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Dia dos Pais

Reconstruir a família 
após a perda da 
companheira é uma 
tarefa dolorosa, mas 
que muitos pais  
enfrentam com honra

O Dia dos Pais sempre traz uma 
lembrança de infância que quase 
todo mundo carrega, mas, desde o 
ano passado, para muitas pessoas, 
essas lembranças vão ficar mais 
dolorosas por conta da pandemia 
de Covid-19. A doença levou algu-
mas mães e o papel de assumir a 
casa ficou para os pais. Um deles é 
o funcionário público Ronaldo Ro-
drigues, de 46 anos, que perdeu a 
esposa, Luciane Souza Rodrigues, 
50, para a Covid há quatro meses. 
Hoje, ao lado dos filhos Ariane e 
Gustavo, ele está reconstruindo a vida.  
Cidades, página 4

Ronaldo com a esposa, Luciane, e os filhos Gustavo e Ariane

Arquivo Pessoal

PREVENÇÃO

Programa ajuda
no descarte correto 
de medicamentos

‘Pegada de Carbono’

Secretaria do Verde estuda a 
emissão de gases de efeito estufa

Cálculo apontou a necessidade do plantio de 72 árvores
para compensar volume de poluição. Cidades, página 3
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SEMANA TERMINA COM VITÓRIA
Decisão do TCE-SP de suspender licitação dá ânimo a 
Mogi e região na luta contra a Artesp. Cidades, página 3
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O papel de quem perdeu
a esposa para a Covid-19

PEDÁGIO NA MOGI-DUTRA
Muitos remédios acabam sobrando 
em casa após o fim dos tratamentos 
ou têm a validade vencida. Projeto 
Jogue Certo possui nove pontos 

para a dispensa adequada.
Maturidade + Saúde,

 página 10
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NOVA PROMESSA DA CPTM
O secretário de Estado de Trans-
portes Metropolitanos, Alexandre 
Baldy, concedeu entrevista à Rádio 
Bandeirantes, na semana passada, 
e comentou sobre estudos para a 
concessão das lihas 11 (Coral), 12 
(Safira) e 13 (Jade) da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) para a iniciativa privada. 
Dentre os estudos, estaria uma pos-
sível extensão até o distrito de Ce-
zar de Souza da Linha 11, a exten-
são da Linha 12 até Itaquaquecetuba 
e reformas na estação Guaianases.

MUITO EMBRIONÁRIO
A notícia é animadora, até certo pon-
to, pois ainda não há nenhuma defi-
nição sobre prazos, investimentos, 
cronograma e quando as benfeito-
rias serão entregues à população. 

VACINA CONTRA PROMESSA
No primeiro semestre deste ano, 
a CPTM tentou realizar uma licita-
ção para concessão à iniciativa pri-
vada por um período de 30 anos de 
três estações dos quatro terminais 
de Mogi das Cruzes - apenas Braz 
Cubas ficou de fora. As estações 
Estudantes, Jundiapeba e Mogi das 

Cruzes passariam por reformas e 
padronização, com a inclusão de 
novos pavimentos. Nenhuma ofer-
ta, porém, foi encaminhada para 
o certame e nada saiu do papel. 

COBRANÇA À CPTM
O vereador Clodoaldo de Moraes (PL) 
levantou mais uma face do transpor-
te ferroviário, propondo uma moção 
de apelo à CPTM para que melho-
re o atendimento aos usuários na 
estação Jundiapeba. Segundo rela-
tos de moradores e testemunho do 
parlamentar, a falta de abrigo aos 
usuários e a demora na venda de 
bilhetes vêm causando transtornos 
para quem depende do transporte, 
tanto nas primeiras horas da ma-
nhã quanto no fim do expediente.

PILHA DE TRABALHO
As Comissões Permanentes e a 
Procuradoria Jurídica da Câma-
ra de Mogi começaram o segundo 
semestre de 2021 com plena car-
ga para análise de trabalhos. En-
tre vetos, projetos de emendas à 
Lei Orgânica, projetos de Lei e pro-
jetos de Decreto Legislativo, foram 
14 itens encaminhados para análi-
se. Boa sorte.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Respeito aos mortos

S
ejam mil ou apenas uma, a morte de 
uma pessoa não pode ser comemo-
rada jamais. Isso é o que nos difere 
de uma sociedade civilizada para um 

grupo de bárbaros, em que, por muitas ve-
zes, aparecer com os despojos de um ini-
migo é comemorado. Isso ficou para trás, 
inimigos são vencidos nos tribunais, e cabe 
apenas aos que preferem atuar à margem 
da lei, celebrar o falecimento de alguém. 

Entretanto, o óbito pode ser observado 
por outro prisma, como um indicador de 
algo que possui algumas variáveis e, como 
não poderia deixar de ser, o coronavírus 
(Covid-19) nos mostrou que a média de 
mortes de um período pode significar que 
a situação está piorando ou deixando de 
ser tão grave.

Semana passada, mais precisamente na 
quinta-feira, tivemos um dado relevante no 
Alto Tietê: uma morte foi registrada em de-
corrência do coronavírus; novamente, isso 
não deve ser celebrado, mas apenas quando 
esses falecimentos cessarem é que poderá 
haver alguma comemoração, sem esquecer 
aqueles que já partiram. Entretanto, o único 

número, isolado, pode nos dar um indício 
de que, de fato, a pandemia perde força. 
Para se ter uma ideia, esse número foi re-
gistrado, da última vez, em novembro do 
ano passado, antes da segunda onda atingir 
a região e o restante do país. Vale destacar, 
no entanto, que naquela ocasião as vacinas 
ainda estavam em estudo e o que se pro-
pagava era a ineficácia da cloroquina e de 
outras drogas, que podem ser úteis em re-
lação a outras doenças, mas não possuem 
eficiência comprovada contra a Covid-19. 

O que de fato deve ser comemorado é 
a ampliação da vacinação. Suzano e Poá, 
por exemplo, estão vacinando o público 
no limiar da adolescência, o que significa 
que muito em breve todos os adultos es-
tarão vacinados com a primeira dose. Fei-
tos dignos de celebração, e que estão sen-
do seguidos por outras prefeituras do Alto 
Tietê. É esse o ponto que deve ser reforça-
do, insistir na vacinação, e aí poderemos 
comemorar, se pelo menos não o fim das 
mortes, algo quase impossível de ocorrer, 
mas, ao menos, a queda dos casos graves 
da doença.

Sérgio Bittencourt saudoso 
do seu pai, Jacob do Bando-
lim, escreveu a letra da mú-
sica Naquela Mesa: “Naquela 
mesa ele sentava sempre/ E 
me dizia sempre, o que é vi-
ver melhor./ Naquela mesa ele 
contava histórias,/ que hoje na 
memória eu guardo e sei de 
cor./ Naquela mesa ele junta-
va gente/ E contava contente 
o que fez de manhã./ E nos 
seus olhos era tanto brilho,/ 
Que mais que seu filho, eu fi-
quei seu fã./Eu não sabia que 
doía tanto/ Uma mesa no can-
to, uma casa e um jardim./ Se 
eu soubesse o quanto dói a 
vida./ Essa dor tão doída não 
doía assim./ Agora resta uma 
mesa na sala/ E hoje ninguém 
mais fala no seu bandolim./ 
Naquela sala tá faltando ele/ 
E a saudade dele tá doendo 
em mim”.

A mesa do bem viver

ARTIGO
Mauro Jordão

Essa reunião de família 
em torno da mesa caminha 
para a extinção e com sau-
dade já não vemos aquele 
brilho nos olhos das nossas 
crianças quando no passa-
do se contavam histórias e 
curiosidades que enchiam 
suas mentes de imaginação. 
Hoje, distanciados da “mesa 
do bem viver”, surfam pelo 
espaço virtual da internet e 
nos deixam ver, de longe, 
apenas o brilho das telinhas 
manuseadas pelos rápidos 
dedinhos.

