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188 mil pessoas em Mogi já
tomaram a 1ª dose da vacina

Número coloca a cidade na 486ª posição do Estado entre 645 municípios, com 41,9% da população imunizada

EDUCAÇÃO

Prefeitura abre amanhã as inscrições para vagas 

em creches de período integral. Cidades, página 7

A plataforma Vacina Já, desen-
volvida pelo governo de São Paulo, 
mostrava na tarde de quinta-feira 
que Mogi das Cruzes é a cidade que 
apresentou os melhores números 
totais de vacinação na região do 
Alto Tietê. Dos mais de 634 mil mo-
radores que receberam a primeira 
dose da vacina na região, 188 mil 
são moradores de Mogi. O muni-
cípio apresenta uma das melhores 
porcentagens de cobertura popu-
lacional, segundo o governo esta-
dual: 41,9% dos 450.785 habitantes.  
Cidades, página 6

Seis meses após o início das no-
vas gestões, motoristas por aplicati-
vo ainda buscam soluções junto ao 
poder público. Cidades, página 5

Aplicativos

MOTORISTAS
AGUARDAM
REGULARIZAÇÃO

Campanhas de vacinação como as realizadas no drive thru do Pró-Hiper têm alcançado êxito

Emanuel Aquilera
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CÉREBRO ATIVO

Boa memória 
depende

de exercícios

Manter a mente saudável está 
relacionada com atividades 
que estimulam o cérebro.

Maturidade + Saúde,
página 10

Fase final

Sesc se aproxima de concluir
a reforma das instalações

Previsão de inaugurar o centro de atividades está 
mantida para o segundo semestre. Cidades, página 3
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Plano de Recuperação e Modernização 
do Semae visa a redução de perdas

ABASTECIMENTO

Programa prevê uma série de medidas para 
melhoria dos serviços prestados. Cidades, página 4

ALGUÉM TE
CONTOU?
A Prefeitura de Mogi 
reuniu os últimos

6 meses de trabalho 
em um só lugar!

Acesse e con�ra 

bit.ly/alguemtecontou 
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DEMANDA HOSPITALAR
O Centro Médico e Odontológico da 
Riopae (Clinipae), empresa de as-
sistência familiar, realizou levan-
tamento que aponta para o cresci-
mento nos atendimentos médicos 
e exames, que cresceram 12,5% 
comparando os meses de janeiro a 
maio de 2020 e de 2021. Se o ritmo 
de crescimento continuar o mesmo, 
até o final de 2021, esse aumento 
pode chegar a 30%.

MAIOR PREOCUPAÇÃO
No início de 2020, segundo dados 
da clínica, a procura maior foi para 
acompanhamento médico e con-
sultas de rotina, já que o sistema 
público não estava dando conta de 
atender outras patologias, apenas 
Covid-19. Além disso, pessoas que 
não se preocupavam tanto com a 
saúde começaram a procurar as 
clínicas para fazer check-up. Até o 
número de homens, que não cos-
tumam ter o mesmo cuidado com a 
saúde como as mulheres, aumen-
tou em 40% nos serviços de medi-
cina preventiva.

PERDA DE ÁGUA
O Serviço Municipal de Águas e Es-

gotos (Semae) concluiu ontem mais 
uma etapa do serviço para redução 
de perdas de água, na Vila Nova 
Aparecida e na avenida Lothar Wal-
demar Hoehne (Via Perimetral). Os 
bairros beneficiados pela setoriza-
ção leste são os atendidos pela Es-
tação de Tratamento de Água (ETA) 
do Socorro, e vão de Sabaúna à Vila 
Oroxó, passando por Botujuru, todo 
distrito de Cezar de Souza, Jardim 
Maricá, Ponte Grande, Jardim Aracy 
e Itapety, ao longo da margem direi-
ta do rio Tietê.

CAMPANHA SOLIDÁRIA
O Grupo Marbor lança nesta semana 
a campanha Inverno Solidário para 
arrecadar alimentos para famílias 
carentes de Mogi das Cruzes. To-
dos os itens arrecadados serão en-
caminhados ao Fundo Social de So-
lidariedade da cidade. Quem quiser 
participar, basta levar um alimen-
to não-perecível a um dos dois pon-
tos de coleta: sede do Grupo Mar-
bor (rua Professor Flaviano de Melo, 
313, centro de Mogi) e Recepção do 
Hotel Marbor (rua Juvenal Granado 
Nale, 35, Vila Helio – centro). Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone 4727.5777.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Filas para creches

N
o decorrer da semana passada, 
os jornais do Grupo Mogi News 
evidenciaram a fila por uma vaga 
em creches de pelo menos seis 

cidades do Alto Tietê. De acordo com a nos-
sa reportagem, são mais de 8 mil alunos fora 
das unidades.

Os dados são calculados com base nas in-
formações fornecidas por Suzano, Mogi das 
Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vas-
concelos e Guararema e, olhando de maneira 
mais fria, não são números imponentes. Na 
realidade, pode dar a impressão que é um 
problema razoavelmente tranquilo de resol-
ver, mas é preciso saber qual é realidade de 
cada família e de cada município para que se 
possa chegar a uma conclusão mais correta, 
e não apenas uma impressão.

Em contato com a reportagem, as prefei-
turas informaram que estão realizando ações 
para diminuir ou zerar essa fila para que to-
das as crianças possam frequentar a creche.

No entanto, é possível que, durante a ten-
tativa das administrações municipais em di-
minuir a quantidade de crianças aguardando 
por uma vaga na creche, esse número possa 

mostrar alguma resistência com a volta das 
atividades presenciais por quase todos os mo-
radores, caso a pandemia de coronavírus (Co-
vid-19) realmente se mostre controlável com 
a aplicação maciça das vacinas na população 
não só do Alto Tietê, mas de todo o Estado. 

Se isso ocorrer, e tomara que ocorra, a eco-
nomia se aquecerá um pouco mais e as vagas 
presenciais de trabalho devem aumentar. Isso 
deve gerar um efeito cascata e, conforme as 
famílias forem conseguindo emprego, a pro-
cura por creches e outros estabelecimentos 
infantis pode aumentar, ou enfrentar certa 
resistência para ceder.

É claro que tudo isso ainda é especulação, 
não há certezas sobre o controle da pande-
mia a médio prazo, porém é um cenário a ser 
considerado como alguns dos possíveis de 
acontecer. Administrações públicas, de todas 
as esferas de governos, devem ficar atentas a 
esta possibilidade. Se este de fato se mostrar 
o mais plausível, em que todos gostariam, 
afinal seriam o domínio da doença por parte 
da medicina, e não o contrário, a demanda 
por vagas vai aumentar. É bom a região es-
tar preparada.

