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PREFEITURA E ESTADO

Convênio vai regularizar 
mais de 7 mil moradias

Unidades estão localizadas na Vila Natal, Vila Nova União, na região do Jardim Aeroporto e no distrito de Jundiapeba

OPORTUNIDADE

Programa nacional auxilia empresas a aumentar produtividade. Cidades, página 5

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
informou anteontem sobre o tra-
balho realizado pela Coordenado-
ria de Habitação com o governo 
do Estado e das iniciativas pró-
prias para a política habitacional 
do município em 2021. Na última 
semana, a Secretaria de Estado da 
Habitação e a administração muni-
cipal assinaram um convênio para 
o processo de regularização habita-
cional de mais de 7 mil moradias 
em bairros como Vila Natal, Vila 
Nova União, na região do Jardim 
Aeroporto e no distrito de Jun-
diapeba. Segundo a Prefeitura, a 
parceria com o governo estadual 
vem pelo programa Cidade Legal.  
Cidades, página 4

A Caixa realiza até 4 de julho, o 
1º Feirão Digital da Casa Própria, 
com a oferta de mais de 180 mil 
imóveis novos e cerca de seis mil 
imóveis Caixa. Cidades, página 6

Leilão

CAIXA TEM
OFERTA DE 180
MIL IMÓVEIS

Economia

Aquecimento 
depende
da vacinação
Cidades, página 6

TEMAS POLÊMICOS

Legislativos 
promovem o 4º 

encontro

Otimismo

Grupo de 40 anos inicia 
imunização contra a Covid
Com a acelerada na vacinação no país, chegou a vez 
das pessoas acima dos 40. Maturidade + Saúde, página 11

As obras de readequações e melho-
rias nos sistemas elétrico, hidráulico 
e mecânico da Estação Elevatória 
de Esgoto Indonésia chegam a 90% 
de execução. Cidades, página 3

Fase final

OBRAS DO 
SEMAE 
AVANÇAM

Uma das áreas residenciais contempladas pelo acordo com o Estado fica na Vila Nova União

Mariana Acioli/Arquivo
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O presidente da Câmara de 
Mogi das Cruzes, vereador 

Otto Rezende (PSD), 
analisou os resultados da 
quarta reunião da Frente 

Legislativa Intermunicipal. 
Cidades, página 6
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AMIGO DO VERDE
Com alguns projetos voltados à 
sustentabilidade, o mais novo 
apresentado em sessão da Câ-
mara de Mogi foi a proposta de 
lei que institui o IPTU Verde, um 
desconto dedicado aos locais que 
tenham construção ou itens que 
aumentem a sustentabilidade. A 
proposta está em análise.

LICITAÇÃO TRANSPARENTE
O vereador Carlos Lucareski (PV) 
protocolou junto à Procuradoria 
Jurídica da Câmara uma propos-
ta de lei que estabelece a trans-
missão ao vivo e armazenamento 
para a posteridade das licita-
ções públicas realizadas pelo 
município. O intuito é aumentar 
a transparência e permitir que 
a população tenha mais acesso 
aos processos e às empresas que 
participam dos lances dos edi-
tais de compras e contratações 
públicas.

TRATAMENTO COM CAVALO
A Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) fará o 
lançamento do projeto “Reabi-
litação através da Equoterapia”, 

nesta segunda-feira, às 10 ho-
ras, no Núcleo Familiar (aveni-
da Francisco Ruiz Pacco, 3.229, 
Caputera. O projeto vai ampliar 
o número de assistidos no setor 
de Equoterapia. Serão ofertadas 
30 novas vagas, para crianças de 
3 anos a 12 anos (incompletos) 
de Mogi das Cruzes e região do 
Alto Tietê. Atualmente, o setor de 
Equoterapia atende 80 pessoas, 
com idades de 3 anos a 18 anos.

TERAPÊUTICO
A Confederação Brasileira de 
Hipismo (CBH) define a Equote-
rapia como uma modalidade de 
equitação especial, sendo mé-
todo terapêutico e educacional 
que utiliza o cavalo dentro de 
uma abordagem interdisciplinar, 
nas áreas de saúde, educação e 
equitação, buscando o desenvol-
vimento biopsicossocial de pes-
soas com deficiência e/ou com 
necessidades especiais, que além 
de seus efeitos terapêuticos, é o 
celeiro por meio do qual podem 
ser identificados os talentos que 
poderão seguir para os demais 
programas: equitação adaptada 
e hipismo paraolímpico.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Fim de uma novela?

I
naugurado em 2014, o Trecho-Leste 
do Rodonael Mario Covas (SP-21), que 
atravessa o Alto Tietê por cima, passan-
do por Suzano, Itaquaquecetuba, Poá e 

Arujá, até sair na rodovia Presidente Dutra 
(BR-116) e se conectar com o futuro trecho 
norte da obra, sempre teve, desde que a pro-
posta do anel viário começou a ser pensa-
da na região, a ideia de colocar uma alça de 
acesso e uma saída para o Alto Tietê. Essas 
duas alças são jabuticabas na verdade, uma 
vez que a ideia original do traçado seria co-
nectar as rodovias que circundam a Gran-
de São Paulo, como a própria Dutra, den-
tre outras. Mas o processo, provavelmente 
por força política, acabou sendo aceito e a 
região foi agraciada com essas duas alças. 

Uma, a de acesso localizada na divisa en-
tre Poá e Suzano, está pronta desde o início, 
agora falta o motorista poder sair do anel 
viário, algo que não dá para fazer sem preci-
sar acessar a rodovia Ayrton Senna (SP-70), 
que, convenhamos, não é tão longe do aces-
so, mas já que foi prometido é melhor fazer. 

Parece que esta novela ganhou um novo 
capítulo e pode ser que se encaminhará para 

um fim. Na sexta-feira, a Agencia Regula-
dora de Transporte do Estado de São Paulo 
(Artesp) autorizou a SPMar, concessionária 
que administra o Trecho-Leste, a criar um 
projeto de saída que culmine na avenida 
Major Pinheiro Fróres (SP-66), e não mais 
na estrada dos Fernandes, onde também 
era especulado. 

Ainda bem que essa sinalização foi dada, 
isso quer dizer que o traçado pode sair do 
papel e começar a ser construído. Com ele 
pronto, os motoristas da região poderão 
acessar a SP-66, que interliga Itaquá, Poá, 
Suzano e Mogi das Cruzes, isso somente para 
ficar no G5 regional (curiosamente, Ferraz 
de Vasconcelos é uma das poucas cidades 
paulistas que não é servida por uma rodo-
via), poderão acessar direto o Alto Tietê, 
sem precisar descer pela SP-70 ou BR-116 
para seguir pela região. 

A pergunta agora é quanto tempo esse 
projeto irá levar e, em quanto tempo ele fi-
cará pronto para o uso regional. Novamente, 
não fazia parte do projeto original do anel 
viário criar acessos ao Alto Tietê, mas já que 
prometeram, têm de cumprir. A ver.