Nessa “pequena mesa di-
gital” os pais são dispensá-
veis, os filhos preferem a 
companhia do Google para 
tirar dúvidas da lição de 
casa. Boa parte dos jovens 
de hoje foi criada por “ba-
bás eletrônicas”, em vez de 
uma simpática  e prestativa 

criada, como a Tia Nastácia 
do Sítio do Pica-Pau Amarelo, 
que na vivência diária com 
as crianças transmitia a sabe-
doria simples do bem viver.

A era digital revolucionou 
os meios de comunicação, 
ou damos de ombro por não 
digerir tudo que nos chega 
de informação ou vamos ter 
uma indigestão de conheci-
mento, não catalogado, sem 
saber bem como usá-lo em 
nossas áreas de atuação.

Infelizmente, o mundo vir-
tual, aproveitando da imatu-
ridade emocional das crian-
ças, está apagando da sua 
imaginação criativa o seu 
modo tradicional de brin-
car com bolas, carrinhos e 
bonecas para estimular o 
consumo infantil de games, 
tablets e smartphones que 
não considero como brin-
quedos saudáveis.

 josemaurojordao@gmail.com

Sidney Antonio de Moraes
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Mogi fecha semana com vitória
e ‘tempo’ na disputa com Estado

Decisão do TCE-SP que suspendeu o edital da Artesp dá indícios de que os protestos estão surtindo efeito

PEDÁGIO NA MOGI-DUTRA

A disputa da cidade de 
Mogi das Cruzes e do Alto 
Tietê contra o governo do 
Estado, representado pela 
Agência de Transportes do 
Estado de São Paulo (Artesp) 
chega ao final da primeira 
semana de agosto com uma 
vitória local configurada pela 
interrupção temporária do 
processo de concessão à 
iniciativa privada do Lote 
Rodovias do Litoral Paulista, 
que inclui a instalação de 
uma praça de pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88).

O processo, que vinha 
sendo discutido há mais 
de três anos na região e 
contestado por setores da 
sociedade que se organizaram 
no movimento Pedágio Não, 
teve um novo capítulo na 
primeira quinzena de maio 
deste ano, com o anúncio 
feito pelo diretor-geral da 
Artesp, Milton Persoli.

Na ocasião, o dirigente 
confirmou a instalação de 

praças na Mogi-Dutra e 
na Mogi-Bertioga (SP-98), 
como parte do pacote de 
concessão das rodovias. No 
cronograma apresentado, 
o processo licitatório teria 
início em setembro deste 
ano com a abertura dos 
envelopes com as propostas, 
e a possível assinatura do 
contrato para a empresa 
ou consórcio vencedor no 
final do ano. As obras de 
ampliação de trechos da 
Mogi-Bertioga teriam início 
em janeiro do ano que vem, 
com o início da cobrança do 
pedágio prevista para 2023.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, no mesmo dia do 
anúncio da Artesp, fez um 
comunicado colocando-se 
contra o projeto e prometendo 

a judicialização do processo. 
Ao mesmo tempo, o movi-
mento Pedágio Não marcou 
protestos na Mogi-Dutra, 
além do início da organi-
zação de uma nova carreata 
em junho que, segundo os 

organizadores, contou com 
a participação de mais de 
1,1 mil veículos de cidades 
do Alto Tietê.

O município, que chegou 
a ter uma liminar concedida 
pela Justiça em primeira 

instância e que foi derrubada 
posteriormente por um de-
sembargador do Tribunal de 
Justiça, obteve uma vitória 
numa representação movida 
no Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-SP) 

pela Procuradoria-Geral do 
Município. No relatório, o 
conselheiro Renato Martins 
Costa concedeu parecer favo-
rável à Prefeitura, apontando 
irregularidades no edital de 
licitação.

Na última quarta-feira, o 
prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode) usou as 
redes sociais para celebrar a 
decisão do TCE-SP, e reiterou 
que manterá a campanha 
junto à população e com os 
representantes na Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp) e na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, 
contra o projeto da Artesp.

Por sua vez, a Artesp res-
pondeu que fará as altera-
ções e que reapresentará o 
edital de licitação, que no 
momento encontra-se sus-
penso. Na visão de Paulo 
Bocuzzi, coordenador do 
Pedágio Não, a vitória no 
TCE-SP dá mais força para 
a Prefeitura de Mogi nas 
negociações com o governo 
de São Paulo.

André Diniz

Desde o início do movimento na cidade, ‘Pedágio Não’ promoveu várias carreatas

Mogi News/Arquivo

Polo Digital é habilitado 
como parceiro da Amazon

O Polo Digital da Prefei-
tura de Mogi das Cruzes foi 
habilitado como parceiro da 
Amazon Web Service (AWS). 
Com isso, as startups incuba-
das serão beneficiadas com 
ações do AWS Activate, que 
incluem créditos de recursos 
e treinamentos para desenvol-
vimento do empreendimento.

As startups terão acesso a 
U$ 5 mil em créditos para uso 
nos produtos e serviços da 
AWS, além de U$ 1.5 mil em 
créditos de suporte. Entre os 
produtos e serviços oferecidos 
estão os servidores virtuais 
na nuvem, armazenamento 
escalável em nuvem e banco 
de dados gerenciado de alta 
performance. 

Uma plataforma de aprendi-
zagem também é disponibili-
zada para os empreendedores 
das startups incubadas. Este 
serviço conta com um grande 
acervo de vídeos e webinários 
sobre inovação, tecnologia e 
startups. A participação no 
programa ainda oferece a opor-
tunidade de acompanhamento 

Web Service

e mentoria dos profissionais 
AWS sobre o desempenho de 
seus negócios.

“A parceria com uma das 
maiores empresas do mundo 
mostra a qualidade do trabalho 
desenvolvido pelo Polo Digital 
no fomento ao empreendedo-
rismo e a inovação em Mogi 
das Cruzes. Também permite 

O programa de incubação 
do Polo Digital oferece uma 
série de apoios para as startups. 
Em parceria como Sebrae-SP, 
são realizadas capacitações, 
mentorias, participação em 
eventos e conexão com suas 
redes de parceiros.  Outro 
destaque é o investimento 
indireto nas empresas, que 
não têm gastos com aluguel, 
IPTU, luz, água e internet. 
A estes benefícios, agora se 
junta o investimento em 
infraestrutura de tecnologia.

O ciclo deste ano do Pro-
grama de Incubação do Polo 
Digital é voltado para as 
soluções para desafios da 
gestão de políticas públicas 
em diferentes pastas, traba-
lhando os conceitos voltados 
à GovTechs e Cidades Inteli-
gentes. “Com isso, a Prefeitura 
tem se dedicado para fazer 
conexão das startups com as 
secretarias, visando oferecer 
condições de desenvolvimento 
e validação dos negócios”, 
explicou o coordenador do 
Polo Digital, Rodrigo Garzi.

Startups terão 
acesso a U$ 5 mil 
em créditos para 
uso nos produtos e 
serviços

Secretaria do Verde calcula 
‘pegada de carbono’

A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
realizou os cálculos da sua 

“Pegada de Carbono” (Car-
bon Footprint) no período 
compreendido entre junho 
de 2020 e julho de 2021, 
o que significa mensurar o 
quanto foi emitido de gases de 
efeito estufa em decorrência 
de suas atividades diárias, 
promovendo a neutralização 
correspondente. O cálculo 
apontou a emissão de 9,99 
toneladas de dióxido de car-
bono no período e indicou a 
necessidade de plantio de 72 
árvores para a compensação 
voluntária das emissões de 
gases de efeito estufa.

A partir desse cálculo, a 
secretaria fez o plantio de 
287 árvores durante a progra-
mação do Junho Ambiental. 
O total de árvores plantadas 
corresponde a quase quatro 
vezes a quantidade necessária 
para a compensação. Foram 
realizados plantios de 169 
árvores na avenida Pedro Ro-
mero, 11 na Praça do Shangai, 

Meio ambiente

no Cemitério São Salvador 
foram 47 e no Cemitério da 
Saudade 60 árvores.

“Nosso cálculo levou em 
consideração as emissões 
resultantes do tráfego de veí-
culos e as atividades geradoras 
de emissões pelos trabalhos 
da secretaria. A partir daí, 
calculamos a compensação 

como parte do Plano Muni-
cipal de Arborização.

