Co-
vid-19. Desse total, 18.726 
conseguiu se recuperar da 
infecção, o que sugere que 

a cidade conta ainda com 
8.217 pessoas com o vírus 
ativo e com potencial de 
contaminação. Comparada 
proporcionalmente com ci-
dades vizinhas, Mogi obteve 
um percentual mediano, 
tanto para óbitos quan-
to recuperação. Os dados 
revelam que, apesar de 
responder pela maioria dos 
óbitos do Alto Tietê, Mogi 
ficou atrás de cidades me-
nores como Itaquá, e Poá 
em falecimentos.

Em disparada e com larga 
diferença, a cidade do G5 com 
o pior percentual de óbitos 

foi Itaquá. Dos seus mais de 
12,8 mil casos confirmados, 
741 (5,7%) moradores mor-
reram. Quando considerados 

recuperados, o percentual 
é mais positivo e aponta 
10.125 (78,7%) itaquaque-
cetubenses restabelecidos. 

Distante da vizinha, porém 
com o segundo pior índice 
da região, Poá registrou 291 
óbitos, cerca de 4,1% dos 

7.005 contaminados. O 
número de recuperados na 
cidade é o mais baixo do 
G5, apenas 2.727 morado-
res (38,9%) constam como 
recuperados na atualização 
do Condemat.

Com taxas menos graves, 
considerando as cidades já 
citadas, Suzano comunicou 
17.736 infectados desde 
o começo da pandemia e 
708 óbitos (3,9%). Desse 
acumulado, a cidade ostenta 
o melhor índice de recupe-
ração do G5, 80,2%, em 
números gerais são 14.241 
restabelecimentos. O menor 
número proporcional de 
óbitos pela Covid-19 foi 
apresentado por Ferraz de 
Vasconcelos que, dos 9.496 
casos confirmados, registrou 
362 falecimentos (3,7%). 
Na recuperação, a taxa foi 
média, 52.6%, pouco mais 
de 5,1 mil reabilitados, re-
velando um alto potencial 
de moradores com o vírus 
ativo.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Número ainda aponta que 8.217 pessoas estão com o vírus ativo no organismo

Mogi News/Arquivo

De fevereiro para cá, construção pouco avançou

Mogi fica atrás de 
Itaquaquecetuba e 
Suzano em número 
proporcional de 
recuperados
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A Honda Automóveis 
do Brasil inicia as vendas 
do CR-V 2021. O SUV mais 
completo da marca rece-
beu importantes mudan-
ças no design, no nível de 
equipamentos e na segu-
rança. Renovado, passa a 
ser o segundo modelo no 
Brasil a trazer a tecnolo-
gia de segurança e assis-
tência ao condutor Hon-
da Sensing.

Em sua quinta geração 
global, o SUV busca ofe-
recer aos consumidores os 
mais altos níveis de quali-
dade e refinamento de ro-
dagem em sua categoria, 
incluindo a maior preci-
são de direção, conforto e 
silêncio a bordo. O mode-
lo é importado dos Estados 
Unidos e continuará sendo 
disponibilizado em versão 
única - Touring. 

No design, as mudan-
ças do CR-V 2021 come-
çam na dianteira, que traz 
uma nova grade frontal e 
um novo para-choque com 
visual mais marcante e ro-
busto, permitindo um po-
sicionamento destacado 
dos novos faróis de nebli-
na em LED, além de man-
ter os faróis full LED.

Outra importante novi-
dade é a adoção do teto so-
lar panorâmico, que am-
plia a luminosidade para 
os ocupantes e dá um ar 
ainda mais sofisticado ao 
SUV flagship da Honda.

