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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 

Avanço da vacinação
reduz em 24,2% o número

de mortos em 3 meses
Dados da secretaria de Saúde relatam 190 óbitos em abril, 133 em maio, 98 em junho e 144 em julho

FASE FINAL

Centro de Convenções, no parque Leon Feffer, chega a 70% das obras. Cidades, página 7

A velocidade e a antecipação da 
vacinação contra a Covid-19 estão 
desacelerando a curva de mortes cau-
sadas pela doença no Alto Tietê. Ao 
menos é isso que revelam os dados 
levantados junto às secretarias de Saúde.  
Mogi teve o ápice de falecimentos 
em abril, quando foram registradas 
190 vítimas. No entanto, a partir de 
maio, os óbitos recuaram ao passo 
em que a vacinação aumentava. Em 
maio, foram 133 mortes, em junho, 
98, e em julho, 144, um recuo 
acumulado de 24,2% em 3 meses.  
Cidades, página 3
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DIA DOS AVÓS

Orgulho de ver 
as gerações 
seguirem os
seus passos

Joel Massanori Amano, 
de 92 anos, declara amor 

incondicional aos netos e diz 
que quer chegar aos 100 anos 

para mimar os bisnetos.
Maturidade + Saúde,

 página 10

COMUNICADO

Em razão do feriado

NÃO HAVERÁ
CIRCULAÇÃO DO 
JORNAL NO DIA 

27 DE JULHO

Retornaremos a 

circulação normal na 

quarta-feira dia 28/07

CARAVANA ESTACIONA EM BRAZ CUBAS

Testagem

De terça a sexta-feira desta semana, a Caravana Mogi Contra a Covid estará no 
estacionamento da Havan para realizar testes rápidos gratuitos. Cidades, página 6
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CAMPANHA DO CONSEF
Um levantamento divulgado pelo 
Fundo Social de Mogi aponta que 
no Brasil cerca de 23% das mulhe-
res que menstruam não têm acesso 
a absorventes. Esta realidade afeta 
o bem estar e a vida desta popula-
ção, já que reflete em baixa frequên-
cia no trabalho e na escola, além de 
risco de infecções por uso de mate-
riais improvisados, constrangimen-
to e sobrecarga mental, bem como 
transfobia. Para ajudar nesta cau-
sa, o Consef arrecadará os itens de 
higiene ao longo dos meses de ju-
lho e agosto.

COMO COLABORAR
Para apoiar a campanha, basta ar-
recadar os absorventes e entregar 
na sede da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), na rua Ba-
rão de Jaceguai, 674, no centro, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, até o dia 31 de agosto.

ESQUENTANDO AS VENDAS
No fim de julho começa a nova eta-
pa da campanha Compre no Comér-
cio Local da Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC). Nesta 

fase, a ação terá como foco o Dia dos 
Pais, uma das principais datas para o 
varejo mogiano. Esta é a quarta eta-
pa da campanha, que até outubro vai 
sortear R$ 18 mil em vales-compras 
nas lojas parceiras da iniciativa.

COMO PARTICIPAR
Para participar basta adquirir  
R$ 50 em compras nos estabeleci-
mentos participantes e preencher o 
cupom. As lojas são identificadas com 
o banner da campanha. Para conhe-
cer a lista completa, acesse o site da 
ACMC (www.acmc.com.br). 

MÚSICA
A pianista e compositora Juliana Ro-
drigues, bacharel em Jazz pela New-
park Music Centre em Dublin (Irlan-
da), vem realizando uma série de 
lives. Ela tem apresentado perfor-
mances solo, como um Piano Bar, e 
também participado de outras trans-
missões, como as do grupo Dona da 
Rua, do qual é integrante. Outras in-
formações sobre a pianista Juliana 
Rodrigues estão disponíveis no site 
oficial da artista e também nas re-
des sociais - YouTube, Facebook e 
Instagram.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Vacina x mortes

O 
número de óbitos por coronavírus 
(Covid-19) tem aumentado no Alto 
Tietê, no entanto, esse indicador 
nunca irá diminuir, o que pode 

ocorrer – esperamos que isso aconteça – é a 
desaceleração desse aumento, que pode ter a 
vacina como causa principal.

Dados levantados pela reportagem durante 
a semana mostram que, até 20 de janeiro deste 
ano, foram registradas 1.947 mortes em todo 
o Alto Tietê; a partir do dia 21 de janeiro, já 
com a vacinação em andamento, até sexta-
-feira, foram 3.096 óbitos. 

Os dados podem ser contraproducentes 
e fazer com que os negacionistas soltem aos 
quatro cantos que as vacinas não funcionam, 
o que não é verdade. Foi justamente durante 
esse período em que a novas variantes da Co-
vid começaram a surgir, algumas delas mais 
letais do que a cepa original. Agora com a va-
riante Delta, está sendo discutido se a vaci-
na da Janssen, que é aplicada em dose única, 
deva, também, ser aplicada em duas oportu-
nidades, mas isso é assunto para cientistas, 
médicos e biólogos.

O que é possível perceber é que a vacinação 

começou a engrenar quando essas variantes 
começaram a surgir e explodiram os casos de 
infecção e mortes, não só na região, mas em 
todo o Brasil. Antes do final do primeiro se-
mestre, era possível ver hospitais com ocupação 
acima dos 90%. Agora esse cenário se inver-
teu, e a lotação raramente ultrapassa os 50%. 

Ao menos por enquanto, a única dedução 
possível é que as vacinas estão surtindo efeito, 
embora tenha ocorrido esse boom de faleci-
mentos no primeiro semestre, os óbitos come-
çam a rarear e as infecções, por mais que ain-
da ocorram, são combatidas graças às vacinas, 
que diminuem a gravidade do coronavírus.

O momento é este: de confiar nas vacinas, 
que são os únicos “remédios” para impedir o 
avanço da pandemia. Com desaceleração das 
mortes, mesmo que as contaminações con-
tinuem altas, mas atenuada pela vacina, em 
breve tudo voltará ao normal. É claro, algu-
mas coisas vieram para mudar um pouco o 
que já estava estabelecido, como o trabalho 
no local, que agora, ao menos alguns deles, 
podem ser feitos de forma remota, entretan-
to, o importante é saber que logo tudo esta-
rá melhor.