Como numa operação de 
guerra estamos vivendo num 
campo de batalha, a maioria 
no meio do fogo cruzado es-
capa com vida, mas há mui-
tos mortos e outro tanto de 
feridos nesse tiroteio conta-
gioso dos bilhões dos “solda-
dos” que integram o terrível 
exército do coronavírus.

Na frente de batalha, o 
nosso corpo é protegido do 
ataque mortal do inimigo 
usando a estratégia do dis-
tanciamento, da máscara 
protetora, do álcool em gel 
como antisséptico e germi-
cida e das vacinas ativando 
o poder de combate dos an-
ticorpos guerreiros contra a 
malignidade do vírus.

Na retaguarda, temos de 
tratar os traumas e as seque-
las dos combatentes que fo-
ram atingidos pela doença e 

Síndrome pós-Covid II

ARTIGO
Mauro Jordão

sobreviveram, e após a alta 
eles continuarão sofrendo 
com a síndrome pós-Covid. 
As vítimas da insônia ou do 
sono não reparador, devido 
horas diante da tela do mun-
do digital, traz prejuízo de 
atenção e de desempenho em 
suas atividades corriqueiras.

O professor Sérgio Brasil 
Tufik, pesquisador do Insti-
tuto do Sono de São Paulo, 
revelou que durante a pan-
demia, o uso demasiado da 
tecnologia fez 64% das pes-
soas pesquisadas relatar uma 
demora de 30 minutos ou 
mais para adormecer.

Diz ele que a nossa socie-
dade vem caminhando para 
a privação do sono, muito 
por causa dos dispositivos 
eletrônicos. O vício em telas 
atua na diminuição da mela-
tonina, um dos hormônios 

responsáveis pela manuten-
ção do sono.

A luz é um inibidor do 
hormônio e a iluminação 
engana o cérebro que não 
se prepara para dormir por 
pensar que é dia. Os sintomas 
pós-Covid são variados, dor 
nos nervos e nos músculos, 
mal estar, cansaço, confusão 
mental, dificuldade respira-
tória, desarranjos do sistema 
metabólico – colesterol alto 
e hipertensão, ansiedade, 
depressão, perda do olfato 
e do paladar e outras mani-
festações mais leves ou mais 
graves que podem se tornar 
crônicas.

Uma nova especialidade 
multidisciplinar surgiu na 
Medicina para o tratamento 
da síndrome pós-Covid. A fé 
na supremacia de Cristo nos 
consola e enxuga as lágrimas 
do sofrimento.

 josemaurojordao@gmail.com
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Reforma triplicará capacidade 
de bombeamento de esgoto 

Investimento da autarquia, incluindo a construção de rede de recalque e muro de gabião, é de cerca de R$ 4,3 milhões

ESTAÇÃO DO SEMAE

As obras de readequações 
estruturais e melhorias nos 
sistemas elétrico, hidráulico 
e mecânico da Estação Ele-
vatória de Esgoto Indonésia, 
que estão sendo realizadas 
pelo Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos  (Semae), 
chegam a 90% de execução. 
O investimento da autarquia, 
incluindo a construção de 
rede de recalque e muro de 
gabião, é de cerca de R$ 4,3 
milhões. A reforma ampliará 
em quase três vezes a capa-
cidade de bombeamento 
de esgoto: a vazão média 
passará dos atuais 50 litros 
por segundo para 140 litros 
por segundo, com capacidade 
máxima para até 270 litros 
por segundo (cinco vezes 
maior que a vazão atual). 
A elevatória é a principal 
unidade de bombeamento 
de esgotos de Jundiapeba.

Como já adotado em outras 
três elevatórias modernizadas 

(Dolores de Aquino, em 
Jundiapeba; Bambuzal, no 
Conjunto Toyama 2, e Ocea-
nia, no Jardim Aeroporto 
2), o Semae passará a uti-
lizar, na Indonésia, uma 
tecnologia inovadora para 
o bombeamento de efluen-
tes, com bombas que ficam 
na superfície, facilitando a 
operação e a manutenção e 
melhorando as condições 
de salubridade e segurança.

Também está incluída na 
modernização a instalação 
de um triturador para evitar 
que materiais sólidos lança-
dos na rede comprometam a 
operação, eliminando o lixo 
e partículas que poderiam 
interferir no funcionamento 
das bombas. As partículas 
são os materiais jogados de 
forma irregular no sistema 
de esgoto.

É comum as equipes res-
ponsáveis pela manuten-
ção da rede retirarem das 

tubulações vários detritos 
como gordura solidificada, 
pedaços de madeira e de 
colchão, por exemplo. São 

materiais que jamais po-
deriam estar na tubulação 
de esgoto. O triturador é 
também uma alternativa à 

grade de retenção que tem 
de ser limpa constantemente 
para retirada de resíduos.

As estações elevatórias 

são estruturas importantes 
dentro do sistema de esgota-
mento sanitário. Elas fazem 
o bombeamento de esgoto 
de redes profundas para um 
nível mais alto. Já a linha 
de recalque é a tubulação 
que conduz os efluentes da 
elevatória até um ponto a 
partir do qual possa seguir 
por gravidade até uma uni-
dade de tratamento.

Muro contra erosões

Além da reforma e moderni-
zação da estação, a autarquia 
também construiu no local 
um muro de proteção contra 
erosões para a tubulação 
que fará o encaminhamento 
do esgoto para tratamen-
to. A estrutura é de gabião 
(malha de aço preenchida 
com pedras). O Semae já 
concluiu a primeira etapa 
e a fase final será licitada, 
num investimento previsto 
de R$ 389 mil.

Elevatória é a principal unidade de bombeamento de esgotos de Jundiapeba

Divulgação/PMMC

não feche os
olhos para a
pandemia
Continue se
cuidando
e faça a
sua parte.

Em caso de suspeita, ligue 4798-7383

Mantenha o distancimento

Higienize as mãos

Use máscara

Não aglomere
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Mogi assina convênio para a 
regularização de 7 mil imóveis

Iniciativa foi firmada com a Secretaria de Estado da Habitação de São Paulo durante a semana passada

HABITAÇÃO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou anteontem 
sobre o trabalho realiza-
do pela Coordenadoria de 
Habitação com o governo 
do Estado e das iniciativas 
próprias para a política 
habitacional do município 
em 2021.

Na última semana, a 
Secretaria de Estado da 
Habitação e a administração 
municipal assinaram um 
convênio para o processo 
de regularização de mais de 
7 mil moradias em bairros 
como Vila Natal, Vila Nova 
União, na região do Jardim 
Aeroporto e no distrito de 
Jundiapeba. Segundo a Pre-
feitura, a parceria com o 
governo estadual vem pelo 
programa Cidade Legal.

“Já há 2.591 unidades 
habitacionais na cidade 
regularizadas a partir dessa 
parceria e vários outros 

Parte dos imóveis que serão regularizados está localizada em Jundiapeba

núcleos tem o processo em 
andamento”, informou a 
administração municipal.

