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Suspensão das aulas   
presenciais gera crise 

na educação das cidades
Apesar do prejuízo causado, municípios informam que ensino online foi útil durante o período

GCM

  Itaquá localiza carvoaria industrial clandestina. Cidades, página 3

O Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE) e três Secretarias de Edu-
cação do Alto Tietê acreditam que o 
período de um ano e quatro meses 
de ensino remoto gerou uma crise 
educacional aos alunos. Grande par-
te deles mantiveram o aprendizado 
online para que o distanciamento 
social pela pandemia do coronaví-
rus (Covid-19) evitasse o contágio 
com a doença. A Secretaria de Edu-
cação de Suzano esclareceu que isto 
significa um prejuízo educacional 
considerado grande aos estudantes.  
Cidades, página 3

Equipes do Pronto-Socorro fo-
ram surpreendidas com a visita 
de Deuclides Rossini e sua esposa, 
Maria do Perpétuo Socorro, que 
retornaram ao local para agradecer 
os funcionários pelo atendimento. 
Cidades, página 4

Suzano

MORADOR  
FAZ VISITA  
AO PS PARA  
AGRADECER  
ATENDIMENTO

Coronavírus

Poá começa 
a vacinar os 
maiores de 31
Cidades, página 3Expectativa é que o retorno aos bancos escolares possa ocorrer ainda durante este semestre
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DDM FAZ 
REGISTRO 
DE 500 
CASOS
Aproximadamente 500 
boletins de ocorrência 
foram registrados durante 
os plantões da Delegacia 
de Defesa da Mulher 
(DDM) de Itaquaquecetuba, 
nestes quatro meses após 
a inauguração da unidade.

Cidades, página 8

Suzano

Família Marques Figueira faz 
visita ao Casarão da Cultura

Grupo apontou importância do lugar, que foi construído 
por Antônio Marques Figueira. cidades, página 7
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 �Cata-treco I

A Operação Cata-Treco inicia amanhã o 
seu novo cronograma de coletas pela ci-
dade. Ao longo da  semana, 15 bairros de 
Suzano recebem os caminhões do pro-
jeto, que recolhem objetos inservíveis 
dos moradores. A programação comple-
ta está disponível no site oficial da pre-
feitura (http://bit.ly/Cata-TrecoSuzano).

 �Cata-treco II

O serviço será prestado por duas equi-
pes, que estarão recolhendo os materiais 
em dois caminhões. O primeiro grupo es-
tará atuando nos bairros Cidade Miguel 
Badra, Jaguari, Planalto, Sesc e Cháca-
ra Miguel Badra. Já o segundo visitará 
os bairros Vila Fátima, Parque Buenos 
Aires, Jardim Três Américas, Estância 
São Luís, Chácara das Hortências, Jar-
dim das Lavras, Jardim das Lavras Mi-
rim, Parque Palmeiras, Parque das Ce-
rejeiras e Jardim Restinga.

 �Técnicas de vendas

Os moradores de Santa Isabel poderão 
se inscrever no curso de técnicas em 
vendas até o dia 23 de julho. Ao todo são 
20 vagas e os participantes receberão 

uma bolsa-auxílio no valor de R$ 210. A 
iniciativa tem o objetivo de capacitar as 
pessoas em situação de vulnerabilida-
de ou que estejam desempregadas há 
muito tempo. A previsão de início é no 
dia 4 de agosto.

 �Empreendedores

A Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico de Ferraz de Vasconcelos encerrou 
as inscrições dos empreendedores de 
rua da cidade. Foram 396 cadastrados 
para a formalização. A partir de agora, 
a administração municipal irá mapear 
o local onde eles atuam e estabelecer 
a quantidade de vagas. Esse cadastro 
abrange pessoas com mais de 18 anos, 
que moram em Ferraz e que consigam 
oferecer o serviço de forma estruturada.

 �Consulta de plano

O Plano Municipal de Saneamento de 
Arujá já está disponível para consulta 
no site da Prefeitura. O documento fi-
cará à disposição até o dia 30 de julho, 
data em que será realizada uma audiên-
cia pública para discutir o tema, às 14h, 
com transmissão pelo canal do YouTu-
be (https://www.youtube.com/channel/
UCbLzHP9yWdKGqAFmHjZ0DnQ).

•••  editor@jornaldat.com.br
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Aurora

A 
vacinação contra o coronavírus 
(Covid-19) avança no Estado. Ain-
da não é como gostaríamos, mas 
convenhamos, o cenário já é me-

lhor do que aquele prospectado em janeiro, 
quando a campanha começou. A previsão 
da ocasião era de que os adultos mais jo-
vens, sem comorbidades, seriam vacinados 
somente no final do primeiro semestre de 
2022; agora, a estimativa é que isso ocorra 
até o mês que vem. 

Essa perspectiva nos levará ao inevitável 
caminho de volta à normalidade, e, conse-
quentemente, o retorno das aulas presenciais 
é um desses indicadores de que estamos vol-
tando, aos poucos, a vida como a conhecemos. 