Na realidade, grande par-
te da humanidade não quer 
conhecer o Deus verdadei-
ro, mas um deus cujo po-
der possa ser usado a fim 
de tornar realidade os seus 
ambiciosos sonhos egoístas, 
porém, Deus nunca será do-
minado, Ele domina porque 
é Senhor e não servo. Temos 
de saber que Deus não é um 

“gênio na garrafa” e nem existe 
para cumprir nossos desejos 
sempre que o convocarmos, 
sendo Criador, rebeldes ou 
não, somos  submissos à Sua 
vontade. Jesus, o Filho de 
Deus, disse em Apocalipse 
1: 8 ser o Alfa e o Ômega, a 
primeira e a última letra do 
alfabeto grego, indicando ser 
Ele o Princípio e o Fim de 
todas as coisas.

A Bíblia confirma essa 
afirmação de Sua grandeza 

Deus não é pequeno II

ARTIGO
Mauro Jordão

em seu início: No princípio 
criou Deus os céus e a ter-
ra. No capítulo primeiro de 
João lemos que no princípio 
o Verbo, Cristo, estava com 
Deus, e o Verbo era Deus, e 
todas as coisas foram feitas 
por intermédio Dele e a vida 
estava Nele.

Deus criou o imensamente 
grande, o macrocosmo, e o 
indescritivelmente pequeno, 
o microcosmo. A majestade 
do corpo humano descrita, 
no século 20,  por Marshall 
Nirenberg, prêmio Nobel de 
Biologia: O corpo humano 
tem mais de 60 trilhões de 
células, e em cada uma de-
las, temos 1,70 metro de 
fita DNA, onde estão gra-
vados todos os nossos da-
dos genéticos, como a cor 
dos olhos, a cor da pele, o 
temperamento e outras in-

formações. Cada milímetro 
da fita DNA é constituído 
de 300 milhões de átomos 
rigorosamente ocupando o 
seu lugar e funcionando com 
exatidão porque a vida das 
coisas criadas estava Nele.

A complexidade do olho 
humano, segundo John Wil-
son, oftalmologista da Uni-
versidade Harvard, está em 
que do fundo de cada um 
dos nossos olhos saem 60 
milhões de fios condutores, 
todos encapados, na  finali-
dade de fazer chegar ao cé-
rebro a imagem de tudo o 
que vemos. A complexida-
de do código genético não 
poderia ter surgido do aca-
so evolucionista, mas, sim, 
a prova verdadeira de que 
toda a Criação surgiu pelas 
Mãos de Deus. Salmo 145: 
3: “Grande é o Senhor... a 
Sua grandeza é insondável”.

 josemaurojordao@gmail.com
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Instalação do Sesc em Mogi está 
com 90% das obras concluídas

Expectativa é que espaço seja finalizado ainda neste mês e passe a funcionar durante o segundo semestre

SERVIÇOS

A implantação do Serviço 
Social do Comércio (Sesc) 
em Mogi das Cruzes, de-
sejado pelos moradores e 
políticos da cidade há mais 
de 20 anos, está com 90% 
dos serviços concluídos. 
A previsão para o término 
da parte civil é este mês, 
sendo que a abertura à 
população está prevista 
para este segundo semestre, 
a depender das condições 
de segurança sanitária pela 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

Após o término da obra 
neste mês, o Sesc São Paulo 
garantiu que serão instalados 
os mobiliários e equipa-
mentos, além da realização 
de testes operacionais dos 
sistemas. “No momento, 
faltam finalizar o piso do 
deck da piscina, os pas-
seios internos, os sistemas 
elétricos e de rede lógica, 
a pintura, a revitalização 
do gramado, entre outros”, 

acrescentou.
É importante ressaltar 

que, embora a abertura 
para a população esteja 
prevista para este segundo 
semestre, o Sesc São Paulo 
não estabeleceu nenhuma 

data ou mês para que isso 
ocorra.

Em março do ano anterior, 
o então prefeito Marcus 
Melo (PSDB) assinou o 
documento de transferência 
do terreno do antigo Centro 

Esportivo do Socorro para 
a unidade do Sesc junto ao 
presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP), 
Abram Szajman.

A assinatura trouxe ainda 
mais esperança aos mogia-
nos para uma revolução na 
cultura, esporte e lazer da 
cidade. Meses depois, em 
julho, ocorreu a cerimônia 
de entrega oficial da área 
ao Sesc Mogi. No entanto, 
a instalação da unidade 
provisória estava prevista 
para ser finalizada em abril 
deste ano e aberta ao público 
no mês seguinte.

Na primeira etapa, o Sesc 
vai aproveitar as estruturas 
que já existem no Cen-
tro Esportivo e fazer uma 

adequação e reforma dos 
prédios, campo de futebol, 
quadras, bosque e piscina. 
Até o ano anterior não estava 
prevista a construção de 
equipamentos ou outras 
obras.

A entrada principal para o 
Sesc Mogi será a mesma do 
antigo Centro Esportivo do 
Socorro, pela rua Rogério 
Tacola. Para a segunda fase, 
a organização da unidade 
projeta algumas instalações 
complementares, como um 
espaço para café, uma carreta 
odontológica e também um 
campo de grama sintética.

Além disso, a unidade 
tem o potencial de gerar 
cerca de 500 empregos 
diretos e indiretos. A nova 
unidade terá um investi-
mento aproximado de R$ 
120 milhões. Por ano, serão 
investidos R$ 60 milhões 
em programação cultural, 
esportiva, social e turísti-
ca. O investimento para a 
instalação da unidade parte 
inteiramente do Sesc.

Thamires Marcelino

Embora estrutura deva funcionar no segundo semestre, não há uma data fechada

Emanuel Aquilera

Moradores temem que crianças sejam atropeladas

Emanuel Aquilera

Excesso de velocidade na Av. 
Saraiva é alvo de reclamações

As recentes intervenções 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes em uma avenida 
no distrito de Braz Cubas 
acabaram por surtir um 
efeito inesperado junto aos 
moradores da região: com 
a melhoria na qualidade do 
asfalto, os veículos passaram 
a trafegar com mais veloci-
dade, aumentando o risco 
de acidentes.

Segundo moradores, a in-
tervenção realizada na avenida 
Saraiva, na Vila Cintra, foi 
concluída no início de maio. 
No entanto, moradores nota-
ram que a velocidade média 
dos veículos que trafegam 
na via aumentou com o 
recapeamento. “O que antes 
era um obstáculo, que era a 
qualidade do asfalto, virou 
um incentivo”, lamentou 
uma das moradoras no local.

O maior temor de quem 
mora na avenida Saraiva é 
o de atropelamentos, prin-
cipalmente de crianças. “Na 

Braz Cubas 

última semana um mascote 
de uma das vizinhas aqui foi 
atropelado na via, e muitas 
crianças acabam brincando 
de bola, soltando pipa, e fica-
mos apreensivos”, justificou.

Procurada pela reportagem, 
a Prefeitura de Mogi das Cru-
zes informou que a avenida 
Saraiva conta com toda a 
sinalização preconizada pelo 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), e que não registrou até 
o momento solicitações de 
implantação de fiscalização 
eletrônica ou lombadas no 

local. “No entanto, frente ao 
pedido de moradores, uma 
nova análise será feita pela 
equipe técnica da Pasta”, 
informou em nota.

