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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 

Educação relata prejuízos
com o ensino a distância
Problemas vão das limitações nas áreas cognitivas, social e físicas dos estudantes até as restrições alimentares

REFLEXOS DA PANDEMIA

Cemitérios seguem fechados a visitas para evitar aglomerações. Cidades, página 7

O ensino remoto gerou não apenas 
a defasagem no aprendizado como 
diversos impactos nas áreas cogni-
tiva, social, física e alimentar dos 
alunos. A afirmação é da Secretaria 
de Educação de Mogi das Cruzes, 
ao apontar os desafios trazidos pela 
pandemia da Covid-19. O acesso às 
aulas remotas pelos alunos que mo-
ram em regiões afastadas, onde o si-
nal de internet é fraco, e aqueles que 
convivem em lares economicamente 
vulneráveis é limitado ou inexistente.  
Cidades, página 6

Internet de baixa qualidade provoca interrupções no acompanhamento das atividades online
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APÓS OS 60 ANOS

Riscos de AVC e 

infarto crescem 

com o inverno

Segundo os especialistas, 
pessoas com mais idade 
passam por uma reação 
natural do organismo no 

período mais frio que facilita a 
ocorrência dessas doenças.

Maturidade + Saúde, 
página 10
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PROJETO POLÊMICO
A sessão da última terça-feira da 
Câmara de Mogi teve, nas redes 
sociais, a sua maior audiência no 
primeiro semestre deste ano. A vo-
tação do polêmico projeto de De-
creto Legislativo que estabeleceu 
a criação da Frente Parlamentar 
Cristã de Defesa da Família con-
tou com mais de 50 participan-
tes em uma de suas plataformas, 
onde os parlamentares realiza-
ram um acalorado debate à parte. 
A assessoria de imprensa do Le-
gislativo mogiano reiterou que, a 
despeito dos seis votos contrários, 
a votação oficial foi de 14 votos fa-
voráveis.

APLAUSOS AOS CAMPEÕES
A equipe de basquete masculino 
Sub-15 do colégio Mello Dante re-
cebeu uma moção de aplausos pela 
conquista da Copa Sul-Americana 
2021, realizada em Campos do Jor-
dão. O time bateu, na final, a equipe 
do Curitibano. A moção foi de au-
toria do vereador Mauro de Assis 
(PSDB), o Maurinho do Despachante. 

REFORÇO NA SEGURANÇA 
O vereador Juliano Botelho (PSB) 

encaminhou indicação ao Executi-
vo, por meio da Secretaria Munici-
pal de Segurança, para o reforço do 
policiamento da Guarda Municipal 
na região do Botujuru. O pedido vem 
de demandas da comunidade, após 
mais um caso de roubo contra um 
estabelecimento comercial familiar.

RESÍDUOS SÓLIDOS
Um grupo de vereadores encami-
nhou um pedido ao prefeito Caio 
Cunha (Pode) para que a adminis-
tração municipal estude a criação 
do Plano Diretor de Saneamento 
e Resíduos Sólidos. A medida tem 
como objetivo estabelecer parâ-
metros e políticas públicas para o 
tema que vem ganhando destaque 
na agenda ambiental da Casa nas 
últimas semanas.

HOMENAGEM
O vereador Mauro de Assis Marga-
rido (PSDB), o Maurinho do Des-
pachante, rendeu homenagens no 
início da semana a Waltely Aquino 
de Oliveira Junior, o Tely. Conheci-
do como ex-assessor de imprensa, 
ex-empresário e eterno jornalista, 
morreu aos 67 anos, vítima de um 
acidente vascular cerebral (AVC).

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

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
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ANDRÉ DINIZ

Mauro Jordão é médico.
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Escolha de instituição de 
idosos precisa ter critério

A utilização de instituições 
dedicadas a pessoas com mais 
de 65 anos que necessitam de 
atenção em tempo integral, 
as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos 
(ILPIs), estão deixando de 
ser um tabu na sociedade 
contemporânea. No entanto, 
diversos pontos devem ser 
observados pelos familiares 
que precisam deste tipo de 
cuidado.

A vice-presidente do Conselho 
Municipal do Idoso de Mogi 
das Cruzes, Juraci Fernandes 
de Almeida, lembrou do caso 
de uma das instituições que 
foram vistoriadas após o 
recebimento de denúncias 
e fechada permanentemente 
em março.

