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Prefeitura de Mogi amplia para 
50% ocupação de creches e escolas

Medida que permite receber até a metade dos estudantes matriculados começa a valer já a partir de amanhã

INTERRUPÇÃO

  Poço de abastecimento de água do 
bairro Chácaras Guanabara vai passar por 
limpeza nesta terça-feira. Cidades, página 6

A partir de amanhã, todas as es-
colas e creches municipais e sub-
vencionadas de Mogi das Cruzes 
adequadas ao protocolo sanitário 
poderão atender com até 50% do 
total de estudantes matriculados por 
turma, desde que garantido o distan-
ciamento mínimo de 1 metro entre 
os estudantes. A Secretaria Municipal 
de Educação divulgou na sexta-feira 
passada a Resolução nº 41/2021 so-
bre os próximos passos da retomada 
gradual das aulas e uma atualização 
do protocolo com as novas medidas.  
Cidades, página 4

Da Apae

Campanha para 
uso de saco de 
lixo reciclável
Cidades, página 4

COVID-19

Alto Tietê 

recebe novas 

vacinas. p5

Espaço será destinado para pes-
soas com Transtorno do Espectro 
Autista. R$ 1 milhão ja foi repassa-
do do Estado. Cidades, página 5

Clínica-Escola

BERTAIOLLI 
BUSCA VERBAS 
PARA UMA 
UNIDADE NO 
ALTO TIETÊ

Alteração somente é válida para as escolas que estiveram realizando o protocolo sanitário

PMMC/Divulgação
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Em agosto

Suzano conclui revitalização de 
sinais de trânsito em 55 locais

Além dos sinais no solo, foram colocadas nova placas 
de orientação ao longo deste mês. Cidades, página 3
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ENERGIA QUE DÁ GOSTO
Entre janeiro e agosto deste ano, 
3.340 famílias do Alto Tietê foram 
beneficiada com o acesso a um 
serviço de fornecimento de ener-
gia elétrica da EDP, distribuidora 
de energia.  
Em Mogi das Cruzes foram 1.914 fa-
mílias, Itaquaquecetuba (756 famí-
lias) e Suzano (670 famílias) foram. 

ÁGUA NORMALIZADA
O Semae finalizou a operação do 
poço que abastece o Parque das 
Varinhas, para serviços de limpeza 
e manutenção preventiva de suas 
estruturas. Mais informações pelo 
telefone 115 ou pelo Whatsapp (11) 
99915-5145.

DOAÇÃO
O Mogi Shopping entregou 99 pa-
cotes de alimentos não perecíveis 
para o Sincomercio Mogi das Cru-
zes e Região do Alto Tietê, que fo-
ram doados por meio da campanha 
social Sacola do Bem que apoiou o 
programa Mesa Brasil do SESC São 
Paulo, no último mês. 

SACOLA DO BEM
Os clientes do empreendimento 

continuam contribuindo com cau-
sas sociais e depois de ajudarem as 
famílias atendidas pelo Mesa Brasil 
seguem ajudando os cadastrados 
no Fundo Social de Solidariedade 
da Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
que precisam de mantas e coberto-
res neste inverno. A estrutura está 
posicionada ao lado do Havanna 
Café e as doações podem ser fei-
tas todos os dias, das 10h às 22h.

CAMINHÃO DE FOTO I
Com o propósito de ensinar como 
funciona o processo de fotografia 
e promover os 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) 
para os alunos das escolas de San-
ta Isabel, na quinta-feira paasa-
da, a cidade recebeu o caminhão 
de fotos da ONG IMM (ImageMa-
gica), por meio da Instituição CCR 
Nova Dutra. 

CAMINHÃO DE FOTO II
A ação foi dividida em dois módu-
los no sistema online e finalizada 
na sexta-feira, presencialmente na 
praça Fernando Lopes. Além disso, 
durante o processo, os colaborado-
res seguiram as orientações para 
a prevenção do novo coronavírus.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Fim da picada?

O 
que já era previsto, dada a gra-
vidade do coronavírus (Co-
vid-19), principalmente com a 
sua variante Delta, é a aplicação 

da terceira dose da vacina. A informação foi 
confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, no entanto, essa campanha ainda 
não tem dada para começar.

O que se sabe até agora é que idosos e 
profissionais de saúde, como ocorreu da 
primeira dose, serão os primeiros a rece-
ber a terceira aplicação. Em outros países, 
a injeção deste novo reforço já começou. O 
objetivo é aumentar ainda mais a proteção 
contra a doença.