A neutralização de emissões 
atende à diretiva Proatividade 
Qualidade do Ar, uma das 
mais importantes do Progra-
ma Município Verde Azul. A 
ação prevê que as instituições 
realizem seus inventários de 
emissões e adotem medidas 
para compensar o impacto 
delas no meio ambiente.

Para as pessoas interessa-
das em saber mais sobre o 
processo, o site da Fundação 
SOS Mata Atlântica possui 
uma calculadora de emissões 
que permite fazer o cálculo 
do volume de gases de efeitos 
estufa emitidos e a quantidade 
necessária de árvores a serem 
plantadas para neutralizar 
essas emissões.

A calculadora leva em con-
sideração todos os processos 
biológicos do crescimento 
das árvores e permite que 
seja feito o cálculo do quanto 
ela consegue sequestrar de 
dióxido de carbono em seu 
processo de crescimento.

Ação significa 
mensurar o quanto 
foi emitido de gases 
de efeito estufa em 
atividades diárias

correspondente e conseguimos 
promover a neutralização 
durante a programa Junho 
Ambiental, superando a quan-
tidade necessária”, explicou 
a secretária Michele de Sá 
Vieira, que complementa 
acrescentando que os plan-
tios são realizados de forma 
permanente em toda a cidade, 

que seja oferecido ainda mais 
apoio e condições para que 
as startups, que estão em 
fase de acesso ao mercado, 
possam dedicar-se exclusi-
vamente em melhorar seus 
produtos e serviços”, afirmou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

Artesp informou 
que fará alterações 
no projeto e que vai 
reapresentá-lo em 
novo edital
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Mogiano encara luto e assume 
a casa após a morte da esposa

Rotina de Ronaldo Rodrigues serve de inspiração para tantas outras famílias que perderam alguém para a Covid

DIA DOS PAIS

O Dia dos Pais, celebrado 
hoje em todo o país, sempre 
traz uma lembrança de infância 
que quase todo mundo carrega, 
mas desde o ano passado, 
para muitas pessoas, essas 
lembranças vão ficar mais 
difíceis de serem apagadas, 
uma vez que a pandemia 
de coronavírus (Covid-19) 
vitimou muitas pessoas no 
Alto Tietê e, sem dúvida, boa 
parte delas, senão a maior, 
era composta por homens 
que já haviam alcançado 
a paternidade. Muitos vão 
lembrar deles hoje, e nada 
mais justo prestar aquela 
homenagem merecida.

Mas há o outro lado, muitas 
famílias perderam as mães 
para a Covid e a casa, que 
muitas vezes tem as tarefas 
divididas entre o casal, além 
da criação dos filhos, precisou 
ser assumida pelo homem. 
Uma dessas muitas pessoas 
que encararam esse trabalho 
é o funcionário público de 

Mogi das Cruzes, Ronaldo 
Rodrigues, de 46 anos, que 
perdeu a esposa, Luciane Souza 
Rodrigues, 50, para a Covid 
há quatro meses, após uma 
batalha de 24 dias em uma 
Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) de um hospital da região.
Além da perda da esposa para 

o coronavírus, o funcionário 
público se viu só na gestão da 
casa. “Na verdade, não teve 
jeito, acabou sendo forçado. 
Nós, homens, já temos a 

liderança natural da casa, mas 
agora tudo ficou dobrado. A 
gente sente quando perde. 
Temos de ser pai e mãe ao 
mesmo tempo”, detalhou.

Neste meio tempo, Ro-
drigues e os filhos, Gustavo 

Thamires Marcelino

Ronaldo Rodrigues perdeu a esposa, Luciane, há quatro meses para a Covid-19

Arquivo pessoal

Secretário participa de 
encontro com lideranças

O secretário de Agricul-
tura de Mogi das Cruzes, 
Felipe Almeida, esteve na 
quarta-feira passada com 
Itamar Borges, secretário 
de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São 
Paulo, em São Paulo. A re-
união também contou com 
a presença do presidente do 
Sindicato Rural, Gildo Saito, 
o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, 
Benedito de Almeida e o 

Agricultura

diretor de Agronegócio da 
Pasta, João Paulo Alves Pereira. 
A Secretaria de Agricultura 
reiterou o pedido contra 
a instalação do pedágio, 
o que irá impactar nos 
setores de abastecimento e 
agronegócio. No encontro 
foi solicitada a implantação 
do Programa Rotas Rurais 
na cidade para o georrefen-
ciamento das propriedades 
rurais em estradas vicinais, 
a permanência das Casas 

da Agricultura e também 
o auxílio, junto às ins-
tituições bancárias, para 
o Crédito Rural Especial 
destinado aos agricultores 
afetados pelas últimas geadas.  
Outro ponto abordado foi 
o apoio da Secretaria de Es-
tado da Agricultura junto à 
Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo referente à 
outorga do uso da água 
para irrigação.

Um dos assuntos discutidos foi a cobrança de pedágio na rodovia Mogi-Bertioga

Mariana Acioli

Setor de Homicídios de 
Mogi esclarece latrocínio

O Setor de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (SHPP) 
da Delegacia Seccional de 
Mogi das Cruzes solucionou, 
na semana anterior, um 
caso de latrocínio, que é 
o roubo seguido de morte, 
que ocorreu em maio deste 
ano, em Biritiba Mirim. Um 
homem foi indiciado pelo 
crime. O corpo da vítima, 
reconhecida como David 
Xavier, foi encontrado em 
uma plantação de milho, 
sem roupas, com lesões 
no rosto e queimaduras 
pelo corpo.

Uma moradora acionou 
a polícia após encontrar o 
corpo em uma plantação 
perto de uma represa na 
altura da estrada Takao 
Gunji, no bairro Sertãozinho, 
por volta das 14 horas do 
dia 2 de maio.

Antes de ser morto, David 
Xavier teve seu carro, um 
Chevrolet Prismo, verme-
lho, e um celular roubados 
pelo indiciado, Humberto 
Almeida da Silva. “Indiciados 

Em Biritiba

os trabalhos da polícia ju-
diciária do SHPP por meio 
de uma intensa investigação, 
utilizando técnicas, métodos 
e recursos tecnológicos, 
descobrimos que o autor do 
crime”, informou o delegado 
Rubens José Angelo.

Silva foi abordado pelos 
políciais em um veículo rou-
bado na rodovia Mogi-Bertioga 
(SP-98), em Mogi. Ele está 
preso temporariamente e já 

possuía antecedentes crimi-
nais por roubo consumado 
e outros crimes contra o 
patrimônio. Em seu inter-
rogatório, ele confessou o 
latrocínio, alegando que por 
estar com raiva da vítima a 
matou com socos, chutes e 
joelhadas no rosto. Confessou 
também que ateou fogo em 
Xavier e roubou seu carro 
e um aparelho celular no 
dia do crime. (T.M.)

Suspeito confessou a morte  da vítima em Biritiba

Mogi News/Arquivo

de 15 e Arine, de 30 anos, 
encararam a situação e volta-
ram a frequentar os mesmos 
locais que visitavam quando 
Luciane estava presente. “Nós 
quebramos este paradigma 
de que não podemos fazer a 
três o que antes fazíamos a 
quatro, com minha esposa. 
Começamos a frequentar os 
mesmos lugares que íamos 
com ela e as barreiras têm 
sido quebradas”, explicou 
o mogiano, citando um dos 
restaurantes favoritos da família 
como exemplo.

De acordo com ele, após 
a perda da esposa, foi difícil 
retornar ao estabelecimento 
nas primeiras vezes, mas 
agora, com quase dez visitas, 
tem sido cada vez menos 
doloroso estar nos lugares 
sem a presença da mulher. 
Para ele, os três se tornaram 
mais unidos, já que tentam 
aproveitar todo o tempo em 
conjunto com qualidade. “Foi 
com certeza uma perda muito 
grande e, além do meu so-
frimento, também sofro em 

ver os meus filhos tristes pela 
morte da mãe. Assim, preciso 
me mostrar mais forte para 
que eu consiga cuidar deles, 
um dos últimos pedidos da 
minha esposa para mim”, 
definiu o mogiano.

