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Casos de estupro sobem 69%

AGRICULTURA

Inverno pode beneficiar a diversidade na cultura de

hortaliças pela produção mais rápida. Cidades, página 5

Os casos de estupro em Mogi 
das Cruzes, denunciados no mês 
de maio, aumentaram no compa-
rativo com as ocorrências regis-
tradas no mesmo período do ano 
passado. O último levantamento da 
Secretaria de Estado da Segurança 
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SURDEZ

Aparelhos 
avançam com a 

tecnologia

Nos últimos tempos, os 
equipamentos ganharam 

qualidade com a tecnologia 
digital, oferecendo conforto e 

segurança ao pacientes.
Maturidade + Saúde,

página 10

Pública (SSP) apontou uma alta de 
69% na quantidade de ocorrências. 
Em maio passado, houve um to-
tal de 56 casos denunciados; em 
contrapartida, em 2020, o órgão 
estadual registrou 33 anotações.  
Cidades, página 6

Covid-19

Ação gratuita faz parte da Caravana Mogi contra a Covid-19 e será aberta amanhã 
na praça Oswaldo Cruz; outros bairros também serão visitados. Cidades, página 3

Divulgação/PMMC

Assistência social

Mogi Contra Fome arrecadou
mais de 7 mil kits de alimentos

Programa da Prefeitura distribui cestas básicas para

famílias em situação de vulnerabilidade. Cidades, página 4
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BRASILEIRÃO

Desafio do 
São Paulo é 
contra o líder 
Bragantino. p9

O Banco do Povo chegou nesta 
semana à marca de R$ 1 milhão 
aprovado aos empreendedores de 
Mogi das Cruzes neste ano. O fun-
cionamento do órgão na cidade é 
uma parceria entre a Prefeitura e 
o governo do Estado e faz parte 
das ações da administração mu-
nicipal de apoio aos empreende-
dores e ao ambiente econômico. 
Cidades, página 6

Economia

BANCO DO 
POVO LIBERA 
R$ 1 MILHÃO

Segurança Pública registrou 33 ocorrências em maio de 2020 e 56 no mesmo mês deste ano

Profissionais do comércio farão testes
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SEM PREVISÃO PARA RADAR
Ainda não há prazo para o término 
da licitação que determinará o re-
torno da cobrança por radares es-
taduais na rodovia Mogi-Dutra (SP-
88), embora o processo estivesse 
previsto para encerrar no final do 
mês passado, segundo programa-
ção do  Departamento de Estradas 
e Rodagens (DER). A SP-88 conta-
va com 11 pontos de fiscalização do 
tipo fixo até o mês de abril deste ano, 
porém, os novos pontos de fiscali-
zação ainda não foram divulgados. 
A remoção dos equipamentos ocor-
reu devido ao encerramento contra-
tual da antiga empresa que realizava 
o serviço. Formada pela Mogi-Du-
tra, Mogi-Salesópolis e estrada de 
Pitas, a rodovia possui uma exten-
são de 97 quilômetros.

CAPACITAÇÃO REGIONAL I
O Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê (Con-
demat) realizou, no mês de junho, 
encontros de capacitação para téc-
nicos e gestores públicos, com des-
taque para as áreas de Educação, 
Finanças e Meio Ambiente. Na se-
mana passada, ocorreu o encerra-
mento da Capacitação em Coleta 

Seletiva e Logística Reversa, rea-
lizada por meio da Câmara Técni-
ca de Gestão Ambiental e Susten-
tabilidade, que reuniu em média 50 
pessoas a cada terça-feira do mês, 
entre representantes de prefeituras 
e de cooperativas e associações de 
catadores de materiais recicláveis. 
O curso contou com a participação 
da Secretaria Estadual de Infraes-
trutura e Meio Ambiente (Sima) e 
do Instituto de Energia Ambiental 
(IEE-USP).

CAPACITAÇÃO REGIONAL II
Técnicos das áreas de Educação e 
Finanças também participaram de 
palestra do programa Melhoria da 
Educação, desenvolvido em parceria 
com o Itaú Social e a Oficina Muni-
cipal. O palestrante Silvio Grabos-
ki, advogado especialista em Direito 
Educacional, abordou o Desenvol-
vimento do Ensino e Fontes de Re-
cursos vinculados à Educação. Na 
semana passada, os representan-
tes dos municípios também parti-
ciparam de palestra com Instituto 
Brasileiro de Sociologia Aplicada – 
IBSA, com foco no novo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb).

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

O problema do frio

A 
semana que passou foi, certamen-
te, uma das mais frias do ano, 
senão a maior, em toda a Região 
Metropolitana de São Paulo. Os 

termômetros chegaram aos 6º graus em al-
guns pontos. Na capital, por exemplo, 12 
pessoas morreram por causa da hipoter-
mia causada pelo frio. Este é um problema 
recorrente nesta época do ano, quando as 
grandes massas de ar polar atingem essa 
parte do Estado.

Anos atrás, o Alto Tietê teve casos de mor-
tes ocasionadas pelo frio, o que é raro, mas 
extremamente estarrecedor e é preciso fazer 
ações para que isso não ocorra mais no Alto 
Tietê, mas o que é certo mesmo é que isso 
não ocorra em lugar nenhum.

Além de ser doloroso, a morte por causa 
do frio evidencia que estamos fazendo algu-
ma coisa errada, por isso é preciso intensifi-
car os trabalhos de campanhas do agasalho, 
entrega de cobertor e outras peças para que 
a população que está em situação de rua não 
sofra com as baixas temperaturas. Quem 
está em casa, às vezes está alheio com o que 
acontece com quem está lá fora, o que é per-

feitamente normal, afinal é impossível estar 
preocupado o tempo inteiro, e se isso fosse 
possível, a vida seria insuportável.

Além da distribuição de peças de roupas 
por parte das campanhas, é preciso que os 
grupos de assistência do social dos municí-
pios insistam para que essa população siga 
para um abrigo para passar a noite, certamen-
te os casos de possível óbito seriam pratica-
mente nulos, mas nem sempre estas pessoas 
desejam seguir até um local de acolhimento. 

Os trabalhos realizados pelas prefeituras 
e demais entidades assistenciais são parte 
da solução, a população também pode fa-
zer a sua parte, e por muitas vezes faz, que 
é a distribuição de alimentos aos moradores 
em situação de rua.

É preciso atenção com esse público, que 
nem sempre está na rua por déficit habita-
cional, mas sim por opção, por não conse-
guir conviver com a família por causa do 
uso de drogas ou álcool, ou qualquer outro 
tipo de distúrbio, ou seja, o fato de estar na 
rua é só uma parte do problema, quando 
na verdade a situação pode ser pior do que 
aparenta ser.

O garotinho, em sua curio-
sidade, fez uma pergunta 
perturbadora: “Papai, qual 
é o tamanho de Deus?” O 
pai enquanto refletia sobre a 
resposta viu um avião atra-
vessando o céu, e apontando 
perguntou ao garoto: “Aquele 
avião é grande ou pequeno?” 

“É pequeno, até cabe na mi-
nha mão!”.

O aeroporto era perto, ele 
levou o filho até o local de 
onde pudessem ver a pista 
de pouso, mais próximo se 
realizava um embarque de 
passageiros e o pai apon-
tando o avião, disse: “E este 
é grande ou pequeno?” En-
tusiasmado, respondeu: “É 
grande papai! Muito gran-
de!” E o pai concluiu dan-
do a resposta: “Assim tam-
bém é Deus, meu filho. Se 
você estiver perto Dele, Ele 

Deus não é pequeno

ARTIGO
Mauro Jordão

é grande, e se estiver longe 
Dele, Ele é pequeno”.

A fé interesseira do homem 
natural busca um Deus grande 
que tenha poder para resolver 
o seu problema de momento, 
findada a crise ele quer que 
esse Deus esteja distante e 
pequeno para que não possa 
vê-lo nem condená-lo pelo 
seu comportamento peca-
minoso. A fé do homem es-
piritual está firmada na con-
vicção do amor de Deus por 
ele, a intimidade com Deus 
é o prazer de tê-Lo sempre 
grande e sempre perto.