 Soren Kierkegaard, filósofo 
dinamarquês, disse: “Muitos 
vivem em grandes cidades e, 
por isso, jamais contemplam 
os lírios do campo; muitos ha-
bitam no campo e passam por 
eles todos os dias sem consi-
derá-los sequer uma vez. Ah! 
Quantos de fato contemplam 
os lírios do campo como Je-
sus contemplava?” Jesus não 
disse meramente: “Vejam os 
lírios do campo”. Na verda-
de, Ele disse: “Vejam como 
eles crescem”. Eles crescem 
mesmo sem ser notados pe-
los homens. Não precisam de 
um jardineiro humano para 
crescer, crescem pelo cuida-
do do jardineiro divino, Deus.

Até certa medida, os ho-
mens conseguem ver que os 
lírios do campo crescem, mas 
não todo tempo conseguem 
perceber como eles crescem. 

Olhai os lírios do campo - II

ARTIGO
Mauro Jordão

A meditação bíblica nos ensi-
nos de Jesus, guiada pelo Es-
pírito Santo, nos faz, dentro 
de um tempo,  desvendar o 
segredo que produz em nós 
o crescimento espiritual. Os 
praticantes de mindfulness, 
meditação com atenção ple-
na, devem acrescentar a sua 
técnica, para melhor resul-
tado, os ensinos de Jesus di-
tos no Sermão do Monte, os 
quais suavizam a mente do 
ser humano ao olhar como 
crescem os lírios do campo, 
eles não tecem nem fiam, no 
entanto, nem o rei Salomão 
em toda sua glória se vestiu 
como qualquer deles.

E as aves do céu? Não se-
meiam, não colhem, nem 
ajuntam em celeiros; contu-
do o Pai celestial as sustenta. 
Portanto, disse Ele, não vos 
inquieteis com o dia de ama-

nhã, dizendo: Que comere-
mos? Que beberemos? Ou: 
Com que nos vestiremos? Não 
tenham ansiedade porque o 
vosso Pai sabe que necessitais 
de todas estas coisas.

O amor, o perdão e o cui-
dado de Jesus por nós faz ver 
que não devemos somar em 
nossa mente o mal do passa-
do, do presente e do prová-
vel no futuro, é fardo demais 
para carregar, nos angustiar 
e nos deprimir; basta o dia o 
seu próprio mal. Faça do mal 
um bem quando você crê ser 
ele uma lição de vida. Se você 
tem Jesus como Salvador, e 
também como Senhor, signi-
fica que você entregou os ca-
minhos da sua vida nas Mãos 
de Deus, aí sim você pode 
dizer: “Em tudo dai graças”.

 josemaurojordao@gmail.com

Sidney Antonio de Moraes
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Mogi reduz mortes em 26,3% 
com avanço das imunizações

Apenas neste mês, quando dados represados de outros meses foram liberados, a cidade teve aumento nos óbitos

ENTRE MAIO E JUNHO

A velocidade e a anteci-
pação da vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19) está 
desacelerando a curva de mortes 
causadas pela doença, ao menos 
isso é o que revela os dados 
levantados pelo Mogi News 
junto às secretarias municipais 
de Saúde de Mogi das Cruzes, 
Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e 
Arujá. Em todas elas foi possível 
perceber o avanço dos óbitos 
durante a fase mais aguda da 
doença, em abril, quando a 
vacinação ainda engatinhava 
pelo Alto Tietê, e logo após 
esse período, um recuo nos 
falecimentos, a partir de maio.

Mogi, por exemplo, teve 
o ápice de falecimentos em 
abril, quando foram regis-
trados 190 vítimas fatais, no 
entanto, a partir de maio, os 
óbitos começaram a recuar 
ao passo em que a vacinação 
aumentava.

Em maio, a cidade vacinou 
83,8 mil pessoas, avançado para 
136 mil em junho e 204 mil 

neste mês, até o dia 20, um 
aumento de 145% entre maio 
e julho, do outro lado da tabela, 
a queda de mortes, conforme 
o avanço da vacinação. Em 
maio foram 133 óbitos, por 
sua vez em junho foram 98, 
um recuo de 26,3%. Apenas 
em julho, quando a cidade 
exibe os dados represados de 
óbitos que ainda não haviam 
sido oficializados como de 
Covid que o cálculo mos-
tra diferença, revelando um 
aumento de 46,9%, quando 
foram informados 144 faleci-
mentos, parte deles oriundos 
de outros meses.

A vizinha Suzano também 
experimenta uma situação 
parecida. Em abril ocorreu 
o pico das mortes, 190, mas 
a partir de maio uma queda 
começou a se revelar, sendo 
que no mês cinco foram 105 
falecimentos; em junho, 79, 
e neste mês, até o dia 20, 72 
vítimas fatais; uma queda de 
31,4% nos óbitos ao passo 
que a vacinação avançava, 
passando de 45,3 mil em maio 

para 133 mil neste mês, um 
aumento de 195%.

Demais cidades
Em Arujá, enquanto que entre 

março e abril foram registrados 
66 novos casos fatais em abril, a 
partir de maio a cidade começa 
a apresentar uma redução no 
número de mortes, chegando 
a 33 no mês (queda de 50%). 
A vacinação, que até abril era 
de 8,9 mil pessoas, chegou, no 
início desta, semana a 41,4 mil 
imunizados.

Itaquá apresentou números 
semelhantes, tendo em seu 
primeiro mês de vacinação 
55 mortes, chegando a um 
total de 181 mortes em maio, 
no comparativo com abril os 
óbitos caíram para 67 em 
junho, uma queda de 62,9%, 
quando a cidade chegou à 
marca de 73,9 mil pessoas 
com a primeira dose.

Poá registrou nas quatro 
primeiras semanas depois do 
início da campanha 17 mortes, 
chegando ao ápice de 56 na 
terceira semana de abril. No 

entanto, com a intensificação 
da campanha de vacinação, que 
em maio chegou a 22,5 mil 

pessoas na cidade, os números 
se estabilizaram em 50 novos 
casos em maio, uma redução 

imediata de 10,7%. Hoje o 
município conta com mais 
de 59 mil pessoas protegidas.