Suzano e Itaquaquecetuba, por exemplo, 
já sinalizaram que devem retornar com as 
aulas da rede municipal, diretamente nas es-
colas, até o final do semestre. O governo do 
Estado espera que esse retorno, de seu sis-
tema de ensino, ocorra aos poucos, a partir 
de agosto, com o fim das férias.

Até lá, espera-se que todos os professores 
estejam vacinados e mais seguros de poder 
dar aulas sem o risco de levar a doença para 

casa, mas o cenário deve melhorar ainda mais, 
uma vez que os adolescentes também serão 
vacinados a partir de setembro, trazendo 
mais segurança a toda comunidade escolar. 
Para as crianças menores ainda faltam estu-
dos para delimitar a segurança e a dose cer-
ta para aplicação, mas tudo indica que isso 
é questão de tempo.

Passada essa fase tenebrosa da pandemia, o 
sistema de educação terá de trabalhar muito 
para recuperar o tempo perdido. Foram quase 
dois anos em que o segmento ficou suspen-
so, e realizar as aulas online, por mais que 
seja melhor do que ficar parado, não tem o 
mesmo peso da aprendizagem presencial, ao 
menos não para os mais novos.

O contato com o colega, a dúvida com o 
professor, as demais atividades fora da sala 
de aula, tudo isso é insubstituível e pesa na 
formação do estudante, não apenas como 
alguém que está lá para aprender, mas na 
formação do ser humano.

Graças às muitas pesquisas e dedicação, 
o pior da pandemia parece estar passando, 
infelizmente não sem cicatrizes, e está che-
gando a hora de recuperar o tempo perdido.

 Despertou-me o interes-
se a reportagem no jornal 
que estampava como título 

“Nova meditação conquistou 
da Oprah à polícia”. Falava 
de uma técnica terapêuti-
ca conhecida pelo nome de 
mindfulness, traduzida como 

“atenção plena”, meditação e 
exercícios de tradição oriental, 
como tantas outras, adaptada 
ao nosso mundo ocidental e 
praticada por famosos como 
a apresentadora de TV Oprah 
Winfrey. A Universidade Fe-
deral de São Paulo, em seu 
programa Mente Aberta, de-
cidiu estender, de modo ex-
perimental, a técnica por ela 
utilizada desde 2011 a alguns 
integrantes da Polícia Militar 
visando reduzir o estresse a 
que são submetidos em seu 
trabalho: atenção plena no 
presente, pensar menos no 

Olhai os lírios do campo

ARTIGO
Mauro Jordão

futuro incerto que produz 
ansiedade, não ficar sempre 
amarrado ao passado por 
conduzir à depressão.

Jesus, diferente da medi-
tação oriental, nos ensina a 
ter dia a dia o nosso olhar 
voltado para as coisas sim-
ples que nos rodeiam, cria-
das com poesia e beleza pe-
las mãos sábias do Criador, e 
esse olhar nos lírios do cam-
po com atenção plena nos 
faz crer que Ele também, no 
passado, nos criou e nos deu 
a fé na cruz de Cristo; como 
Pai tem cuidado de nós, no 
presente; como promessa nos 
dá a bendita esperança de vi-
vermos eternamente com Ele 
no céu, no futuro. Jesus dis-
se: “Deixo-vos a paz, a minha 
paz vos dou; não vo-la dou 
como a dá o mundo”; essa é a 
paz efêmera do homem, mas 

aquela é a paz eterna de Deus.
O mundo apressado das 

obrigações seculares busca 
solução dos seus problemas 
na dedicada leitura dos livros 
de autoajuda. Alegando fal-
ta de tempo para meditar na 
Palavra de Deus, são levados 
para o caminho da falsa paz. 
A sabedoria do mundo faz o 
homem trilhar uma estrada 
enganosa em busca da feli-
cidade por possuir muitos 
bens materiais, ofuscando os 
seus olhos para não ver com 
alegria as coisas belas da vida, 
como o jardim primaveril na 
frente da sua casa que o saúda 
com o perfume e o colorido 
das flores ao sair de manhã 
para o trabalho. O dinheiro 
compra conforto, mas não 
compra felicidade.

 josemaurojordao@gmail.com

Mauro Jordão é médico.
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Vacinação para moradores 
acima de 31 inicia amanhã

O município de Poá inicia 
amanhã a vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19) para os 
moradores com idade a partir 
de 31 anos. De acordo com o 
Departamento de Vigilância 
em Saúde, mais de 70 mil 
aplicações já foram realizadas 
na cidade contra a doença.

“A campanha em Poá está 
em um excelente ritmo, por 
isso somos uma das cidades 
mais avançadas da região 
do Alto Tietê, em relação ao 
cronograma do Governo do 
Estado. Esperamos receber mais 
doses e atingir um número 
cada vez maior de poaenses”, 
enfatizou o diretor de Vigilância 
em Saúde, Leonardo Garcia.

Após a vacinação desta 
sexta-feira (16/07), Poá atingiu 
a marca de 71.984 mil aplica-
ções, sendo 54.147 da 1ª dose, 
14.964 da 2ª dose e 2.873 mil 
da dose única. A campanha 
de imunização segue em dois 
locais da cidade, sendo um 
no Reino da Garotada (rua 
São Francisco, 168, bairro 
Biritiba) e Praça da Bíblia (rua 

Poá

Vicente Guida, s/n, Centro), 
de segunda a sexta-feira,  das 
9 às 15 horas.