O Salmo 115 diz que o 
Senhor é o nosso  amparo e 
o nosso escudo. Christopher 
Hitchens, ateu, escritor e jor-
nalista inglês, escreveu o livro 
Deus Não é Grande, desejan-
do provar que Deus não fez 
o homem à Sua semelhança, 

mas é o homem que fez um 
deus à sua semelhança. Em 
2011, morreu, de um câncer 
de garganta, sem apresentar 
nenhum argumento sólido. 
No livro de Romanos 1: 20-
22, Paulo escreve que o ho-
mem é indesculpável ao ver 
as coisas que foram criadas 
por Deus negar Seu poder e 
a Sua divindade, dizendo-se 
sábios, tornaram-se loucos.

Deus não é pequeno, Ele 
é grande em amor, deu o 
seu Filho em sacrifício para 
nos justificar; Ele é gran-
de em poder: No princípio, 
criou Deus os céus e a terra. 
Gênesis 1: 1; Deus é gran-
de em justiça, estabeleceu 
as leis que movimentam o 
Universo e mantém a vida 
na terra pelo equilíbrio do 
ecossistema entre os seres 
vivos e o ambiente. Deus: o 
eterno Criador.

 josemaurojordão@gmail.com
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RODRIGO BARONE

Mauro Jordão é médico.
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Programa de geração
de renda é referência

O Programa Acessuas - Pro-
grama de Trabalho e Renda, 
desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
tem se tornado referência para 
outros municípios. Depois 
de conhecer a experiência 
mogiana, a gestora estadual do 
Programa Acessuas Trabalho, 
Fátima Justo Cortella, tem 
indicado Mogi das Cruzes 
como exemplo de sucesso e 
promovido oficinas e capaci-
tações para outros gestores. 

O Programa Acessuas é 
uma iniciativa para geração 
de emprego e renda. Em Mogi 
das Cruzes, promove cursos 
de capacitação para emprego 
e geração de renda, parcerias 
e outras ações com foco em 
públicos mais vulneráveis 
como jovens em busca do 
primeiro emprego, mulheres 
que precisam contribuir com 
a renda familiar ou novas 
oportunidades.

“A equipe do Acessuas tem 
socializado suas experiências 
na temática do trabalho e 
economia solidária com vários 

Mogi

outros municípios, entrando 
em destaque no cenário es-
tadual”, afirmou a secretária 
municipal de Assistência 
Social, Celeste Xavier. 

Durante esse período 
foram realizadas algumas 
capacitações e oficinas para 
outros municípios como 
Jaboticabal, que abordou 
o tema economia solidária; 
Jacareí, que participou de 
uma capacitação sobre o 
Programa Acessuas Trabalho; 
e Piraí, no Rio de Janeiro, que 
também buscou referências 

sobre o atendimento com a 
população em situação de rua. 

“Tem sido muito gratificante 
poder compartilhar nossas 
ações com outros gestores, 
sobretudo nesse período 
de pandemia, quando as 
dificuldades para a geração 
de emprego e renda se torna-
ram ainda mais acentuadas”, 
avaliou a coordenadora do 
Programa Conduz, Vera Suzart.

Foi realizada, ainda, uma 
oficina sobre o Sistema SIS 
Acessuas, estiveram presentes 
cerca de 40 municípios.

Oficinas e capacitações são realizadas à distância

Divulgação

Ação fará testagem gratuita 
de profissionais do comércio

Atividade começa amanhã na praça Oswaldo Cruz, no centro, e será estendida para Cezar de Souza e Braz Cubas

COVID-19

Dentro do trabalho da 
Caravana Mogi contra a 
Covid-19, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes inicia ama-
nhã uma ação de testagem 
rápida e gratuita dos pro-
fissionais do comércio. O 
trabalho será feito na praça 
Oswaldo Cruz, no centro, 
em um espaço específico 
para o atendimento a este 
público, e é parte das ações 
da administração municipal 
em apoio ao setor. O traba-
lho de testagem vem sendo 
realizado pelo município 
desde a semana passada, 
com ações em Jundiapeba.

A iniciativa tem parceria 
das Secretarias Municipais de 
Desenvolvimento Econômico 
e da Saúde com a Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC), com o Sindicato do 
Comércio Varejista de Mogi 
das Cruzes e Região (Sinco-
mercio) e com o Sindicato 
dos Empregados do Comércio 
(Sincomerciarios), no projeto 
Comércio Seguro. Na região 
central, a ação será realizada 

até quinta-feira e entre os 
dias 12 e 16 de julho.

Podem participar os comer-
ciantes que ainda não foram 
vacinados e funcionários do 
comércio e dos supermercados. 
Para a realização do teste, será 
necessário cadastramento, 
que será feito a partir de um 
link a ser disparado pelas 
entidades representantes do 
setor aos responsáveis pelos 
comércios e supermercados.

“O cadastro dos profissio-
nais e sua testagem integram 
uma série de ações da Pre-
feitura junto às entidades 
e comerciantes visando o 
cuidado com os negócios 
e a preservação da saúde e 
da segurança sanitária tanto 
de quem trabalha no setor, 
quanto dos consumidores”, 
afirmou o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico, Gabriel Bastianelli.

Após o centro, a ação será 
levada para outras regiões da 
cidade. Em Cezar Souza, o 
trabalho será do dia 19 a 23 
de julho; em Braz Cubas, de 

26 a 30 julho; enquanto na 
rua Thuller o período será 
de 2 a 6 de agosto. Por fim, 
o distrito de Jundiapeba terá 
a testagem entre 9 e 13 do 
mês que vem.

Os interessados devem 

comparecer munidos de 
comprovante de endereço 
em Mogi, RG ou documento 
com foto e Cartão SUS.

Jundiapeba
O trabalho no distrito de 

Jundiapeba foi realizado entre 
os dias 22 e 30 de junho. 
No total, foram aplicados 
2,3 mil testes, com 8% dos 
resultados positivos, todos 
encaminhados para a Central 
de Monitoramento da Covid.

“Ao saber do resultado, a 
pessoa recebe as primeiras 
orientações sobre cuidados 
e necessidade de isolamen-
to. A partir daí, passa a ser 
monitorada com relação a 
eventuais sintomas e, sendo 
necessário, encaminhada ao 
serviço de saúde de referência”, 
explicou a enfermeira Gisele 
Menichelli, coordenadora 
da Saúde da Mulher e da 
Criança.

O exame realizado é do tipo 
Teste Rápido Antígeno, que 
realiza a detecção qualitativa 
de antígenos de Sars-CoV-2 
em amostras de swab cole-
tadas da nasofaringe e/ou 
orofaringe (nariz ou boca) 
e resultado em 20 minutos.

O objetivo da campanha 
é ampliar o monitoramento 
da Covid-19 na cidade e 
promover a busca ativa para 
oferecer tratamento rápido de 
acordo com cada necessida-
de. A Caravana Mogi contra 
a Covid-19 tem parceria 
com o Instituto Nacional de 
Tecnologia e Saúde (INTS).

Testes são do tipo PCR Antígeno, com resultado divulgado em 20 minutos

Divulgação/PMMC

Patrulha Ambiental é criada 
para atuar na preservação

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes lançou nesta semana a 
Patrulha Ambiental, da Guarda 
Civil Municipal (GCM). O novo 
grupamento atuará em uma 
parceria entre as Secretarias 
Municipais de Segurança e 
do Verde e Meio Ambiente, 
trabalhando principalmente 
na preservação das áreas de 
proteção ambiental.

O grupamento reúne quatro 
guardas municipais, que contam 
com um veículo específico, 
com tração 4x4 para circular 
em locais de mais difícil acesso. 
O trabalho será desenvolvido 
por meio de patrulhamento em 
áreas de proteção ambiental e 
de proteção permanente, além 
da verificação de denúncias 
apresentadas pela população.