André Diniz

Cursos de capacitação em 

vendas têm inscrições abertas 
O Mogi Conecta Emprego, da 

Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
está com 32 vagas abertas de 
consultores e representantes 
comerciais, disponibilizadas 
por sete empresas diferentes. 
Para atender este público de 
forma integrada e pensando 
na qualificação profissional 
dos interessados, dois cursos 
online estão com inscrições 
abertas, em uma parceria do 
programa com o Sebrae-SP e 
com a Escola de Empreende-
dorismo e Inovação.

Os cursos são “Venda melhor 
com técnicas consultivas”, que 
será realizado entre os dias 9 
e 13 de agosto, e “Aprenda 
a vender melhor no varejo”, 
com a turma prevista para o 
período entre 23 e 27 de agosto. 
São 30 vagas por turma e as 
aulas são ministradas ao vivo. 

As inscrições para os cursos 
devem ser feitas pela internet. 
Os interessados podem acessar 
a página do Mogi Conecta 
(mogiconecta.mogidascruzes.
sp.gov.br) e clicar no banner. 

Além das técnicas que serão 

Parceria com o Sebrae

úteis aos profissionais, os cur-
sos também têm um módulo 
de formação empreendedora, 
que auxilia na formalização 
como Pessoa Jurídica.

“A concepção do Mogi Co-
necta Emprego vai muito 
além de apenas oferecer vagas 
para a população ou um local 
em que as empresas possam 
cadastrar postos de trabalho. 
Existe um olhar integrado, 
em que a Prefeitura busca 
entender as necessidades 
do mercado de trabalho e 
ter um papel de facilitador, 
com ações com a capacitação 
da população, contribuindo 
para uma melhor colocação 
do trabalhador e também 
para atender as necessidades 
do comércio, da indústria ou 
do setor de serviços”, explicou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

O secretário lembrou ainda 
que a Prefeitura está trabalhan-
do para a disponibilização 
de novas turmas dos cursos 
voltados a vendas.

As vagas para consultores 
e representantes comerciais 
têm abrangências diferentes 
e podem ser preenchidas por 
pessoas com ensino médio 
completo, que estão cursando 
ou que já concluíram o ensino 
superior. Elas são oportunida-
des para trabalhadores com 
perfil dinâmico, que desejam 
flexibilidade de horário e fazer 
seu próprio salário. 

Como na maioria dos casos 
não há vínculo empregatício, 
o interessado pode represen-
tar mais de uma empresa 
ou produto, elevando a sua 
remuneração.

Uma das vagas pode ser 
exercida 100% em home office, 
já que as reuniões com possí-
veis clientes serão realizadas 
online. Outra oportunidade faz 
parte da estratégia de vendas 
apresentar as propostas pes-
soalmente, sendo necessário 
veículo e CNH. Algumas 
empresas também oferecem 
suporte para que as pessoas 
possam se desenvolver e atingir 
suas metas.

Coleção Zappile é incorporada 
ao acervo do Arquivo Histórico

O Arquivo Histórico Muni-
cipal “Professor Isaac Grinberg” 
está recebendo um importante 
complemento em seu acervo. 
Está em processo de comodato 
e, logo, ficará à disposição para 
consulta de toda a população 
um vasto material pertencente 
a Olympio Norberto Zappile, 
uma referência para a cidade 
no segmento do audiovisual, 
que por muitos anos se dedi-
cou a preservar a memória do 
município, ao registrar fatos 
e momentos do cotidiano 
de Mogi.

O material passará por ca-
talogação e digitalização e em 
breve estará disponível para 
consultas. Entre os itens, há 
equipamentos por ele utilizados, 
como filmadoras e máquina 
fotográfica e também muitas 
fitas de vídeo, fotos, docu-
mentos impressos, bem como 
algumas curiosidades sobre 
ele e sua esposa, Therezinha 
Giaco Zappile, que sempre o 
ajudou nos registros e trabalhos 
de preservação da memória.

Todo o material foi retirado 

Cultura

pelas equipes da Secretaria 
Municipal de Cultura e acondi-
cionado no Arquivo Histórico, 
com autorização da própria 
família Zappile. O intuito é 
garantir a salvaguarda dos 
itens e também acrescentar 
ao acervo do local.

“O exemplo do material do 
professor Zappile se torna 
fundamental para a história da 
cidade, porque ele tem vários 
registros audiovisuais da dé-
cada de 60 até a década atual, 
então ele traz o seu olhar para 

o cotidiano social da cidade 
de Mogi das Cruzes por meio 
de vídeos. Também há muito 
ali sobre a história do cinema 
da cidade”, destacou o diretor 
de Fomento da Secretaria de 
Cultura, Glauco Riccieli.

Vários dos objetos e docu-
mentos pertencentes à Zappile 
foram também selecionados 
e integrarão a Exposição da 
Coleção Olympio Norberto 
Zappile, que será aberta em 
breve no Casarão do Carmo e 
ficará em cartaz até setembro.

Intuito é garantir a salvaguarda dos itens e ampliar acervo

Divulgação/PMMC

Mortes

Vacinação

Cidade 20/02 20/03 20/04 20/05 20/06 20/07

Arujá 8 24 66 33 34

Itaquá 55 75 105 181 67 86

Mogi 94 116 190 133 98 144

Poá 17 40 56 50 28 32

Suzano 50 59 190 105 79 72

Cidade 20/02 20/03 20/04 20/05 20/06/21 20/07

Arujá 1.820 3.579 8.967 16.243 24.442 41.403

Itaquá 5.154 9.026 22.645 43.681 73940 146.774

Mogi 14.983 27.770 51.441 83.864 136.707 204.942

Poá 4.142 7.539 12.809 22.546 34.668 59.005

Suzano 9.210 16.540 30.789 45.310 77.107 133.511
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Plano de Articulação debate
o desenvolvimento regional

Iniciativa, realizada no auditório de Cemforpe, é uma parceria do Sebrae com a Fundação Getúlio Vargas

POLÍTICAS PÚBLICAS

O auditório do Cemforpe 
recebeu, na tarde da quinta-

-feira passada, o Encontro 
Regional do Programa de 
Articulação Regional de 
Políticas Públicas. A ação 
é uma iniciativa do Sebrae 
em parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas e reuniu re-
presentantes de municípios 
do Alto Tietê e da Região 
Metropolitana de São Paulo. 
A reunião foi realizada em 
parceria com o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat).