“Vale lembrar que a xepa da 
vacina agora atende também 
os trabalhadores de supermer-
cados com idade a partir de 
18 anos, para quem trabalha 
no município ou para quem 
atua nessa área em outra 
cidade, mas que reside em 
Poá. Além disso, a sobra de 
doses segue para as lactantes 
com bebês de até dois anos 

18+ e para os motoristas de 
transporte escolar”, frisou o 
secretário.

A campanha VacinAção 
Solidária também é realizada 
nos dois postos de imunização. 
Os munícipes que forem se 
vacinar, podem doar um quilo 
de alimento não perecível que 
será encaminhado ao Fundo 
Social de Solidariedade para 
ser distribuído para famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social.

Mais de 70 mil aplicações foram feitas na cidade

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Suspensão das aulas provoca 
crise no sistema educacional

Apesar do problema causado pela Covid-19, secretarias informaram que ensino remoto ajudou durante período

ENSINO REMOTO

O Conselho Nacional de 
Educação (CNE) e três Secre-
tarias de Educação do Alto 
Tietê acreditam que o período 
de um ano e quatro meses 
de ensino remoto gerou uma 
crise educacional aos alunos. 
Nesta temporada, grande 
parte deles mantiveram o 
aprendizado online para 
que o distanciamento social 
pela pandemia do corona-
vírus (Covid-19) evitasse 
o contágio com a doença.

A Secretaria de Educação 
de Suzano, por exemplo, 
esclareceu que isto significa 
um prejuízo educacional 
considerado grande para 
os estudantes. No entanto, 
a Pasta ressaltou que as 
crianças não pararam suas 
atividades neste período, 
mesmo que de forma remota.

“As aulas presenciais são 
consideradas essenciais, 
principalmente para alu-
nos da educação infantil e 
dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Mas a suspensão 
teve como objetivo maior a 
garantia de vidas, a fim de 
evitar que a pandemia da 
Covid-19 se alastrasse ainda 
mais”, pontuou.

Quanto ao retorno das aulas 
presenciais nas unidades da 
rede municipal, a expectativa 
é de que seja ainda neste 
semestre. O mesmo deve 
ocorrer nas escolas muni-
cipais de Itaquaquecetuba, 
segundo informações da 
Prefeitura. “Sem dúvida, as 
aulas online geraram a maior 
crise educacional, já que as 
crianças nunca ficaram tanto 
tempo distantes da escola. 
Além do conteúdo pedagógico, 
a interação com os colegas e 
professores são as bases de 
qualquer pessoa”, lamentou 
a Secretaria Municipal de 
Educação.

O ensino remoto gerou não 
só a defasagem no aprendizado 
como também incontáveis 
impactos nas áreas cognitiva, 
social, física e alimentar dos 
alunos. Foi o que afirmou a 

Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes.

O acesso às aulas remotas 
pelos alunos que moram 

em regiões afastadas onde 
o sinal de internet é fraco 
e aqueles que convivem 
em lares economicamente 

vulneráveis, é limitado ou 
inexistente. Se a alta dos 
preços de insumos básicos 
para a sobrevivência, como 

a comida, têm sido inviável 
para muitas famílias, a men-
salidade de uma internet de 
qualidade não chega nem a 
ser cogitada.

Em Mogi, a Pasta garan-
tiu que tem trabalhado em 
um “pacto municipal”, que 
mobilizará toda a cidade 
em favor da educação e 
do direito de aprender das 
crianças. Neste sentido, a 
Prefeitura instituiu o Ga-
binete de Articulação para 
Enfrentamento da Pandemia 
na Educação (Gaepe Mogi).

O Gabinete já atua nacio-
nalmente e Mogi é a primeira 
cidade a receber a iniciativa, 
que terá a parceria do Instituto 
Articule. O objetivo é promo-
ver o debate das principais 
questões relacionadas ao 
impacto e ao enfrentamento 
da pandemia na educação 
e a primeira reunião do 
Gaepe Mogi será na próxima 
segunda-feira. O início da 
Fase 2 da retomada gradual 
das aulas presenciais será no 
dia 2 de agosto.

Thamires Marcelino

Algumas secretarias planejam retorno das aulas presenciais ainda neste semestre

Laura Ramos/Secom Ferraz

A Força Azul e Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba 
flagraram uma carvoaria industrial clandestina na cidade. O crime foi 
descoberto após denúncia anônima, na última sexta-feira, no Jardim Paineiras. 
Os agentes encontraram uma grande quantidade de material que seria 
comercializado, além de caminhões que foram removidos ao pátio de veículos. 
Esses produtos utilizados para queima e transformação em carvão são advindos 
de mata atlântica. O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, 
explica que todas as práticas criminosas devem ser denunciadas. “O cidadão 
que descobre algum crime deve denunciar para a Guarda Ambiental pelo 
número 153. Esta parceria é importante, pois ajuda a diminuir a criminalidade 
na cidade”.
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Secretário faz reuniões para 
incentivar emprego e esporte

O Secretário de Gover-
no de Suzano, Alex Santos, 
cumpriu nos últimos dias 
uma agenda de reuniões com 
representantes da iniciativa 
privada, autoridades públicas 
e cidadãos para acolher de-
mandas, sugestões e articular 
projetos para o fortalecimento 
do cenário esportivo da cidade 
e a geração de empregos. Os 
encontros foram realizados 
na sede da pasta, no Paço 
Municipal Prefeito Firmino 
José da Costa.