“Esta é uma iniciativa inédita 
em Mogi das Cruzes para 
garantir a preservação da 
natureza, impedindo, por 
exemplo, ocupações irregu-
lares, desmatamento, entre 
outros crimes contra o meio 
ambiente”, destacou o prefeito 
Caio Cunha (Pode).

Meio ambiente

Os integrantes também estão 
passando por um treinamento 
específico para o trabalho de 
fiscalização ambiental. Ele terá 
68 horas destinadas a estudos 
teóricos das questões incidentes 
em solo, água, uso e ocupação, 
fauna, flora, Direito Penal e 
Processo Administrativo. Além 
disso, serão 20 horas práticas, 
com demonstrações exempli-
ficativas mais ocorrentes em 
termos de fiscalização.

A Patrulha Ambiental faz 

parte da estrutura da GCM. 
Além da Patrulha Rural, a 
corporação também conta com 
a Ronda Ostensiva Municipal 
(ROMU), a Patrulha Maria 
da Penha, a Ronda Escolar 
e as Rondas Ostensivas com 
Motocicletas (ROMO), além 
das viaturas de patrulhamento.

Denúncias podem ser feitas 
por meio do telefone 153, da 
Central Integrada de Emergên-
cias Públicas (CIemp), que 
funciona 24 horas por dia.

Grupamento tem veículo para locais de difícil acesso

Divulgação/PMMC
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Mogi Contra Fome arrecadou
mais de 7 mil kits de alimentos

De acordo com os registros da Prefeitura, até o momento 31.762 pessoas foram contempladas com os produtos

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou na tarde 
de quinta-feira que o progra-
ma Mogi Contra Fome, sob 
coordenação da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, já arrecadou mais 
de 7 mil kits-alimentação, 
destinados a famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social.

Em levantamento da 
municipalidade repassado 
ao grupo MogiNews/DAT, 
31.762 pessoas cadastra-
das no programa já foram 
contempladas com cestas 
básicas pelo município, 
sendo que 12.554 ainda 
serão beneficiadas.

O programa foi lançado 
no final de abril pelo prefeito 
Caio Cunha (Pode) como 
parte do pacote de auxílio 
às famílias atingidas pela 
crise econômica decorrente 
da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), como 
as medidas de proibição de 

estabelecimentos comerciais 
não-essenciais e as restrições 
a atividades que podem 
causar aglomerações, sendo 
disponibilizado um cadastro 
para unidades familiares com 
renda total de até três salá-
rios mínimos, inscrição no 
Cadastro Único (CadUnico) 
e em instituições sociais, 
com filhos matriculados 
na rede municipal e que 
já recebem auxílio dos go-
vernos municipal, estadual 
ou federal.

O programa lançado pela 
administração municipal per-
mitiu o cadastro de pessoas 
que necessitam da doação 
da cesta básica para garan-
tir sua subsistência e o de 
doadores que desejavam 
realizar doações de cestas 
básicas. Para a população 
em geral, também foi aberta 
a possibilidade de doação 
avulsa nos Drive-Thru So-
lidários de vacinação e em 
caixas solidárias instaladas 
em prédios públicos e em 
pontos comerciais da cidade.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, a maior 
parte das 7 mil cestas básicas 
foi doada por empresas e 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade do Estado de 

São Paulo ao município, por 
meio do Comitê Integrado 
de Apoio ao Mogiano (Ciam).

Doações
Perguntada pela reportagem 

sobre possíveis orientações 
às pessoas que queiram doar 
ao Mogi Contra Fome, a 
Prefeitura orienta que sejam 
feitas apenas doações de 
alimentos não-perecíveis. 

“Estes alimentos avulsos são 
agrupados para a formação 
de novos kits de alimenta-
ção”, explicou o Executivo.

A administração municipal 
reiterou que tanto voluntários 
para atuar no trabalho do 
programa quanto a inclusão 
de novos pontos de coleta de 
doações são possíveis. “Por 
enquanto, apenas alimentos 
não-perecíveis são aceitos 
pelo Mogi Contra Fome”, 
concluiu em nota.

Esta é mais uma medida 
de apoio aos cidadãos mo-
gianos no enfrentamento à 
pandemia. Desde o início 
do ano, a administração já 
vem desenvolvendo diver-
sas ações e projetos, que 
visam arrecadar e distribuir 
alimentos para pessoas em 
situação de vulnerabilidade. 
Só pelo Fundo Social, que 
trabalha exclusivamente 
com doações e atende ins-
tituições sociais, foram 12,7 
toneladas de alimentos não 
perecíveis, mais 898 cestas 
básicas recebidas.

André Diniz

Cestas básicas foram montadas com a contribuição de empresas da cidade

Divulgação/PMMC
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Consumo de hortaliças pode 
ser beneficiado pelo inverno

De acordo com presidente do sindicato rural, espécie se desenvolve melhor nas temperaturas mais baixas

ALIMENTAÇÃO

O perfil no consumo de 
hortaliças muda e se torna 
mais diversificado com a 
chegada do inverno, pos-
sibilitando que as famílias 
comprem estes alimentos 
de maneira mais variada 
do que em outras estações. 
Isso ocorre porque durante 
o frio, grande parte das 
hortaliças, principalmente 
as folhas, se desenvolvem 
e crescem mais.

Esta foi a explicação do 
presidente do Sindicato Rural 
de Mogi das Cruzes, Gildo 
Saito, na tarde de quinta-

-feira. No inverno, algumas 
plantações de alimentos que 
necessitam do calor para 
amadurecer devem passar 
por este processo natural-
mente de uma forma mais 
lenta, como o morango e a 
nêspera. No entanto, com a 
maior parte das hortaliças 
acontece o contrário.

“Por este motivo, é co-
mum que nesta estação os 

consumidores levem apenas 
um pé de alface grande, por 
exemplo, enquanto com-
pravam o dobro durante 
o verão. Assim, há espaço 
para que eles comprem 
outras hortaliças, tornando 

a alimentação mais variada”, 
explicou Saito.

Apesar das baixas tem-
peraturas, ainda não há 
grandes prejuízos notados 
pelo Sindicato Rural de 
Mogi. Apenas nos bairros 

Conjunto Santo Ângelo e 
Jundiapeba alguns produ-
tores perderam alguns pés 
de alface em decorrência do 
frio, já que essa região de 
Mogi tende a sofrer mais 
prejuízos.

“Em toda a cidade nós 
ainda não observamos 
muitas complicações pelo 
frio, apenas nestes bairros. 
A situação passa a ficar 
preocupante quando as 
temperaturas atingem 3ºC 

ou 4ºC, quando surge a 
geada negra”, apontou o 
presidente do Sindicato 
Rural.

A geada que se forma 
em toda a superfície das 
folhas e caules, ainda de 
acordo com ele, queima 
as plantas fazendo com 
que os produtores percam 
quantidades consideráveis de 
hortaliças. As informações 
divulgadas nesta semana 
pelo Climatempo, apontaram 
que o Alto Tietê terá como 
temperatura mais baixa até 
hoje os 5ºC.

Já as máximas devem variar 
e alcançar até os 23ºC, até o 
próximo domingo na região. 
Há dois dias, a madrugada 
da última quarta-feira foi 
considerada a mais fria 
dos últimos 5 anos com 
os termômetros marcando 
6,3ºC às 4 horas no Mirante 
de Santana, onde é feita a 
medição oficial pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet), na zona norte da 
capital paulista.