Segundo a conselheira, o 
local não possuía infraestrutura 
adaptada para a mobilidade 
reduzida dos internos nem 
para a lavanderia de roupas 

Tabu

de cama e vestuário, mão-de-
-obra adequada para atender 
a todos de forma adequada, e 
não possuía uma rotina alimen-
tícia assinada por profissional 
formado em Nutrição. “As 
pessoas tem que ter a plena 
noção do que uma ILPI deve 
oferecer, devem visitar com 
antecedência e ter a plena 
noção de onde a pessoa vai 
dormir, quais atividades serão 
desempenhadas com quem 
está lá para o seu bem-estar 
mental e físico.”, informou.

Juraci informa que há dois 
telefones disponíveis para 
denúncias da população sobre 
asilos e casas de repouso que 
não respeitem o Estatuto do 
Idoso nem as determinações 
do Ministério da Saúde. Um 
deles é o Disque 100, que 
funciona em tempo integral 
com o repasse das denúncias 
ao Conselho, que pode ser 
acionado diretamente pelo 
telefone 4798-4716. O Con-
selho Municipal do Idoso de 

Mogi das Cruzes também 
pode informar à população 
quais são as instituições que 
estão credenciadas e operam 
dentro da legalidade.

A Prefeitura informou que 
possui uma programação 
de inspeções nas ILPIs e 
instituições voltadas a idosos, 
bem como o atendimento de 
denúncias que são repassadas 
ao Conselho Municipal do 
Idoso e Ministério Público. 
No total, foram 11 inspeções 
em asilos e três inspeções em 
Centros-Dia. “Destas, quatro 
apresentaram irregularidades, 
sendo que três foram fecha-
das por não atenderem aos 
requisitos mínimos de fun-
cionamento e uma ficou com 
restrição de novas admissões.

Segundo a Administração 
Municipal, Mogi das Cruzes 
possui quatro ILPIs filantrópicas 
voltadas a pessoas de baixa 
renda e nove particulares, 
um Centro-Dia público e 
dois particulares.

André Diniz

Mogi Contra a Covid atenderá 
a região de Cezar de Souza

Interessados devem comparecer munidos de comprovante de endereço, RG ou documento com foto e Cartão SUS

CARAVANA

A Caravana Mogi Contra a 
Covid estará na semana que 
vem, de segunda a sexta-feira 
(19 a 23 de julho), no esta-
cionamento do Supermercado 
Rimar (avenida Ricieri José 
Marcatto, 465 - Vila Suíssa). 
A carreta atenderá o públi-
co em geral, com testagem 
rápida e gratuita, das 8 às 
17 horas. As senhas para as 
pessoas que desejam fazer o 
teste são distribuídas às 8 e 
às 13 horas. Os interessados 
devem comparecer munidos 
de comprovante de endereço 
em Mogi das Cruzes, RG 
ou documento com foto e 
Cartão SUS.

No local, também haverá 
um espaço destinado para a 
testagem dos comerciantes 
e funcionários do comércio 
e dos supermercados. Neste 
caso, os interessados devem 
fazer um cadastro e, para isso, 
devem entrar em contato com 
uma das entidades represen-
tativas do setor da Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC), Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomercio) ou 

Sindicato dos Empregados no 
Comércio (Sincomerciarios). 

O exame realizado é do tipo 
Teste Rápido Antígeno, que 
realiza a detecção qualitativa 
de antígenos de Sars-CoV-2 em 
amostras de swab coletadas 

da nasofaringe e/ou orofaringe 
(nariz ou boca) e resultado em 
20 minutos. Os casos positi-
vos são encaminhados para 
a Central de Monitoramento 
da Covid-19, que conta com 
equipe multidisciplinar para 

orientar sobre os cuidados 
e procedimentos indicados.

O atendimento da Caravana 

Mogi Contra a Covid ocorreu 
até ontem na praça Oswaldo 
Cruz, para comerciantes e 

funcionários do comércio, 
além do público em geral. 
O trabalho na região central 
foi iniciado no dia 5 de ju-
lho. Antes do Centro, a ação 
havia sido desenvolvida em 
Jundiapeba, entre os dias 22 
e 30 de junho. Depois que a 
carreta realizar o atendimento 
em Cezar de Souza, a próxima 
região beneficiada será Braz 
Cubas, entre 26 e 30 julho, 
enquanto na rua Thuller o 
período será de 2 a 6 de agosto.

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa que, até 
quinta-feira passada, já fo-
ram realizados 2.849 testes 
na Caravana Mogi Contra 
a Covid, na praça Oswaldo 
Cruz. Deste total, 140 foram 
positivos. 