Na última terça-feira, o 
chefe da pasta se encontrou 
com o ex-atleta Carlos Alberto, 
o Índio, e com o servidor 
municipal Marcos Vieira, 
entusiasta esportivo. Na 
oportunidade, o morador 
apresentou ao gestor mu-
nicipal as ações sociais que 
tem promovido junto à sua 
comunidade. Com o apoio 
de um grupo de amigos, ele 
realiza encontros mensais 
para atividades esportivas, 
oportunidades onde arre-
cadam alimentos e fraldas 

Conversa

para ajudar aqueles que 
mais precisam.

Durante o diálogo, eles 
conversaram sobre a im-
portância de valorizar o 
futebol amador e estimular 
a integração dos jovens ao 
mundo dos esportes, com o 
devido incentivo e capacitação. 

Já na última quinta-feira, 
o secretário recebeu em seu 
gabinete a supervisora da 
rede de atacado e varejo 
Shopping da Utilidade, Ana 
Cristina, e o presidente da 
Câmara Municipal de Suzano, 
Leandro Alves de Faria (PL). 
Na ocasião, ela apresentou 
às autoridades municipais a 
estrutura e os detalhes da nova 
unidade do empreendimento, 
inaugurada recentemente na 
avenida Francisco Marengo, 
na região norte.

Esta é a segunda loja da 
rede de utilidades domésticas 
no município. A primeira 
está localizada na avenida 
Armando Salles de Olivei-
ra, 290, no centro. Com o 
início de suas operações, 

o novo negócio fortalece 
a geração de empregos na 
cidade, abrindo 60 novas 
vagas para a população, 
além de contribuir para a 
economia local. O Shopping 
da Utilidade atualmente 
conta com 23 unidades em 
funcionamento, espalhadas 
por todo o Estado.

O chefe da pasta desta-
cou que tem um trabalho 
constante para estreitar a 
comunicação entre o poder 
público, as comunidades e 
a iniciativa privada, sempre 
empenhado em articular 
melhorias para o município. 

“A vinda da nova unidade 
do shopping representa um 
avanço importante em termos 
de capacidade de geração de 
emprego e oferta de serviços 
para a população. Para além 
do empreendimento, reforço 
nosso compromisso com o 
incentivo ao esporte, que 
tem papel tão importante na 
vida das pessoas. Seguimos 
sempre à disposição para 
possíveis parcerias”, concluiu.

Morador visita PS para 
agradecer atendimento

As equipes médica e de 
enfermagem do Pronto-So-
corro Municipal Dr. Raul 
Nicolino Pena Cunha foram 
surpreendidas com uma visita 
especial na última semana. 
Os protagonistas deste mo-
mento emocionante foram 
os moradores Deuclides 
Rossini e sua esposa, Maria 
do Perpétuo Socorro, que 
retornaram ao local para 
agradecer os funcionários 
pelo atendimento e apoio. 

Rossini deu entrada no 
setor de emergência do ór-
gão municipal na noite do 
dia 14 de junho, após um 
encaminhamento do Pronto 
Atendimento de Palmeiras. 
Ele alegou um mal-estar e 
fortes dores no peito, que 
posteriormente, com um 
exame de eletrocardiograma, 
foi diagnosticado o início de 
infarto agudo do miocárdio.  

A equipe prontamente acolheu 
o paciente que passou cerca 
de sete minutos desacordado 
antes de ser reanimado com 
o desfibrilador. Em seguida, 

Saúde

permaneceu entubado para 
completa recuperação de todos 
os órgãos e, após apresentar 
melhora significativa, foi 
liberado no dia 20 de junho 
com consultas e acompanha-
mento médico agendado. 

“Eles salvaram a minha vida. 
Agora que estou melhor, 
quis rever cada um deles 
e agradecer pessoalmente 
pelo profissionalismo e por 
não desistirem de mim”, 
explicou Rossini.  

Maria do Perpétuo Socorro 
também relembra o quanto 
os servidores municipais fo-
ram atenciosos e ofereceram 
atendimento imediato ao 
seu marido. “Nós ficamos 
com muito medo. Ele tem 
73 anos e nunca havia pas-
sado por nenhuma situação 
assim. Agradeço muito aos 
enfermeiros e médicos que 
prestaram todo apoio na-
quele momento”, afirmou 
emocionada.

Rossini deu entrada na unidade em 14 de junho

Arquivo Pessoal

Família Marques Figueira fala 
da importância do Casarão

Imóvel se tornou um espaço voltado à preservação, que será aberto ao público após a pandemia de Covid-19

CULTURA

A família de um dos mais 
importantes personagens da 
fundação de Suzano fez uma 
visita à antiga residência de 
Antônio Marques Figueira, 
que hoje abriga o Casarão 
da Memória, equipamento 
público voltado à preservação 
histórica e cultural da cidade. 
Em razão da pandemia do 
coronavírus (Covid-19), o 
local segue fechado ao público.