A Secretaria de Transportes 
de Mogi informou que no 
1‘ quadrimestre de 2021, 
segundo dados do sistema 
Infosiga do governo do Es-
tado, foram registrados 370 
acidentes nas vias municipais. 
O número é 15% menor 
do que no mesmo período 
em 2019, quando foram 
registrados 437 acidentes.

André Diniz

Obras alteram o trânsito 
no encontro com avenida

Os motoristas que trafegam 
pela Via Perimetral e pela 
avenida José Meloni devem 
redobrar a atenção devido 
às obras para substituição 
da rotatória existente no 
local por um cruzamento 
com semáforo. Com o anda-
mento acelerado das obras, a 
passagem pela rotatória não 
está sendo possível. A região 
foi sinalizada com as opções 
de desvio e a orientação 
da Secretaria Municipal de 
Transportes é para que os 
motoristas evitem o local.

Com a interdição da rotatória, 
os motoristas que circulam 
na Perimetral no sentido 
Ponte Grande – Rodeio são 
desviados para a avenida 
José Meloni. A partir dela, 
eles têm a opção de seguir 
pelo bairro do Mogilar ou 
retornar pela própria avenida 
José Meloni para voltar à via 
Perimetral.

Já quem utiliza a avenida 
José Meloni para acessar 
a Perimetral em direção à 
rodovia Mogi-Dutra deve 

Perimetral

optar pelas avenidas Pre-
feito Carlos Ferreira Lopes 
ou Antônio de Almeida. As 
mesmas vias são opções para 
os motoristas que estão na 
região do Rodeio e desejam 
chegar ao Mogilar.

Além da sinalização exis-
tente no local, os motoristas 
também podem consultar 
o aplicativo Waze, que está 
recebendo as informações 
sobre os desvios implantados.

De acordo com as simulações 

computadorizadas realizadas 
pela Secretaria Municipal de 
Transportes, a estimativa é 
que haja uma melhoria en-
tre 75% e 85% no trânsito 
desta região. Os principais 
benefícios serão o aumento 
da segurança viária, com a 
diminuição dos conflitos de 
trânsito, e a diminuição na 
lentidão existente no acesso 
da avenida José Meloni para 
a Perimetral, principalmente 
nos horários de pico.

Avenida José Meloni recebe instalação de canteiros

Divulgação/PMMC

O Sesc São Paulo 
garantiu que 
serão instalados 
os mobiliários e 
equipamentos, além 
da realização de 
testes
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Semae apresenta Plano de 
Recuperação e Modernização

Somente nos primeiros seis meses deste ano, a autarquia economizou R$ 6 milhões com a revisão de contratos

ÁGUA E ESGOTO

O diretor-geral do Serviço 
Municipal de Águas e Esgotos 
(Semae), João Jorge da Costa, 
apresentou na quinta-feira 
passada, em entrevista à im-
prensa, o Plano de Recuperação 
e Modernização da autarquia, 
que prevê uma série de medidas 
para melhoria dos serviços 
prestados à população, manter 
a capacidade de investimentos 
e saúde financeira para contrair 
financiamentos que serão 
importantes para atingir as 
metas do Plano Nacional de 
Saneamento Básico e Novo 
Marco Legal do Saneamento.

A recuperação e a moderni-
zação, que já estão em anda-
mento, passam por ações como 
redução de perdas de água e 
adequações administrativas, 
Programa Córrego Limpo e 
retirada de águas pluviais do 
sistema de esgoto sanitário.

“Ao chegar ao Semae, tive 
uma grata surpresa: temos 
um excelente corpo técnico e 
bons índices de atendimento, 
como 99% da área urbana com 
abastecimento de água, 90% 

de coleta de esgoto e 65% de 
tratamento. É um órgão de 
excelência que é patrimônio 
dos mogianos. Por outro lado, 
é necessário melhorar a gestão 
e modernizar processos para 
continuarmos a fazer e receber 
investimentos”, afirmou Costa.

As ações do Plano de Recu-
peração já estão em andamento. 
Somente nos primeiros seis 
meses deste ano, a autarquia 
economizou R$ 6 milhões 
com a revisão de contratos.

O Semae também tem feito 
esforços para diminuição 
de despesas. Em junho, por 
exemplo, devido a um me-
lhor controle de pressão e 
redução de perdas, o Semae 
baixou em 6,08% o volume 
de água comprada da Sabesp 
para abastecimento de apro-
ximadamente 40% da cidade.

Entre os investimentos em 
andamento e recursos garantidos 
para obras futuras, destaque 
para a setorização da região leste, 
com melhora na distribuição 
de água, redução de perdas e 
ampliação da reserva hídrica 

(R$ 10 milhões); garantia de 
R$ 15,9 milhões do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro) para obras de esgo-
tamento sanitário; conclusão 
da licitação para ampliação 
da Estação de Tratamento de 
Esgoto (investimento de R$ 

32,6 milhões, com recursos 
do Banco de Desenvolvimento 
da América Latina); reforma 
da Elevatória Indonésia, em 
Jundiapeba (R$ 4,3 milhões); 
esgotamento sanitário do 
Botujuru e parte de Cezar 
de Souza (R$ 37,3 milhões) 

e esgotamento sanitário em 
Jundiapeba (R$ 9,5 milhões).

Embora não registre déficit 
em suas contas, a queda de 
arrecadação da autarquia a 
partir de 2020, por conta da 
crise econômica provocada pela 
pandemia, e pela suspensão 

de cortes por inadimplência, 
também em virtude da crise 
sanitária da Covid-19, fez 
com que o saldo operacional 
(receita menos despesas) caísse 
consideravelmente, afetando a 
capacidade de investimentos.

O Semae também deixou 
de reajustar a tarifa de água e 
esgoto por dois anos. Porém, 
houve reajustes nos preços de 
insumos como energia elétrica, 
produtos químicos usados no 
tratamento de água e esgoto, 
materiais (tubos, hidrômetros 
etc.) e prestação de serviços da 
Sabesp (fornecimento de água 
tratada, pelo reservatório RB2, 
em Braz Cubas, e tratamento 
de esgoto, na ETE Suzano).

Por conta disso, a autarquia 
decidiu pela atualização infla-
cionária da tarifa em 9,32%, a 
partir de setembro. O percen-
tual tem como base a inflação 
medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
acumulado entre maio de 
2019 e abril de 2021. Mogi 
segue com a menor tarifa de 
toda a região.

Semae baixou em 6,08% o volume de água comprada para abastecimento da região

Julio Nogueira/Semae

Chuveiro elétrico pode se 
tornar o vilão da conta de luz

Com a chegada do inverno 
e dias mais frios, o chuveiro 
elétrico pode representar 
um aumento significativo 
na conta de luz no final do 
mês. A EDP, distribuidora 
de energia elétrica do Alto 
Tietê alerta que o uso de 
um chuveiro com 5.500w 
de potência por 30 minutos 
todos os dias, na posição 
‘inverno’ pode representar 
mais de R$ 50 na conta de 
luz no fim do mês.