Sobre o bairro Jardim 
Aeroporto III, a Prefeitura 
informou que o bairro já está 
passando por regularização 
fundiária, e que está sendo 
iniciado o processo nos 
bairros Jardim Aeroporto I 
e II, bem como nos bairros 
Jardim Santos Dumont II e III.

“Tudo isso partiu da apre-
sentação das áreas mapeadas 
como passíveis de regu-
larização. A cidade tem 
outros núcleos mapeados e 
já apresentados ao Estado, e 
aguarda expedição de ordens 
de serviços para início dos 
trabalhos”, explicou a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes.

Sobre o processo de re-
gularização fundiária, a 
Prefeitura explicou que o 
procedimento consiste na 
cooperação técnica entre as 
partes para orientação e apoio 
no processo de regularização 

e parcelamento do solo, e 
que serão necessárias di-
versas reuniões e contatos 
com a comunidade para a 
sua conclusão.

A Coordenadoria de Ha-
bitação informou que, além 

dos trabalhos de regula-
rização fundiária, o setor 
da administração munici-
pal atua com a gestão dos 
programas habitacionais 
de interesse social, e que 
conduz o programa “Planta 

Popular”, que concede a 
famílias de baixa renda o 
projeto da casa, assessoria 
na execução e documenta-
ção necessária para que as 
moradias sejam feitas com 
segurança e legalmente.

Várzea
Questionada sobre ações 

voltadas para as comunidades 
localizadas na várzea do rio 
Jundiaí, a Prefeitura esclare-
ceu que locais como áreas 
de risco e áreas de proteção 
permanente, como as mar-
gens dos rios, não podem 
seguir com a regularização 
fundiária.

Sobre o caso de uma comu-
nidade localizada no distrito 
de Jundiapeba que se instalou 
sob torres de alta tensão da 
Cia de Transmissão de Energia 
Elétrica Paulista (Cteep), a 
Prefeitura informou que já 
entrou em contato com a 
empresa para tratativas de 
um acordo para a solução 
do caso. Ente 2018 e 2019, 
os moradores chegaram a 
realizar manifestações contra 
uma ordem de reintegração 
de posse, com o objetivo 
de desocupar a área. Na 
época, 460 famílias viviam 
na comunidade.

André Diniz
Arquivo/Mogi News

Obras de redução de perdas e modernização são concluídas
O Serviço Municipal de 

Águas e Esgotos (Semae) con-
cluiu as obras para redução 
de perdas e modernização 
da distribuição de água no 
Botujuru, que integram a 
setorização da região leste. A 
finalização dos serviços assegura 
um melhor abastecimento de 
umas das regiões que mais 

Botujuru

crescem em Mogi. “Muitos 
resultados já são perceptíveis, 
tais como redução no número 
de vazamentos, estabilização 
da pressão nos pontos mais 
altos da região e redução de 
consumo de energia elétrica”, 
afirmou Wagner de Carvalho 
Moraes, da Divisão de Distri-
buição de Água da autarquia.

Uma última intervenção 
desta obra será um teste de 
estanqueidade que será realizado 
esta semana para verificar se 
não há vazamentos nas novas 
instalações.

No populoso bairro, o Se-
mae implantou e interligou 
redes; localizou (com o uso 
de equipamento de detecção 

de massa metálica) redes de 
abastecimento e válvulas de 
manobra que estavam enter-
radas; instalou novas válvulas 
de manobra e ventosas, hi-
drante, equipamentos para 
controle de pressão e vazão; 
fez testes de estanqueidade, 
telemetria (comunicação sem 
fio) de dados para o Centro 

de Controle Operacional da 
autarquia e detecção de va-
zamentos não visíveis, entre 
outras intervenções.

“Também utilizamos um 
software de modelagem hidráu-
lica para simular a operação 
do sistema de distribuição de 
água”, acrescentou Moraes. .

“Além desses investimentos, 

o Semae continua avançando 
para garantir a continuidade 
dos serviços. A reserva de 
água para o Botujuru é feita 
no Centro de Reservação Vila 
Suíssa e nosso plano é duplicar 
a capacidade de armazenamento 
de água. Essa importante obra 
deve começar ainda este ano”, 
prevê o técnico.
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Parceria ajudará a divulgar 
a Lei de Incentivo à Cultura

Por meio de consulta pú-
blica e durante o 1º ciclo do 
Programa Diálogo Aberto, 
realizado no primeiro trimestre 
de 2021, a Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo 
identificou a necessidade 
de levar às empresas mais 
informações sobre a Lei de 
Incentivo à Cultura de Mogi 
das Cruzes (LIC) - Lei nº 
6959/2014. O objetivo da 
iniciativa é que os empresários 
conheçam os benefícios da 
lei, por meio da renúncia 
fiscal. Para divulgar essas 
informações, a Secretaria 
de Cultura firmou parcerias 
com o Centro Universitário 
Braz Cubas e com o Sebrae.

Na prática, os alunos do 
primeiro semestre dos cursos 
de Publicidade e Propaganda 
e Jornalismo da Braz Cubas 
criarão campanhas com in-
formações e mecanismos 
previstos na LIC. A ação terá 
como público-alvo empresas 
do setor privado.

Já o Programa Agente Local 
da Inovação (ALI), do Sebrae, 

Braz Cubas e Sebrae

que atende 170 empresas 
no Alto Tietê a cada quatro 
meses, abrirá suas portas 
à Secretaria de Cultura e 
Turismo para incluir em sua 
programação palestras online, 
nas quais a LIC será a pauta, 
com o intuito principal de 
aproximar as empresas da 
cultura do município.

Além disso, uma jornada 
de oficinas criativas e em-
preendedoras vem sendo 
construída junto ao Sebrae, 
para fornecer aos artistas e 
produtores culturais a estrutura 
de gestão e administração 
de projetos.

A Lei de Incentivo à Cultura 
de Mogi das Cruzes é um 
mecanismo que, por meio 
de renúncia fiscal, incentiva 
pessoas físicas e jurídicas a 
apoiarem ações culturais 
com até 20% do valor devido 
do  Imposto Sobre Serviços 
(ISS) e ou  Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU). 

As atividades culturais e 
criativas geram 2,64% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro e são responsáveis 
por mais de um milhão de 
empregos formais diretos, 
segundo estudo da Federa-
ção das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan), com base em 
dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatistica 
(IBGE). O setor possui cerca 
de 250 mil empresas e ins-
tituições. A participação no 
PIB, por sua vez, é superior 
à de segmentos tradicionais, 
como as indústrias têxtil e 
farmacêutica.

Em Mogi das Cruze, até 
abril de 2021 o Cadastro de 
Artistas tem 5.674 profissionais 
do setor criativo registrados. 

“É importante enfatizar que 
estas parcerias não envolve-
rão custos financeiros para 
nenhuma das partes. Esta 
cooperação mútua se dá pelo 
interesse de se perceberem 
pertencentes a um movimento 
de transformação local, e 
que a união e aproximação 
se faz necessária para o bem 
comum”, explicou a secretária 
Kelen Chacon.