Com relação à testagem do 
comércio, 141 comerciantes e 
empregados do comércio foram 
testados e 2 casos positivos 
foram registrados – os números 
relativos ao comércio já estão 
incluídos no total geral.

Carreta atenderá o público em geral, com testagem rápida e gratuita; senhas serão distribuídas às 8 e às 13 horas

Divulgação/PMMC

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
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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
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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.

11ª edição
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Ensino remoto trouxe prejuízo 
para a Educação, afirma Mogi

Para reaver o tempo perdido, gabinete que busca fortalecer e incentivar o aprendizado foi instalado no município

ONLINE

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 
ontem a Secretaria de Edu-
cação de Mogi das Cruzes, ao 
apontar os desafios trazidos 
pela pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

A Pasta garantiu 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 
Gabinete 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 por 
meio de um diálogo interins-
titucional, reunindo gestores, 
sistema de justiça, órgãos de 
controle e organizações da 
sociedade civil.

A primeira reunião será na 
próxima segunda-feira. Ainda 
ontem, a secretaria divulgou 
que o início da Fase 2 da 
retomada gradual das aulas 
presenciais será no dia 2 de 
agosto. “Com o retorno do 
recesso na próxima segunda-

-feira, este novo grupo de 
unidades escolares irá oferecer 
inicialmente o ensino remoto 
e se organizará para o aten-
dimento misto (presencial e 
remoto), como tem ocorrido 
nas escolas da Fase 1”. Para 
esta segunda etapa, mais 74 
unidades já estão autorizadas. 
Outras unidades, que estão 
em fase final de vistoria, serão 
divulgadas nos próximos dias.

A retomada das aulas pre-
senciais na rede municipal de 
ensino tem sido feita de forma 
gradual, de acordo com os 
índices epidemiológicos da 
cidade, e não é obrigatória 
para as famílias. As unidades 
escolares passam por um 
processo de vistoria para 
o efetivo cumprimento do 
protocolo sanitário, que conta 
com mais de 100 regras e foi 
elaborado pelas secretarias 
municipais de Educação e 
Saúde.

Thamires Marcelino

Depois de um ano e meio 
do início da pandemia de 
Covid-19, o varejo identifica 
um movimento no aumento 
de compras nas lojas de rua. 
Pesquisa divulgada pela Inte-
ligência de Mercado (IEMI), 
empresa de consultoria de 
pesquisa de mercado, apontou 
que 57% dos consumidores 
preferiram comprar roupas 
e calçados em lojas de rua, 
enquanto 43% escolheram os 
shoppings. A tendência foi 
identificada por um levan-
tamento realizado durante 

Lojas de rua ganham preferência dos consumidores
Comércio

mais o lojista do cliente.
Para incentivar este mo-

vimento, a ACMC está com 
a campanha Compre no 
Comércio Local, que segue 
até outubro. A cada mês é 
realizado um sorteio com 
dois ganhadores, o primeiro 
recebe R$ 2 mil em vales-

-compras para gastar nas lojas 
participantes da campanha, 
enquanto o segundo leva 
R$ 1 mil em vale-compras 
para usar nos comércios 
integrantes da ação. Ao todo, 
serão sorteados R$ 18 mil 

para valorizar o comércio 
local, seja ele de lojas de rua 
ou de centros de compras.

Um dos pontos que po-
dem ter contribuído para 
o avanço da escolha das 
lojas de rua foi que muitas 
pessoas passaram a trabalhar 
em casa, o que motivou a 
compra no comércio do 
bairro.  A estratégia das 
lojas disponibilizarem novas 
opções de compra, como por 
meio de delivery, take out, 
drive-thru e venda pelas 
redes sociais, aproximou 

em prêmios. Para participar 
basta comprar R$ 50,00 nas 
lojas parceiras e preencher 
o cupom para concorrer.

“O objetivo da ACMC é 
fazer com que as pessoas 
continuem comprando no 
comércio da cidade, não 
apenas na região central, 
mas nos bairros também. 
O movimento no comércio 
gera mais empregos, mais 
renda e mais desenvolvi-
mento para o município “, 
observou a presidente da 
ACMC, Fádua Sleiman.

o mês de abril. 
No ano passado, a mesma 

pesquisa mostrou que os 
shoppings eram a escolha de 
56% dos clientes, enquanto 
as lojas de rua tinham a 
preferência de 44% dos 
entrevistados.