Estiveram presentes as netas 
dele, Zulmira Campolino 
Marques, Marilena Marques 
Figueira e Sônia Maria Mar-
ques, a bisneta Dorinda e os 
trinetos Priscila e Wiverson. 

Conhecendo o espaço que 
foi reformado recentemente, 
Wiverson destacou o senti-
mento de alegria de estar em 
uma edificação carregada de 
significados e importância. “É 
uma satisfação enorme para 
nós termos esse reconheci-
mento, que ao mesmo tempo 
se confunde com a história 
da cidade. Apesar de Suzano 
ser relativamente nova, é um 
prazer muito grande saber 

que o nosso sobrenome e 
o nome do nosso ancestral 
estarão perpetuados para as 
gerações futuras”, disse.

O Casarão da Memória foi 
revitalizado e transformado 
em um espaço cultural em 
2020 e sua abertura contou 
com uma cerimônia na qual 
o prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) afirmou que o local 
tem como missão fazer o 
resgate da história e valorizar 
a atuação daquelas pessoas 
que ajudaram a construir a 
cidade ao longo das décadas.

Sob a direção de Rita Paiva, 
o local, inicialmente, traria 
uma experiência imersiva 
com vários detalhes e uso do 
acervo histórico de Suzano, 
porém, com a pandemia, teve 
suas atividades suspensas e só 
será aberto à visitação quando 
houver segurança à saúde 
pública, após o período de 
combate ao novo coronavírus.

O secretário municipal 
de Cultura, Walmir Pinto, 
disse que o espaço representa 
muito para a cidade. “Um 

povo sem cultura é um povo 
sem história. Por meio desse 
grande resgate feito na rua 
Campos Salles, o processo 
de criação e amadurecimento 
do que hoje é Suzano tem 
um grande marco, que deve 

guiar a evolução e o futuro 
da cidade”, disse.

Patrimônio
Erguida em 1885, a antiga 

residência de Antônio Marques 
Figueira, a quem é creditada 

a responsabilidade pela fun-
dação de Suzano, é um dos 
patrimônios arquitetônicos do 
município, conservando as 
características da época. Foi o 
primeiro casarão construído 
na região que viria a se tornar 

o centro de Suzano. Está 
instalado na rua Campos 
Salles e remonta ao início 
da urbanização da área no 
entorno da estrada de ferro.

O projeto de revitalização 
desenvolvido em conjunto 
pelas Secretarias Municipais 
de Cultura e de Planejamento 
Urbano e Habitação manteve 
as características originais do 
imóvel de aproximadamente 3 
mil m², onde viveram Marques 
Figueira, sua esposa Emília de 
Siqueira e seu irmão, Thomé 
Marques Figueira.

Fundador
Antônio Marques Figueira 

nasceu em Figueira da Foz, 
Portugal, em 28 de maio de 
1856, e chegou ao Brasil sozi-
nho, aos 20 anos. Trabalhou 
na estrada de ferro em São 
José dos Campos e aos 23 
anos foi transferido a Suzano. 
A fundação oficial da vila 
ocorreu em 11 de dezembro 
de 1890, quando o pequeno 
povoado passou a se chamar 

“Vila da Concórdia”.

Espaço foi construído por Antônio Marques Figueira e foi reformado recentemente

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Nova regra para bancos pode 
funcionar ainda neste ano

Agências bancárias serão obrigadas, por lei, a dispor de cadeira de rodas para clientes com mobilidade reduzida

ACESSIBILIDADE

Uma lei já aprovada na 
Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes e que aguar-
da a sanção do prefeito Caio 
Cunha (Pode) pode significar 
maior conforto e dignidade 
para os clientes de bancos 
do município que possuem 
mobilidade reduzida.

O projeto de lei 06/2021, de 
autoria da vereadora Fernanda 
Moreno (MDB), poderá esta-
belecer que todas as agências 
bancárias instaladas na cidade 
deverão dispor de cadeiras de 
rodas para atender eventuais 
usuários que tenham sua 
mobilidade reduzida, como 
idosos, pessoas com fraturas 
em processo de cicatrização, 
dentre outras situações.

Segundo o texto, os bancos 
terão 90 dias, a contar a partir 
da data da publicação, para 
disponibilizar e sinalizar o 
equipamento junto ao público. 
Caso não cumpram as normas 
da lei, poderão ser multados 
em dez Unidades Fiscais do 

Município (UFM) por dia, o 
que equivale a R$ 1,8 mil. 
Segundo levantamento do 
Sindicato dos Bancários de 
Mogi das Cruzes e Região, a 
cidade conta com 35 agências 
bancárias, de instituições 
públicas e privadas.

Procurado pela reportagem, 
o presidente da entidade, 
Clayton Teixeira, mostrou-se 
otimista com a futura lei e sobre 
suas repercussões tanto junto 
ao público quanto entre os 
trabalhadores do setor. “Esta 
nova lei dá um suporte maior 

para a população que utiliza 
os bancos e já paga muitas 
taxas para ter uma conta e 
movimentar seu dinheiro. 
Não há nada mais justo que 
disponibilizar algo que os 
ajude em um momento de 
necessidade, mesmo que 

temporariamente enquanto 
estão na agência”, ressaltou.