Para auxiliar o consumidor 
a usar o chuveiro de forma 
mais eficiente, a EDP reuniu 
algumas dicas. As orientações 
começam na compra de um 
novo equipamento, já que 
a potência do aparelho está 
diretamente relacionada ao 
investimento nas instalações 
elétricas da residência, uma 
vez que, quanto maior a 
potência do chuveiro, mais 
elevado será o consumo de 
energia e, consequentemente, 
maior deverá ser a capacidade 
dos fios e do disjuntor do 
circuito.

Início do inverno

“Geralmente, os produtos 
de menor potência esquentam 
menos a água e consomem 
menos energia, mas outro 
fator fundamental para a 
economia é a mudança de 
hábito. Por exemplo, ao 
reduzir o jato do chuveiro, 
o equipamento de menor 
potência consegue aquecer 
o suficiente, diminuindo o 
gasto de energia e de água, 
contribuindo também para 
o meio ambiente”, ressaltou 
Roberto Miranda, gestor da 
EDP.  Lembrando que se a 
família tiver um tempo de 
utilização diária de uma hora 

de chuveiro elétrico durante 
todo o mês, isso representará 
um valor na conta de energia 
de mais de R$ 100.

Cuidar da segurança nas 
instalações também é sempre 
muito importante e com o 
chuveiro é essencial. “Fugas 
de corrente elétrica podem 
causar acidentes. Por isso, as 
conexões do chuveiro devem 
ser bem-feitas e isoladas para 
que não ocorra aquecimento 
da fiação e devem ser reali-
zadas por um profissional. 
Acima de tudo, para um 
banho seguro, jamais toque 
na ducha com o aparelho 
ligado. A chave inverno/ve-
rão deve ser acionada com o 
chuveiro sempre desligado”, 
acrescentou Miranda.

O gestor da EDP orientou, 
ainda, que se na hora do 
banho for identificado algum 
cheiro de queimado, isso pode 
indicar aquecimento em uma 
conexão malfeita, “desligue 
o chuveiro imediatamente 
e chame um eletricista para 
promover os reparos”, alertou.

5.500w de potência 
por 30 minutos 
todos os dias pode 
representar mais de 
R$ 50 no fim do mês

Obras são concluídas no Jd. 
Maricá e Cezar de Souza

As obras do Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
para redução de perdas de 
água e modernização do abas-
tecimento foram concluídas 
no Jardim Maricá e Cezar de 
Souza (Vila Nova Aparecida 
e Vila Suíssa). A autarquia 
finalizou os trabalhos de as-
sentamento e interligação de 
redes e instalação de válvulas.

A maioria dos serviços não 
afetou o abastecimento nos 
bairros abrangidos, exceto 
paradas curtas, de uma ou 
duas horas de duração, em 
pontos e horários específicos. 
Por serem interrupções de 
curta duração, quem tem 
caixa d’água não sentiu os 
efeitos da paralisação.

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.

Os bairros beneficiados 
pela setorização leste são os 
atendidos pela Estação de 

Abastecimento

Tratamento de Água (ETA) 
do Socorro, e vão de Sabaúna 
à Vila Oroxó, passando por 
Botujuru, todo distrito de 
Cezar de Souza, Jardim Maricá, 
Ponte Grande, Jardim Aracy e 
Itapety, ao longo da margem 
direita do rio Tietê.

O investimento total previsto 
nas obras de setorização da 
região leste é de R$ 10 milhões, 
incluindo os materiais.

A setorização possibilita 
um maior controle do flu-
xo de água no sistema de 

abastecimento público. Com 
isso, há um aperfeiçoamento 
do fornecimento de água e 
no gerenciamento de pressão, 
agilidade nas manutenções e 
diminuição de perdas.

Além da setorização, a au-
tarquia também está reestru-
turando a área de abrangência 
das regiões abastecidas por 
sistemas de bombeamento. 
Desta forma, é possível abas-
tecer a mesma quantidade de 
consumidores com menor 
consumo de energia elétrica.

Maioria dos serviços não afetou o abastecimento de água

Ney Sarmento/PMMC
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Morador cria petição online 
para pedir melhorias a UBS

Um morador do distri-
to de Biritiba-Ussú, em 
Mogi das Cruzes, iniciou 
na última sexta-feira um 
abaixo-assinado junto aos 
moradores do distrito por 
melhorias no atendimento 
da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) local.

Segundo Adriam Dias, 
o tempo de espera para 
o agendamento de uma 
consulta pode levar mais de 
90 dias a partir do instante 
em que é agendado, e que 
todo o agendamento do mês 
já foi realizado. “No início 
do mês a unidade chegou 
a abrir o agendamento de 
consultas, mas antes das 
nove horas da manhã todos 
os horários disponibilizados 
foram preenchidos”, afirmou.

Dias informou que a uni-
dade de Saúde, que aten-
de a uma comunidade de 
aproximadamente 5 mil 
moradores, também não 
conta com a infraestrutura 
adequada. “Temos apenas 
um médico que atende 

Biritiba-Ussú

como clínico-geral, e a uni-
dade não conta com uma 
ambulância. Minha prima 
foi atropelada na rodovia 
Mogi-Bertioga (SP-98) e a 
equipe do Samu (Serviço 
Médico de Atendimento 
de Urgência) demorou 40 
minutos para chegar aqui. 
Quando chegou, não ti-
nha mais como fazer nada”, 
afirmou. A petição online 
encontra-se na plataforma 

“Change.Org” no link [http://
chng.it/fngmDfZV].

Análise
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes, procurada pela re-
portagem, informou que as 
reivindicações serão analisa-
das pela equipe técnica tão 
logo cheguem à Secretaria 
Municipal de Saúde, e que 
a UBS de Biritiba-Ussú pas-
sou por obras de reforma, 
onde foi criado um anexo 
para abrigar o Programa de 
Agentes Comunitários de 
Saúde (Pacs) desde 2020. 

“O objetivo foi justamente 

garantir a facilidade de 
acesso da comunidade ao 
serviço de saúde em função 
da localização distante e 
característica rural. Atual-
mente, a UBS Biritiba-Ussú 
realiza uma média de 1,5 
mil atendimentos por mês, 
entre consultas médicas 
e outros procedimentos”, 
informou.

Sobre o pedido de urgên-
cia, o município informou 
que passará por análise, 
mas ressalta que a unidade 
conta com suporte da UPA 
Oropó como referência para 
atendimentos de urgência.

Em relação ao déficit de 
profissionais médicos na 
rede municipal, a Secreta-
ria de Saúde de Mogi das 
Cruzes informa que abriu 
recentemente um processo 
seletivo de emergência para 
41 profissionais, mas até 
o momento apenas seis 
assumiram efetivamente o 
cargo. “Novos chamados e 
seleções devem ser realizadas”, 
concluiu em nota. (A.D.)

Amarat pede espaços para que 
haja embarque e desembarque

Associação de motoristas por aplicativos sugere que esse tipo de local garantirá segurança e fluidez ao trânsito

TRANSPORTE

Seis meses após o início 
das novas gestões municipais 
no Alto Tietê, representantes 
de motoristas por aplicativo 
que atuam na região ainda 
buscam soluções junto ao 
poder público para regu-
larização e integração no 
atendimento ao público.