O interior do CR-V 2021 
está ainda mais refinado. O 
modelo traz como grande 
novidade o console central 
redesenhado, que amplia a 
sua funcionalidade, com 
um novo sistema de ban-
deja retrátil, que permite a 
acomodação de diferentes 
tipos de objetos. O sistema 
de áudio também recebeu 
aprimoramentos com a in-
clusão de um subwoofer 
adicional no porta-malas, 
reforçando as frequências 
graves de som e totalizando 
nove alto falantes no veícu-
lo. A central multimídia de 

RENOVADO

Honda inicia as vendas do SUV 
CR-V 2021; a quinta geração
Veículo da marca japonesa continua sendo vendido no Brasil em única versão, a Touring; modelo é importado

Suplemento
automotivo
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As mudanças do veículo na versão 2021 começam na dianteira, que traz uma nova grade e um novo para-choque mais robusto

O console central foi redesenhado no Honda CR-V

7 polegadas com GPS nati-
vo integrado e conectivida-
de com smartphones, por 
meio dos sistemas Apple 
CarPlay e Android Auto, 
passa a ter botão físico gi-
ratório.

Completando as novi-
dades, o modelo ganha a 
tecnologia Idle Stop, que 
desliga automaticamente o 
motor em paradas, reduzin-
do ainda mais o consumo 
de combustível. O sistema 
tem funcionamento suave.

Conforto

O CR-V 2021 segue man-
tendo o elevado padrão de 
refinamento e praticidade 
do seu interior. A cabine es-
paçosa traz materiais de alta 
qualidade e reflete toda a 
tecnologia aplicada ao mo-
delo, com o quadro de ins-
trumentos digital de 7 po-
legadas, que disponibiliza 
importantes informações 
sobre o veículo por meio 
da Driver Information In-
terface (DII) posicionada 

no centro do painel.
O display mostra quan-

do trocar o óleo, filtro de ar, 
fluído da transmissão, ve-
las ou líquido de arrefeci-
mento, quando fazer o ro-
dízio dos pneus, além de 
apresentar informações 
fundamentais de condu-
ção, como velocidade, ro-
tação e marcha adotada.

Alguns dos itens impor-
tantes de conforto e pratici-
dade disponíveis no Honda 
CR-V são a partida elétrica 
remota do motor, ar-con-
dicionado digital com duas 
zonas e saídas de ar trasei-
ras, freio de estacionamen-
to elétrico (Electric Parking 
Brake - EPB), com sistema 
Brake Hold, tomadas USB 
para recarga na traseira, 
banco do passageiro com 
regulagem elétrica de qua-
tro funções e banco do mo-
torista com oito ajustes elé-
tricos e memória.

O sistema Walk Away 
Auto Lock tranca automa-
ticamente o veículo quan-
do o motorista se afasta, 
se a distância do chavei-
ro até o veículo for maior 
que 2 metros por 2 segun-

dos e quando nenhuma 
outra chave for detectada 
no interior do veículo. Para 
confirmar que o carro está 
trancado é emitido um sinal 
sonoro e as luzes de emer-
gência piscam.

Versatilidade

O CR-V 2021 oferece es-
paço para bagagens am-
plo, largo e profundo. Com 
a segunda fileira de assen-
tos dobrada, é possível car-
regar objetos de grandes 
dimensões, graças ao as-
soalho de carga totalmen-
te plano. A tampa elétrica 
programável do porta-ma-
las pode ser operada pelo 
controle remoto da chave, 
por um botão na porta do 
motorista, um botão aci-
ma da placa traseira (para 
abrir) ou um botão locali-
zado dentro do porta-ma-
las (para fechar).

O sistema de abertura 
do porta-malas sem o uso 
das mãos traz ainda mais 
praticidade. Basta simular 
um chute sob um dos dois 
sensores de movimento no 
centro da traseira do veícu-
lo (um na borda inferior do 

para-choque e outro sob o 
painel traseiro) para que 
a tampa abra automatica-
mente. Esse acesso funciona 
desde que o usuário esteja 
levando consigo o contro-
le remoto da chave.

Para garantir a seguran-
ça da operação, o sistema 
conta com dois dispositi-
vos: sensores de pressão 
nas laterais da tampa, que 
detectam caso alguém dei-
xe a mão na área de fecha-
mento, com sensibilida-
de alta para frear a porta e 
evitar ferimentos, e o sen-
sor de resistência, que de-
tecta caso uma pessoa ou 
objeto esteja obstruindo 
o fechamento automático 
da tampa.