Luto das crianças
Um estudo publicado na 

revista científica The Lancet 
estima que mais de 87,5 mil 
menores de 18 anos tenham 
perdido o pai para Covid-19 
no Brasil. A figura paterna é 
essencial para o desenvol-
vimento emocional, social 
e psicológico de crianças e 
adolescentes.

O levantamento realizado 
entre março de 2020 e abril de 
2021 levou em consideração 
as taxas de natalidade e de 
mortes por Covid-19 em 21 
países que somam 76,4% dos 
óbitos no mundo. No total, pelo 
menos 1,5 milhão de crianças 
no mundo perderam um dos 
pais ou avós responsáveis. No 
Brasil, 2,4 crianças a cada mil 
foram afetadas.
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Pandemia leva Festa do Divino
a se adaptar ao mundo digital

Com a proibição de realizar eventos com a presença de público, saída foi recorrer às apresentações online

NOVOS TEMPOS

A adaptação às tecnologias 
precisou ser encarada rapi-
damente pelos organizadores 
da Festa do Divino Espírito 
Santo, de Mogi das Cruzes, 
conforme a pandemia de Co-
vid-19 obrigou a suspensão 
de eventos com a presença 
de público. Nos últimos dois 
anos, uma das festas católicas 
mais tradicionais do país foi 
exibida em edições virtuais 
aos devotos, em prevenção 
à crise sanitária.

Os resultados, no entanto, 
foram positivos, já que a era 
digital possibilitou que fiéis 
distantes do município também 
conseguissem acompanhar 
as comemorações, manifes-
tando a fé principalmente 
neste momento de muitas 
perdas nas famílias. Para as 
próximas edições, a organi-
zação planeja aperfeiçoar e 
alinhar o conteúdo digital 
para o público.

“Não queremos perder 
essa ligação construída no 

momento de dificuldade: 
com a graça de Deus pode-
remos celebrar com alegria 
a retomada da normalidade, 
sem esquecer dos que es-
tão fisicamente distantes”, 
apontou o festeiro Ricardo 
Lima da Costa. Para ele, o 
resultado positivo é evidente 
mesmo com as condições 
desafiadoras ocasionadas pela 
falta de planejamento, pois a 
pandemia pegou a todos de 
surpresa, e de conhecimento 
na área tecnológica.

Costa acredita que todas as 
dificuldades foram superadas 
com a dedicação de todos 
os dirigentes das edições 
anteriores (Mauro de Assis 
Margarido, o Maurinho, e 
Cícera Alecxandra de Oliveira 
Margarido, como festeiros, e 
Maurimar Batalha e Roberta 
Fadoni Batalha, como capi-
tães de mastro nas festas de 
2020 e 2021.

“Queremos encontrar um 
ponto de equilíbrio que 
permita a participação dos 
devotos no ambiente digital, 

mas que não seja um movi-
mento migratório dos fiéis 
que sempre manifestaram 
sua devoção presencial-
mente em nossos eventos 
tradicionais”, afirmou o 
festeiro. Nas conversas com 

os fiéis, a organização tem 
percebido que eles estão 
ansiosos aguardando pela 
oportunidade de voltar às 
coroas, aos bingos, alvoradas, 
novenas e, claro, à conhecida 
quermesse.

Próxima edição
Além disso, eles entendem 

também a importância de 
preservar as tradições da 
Festa do Divino, e, por assim 
ser, o primeiro passo será 
celebrar a Primeira Coroa do 

Divino, no dia 14 deste mês, 
às 15 horas. Este evento terá 
restrição de participantes em 
respeito ao período de pan-
demia, mas com transmissão 
online pelas mídias sociais 
para que os devotos possam 
estar unidos em oração.

Ainda nesta ocasião, a or-
ganização fará a apresentação 
do tema e da logomarca que 
acompanharão as comemo-
rações em 2022. O trabalho 
que a Associação Pró-Festa 
do Divino desenvolve tem 
deixado todos seguros quanto 
ao planejamento das ações, 
que fazem parte de um ca-
lendário tradicional, em que 
as pessoas aguardam por se 
confirmar.

Assim sendo, enquanto 
acompanham a evolução da 
vacinação e da atualização do 
Plano São Paulo, do governo 
do Estado, as pessoas envol-
vidas têm buscado antecipar 
nos contatos estratégicos 
que viabilizarão a agenda 
de atividades da edição do 
próximo ano.

Thamires Marcelino

Quermesse da Festa do Divino é tradicional, mas foi cancelada nos últimos dois anos

Ney Sarmento/PMMC

O Procon de Mogi das 
Cruzes notificou as lotéricas 
da cidade para que redobrem 
seus cuidados ao identificarem 
fornecedores no momento 
do pagamento de boletos. 
O órgão recebeu diversas 
reclamações de clientes que 
efetuaram os pagamentos e 
estão sendo cobrados, pois 
os valores foram pagos a 
terceiros apesar de constar o 
nome do fornecedor e CNPJ 
nos documentos. A orientação 
é de que os consumidores 
e também as lotéricas ve-
rifiquem os dados de cada 
boleto antes de confirmar o 
pagamento. Foram notificados 
29 estabelecimentos.

“Além da responsabilidade 
dos bancos, financeiras e 
empresas em garantir uma 
forma de pagamento segura 
ao consumidor, bem como a 
obrigação de verificação pelo 
devedor de dados elementa-
res do boleto, não se pode 
excluir a responsabilidade 
das lotéricas em averiguar se 
o pagamento está sendo feito 

Procon orienta lotéricas 
sobre cuidados com boletos

Consumidor

realmente para o fornecedor 
pretendido pelo consumidor”, 
explicou a coordenadora do 
Procon, Fabiana Bava.

As principais informações 
que os consumidores devem 
observar nos boletos são a 
indicação do banco, o be-
neficiário pelo pagamento, 
a conta indicada tem de 
constar na linha digitável 
(código) e o valor do bole-
to. A notificação feita pelo 
Procon de Mogi reforça a 

• Adulteração do código de barras de boletos já recebidos pelas vítimas, 
como plano de saúde, cotas de condomínio e até mesmo prestação 
de financiamento de carro;
• A adulteração pode acontecer também pelo computador por conta 
de um malware (software malicioso que altera o número do código) 
para que, no momento do pagamento, seja copiado o código errado;
• Criação de páginas falsas para forjar faturas;
• Envio de e-mails com histórias falsas, induzindo a vítima ao descarte 
do boleto verdadeiro e pagamento do documento falso;
• E-mails falsos: geralmente imitando mensagens originais de em-
presas que o consumidor costuma ter algum contato. O remetente, 
data e horário de envio devem ser sempre verificados; 
• Ligações, mensagens por SMS ou WhatsApp: o horário do contato é 
normal, durante o dia? Reconhece o número que ligou ou entrou em 
contato? Antes do suposto contato informar seus dados pessoais, já havia 
informado antes? Sugerem alguma urgência e ameaçam com bloquear, 
cancelar cadastro ou cancelar compra? Não responda ou autorize nada 
na urgência. Tente você mesmo entrar em contato com a empresa. Pode 
ser pelo site, chat ou outros canais oficiais.

Cuidados com possíveis fraudes

necessidade das lotéricas 
fazerem esta verificação e 
orientar seus colaboradores 
sobre a responsabilidade de 
evitar o pagamento de boletos 
com indícios de fraudes.

Para mais informações, 
basta entrar em contato pelo 
4798-5090, ou pelo e-mail 
atendimento.procon@pmmc.
com.br. Para o atendimento 
presencial, o agendamento é 
pelo e-mail agendamentopac@
pmmc.com.br.

Professor da UMC faz alerta 
sobre as hepatites virais

Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
mostram que as hepatites virais 
B e C afetam 325 milhões de 
pessoas no mundo, causan-
do 1,4 milhões de mortes 
por ano. Ainda segundo a 
OMS, essa doença é segunda 
maior causa de morte entre 
as doenças infecciosas depois 
da tuberculose, e nove vezes 
mais pessoas são infectadas 
com hepatite do que com 
o HIV, causador da aids. É 
possível evitar e tratar a he-
patite, e no caso da hepatite 
C, até se curar. No entanto, 
mais de 80% das pessoas que 
vivem com hepatite carecem 
de serviços de prevenção, 
testagem e tratamento. Para 
que esse assunto esteja sem-
pre em pauta, 28 de julho é 
dedicado ao Dia Mundial de 
Luta contra as hepatites virais.