Sobre a ergonomia e acessi-
bilidade das agências bancárias, 
Teixeira informou que muitos 
bancos já aplicam normas para 
a utilização em suas agências, 
mas é fundamental que o 

poder público mantenha 
a fiscalização desses locais 
para que nenhuma norma 
seja infringida. “A demanda 
em casos extraordinários de 
mobilidade reduzida segue 
a mesma média, que acom-
panha a demanda durante a 

pandemia”, informou.
A autora do projeto de 

lei aprovado pela Câmara, 
Fernanda Moreno, informou 
que segue acompanhando o 
processo após a aprovação 
pelo plenário, mas que não há 
como estimar uma data para 
a sanção e publicação. “Há 
trâmites burocráticos entre a 
Câmara e a Prefeitura após a 
aprovação dos projetos, mas 
a expectativa é de que esta lei 
entre em vigor ainda neste 
ano”, apontou a autora, que 
é bancária por ofício.

Sobre as possíveis ramifi-
cações da nova lei municipal, 
Fernanda acredita que as 
instituições bancárias não 
encontrarão dificuldades em 
implementar a disponibilidade 
das cadeiras de rodas. “Trata-se 
de um investimento baixo - 
além disso, o fornecimento 
de cadeiras já era facultativo 
para algumas agências. Ou 
seja, há agências que já vis-
lumbraram essa necessidade 
de melhor atendimento”, 
explicou.

André Diniz

Objetivo é dar mais conforto aos clientes com necessidades dentro das agências

Mariana Acioli/Arquivo

EDP reforça a necessidade de
cuidados com energia elétrica

O contexto de pandemia 
da Covid-19 e a necessidade 
de isolamento social transfor-
maram as tradicionais festas 
juninas em celebrações mais 
reservadas junto à família 
e, muitas vezes, dentro do 
próprio lar. E para garantir 
um festejo tranquilo e sem 
acidentes, a EDP, distribuidora 
de energia elétrica da região, 
reforça os cuidados necessários 
com energia elétrica.

A segurança começa com 
os preparativos e decoração 
do ambiente. Na hora de fixar 
as ornamentações típicas 
como bandeirolas, faixas e 
outros adereços, nunca utilize 
bocal de lâmpadas ou fiação 
elétrica como suporte. Além 
disso, as “gambiarras” para 
ligar equipamentos elétri-
cos, como caixa de som ou 
freezer podem causar sérios 
riscos de curto-circuito e até 
incêndios.

Outro ponto importante 
é que o uso de benjamins 
ou “t” pode comprometer 
as instalações elétricas. Cada 

Festas julinas em casa

Fernanda aponta que 
investimento será baixo

Mogi News/Arquivo

Com a pandemia, 
festas domésticas 
passaram a ser 
normais, mas 
exigem atenção

tomada é projetada para uma 
determinada corrente e o 
acúmulo de equipamentos 
em um mesmo ponto pode 
resultar em sobrecarga. No 
caso de tomadas escurecidas 
ou com sinais de derretimento, 
é importante chamar um 
profissional capacitado para 
realizar verificação.

Áreas externas
Caso as comemorações 

sejam feitas em lugares abertos, 
por questão de segurança, 
não é permitida a utilização 
dos postes da EDP para fixar 
decorações. Todas as instala-
ções da rede de distribuição 
de energia, que compreen-
dem equipamentos como 
transformadores, estruturas 
e meios de transmissão de 

energia, como cabos e demais 
componentes da rede, ener-
gizados ou não, constituem 
patrimônio da Distribuidora. 

A Companhia alerta, ainda, 
sobre riscos de soltar balões 
e fogos de artifício, que ao 
atingirem a rede elétrica 
podem causar acidentes, 
curto-circuito e colocar a 
segurança das pessoas em 
risco. Da mesma forma, as 
fogueiras devem ser montadas 
e acesas longe da rede de 
distribuição de energia. O 
calor pode danificar a fiação 
elétrica.

“Alguns cuidados simples 
garantem uma comemoração 
tranquila e sem sustos nesta 
época do ano, quando o tema 
é segurança com energia 
elétrica a atenção deve ser 
redobrada”, reforçou Vilmar 
Abreu, gestor de excelência 
ao cliente da EDP. A Com-
panhia recomenda também 
que todos os protocolos de 
saúde sejam adotados para 
evitar o contágio da Covid-19 
durante as celebrações.

Prêmio de Fotografia está 
com inscrições abertas

Fotógrafos profissionais e 
amadores de Mogi das Cruzes 
já podem se inscrever no 11º 
Prêmio de Fotografia de Mogi 
das Cruzes. O concurso tem 
caráter competitivo e traz 
neste ano o tema Mogi – Fé 
e Esperança, com o objetivo 
de buscar o olhar fotográfico 
que traduza a esperança para 
os tempos pós-pandemia. As 
inscrições seguirão abertas 
até o dia 23 de agosto e de-
vem ser feitas por meio de 
formulário online.