Thamires Marcelino

Como exemplo, nos casos das alfaces, produto pode dobrar de tamanho nesta época do ano em Mogi das Cruzes

 Daniel Carvalho/Mogi News

Semae intensifica ações 
de caça-vazamentos 

Com os alertas de estiagem 
e escassez hídrica emitidos por 
órgãos nacionais de meteoro-
logia, com previsão de poucas 
chuvas para os próximos 
meses, o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
de Mogi das Cruzes segue 
intensificando as ações de 
caça-vazamentos para reduzir 
perdas de água, por meio do 
geofonamento, que identifica 
vazamentos que ainda não 
afloraram à superfície, mas 
permanece embaixo da terra. 
A verificação é feita nas redes e 
ramais (tubulações que ligam a 
rede de distribuição da rua aos 
imóveis), com equipamentos 
mecânicos e eletrônicos que 
detectam ruídos.

Com o uso desta técnica, a 
autarquia aumentou sua eficácia 
no combate aos vazamentos 
com um acréscimo de mais 
de 40% na média mensal de 
manutenções. No ano passado, 
foram realizados 667 reparos 
por mês, em média. De janeiro 
a maio de 2021, o número 
subiu para 944.

Desperdício de água

Isso não significa que o 
número de vazamentos seja 
maior do que antes. Este 
aumento é resultado da in-
tensificação do geofonamento, 
que permite a localização de 
vazamentos não-visíveis e a 
rápida solução do problema.

De 1º de janeiro a 31 de 
maio de 2021, o Semae já 
inspecionou 366 quilômetros 
de tubulações com o uso de 
geofones. Somente no mês 
de maio a autarquia conse-
guiu identificar mais de 150 

vazamentos antes mesmo que 
se tornassem visíveis.

Vazamentos não visíveis 
ocasionam desperdício de 
água e transtornos aos mo-
radores, já que reduzem a 
pressão nas redes, podendo 
causar até desabastecimento. A 
metodologia do geofonamento 
aprimora atuação das equipes, 
ao agilizar manutenções pre-
ventivas e corretivas.

Outra ação no combate ao 
desperdício é a substituição 
de ramais, em vez do reparo.

Geofonamento agiliza manutenção preventiva e corretiva

Divulgação/Semae

Prefeitura inicia obras 
de abastecimento de água

Dando continuidade aos 
investimentos para melhorias 
na distribuição de água na 
cidade, o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
avança com as obras de seto-
rização da região leste com o 
início, na próxima segunda-

-feira, da implantação de uma 
nova tubulação na avenida 
Lothar Waldemar Hoehne 
(via Perimetral), entre a Ponte 
Grande e o Jardim Maricá. É 
uma obra importante para 
aumentar a disponibilidade 
de água e controle da pressão 
para aquela região da cidade, 
que além do Jardim Maricá e 
Ponte Grande, inclui bairros 
como Bella Cittá, Jardim Aracy, 
Itapety e Vila Oroxó.

Outro objetivo é colocar 
em operação os dois novos 
reservatórios instalados na Vila 
Oroxó, com capacidade para 
2 milhões de litros de água 
cada um. Além de melhorar o 
atendimento na região, essas 
estruturas proporcionarão uma 
reserva estratégica de abaste-
cimento, diante do cenário de 

escassez de chuvas e possível 
crise hídrica nos próximos 
meses – o Sistema Nacional 
de Meteorologia (SNM), do 
governo federal, emitiu um 
alerta de emergência hídrica 
para a região que abrange o 
Estado de São Paulo, devido à 
previsão de chuvas abaixo da 
média no período de junho 
a setembro.

“Para aumentar a segurança 
do abastecimento público, o 
Semae avança com as obras 
na Perimetral, no trecho en-
tre a Ponte Grande e Jardim 
Maricá. Este trabalho inclui 
o assentamento de uma nova 
tubulação, obras de setorização 
e instalação de instrumentos 
para controle de pressão e 
vazão, como parte de nossas 
ações para redução de perdas”, 
explicou Wagner de Carvalho 
Moraes, da Divisão de Distri-
buição de Água da autarquia.

A previsão é de que a obra, 
que é de grande porte, seja 
realizada em aproximada-
mente três meses. Haverá 
sinalização para segurança de 

motoristas, pedestres, ciclistas 
e motociclistas.

“Esse tipo de obra, pelo 
porte e extensão, pode gerar 
alguns transtornos temporá-
rios, como barulho, poeira 
e congestionamentos. Mas 
solicitamos a compreensão 
da população durante este 
período, pois, superada a 
fase de implantação, todos 
poderemos usufruir de um 
sistema de abastecimento 
mais eficiente”, destacou o 
diretor-geral adjunto do Semae, 
Michel Reche Beraldo.

O ponto de partida para a 
obra é encontro da avenida 
Lothar Waldemar Hoehne 
e a rua José Meloni, onde a 
Prefeitura fará as intervenções 
no sistema viário.

Setorização
A setorização é a divisão de 

uma grande área de distribuição 
em sistemas menores para 
aperfeiçoar o fornecimento 
de água e o gerenciamento de 
pressão, agilizar manutenções 
e diminuir perdas.

Perimetral
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Estupros crescem 69% em maio 
na comparação com ano passado

De acordo com a SSP, foram 33 casos registrados em maio de 2020; neste ano, foram 56 ocorrências informadas

ESTATÍSTICAS

Os casos de estupro em 
Mogi das Cruzes, denuncia-
dos no último mês aumen-
taram no comparativo com 
as ocorrências registradas 
em maio do ano passado. 
O último levantamento da 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP) 
apontou um acréscimo 
de 69% na quantidade de 
estupros entre estes dois 
períodos.

No mês anterior, nas 
delegacias da cidade, entre 
elas a Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) houve 
um total de 56 estupros 
denunciados. Em contra-
partida, há um ano a Secre-
taria Estadual de Segurança 
registrou 33 casos.

O crime está previsto no 
Código Penal e foi instituído 
no dia 7 de dezembro de 
1940, na lei nº 2.848. “Cons-
tranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou 

a praticar ou permitir que 
com ele se pratique outro 
ato libidinoso”, define a lei 
como estupro.

Participa da mesma pena 
quem pratica essas ações 
com alguém que, por en-
fermidade ou deficiência 
mental, não tem o neces-
sário discernimento para a 
prática do ato, ou que, por 
qualquer outra causa, não 
pode oferecer resistência, 
nesse caso sendo enquadrado 
em estrupo de vulnerável.

Em Suzano, os estupros 
aumentaram de 32 para 40 
de maio do ano anterior 
para maio deste ano, um 
acréscimo de 25%. Nas 
cidades de Itaquaquecetuba 
e Ferraz de Vasconcelos, 
foram denunciados em maio 
deste ano 55 crimes, sendo 
que no ano passado foram 
22 estupros, infornados.

No mesmo período de 2020 
houve 41 e nove casos em 
ambas cidades, sucessiva-
mente, um aumento de 43% 
e 144%. Percentualmente, os 

estupros em Poá cresceram 
em 33%, passando de 12 
para 16 em maio de 2020 
e no último mês.

Com exceção de Poá e 
Itaquá, os casos de lesão 

corporal dolosa, come-
tidos intencionalmente, 
também cresceram neste 
mesmo período. O crime 
está inserido no capítulo 
dos crimes contra a vida, 

no artigo 129 do Código 
Penal, que pune a conduta 
de alguém ofender a inte-
gridade física ou a saúde 
de outra pessoa.

O mencionado artigo 

prevê quatro formas de lesão 
corporal: lesão leve, grave, 
gravíssima e seguida de morte. 
Enquanto ocorreram 255 
crimes deste em maio de 
2020 em Mogi, no mesmo 
mês deste ano o total foi 
de 347, 36% a mais.

Em Suzano e Ferraz, no 
ano passado a Secretaria Es-
tadual de Segurança somou 
291 e 150 lesões corporais 
dolosas, sendo que no mês 
passado houveram 332 e 
169, respectivamente. Ou 
seja, mais 14% e 12% nas 
duas cidades.

Roubo de cargas
Em três das cinco ci-

dades com maior número 
populacional, Mogi, Itaquá 
e Suzano, estão registrados 
aumentos de 85%, 12% e 
72%, respectivamente nos 
crimes de roubo de cargas. 
No município mogiano, 
estes roubos passaram de 
sete para 13; em Itaquá de 
32 para 33 e em Suzano, 
de 17 para 30.