De acordo com Wagner 
Ferreira, médico e professor 
da Universidade de Mogi 
das Cruzes (UMC), estas 
infecções atuam de forma 
mais específica no fígado, 

Doença infecciosa

causando uma inflamação 
no órgão. “No Brasil os vírus 
mais comuns são o A, o B 
e o C. As hepatites podem 
também ter como agente o 
vírus D (Delta), que prevalece 
na região norte do país. São 
vírus silenciosos que, muitas 
vezes, podem evoluir para 
formas mais graves. Mesmo 
assim, alguns sintomas podem 
se manifestar como: cansaço, 
febre, mal-estar, tontura, enjoo, 
vômitos, dor abdominal, pele 
e olhos amarelados, urina es-
cura e fezes claras”, esclareceu.

Segundo o professor, para as 
hepatites A e B existem vacinas 
disponíveis na rede pública. 

“No entanto, é preciso ver os 
protocolos para aplicação no 
posto mais próximo de onde 
a pessoa mora”, afirmou.

Outra maneira de evitar 
o contágio pela hepatite A 
é cuidar da higiene, lavan-
do bem as mãos antes de 
comer e depois de usar o 
banheiro. “Já a hepatite B é 
considerada uma infecção 
sexualmente transmissível, 

uma vez que a principal fonte 
de contaminação é a relação 
sexual desprotegida. Dessa 
forma é muito importante 
usar preservativo em todas 
as relações sexuais”, reforçou.

Apesar de não ter vacina 
contra a hepatite C, é im-
prescindível que as pessoas 
portadoras do vírus sejam 
vacinadas contra a hepatite 
A e hepatite B para evitar 
complicações, como cirrose 
com necessidade de transplante 
hepático, em alguns casos, 
ou câncer no fígado, por 
exemplo. Da mesma forma 
que para as outras hepatites, 
há formas de prevenção como 
evitar o compartilhamento de 
materiais descartáveis, como 
agulhas e seringas, o contato 
com sangue contaminado; uso 
de preservativo e de medica-
mentos que possam causar 
danos ao fígado em curto 
prazo. Os três tipos de hepatite, 
A, B e C, podem ser tratados 
na rede pública desde que 
a pessoa seja encaminhada 
pelo médico.
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Biblioteca tem novos dias e 
horários de funcionamento

A Biblioteca Municipal de 
Mogi das Cruzes Benedicto 
Sérvulo de Sant´Anna está 
com novos dias e horá-
rios de funcionamento. O 
equipamento agora opera 
de terça à sábado, das 9 às 
16h45. Às segundas-feiras, 
logo, não há expediente.

Em função dos protocolos 
sanitários, o atendimento 
continua acontecendo no 
piso térreo do Centro Cul-
tural. O usuário pode utili-
zar uma das quatro mesas 
disponíveis para estudo ou 
leitura no local. As mesas 
estão distanciadas umas 
das outras e são sempre 
higienizadas após uso.

O empréstimo de livros 
deve ser agendado por meio 
dos telefones 4798-6986 ou 
4798-6987, nos mesmos 
dias e horários de funciona-
mento do equipamento ou 
a qualquer momento,  pelo 
e-mail biblioteca.cultura@
pmmc.com.br.

As obras passam por hi-
gienização antes de serem 

Atendimento presencial

entregues ao munícipe e 
também após a devolução. 
Além da higienização, sem-
pre que um livro retorna à 
Biblioteca, ele permanece 
alguns dias reservado, antes 
de ser disponibilizado para 
outras pessoas.

A Biblioteca Municipal 
existe oficialmente desde 
1948. O acervo é composto 
por mais de 35 mil títulos 
dos mais diversos segmen-
tos, dentre eles literatura 

brasileira, estrangeira, infantil, 
biografias, almanaques, di-
cionários, história e contos 
de Mogi das Cruzes. O 
equipamento possui ainda 
em seu acervo diversos 
títulos em Braille, sistema 
de leitura por meio do tato, 
direcionado a pessoas com 
deficiência visual.

A consulta de títulos pode 
ser feita por meio do site 
http://biblioteca.pmmc.
com.br/. 

Equipamento opera de terça à sábado, das 9 às 16h45

Divulgação/PMMC

Quantidade de leitos de UTI 
para Covid cai 29% em Mogi

Números referentes aos leitos de Enfermaria também mostraram diminuição, neste caso de 23% em 3 meses

PANDEMIA

A quantidade de leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) disponíveis aos 
pacientes em tratamento 
do coronavírus (Covid-19) 
diminuiu em 29% em Mogi 
das Cruzes nos últimos 
três meses. Em relação 
aos leitos de Enfermaria, 
que tratam os pacientes 
em estado menos grave 
da doença, a queda foi de 
23% neste mesmo período 
de 90 dias.

Os dados divulgados 
ontem pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde indicam 
que no final de maio, no 
dia 30, Mogi contava com 
403 leitos, sendo 164 de 
UTI e outros 239 de Enfer-
maria. Na mesma data de 
junho houve um aumento, 
o número total subiu para 
406 (166 leitos de UTI e 
240 de Enfermaria).

Entretanto, após um mês, 
no dia 30 de julho os nú-
meros passaram para 299 

leitos no geral, já que 115 
eram de UTIs e 184 de 
Enfermaria. A queda nas 
internações está diretamente 
relacionada ao avanço da 
vacinação. Nesta semana, 
Mogi chegou a 75% da 
população adulta vacinada, 
seja com primeira dose ou 
dose única, e 25% da popu-
lação adulta completamente 
imunizada (dose única ou 
duas doses).

“Isto aponta os primeiros 
reflexos de estabilidade nas 
internações, permitindo a 
reversão de leitos até então 
destinados aos pacientes atin-
gidos pelo novo coronavírus 

para atendimento também 
de outras comorbidades”, 
explicou a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

Em Suzano, a diminuição 
de unidades de Enfermaria e 
UTI também ocorreu devido 
à queda das internações dos 

pacientes com a doença. Em 
maio e junho a quantidade 
se manteve igual, 77 leitos, 
sendo 20 de UTI e 57 de 

Enfermaria/Semi-Intensiva. 
No entanto, no mês passa-
do o número caiu para 52 
leitos no total, dez de UTI 
e 42 de Enfermaria/Semi-

-Intensiva, uma queda de 
50% e 26%.

Além disso, até 27 de 
julho, o município de Ita-
quaquecetuba somava 51 
leitos de Emergência e 55 
de Enfermaria distribuídos 
entre o hospital de campanha, 
a Central de Atendimento 
Covid-19, Centro de Saú-
de e Unidade de Pronto 
Atendimento.

Com o encerramento 
do hospital de campanha 
no dia 27 de julho, graças 
ao avanço da vacinação e 
redução no número de casos 
e óbitos por Covid-19, a 
quantidade voltou para 35 
leitos de Enfermaria e 11 de 
Emergência, diminuição de 
31% e 80%. Nos últimos 
três meses, em Poá os leitos 
se mantiveram iguais, ou 
seja, 22 de Enfermaria e 
dois de Emergência.

Thamires Marcelino

Alterações ocorrem em razão da diminuição das internações por coronavírus

Mogi News/Arquivo

Semae promove limpeza no 
reservatório de Varinhas

Para manter a qualidade 
da água distribuída à popu-
lação, o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
fará, na próxima terça-feira, 
a limpeza e desinfecção do 
reservatório do Parque das 
Varinhas, em Mogi das Cru-
zes. Na ocasião, a autarquia 
também substituirá válvulas 
na saída do reservatório e no 
sistema de filtragem, visando 
à melhoria no processo de 
tratamento da água captada 
do poço artesiano do bairro. 
Para realizar os serviços, a 
operação do reservatório 
será suspensa de madrugada 
e retomada no fim da tarde 
do mesmo dia.