Desde o último ano, também 
se observa a tendência dos 
consumidores adquirirem 
seus produtos no comércio 
perto de casa ou do trabalho. 
Para a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
este movimento é importante 

ALGUÉM TE CON

novos leitos para
a cidade de Mogi

126
Atendimento pós-Covid-19

atendidos nos 2 primeiros meses 

196 pacientes

NOSSA
LUTA
CONTRA A
PANDEMIA

atendimentos ao mês
10 MIL

Central para Monitoramento de casos de Covid-19
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Visitas a cemitérios continuam 
suspensas em razão da Covid-19

Medida existe para evitar aglomerações, no entanto impede que funerais mais tradicionais sejam realizados

HOMENAGENS

A pandemia do coronaví-
rus (Covid-19) vem sendo 
abordada pelo governo do 
Estado, por meio de seu 
Plano São Paulo de Retomada 
das Atividades, como “em 
transição”. No entanto, em 
Mogi das Cruzes, uma das 
atividades mais importantes 
ainda segue sem definição - o 
direito das pessoas de prestar 
homenagens aos parentes e 
amigos que faleceram.

Segundo o Palácio dos 
Bandeirantes, São Paulo está 
na Fase 1 (Vermelha), mas 
vem implementando a “Fase 
de Transição” desde 8 de 
julho. O período vem depois 
de uma série de proibições 
implementadas pelo governo 
do Estado e pela Prefeitura 
de Mogi desde o mês de 
fevereiro, com o aumento do 
número de casos positivos 
e óbitos da Covid-19.

Na fase em questão, estão 
autorizadas algumas atividades 
antes tidas como proibidas, 
como o funcionamento de 
bares, restaurantes, academias, 
salões de beleza e barbearias, 
bem como eventos culturais 
das 6 às 23 horas. No entan-
to, ainda existem restrições 
quanto à capacidade e ao 
agendamento com o objetivo 
de evitar aglomerações.

Em Mogi, entretanto, ainda 
há a restrição quanto à visitação 
dos cemitérios públicos. No 
dia 30 de junho, o vereador 
Edson Santos (PSD) enviou 
uma indicação ao poder 
Executivo pedindo a revisão 
da proibição. O parlamentar, 
em sua justificativa, lembrou 
o impacto psicológico de 
milhares de famílias que 
não puderam se despedir de 
pais, mães, filhos, cônjuges 
e amigos que sucumbiram 
à doença. Até anteontem, a 
Prefeitura registrava 1.525 
mortes pela Covid-19.

Antes da pandemia, os 
moradores tinham acesso 
aos mais de 18 mil jazigos 
disponibilizados nos três 
cemitérios municipais da 
cidade, com horário de fun-
cionamento das 8 às 17 horas.

Questionada pela reportagem, 
a Secretaria de Governo de 
Mogi das Cruzes informou 
que, devido ao período da 
pandemia e as restrições 
causadas pelo coronavírus, 
a visitação aos cemitérios 
continua suspensa, e que 
continuará até nova ordem 
das autoridades sanitárias.

O Procon da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes alerta os 
consumidores sobre os riscos 
envolvendo o fornecimento 
de dados sensíveis, como a 
biometria, para estabeleci-
mentos em geral. Algumas 
empresas, como farmácias, 
têm condicionado o cadastro 
à concessão de descontos, 
sem informar com clareza ao 
consumidor sobre a forma de 
utilização dos dados.

As regras para a coleta de 
informações pessoais são 
reguladas pela Lei Geral de 

Procon alerta sobre fornecimento de dados
Cadastro em estabelecimentos

uma violação da liberdade 
do consumidor.

É importante também que 
o consumidor seja informado 
no ato do cadastro sobre um 
canal de comunicação, que 
permita que ele pessoalmente 
faça a ativação ou desativação 
de seus dados pessoais.

O risco principal nestes 
casos é a segurança. “Se não 
houver uma plataforma segura, 
os dados podem ser usados 
indevidamente, como temos 
visto no último ano, nos 
casos envolvendo bancos 

descontos”, explicou Fabiana 
Bava, coordenadora do Procon.

O cliente tem de ser in-
formado sobre a finalidade 
da coleta dos dados, onde 
estas informações serão ar-
mazenadas e quem é o órgão 
de controle do cadastro. O 
consumidor tem de dar seu 
expresso consentimento sobre 
com quem a empresa pode 
compartilhar as informações. 
O Procon ressalta ainda que 
este termo de consentimento 
não pode ser previamente 
preenchido, pois caracteriza 

que concederam créditos 
consignados a beneficiários 
do INSS sem consentimento, 
o que tem gerado inúmeros 
prejuízos”, observou Fabiana.