Thamires Marcelino

Delegacia de Defesa da Mulher é a única especializada em Mogi das Cruzes

Divulgação

Apae de Mogi lança projeto 
no setor de Equoterapia

A Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) 
de Mogi das Cruzes fez o 
lançamento do projeto Reabi-
litação através da Equoterapia, 
no Núcleo Rural, localizado 
no bairro do Caputera, com 
a presença da diretoria da 
instituição e representantes 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e da Câmara Municipal.

A instituição começou a 
selecionar as 30 crianças que 
estarão aptas a participar do 
projeto, a partir dos 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. As vagas 
devem ser preenchidas por 
um grupo de pessoas com 
Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA).

A coordenadora da área da 
Saúde da Apae, Aldri Maria 
Lourenço Rodrigues, falou 
sobre essa seleção: “Temos uma 
fila de espera de crianças com 
TEA. Entre 25 a 30 crianças 

Reabilitação

aguardam por atendimento. 
Elas vão ser avaliadas pelo 
neurologista, embora já tenham 
o diagnóstico de TEA. Porém, 
isso não quer dizer que todas 
estejam aptas para fazer parte 
deste projeto”, destacou Aldri.

Integram a nova equipe de 
Equoterapia: fisioterapeuta, 
psicólogo, auxiliar guia, as-
sistente social, neurologista e 
auxiliar administrativo.

O gestor de projetos, Jorge 
Alberto Ferreira Santos, falou 
sobre o objetivo do novo 

projeto da instituição: “Vamos 
ampliar o número de pessoas 
atendidas a fim de proporcionar 
uma terapia diferenciada”.

O presidente da, João Ana-
talino Rodrigues, destacou 
que a instituição está sempre 
engajada na elaboração de 
projetos. “Continuamos o 
nosso trabalho e estamos 
desenvolvendo mais projetos, 
ofertando, além de atendimen-
to aos assistidos, emprego a 
diversos profissionais”, disse 
João Anatalino.

Integram a equipe fisioterapeuta, psicólogo entre outros

Divulgação

Banco do Povo chega 
a R$ 1 milhão liberado

O Banco do Povo chegou 
nesta semana à marca de 
R$ 1 milhão aprovado aos 
empreendedores de Mogi 
das Cruzes em 2021. O 
funcionamento do órgão na 
cidade é uma parceria entre 
a Prefeitura e o governo do 
Estado e faz parte das ações 
da administração municipal 
de apoio aos empreendedores 
e ao ambiente econômico. 

De janeiro a junho, 79 
contratos foram aprovados 
pelo Banco do Povo em Mogi 
das Cruzes, totalizando 
um valor aprovado de R$ 
1.004.305,54. Os meses de 
maio (24 contratos aprovados 
e R$ 299.634,04) e junho 
(18 contratos aprovados 
e R$ 282.445,80) foram 
os que tiveram resultados 
mais positivos.

O Banco do Povo é um 
programa de microcrédito 
produtivo que tem como 
objetivo promover a gera-
ção de emprego e renda, 
por meio da concessão 
de microcrédito para o 

Microcrédito

desenvolvimento econô-
mico. Ele é destinado a 
empreendedores formais 
ou informais e os juros 
variam de 0,35% a 1% ao 
mês, índices menores que 
o mercado.

O limite de crédito é de 
até R$ 15 mil para pessoas 
físicas e até R$ 21 mil para 
pessoa jurídica. O crédito é 
concedido após análise que 
é feita pela equipe do Banco 
do Povo. Os beneficiados 

passam por acompanha-
mento sobre a utilização 
do recurso e devem fazer 
a comprovação de utiliza-
ção para capital de giro e 
investimento fixo. 

Os interessados podem 
procurar o Banco do Povo 
por meio dos telefones 
4798-5099 ou 4798-5148, 
por WhatsApp nos números 
99847-2691 e 99847-0455 
ou pelo e-mail mogidascru-
zes@bancodopovo.sp.gov.br

Ação é destinada a empreendedores formais ou informais

Divulgação
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A marca Peugeot tem 
orgulho de apresentar o 
Peugeot 3008.

Seu novo e instigante 
design anuncia os códigos 
de uma nova era de mo-
dernidade, com elegância 
pronunciada, dianteira re-
desenhada, lanternas tra-
seiras Full LED, novas cores 
de carroceria e uma opção 
exclusiva para a versão GT 
Pack, o “Black Pack”.

Dotado de tecnologias 
inteligentes, o Peugeot 
3008 oferece ajuda à con-
dução de última geração, 
bem como o novo i-Cock-
pit® 2.0 equipado com um 
novo painel de instrumen-
tos com visualização de 
alta qualidade e uma nova 
tela sensível ao toque de 
10 polegadas de alta de-
finição para a GT Pack e 
de 8” para a versão Griffe.

Completando essa ex-
periência renovada, o mo-
delo conta com uma nova 
estrutura comercial, apre-
sentado em duas versões 
topo de gama. A primei-
ra delas batizada de GT 
PACK composta de equi-
pamentos complementa-
res, batizados de “pack” 
com visual mais esporti-
vo e arrojado, e a versão 
Griffe, super completa e 
sofisticada.

Design
Sempre na vanguarda 

do design, o 3008 apre-
senta uma nova diantei-
ra com estilo diferencia-
do e único, inspirado nos 
códigos de uma nova era 
de modernidade, trazen-
do requinte e dinamismo.

Uma nova grade Frame-
less, sem moldura, conso-
lida o estilo cada vez mais 
suntuoso, ao mesmo tem-
po em que mantém a flui-
dez das linhas. Em um novo 
efeito de design, suas ale-
tas se prolongam sob os 
faróis, realizando a fusão 
de todos os elementos. Fi-
nalmente, o emblema do 
modelo agora está orgu-

ELEGÂNCIA

Peugeot apresenta o novo 3008 
depois de semanas de suspense
Foram dias  e dias apenas liberando as silhuetas do veículo para, finalmente, revelar a aparência do modelo

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 

autonews@moginews.com.br

Fotos: Peugeot

Novidade aposta, comercialmente, em duas versões topo de linha, composta de equipamentos complementares e visual esportivo

Sem dúvida, uma das facilidades do veículo é a conexão que ele fornece com os celulares

lhosamente posicionado 
à frente do capô.

Para acentuar a esporti-
vidade, aberturas laterais 
em preto brilhante e uma 
placa de proteção inferior 
integram o para-choque a 
partir do primeiro nível de 
acabamento. No GT Pack, 
uma grade específica evi-
dencia a subida de gama 
estilística das versões.

Os faróis dianteiros tam-
bém foram redesenhados 
para acentuar a agressivi-
dade e romper ainda mais 

com os códigos em vigor. 
Eles contam com tecno-
logia LED nos dois níveis 
de acabamento, com um 
prolongamento de DRL 
na forma de presa, e com 
a extremidade cromada. 
Essa assinatura lumino-
sa está perfeitamente ali-
nhada com o estilo atual 
da Peugeot, sendo ime-
diatamente reconhecível.

No nível de acabamen-
to GT Pack, os faróis Full 
LED promovem uma pe-
gada high-tech e diferen-

ciada, graças à extensão 
da assinatura luminosa 
e à função de iluminação 
em curvas (EVS) que oti-
miza a visibilidade até 90 
km/h. Os faróis de nebli-
na foram substituídos pela 
função “Foggy Mode” inte-
grada aos faróis Full LED, 
que acende os faróis de luz 
baixa com intensidade re-
duzida quando as luzes 
de neblina traseiras são 
acionadas.