O Semae explica que a 
limpeza de reservatórios 
é uma ação preventiva e 
necessária, que atende à 
legislação sanitária. A au-
tarquia fará manobras no 
sistema para complementar 
o abastecimento do Parque 
das Varinhas com água do 
Parque São Martinho, que 
fica na mesma região. Ainda 

Para manter qualidade da água

assim, poderá ocorrer in-
termitência na distribuição, 
principalmente nos horários de 
maior consumo. No entanto, 
quem tem caixa d’água não 
deverá sentir os efeitos da 
paralisação.

O Semae reforça aos mo-
radores a recomendação 
para utilizar com economia 
a água armazenada em suas 
caixas-d’água, evitando a 
limpeza de carros e quintais 
e o desperdício em tarefas 
domésticas essenciais como 
a lavagem de louças e de 
roupas, além de reduzir o 
tempo de banho.

Ter um reservatório é fun-
damental para evitar transtor-
nos durante os trabalhos de 
manutenção da rede ou outras 
intervenções que exigem a 
interrupção do abastecimento.

A reserva de 200 litros para 
cada morador é suficiente. 
Assim, uma casa com cinco 
pessoas deve ter uma caixa 
com capacidade para mil litros. 
Isso garante o abastecimento 
da residência por até 24 horas 

sem fornecimento de água.
Mais informações podem 

ser obtidas por meio do tele-
fone 115 ou pelo Whatsapp 
99915-5145.

O Semae orienta os mora-
dores que ainda não têm caixa 
d’água a providenciarem a 
instalação de um reservatório 
em casa. Nas manutenções, 
que são comuns em todas as 
companhias de saneamento, 
a caixa d’água mantém o 
abastecimento no imóvel 
enquanto a rede e demais 
estruturas passam por reparos. 
No Brasil, a obrigatoriedade 
de instalação de reservatórios 
em edificações está prevista 
em leis e normas técnicas. 
Em Mogi das Cruzes, está 
regulamentada pelo decreto 
14.647/2014.

Em Mogi, para que os 
projetos de novas casas e 
condomínios sejam apro-
vados, é exigida a instalação 
de reservatório de água. A 
norma consta do artigo 66 
do decreto 14.647/2014 
(Regulamento do Semae).

“Isto aponta os 
primeiros reflexos 
de estabilidade 
nas internações, 
permitindo a 
reversão de leitos”
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Fempi doa 40 cobertores para o 
Fundo Social de Solidariedade

Aproximação entre o município e a entidade de Itaquá para realizar a doação ocorreu por meio de um vereador

SUZANO

O Fundo Social de Solida-
riedade de Suzano recebeu 
nesta semana mais uma doação 
de 40 cobertores destinados 
à Campanha do Agasalho 
que, neste ano, está focada 
na arrecadação de mantas 
e cobertores novos devido 
à pandemia do coronavírus 
(Covid-19). A entrega partiu 
da Frente Empresarial Pró-

-Itaquaquecetuba (Fempi).
A doação foi acolhida pela 

presidente do órgão munici-
pal, a primeira-dama Larissa 
Ashiuchi, que recebeu o pre-
sidente e a supervisora da 
Fempi, André Domeni e Nádia 
da Silva Moraes, na sede do 
Fundo Social, localizado na 
Prefeitura de Suzano.

De acordo com a supervisora, 
a associação empresarial atua 
em toda a região do Alto Tietê, 
contando com parceiros de 
diferentes segmentos. “Conse-
guimos arrecadar materiais e 
estamos periodicamente auxi-
liando organizações sociais de 
Itaquá e das cidades vizinhas. 
Já fizemos doações em Poá, 
Mogi, Ferraz de Vasconcelos e 
agora estamos com o Fundo 
Social de Suzano”, disse.

A aproximação com o 
município suzanense se deu 
por meio do vereador Artur 
Takayama e sua equipe de 
assessores. “Fico muito feliz 
em oportunizar essa ação 
ao nosso Fundo Social, que 
vem realizando um trabalho 
sério com as famílias que 
mais precisam de apoio neste 
momento. A Fempi é muito 
bem-vinda em Suzano, tenho 
certeza de que os cobertores 
vão fazer a diferença nos lares 
em vulnerabilidade”, comentou 
o parlamentar.

Já o presidente da Fempi, 

André Domeni, agradeceu 
a recepção e disse que es-
pera retornar ao município. 

“Conseguimos uma doação 
de 200 cobertores com a 
Ômega Metalúrgica, que é 
uma das nossas parceiras. O 
montante foi dividido entre 
as organizações que gosta-
ríamos de ajudar, sendo o 
Fundo Social de Suzano uma 
delas. Queremos em breve 
retornar com novas doações, 
se possível, ainda neste mês 
de agosto”, disse.

Por fim, a primeira-dama 
Larissa reforçou a importância 
de novas parcerias. “Ao longo 
dos últimos cinco anos, o Fundo 
Social de Suzano consolidou 
parceiros que estão com a 
gente em diferentes campa-
nhas, sempre empenhados 
em colaborar e fazer o bem. 
Para mim, receber o pessoal 
da Fempi é motivo de muita 
alegria. A associação é respei-
tada no meio empresarial do 
Alto Tietê e hoje nos brindou 
com essa visita. Agradeço 
muito a presença e a confiança 
em nosso trabalho social no 
município”.

A campanha deste ano 
faz referência ao período de 
distanciamento social, esti-
pulado pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
aceitando-se apenas cobertores 
novos. Os munícipes que 
tiverem interesse em participar 
da ação poderão levar a peça 
até a sede do Fundo Social, 
localizado no Paço Municipal 
Prefeito Firmino José da Costa 
(rua Baruel, 501 – centro / sala 
224 – 2º andar), das 8 às 17 
horas. Ou agendar a retirada 
da doação com a equipe do 
órgão, por meio do telefone 
4745-2195 ou 4745-2188.

A partir de amanhã, a 
Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos entra na última 
semana de vacinação da 
população adulta contra 
o coronavírus (Covid-19). 
Desde 21 de janeiro a cidade 
tem oferecido as doses do 
imunizante à população e 
conseguido reduzir dras-
ticamente os índices de 
mortes e infecções.

Nesta segunda-feira estará 
liberada a vacinação para o 

Ferraz entra na reta final de vacinação contra a Covid
1ª dose

para assegurar a máxima 
cobertura.

A secretária de Saúde, 
Kelly Hungria, destacou 
que a equipe está se empe-
nhando cada vez mais para 
cumprir a imunização de 
todos. “Estamos conseguin-
do cumprir o calendário 
vacinal e, paralelamente, 
ainda aplicar a segunda 
dose. Pedimos, mais uma 
vez, o comparecimento nas 
nossas UBSs e no Corujão da 

o fabricante Janssen é dose 
única. Para todas as outras 
o retorno é imprescindível 

público 22+, na terça-feira 
fica aberta a primeira dose 
para 21+ e na quarta-feira 
para 20+. A quinta e sexta-

-feira serão reservadas para 
as pessoas com 19+. Por fim, 
no sábado, a Secretaria de 
Saúde prepara o Dia V de 
Vacinação para que tem 18+.

Mesmo entrando na reta 
final da população adulta, 
ainda é preciso reforçar a 
necessidade da segunda dose 
da maioria das vacinas. Apenas 

Vacinação. Mesmo atingindo 
indicadores que apontam 
queda nos casos de Covid-19 
ainda precisamos seguir os 
protocolos sanitários com 
uso de máscaras e distan-
ciamento social”.

Serviço
Foram destinados como 

polos de imunização as 
seguintes Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs):  Jardim 
Rosana, Jardim Bela Vista, 

Vila Margarida, Vila São 
Paulo, Cidade Kemel, San-
to Antônio e Jardim Yone, 
com atendimento das 8 até 
às 15 horas. O “Corujão 
da Vacinação” segue com 
atendimento das 8 às 20 
horas na Igreja Nossa Se-
nhora da Paz, no centro. É 
imprescindível levar do-
cumento de identidade e 
comprovante de endereço 
para que o morador possa 
tomar a dose da vacina. 