Programa orienta empresas em
busca de melhores resultados

‘Brasil Mais Produtivo – Agente Local de Inovação (ALI)’ foi desenvolvido pelo Sebrae em parceria com a União

DESENVOLVIMENTO

Empreendedores de Mogi 
das Cruzes podem parti-
cipar do programa Brasil 
Mais Produtivo – Agente 
Local de Inovação (ALI), 
desenvolvido pelo Sebrae, 
em parceria com o governo 
federal. Na cidade, a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
também apoia a iniciativa, 
que tem como objetivo 
auxiliar as empresas com 
ações para aumentar sua 
produtividade.

Podem se inscrever para 
participar micro e pequenas 
empresas – até R$ 4,8 mi-
lhões de faturamento anual, 
ME e EPP. O programa está 
disponível para estabeleci-
mentos do comércio, setor 
de serviços e indústrias.

Os interessados devem 
se inscrever pelo site bra-
silmais.economia.gov.br, até 
o dia 10 de julho. Em Mogi 
das Cruzes, são 170 vagas 
para empresas que recebe-
rão acompanhamento por 
quatro meses, no período 
entre julho e outubro. Após 

a inscrição, o selecionado 
receberá um contato do agente 
de inovação para agendar 
o primeiro atendimento.

Durante o período de 
acompanhamento, serão 
abordadas ações, medidas 
e iniciativas que poderão 
impactar positivamente o 
negócio e, com isso, gerar 
renda, crescimento da eco-
nomia local e empregos.

Dentre as ações que serão 
trabalhadas estão a promo-
ção de melhorias rápidas, 
redução de custos, inovação 
de processos, aumento de 
faturamento, aperfeiçoa-
mento da gestão de recur-
sos e impulsionamento de 
competitividade, além de 
consultoria com especialistas 
e acompanhamento dos 
agentes locais de inovação.

Também deverão ser rea-
lizados encontros coletivos 
e individuais para orienta-
ção sobre comportamentos 
que levem a aumento nos 
lucros por meio de ganhos 
de performance.

Outras ações
Em Mogi das Cruzes, as 

ações do programa Brasil Mais 
Produtivo - Agente Local de 
Inovação (ALI) complementam 
um trabalho para fortalecer 

o ambiente econômico e as 
empresas do município.

A Prefeitura criou o Au-
xílio Empresarial Mogiano, 
que destina duas parcelas 
com valores entre R$ 300 e  

R$ 1,5 mil – dependendo 
do número de funcionários 
registrados pelo regime CLT 

– a empresas de áreas não 
essenciais, optantes do Sim-
ples Nacional e que tiveram 

impactos causados pelas 
medidas de enfrentamento 
da pandemia.

O cadastramento para o 
Auxílio Empresarial Mogiano 
pode ser feito até o dia 30 de 
junho, pelo endereço auxi-
lioempresarial.mogidascruzes.
sp.gov.br. Até aqui, cerca de 
R$ 500 mil já foram injetados 
na economia de Mogi das 
Cruzes com a iniciativa.

Para auxiliar os empreen-
dedores, a Prefeitura dispo-
nibilizou em seu site uma 
cartilha para esclarecer as 
dúvidas sobre o Auxílio Em-
presarial Mogiano, além das 
principais informações sobre 
a iniciativa, em formato de 
perguntas e respostas.

A Prefeitura também mantém 
canais para atendimento para 
o esclarecimento de dúvidas 
ou para mais informações: 
o e-mail auxilioempresa-
rial@mogidascruzes.sp.gov.
br ou os telefones 4798-5171 
(que também tem serviço de 
WhatsApp), 4798-5099 e o 
4798-5148.

Programa vai oferecer 170 oportunidades e será desenvolvido em quatro meses

Divulgação/PMMC

Curso atende supervisores e 
gestores da rede municipal

Gestores da rede municipal 
de ensino de Mogi das Cruzes 
estão participando do curso 
Liderança Educacional: Cons-
truindo um Caminho da Era 
da Informação para a Era da 
Sabedoria, promovido pela 
Secretaria de Educação e a 
Escola de Governo e Gestão. 
Os encontros começaram no 
dia 24 de maio e acontece-
rão até amanhã, de acordo 
com a divisão dos grupos 
respeitando os protocolos 
sanitários.

A formação atende supervi-
sores, diretores, vice-diretores, 
coordenadores pedagógicos 
e equipe do Departamento 
Pedagógico. “Mogi colocou a 
Educação como o centro do 
desenvolvimento da cidade. 
Nestes encontros, estamos 
dialogando e conectando as 
equipes com este pacto que 
estamos construindo para 
oferecer uma educação de 
excelência para os meninos 
e meninas do município”, 
disse o secretário de Educação, 
André Stábile.

Liderança Educacional

O curso, ministrado pelo 
professor José Henrique Porto, 
tem como objetivos contribuir 
para o desenvolvimento de 
um modelo de educação 
integral que contempla a 
complexidade da condição 
humana e estimula os centros 
de inteligência cognitivo e 
emocional, como está disposto 
na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), e tam-
bém a melhoria das relações 
sociais nas unidades escolares, 
departamentos e na Pasta 

como um todo.
Segundo o professor, estas 

questões ficam mais evidentes 
em um cenário pandêmico. 

“Para a superação deste cenário 
de crise precisamos reconhecer 
sua complexidade, nos orientar 
pela solidez do saber científico 
e potencializar a capacidade 
empática humanitária. O 
desenvolvimento de habili-
dades socioemocionais e o 
estreitamento das relações do 
grupo de comando da SME 
é estratégico”, avaliou Porto.

Escola de Governo é a sede do curso, que acaba amanhã

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC
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Vacinação é a melhor saída 
para aquecer a economia 

Economista revela que setor somente vai reaquecer quando a vacina estiver disponível para mais públicos

CONTRA A COVID

A melhora da crise econômica 
proveniente da pandemia de 
coranavírus (Covid-19) deve 
ocorrer tardiamente não só 
no Alto Tietê como em todo 
o país, ao passo em que as 
compras e as produções da 
vacina contra o vírus foram 
estabelecidas em atraso. Foi 
o que explicou Luis Carlos 
Burbano Zambrano, econo-
mista e especialista em Ciên-
cias e Técnicas de Governo, 
formado pela Universidad 
del Valle, na Colômbia, e 
também pela Fundación 
Altadir de Venezuela e Chile.

Zambrano, que hoje atua 
na região, apontou que era 
de responsabilidade do go-
verno federal garantir não 
só a compra das vacinas 
como também a produção 
dos imunizantes entre os 
meses de abril e maio do 
ano passado. Desta forma, 
hoje, os estados e o Alto Tietê, 
por exemplo, teriam mais 
pessoas vacinadas podendo 

reaquecer a economia.
“O presidente Jair Bolso-

naro (sem partido) sempre 
priorizou a economia acima 
da saúde, mas para que o 
setor reaqueça e as pessoas 
possam trabalhar, elas devem 
ser vacinadas”, lamentou o 
economista.