Performance

O CR-V 2021 traz o efi-
ciente motor turbo com 
1,5 litro DOHC com inje-
ção direta e quatro cilin-
dros em linha com duplo 
controle de tempo de aber-
tura das válvulas (Valve Ti-
ming Control - VTC), que 
proporciona um refina-
do e ágil desempenho ao 
longo de toda a sua faixa 
de operação.

Ele tem potência máxi-
ma de 190 cv a 5.600 rpm 
e torque máximo de 24,5 
kgf.m, entre 2.000 e 5.000 
rpm. O motor é combina-
do à transmissão continua-
mente variável (CVT) com 
lógica de controle Honda 
G-Shift.

O CR-V traz ainda o sis-
tema Active Shutter Gril-
le, que reduz o arrasto ae-
rodinâmico em velocidade 
de cruzeiro, ajudando di-
retamente a melhorar a 
eficiência no consumo de 
combustível na estrada. Ele 
utiliza um motor de passo 
controlado por um pro-
cessador que acompanha 
os parâmetros de tempe-
ratura mais importantes, 
como a do fluído de arre-
fecimento, temperatura do 
óleo e as exigências do ar-
-condicionado.
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   Na vida existem 
dois caminhos, o da 
individualidade e o 
da coletividade. O 
primeiro caminho 
é uma estrada sem 
saída e repleta de 
solidão e insucesso. 
Mas o trilho da 
coletividade, da 
cumplicidade, da 
sociedade entre 
pessoas tem sempre 
consequências ricas 
de aprendizagem.

É por isso que o 
trabalho em equipe 

MOMENTO
especial

 Celebre a vida sempre

*Maria Rosa Mieko
Educadora

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

ANIVERSARIANTES: MIRIAM NOGUEIRA DO VALLE

Hoje é o seu dia! Aproveite para curtir tudo de bom que 

a vida tem. Passe este dia com as pessoas que te querem 

bem e viva com intensidade toda a alegria desta data. 

Parabéns! 

Faça valer a pena, as oportunidades 
não voltam.”

 cultura@jornaldat.com.br

acaba sempre por 
dignificar cada 
pessoa e o grupo. 
Trabalhar em equipe 
é o primeiro passo 
para alcançar sonhos 
e ideais de todo 
o gênero – até os 
impossíveis!

Roer as unhas, e agora?

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Essa atitude pode ter vários signifi cados, do mais comum 
ao mais complexo, por curiosidade ou para diminuir o 
estresse, tédio ou até imitação. 
Observe se a criança rói unhas de forma moderada (não se 
machuca) e inconscientemente (enquanto assiste TV), ou 
em situações específi cas (uma tarefa difícil).
Descubra a origem do comportamento e investigue 
se existe algum fator estressante na vida da criança, 
mudança, separação na família, morte de ente querido, 
ente outros.
Converse sobre o que a preocupa. “Muitas tensões e 
pressões que as crianças sofrem na fase infantil, podem 
passar despercebidas para um adulto e isso gera 
ansiedade na criança”.
Incentive-a a perceber quando e onde ela rói as unhas 
e faça alguns combinados com ela: um “sinal secreto” 
quando ela esquecer - um toque no braço, ou uma palavra-
chave, um curativo na ponta do dedo também podem 
funcionar, pois chamam a atenção no momento em que vão 
roer a unha.
Para acalmá-la, os trabalhos manuais são uma ótima 
maneira de manter as mãos ocupadas e relaxar ao mesmo 
tempo. Para outras, aprender a tocar um instrumento 
também ajuda, ou leve a criança para correr e brincar 
bastante, de preferência ao ar livre.
Ansiedade excessiva se a criança roer as unhas até sangrar 
ou fi car com os dedos doloridos, procure ajuda do pediatra. 
Seja amigo! Encoraja-a sempre!  
fonte:blog.leiturinha
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Lista de espera da vacina na capital paulista

Adultos com comorbidades a partir de 18 anos e residentes já podem se 

inscrever para a lista de espera para receber as doses remanescentes 

da vacina contra a covid-19. Profissionais de saúde com mais de 18 anos 

também podem receber a imunização com essas doses que sobrarem em 

qualquer equipamento de saúde da área de abrangência dessas pessoas.