Mesmo entrando 
na reta final 
da população 
adulta, ainda é 
preciso reforçar 
a necessidade da 
segunda dose
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PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

CONFIRA O PASSO A PASSO
DO DESCARTE CORRETO DA 

SUA MÁSCARA

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1 Dobre sua máscara 2

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado
Lave suas mãos

Coloque em
um saco de

plástico
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Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

 Não aprenda para 
ser melhor que os 
outros, aprenda 
para evoluir, para 
se superar cada vez 
mais. Não é por se 
comparar com alguém 
que você se sentirá 
realizado, mas sim 
por olhar para trás e 
ver o que conseguiu 
mudar para algo mais 
positivo.

Aprender é essencial 
para cometermos 
menos erros e 
determinante para 

MOMENTO
especial

 Aprender para evoluir

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: LUIZ FERNANDO PINTO

DIA 09/08: CRISTIANE MATIKO TOSHIO KATAOKA E KIYO-

SHI NAKANISHI

Parabéns! Muita paz, saúde e sucesso em sua vida.

 O sabor da vida depende de quem 
tempera. Adicione mais amor!”

 cultura@jornaldat.com.br

o nosso sucesso 
pessoal. Mas é preciso 
sabermos direcionar 
essa mesma 
aprendizagem com 
o intuito de não nos 
tornarmos arrogantes 
e presunçosos.

Respeito: como ensinar?

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Respeito: 
“Sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal, 
de agir com falta de consideração  na maneira como se 
comporta com os outros...” dicio.com.br/respeito.

“Na verdade, o cérebro determina quem somos e o que 
fazemos. Como é signifi cativamente moldado pelas 
experiências que oferecemos como pais...” SIEGEL, 
Daniel.2015, p.36.
De acordo com essas duas defi nições, vimos que ensinar 
respeito às crianças é fundamental, assim como o exemplo 
dado pelos pais. 
Quais comentários feitos por você, perto ou diretamente 
ao seu fi lho sobre algo que você discorde, o incomodam e o 
deixam nervoso? 
Atitudes respeitosas, como tolerância, empatia e paciência 
ao lidar com as diferenças, situações frustrantes e 
opiniões adversas são ações assertivas que fazem toda a 
diferença. Observando e vivenciando as ações dos adultos, 
as crianças vão interiorizando as práticas em suas atitudes 
ao longo do crescimento.
Mesmo que por algum motivo a criança apresente um 
comportamento diferente do que ela vivencia em casa, 
caberá à família ajudá-la dialogando, fazendo-a refl etir, 
colocando-a no lugar do outro. 
Também é muito importante apresentar às crianças um 
universo de diversidades e observar como a escola lida 
com as interações, dialogando sempre sobre o tema.
Podemos sim mudar o mundo, depende muito das nossas 
ações.
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Fiocruz alerta para risco das novas variantes

A nova edição do Boletim Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), indica que o surgimento e o crescimento de novas variantes do 
novo coronavírus, como a Delta, acendem um alerta. Conforme o estudo, 
a pandemia ainda não acabou e novos cenários de transmissão e de risco 
podem surgir. De acordo com a Fiocruz, o elevado patamar de risco de 
transmissão pode ser agravado pela maior transmissibilidade da nova 
variante.

PROGRAMA JOGUE CERTO

A cena é mais comum  do 
que se imagina: na gaveta  ou 
armário reservado aos medi-
camentos há sobras ao monte 
e muitas vezes remédios já 
vencidos. E  o que fazer para 
dispensar aqueles que não 
precisamos mais com toda 
a segurança e sem prejudi-
car o meio ambiente?

A resposta são os nove 
pontos existentes em Mogi 
das Cruzes do projeto Jogue 
Certo, que existe desde 2013.

A Prefeitura de Mogi dis-
ponibilizou nove unidades 
de saúde preparadas para 
receber todo tipo de medi-
camento que poderia poluir 
córregos, rios e mananciais. 

Sem conhecimento e in-
formação, muitos desses me-
dicamentos acabam sendo 
descartados indevidamente 
no lixo, pias e até vasos sa-
nitários. 

Por mês, a estimativa é 
que se recolha cerca de 100 
quilos de remédios.

O descarte irregular destas 
drogas pode trazer problemas. 
Descartar os medicamentos 
na pia ou no vaso sanitá-

Cristina Gomes 

Remédios vencidos podem ser 
levados em nove unidades
Secretaria de Saúde orienta o descarte adequado para evitar contaminações ao Meio Ambiente e riscos para a população em geral

incorreto de hormônios e 
antibióticos, principalmen-
te, pode acarretar em toxi-
dade para microrganismos e 
para animais aquáticos, por 
exemplo, quando o fárma-
co vai para os rios. No caso 

Agencia Brasil/Arquivo

Remédios vencidos podem contaminar o Meio Ambiente

saúde+
maturidade

dos antibióticos, pode gerar 
microrganismos resistentes 
e enriquecendo o ambiente 
com bactérias resistentes que 
podem até infectar o homem.

Os nove pontos do pro-
grama Jogue Certo recolhem 
medicamentos vencidos e 
os com uso descontinuado. 
Todo o volume captado é 
descartado por meio de uma 
empresa contratada devida-
mente habilitada pela Com-
panhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb).

O interessado, ao chegar 

a um destes locais que re-
cebem medicamentos irá 
preencher uma ficha sim-
ples com informações sobre 
a origem do produto para o 
descarte correto, que é pos-
teriormente a incineração. 
De acordo com a Secretaria 
de Saúde, em todas as uni-
dades de saúde há técnicos 
responsáveis (farmacêuticos 
ou equipe de enfermagem) 
para dar as devidas orienta-
ções aos pacientes quando 
houver necessidade e procura 
por este tipo de atendimento.

rio, o que é muito comum, 
contamina-se o solo e água. 

Estes resíduos não são re-
movidos pelo processo de 
filtragem. Estudos mostram 
que um quilo de remédios 
descartados incorretamente 

pode contaminar até 450 mil 
litros de água, sem contar a 
contaminação do solo, quan-
do o destino são os aterros.

A dispensa indevida pode 
gerar graves transtornos para 
a saúde pública. O descarte 

Saiba mais

Veja os endereços do Programa Jogue Certo

-UBS Vila Suíssa - avenida Ricieri José Marcatto, 310
- PA 24 horas Jundiapeba - rua Vereador Nito Sona, 1.745
- PA 24 horas Jardim Universo - rua Dom Luís de Souza, 1.360
- Promeg - rua Manuel de Oliveira, 30, Mogilar
- Programa de DST/Aids - rua Fausta Duarte de Araújo, 412, Jardim Santista
- Ambulatório de Saúde Mental - rua Cel. Souza Franco, 205, Pq. Monte Líbano
- Unica - rua Professora Lucinda Bastos, 1.790 - Jundiapeba
- USF Toyama - rua Um, esquina com avenida Engenheiro Miguel Gemma
- USF Jd. Aeroporto II - rua Tonga, 420

A Secretaria de Saúde informou que, caso não haja um ponto próximo onde você mora, o 
ideal é ir num bairro perto para efetuar o descarte de medicamentos da maneira correta.

Doações: Tanto a Prefeitura como a Cetesb não recomendam que os medicamentos sejam 
doados, embora tenha iniciativas assim em páginas nas redes sociais e por algumas enti-
dades. 

Os órgãos públicos alegam que não dá para saber se o armazenamento foi feito de manei-
ra correta e não há como ter um controle disso. A recomendação, por ser um remédio é o 
descarte correto. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 
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DESTINAÇÃO FINAL

A Companhia de Tecnologia 
e Saneamento Ambiental 
(Cetesb) implantou  o siste-
ma de logística reversa de 
medicamentos domiciliares 
vencidos ou em desuso, e 
de suas embalagens, após 
o descarte pelos consumi-
dores. São oito pontos no 
total em Mogi. Confira no 
quadro ao lado. 

O programa contempla 
cidades acima de 200 mil 
habitantes graças a um 
Termo de Compromisso 
firmado pelo estado de 
SP com fabricantes e em-
presas para se antecipar à 
medida. O Ministério do 
Meio Ambiente regulou 
o tema por meio do De-
creto nº 10.388, publicado 
em junho do ano passado, 
com vigência a partir de 
dezembro, obrigando ape-
nas as capitais dos estados 
e municípios brasileiros 
com população superior 
a 500.000 habitantes, em 

Sistema de logística reversa 
contempla outros oito pontos
Cetesb também implanta sistema de coleta de medicamentos para evitar despejo junto ao lixo comum e contaminar solo 

Divulgação

Lia Helena Demange, gerente da Divisão de Logística da Cetesb

2021 e 2022, e os municípios 
com população superior a 
cem mil só a partir de 2023 
a aderirem ao sistema de 
logística reversa.