Na traseira, as novas lan-
ternas adotam a tecnolo-

gia Full LED (inclusive para 
a luz de ré), exibindo gar-
ras 3D que tornam a assi-
natura luminosa mais in-
cisiva. As setas de direção 
são do tipo “scrolling”, en-
quanto as lanternas são re-
cobertas com acabamen-
to em black piano, que se 
estende por toda a largura 
da tampa do porta-malas 
de ambos os lados do veí-
culo, aumentando visual-
mente a largura da traseira. 
Além disso, os emblemas 
GT (nos para-lamas dian-
teiros e na tampa do por-
ta-malas) foram moder-
nizados.

Experiência
O sucesso do Peugeot 

3008 também se deve ao 
seu interior espetacular. 
No novo 3008, o i-Cockpit® 
2.0 evolui e fica mais mo-
derno e sofisticado:

Imprescindíveis no dia a 
dia, os smartphones tam-
bém se integram perfeita-
mente ao 3008. As infor-
mações são exibidas na 
central multimídia graças 
à compatibilidade com o 
sistema MirrorScreen que 
inclui os protocolos de co-

nexão Apple CarPlay™ e An-
droid Auto™. Para a recar-
ga de seus aparelhos, na 
parte dianteira do con-
sole central há a tecno-
logia de recarga sem fio, 
por indução, além da en-
trada USB. Na parte tra-
seira, duas novas portas 
USB complementam as 
possibilidades de recarga.

Para o conforto sonoro 
dos ocupantes, o Peugeot 
3008 pode ser equipado 
com o sofisticado sistema 
Hifi premium de 515 Watts 
da FOCAL®, marca france-
sa de áudio de alta-fideli-
dade. As grades dos alto-
-falantes (tweeters e saída 
central) ganham um novo 
acabamento na tonalida-
de Bronze Belém.

1.6 THP
O sofisticado e premia-

do motor 1.6 THP de 165 
cv continua fazendo suces-
so no novo Peugeot 3008. 
Seu torque imponente de 
24,5 kgfm surge a apenas 
1.400 rpm que, aliado à 
transmissão automática 
de seis velocidades, im-
prime uma condução rá-
pida, divertida até. Trata-
-se de uma das mais altas 
tecnologias aplicadas em 
motores a combustão, com 
pressão de turbo controla-
da eletronicamente, torque 
em alta faixa de rotação e 
consumo contido, graças 
ao vasto uso da eletrôni-
ca e da modernidade do 
projeto que garante bai-
xo atrito interno das pe-
ças móveis.

Para dar o suporte de-
vido ao 1.6 THP, o câmbio 
automático de seis mar-
chas traz ainda o modo 
manual, possibilitando 
que as trocas de marchas 
possam ser feitas pelo mo-
torista através das aletas 
(paddle shifters). 

Com três modos de con-
dução, Normal, Eco e Espor-
tivo, o novo 3008 consegue 
transitar entre a esportivi-
dade, economia e conforto. 
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intes da

matéria, segundo os
filósofos da natureza

Equipamento de e-
mergência em aviões

Material usado 
em olarias

Élio Gaspari, 
jornalista carioca
Estado do Pico da
Bandeira (sigla)

Cidade de SC homô-
nima de hidrelétrica

Membro da tribo
inimiga de Peri (Lit.) 

Médio
(abrev.)
Arco, em
francês

(?)
Bernabéu,

estádio 
do Real
Madrid
(fut.)

Monograma
de "Irene"
"Quartel",

em QG

Função
feminina 

equivalen-
te à de

mordomo 

País onde
se localiza
o Vale do

Silício
(sigla)

a

3/arc. 4/dorê — vate. 5/boiar — merci. 6/aimoré — prouni. 11/desembarque.

Pare um pouco e 
reflita na sua vida. 
Pense nas coisas 
boas que estão 
acontecendo nela e 
esqueça tudo o que é 
mau.

Às vezes precisamos 
contrariar as energias 
negativas que 
surgem nos nossos 
pensamentos, e a 
melhor forma de fazer 
é meditando em tudo 
que nos faz sorrir.

Relembre momentos 
maravilhosos que 

MOMENTO
especial

Vale a pena sermos positivos

*Maria Rosa Mieko
Educadora

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

ANIVERSARIANTES: VERANICE CAMPOS DA CRUZ GON-

ÇALVES

DIA 05/07: MARIALICE DELA PLATA E HUGO BATALHA DOS 

SANTOS

Feliz aniversário! Que Deus te abençoe no seu aniversário.

Existe um mundo mágico fora da sua 
zona de conforto.”

 cultura@jornaldat.com.br

já viveu, as pessoas 
importantes que 
tem ao seu lado e os 
sonhos que ainda tem 
para concretizar.

A vida vale muito a 
pena se a encararmos 
de uma maneira 
positiva.

Crianças Canhotas

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Algumas curiosidades e entenda melhor como auxiliá-las 
em seu desenvolvimento.
Nos canhotos, o hemisfério dominante do cérebro é o 
direito, isso faz com que eles trabalhem melhor com 
o lado esquerdo do seu corpo. As crianças canhotas 
normalmente possuem uma maior capacidade criativa, 
pois, seu hemisfério direito (o da criatividade, inspiração 
e habilidade artística) é mais estimulado e ativo. É 
muito importante que os pais tenham paciência durante 
a fase em que a criança canhota aprende a escrever, 
sendo necessária uma atenção à sua aprendizagem 
e desenvolvimento, porque tanto na escola como em 
atividades extracurriculares é muito comum que o lado 
direito seja mais estimulado que o esquerdo.
Pequenas e diárias tarefas podem se mostrar um pouco 
mais complicadas do que o normal, como recortar, 
usar o mouse e utensílios domésticos. No mundo 
ocidental, escrevemos da esquerda para a direita, o que 
para os canhotos signifi ca que sua mão irá cobrir algo 
recém-escrito, podendo fazer com que as palavras se 
transformem em borrões, para crianças que são novas ou 
ainda estão aprendendo essa tarefa será um pouco mais 
trabalhosa. 
A principal informação é que a criança canhota deve se 
sentir totalmente à vontade e confortável, nunca sendo 
forçada a usar a mão direita para algo que não lhe pareça 
natural e que seja mais difícil.  
Mais detalhes: gruporabbit.com.br/interativomogi
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Tricolor quer superar crise do 
ataque diante do Bragantino

Equipe do Morumbi vai encarar o líder do campeonato e precisa melhorar o desempenho do setor ofensivo

BRASILEIRÃO

Dono do pior ataque do 
Campeonato Brasileiro ao 
lado de Sport, Grêmio e 
Cuiabá, com apenas quatro 
gols marcados, o São Paulo 
busca resolver a crise do 
setor ofensivo diante do 
Red Bull Bragantino, líder 
da competição, no Morumbi, 
hoje, às 18h15.

A falta de pontaria é um dos 
fatores do início desastroso: 
o time de Crespo ainda não 
venceu no torneio (cinco 
empates e três derrotas) e, 
por isso, está na zona de 
rebaixamento. Dos 24 pontos 
em disputa, apenas cinco 
foram conquistados.

Com oito jogos disputados, 
o time de Morumbi tem a 
média de um gol a cada duas 
partidas. O desempenho re-
presenta uma queda brusca 
em relação ao Campeonato 
Paulista, quando a equipe 

Técnico Hernán Crespo continua afastado por Covid-19

conquistou o título com o 
melhor ataque (38 gols) contra 
21 do vice-campeão Palmeiras. 
“São situações que estamos 
vivendo e trabalhamos para 
melhorar isso”, resumiu o 
auxiliar Juan Branda após o 
empate diante do Corinthians.

Um dos exemplos dessa 
queda de rendimento é o 

atacante Pablo. Artilheiro 
da equipe em 2021 com 
nove gols, Pablo perdeu o 
lugar na equipe titular para 
Eder. No empate diante do 
Corinthians, Vitor Bueno 
foi a opção para o segundo 
tempo.

Diante do Bragantino, a 
comissão técnica deve apostar 

em Eder. Recuperado de 
problemas físicos e embalado 
por cinco jogos como titular, 
o atacante marcou contra a 
Chapecoense e teve partici-
pação direta no gol anotado 
contra o Ceará - a arbitragem 
assinalou como contra de 
Gabriel Dias. Outra opção 
deve ser Emiliano Rigoni. 