Segundo Maicon Cristian 
Flores da Silva, presidente 
da Associação de Motoristas 
por Aplicativo da Região do 
Alto Tietê (Amarat), a atua-
ção dos profissionais vem 
ocorrendo sem interferências 
nas cidades da região, mas 
que busca retomar o diálogo 
com os representantes do 
poder público. “Atualmente 
não temos entraves para 
trabalhar, todos os entraves 
do passado foram supera-
dos e o Supremo Tribunal 
Federal (STF) garantiu o 
nosso direito a trabalhar”, 
ressaltou.

Uma das dificuldades 
apontadas pelo representante 

da categoria é, ainda, a 
questão logística nos grandes 
centros, principalmente no 
embarque e desembarque 
de passageiros. “Ainda plei-
teamos em todas as cidades 
da região a possibilidade de 
uma área para que possamos 
embarcar e desembarcar o 
passageiro, com segurança 
para o usuário e que garanta a 
fluidez do trânsito”, apontou.

Questionado sobre pos-
síveis articulações em nível 
regional, Silva mostrou que 
a regularização é em caráter 
municipalizado, ou seja, fica 
a cargo de cada uma das 
prefeituras e suas Câmaras 
de Vereadores. “Temos a 
intenção de fazer algo unifi-
cado, e o que for consenso 

entre as cidades, nós vamos 
buscar a união”.

O presidente da Amarat 
explicitou que o uso da 
plataforma por aplicativo 
teve um crescimento durante 
a pandemia de coronavírus 

(Covid-19), por uma série de 
fatores distintos: “Um dos 
pontos é a tabela de preços, 
que ficou congelada na 
pandemia, dando benefícios 
ao usuário, mas colocan-
do pressão no trabalho do 

motorista cadastrado. Outro 
ponto foi a adoção de todos 
os protocolos sanitários, tanto 
de quem oferece a viagem 
quanto de quem utiliza, com 
regras bem definidas pelos 
aplicativos. O terceiro ponto 

é o aumento da oferta, em 
parte por conta de homens 
e mulheres que buscaram 
garantir uma renda para 
suas famílias”.

Segundo levantamento da 
Amarat, em média, mais de 
6 mil motoristas por aplica-
tivo atuam na região, entre 
motoristas “profissionais” 
que vivem exclusivamente 
do ofício e “eventuais”, que 
aderiram em meio-período 
ou que buscaram no serviço 
um meio de subsistência.

Legislação em Mogi
Em novembro de 2018 

a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes chegou a sancionar 
uma lei regulamentando a 
atuação dos motoristas por 
aplicativo no município. A 
lei previa o cadastramento 
dos profissionais e o paga-
mento de uma taxa mensal 
de R$83,64 por veículo. Em 
março de 2020, o Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ-SP) declarou a lei 
municipal inconstitucional.

André Diniz

Associação apontou que negociações devem ocorrer em cada cidade do Alto Tietê

Arquivo/Mogi News

Famílias são beneficiadas 
com diversos projetos

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cruzes 
conta com projetos que já 
estão em desenvolvimento, 
são eles: o Tecnologia Assis-
tida (que terá o uso de tablet 
como comunicação alternativa 
para a Educação da pessoa 
com deficiência intelec-
tual), o Emprego Apoiado 
(voltado para a inclusão da 
pessoa com deficiência para 
o mercado de trabalho por 
meio de cotas), o Boca Feliz 
(direcionado para a saúde 
bucal) e Jardim Sensorial 
e Estimulação (iniciativa 
que propõe a adaptação de 
espaço sensorial).

A Tecnologia Assistida é 
o que está mais adiantado, 
de acordo com o gestor de 
projetos da instituição, Jorge 
Alberto Ferreira Santos: “No 
momento, estamos em busca 
de dois profissionais, um 
Terapeuta Ocupacional (TO) 
e um fonoaudiólogo. São 
eles que irão desenvolver a 
plataforma e fazer o trabalho 

Apae Mogi

de preparação e condiciona-
mento da comunicação da 
pessoa com deficiência com 
o ambiente em que ela está 
inserida”. Este projeto vai 
proporcionar o desenvol-
vimento da comunicação, 
principalmente da pessoa 
com paralisia cerebral. “A 
partir do tablet, essa co-
municação irá expressar 
as vontades e os desejos 
da pessoa que não fala ou 
tem o movimento limitado. 
Se ela não escreve, com 
um pequeno movimento, 
ele conseguirá acionar um 
botão no tablet e pedir: 
‘quero água ou alimento’. O 
software foi desenvolvido 
pela Faculdade de Tecno-
logia de Piracicaba (Fatep) 
e os equipamentos foram 
doados pelo padre Dorival 
Aparecido de Moraes, que 
na época era o pároco da 
Igreja Sagrado Coração de 
Jesus, no Alto do Ipiranga.

A Apae também lançou o 
projeto Reabilitação através 
da Equoterapia, no final do 

mês passado. A instituição 
selecionou 30 crianças de 3 
anos a 12 anos que estarão 
aptas a participar do projeto.

Atualmente, o setor de 
Equoterapia atende 80 pes-
soas, com idades de 3 anos 
a 18 anos. As vagas foram 
preenchidas por um grupo 
de pessoas com Transtorno 
do Espectro do Autismo 
(TEA), que já aguardavam 
contemplação em projetos 
anteriores da instituição 
mogiana. O projeto teve 
início em 1 de julho.

A Apae com 52 anos de 
fundação e certificada com o 
ISO 9001, é uma instituição sem 
fins lucrativos, com serviços 
prestados aos munícipes de 
Mogi das Cruzes, Guararema, 
Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Poá). A Organização atende, 
atualmente, 680 pessoas 
com deficiência múltipla 
e intelectual e Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
bem como suas famílias, nas 
áreas da Educação, Saúde e 
Assistência Social.

Atuação dos 
profissionais vem 
ocorrendo sem 
interferências nas 
cidades da região
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Mogi chega a 188 mil pessoas
com a primeira dose da vacina

Cidade apresenta os melhores números do Alto Tietê e está na 486ª posição do ranking do Estado de São Paulo

COVID-19

A plataforma Vacina Já, 
do governo do Estado, mos-
trou no final da tarde de 
quinta-feira que a cidade 
de Mogi das Cruzes é a que 
apresentou os melhores 
números totais de vacinação 
na região do Alto Tietê. Dos 
mais de 634 mil moradores 
que receberam a primeira 
dose da vacina na região, 
188 mil estão em Mogi.

O levantamento é feito pelo 
governo do Estado levando 
em consideração os relatórios 
enviados pelos municípios 
por meio do sistema digital, 
e contabilizam o número 
de pessoas que receberam 
a primeira, a primeira e 
segunda doses, bem como 
as que receberam a dose 
única, disponibilizada no 
país desde o mês passado. 
Pela plataforma da Secretaria 
de Estado da Saúde, 791.784 
doses foram utilizadas para 
primeira, segunda e de uso 
único na região.