Em Mogi das Cruzes, até 
meados da semana passada, 
enquanto 143.422 pessoas 
haviam recebido as apli-
cações da primeira dose 
contra a Covid-19, somente 
48.969 estão imunizadas 
com segundo ciclo. Este é 
o município com o maior 
número de habitantes na 
região e por meio destes 
números fica claro o tempo 
que pode levar para que 
todas as pessoas estejam 
integralmente imunizadas.

“A vacinação no Brasil 
está muito lenta e já tem 
ocorrido com frequência 
de empregadores cobrarem 
que os candidatos estejam 
vacinados contra a Covid-19. 
Tudo depende da vacinação, 

então cadê a vacina para que 
a economia volte a funcio-
nar?”, questionou Zambrano. 
Com instituições como a 
Fundação Oswaldo Cruz e 
o Instituto Butantã, para ele, 
o país deveria estar à frente 

nas imunizações.
Conforme explicou o 

economista, com base nos 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), após a implanta-
ção do Plano São Paulo de 

restrições da pandemia e 
outros auxílios criados pelo 
governo federal, Prefeituras 
e Estados, as recolocações 
profissionais voltaram a 
crescer.

De novembro a dezembro 

de 2020 os empregos formais 
no Brasil caiu de 39.472.599 
para 39.362.968 devido à 
segunda onda da Covid-19, 
quando o número de óbitos 
e pessoas contaminadas pela 
doença voltou a aumentar 
não só no Alto Tietê como 
em todo o país. Em abril 
deste ano, o Caged apon-
tou que havia 40.320.857 
empregos formais.

Apesar de também ter 
sido implantado com atraso, 
segundo o especialista, os 
setores mais afetados pela 
pandemia, como o Turis-
mo, Comércio e Indústria, 
começaram a se recuperar 
após as medidas restritivas. 
No entanto, é provável que 
o Turismo leve cerca de dois 
anos para voltar ao estado 
anterior à pandemia.

Em contrapartida, o Agro-
negócio foi o setor menos 
afetado, já que as atividades 
agrícolas não sofreram gran-
des interrupções e é a última 
coisa que a população deixa 
de comprar é a comida.

Thamires Marcelino

Retração da economia foi uma das consequências da chegada do coronavírus

Mogi News/Arquivo

Caixa faz 1º Feirão com 
mais de 180 mil imóveis 

O 1º Feirão Digital Caixa 
da Casa Própria começou 
ontem e vai até 4 de julho. 
Serão ofertados cerca de 180 
mil imóveis em todo o país, 
com a participação de mais de 
600 construtoras. Boa parte 
das oportunidades do feirão 
digital está no programa Casa 
Verde e Amarela e conta com 
subsídios de até R$ 47.500, 
além dos juros mais acessíveis. 
Também estarão disponíveis 
mais de 6 mil imóveis Caixa 
com condições especiais de 
financiamento. Neste caso, 
são as unidades que foram 
retomadas pelo banco por falta 
de pagamento e, na maioria 
dos casos, está ocupada. Já 
a desocupação será feita por 
quem adquirir o imóvel. 

Segundo balanço da ins-
tituição bancária, a linha de 
financiamento Poupança Caixa, 
lançada em março, representa 
mais de 40% de todas as 
contratações imobiliárias do 
banco com recursos do Sis-
tema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE) e tem 

Virtual

taxas a partir de 3,35% ao ano, 
somadas à remuneração da 
caderneta. O saldo devedor é 
atualizado mensalmente pela 
Taxa Referencial (TR).

Além disso, de janeiro a 
maio, a Caixa atingiu R$ 52,4 
bilhões em concessões de crédito 
habitacional, crescimento de 
41,4% em relação ao mesmo 
período de 2020. O banco 
celebrou 240,6 mil novos 
contratos, beneficiando mais 
de 962 mil brasileiros. Para o 
diretor da Pró Lotes, Marcelo 

Fróes, o feirão é especial, pois 
reúne tudo no mesmo local, 
imóveis e financiamento, além 
de condições ainda mais fa-
cilitadas de pagamento. ‘A 
modalidade online é perfeita 
para o momento que vivemos 
com a pandemia causa pela 
Covid-19, pois otimiza o 
tempo que o interessado teria 
que dispor para percorrer os 
estandes.

Os imóveis ofertados estão 
disponíveis por meio do site 
www.caixa.gov.br/feirao

Feirão da Casa Própria já começou e vai até 4 de julho 

Divulgação

Rezende avalia resultados do
quarto encontro do grupo

O presidente da Câmara 
de Mogi das Cruzes, verea-
dor Otto Rezende (PSD), 
falou na última quinta-

-feira sobre os resultados 
da quarta reunião da Frente 
Legislativa Intermunicipal 

- a iniciativa que une os 
presidentes das Casas de 
Leis do Alto Tietê.

O último encontro ocorreu 
na sexta-feira da semana 
passada no plenário da 
Câmara de Mogi das Cru-
zes, localizada no Centro 
Cívico. O evento contou 
com a presença de depu-
tados federais e estaduais, 
prefeitos, vice-prefeitos, 
presidentes do Legislativo 
e parlamentares de oito das 
dez cidades do Alto Tietê.

A iniciativa, criada pelo 
presidente da Câmara mogia-
na, tem como objetivo unir 
esforços e pontos de vista 
de diferentes cidades em 
torno de temas de interesse 
comum. Iniciado em abril, 

Frente Parlamentar

André Diniz os participantes já se orga-
nizaram em esforços para o 
desenvolvimento econômico 
da região, além da criação 
de um manifesto contra a 
proposta de instalação de 
uma praça de pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-
88), prevista no edital de 
concessão do lote de vias 
litorâneas à iniciativa pri-
vada e a imposição federal 
para a criação de uma taxa 
para coleta de lixo nos 
municípios.

Segundo Rezende, a re-
união foi produtiva pela 
participação do presidente 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), o 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), bem como 
a presença do deputado 
federal Marco Bertaiolli 
(PSD-SP) e do deputado 
estadual Marcos Damásio 
(PL). “Tivemos a participação 
de grandes autoridades da 
nossa região, que fizeram 
questão de reconhecer o 

trabalho da nossa Frente, 
reforçando a importância 
da atividade conjunta dos 
presidentes das Câmaras”, 
apontou.

O presidente da Câmara 
de Mogi acredita que, com 
a união de forças entre os 
municípios do Alto Tietê e 
os representantes na Câmara 
Federal e na Assembleia 
Legislativa, será possível 
implementar mudanças na 
legislação sobre a taxa do 
lixo e impedir a instalação 
do pedágio na Mogi-Dutra. 

“O Alto Tietê é uma região 
de destaque político e eco-
nômico, e podemos exercer 
nossa força para defender 
os interesses de nossa po-
pulação”, destacou.