O concurso será dividido 
em duas categorias: Prêmio 
Mogi Revela 2021, destinado 
a participantes com idade 
mínima de 18 anos, amadores 
ou profissionais; e Prêmio 
Instagram, que tem partici-
pação livre. Para a primeira, 
cada participante poderá se 
inscrever com no máximo 
duas fotografias, enquanto 
que, para o segundo, não há 
limite de fotografias inscritas. 
Cada concorrente, contudo, só 
poderá ser contemplado com 
uma fotografia por categoria.

O valor total destinado ao 
concurso é de R$ 15 mil, a ser 
dividido a 20 selecionados, 
sendo dez em cada categoria. 
Assim, os dez contemplados 
pelo Prêmio Mogi Revela 2021 
receberão o valor de R$ 1 mil 
cada e os dez selecionados 
pela categoria Instagaram 
receberão premiação no valor 
de R$ 500 cada.

Os concorrentes também 
precisam estar inscritos e com 
o cadastro ativo no sistema 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, o que 
significa 100% de preenchi-
mento das informações obri-
gatórias. Para quem participar 
pela modalidade Instagram, 
é preciso ser seguidor das 
páginas @CulturaMogi e 
@TurismoMogidasCruzes, 
publicar as fotografias com 
a hashtag #mogirevela2021 
e marcar três pessoas na 
postagem.

Há ainda outras regras 
e vedações: não podem ser 
inscritas fotografias tiradas 
antes do ano de 2020 e que 

já tenham sido premiadas 
em outros concursos realiza-
dos no município. Também 
estão vedadas fotografias 
com caráter evidentemente 
publicitário ou institucional, 
bem como as que fizerem 
qualquer tipo de menção 
indecorosa, preconceituosa, 
caluniosa ou difamatória.

Serão desclassificadas ainda 
fotos que constituírem plágio 
ou uso não autorizado de 
direito intelectual. Irregulari-
dades podem ser denunciadas 
a qualquer momento e por 
qualquer pessoa, pelo e-mail 
culturamogi@pmmc.com.br.

Todas as fotografias premia-
das na categoria Prêmio Mogi 
Revela 2021 participarão de 
uma futura mostra fotográfica. 
Mais informações podem ser 
obtidas mediante consulta 
eletrônica, pelo e-mail cul-
turamogi@pmmc.com.br, 
pelo telefone/WhatsApp (11) 
4798-6900, ou diretamente 
na Secretaria de Cultura e 
Turismo, na rua José Bonifácio, 
516, Centro Histórico.
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Por muitas 
dificuldades que você 
esteja enfrentando 
na sua vida, reclamar 
não vai resolver nada 
e apenas aumentará 
o seu sofrimento. 
O melhor a fazer é 
aceitar a sua situação 
e lutar pela superação.

Não invente 
desculpas nem faça 
comparações. Pois 
mesmo que parece 
que outros têm a 
vida mais facilitada 
que a sua, você não 

MOMENTO
especial

Superar difi culdades

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARCOS YAMAUCHI

DIA 19/07: NELSON LUIS DE OLIVEIRA CESAR

ROMEU PAULO BOLINA

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-

do hoje e sempre. Feliz aniversário!

Não fique esperando o futuro para ser 
feliz, faça do presente a sua alegria.”

 cultura@jornaldat.com.br

conhece toda história, 
ou talvez você precise 
viver o que está 
passando.

Talvez você precise 
aprender, crescer e 
evoluir. 

 O uso de celular por crianças

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

 Cada um na sua função! A alfabetização tem o papel na 
aquisição da escrita, o letramento tem o papel na função 
social do ler e do escrever. 
A criança aprende por meio de vários gêneros textuais, para 
que aprendam a diferenciá-los e a perceber a funcionalidade 
de cada um dos textos e as diversas fi nalidades da leitura 
e da escrita (para que lemos e escrevemos). Dessa forma, 
percebemos que alfabetizar e letrar são duas tarefas a serem 
desenvolvidas simultaneamente nas classes de alfabetização.

“A expressão letramento apareceu ao lado da alfabetização 
por se considerar o domínio mecânico da leitura e da escrita 
insufi ciente na sociedade atual, pois deixou de ser satis-
fatório em sua formação o desenvolvimento específi co da 
habilidade de codifi car e decodifi car a escrita” Nova escola.
Como disse Emília Ferreiro numa entrevista à re-
vista Nova Escola: “...a coisa não se resolve dizendo 
que há de se alfabetizar letrando e letrar alfabeti-
zando, porque uma vez que gerei dois termos na 
expectativa educativa é porque temos duas maneiras 
distintas de abordar esses 2 componentes. Cabe ao 
professor descobrir o seu papel nesta fase de alfabet-
ização exercê-lo profissionalmente, ou seja, dialogar 
e debater a partir do seu ofício, com argumentos e 
não simplesmente dizer: isso funciona e isso não.”
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Aproximadamente 500 
boletins de ocorrência foram 
registrados durante os plantões 
da Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) de Itaquaque-
cetuba, nestes quatro meses 
após a inauguração da unidade. 
Além disso, outros cem foram 
elaborados pela internet desde 
o início de março, quando a 
DDM começou a atender as 
vítimas.