A regra foi divulgada em documento da Secretaria Municipal da Saúde que 

define como deve ser realizada a vacinação na capital.

EDUCAÇÃO 

Se você torce o nariz ao 
ouvir falar em estudar de 
novo ou já vem com a res-
posta pronta que passou da 
idade chegou a hora de rever 
estes conceitos. Para quem 
nunca fez um curso supe-
rior e resolveu fazê-lo após 
os 60 anos, a decisão pode 
ser desafiadora, mas quem 
está cursando a Faculdade 
de Tecnologia do Estado de 
São Paulo (Fatec) de Mogi 
das Cruzes não se arrepende. 
Pelo contrário, voltar a estudar 
pode ajudar a enfrentar uma 
doença, a se manter mais ati-
vo, a fazer novas amizades e 
a rejuvenescer a alma.

O aposentado Donizeti 
Aparecido Figueiredo, de 
64 anos, é aluno do curso 
de Agronegócios da Fatec 
de Mogi e é um exemplo de 
como estudar pode mudar a 
percepção de vida. Casado, 
pai de duas filhas já forma-
das, em 2017 ele sofreu um 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), ficou 30 dias numa 
cadeira de rodas e dependia 
de tudo até para tomar ba-
nho sozinho, fez fisioterapia 
e conseguiu se restabelecer 
e ficar sem sequela. 

Um dia, assistindo ao no-
ticiário ele viu que a Fatec 
havia aberto inscrições para 
o vestibular e se inscreveu. 
Hoje está no sexto semestre 
bem próximo de apresentar o 
Trabalho de Gradução (TG): 
“Muita gente pensa que a fa-
culdade é só para os jovens. 
É também para nós, da me-
lhor idade. Temos muito o 

Cristina Gomes 

Desafios e benefícios de quem 
voltou a estudar após os 60
A Fatec de Mogi atrai alunos interessados pela excelência dos seus cursos e professores, além do ensino gratuito

que aprender, interagimos 
com os professores e com 
os colegas”, afirmou ele que 
começou ainda com as aulas 
presenciais e depois, desde o 
ano passado acompanha as 
aulas online em função da 
pandemia do coronavírus: 

“O curso é delicioso abran-
ge várias cadeias produtivas 
e antes da porteira, dentro e 
pós porteira. Eu recomen-
do a todos que tiverem esta 
oportunidade”, afirmou ele 
que fez um curso técnico 
em Logística, mas não teve 

oportunidade de cursar 
uma faculdade. E os planos 
de estudar já vão até mais 
longe. Donizeti pretende fa-
zer um mestrado e doutora-
do na área.

Para o aposentado Laerte 
Pisani, de 64 anos, a facul-
dade também surgiu para 
superar ou como ele mesmo 

fala “esquecer” um pouco o 
câncer. Começou em 2019 e 
o primeiro semestre foi todo 
presencial. Ele chegou a parar, 
mas no semestre passado re-
tomou os estudos. Escolheu 
Agronegócios para parar de 
focar apenas na doença e 
pelo fato da Fatec ser pública 
também ajudou na decisão: 

“Minha família acha bacana 
eu ter voltado a estudar e 
me incentivam. Por estar há 
muito tempo sem estudar a 
gente sofre um pouco, mas 
depois vai no ritmo”. 