Questionado sobre a 
data da próxima reunião 
dos membros da Frente 
Legislativa, Otto Rezende 
apontou que a agenda ainda 
está sendo construída entre 
os integrantes e que não há 
uma data confirmada até o 
momento.

Zambrano: “Brasil 
deveria estar à frente das 
imunizações”

Arquivo Pessoal
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São raros os modelos que 
cruzam uma inteira déca-
da absolutamente válidos 
no mais amplo sentido da 
palavra, e assim é a Honda 
XRE 300, uma motocicleta 
que reúne uma unanimi-
dade jamais foi superada 
em seu segmento.

O segredo de sue longe-
vidade é múltiplo, e tanto 
pode ser atribuído à fór-
mula de sucesso totalmen-
te preservada – uma trail 
aventureira, fácil de usar 
e capaz de atender a dife-
rentes demandas – como 
ao design cheio de perso-
nalidade, constantemente 
renovado, mas que nun-
ca perdeu sua identidade 
original.

A estas qualidades alia-
-se um conjunto mecâni-
co em sintonia, no qual 
motor e parte ciclística 
entregam uma eficiência 
ímpar, que habilita a XRE 
300 à uma versatilidade 
de referência. Econômi-
ca, robusta, ágil e segura, 
ela serve para tudo e para 
todos. Uma moto comple-
ta, constantemente aper-
feiçoada e tecnologica-
mente atual.

Para 2022 continuarão 
sendo três as opções de 
cor/grafismo para o mo-
delo: XRE 300 ABS, XRE 
300 Adventure e XRE 300 
Rally, cujas especificações 
técnicas são idênticas en-
tre si, e inalteradas em re-
lação à versão anterior.

O motor monocilíndri-
co DOHC de 291,6 cm3 ar-
refecido a ar, alimenta-
do por injeção eletrônica 
PGM-FI, é dotado de par-
tida elétrica e conta com a 
tecnologia FlexOne. Abas-
tecido apenas com eta-
nol, a potência máxima 
alcança um pico de 25,6 
cv (25,4 cv com gasolina) 
a 7.500 rpm. O torque má-
ximo com etanol é de 2,80 
kgf.m (2,76 kgf.m com ga-
solina) a 6.000 rpm. O câm-
bio tem cinco marchas e 
a embreagem é multidis-

HONDA

XRE 300 atravessa uma década 
sem ser superada pelas rivais
Passar mais de dez anos sendo fabricada não é mais desafiados, mas sim se manter no topo do segmento

Suplemento
automotivo
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Serviço ao assinante: 4735.8015 
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Fotos: Honda Imprensa

Um dos segredos da longevidade do modelo de duas rodas, segundo a própria Honda, é a versatilidade e a economia que o modelo proporciona ao  piloto

Para os modelos 2022, a marca japonesa informou que  as três configurações permanecem

O preço sugerido da XRE 300 pode chegar até R$ 20.890

co em banho de óleo, com 
acionamento mecânico.

Na parte ciclística, o 
chassi tubular de aço de 
arquitetura tipo berço se-
mi-duplo envolve o motor 
em sua porção inferior, 
oferecendo rigidez e re-
sistência à usos extremos, 
coerentes com a propos-
ta aventureira do mode-
lo. A suspensão dianteira 
tipo telescópico tem tu-
bos de 41 mm de diâme-
tro e 245 mm de curso. A 
roda aro 21” em alumí-

nio e usa pneu medida 
90/90. A suspensão tra-
seira tem balança de alu-
mínio ligada ao sistema 
Pro-Link, cujo elemento 
mola-amortecedor per-
mite regulagem na car-
ga da mola. O curso é de 
225 mm e a roda, aro 18”, 
usa pneu medida 120/80.

A frenagem conta com 
sistema ABS (Antilock Bra-
ke System) de dois canais, 
um diferencial em relação 
ao segmento e concorrên-
cia, que age no disco dian-

teiro (256 mm de diâme-
tro) através de um cáliper 
de pistão duplo de coman-
do hidráulico e no disco 
traseiro (220 mm de diâ-
metro) o cáliper é de pis-
tão simples, também com 
comando hidráulico.

O design da Honda XRE 
300 2022 permanece fiel à 
marcante remodelação es-
tética que dois anos atrás 
introduziu significativas 
atualizações, sem con-
tudo desvirtuar o caráter 
marcante do modelo, no 

qual a característica ca-
renagem frontal com ele-
mento sobre o para lama 
foi preservada. A ilumina-
ção full-LED e o painel tipo 
Blackout, com informações 
de fácil e rápida visualiza-
ção, completam um con-
junto estético harmonio-
so, onde formas agressivas 
e angulosas determinam 
uma aparência de efeti-
va robustez, necessária à 
uma verdadeira aventurei-
ra como a Honda XRE 300.

Modelos

As opções de cores para 
a XRE 300 2022, com gra-
fismos inéditos, são as se-

guintes:
Honda XRE 300 ABS: 

Cinza metálico
Honda XRE 300 Adven-

ture: Cinza fosco
Honda XRE 300 Rally: 

Vermelho
Os preços públicos suge-

ridos são R$ 20.390,00 (XRE 
300 ABS) e R$ 20.890,00 
(XRE 300 Adventure/XRE 
300 Rally), com base no 
Estado no Distrito Fede-
ral e não inclusas as des-
pesas de frete e seguro. 
A Honda XRE 300 tem 3 
anos de garantia sem li-
mite de quilometragem 
além de 7 trocas de óleo 
gratuitas.
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Sede do
Poder

Executivo
do Brasil

Ingredien-
te picante
do molho

nagô

Rei co-
roado no
Carnaval

Árvore 
de cuja

madeira se
faz papel

Evento
esportivo
de Lima,
em 2019

Capital do
Iraque

Giulia (?),
atriz 

brasileira

Moeda do
comércio
interna-
cional

Novela
com Aracy
Balabani-
an (1977)

O dente 
do juízo
(pop.)

Mamíferos
do Ártico,

têm 
presas

Primata 
americano

muito
sociável

Alvo do
combate
do super-

herói

Lago, em
francês

(?)-shirt,
modelo de
camiseta

Casas 
de Can-
domblé

Informação
essencial
do convite
de festas

(?) da Silveira,
psiquiatra alagoana
Cervídeo
da tundra

Estrado da
execução

Policial, em inglês
Real (?), time

espanhol treinado
por Zidane

Reduza
a pó

(?) Oz,
escritor

Trabalho de
José (Bíb.)

Menor, 
em inglês

Reserva
biológica
no mar do
Rio Grande
do Norte

Expressão
cultural
como o

maracatu
ou a chula

(?) Niño,
fenômeno
climático

Esquecido; 
desatento
Abóbada
de igrejas

Suplica 
em prece

"Nenhuma",
em NRA 

Entendido
em todos
os assun-

tos, no
Facebook

Desistir (pop.)
Estado nortista com

73% de florestas
preservadas

Tomba
A origem
dos pro-
vérbios

Conserto
da lataria
de auto-
móveis 

Italiano
(abrev.)