O objetivo do Programa 
de Articulação é organizar 
uma rede de lideranças de 
gestores públicos que pos-
sam conhecer, entender e 
contribuir com as políticas 
públicas empreendedoras 
desenvolvidas pelo Sebrae 
em São Paulo. A iniciativa 
está fundamentada em quatro 
pilares básicos: a inclusão 
produtiva, a desburocrati-
zação, compras públicas e 
governança.

“Iniciativas como esta vão 
ao encontro do que a gente 

acredita. O desenvolvimento 
tem de ter diversos atores, 
deve ser coletivo e regional”, 
afirmou o prefeito Caio Cunha 
(Pode), que encaminhou uma 
mensagem aos participantes.

Durante a reunião, que 
seguiu os protocolos de 
segurança sanitária para o 
enfrentamento da pande-
mia, foram apresentados os 
objetivos e os resultados do 
programa. Além disso, foram 
discutidos os Planos de Ação 
desenvolvidos pelo Sebrae 
e pela FGV, que buscam 
contemplar os principais 
desafios discutidos ante-
riormente e apontados na 
primeira reunião do programa, 
realizada em 2020.

“O Programa de Articu-
lação Regional, parceria do 
Sebrae com a FGV, tem por 
objetivo engajar os atores do 

desenvolvimento regional 
para sustentar as ações de 
fortalecimento do ecossistema 
do empreendedorismo local”, 
disse a gerente do escritório 
regional do Sebrae Alto Tietê, 
Gilvanda Figuerôa.

Mogi das Cruzes foi 

representada no encontro 
pelas Secretarias Municipais de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gestão e Assistência Social.

Ações integradas
“A discussão regional dos 

desafios para o desenvolvimento 

dos municípios é importante 
para a definição de ações 
integradas e regionais para 
buscar a inovação, auxiliar 
os empreendedores e criar 
um ambiente econômico 
mais favorável. Poder con-
tar com contribuição de 

entidades da qualidade do 
Sebrae-SP e da FGV torna 
este trabalho ainda mais 
produtivo, trazendo bene-
fícios para os moradores 
de toda a região”, afirmou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

Ele lembrou ainda que, 
em Mogi das Cruzes, a Pre-
feitura e o Sebrae possuem 
diversas parcerias que geram 
impacto positivo para os 
empreendedores e na geração 
de renda. Um destes traba-
lhos em conjunto é o Plano 
de Desenvolvimento Local 
(PDL), lançado também na 
quinta-feira. O PDL prevê 
ações em 12 eixos de ações, 
que estão ligadas a um ou 
mais dos 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável 
definidos pelo programa.

“O Sebrae é um grande 
parceiro de Mogi das Cruzes 
em ações de empreendedo-
rismo e capacitação. Este 
trabalho conjunto já tem 
um impacto positivo e vai 
se fortalecer ainda mais”, 
finalizou Bastianelli.

Encontro teve a participação de representantes dos municípios do Alto Tietê

Divulgação/PMMC

Proposta é 
permitir a gestores 
conhecer, entender 
e contribuir com as 
políticas públicas



cidadesDomingo, 25 de julho de 2021 5portalnews.com.brMOGI NEWS

Projetos de educação musical 
atendem mais de 30 mil alunos

Unidades escolares e as equipes dos projetos estão se organizando e as atividades irão começar dia 2 de agosto

DESENVOLVIMENTO

Os projetos de educação 
musical Pequenos Músicos... 
Primeiros Acordes na Escola 
e Pra Ver a Banda Passar, 
desenvolvidos pela Prefei-
tura de Mogi das Cruzes, 
por meio da Secretaria de 
Educação, atenderão neste 
ano mais de 30 mil alunos 
em 46 escolas da cidade. São 
17,9 mil alunos a mais do 
que no ano passado com a 
inclusão de aulas de musi-
calização no Pra Ver a Banda 
Passar. Unidades escolares 
e as equipes dos projetos 
estão se organizando e as 
atividades irão começar no 
dia 2 de agosto.

“Os contratos foram reno-
vados e conseguimos am-
pliar o atendimento para 
mais de 17 mil alunos. A 
música exerce um papel 
fundamental no desenvolvi-
mento das crianças e jovens 
e um poder transformador 
incrível. A Prefeitura colocou 
a educação como vetor do 
desenvolvimento da cidade e 
vamos fortalecer os projetos 

para levar a música a mais 
alunos”, disse o secretário 
André Stábile. Os projetos 
são acompanhados pelo 
Departamento Pedagógico.

O projeto Pequenos Mú-
sicos... Primeiros Acordes 
na Escola foi renovado e a 
gestão está sendo feita pela 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes. A equipe do 
Departamento Pedagógico 
acompanhou a retomada 
do projeto com reuniões 
para ajustes do conteúdo aos 
documentos curriculares da 
rede municipal. Os monitores 
e coordenadores participaram 
de formações promovidas pela 
Orquestra e estão visitando 
as escolas para a organização 
do início das atividades. São 
11 mil alunos atendidos em 
21 unidades escolares.

As unidades escolares estão 
ansiosas pelo retorno das ati-
vidades. “Juntamente com os 
pais e a comunidade escolar 
estamos ansiosos pelo retorno 
do projeto Pequenos Músicos, 
que muito agrega aos nossos 

alunos e ex-alunos. Por meio 
da música, muitas crianças 
e jovens tem possibilidades 
de melhorias e qualidade de 
vida, além de desenvolverem 
disciplina, concentração e 
habilidades”, disse Deise 

Cardoso, diretora do Cempre 
Prof. José Limongi Sobrinho, 
no Botujuru, em que a banda 
escolar foi bicampeã nacional.

Com mais de 19 mil alu-
nos atendidos, o projeto Pra 
Ver a Banda Passar é uma 

parceria entre a Secretaria 
Municipal de Educação com 
a Associação dos Regentes de 
Fanfarras e Bandas de Mogi 
das Cruzes e a Secretaria 
Estadual de Educação. São 
atendidas 9 escolas municipais 

e 16 estaduais, que agora 
passam a ter também aulas 
de musicalização. O projeto 
antes oferecia somente en-
sino de sopros e percussão 
para fanfarras e banda. Os 
profissionais participaram de 
formações acompanhadas pelo 
Departamento Pedagógico.