A gerente da Divisão de 
Logística Reversa e Gestão 
de Resíduos Sólidos da 

Cetesb, Lia Helena De-
mange, conversou com 
o Mogi News e explicou 
que o pior destino para o 
remédio é ir para a rede de 
água ou esgoto, pois este 
é o caminho mais rápido 
para a contaminação: “São 

diversas substâncias que 
podem contaminar a vida 
aquática”, explicou. 

Sobre o programa mu-
nicipal já existente em 
Mogi, Lia acredita que as 
ações são importantes e 
complementam o trabalho 
realizado pelo Estado já 

que no caso do descarte de 
medicamentos nos pontos 
destinados pela Cetesb 
não se aceitam seringas e 
muita gente faz uso destes 
insumos para controlar a 
diabetes e outras doenças: 

“Estes pontos são instalados 
em farmácias que esta-

belecem critérios rígidos 
para receber os resíduos de 
medicamentos para evitar 
o risco de contaminação”, 
afirmou. 

Um dos passos do pro-
grama de logística reversa 
é separar os resíduos de 
medicamentos dos resíduos 
domiciliares comuns. Os 
medicamentos só devem 
ser descartados com os 
rejeitos domiciliares se o 
cidadão não tiver acesso a 
nenhum ponto de coleta 
do sistema de logística 
reversa. Apenas as emba-
lagens externas (que não 
têm contato direto com 
o medicamento) podem 
ser encaminhadas para a 
reciclagem.

O terceiro passo é bus-
car em farmácias e nos 
fabricantes de seus me-
dicamentos informações 
sobre como acondicioná-los 
adequadamente e onde se 
encontra o ponto de coleta 
mais próximo.  

Onde encontrar:
1 - Av. Fernando Costa, 195 LJ 01 Centro
2 - Rua Doutor Deodato Wertheimer, 1360 , 
Centro - Raia Drogasil 
3 - Av. Henrique Eroles, 397
4 -Rua Doutor Deodato Wertheimer, 23 Brás 
Cubas
5 - Rua Duarte de Freitas, 333 - Parque Monte 
Líbano
6 - Rua Carmela Dutra, 34 - Jardim Esplanada
7 - Av. Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 
463
8 - Farmaponte Jundiapeba: Avenida Lourenço 
de Souza Franco, 1428

Fonte: Cetesb 

Cristina Gomes
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A futura picape da Che-
vrolet já tem nome confir-
mado: Nova Montana. O 
modelo está em desenvol-
vimento ao mesmo tempo 
em que a fábrica de São Cae-
tano do Sul inicia a primei-
ra etapa de preparação. O 
produto é parte integran-
te dos R$ 10 bilhões que a 
GM investe no país. 

“A GM acredita no Bra-
sil e por isso estamos reto-
mando os nossos investi-
mentos no país, mesmo em 
meio à pandemia. A fábrica 
de São Caetano do Sul irá 
receber novos robôs e fer-
ramentais com conceitos 
inovadores de manufatu-
ra, contando inclusive com 
equipamentos sem prece-
dentes na América do Sul 
para garantir resultados 
excelentes em seguran-
ça, qualidade e sustenta-
bilidade”, comentou Car-
los Zarlenga, presidente da 
GM América do Sul.

A Nova Montana irá es-
trear um conceito inédito 
de picape para a marca, 
que colocará o produto 
em um outro patamar, o 
se traduz para o consu-
midor em um automóvel 
de diferentes dimensões 

NOVA MONTANA

Nova picape da Chevrolet tem 
nome confirmado pela marca
Montana já era um nome de sucesso para este tipo de modelo, que começou baseado no antigo veículo Corsa

GM Media

Modelo de sucesso da GM, Montana começou a ser fabricada a partir do Corsa e depois usou o Agile como plataforma

Reprodução/Citroën

Devem ser trocados os airbags do motorista e do passageiro, 
informou a montadora francesa

e muito mais evoluído do 
ponto de vista arquitetôni-
co, com melhor dinâmica, 
eficiência e conteúdo. Um 
esboço do projeto está sen-
do mostrado pela primei-
ra vez ao mundo.

A Nova Montana será 
o próximo integrante da 
nova família de veículos 

globais da Chevrolet, já 
composta pelas atuais ge-
rações de Onix, Onix Plus 
e Tracker – todos referên-
cia em suas respectivas ca-
tegorias.

O futuro produto irá com-
plementar a linha de pica-
pes Chevrolet na região, 
ampliando a presença da 

marca no segmento e con-
tribuindo ainda para o for-
talecimento de outros pro-
dutos estratégicos para 
a empresa no mercado, 
como a S10.

Escolha do nome

A Chevrolet tem uma 
forte reputação global no 

segmento de picapes com 
modelos icônicos e reco-
nhecidos principalmente 
pela sua confiabilidade e 
poder de inovação. No Bra-
sil, a marca foi pioneira em 
vários aspectos e vem di-
tando tendências.

Isso desde a questão pro-
dutiva, com seus proces-

sos de nacionalização, até 
o fato de ter estabelecido 
inúmeras soluções, como 
a cabine dupla, que se tor-
nou preferência nos dias de 
hoje. Isto porque a Chevro-
let sempre visou diversifi-
car seu portfólio para an-
tecipar as transformações 
do mercado.

“A Nova Montana irá 
unir um nome já consagra-
do de picape com um veí-
culo de proporções inédi-
tas que chegará repleto de 
inovações, especialmente 
concebida para atender as 
atuais preferências do con-
sumidor”, explica Hermann 
Mahnke, diretor-executivo 
de Marketing da GM Amé-
rica do Sul.

Dando continuidade 
à campanha iniciada em 
janeiro de 2021, informa-
mos aos proprietários dos 
veículos Citroën Aircross 
e C3 Picasso, produzidos 
nos anos 2010 e 2011, sobre 
a necessidade de agendar 
em um concessionário Ci-
troën, de forma gratuita e 
preventiva, a substituição 
dos airbags frontais (con-
dutor e passageiro).

Esta operação é 

Citroën convoca proprietários do Aircross e C3 Picasso
RECALL DE AIRBAG

imprescindível para as-
segurar o correto funciona-
mento desses componen-
tes, pois em caso de colisão 
com intensidade suficien-
te para o acionamento do 
sistema de airbags, pode-
ria ocorrer a abertura in-
correta dos mesmos, com 
a projeção de fragmentos 
metálicos no interior do 
veículo. Tal fato pode oca-
sionar danos físicos e/ou 
materiais aos ocupantes 

do veículo, e, em casos ex-
tremos, o risco de morte.

Os serviços serão rea-
lizados mediante prévio 
agendamento de forma a 
evitar aglomeração, res-
peitando as orientações 
de segurança do Ministé-
rio da Saúde e os Decre-
tos que visam combater a 
disseminação da Covid-19 
em cada região. Por este 
motivo, é importante que 
o proprietário do veículo 

“A GM acredita no 
Brasil e por isso 
estamos retomando 
os nossos 
investimentos no 
país”

contate a concessionária 
de sua preferência para ser 
informado sobre a previ-
são do seu atendimento. O 
tempo estimado de repa-
ro é de aproximadamente 
uma hora.

Estão envolvidas nesta 
campanha 19.369 unidades 
do Aircross, com os núme-
ros de chassi não sequen-
ciais (últimos oito dígitos) 
de BB510370 a CB568366, 
e 3.756 unidades do C3 

Picasso, com os núme-
ros de chassi não sequen-
ciais (últimos oito dígitos) 
de AB539630 a CB569901.

Para consulta dos nú-
meros dos chassis envol-
vidos ou mais informações, 

o consumidor poderá en-
trar em contato através do 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente Citroën, pelo te-
lefone 0800-011-8088 ou 
consultar o website www.
citroen.com.br.