Para mais informações 
e denúncias na forma de 
cadastramento de dados, o 
consumidor pode entrar em 
contato pelo 4798-5090, ou 
pelo e-mail atendimento.pro-
con@pmmc.com.br. Para o 
atendimento presencial, deve 
ser feito o agendamento pelo 
e-mail agendamentopac@
pmmc.com.br.

Proteção de Dados, que prevê 
inúmeros critérios às empre-
sas no intuito de proteger o 
consumidor.

“Recebemos reclamações de 
consumidores sobre empresas 
que solicitavam além dos 
dados, a biometria e a digi-
talização de um documento 
com foto e assinatura. Mas 
os estabelecimentos precisam 
ter um motivo claro para 
solicitar estes dados sensíveis, 
o que é uma exigência da lei, 
e não podem condicionar 
o cadastro à concessão de 

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

 Quer saber mais? Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code abaixo ou acesse: bit.ly/alguemtecontou

ra
ogi
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os 2 primeiros meses 

es

atendimentosexclusivos de 
Covid-19 no Hospital Municipal, 

equipamento referência naregião

MIL
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5 dias, durante  

megaoperação

+29 mil

Sistema online de agendamento para agilizar a vacinação 
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Procuro Casa para alugar.
Entre Alto Ipiranga e Mogi 

Moderno com 3 dormitórios. 
Tratar com Miguel Ortega    

Tel  9 6497  0122 / 4794 
8392
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3/arc. 4/dorê — vate. 5/boiar — merci. 6/aimoré — prouni. 11/desembarque.

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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Programa vai capacitar profissionais da saúde para o SUS

O Ministério da Saúde lançou, em Brasília, o Plano Nacional de 
Fortalecimento das Residências em Saúde, com o objetivo de capacitar 
profissionais da saúde em especial para o Sistema Único de Saúde (SUS) 
nos âmbitos federal, estadual e municipal. Para tanto, a meta é aumentar a 
oferta de vagas e os valores das bolsas pagas para as residências na área 
da saúde, bem como para os preceptores, que são os supervisores das 
residências. 

DE OLHO NO TEMPO

Além das temperaturas 
baixas, o inverno traz outro 
tipo de preocupação para a 
saúde para todas as pessoas, 
especialmente quem tem mais 
de 60 anos de idade: a pre-
disposição a ter um infarto 
ou Acidente Vascular Cere-
bral (AVC). É uma reação do 
nosso próprio organismo e 
terminações nervosas para 
manter a nossa temperatura 
corporal: “As veias se con-
traem e esta contração faz 
aumentar a pressão arterial, 
muitas vezes sobrecarregando 
o coração e podendo ocorrer 
infartos e AVCs. No caso dos 
infartos com esta constrição, 
as artérias nutrem placas de 
gorduras e o infarto nada mais 
é que a obstrução na passa-
gem do sangue”, explicou 
o médico Luiz Taveira dos 
Santos, que é infectologista 
do Hospital Municipal Dalila 
Ferreira Barbosa, em Arujá. 

Ele diz que o grande risco 
são as três artérias que en-
volvem o coração e que nos 
casos de infarto fulminante 
aumentam muito a morta-
lidade do paciente. Você já 

Cristina Gomes 

Inverno aumenta os riscos de 
infarto e AVC após os 60 anos
Médico alerta para cuidados com a alimentação; atividade física e remédios para quem controla pressão arterial

a medicação em dia é ne-
cessário também fazer uma 
atividade física e no caso de 
qualquer alteração consultar 
o médico.

Para prevenir o infarto, ele 
recomenda tomar um compri-
mido de AAS após o almoço. 
Apesar dos riscos maiores para 
os acima de 60, os infartos 
e AVC ultimamente não tem 

Divulgação

Luiz Taveira dos Santos é médico e faz um importante alerta para todos durante  o inverno
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poupado os mais jovens com 
o atual ritmo de vida que as 
pessoas levam de correria e 
muito estresse. A pandemia 
agravou ainda mais a situa-
ção e existe a necessidade de 
fazer o acompanhamento e 
um checkup para ver se o 
colesterol está alto, se o tri-
glicérides está controlado. Se 
houver predisposição fami-
liar é importante fazer uma 
dieta saudável.