A dirigente regional de 
ensino, Estela Vanessa de 
Menezes Cruz, destacou a 
importância da parceria entre 
Estado e município. “Estamos 
unindo forças em ter estudantes 
das duas redes participando 
com esses profissionais e 
instrumentos disponíveis 
para que os estudantes façam 
essa aproximação da música. 
Estudar música é tocar todos 
os componentes curriculares 
de uma maneira sensitiva, 
de uma maneira sensível 
profissional para que os es-
tudantes percebam as suas 
potencias e desenvolvam as 
mais diferentes habilidades”, 
disse a dirigente regional de 
ensino, Estela Vanessa de 
Menezes Cruz.

São 17,9 mil alunos a mais com a inclusão de aulas no Pra Ver a Banda Passar

Ney Samento/PMMC

Em dois anos, mesmo sem 
ter a tradicional quermesse, os 
festeiros da Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes 2020/2021 arreca-
daram R$ 326.745,94 mil 
e tiveram uma despesa final 
de R$ 240.956,61; o valor da 
diferença de R$ 85.789,33 foi 
distribuído entre 12 entidades 
que não pararam suas ativi-
dades durante a pandemia da 
Covid-19, e que mais precisam 
nesse momento. Os dados 
foram apresentados na de 
hoje na Associação Pró-Festa 
do Divino, no Mogilar.

Nesse período, estiveram 
à frente da Festa do Divino 
os festeiros Mauro de Assis 
Margarido, o Maurinho, e 
Cícera Alecxandra de Oliveira 
Margarido e os capitães de 
mastro Maurimar Batalha e 
Roberta Fadoni Batalha, que, 
ao lado da Diocese de Mogi 
das Cruzes e da Associação 
Pró-Festa do Divino, fizeram 
a prestação de contas da fes-
tividade. O tema foi: “Divino 
Espírito Santo, fortalecei-nos 

Festa do Divino vai beneficiar 12 
instituições que atuam na pandemia

Prestação de contas

prêmios um carro (Fiat Mobi) 
e uma moto zero quilômetros, 
uma televisão, um notebook 
e um celular.

Ele explicou, ainda, como 
foi feita a escolha das 12 ins-
tituições que receberam o 
repasse de R$ 7.110 mil (cada 
uma). Elas estavam presentes 
na reunião. “Nós chegamos a 
essas organizações exatamente 
por elas não terem paralisado 
as suas ações mesmo neste 
momento de pandemia, e 
isso desde março de 2020 até 
agora”, ressaltou Maurinho.

Neste ano, os festeiros e 
capitães de mastro promo-
veram a Carreata Solidária, 
que arrecadou 9 toneladas 
de alimentos não-perecíveis, 
repassados a mais de 30 ins-
tituições sociais da cidade, 
incluindo igrejas evangélicas. 
Também teve a doação de 12 
mil unidades de máscaras de 
proteção e a arrecadação de 
uma tonelada de produtos de 
higiene, álcool líquido e em 
gel, igualmente entregue às 
instituições.

próprio Império. Tivemos uma 
despesa alta, pois foram feitos 
investimentos diferentes por 
causa de toda a restrição que 
estamos vivendo. O Império 
ocorreu no sistema drive-thru 
e demandou segurança 24 
horas. Outro investimento 
foi a contratação de dois ar-
tistas que viriam para a festa 
de 2020, mas que já ficaram 
contratados para a próxima 
edição”, destacou o ex-festeiro 
Maurinho. Outra forma de 
arrecadação de verba foi a Ação 
entre Amigos, que teve como 

na caridade e conduzi-nos à 
santidade”.

“Apesar de todas as restrições, 
a nossa receita foi boa, levando 
em consideração todo esse 
cenário de pandemia. Fizemos 
essa arrecadação de junho de 
2019 a maio de 2021, por meio 
de ações como eventos e bingos 
que conseguimos promover 
antes da pandemia. Tivemos 
o Livro de Ouro, por meio 
de empresas e pessoas físicas 
fizeram a sua doação para a 
festa e ofertório de padrinhos 
das missas da novena e no 

Repasse será de pouco mais de R$ 7 mil a cada uma

Divulgação
O Polo Mogi das Cruzes 

da Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo 
(Univesp) está orientando 
os candidatos aprovados 
na primeira chamada do 
Processo Seletivo Vestibular 
2021 para a matrícula, que 
será feita de forma online. 
O prazo será da próxima 
segunda-feira, a partir das 
10 horas até às 18 horas de 
terça-feira, dia 27. Mesmo 
com o feriado de Nossa 
Senhora de Sant´Anna, no 
dia 26, o processo poderá 
ser feito por meio do site 
https://www.vunesp.com.
br/UVSP2101.

A matrícula dos aprovados 
nos Eixos de Licenciatura ou 
Computação será feita pelo 
site vestibular.univesp.br. 
O candidato deverá enca-
minhar, em formato PDF, o 
certificado de conclusão de 
Ensino Médio ou equivalente, 
a Certidão de Nascimento 
ou Casamento, RG, CPF, 
Título de Eleitor ou Certi-
dão de quitação eleitoral e 
o certificado que comprove 

Aprovados da Univesp 
podem se matricular

A partir de amanhã

Mesmo com o 
feriado de amanhã, 
o processo poderá 
ser feito de forma 
online

estar em dia com o serviço 
militar (sexo masculino).

O tutorial para matrí-
cula está no link abaixo. 
O Polo Mogi das Cruzes 
da Univesp fica na Escola 
de Empreendedorismo e 
Inovação, no Centro. As 
próximas chamadas estão 
previstas para os dias 29 de 
julho e 4 de agosto.  Em caso 
de dúvidas, os candidatos 
podem entrar em contato 
pelo e-mail mogidascruzes@
polo.univesp.br.
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Caravana Contra Covid estará 

no estacionamento da Havan

Iniciativa, que começa terça-feira, irá ocorrer das 8 às 17 horas; na semana passada, ação foi na Vila Suíssa

NESTA SEMANA

A Caravana Mogi Contra 
a Covid (coronavírus) estará 
na semana que vem, de terça 
a sexta-feira, no estaciona-
mento da Havan, localizada 
na avenida Francisco Ferreira 
Lopes, 3.300, em Braz Cubas. 
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. A caravana 
esteve no estacionamento 
do Supermercado Rimar,que 
fica na avenida Ricieri José 
Marcatto, 465, na Vila Suíssa, 
durante toda semana passada.