Depois de um início pro-
missor, com um gol e duas 
assistências nos primeiros 
quatro jogos, o argentino 
entrou no segundo tempo 
nas últimas duas partidas 
por fadiga muscular.

Entre as opções ofensivas 
correm por fora João Rojas, 
que não saiu do banco nos 
últimos dois jogos (Ceará e 
Corinthians), e Vitor Bueno, 
que não marcou nos últimos 
dois meses. O último gol foi 
em 25 de maio, na vitória 
por 3 a 0 sobre o Sporting 
Cristal, pela Libertadores. 
Principal nome do ataque 
em 2020, Luciano está fora 
por lesão no músculo pos-
terior da coxa esquerda. Ele 
deve retornar aos treinos na 
próxima semana.

Será o terceiro jogo seguido 
sem o técnico Hernán Crespo, 
diagnosticado com Covid-19. 
O argentino usou suas redes 
sociais para informar que 

retorna ao comando da equipe 
amanhã. “Eu me encontro 
muito bem, sem sintomas 
e cumprindo com o isola-
mento e a quarentena que 
os médicos me indicaram. 
Na segunda-feira (amanhã)
terei alta e poderei voltar a 
trabalhar e retomar minhas 
atividades com muita vontade 
e o compromisso de sempre”, 
escreveu o treinador.

O São Paulo terá pela frente 
o líder do Brasileirão e único 
invicto do torneio. Mesmo 
com o desfalque do zagueiro 
Léo Ortiz, convocado para 
a disputa da Copa América, 
o Bragantino sofreu só um 
gol nos últimos três jogos.

“Sei que o São Paulo não 
vem em um melhor momento, 
mas é uma equipe de tradição 
gigantesca, com um treina-
dor que já conseguiu fazer 
um trabalho muito bom no 
primeiro semestre”, disse o 
técnico Maurício Barbieri.

Estadão Conteúdo
Divulgação

SÃO PAULO

Tiago Volpi, 
Bruno Alves, 
Miranda e 
Léo; 
Daniel Alves, 
Luan, 
Liziero, 
Benítez e 
Reinaldo; 
Rigoni e 
Eder. 
Técnico: 
Juan Branda 

BRAGANTINO

Cleiton; 
Aderlan, 
Natan, 
Fabrício Bruno e 
Edimar; 
Lucas Evangelista, 
Claudinho e 
Raul; 
Artur,
Ytalo e 
Helinho. 
Técnico: 
Maurício Barbieri.

SÃO PAULO 
BRAGANTINO 

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).
HORÁRIO - 18h15.
LOCAL - Morumbi.
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Prova de vida pode ter mudanças para aposentados

O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece formas alternativas de o 
aposentado apresentar prova de vida à Previdência Social. A prova de vida 
é obrigatória para que o aposentado continue recebendo o benefício. O 
projeto segue para a Câmara dos Deputados. Atualmente, o aposentado ou 
pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ir até a uma 
agência do instituto ou à agência do banco. O projeto sugere um atestado 
médico comprovando a situação do beneficiário.

NÃO À SURDEZ

A tecnologia tem sido uma 
aliada para a melhoria e o 
conforto da saúde auditiva. 
Com alta tecnologia 100% 
digital, os aparelhos audi-
tivos estão mais discretos e 
com bluetooth para conexão 
direta aos celulares, tablets 
e computadores compatíveis 
com os sistemas Android e 
IOS. As próteses são recarre-
gáveis ou usam pilhas con-
vencionais com regulagens 
remotas e baterias internas 
que podem durar até seis 
anos. E quando precisa re-
carregar, o aparelho passa por 
uma higienização e elimina 
eventuais bactérias.

Já é possível atender às 
chamadas dos celulares a 
partir do próprio aparelho 
auditivo com qualidade so-
nora e conectividade que se 
aproximam tornando as co-
nexões fáceis e diretas entre 
as pessoas e conteúdos, como 
as chamadas telefônicas de 
vídeo e transmissão de mídia 
em estéreo para as duas ore-
lhas, dando a oportunidade 
das mãos ficarem livres, isso 
em todos os celulares sem 
a necessidade de acessórios 
intermediários.

“Os aparelhos estão fican-
do cada vez mais discretos 
ao ponto de uma mecha de 
cabelo até escondê-lo atrás 
da orelha e há aqueles que 
são colocados apenas no ca-
nal da orelha. Cada caso é 
um caso, mas a tecnologia 
vem facilitando a vida de 
todos”, analisou Vicente de 
Camargo, proprietário do 

Cristina Gomes 

Tecnologia ajuda a escutar 
melhor e com mais qualidade
Aparelhos auditivos acompanharam as evoluções e estão cada vez mais tecnológicos e com múltiplas funções

Vicente de Camargo Audi-
tivos (VCA), estabelecimen-
to tradicional há mais de 31 
anos em Mogi das Cruzes e 
responsável pela venda de 
aparelhos, acessórios e todos 
os exames necessários para 
a protetização do aparelho.  

Os aparelhos vendidos são 
da marca Argosy da Suíça, do 
Grupo Sonova - atual líder 
mundial em audição, que 
mantém escritório também 
no Brasil e fornece as próte-
ses. Não por acaso, o slogan 
do Vicente de Camargo Au-
ditivos é: “A Tecnologia que 
você ouve!”

Criado em 1990 é o pri-
meiro e maior centro audi-
tivo estabelecido em Mogi 

com uma equipe formada 
por profissionais devida-
mente habilitados: “Investi-
mos muito em tecnologia e 
por isso estamos à frente dos 
melhores centros auditivos. 
Já fomos importadores de 
aparelhos de outros países 
como Japão e Estados Uni-
dos”, afirmou.

A procura maior pelo aten-
dimento é voltado, em sua 
maioria, para o público mais 
idoso, mas muitas pessoas 
mais jovens já procuram os 
serviços para escutar me-
lhor e garantir mais quali-
dade de vida.  

“Chega a ser emocionante 
quando um paciente vai às 
lágrimas depois que começa a 

ouvir, pois ele sabe o quanto 
isso representa em sua vida: 
a reintegração à sociedade e 
o poder conversar em famí-
lia e entre amigos”, afirmou 
Vicente de Camargo.

Os aparelhos custam em 
média, de R$ 3,6 mil a R$ 
6,2 mil, bem abaixo de outros 
preços praticados no mercado 
e existe uma linha de crédito 
fornecida pelo Banco do Bra-
sil (BB) de acessibilidade para 
pessoas com qualquer tipo 
de deficiência e não apenas 
para o caso de deficiência 
auditiva. O financiamento 
permite o parcelamento em 
até 60 meses. 

O fonoaudiólogo Luis An-
tonio Brancaccio, que integra 

Divulgação Divulgação

Há várias opções e aparelhos existentes conforme a necessidade de cada paciente

Tradição: Centro Auditivo funciona há mais de 31 anos

saúde+
maturidade

a equipe do Vicente de Ca-
margo Auditivos, destacou 
também que o centro audi-
tivo não vende ilusões, mas 
soluções para as pessoas com 
deficiência auditiva; presta 
toda a assistência e oferece 
mão de obra gratuita, dando 
todo o respaldo necessário 
ao paciente. 

A equipe treinada, conta 
com fonoaudiólogos especia-
lizados para indicação, sele-
ção, adaptação e orientação 

do uso de Aparelhos Auditi-
vos. A VCA oferece aos seus 
clientes aparelhos auditivos 
de alta tecnologia, suas pi-
lhas e acessórios. O Vicente 
de Camargo Auditivos está 
estabelecido no centro da ci-
dade de Mogi das Cruzes, à 
Rua Princesa Isabel de Bra-
gança, 235 - sala 305 - cen-
tro - Edifício Helbor Tower. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo Whatsapp (11) 
99023-9480.
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INCENTIVO

Menos de 10% da popu-
lação sofrerá algum efeito 
colateral da vacina contra 
o coronavírus e mesmo as-
sim são sintomas bastante 
simples como sentir às 
vezes febre, dores no cor-
po; indisposição e falta de 
apetite. Todos estes efeitos 
podem ser tratados com 
analgésicos comuns como 
AAS, Tylenol e Dipirona. 