“Neste período de inverno 
a gente percebe que aumen-
ta o número de pessoas que 
chegam ao Pronto Socorro 
com dores no peito”. Se a 
pessoa sentir uma dor in-
cômoda no meio do peito 
no lado esquerdo do tórax 
localizada pode ser o início 
de uma angina, um pré-in-
farto. E existem pessoas que 
começam a sentir tonturas, 
alteração na voz e dificulda-
de para falar palavras ou dor 
de cabeça forte: “A dor do 
infarto é opressiva e come-
ça na região do estômago e 
vai aumentando até o peito. 
Quem é diabético começa a 
ter sudorese, sinal de que algo 
está errado na circulação”.

De acordo com informa-
ções do Instituto Nacional 
de Cardiologia (INC), bai-
xas temperaturas contribuem 
para a chamada vasoconstri-
ção. Esse é o nome técnico 
da contração dos vasos do 
corpo humano. Em outras 
palavras, estamos falando 
da sobrecarga do sistema 
circulatório e do aumento da 
chance de ataques cardíacos.

As artérias coronárias res-
pondem pela chegada do oxi-
gênio ao miocárdio. Assim, 
quando esses vasos sanguí-
neos que irrigam o músculo 
do coração ficam obstruídos 
ou não funcionam como de-
veriam, o sistema circulató-
rio para. O resultado disso é 
que o transporte de sangue, 
nutrientes e oxigênio pelo 
corpo também para. 

O INC reforça os cuida-
dos com a saúde no inver-
no tomando muito líquido, 
com alimentação equilibra-
da, fazendo atividade física 
e mantendo sob controle a 
medicação já receitada. O 
checkup anual também é 
indicado para avaliar a saú-
de geral de qualquer pessoa.

ouviu falar que no frio é bom 
manter os pés aquecidos para 
não sobrecarregar o coração? 
De acordo com o dr. Tavei-
ra, os pés tem circulação de 
veias e artérias que levam o 
sangue para o coração. Sem 
os devidos cuidados e pro-
teção contra o frio há altera-
ção na circulação, que acaba 
mesmo é ficando mais lenta.

Para afastar todos estes 
riscos de infartos e AVC, a 
recomendação é ter uma 
alimentação saudável; evitar 
frituras e gorduras e o adicio-
nal de quem já usa remédios 
controlados tomar conforme 
pede a recomendação médi-
ca: “Aquecer o corpo também 
é fundamental”, disse. Além 
de alimentação adequada e 
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SAÚDE E ESTÉTICA

Durante a pandemia do 
coronavírus aumentou a 
preocupação da população 
com a saúde. Isso é fato e 
nem poderia ser diferente: 
seja para reforçar a imuni-
dade e manter o vírus bem 
longe ou para se manter 
mesmo em forma, com 
mais qualidade de vida 
e autoestima elevada, a 
procura por tratamentos na 
área registrou um aqueci-
mento. A obesidade é um 
fator de risco para esta e 
outras doenças e estar com 
o peso em dia, já que no 
isolamento muita gente 
ganhou quilos extras por 
estar mais recluso em casa, 
sem as atividades habituais, 
agora a preocupação é se 
manter saudável mais do 
que nunca.

Na Clínica MagraSS, em 
Mogi das Cruzes, a procura 
aumentou não apenas pela 
parte estética, mas por uma 
questão de se buscar vida 
saudável e com qualidade. 

A maior demanda na 
clínica ainda é das mulheres, 
mas o público masculino 
tem ido atrás, não só da 
saúde, mas também para 
dar uma atenção ao corpo. 

“A nossa preocupação é 
dar um atendimento com-
pleto com profissionais 
especializados e preparados, 
oferecendo uma linha de 
alimentos e cosméticos, 
que unem o acompanha-
mento nutricional e esté-
tico. Entregamos 100% de 
eficácia porque o nosso 
método é comprovado, 
é exclusivo da MagraSS, 
pelo qual alcança os seus 
objetivos de forma leve. Não 
trabalhamos com dietas e 
nem com medicamentos. 
Trabalhamos com nutrição 
aliada a procedimentos 
estéticos”, afirmou Marceli 

Cristina Gomes

Pandemia aumenta procura por 
tratamentos para emagrecer
Clínica MagraSS, em Mogi das Cruzes observou aumento da demanda e há outros serviços também disponíveis no catálogo
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Marceli Ostrowski é gestora e enumera benefícios do tratamento para quem decide emagrecer

Equipe responsável pelo atendimento e o sucesso da clínica

Ostrowski, gestora da clí-
nica, também enfermeira 
e consultora em estilo de 
Vida Saudável.