Entre as dez cidades do 
Alto Tietê pesquisadas junto 
à plataforma, a cidade de 
Mogi das Cruzes contabiliza 
um total de 185.305 pes-
soas com a primeira dose e 
3.374 pessoas com a vacina 
da Janssen, como a cidade 
com os maiores números 
absolutos de doses aplicadas. 
Em segundo lugar vem a 
cidade de Itaquaquecetuba, 
que, segundo o governo do 
Estado, tem 120.326 pessoas 
com a primeira dose e 3 mil 
com a dose única.

Suzano figura em terceiro 
lugar no ranking regional 
com 114.969 pessoas com 
a primeira dose e 2.248 
aplicações únicas. Em quarto 
lugar vem a cidade de Ferraz 
de Vasconcelos com 64.001 
pessoas com o início do 
processo de vacinação e 
1.552 que receberam a dose 
única. Fechando as cinco 
cidades mais populosas da 
região está Poá, com 44.900 
com a primeira dose e 533 
com o imunizante de única 
aplicação.

Porcentagens
O governo estadual também 

mantém uma classificação 
dos municípios comparando 
o número de moradores 
que receberam a primeira 
dose da vacina e a dose 
única, em sua proporção 

André Diniz

em relação à população 
total da cidade. Os números 
colocam as cidades da região 
em diferentes estágios de 
imunização.

A cidade com a melhor 
colocação na porcentagem 
da população total é Sale-
sópolis, com 8.479 doses e 
49,1% da população total 
coberta (em 232º lugar no 
Estado). O segundo lugar é 
de Guararema, com 14.336 
imunizados e 47,6% de 
pessoas ( 284ª colocação).

Entre as cinco cidades 
mais populosas do Alto 
Tietê, Mogi das Cruzes é 
a que apresenta a melhor 
porcentagem populacional 
coberta, segundo o governo 

estadual: 41,9% dos 450.785 
moradores, segundo o censo 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
ou 188.679 pessoas que 
entraram para as estatísticas 

de munícipes vacinados. Isto 
a coloca na posição 486 do 
ranking estadual.

De todas as 645 cidades do 
Estado de São Paulo, Ferraz 
de Vasconcelos (em 633º 

lugar) e Itaquaquecetuba 
(635º posição) são as últimas 
na classificação estadual e 
no desempenho regional. 
Respectivamente, ambas 
possuem 32,6% e 32,1% de 

seus moradores com pelo 
menos uma dose da vacina. 
Suzano, com a aplicação de 
117.217 primeiras doses 
ocupa a 564ª posição no 
ranking estadual.

Porcentagem de cobertura da primeira dose ou única por município no Alto Tietê

Município  Classificação   % em relação a população geral   População Total   Doses Aplicadas D1 + Única

Salesópolis  232   49,15     17.252   8.479

Guararema  291    47,57     30.136  14.336

Mogi das Cruzes  491  41,86     450.785   188.679

Biritiba Mirim  533  40,39    32.936   13.302

Santa Isabel  558  39,18    57.966   22.713

Suzano   564  39,00    300.559   117.217

Arujá   569   38,72     91.157   35.292

Poá   575   38,39     118.349   45.433

Ferraz   634   33,36     196.500  65.553

Itaquaquecetuba 635   32,89     375.011   123.326

ALGUÉM TE CON

220 mil
já são mais de

doses contra a Covid-19

DE ALIMENTOS

ENTREGUES

AOS MOGIANOStoneladas
1.892
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Pais e responsáveis devem preencher o formulário de forma online no Portal da Secretaria de Educação

PERÍODO INTEGRAL

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes abre 
amanhã as inscrições para 
vagas em Educação Infantil em 
período integral destinadas a 
crianças de zero a cinco anos. 
O prazo se encerra no dia 22. 
Pais e responsáveis poderão 
preencher o formulário de 
forma online no Portal da 
SME e também pelo aplicativo 
Educa + Mogi, disponível no 
site http://www.se-pmmc.
com.br/educamaismogi/app/.

Em caso de dificuldades 
de acesso à internet, a ins-
crição poderá ser feita por 
agendamento nas creches. 
As inscrições farão parte do 
Cadastro Municipal Unificado 
(CMU), relação exclusiva para 
concorrer às vagas. Aqueles 
que já se inscreveram em edi-
ções anteriores não precisam 
refazer o processo.

Para a inscrição online, o 
responsável deverá inserir os 
documentos obrigatórios em 
formato de imagem (Certidão 
de Nascimento, Caderneta de 
Vacinação, comprovante de 
residência e documento com 
foto dos pais ou responsáveis). 
O responsável pela inscrição 
também deve encaminhar uma 
selfie segurando o documento 
com foto (RG ou CNH).

Em caso de acesso ao for-
mulário por meio de celular, 
deve se escolher a opção 
Versão para Computador para 
melhor visualização da tela. 
Nesta etapa, também deverão 
ser informados o número 
do NIS e se possui Bolsa 
Família. Mais informações 
pelo telefone 4798-5086, 
mensagens pelo WhatsApp 
99866-8734 ou pelo e-mail 
cmu@se-pmmc.com.br.

ÉM TE CONTOU?
Veja o que a Prefeitura 
de Mogi vem fazendo 
nos últimos 6 meses

il
já são mais de

EM ECONOMIA
milhões
26R$

PARA AUXÍLIOS
milhões
16R$

 Quer saber mais? A gente te conta! Acesse: bit.ly/alguemtecontou 

Em breve, a versão 
impressa será 
entregue na sua casa

Oficinas culturais de agosto têm vagas disponíveis
As inscrições para as oficinas 

gratuitas do mês de agosto 
da Poiesis Organização Social 
de Cultura, do governo do 
Estado de São Paulo, foram 
abertas ontem. Os interessados 
devem se inscrever por meio 
de formulários online. Os 
períodos de inscrição variam 
de acordo com a atividade 
e serão encerrados a partir 
do dia 20 deste mês.

Por conta da pandemia, 
todas as atividades da pro-
gramação são realizadas de 

Poiesis

São linguagens 
como artes cênicas, 
artes visuais, 
literatura, criação 
poética e podcasts

forma online, por meio da 
plataforma Zoom. São mais 
de 400 vagas disponíveis 
e as oficinas integram o 
Programa de Formação para 
o Interior, Litoral e Região 
Metropolitana de São Paulo, 
da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa.

As atividades envolvem 
diversas linguagens, como 
artes cênicas, literatura e 
criação poética, artes visuais, 
podcasts e também enfren-
tamento a opressões. Uma 

delas, que já começa no dia 2 
de agosto, é a oficina “Corpo 
e Expressão – A Emoção na 
Cena”, com a coordenação 
de Juliana Medeiros. Serão 
duas turmas, com 30 vagas 
cada e as aulas para cada 
turma acontecerão em três 
dias, das 14 às 16 horas. A 
ação é voltada para jovens e 
adultos iniciantes nas artes 
cênicas.