No local, também haverá 
um espaço destinado para a 
testagem dos comerciantes 
e funcionários do comér-
cio e dos supermercados. 
Neste caso, os interessados 
devem fazer um cadastro 
e, para isso, devem entrar 

em contato com uma das 
entidades representativas do 
setor - Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes, Sinco-
mércio ou Sincomerciários. 

O exame realizado é do 
tipo Teste Rápido Antíge-
no, que realiza a detecção 
qualitativa de antígenos de 
SARS-CoV-2 em amostras 
de swab coletadas da naso-
faringe e/ou orofaringe (nariz 
ou boca) e resultado em 20 
minutos. Os casos positivos 
são encaminhados para a 
Central de Monitoramento 
da Covid-19, que conta com 
equipe multidisciplinar para 
orientar sobre os cuidados 
e procedimentos indicados.

A Caravana já esteve em 
Jundiapeba e na região central 
da cidade antes de realizar os 
testes em Cezar de Souza, esta 
semana. Depois que a carreta 
realizar o atendimento em 
Braz Cubas, será deslocada 
para a rua Thuller, entre 2 
a 6 de agosto.

As senhas para 
as pessoas que 
desejam fazer 
o teste são 
distribuídas às 8 e 
às 13 horas
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Uma parceria entre a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes e 
o Mogi Shopping viabilizou, 
a partir desta semana, um 
espaço de cowork no centro 
de compras a ser utilizado 
gratuitamente por startups 
que participaram dos pro-
cessos de incubação do Polo 
Digital. A iniciativa faz parte 
do trabalho para fomentar 
a inovação no município e 
incentivar o ambiente para 
novos negócios.

O espaço não será exclusivo 
para as startups participantes. 

Parceria viabiliza espaço de cowork para startups
Prefeitura e Mogi Shopping

Bastianelli.
Para utilizar o espaço 

de cowork com Startup da 
Semana, ela deve ter parti-
cipado de uma das quatro 
edições do Programa de 
Incubação do Polo Digital. 
Além disso, deve estar com 
um produto ou serviço ativo 
e com disponibilidade para 
comercialização.

Mais informações sobre o 
espaço de cowork no Mogi 
Shopping podem ser obtidas 
junto ao Polo Digital, pelo 
telefone 4798-6990.

No entanto, com a parceria, 
foi definida uma programação 
para a Startup da Semana, que 
tem um destaque especial 
no ambiente e na vitrine do 
local. Em contrapartida, as 
iniciativas que participaram 
do Programa de Incubação 
ajudam a levar a cultura da 
inovação para o ambiente.

“A iniciativa do cowork 
é importante porque dá 
visibilidade aos produtos e 
serviços das startups”, afirmou 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Gabriel Área no shopping reservada a empresas de tecnologia

Divulgação/PMMC
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Centro de Convenções está
com 70% das obras concluídas

Estrutura vai ocupar uma área de 1.084 metros quadrados e terá investimento estimado em R$ 2.025.882,44

PARQUE LEON FEFFER

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
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O Centro de Convenções 
de Mogi das Cruzes, ainda 
em fase de construção no 
parque Leon Feffer, em 
Braz Cubas, está com 70% 
do cronograma de obras 
cumpridas. A estrutura do 
prédio já foi concluída e 
atualmente os trabalhos 
se concentram nos pisos e 
revestimentos. As próximas 
etapas do trabalho incluem 
a instalação dos sistemas 
elétrico e hidráulico, além 
da cobertura metálica do 
galpão.

A previsão da Prefeitura 
de Mogi é de que a obra 
seja concluída durante este 
segundo semestre. Todos 
os trabalhos iniciais são 
estruturais e contam com 
recursos do Ministério do 
Turismo. A estrutura ocupará 
uma área de 1.084 metros 
quadrados e um investi-
mento total estimado em 
R$ 2.025.882,44.

Thamires Marcelino

Expectativa da 
Prefeitura é concluir 
a construção no 
segundo semestre 
deste ano

O recurso repassado pelo 
Ministério do Turismo faz 
parte de uma emenda do 
ex-deputado federal Junji 
Abe (MDB). Na época de 
tramitação pela Câmara, 
os debates sobre a verba 
destinada à construção do 
Centro de Convenções era 
frequentemente posta em 
pauta nas sessões ordiná-
rias. Os debates ocorriam 
devido ao parque ser um 
dos espaços públicos menos 
visitados pelos mogianos 
pela falta de estrutura que 
ele oferecia aos moradores.

A edificação terá dois 
blocos, um deles será o 
salão de eventos, com altura 
interna livre (pé-direito) de 
6,25 metros e área de 750 
metros quadrados. Além 
disso, também faz parte da 
estrutura um bloco mais 
baixo para as áreas de apoio, 
abrigando entrada coberta, 
hall e sanitários públicos, 
cozinha e áreas de apoio, 
depósito e vestiários de 
funcionários.

Dados do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) apontam 
que o Brasil registra cerca 
de 41 mil novos casos de 
câncer de cabeça e pescoço a 
cada ano. Se encaixam nessa 
categoria os tumores de lá-
bios, boca, faringe, laringe, 
nariz e tireoide. Apenas 
esse último tipo afeta mais 
mulheres. Analisando os 
números de 2020, o instituto 
revelou que foram estimados 
11200 casos de câncer de 
boca e 6490 de laringe, em 
homens, e cerca de 12000 

Professor alerta sobre diagnóstico precoce do câncer
Cabeça e pescoço

Medicina da UMC e cirurgião 
de cabeça e pescoço.

O especialista orienta sobre 
quais sintomas devem ser 
observados para o diagnóstico 
precoce. “As pessoas devem 
ficar atentas a feridas na 
boca que não cicatrizam em 
fumantes e ínguas no pesco-
ço que não doem, além de 
rouquidão por mais de 30 
dias. Geralmente, o exame 
da boca, olhando no espelho 
língua e gengivas, além da 
palpação do pescoço para 
detectar nódulos, é feito 

estágio inicial, a chance de 
cura é maior que 80%. “Os 
cânceres de cabeça e pescoço 
são mutilações que causam 
dor. Mas se tratados preco-
cemente e adequadamente, 
podem sim ser curados. A 
maioria está relacionado com 
o hábito de fumar. Por isso, 
cessar o tabagismo, adotar 
um estilo de vida saudável, 
autoexame, e principalmente 
o tratamento precoce, traz 
boa chance de cura, com 
pouco sofrimento”, ressaltou 
Emerson Favero, professor de 

e têm bons resultados no 
diagnóstico”, relatou.