Ela disse que as pessoas 
tem uma ideia errada so-
bre o emagrecimento, que 
basta parar de comer, mas 
é justamente o contrário: é 
aprender a comer preparações 
deliciosas e nutritivas dentro 
de um planejamento para 
se chegar a meta traçada.

Quanto tempo demora um 
tratamento para emagrecer? 
É muito difícil estimar um 
prazo pois depende de cada 
caso. Tem paciente que quer 
emagrecer cinco quilos num 
espaço de tempo, no outro 
são 30 quilos, etc. Como a 
avaliação gratuita na clínica 
é personalizada depende 
de pessoa para pessoa. Os 
objetivos são planejados 
pela equipe de profissionais 
juntamente com o paciente, 
inclusive, com o exame de 
bioimpedância que vai 
apontar vários parâmetros 
importantes para se definir 
o tratamento adequado 

conforme os objetivos do 
cliente. Vale lembrar que 
o exame de bioimpedân-
cia ou um laudo assinado 
por um farmacêutico é o 
que garantiu a quem tem 
comorbidade a vacina an-
tecipada dependendo do 
Índice de Massa Corporal 
(IMC). “Traçamos junto 
com o cliente as necessi-
dades dele e os resultados 
que precisamos alcançar”, 
acrescentou.

Nem sempre exercícios 
físicos e uma alimentação 
que nós consideramos 
adequadas são suficientes 
para a pessoa emagrecer: 

“Por isso tem gente que 
faz atividade físicas, se 
alimenta de forma razoável 
e não emagrece. É que para 
emagrecer é preciso ajuda 
profissional e muitas vezes 
este tipo de informação 
não está na internet que 
geralmente é um meio onde 
nós buscamos informações”.  

Apesar do nome MagraSS, 
que é a expertise do negó-
cio, a clínica oferece um 

leque de procedimentos e 
tratamentos como: gordura 
localizada, celulite, flacidez, 
estrias, tratamento facial; 
limpeza de pele; hidrata-
ção facial, peeling, botóx, 
preenchimento, papada, 
tratamento capilar, massagens 
relaxantes e o tratamento 
anti-estress, que muitas 
vezes está relacionado ao 
emagrecimento e ajuda, 
inclusive, no processo de 
perda de peso. Isso porque 
muitas vezes, a pessoa não 
consegue emagrecer e não 
tem ideia que o estresse e a 
ansiedade comprometem 
os resultados na balança. 

E o diferencial da clínica 
é entregar o resultado que o 
cliente veio buscar de uma 
forma muito humanizada: 

“Muitas vezes o paciente 
chega com a autoestima lá 
embaixo, com problemas 
psicológicos, familiares e 
problemas no trabalho e 
precisam muito de nós 
para ouvir, ser o alicerce. 
Trabalhamos a autoestima 
e o cuidar da saúde com 

o maior amor do mundo”, 
disse Marceli.

Os pacientes contam com 
um aplicativo exclusivo 
24 horas por dia, onde ele 
pode tirar dúvidas com 
a nutricionista, receber 
orientações, ver e fazer 
receitas saudáveis em 
casa, além de registrar as 
refeições para a próxima 
ida à clínica onde é feito 
todo o acompanhamento 
com nutrionista e demais 
profissionais da área para 
verificar o progresso do 
tratamento 

A MagraSS é a maior 
franquia de emagrecimento 
saudável da América Latina 
em tratamentos completos 
para emagrecimento aliado 
a parte estética que ajuda e 
auxilia no processo. Sendo 
assim faz se necessário, a 
ida do cliente uma vez na 

semana na clínica: “Nós 
entregamos o resultado e não 
deixamos ele desassistido. 
É um acompanhamento 
muito de perto para que 
não desista e alcance a 
meta que nós traçamos”, 
finalizou Marceli. Também 
na clínica é possível comprar 
pizza, docinho, biscoitinho, 
alimentos saudáveis e nu-
tritivos e saborosos, além de 
cosméticos usados lá e que 
vão auxiliar no tratamento 
em casa colaborando para 
alcançar o objetivo desejado. 