Simone Silotti ainda não 
chegou aos 60, está com 55 
anos, mas já colhe os bene-
fícios de ter voltado a estu-
dar. Ela está no quinto se-
mestre do curso Tecnólogo 
em Agronegócio no quinto 
semestre. É a sua segunda 
faculdade - a primeira foi 
há muitos anos em Estudos 

Sociais: “Amo o aprendizado 
contínuo, sempre tem algo 
para atender. Além do mais 
o ensino hoje, em especial 
na Fatec é objetivo, prático 
e baseado em projetos reais 
e participativo. Muito dife-
rente de 30 anos atrás. Aju-
da a rever, reciclar, repen-
sar conceitos ajudam a nos 
manter com a mente jovem 
e arejada”.

Outro ponto positivo des-
tacado por Simone é a intera-
ção com os colegas mais jo-
vens: “O espaço para debate 
é constante e a interação com 
os mais jovens é incrível eles 
ouvem com atenção, respei-
tam os diferentes pontos e 
vista e se divertem quando 
contamos como era a nossa 
realidade. Eu me sinto muito 
querida, respeitada por cada 
um deles”. 

O apoio e a energia são 

Divulgação Divulgação

Simone Silotti já colhe todos os benefícios de ter decidido voltar a estudar e aprender

|Donizetti, de 64 anos resolveu estudar após sofrer um AVC

saúde+
maturidade

tão inspiradores, segundo 
Simone, que ela acabou já 
se prepara para novo desafio: 
acabou de se matricular no 
MBA USP Esalq em Gestão 
de Projetos.

Vestibular

O professor Elias Ribei-
ro de Castro que dá aula no 
curso de Agronegócios da 
Fatec de Mogi informou que 
o curso foi criado em 2008 
e sempre teve uma clientela 
bem diversificada, com alu-
nos na faixa etária dos 17 aos 
65 anos de idade. A partir de 
2018, o perfil do começou a 
mudar com a entrada de mais 
jovens até os 30 anos. Esta é 
uma evolução normal do cur-
so, segundo o professor, na 
medida em que a imprensa 
começa a conhecer o perfil 

do Agronegócio e a divulgá-
-lo despertando o interesse 
dos mais jovens. A região do 
Alto Tietê também é consi-
derada o cinturão verde do 
Estado de São Paulo.  

A Fatec está com as inscri-
ções abertas para o seu ves-
tibular até o  dia 7 de junho. 
São 80 vagas em Agronegó-
cio dividido nos períodos 
vespertino e à noite. Outros 
cursos disponíveis são: Aná-
lise de Desenvolvimento de 
Sistemas também com 80 
vagas, de manhã e à noite; 
Gestão de Recursos Huma-
nos; Gestão Empresarial EAD 
e Logística, estes últimos três 
com apenas 40 vagas. 

A Fatec de Mogi está loca-
lizada na rua Carlos Barattino, 
908, na Vila Nova Mogilar, 
telefone: 4699-2799.
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MODERNIDADE

A mais nova tecnologia 
para o tratamento da incon-
tinência urinária já pode 
ser utilizada em Mogi das 
Cruzes: o BTL Emsella, que 
utiliza ação eletromagnética 
de alta intensidade para 
estimular os músculos do 
assolho pélvico e restaurar 
o controle neuromuscular 
da região. Assim ondas 
eletromagnésticas atingem 
toda a musculatura pélvica.

O diretor técnico respon-
sável pela Clínica Médica 
Especializada (Climes), o 
ginecologista e obstetra Fauze 
Franco Murad, explicou 
que além da incontinência 
urinária que pode ser tratada 
tanto em homens como 
mulheres,  serve também 
para o desconforto íntimo, 
dores na relação sexual e 
até para quem já fez parto 
normal ou está em período 
pré-parto, pois o aparelho 
semelhante a uma cadeira 
age fortalecendo a mus-
culatura pélvica no nível 
mais profundo que nem 
exercícios nas melhores 
academias conseguem 
atingir: “Diferentemente do 
laser que atinge de forma 
mais superficial e precisa 
de um aplicador para ser 
introduzido na mucosa, 
a cadeira Emsella é mui-
to mais prática e eficaz”, 
afirmou o médico. Basta 
que o paciente sente-se 
no período de 28 minutos 
que dura cada sessão para 
já sentir os benefícios. Em 
todo o Brasil, apenas algu-
mas clínicas já dispõem 
deste aparelho, que é um 
tratamento novo basea-
do em estudos clínicos e 
científicos que garantem 
a eficácia do tratamento 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa). A cadeira não tem fins 