O alerta é do médico 
clínico geral Luiz Antonio 
do Nascimento, também 
cardiologista e geriatra 
que atende no Hospital 
Dr. Osíres Florindo Coelho, 
o Regional de Ferraz de 
Vasconcelos. O médico 
gravou um vídeo para in-
centivar os seus pacientes 
e a população em geral a 
se vacinarem: “Toda a po-
pulação deve ser vacinada, 
pois é o único jeito de deter 
esta pandemia. As vacinas 
são extremamente seguras”, 
afirmou ele, ao conversar 
com o Mogi News. Além do 
atendimento na rede pública 
de saúde, o médico atende 
pacientes em sua clínica e 
muitas destas dúvidas são 
encaminhadas a ele por 
meio do Whatsapp. 

“Eu identifiquei que há 
muitos casos questionando 
os efeitos colaterais das 
vacinas. São pacientes com 
problemas de coração e 
diabetes, por isso, achei que 

Cristina Gomes

Efeito colateral atinge menos 
de 10% da população vacinada
Médico Luiz Antonio chama a atenção para pequenos sintomas de quem se vacina diante dos benefícios de estar imunizado

DivulgaçãoDivulgação

Vacinação está sendo realizada em todos os municípios; atenção especial para a segunda dose

Médico Luiz Antonio do Nascimento já está vacinado desde março

seria importante esclarecer 
a todos. Dar a minha pa-
lavra como médico e falar 
dos benefícios da vacina, 
que são muitos diante de 
mínimos problemas. Só 
conseguiremos vencer 
o vírus com a vacinação 
da população, por isso a 
importância de dissemi-
nar notícias verdadeiras e 
proteger a saúde de todos 
com o simples ato de se 
vacinar”, acrescentou. 

Vacina como a Coro-

navac introduz de fato o 
vírus atenuado, enquanto 
as demais carregam ape-
nas o material genético 
do vírus para o organismo 
criar anticorpos contra a 
covid. Segundo o médico, 
é como se o marimbondo 
tivesse sem o ferrão e se 
torna inofensivo e a mesma 
comparação ele estendeu 
para a cobra, que retirada 
a presa não oferece risco: 

“Como no caso da covid, 
o material biológico é o 

organismo vivo as reações 
podem ser de febre, a um 
mal estar, mas estes sin-
tomas são passageiros e 
não há contraindicações”, 
declarou. O médico lembrou 
ainda da Astrazeneca que 
foi ligada a incidência de 
casos de trombose e chegou 
até a ser suspensa, mas os 
casos foram infinitamente 
pequenos: “Se a pessoa já 
teve ou está se recuperan-
do da trombose não deve 
tomar esta vacina, mas é 
bom que se diga que até 
a pílula anticoncepcional 
pode dar trombose”, afir-
mou. Aliás, quem toma 
pílula tem 10 vezes mais 
risco de desenvolver a 

doença do que tomar a 
vacina. E outra situação 
que predispõe a isso é o 
tabagismo. A combinação 
dos dois, por exemplo, de 
pílula anticoncepcional e 
do fumo aumenta muito 
o risco. 

Para Nascimento, todas 
as vacinas são eficientes e 
nenhuma delas tem 100% 
de eficácia, portanto, ele 
ressalta ainda o cuidado 
de tomar as duas doses, 
pois se o paciente pegar 
coronavírus será da forma 
mais atenuada a não ser 
que já tenha uma comor-
bidade. Ele recomenda 
ainda respeitar o intervalo 
entre a primeira dose e a 

segunda para garantir a 
perfeita imunidade. 

Como médico da linha 
de frente do coronavírus 
no Regional e atendendo 
na enfermaria do hospital, 
Dr. Luiz Antonio que com-
pletou 69 anos de idade já 
garantiu a sua vacina em 
março deste ano junto com 
os demais profissionais da 
área da saúde: “Os números  
já comprovaram que houve 
um ganho excepcional, 
embora ainda estejamos 
num patamar de 1,7 mil 
mortes por dia, mas já che-
gamos a quatro mil e isso 
é fruto da vacinação. Por 
isso precisamos ampliar 
este índice”. 
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Na última quarta-feira na sede do Lions Clube de Mogi das Cruzes aconteceu a Trans-
missão de Posse da nova diretoria do Lions Clube de Mogi das Cruzes . O encontro foi 
realizado com todos os protocolos de higienização e rolou de forma emocionante . 
Nutro um carinho muito grande por esse clube de serviços e não poderia deixar de 
estar presente . Na oportunidade o companheirismo tradicional aconteceu de maneira 
mais que especial, e aqueles que lá estiveram sentiram novamente a boa energia que 
as festivas trazem . Luis Felipe Da Guarda passou o bastão para a CL Nádia Montes que 
presidirá a nova gestão . Relembro aqui , que o Lions Clube de Mogi das Cruzes já ganhou 
premiação devido a intensa divulgação que tem nas mídias e que este colunista como 
sócio honorário sempre contribuiu para a difusão das ações de Lions Clube de maneira 
intensa e com propriedade . Nada mais gostoso que eternizar através dos flashes esse 
marcante momento, já que Lions está completando 60 anos de atividades leonistícas 
na cidade . Agradeço a atenção e o carinho que sempre recebi dos companheiros e 
torço para o sucesso desta gestão e desejo a querida Nádia Montes , força, resiliência , 
coragem , e bênçãos para conduzir seu mandato . Gratidão Sempre !!!! 

“Lions Clube de Mogi das Cruzes “ 
Transmissão de Posse

Márcio, Rute , Marta e João Aranda, Rubens 
e Neusa Marialva, Paulinha e Paulo Rogério

Felicio e Nair Kamiyama

 Luiz Felipe e Gabriela da Guarda

Maurimar Filho , Renata, Nádia e João Montes

Marli e Camila Matos com Débora e Carlos Lapique

o
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Osny Garcez , Nádia Montes 
e Luiz Felipe da Guarda

Venho aqui agradecer aos parceiros comerciais que sempre nos prestigiam . Conceituadas marcas sempre estiveram 
conosco apoiando, patrocinando e incentivando nosso trabalho seja na coluna,como nas festas que levaram até aqui 
nossa chancela . Breve e aos poucos percebemos que esta pandemia vai passar e para 2022 estarei voltando com 
os eventos maiúsculos que movimentam o Alto Tietê de forma única . A mídia digital ganhou o espaço e mostra 
sua força cada vez mais e muitos se reinventaram e assim mostram a que vieram. Tudo tem um porque e Deus 
sabe de tudo em nossas vidas . Então este recesso devido a pandemia nos trará mais fortes e experientes . Assim 
eu aprendi com a minha vitória sobre o Covid em 2020 e que em 2021 foi consolidada com muita determinação 
e tratamentos contínuos pós Covid. Agradeço ao Senhor pela minha vida e creio que um dos textos da bíblia que 
diz : “O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã” resume e enche de esperança a todos que 
acreditam e tem fé em dias melhores .
Aos meus habitués, seguidores, leitores , neste 2021 completar a maioridade no colunismo social (21 anos)é uma 
marca incrível e virão muito mais coisas boas por aí . Aguardem !!!!

Gratidão e Reconhecimento

Domingo

Gláucia Coutinho , João Marcondes 

, Marco Antônio Garcia. Alexsandro 

Barranco , Taís Queiroz

Segunda-feira

Theresa Boulos Godogredo, Célia 

de Carvalho Medeiros, Magali 

Salmeron Harada , Valéria Tavares, 

Adilson Santos

ANIVERSARIANTES

DO DIA