Com o lema emagreci-
mento saudável e estética 
de resultado, a clínica Ma-
graSS está localizada na 
rua Coronel Souza Fran-
co, 209 - na Praça Norival 
Tavares - Parque Monte 
Líbano. O telefone para 
outras informações é o 
4312-3292. 
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A linha 2022 do Fiat Cro-
nos evoluiu e chega às con-
cessionárias da marca com 
uma importante novidade: 
a série especial S-Design, a 
mais buscada e desejada 
pelo consumidor do sedã 
da marca, passou por uma 
reestilização visual comple-
ta e ficou ainda exclusiva e 
esportiva.

Conhecida pelo visual 
com itens de estilo escu-
recidos, agora o Cronos S-
-Design privilegiou a so-
fisticação com a inclusão 
do bronze aos elementos.

A mudança começa pelo 
exterior, que na dianteira 
recebeu detalhe em bronze 
no logo Fiat e na grade in-
ferior; na traseira, além do 
logotipo na tampa do por-
ta-malas, o nome do mode-
lo e o badge S-Design têm 
as peças também escure-
cidas e em bronze.

Internamente, a versão 
apresenta volante em cou-
ro com costura em bronze, 
painel e console central com 
detalhes em bronze, e ban-
cos com padronagem dife-
renciada em relevo e costu-
ra em bronze, aqui também 
na coifa do câmbio.

A série S-Design oferece 
ainda mais exclusividade, 
requinte e personalidade 
com as rodas de liga leve 
de 15 polegadas e friso la-
teral, faróis de neblina, re-
trovisores elétricos e spoil-
ler traseiro.

No interior, o alto pa-
drão de qualidade da ca-
bine combina o ambien-
te sofisticado com itens de 
conforto, a exemplo do ar-
-condicionado automático 
digital e do sistema Keyless 
Entry n’Go (conveniência 
e comodidade extras ao li-
berar o uso do telecoman-
do para destravar as portas 
e ligar a ignição; sensores 
de presença instalados nas 
maçanetas dianteiras ex-
ternas e na tampa do por-
ta malas, somados ao bo-
tão de ignição instalado no 
interior da cabine, fazem 

FIAT

Linha 2022 do Cronos chega 
com série especial S-Design
Marca italiana explicou que o sedã passou por uma reestilização completa e ficou mais esportiva e completa

Suplemento
automotivo
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Fiat informou que alteração começou na parte externa e logo na dianteira recebeu detalhes em bronze com o logotipo da marca italiana na grande inferior

Aliás, o detalhe em bronze foram colocados para dar um tom sofisticado para o sedã

Volante em couro é outra novidade para o modelo especial

todo o trabalho ao simples 
toque dos dedos).

O Cronos S-Design tam-
bém dispõe de importantes 
equipamentos, como câme-
ra de ré, retrovisores elétri-
cos, Hill Holder e controles 
eletrônicos de tração e es-
tabilidade. A série especial 
pode ser adotada na confi-
guração Drive 1.3 e sai por 
R$ 4.500,00.

O Fiat Cronos recebe os 
consumidores também com 
espaço de sobra, principal-

mente no porta-malas de 
525 litros, o maior da ca-
tegoria.

Confira os principais itens 
de série das versões equi-
padas com motor 1.3 (que 
produz até e seus respecti-
vos preços:

Cronos 1.3 MT – R$ 72.990
A versão de entrada do 

sedã tem como novida-
de o Fiat Script jateado no 
espelho retrovisor externo, 
que agora dispõe de indi-
cador de seta, e com a eti-

queta Fiat Flag nas laterais 
dos bancos dianteiros. O 
modelo reúne economia 
com o motor Firefly 1.3 de 
quatro cilindros e câmbio 
manual e vem completo 
de série. Traz itens como 
ar-condicionado, direção 
elétrica, chave com teleco-
mando, rádio com conexão 
Bluetooth e USB diantei-
ro. Além disso, tem moni-
toramento de pressão dos 
pneus, vidro dianteiro e tra-
vas elétricas, alarme peri-

métrico, comandos de som 
no volante e lanternas em 
LED, entre outros.

Cronos Drive 1.3 MT – 
R$ 78.590

A versão Drive 1.3 incor-
pora a extensa lista de itens 
da configuração de entra-
da e soma a moderna cen-
tral multimídia Uconnect™ 
de 7 polegadas (compatível 

com os sistemas Apple Car-
play e Android Auto, com 
áudio streaming, entradas 
USB e auxiliar e conexão 
Bluetooth), comandos de 
áudio no volante, entradas 
USB dianteira e traseira, vi-
dros elétricos traseiros, sen-
sor de estacionamento tra-
seiro e assinatura em LED 
nos faróis. 