Cristina Gomes

Nova tecnologia é mais eficaz 
para casos de incontinência
Problemas de incontinência urinária, pré e pós parto e desconforto íntimo podem ser tratados com o Emsella

DivulgaçãoDivulgação

Clínica atende pacientes no Helbor Patteo Mogilar

Dr. Fauze diz que tecnologia foi adquirida após constatação de demanda em Mogi das Cruzes

estéticos é mesmo para 
auxiliar no tratamento dos 
casos já descritos. 

A ideia de procurar a nova 
tecnologia para o tratamento 
de incontinência urinária 
surgiu justamente devido 
a grande quantidade de 
pacientes que sofrem com 
este problema e procuram 
a clínica: “Percebemos 
através de estudos que 
elas demoram até seis anos 
para procurar ajuda desde 
quando começa perder 
uma gotinha de urina e 
temos a ideia de que só 
as mulheres da terceira 
idade sofrem com isso e 
no consultório percebemos 
que  é muito mais comum 
do que se imagina. Muitos 
adultos e jovens que fazem 
academia, atividades físi-
cas intensas ou pós-parto 
apresentam algum grau 
de incontinência urinária”. 

Geralmente, a maioria 
dos tratamentos são os 
cirúrgicos ou invasivos 

com algum tipo de intro-
dução, o que pode causar 
desconforto nas pacientes

Já o tratamento com o 
Emsella consiste em um 
estímulo magnético da 
musculatura do solo pélvico 
através dessas ondas ele-
tromagnéticas se consegue 
construções supra máxima 
são 11.000 contrações por 
sessão de 28 minutos, onde 
a paciente fica confortável 
sentada de roupa fazendo 
a sessão.

“Nesse estudo percebemos 
que esse tratamento também 
atingem homens após pos-
tectomia Que apresentam 
incontinência urinária e 
mulheres com desconforto 
íntimo na relação sexual e 
o mais importante é que 
todos esses benefícios estão 
relatados em diversos estu-
dos científicos e aprovados 
pelas agências reguladoras 
de todo mundo incluindo 
o FDA”, ressaltou o médico. 
Outra constatação é que a 

associação da Emssela com 
a fisioterapia pélvica traz 
um benefício muito mais 
duradouro para o paciente, 
pois se consegue manter o 
fortalecimento pélvico por 
muito mais tempo. Pesquisas 
científicas mostram que 
95% dos pacientes tratados 
relataram melhora signi-
ficativa em sua qualidade 
de vida e 75% de redução 
do uso de absorvente.

Em clínicas em São Paulo, 
a nova tecnologia pode 
custar até R$ 600 por ses-
são, mas em Mogi sai pela 
metade e o paciente pode 
fazer um pacote fechado 
com seis sessões. O trata-
mento com o BTL Emsella 
em Mogi das Cruzes pode 
ser encontrado na Clínica 
Climes, localizada na rua 
Manoel de Oliveira, 269 

- Helbor Patteo Mogilar - 
Torre 1 - sala 212, no bairro 
do Mogilar. Os telefones 
de contato são: 4725-7452, 
4799-9690 e 9 4373-6868. 

O que é?
O BTL Emsella utiliza a 

tecnologia eletromagnética 
de alta intensidade para 
estimular os músculos do 
assoalho pélvico e restaurar 
o controle neuromuscular 
da região. Ondas eletro-
magnéticas atingem toda 
a musculatura pélvica.

Como funciona?
A chave para a eficácia 

está baseada na energia 
eletromagnética focada. 
Uma única sessão do 
Emsella induz milhares 
de contrações musculares 
supra-máxima do assoalho 
pélvico importantes na 
reeducação muscular de 
pacientes incontinentes.

Quem é o candidato 
ideal?