Produzem
estrondo

Tântalo
(símbolo)
Governo
(abrev.)

3/cop — lac. 4/ilês. 5/álamo — least — leigo. 8/patíbulo. 11/locomotivas — macaco-prego.

 A vida é um longo 
caminho onde nem 
sempre tomamos 
decisões acertadas. 
Há momentos em 
que as escolhas que 
fazemos trazem 
benefícios. Mas às 
vezes por precipitação 
ou ingenuidade 
acabamos errando 
e sofrendo as 
consequências.

O importante não 
é acertar sempre ou 
vencer em todas as 
ocasiões, mas nunca 

MOMENTO
especial

Errar, cair, mas sempre voltar a tentar

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: JOSÉ EDIE SANTOS E TELMA TIEMI 
MITSUGI SHIRAICHI

DIA 28/06: GENY GONÇALVES E NELSON LUIZ PEREIRA

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 
desejos sejam alcançados. Feliz aniversário!

 Nem todos que tentam conseguem, 
mas todos que conseguiram um dia 
tentaram.”

 cultura@jornaldat.com.br

desistir após uma 
tentativa falhada. 
Pois se persistirmos 
na luta a vitória mais 
tarde ou mais cedo 
acontece.

Os livros também ensinam!

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Sabe aquela frase: “A escola ensina e a família educa”? Hoje tanto 
a escola quanto a família estão envolvidas nesta missão, mas de 
forma diferente. Para contribuir com a educação dos fi lhos, a 
parceria escola e família é necessária. Ambas devem criar camin-
hos para cada tipo de comportamento e agir de acordo; além dos 
profi ssionais da escola que podem te auxiliar, você pode também 
ter a companhia de excelentes livros nesta tarefa de “educar com 
amor e sabedoria”. Confi ra:

- “Limites sem trauma: de Tania Zagury. Desenvolve a tese de que 
a ideia de “liberdade total” na educação pode ser prejudicial ao 
preparo para o convívio em sociedade e para a felicidade dos fi lhos.  

- “Quem ama educa”, de Içami Tiba. Sugere que os pais quebrem 
mitos e se adaptem ao mundo cheio de novos estímulos em que os 
fi lhos  vivem. 

- “101 ideias para curtir com o seu fi lho”, uma excelente dica para 
as férias que estão se aproximando, de Paula Perim. 

- “O cérebro da criança”: Que tal fazer uma viagem apaixonante 
pela forma como seu fi lho pensa? De Daniel J. Siegel e Tina Payne 
Bryson. Além de ser colorido e oferecer uma linguagem fácil, ainda 
tem dicas para desenvolvimento emocional e intelectual.

-  “As cinco linguagens do amor”. De Gary Chapman. É uma leitura 
que incentiva o amor incondicional e encoraja os pais a perce-
berem demonstrações de carinho e afeto.
F o n t e :  r e v i s t a  d a  m u l h e r
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Estados e municípios querem mais verba para a covid

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) destacaram 
a importância de o Executivo garantir mais recursos para o combate à 
pandemia e para as ações de saúde, em reunião da Comissão Intergestores 
(CIT) Tripartite do Sistema Único de Saúde (SUS) realizada hoje (24).
O presidente do Conass, Carlos Lula, lembrou que na virada de 2020 e 2021, 
antes da chegada da segunda onda, os estados já haviam feito o alerta.

ALERTA

O Dia Mundial de Cons-
cientização à Violência Con-
tra a Pessoa Idosa comemo-
rado no último dia 15, deste 
mês é uma data importante 
para lembrar e conscientizar 
a população sobre o tema 
que ganha cada vez mais 
importância na medida em 
que a população envelhece.

As denúncias de violência 
contra pessoas idosas repre-
sentavam, em 2019, 30% do 
total de denúncias de viola-
ções de direitos humanos re-
cebidas pelo canal telefônico 
Disque 100, disponibilizado 
pelo governo federal, o que 
somava em torno de 48,5 mil 
registros. Em 2018, o servi-
ço recebeu 37,4 mil denún-
cias de crimes contra idosos.

No fim do ano passado, 
com o isolamento social im-
posto pela pandemia de co-
vid-19, o número obser-
vado em 2019 aumentou 
53%, passando para 77,18 
mil denúncias. No primei-
ro semestre de 2021, o Dis-
que 100 já registra mais de 
33,6 mil casos de violações 
de direitos humanos contra 
o idoso, no Brasil. Os dados 
foram divulgados pela Agên-
cia Brasil.

O Estatuto do Idoso insti-
tuído pela Lei 10.741/2003 
garante direitos às pessoas 
com idade ou maior que 60 
anos e descreve a violência 
contra o idoso como qualquer 
ação ou omissão, praticada 
em local público ou privado, 
que lhe cause morte, dano 
ou sofrimento físico ou psi-

Cristina Gomes 

Debate serve para aumentar 
luta contra violência ao idoso
A data foi reconhecida pela Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU) em 2011; violência na pandemia cresceu

cológico. Apesar da garantia 
de direitos se tornou rotina 
notícias de idosos com seus 
direitos violados.

Em Mogi das Cruzes, con-
forme dados disponíveis pela 
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública, de janeiro 
a dezembro do ano passado, 
19 inquéritos policiais foram 
instaurados na Delegacia do 
Idoso. Já neste ano, de janeiro 
a abril já foi atingida a mar-
ca de 14 inquéritos abertos. 

Para a vice-presidente do 
Conselho Municipal do Ido-
so de Mogi das Cruzes, Ju-
raci Fernandes de Almeida, 
o descaso com as políticas 
públicas de uma maneira 
geral envolvendo os idosos é 

uma questão antiga: “Muitas 
vezes o idoso passou a estar 
com o seu próprio algoz ou 
ficou totalmente isolado ou 
abandonado na pandemia. 
Há ainda casos de idosos so-
frendo a violência da família, 
de filhos e netos e 50% dos 
casos ocorre no núcleo fami-
liar”, disse. A respeito das de-
núncias realizadas no Disque 
100 muitas vezes nem mesmo 
o município ou o Conselho 
do Idoso tem o controle da 
solução adotada, do desfe-
cho dado a casa caso: “Infe-
lizmente em  muitos casos, 
o caso é arquivado porque 
o idoso morreu sem o aten-
dimento mínimo”, declarou. 
É por isso que o Conselho 

Municipal do Idoso, de uma 
forma geral, defende que o 
idoso se conscientize sobre 
o seu envelhecimento para 
ser informado, manter a sua 
saúde e correr atrás dos seus 
direitos: “Temos hoje mui-
tos jovens de cabelos bran-
cos que precisam manter a 
sua autonomia para ver uma 
vida longeva e de qualidade”.

Data Importante

O Dia Mundial da Cons-
cientização da Violência Con-
tra a Pessoa Idosa foi ofi-
cialmente reconhecido pela 
Assembléia Geral das Nações 
Unidas em 2011, após soli-
citação da Rede Internacio-

Divulgação Divulgação

Conhecer seus direitos é um dos pontos positivos para evitar a violação destas conquistas

Direito à vida e a saúde garantidos no Estatuto do Idoso

saúde+
maturidade

nal de Prevenção ao Abuso 
de Idosos (INPEA), que es-
tabeleceu a comemoração 
em junho de 2006.