Outras oficinas presentes 
na programação e cujas aulas 
também começam no dia 

2 de agosto são “Clube de 
Leitura – um Olhar a partir 
do Futebol”, com coordena-
ção de Emerson Prata e Luiz 
Torres, e “Oficina de Criação 
Poética: Liberdade e Limite 
na Poesia”, coordenada por 

Mariana Wisnik. Já a partir 
do dia 3, terá início a oficina 

“Quero ser artista visual. E 
agora?”, com coordenação 
de Diana Vaz.

As demais atividades, cujas 
aulas terão início a partir de 
9 de agosto, são “Oficina de 
podcasts com ferramentas 
gratuitas”, coordenada por 
Thiago Kaczuroski, e “Práticas 
Artísticas no enfrentamento 
às opressões”, com Elidayana 
Alexandrino.

Os interessados devem 

ficar atentos às idades míni-
mas para participação – na 
maioria delas, é preciso ter 
16 anos ou mais. A progra-
mação completa de oficinas 
gratuitas está disponível 
para consulta no site da 
Poesis. Há também forma-
ções culturais gravadas, que 
as pessoas podem assistir 
a qualquer momento no 
canal do Youtube, clicando 
em “vídeos”. O e-mail para 
dúvidas é o interioronline@
oficinasculturais.org.br.

Creches estão com inscrições 
abertas até o próximo dia 22
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VENDO APARTAMENTO MOGI MODERNO , 
TERRÉO, 2 DORM. 1 VAGA COM QUINTAL 

ACEITO CARRO E FINANCIAMENTO VALOR R$ 155 MIL 
TEL: 99904-4380 RODRIGO

A
C

E
S
S
E

: 

W
W

W
.P
O
R
T
A
L
N
E
W
S
.C

O
M

.B
R

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Unidos por um
inverno mais

solidário!

A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a 
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de 
preferência cobertores novos, usados em bom 

estado, higienizados e embalados, para aquecer com 
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade. 

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027
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3/arc. 4/dorê — vate. 5/boiar — merci. 6/aimoré — prouni. 11/desembarque.

Quando olhamos 
para o nosso 
horizonte, não 
estamos vendo apenas 
uma paisagem, mas 
também o lugar onde 
podemos chegar. Não 
existem impossíveis 
para quem encara a 
vida com ousadia e 
nunca tem medo de 
arriscar.

As grandes 
conquistas sempre 
começam no 
coração dos grandes 
aventureiros. O futuro 

MOMENTO
especial

Arrisque e seja bem sucedido

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: RICARDO DONIZETE DUARTE, ALBA 
NELEDE GUIMARÃES, CARLOS VICENTINO, ELISA SUMIKO 
IGARASHI

DIA 12/07: VERONICA WATANABE RODRIGUES, BENEDITO 
LELIO DE OLIVEIRA E JOSÉ MITSUKI IKENOUE

Prefira o sorriso, faz bem a você e aos 
que estão ao seu redor. Dê risada de 
tudo, de si mesmo. Não adie alegrias. 
Seja feliz hoje!”

 cultura@jornaldat.com.br

está nas nossas mãos 
e agora é o tempo de 
não ficar parado.

 O uso de celular por crianças

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

“Tudo acontece no tempo certo!” Quando se trata de 
crianças e o uso dos celulares, esse tempo deve ser 
controlado e não exceder. O uso excessivo pode trazer 
consequências para o desenvolvimento cognitivo e 
social, causar o sedentarismo, ou agitação e ansiedade.
Não somos contra os eletrônicos, ao contrário, a 
questão é controlar o tempo de uso. 

“De acordo com a OMS: Crianças de 02 a 05 anos podem 
utilizar tais dispositivos por, no máximo, 1h por dia”. 
Disponível em Tonello.med/OMS.
CELULAR AO IR DORMIR:
 “Uma pesquisa do King’s College, de Londres, detectou 
efeitos negativos do uso do aparelho no período de 
descanso, o distúrbio do sono na infância é conhecido 
por causar danos à saúde mental e física, o conteúdo 
pode ser estimulante e atrasar o início do sono, e a 
forte luz emitida pelas telas prejudica a visão e afeta 
o relógio biológico”. Disponível em https://www.bbc.
com/portuguese/geral-42603165
DICAS:
Faça combinados com a criança. 
Ofereça histórias antes de dormir, isso fará com que 
ela relaxe e tenha uma noite de sono tranquila.
Use um “timer” para administrar com a criança o 
tempo de uso dos eletrônicos.
Crie um espaço em casa para a criança brincar, 
fazer descobertas, se movimentar. Ofereça alguns 
momentos do brincar juntos.
Q u e r  s a b e r  m a i s ?  A c e s s e  o  s i t e : 
c o l e g i o i n t e r a t i v o m o g i . c o m . b r

d
iv
u
lg
a
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ã
o
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Idosos acima de 80 farão prova de vida em casa

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou portaria, no Diário 
Oficial da União prevendo a possibilidade de seus beneficiários com 
dificuldades de locomoção solicitarem a realização de prova de vida em 
casa, mediante visita de representante do instituto. Idosos acima de 80 anos 
também poderão solicitar o serviço por meio de um requerimento.
De acordo com a Portaria 1.321, a visita favorecerá beneficiários “sem 
procurador ou representante legal cadastrado”. 

EXERCÍCIOS PARA O CÉREBRO

Quem nunca perdeu pela 
casa algum objeto e levou mi-
nutos procurando levanta a 
mão! Isso acontece no dia a 
dia, mas quando é preciso se 
preocupar? Quem responde 
é a psicóloga e neuropsipe-
dagoga, Cecília Marqueto, 
professora de Técnicas de 
Memória da Universidade 
Aberta à Integração (Unai). 
O alerta vermelho acende 
quando a falta de memória é 
recorrente a ponto até de es-
quecer o café no fogo; deixar 
a geladeira aberta por horas; 
colocar os óculos em outro 
lugar; deixar o ferro ligado 
quase a ponto de queimar a 
roupa e o lixo que seria jo-
gado na rua ficar por horas 
em algum canto esquecido. 
É por isso que a estimulação 
cognitiva é importante em 
qualquer idade, mas espe-
cialmente nos mais idosos. 
Os vilões que afetam a me-
mória são muitos e estão por 
toda a parte: o estresse; a an-
siedade; o isolamento como 
em períodos de pandemia e a 
depressão, bem como a falta 
de uma alimentação adequada 