Emsella é uma ótima 
opção para mulheres e 

Tire suas dúvidas 
sobre o Emsella

homens de qualquer idade 
que procuram uma solução 
para incontinência urinária 
e desejam melhora em sua 
qualidade de vida. 

Quanto dura o 
tratamento?

O seu médico adaptará 
um plano de tratamento 
para você. Uma sessão 
leva cerca de 30 minutos 
e você precisará de seis 
sessões programadas duas 
vezes por semana. 

O que sente no 
procedimento?

Formigamentos e con-
trações dos músculos 
durante o procedimento. 
Você pode retomar as 
atividades imediatamente. 
Os resultados aparecem 
após a 1ª sessão. 

Fonte: Climes

emsellamogi

A incontinência urinária tem

 AFETADO SEU SONO?

VENHA CONHECER O

1ª SESSÃO
GRATUITA!

R. Manuel de Oliveira, 269 - Torre 1
Sl. 211/212/213 - Helbor Patteo Mogilar 

Mogilar  Mogi das Cruzes - SP - 08773-130

11 4799-9690 | 4725-7452
93375-6565
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Simplesmente sensacional publicar na editoria de hoje essas imagens esco-
lhidas com muito carinho . Nossa trajetória frente ao colunismo e aos eventos 
que chancelamos para a sociedade do Alto Tietê foram incríveis e inesquecíveis 
até aqui. Posso dizer com propriedade que o circuito sente e muito a falta de 
nossas festas. Infelizmente ainda vai um tempo para podermos voltar as reali-
zações pujantes e temáticas as quais são oxigênio para mim. Realizar projetos 
onde trazemos entretenimento para um seleto público é gratificante . Minhas 
saudades , são as saudades de muitos nomes que não deixam de nos prestigiar 
quando o assunto é brindar a vida com estilo, bom gosto e alegria. Estamos 
ansiosos e se Deus quiser voltaremos ainda mais animados e sedentos para 
curtir e nos confraternizar . Fotos de Carlos Magno !!!

Flashes
Incríveis e Inesquecíveis 

Avelina Pires

Celina Cardoso 

Roberta Boni Adler Camargo, Marco Bertaioli, Ewerton e Luis Camargo

Nilo Guimarães

Guilherme Otani
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Osny Garcez e André Menichelli

Estive com o Pedro Paulo Gonçalves , amigo e presidente 
do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Nossa conversa 
foi super informal e Pedro Paulo elucidou um pouco das 
conquistas do Clube em sua gestão. É notório o sucesso 
da diretoria em exercício. Não só na infra estrutura e 
investimentos mas também no quesito humanização e 
zelo pelo associado mesmo em tempos de pandemia. 
Na parte esportiva então , as evoluções foram maiúsculas 
com a adesão em modalidades devido as ampliações das 
quadras, renovação do campo de futebol e outros como 
a Academia que está fantástica  A retirada das grades e 
estruturas de vidros colocadas na frente do salão social e 
entrada do estacionamento ficaram modernas e lindas 
, dando um “UP” no visual para quem passa na Duarte 
Freitas . Este ano devemos ter eleições e o sucessor deverá 
assumir o Clube em plena evolução e deverá dar sequência 
com muito dinamismo e competência como até aqui vem 
acontecendo . Vamos aguardar os nomes e chapas que 
serão lançadas !!!

Clube de Campo

Walter Kamijo, Paula Barros, Lílian 

Charquesi Costa, Natália Takara,  

Reni Ribeiro, Jacqueline Pereira, 

Thaís Fernandes e Marcela Warzee.

Segunda-feira 

Fabíola Silva, Valéria Góes,  Juliana 

Paz, Ana Paula Copelli, Marco 

Strapazzon, Diocenir Menezes, 

Simone Abarca, Magaly Sant’ Anna, 

Elaine Pinheiro, Sandra Ramos 

Vasconcelos,  Ênio Pizzolato,  Bruna 

Andujar e Ed Cabral.

ANIVERSARIANTES

DO DIA