O especialista explicou que, 
na grande maioria das vezes, 
essas doenças são tratadas 
com cirurgia, seguida de 
radioterapia e alguns casos, 
quimioterapia também. “O 
câncer de boca apresenta 
uma alta mortalidade, já 
que na maioria das vezes é 
diagnosticado tarde. Dife-
rente do câncer da glândula 
tireoide, que tem uma cura 
maior que 90%”, revelou o 
médico.

de tireoide só em mulheres, 
este é o quinto câncer mais 
comum entre elas.

Para alertar as pessoas 
sobre essas doenças, 27 de 
julho é o Dia Mundial de 
Prevenção do Câncer de 
Cabeça e Pescoço. Um dos 
principais problemas para seu 
tratamento é o diagnóstico 
tardio, que ocorre em 60% 
dos casos, deixando sequelas 
nos pacientes.

No entanto, de acordo com 
especialistas, se esse tipo de 
câncer for diagnosticado no 
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O mundo dá voltas, 
a vida muda e as 
coisas podem sempre 
melhorar. Tudo 
depende da nossa 
disposição perante 
os acontecimentos 
da vida. Não se deixe 
intimidar diante das 
adversidades, não 
sofra mais do que 
cada problema lhe 
faz sofrer. Na vida, 
todos nós passamos 
por fases mais 
complicadas, mas 
é preciso levantar e 

MOMENTO
especial

Para frente é que se anda

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ABDUL KADER EL HAYEK, HIROSHI 

NISIYAMAMOTO E CLAUDIA DE AGUIAR SILVA

DIA 26/07: ISABELA SATO HAMERMULER E LUIZ ANTONIO 

PEREIRA

Parabéns por esse dia tão especial e muita alegria!

Seja hoje a razão do sorriso de 
alguém.”

 cultura@jornaldat.com.br

sacudir a poeira para 
seguir em frente.

Não podemos nunca 
perder a esperança, 
não podemos nunca 
perder o entusiasmo e 
a alegria de viver. 

 Caligrafi a, sim ou não?

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

 Letra ilegível? A caligrafi a era usada no ensino tradicional, 
mas foi praticamente cancelada. O uso, com critérios, da 
caligrafi a pode ser muito efi caz. 
A criança na fase de alfabetização ainda não tem a 
coordenação fi na estabelecida, ela passa a apresentar 
irregularidade no traçado das letras, o que é normal, as 
letras cursivas serão introduzidas quando a criança já 
estiver apropriada do alfabeto. 
A todo o momento a professora de alfabetização deve 
ensinar o traçado correto das letras. No fi nal do 1º ano, 
espera-se que a criança comece a se apropriar dos 
movimentos corretos da letra cursiva. 

- Fatores que interferem: imaturidade, desmotivação, falta 
de conhecimento técnico, problemas emocionais graves... 
 - Fatores colaborativos: conhecimento técnico, maturidade, 
análise das difi culdades e encaminhamento aos 
profi ssionais adequadamente... 

- A caligrafi a será usada somente quando a criança passar 
da fase de alfabetização, usando o caderno e apresentando 
letras muito irregulares, onde o próprio aluno não 
identifi ca o que escreveu. 
A criança poderá apresentar “distúrbio da escrita”, como a 

“disgrafi a”, nesse caso exigirá mais atenção e intervenções 
adequadas. 
O aluno não precisa ter letra perfeita, mas que seja legível 
para ele e para o leitor.
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OMS quer investigar as origens do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu que todos os países trabalhem 
juntos para investigar as origens do coronavírus que causa a covid-19, um 
dia depois de a China rejeitar planos para mais checagens a laboratórios e 
mercados em seu território. Os primeiros casos de covid-19 em humanos 
foram registrados na cidade de Wuhan, região central da China, em 
dezembro de 2019. A China várias vezes rechaçou teorias de que o vírus 
vazou de um laboratórios

DATA ESPECIAL

As melhores lembranças de 
infância são sempre embala-
das pelos avós. Sorte mesmo 
é ter o privilégio de conhe-
cer e conviver com eles, em 
qualquer fase da vida. São 
fontes inesgotáveis de sabe-
doria, maturidade e o alicer-
ce de muitas famílias.

Para homenagear a data 
comemorada amanhã (dia 
26/07), o Mogi News con-
versou com um vovó mui-
to especial: Joel Massanori 
Amano, tem 92 anos, é cirur-
gião dentista e atua também 
como protesista desde 1.943. 

Tem cinco netos, todos 
muitos queridos e aguarda-
dos por ele. A grande expec-
tativa foi com a chegada da 
primeira neta Karen, hoje 
com 39 anos. Depois vie-
ram Katiúscia hoje com 37 
anos, Danilo com 31, Giu-
liana com 29 e a caçula Me-
lissa com 21 anos. 

A cada novo neto, a ale-
gria só aumentou. E assim 
como viu os netos nascerem, 
estando sempre presente em 
cada momento, ele também 
confidenciou que pretende 

Cristina Gomes 

Avós marcam boas lembranças 
em suas famílias para sempre
Joel Massanori Amano, de 92 anos teve três filhos e viu a família crescer com nora, genros e cinco netos e é o homenageado de hoje

satisfação dele e a mais nova 
estuda Nutrição. Todos são 
mestiços e aparecem na foto 
desta página no melhor esti-

Divulgação

No melhor estilo álbum de família de boas lembranças, vô Joel sentado à frente e ladeado pelos filhos, nora, netos e genros

saúde+
maturidade

lo álbum de família.
Com a ajuda de uma das 

filhas Sonia Amano de Mo-
raes, vice-presidente do Gru-

po Mogi News, foi possível 
homenageá-lo nesta entrevis-
ta em que ele contou como 
é o seu relacionamento com 
os netos. 