Cristina Gomes 

Memória precisa de estímulos 
para funcionar corretamente
Esquecimento preocupa quando começa a afetar o dia a dia trazendo riscos, preocupações e até incapacidade

lações cognitivas para que 
a memória seja preservada”, 
afirmou. Além disso, muitos 
idosos passam pela síndro-
me do ‘ninho vazio’, quando 
os filhos saem de casa ou até 
mesmo, a do ‘ninho cheio’, 
quando ocorrem os conflitos 
de gerações: “Nestas fases é 
muito importante estimular 
a memória com exercícios, 
palavras cruzadas, fazer lis-
tas de compras, por exemplo, 
para memorizar e as listas de 
números seguindo a ordem 
inversa a que estamos acos-
tumados, de trás para frente”, 
recomendou. Ler um texto 
com letras misturadas amplia 
a fluência verbal, pois a lin-
guagem estimula o cérebro. 
Sempre ao efetuar uma lei-
tura se ater aos detalhes do 
enredo como: quem é o per-
sonagem, do que se trata, etc. 
Para estimular a memória, ela 
orientou os idosos a fazerem 
associações, por exemplo, se 
conheceu uma pessoa cha-
mada João tente associar com 
algum fato, além de observar 
as suas características para 
num próximo encontro lem-
brar da pessoa.: “É a mesma 

Divulgação

Psicóloga Cecília Marqueto recomenda estímulos à memória

saúde+
maturidade

coisa quando não tiramos o 
carro da garagem depois de 
uma semana, ele não funcio-
na e assim é o nosso cérebro”. 
Muitos problemas ocorrem 
com a falta de memória: a 
pessoa perde o senso crítico; 
muda o seu comportamento; 
fica mais irritada e agitada 
ou fica apática. “A memória 
é o bem mais precioso do 

ser humano e garante a sua 
autonomia, independência 
e a sua história. Ter saúde 
mental ajuda a conquistar o 
que ele necessita e também 
cuida das suas necessidades 
psíquicas”. Neste sentido, a 
Unai é uma opção porque o 
idoso se encontra com outras 
pessoas com os mesmos pro-
blemas e dificuldades.

Decifre a lista abaixo:
ASDNARHI  TFIRLO
ANIAMGRRA  ÈACF
AOAFRF  APTSA ED ONAEMNI
AHIC   OSCU
CNAER   ACBCUMI
IJEUQO   CMALNEIÂCA
ACTABEA  VAEIA
NLIAGTEA  ETAEZI
OIAUNQ  IAHC

2 - Memorize:

SARDINHA  FILTRO
MARGARINA  CAFÉ
FAROFA  PASTA DE AMENDOIM
CREME DE LEITE SUCO
CARNE   CAMBUCI
QUEIJO   MELÂNCIA
ABACATE  AVEIA
GELATINA  AZEITE
QUINOA  CHIA

3 -Onde tem dois sete, dois zeros?
a) 7700
b)2720
c)2700

d)7720       Fonte: Unai  R:c)2700

e exercícios físicos: “Quando 
a gente fala do idoso e a per-
da de memória sabemos que 

o corpo já não é o mesmo e 
por isso precisamos trabalhar 
o cérebro e fazer as estimu-
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AUTOESTIMA

Uma técnica recém che-
gada ao Brasil oferece re-
sultados imediatos e não 
invasivos para acabar com 
a famosa ‘orelha de abano’ 

- antes tratada somente com 
cirurgia.

Esse novo procedimento 
chamado D’EAR possui um 
excelente custo benefício 
ao paciente tem sido reali-
zado com exclusividade na 
clínica L’Essence Estética 
Avançada, na Vila Mariana, 
que se tornou referência 
nesta área. 

“A orelha é remodelada 
com a utilização de fios 
absorvíveis. Geralmente 
nas orelhas em abano, a 
estrutura da orelha não 
possui uma dobra chama-
da anti-hélice e por isso a 
orelha de abano fica mais 
proeminente, mais aberta. 
Nós inserimos um fio e 
com algumas manobras, 
construímos a anti-hélice. 
Não abrimos a cartilagem, 
tudo é feito sem cortes e 
por isso não é um procedi-
mento invasivo”, explicou 
a farmacêutica Grazielle 
Jirousek, que comanda a 
clínica de Harmonização 
Facial. Formada pela Uni-
versidade de São Paulo 
(USP) em 2012 ela possui 
no currículo duas pós-

-graduações: Especialização 
em Estética; Cosmetologia 
Estética e aperfeiçoamento 

Cristina Gomes

Técnica não cirúrgica já pode 
corrigir a orelha de abano
Clínica em São Paulo se tornou referência e tem atraído pacientes de todos os lugares, inclusive os de Mogi das Cruzes

DivulgaçãoDivulgação

O antes e depois do procedimento é realmente impressionante sem corte e recuperação rápida

Especialista na técnica, Grazielle Jirousek tem se destacado

na técnica D’EAR e tem 
muitos anos de experiência 
nessa área.

O resultado do antes 
e depois não deixa dúvi-
da da melhoria visível e 
amplamente satisfatória. 
Uma avaliação é o pri-
meiro passo para quem 
possui a orelha de abano 
para analisar o formato 
da orelha. “É importante 
dizer que o procedimento 
estético não vai mudar o 
tamanho da orelha, mas 

a deixa harmônica e tira o 
foco da atenção dela, resol-
vendo de vez o problema”, 
explicou Grazielle. 

Segundo ela, alguns pa-
cientes ao se olharem no 
espelho lembram de feridas 
abertas no passado e casos 
de bullings sofridos, além 
dos traumas de infância. 
Conta da história de uma 
de suas pacientes, que 
pediu demissão por não 
ter conseguido usar co-
que no trabalho ou outra 

que não conseguiu usar 
o penteado que gostaria 
no casamento em razão 
da orelha de abano: “É 
algo muito maior que a 
autoestima”. 

Enquanto a cirurgia para 
corrigir a orelha de abano 
tem recuperação dolorosa, 
um corte de alguns cen-
tímetros de fora a fora; 
medicamentos e o uso de 
um incômodo capacete, 
nesta técnica com fios, o 
procedimento não é invasi-
vo. Geralmente o paciente 
sente dor apenas no dia e 
no outro dia já consegue 
retomar as suas atividades. 

“Esta é uma alternativa muito 
mais fácil que a cirurgia e 

o resultado é muito bom, 
sendo que a cartilagem 
após alguns anos naquela 
posição que colocamos 
se remodela e não volta 
mais ao formato original, 
o que a torna uma técnica 
duradoura e na maioria dos 
casos permanente”, acres-
centou. O procedimento 
dura de uma hora a uma 
hora e meia e depende da 
complexidade de cada caso.

O procedimento pode 
ser feito por uma criança 
a partir dos sete anos e não 
há limite de idade. O preço 
também é mais acessível: 
R$ 2,5 mil as duas orelhas, 
enquanto a cirurgia varia 
de R$ 4 mil a até R$ 9 mil.

Como a D’EAR para resol-
ver a orelha de abano tem 
sido referência na clínica 
pacientes de outras regiões 
como Santos, Guarujá, Itú 
e até Mogi das Cruzes tem 
procurado atendimento.

A L’Essence realiza outros 
serviços como o preenchi-
mento facial; lifting com fios 
absorvíveis; tratamentos 
para manchas e olheiras; 
estética e facial. A clínica 
fica no Edifício ArtWork 
(rua Domingos de Morais, 
2.781 - 8º andar, sala 806, 
na Vila Mariana, em SP). 
O telefone é o 95430-7285. 
Quem quiser pode seguir 
o @dragraziellejirousek no 
Instagram. 
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