Os dados da delegada da 
Delegacia da Mulher de Mogi 
das Cruzes, Luciana Amat, 
apontaram também 77 re-
gistros elaborados em outras 
delegacias e remetidos à DDM 
de Itaquá, que é especializada. 
Amat relembrou que as ocor-
rências de violência doméstica 
no âmbito municipal são 
investigadas pela DDM.

Para ela, estes números 
demonstram a crescente co-
ragem das vítimas em romper 
o ciclo de violência no âmbito 
doméstico, o que na maioria 
dos casos resulta na interrup-
ção deste mesmo ciclo de 
violência enfrentado por estas 
vítimas. Elas, que se sentem 
mais estimuladas a denunciar 
seus agressores, sobretudo 
por terem um ambiente mais 
acolhedor para consolidação 
destas denúncias.

“Devemos ressaltar que as 

DDM de Itaquá registra 

500 boletins de ocorrência

Em 4 meses

denúncias encaminhadas à 
Delegacia de Defesa da Mulher 
de Itaquá ocorrem no âmbito 
da violência doméstica, sendo 
que 102 medidas protetivas já 
foram encaminhadas à juízo, 
de modo a gerar proteção 
a estas vítimas”, ressaltou a 
delegada Luciana Amat.

As denúncias contra os 
agressores podem ser feitas 
por diversos canais como o 
próprio registro de Boletins 
de Ocorrência diretamente 
nesta delegacia, pela internet 
e até mesmo por meio de 
eventuais denúncias pelo 
disque 180, bem como pelo 
acionamento da Polícia Militar 
pelo número 190.

A Delegacia de Defesa da 
Mulher de Itaqua está locali-
zada na Avenida João Barbosa 
de Moraes, n° 448, na Vila 
Zeferina, e pode ser procurada 
a qualquer momento pelas 
vítimas, com atendimento 
de segunda a sexta-feira no 
horário entre das 9 às 18 horas.

Thamires MarcelinoPrograma beneficiou 
557 microempresas

Números finais estão abaixo da previsão máxima da Prefeitura de Mogi, 
que era de mais de 7 mil pretendentes atendidos com o aporte financeiro

AUXÍLIO EMPRESARIAL

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Mogi das 
Cruzes informou no começo 
desta semana os detalhes 
sobre o programa Auxílio 
Empresarial Mogiano, que 
encerrou no início do mês a 
etapa de cadastramento. No 
total, 854 micro e pequenas 
empresas se cadastraram para 
o programa de suplementa-
ção de renda no contexto da 
pandemia.

O programa foi criado em 
abril como resposta da admi-
nistração à crise econômica 
causada pelas medidas de 
isolamento no primeiro tri-
mestre deste ano. Na ocasião, 
apenas serviços essenciais 
como supermercados, farmá-
cias e lojas de materiais de 
construção, foram autorizados 
a abrir, ainda com restrições 
de circulação e de horário de 
funcionamento.

O Auxílio Empresarial 
Mogiano tinha, na época, a 
meta de alcançar até 7.687 
micro e pequenas empresas 

de setores não-essenciais, 
com até cinco funcionários 
registrados, e que tenham 
adotado o sistema tribu-
tário Simples Nacional. O 
repasse, sem a necessidade 
de pagamento por parte do 
beneficiário, é equivalente 
a duas parcelas mensais de 
R$ 300 por funcionário, po-
dendo chegar até a R$ 1,5 mil.

Segundo a secretaria, 854 
empresas procuraram a muni-
cipalidade durante o período 
de cadastro, que foi encerrado 
no início deste mês. Deste 

total, 557 interessados tiveram 
o cadastro aprovado. “Este 
número, no entanto, não é o 
final, uma vez que os cadas-
tros que não se enquadraram 
receberam orientações sobre 
as adequações necessárias e, 
neste caso, podem apresentar 
solicitação de reconsideração”, 
explicou a Pasta.

O programa, ao ser lan-
çado, contou com aporte 
de R$ 6,7 milhões para o 
pagamento. Até o momento, 
segundo a administração, R$ 
713,4 mil foram repassados 

às empresas, sendo que ainda 
R$ 135,9 mil deverão ser 
pagos. “Os números podem 
crescer, devido também pelas 
reconsiderações”, alertou o 
município.

Auxílio Emergencial 
A Prefeitura também falou 

sobre a possibilidade, levanta-
da na Câmara de Vereadores, 
de suplementar o programa 
Auxílio Emergencial Mogiano, 
destinado às famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social durante a pandemia. “A 
Prefeitura está finalizando os 
estudos sobre a utilização do 
valor excedente do Auxílio 
Empresarial. As discussões 
contam com participação da 
Câmara e, ao final do trabalho, 
um novo projeto deverá ser 
encaminhado ao Legislativo 
para análise”, concluiu.

O programa, que realizou 
a terceira e última rodada 
de repasses no final de ju-
nho, alcançou cerca de 32 
mil famílias mogianas, com 
um investimento total de 
R$ 9,7 milhões.

Meta foi atender lojistas de produtos não-essenciais

Mariana Acioli/Arquivo

André Diniz

Números 
demonstram a 
crescente coragem 
das vítimas em 
romper o ciclo de 
violência