Bronca ele não costuma 
dar, mas mimos sim, acom-
panhados de palavras sere-
nas e muito amor e carinho. 
E mesmo na pandemia, a 
família deu um jeitinho de 
se ver mesmo que de forma 
virtual. Com a correria do 
dia os encontros acontecem 
mais através de chamada 
em vídeo.. 

Seu Joel é um verdadeiro 
guerreiro e talvez a caracte-
rística que mais prevaleça é a 
sua resiliência por ter passa-
do por vários momentos di-
fíceis na vida sem nunca ter 
deixado de lutar. Já perdeu 
a esposa há 33 anos; passou 
pela morte da quarta espo-
sa também com câncer e em 
todas as situações sempre se 
desdobrou para oferecer o 
melhor: “Hoje  com a idade 
avançada entende as limita-
ções e aceita com serenidade 
todas as mudanças, sejam 
elas no corpo ou na mente”, 
destacou Sonia. 

chegar aos 100 anos e ver os 
bisnetos nascerem. 

E o orgulho dele com os 
netos é o que chama mais a 

atenção: as netas mais velhas 
são empresárias e estilistas, 
os do meio também segui-
ram a Odontologia para a 
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PREVENÇÃO

É possível envelhecer 
com mais qualidade de 
vida aproveitando tudo o 
que a vida tem de bom a 
oferecer após os 60 anos? 
A resposta foi dada pela 
médica geriatra Daniella de 
Rezende Duarte Maksymczuk, 
especialista em Clínica 
Médica e Geriatria pela 
Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia.

 “É uma fase para curtir 
muitas coisas e se não deu 
para curtir antes agora pode 
desfrutar do tempo e das 
coisas boas da vida. A idade 
não é um fator limitante”, 
respondeu ela, que atende 
e trata muitos pacientes na 
Clínica Viavita, localizada 
no Jardim Santista, em Mogi 
das Cruzes. Ela enumera 
algumas vantagens como 
a experiência adquirida 
com o passar dos anos; 
a maturidade emocional 
e o poder olhar a vida de 
outro ângulo:

Muitas vezes a velhice está 
associada apenas a doenças 
e realmente a disposição 
em ter mais problemas de 
saúde aumenta, por isso a 
importância da prevenção 
o quanto antes para ter um 
impacto positivo quando 
a pessoa estiver chegando 
nesta fase da vida, segundo 
a médica.

Para envelhecer com 
saúde e mais qualidade de 

Cristina Gomes

É possível sim envelhecer com 
saúde e mais qualidade de vida
Orientações se baseiam na alimentação; atividade física; tomar bastante água e fazer os exames regulares uma vez ao ano

DivulgaçãoDivulgação

Clínica ViaVita funciona no número 181 da rua Professor Leonor de Oliveira Melo

Dra. Daniella é especialista em Geriatria e Gerontologia

vida é imprescindível alguns 
fatores como a realização 
de atividades físicas que 
previnem várias doenças 
como a hipertensão arte-
rial, diabetes e as doenças 
cardiovasculares e até as 
demências como o Mal de 
Alzheimer. É importante se 
alimentar bem e comer mais 
frutas e verduras e evitar os 
alimentos industrializados 
ricos em sal e gordura. 

O consumo de água é 
outro ponto importante 

já que o nosso corpo é for-
mado em grande parte por 
água e há a necessidade de 
criar o hábito de tomá-la 
mesmo que não esteja com 
sede naquele momento: “A 
prevenção também envolve 
a realização de exames 
periódicos e regulares. Tem 
doenças que são silenciosas. 
Hipertensão e diabetes, 
por exemplo, consegue-se 
prevenir na fase inicial”, 
orientou a médica. 

Manter o corpo e a mente 

ativos tanto fisicamente 
como mentalmente é a 
palavra de ordem. É pre-
ciso aprender coisas novas, 
desafiar a mente e o corpo. 

Apesar disso, a pandemia 
do coronavírus acabou 
colaborando para o distan-
ciamento social e os idosos 
foram muito prejudicados 
pelo distanciamento dos 
familiares e o convívio social. 
Agora que muitos já foram 
vacinados, assim como 
a população das demais 
faixas etárias é possível 
recuperar este tempo per-
dido dentro dos limites de 
segurança, sempre usando 
máscara e com os cuidados 
necessários antes de sair 

de casa. É possível fazer 
caminhadas e exercícios 
físicos ao ar livre.

Outra doença comum é 
a Artrose que piora muita 
as articulações e limita as 
atividades. As demências 
como o Mal de Alzheimer 
também trazem impactos 
negativos à vida do idoso 
por conta da progressiva 
perda de memória, fazendo 
com que a pessoa afetada se 
torne dependente 24 horas 
por dia, além do sofrimento 
extra à família e o desgaste 
com a situação: “É preciso 
fazer coisas para prevenir 
os riscos. Manter a mente 
ativa ajuda a prevenir a 
doença de Alzheimer e 

muitas outras doenças”. 
Depois que uma destas 

doenças citadas se mani-
festa, quanto mais precoce 
começa o tratamento é me-
lhor, no caso do Alzheimer 
há um desconhecimento 
muito grande em relação 
a doença e muitas vezes 
quando se percebe já está 
em estágio muito avançado. 
Por isso, os familiares de-
vem estar atentos a certas 
situações como o déficit 
de memória; alterações 
no comportamento e a 
desorientação em relação 
ao dia, mês e ano: “Estes 
são alguns sinais de alerta 
importantes”, destacou a 
médica geriatra.  



Domingo, 25 de julho de 202112 portalnews.com.br MOGI NEWS

DIA DO MOTORISTA
25 DE JULHO 

Osvaldo Marques Elaine Aparecida Pereira Ewerton Roberto Martins Florêncio

SOMOSTODOSCSBRASIL#

Obrigado a todos(as) os(as) motoristas que 
levam o País em direção ao futuro. 

Uma homenagem especial para vocês, motoristas, que nunca param 

e movem o nosso País! Seu trabalho e dedicação fazem a diferença 

na vida de milhares de pessoas. E sabemos que ser motorista vai 

muito além de uma profissão: é uma vocação! A sua atividade é muito 

importante e essencial para o crescimento do Brasil. 

PARABÉNS PELO SEU DIA.

www.csbrasilservicos.com.br

Uma empresa do grupo