Representa um dia do ano 
em que o mundo inteiro ma-
nifesta sua oposição aos abu-
sos e sofrimentos infligidos a 
algumas de nossas gerações 
mais velhas.

A violência contra o ido-
so pode ser definida como 

“um ato único, repetido ou 
a falta de ação apropriada, 

ocorrendo em qualquer re-
lacionamento em que exista 
uma expectativa de confian-
ça que cause dano ou sofri-
mento a uma pessoa idosa”. 
É uma questão social global 
que afeta a saúde e os direi-
tos humanos de milhões de 
idosos em todo o mundo 
e que merece a atenção da 
comunidade internacional. 
Os dados foram fornecidos 
pela Agência Brasil do go-
verno federal. 
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ALÍVIO

“É uma coisa surreal, um 
misto de alegria de estar 
vivo e ao mesmo tempo 
uma tristeza porque muitos 
não conseguiram, perderam 
parentes e amigos que não 
tiveram tempo de esperar 
pela vacina”. O relato é do 
coordenador de Projetos do 
Grupo Mogi News, André 
Luiz Lorenzato Ferreira, 
que na última quarta-feira 
conseguiu tomar a primeira 
dose da vacina Pfizer contra 
o coronavírus na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) da 
Vila da Prata. 

Apesar da vacina já ter 
atingido a faixa etária para 
o público alvo a ser va-
cinado, de quem tem 47 
anos, ele fez o cadastro no 
site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes pelo fator de 
comorbidade, já que o seu 
Índice de Massa Corporal 
(IMC) é acima de 30 e já 
podia ser imunizado nesta 
semana: “Antes estava em 
40 e agora baixou. Fiz o 
cadastro com sucesso e 
consegui marcar para ir”, 
disse, todo feliz. Bem antes 
de conseguir ser vacinado, 
André ficava na incerteza 
se a vacina chegaria, como 
chegaria, no suspense e 
ansiedade, que terminou 
nesta semana. 

A vacina chegou à faixa 
etária dos 40 graças ao 
anúncio feito pelo governo 

Cristina Gomes

Sonho da vacina já é realidade 
para a faixa etária dos 40 anos
Com o calendário de vacinação antecipado em quase dois meses imunização avança e garante mais esperança a todos

DivulgaçãoDivulgação

André Luiz Lorenzato Ferreira conta em detalhes o alívio que sentiu após ser vacinado

Meta do Estado de SP é vacinar todos até o mês de outubro

estadual, que antecipou 
em quase dois meses a 
vacinação para este grupo. 
Prevista para o mês de 
setembro, quem está nos 
40, numa faixa decrescente 

- dos mais velhos aos mais 
novos já está conseguindo 
ser imunizada por causa do 
calendário de vacinação 
antecipado: “50% é de fe-
licidade e 50% é de tristeza, 
pois a minha esposa que é 
mais nova do que eu ainda 
não tomou. Então, a feli-

cidade não está completa, 
mas quando ela tomar com 
certeza”. Ao ler no jornal que 
140 mil pessoas desta faixa 
etária já haviam conseguido 
se imunizar, a esposa de 
André lembrou que ele já 
fazia, enfim, parte desta 
estatística: “O importante 
mesmo é tomar e criar 
esta barreira que impeça a 
transmissão. Quanto mais 
pessoas vacinadas, melhor 
para podermos sair desta 
pandemia”. 

A jornalista Cristina Go-
mes, esta que escreve e 
assina as matérias para as 
páginas Maturidade e Saúde, 
também foi imunizada no 
mesmo dia do André, mas 
em local distinto, na Praça 
da Bíblia, em Poá. Tomou 
a vacina Astrazeneca e 
volta para tomar a segunda 
dose no próximo dia 16 de 
setembro. Foi junto com o 
marido, que registrou este 
momento histórico após 
um ano e três meses do 
surgimento da pandemia 
que mudou o mundo: “Eu 
acho importante vacinar 
e mostrar para a minha 
família e amigos que eu 
consegui incentivando as 

pessoas a fazer o mesmo 
aproveitando esta chance 
e em meio a esta crise de 
desinformação”, afirmou. 

Na última sexta-feira, 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abriu novas va-
gas para agendamento da 
primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 para 
pessoas com 45 anos ou 
mais sem comorbidades. A 
imunização será realizada 
nesta segunda (28) e terça-

-feira (29) nos drive-thru 
do Pró-Hiper, no Mogilar, 
e do Bunkyo, na Porteira 
Preta, e também no Cempre 
Lourdes Lopes Romeiro 
Iannuzzi, em Jundiapeba, 
para quem chega a pé, e 

também nas unidades de 
saúde. 

Vale lembrar que o agen-
damento online deve ser 
feito no site http://www.
cliquevacina.com.br e, 
para receber a dose no 
local, o cadastrado deve 
comparecer munido de 
documentos pessoais (RG 
e CPF) e comprovante de 
endereço. 

Também serão dispo-
nibilizadas novas vagas 
para agendamento online 
de gestantes e puérperas, 
pessoas com comorbida-
des a partir dos 18 anos 
de idade, além de pessoas 
que possuem deficiência 
permanente grave. 
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O domingo último foi marcado por concorrido Drive 

Thru de Feijoada . O tradicional prato da culinária bra-

sileira foi oferecido na sede do Rotary Clube de Mogi 

das Cruzes e recebeu excelente reciprocidade, já que o 

que se viu foi uma fila de veículos retirando os marmitex 

e acompanhamentos para o almoço de domingo em 

família. Esta realização contou com o apoio de amigos e 

voluntários do clube de serviços . Passei para conferir o 

trabalho e vi o quanto foi prestigiado . Com uma equipe 

afinada , o almoço beneficente atendeu a todos que 

puderam colaborar com esta ação . Vi e revi nomes 

queridos por lá. Muito bom sentir o gostinho destas 

ações em sociedade. A coluna destaca flashes que 

garanti durante minha passagem pelo local . Confiram !!!

Feijoada
Drive Thru de 

Valter Previtalli ladeado por Sidnei e Rudnei Santos

Sônia , Márcia e IzildaEduardo Capana e Júlio Maldonado

José Pereira, Edu Capana , Valdir Stilhano, Valter Uvjari e Joaquim Camargo

Osny Garcez e Esteban

Jorge Cestari e Márcio

O
s
n
y

Joaquim Custódio e João Mendes

Domingo 

Luiz Mário da Silva, Alexandre 

Perez, Sueli Marques, Marcelo 

Trinca e Renata Horigome.

Segunda-feira 

Magary T.de Paiva, Mariza Gan-

nito de Jesus,Paty Olegário 

Guazelli e Suzete de Paula.

ANIVERSARIANTES

DO DIA