Isso significa que, quando se pensa que a 
pandemia está controlada, vem a Covid-19 
e mostra que não é bem assim. Cidades do 
Alto Tietê, depois de todo o esforço para va-
cinar o máximo de pessoas, iniciativa que 
começou em janeiro, terão de realizar no-
vos eventos para promover a imunização 
em terceira etapa.

Embora a quarentena não exista mais, com 
o fim das restrições de horário e público no 
Estado de São Paulo, essa informação da ter-

ceira aplicação, mais a preocupação com a 
variante Delta, pode forçar o poder público 
paulista e rever alguns conceitos. No mun-
do já existe um precedente que mostra que 
isso não é impossível. Por causa da Delta, 
países como Austrália e Nova Zelândia, de-
pois de entenderem que haviam controlado 
a pandemia, voltaram a editar restrições de 
circulação de pessoas por causa da doença. 
O fato de países como estes estarem se preo-
cupando é que a Delta é mais transmissível.

Ou seja, como se sabe, parte do planeta 
já começou a terceira aplicação por causa 
desta nova cepa, na região, a depender do 
Estado ou o Ministério da Saúde, a imuni-
zação também deverá ocorrer, e por mais 
desagradável que seja, é preciso tomar mais 
uma dose para garantir uma eficácia ainda 
melhor. Como são vacinas desenvolvidas de 
forma urgente, correções estão sendo feitas 
no meio do caminho, o que não deverá mais 
ocorrer quando houver um imunizante con-
solidado e a doença controlada, mas é me-
lhor não botar uma data para isso, ou, como 
dizia o ex-jogador português, João Pinto, “o 
prognóstico, só depois do jogo”.

Francisco Alves, também 
cognominado “Rei da Voz”, 
cantor de grande popula-
ridade na primeira metade 
do século XX, nasceu em 19 
de agosto de 1898 e faleceu 
num acidente de carro, na 
Via Dutra, em 27 de setem-
bro de 1952 com 54 anos. 
Entre tantas gravações que 
fez, uma delas teve desta-
que por algum tempo após 
a sua morte, Adeus, Cinco 
Letras Que Choram: Adeus, 
adeus, adeus/ Cinco letras 
que choram/ Num soluço de 
dor./ Adeus, adeus, adeus/ É 
como o fim de uma estrada/ 
Cortando a encruzilhada,/ 
Ponto final de um romance 
de amor. / Quem parte tem 
os olhos rasos d’água/ Ao 
sentir a grande mágoa/ Por se 
despedir de alguém,/ Quem 
fica, também fica chorando/ 

Desgostos de agosto II

ARTIGO
Mauro Jordão

Com o coração penando/ 
Querendo partir também./ 
Adeus, adeus, adeus. O jor-
nalista Sérgio Augusto, no 
artigo “Agosto”, relata fatos 
de guerras que aconteceram 
nesse mês trágico: batalha 
de Alcácer- Quibir, em que 
D. Sebastião perdeu a vida; 
os embates iniciais do Japão 
com a China por causa da 
Coreia; os primeiros ataques 
aéreos nazistas sobre Londres; 
a assinatura por Stalin e Hi-
tler do Pacto de Não Agres-
são Germano-Soviético que 
durou pouco; os bombar-
deios nucleares de Hiroshi-
ma e Nagasaki; o inicio da 1ª. 
Guerra Mundial; a construção 
do Muro de Berlim; a inva-
são da Checoslováquia pelas 
tropas do Pacto de Varsóvia; 
o golpe militar na Bolívia em 
1986; impeachment de Dil-

ma Rousseff em 2016; Lula 
é considerado inelegível em 
2018. Em 1890 a primeira 
vítima inaugurou a sinistra 
cadeira elétrica;  na primeira 
semana de agosto de 1944 
levaram Anne Frank para 
o campo de concentração; 
Sharon Tate foi morta por 
Charles Manson em 1969. 
Juscelino Kubitschek mor-
reu em acidente automo-
bilístico, na Via Dutra, em 
1976. Todos estes morreram 
em agosto: Jorge Amado em 
2001, Carmen Miranda em 
1955, Drummond de Andra-
de em 1987, Marilyn Monroe 
em 62, Elvis Presley em 77, 
Nietzsche em 1900. Na car-
ranca da morte sua bocarra 
medonha abocanhou em 31 
de agosto de 1997 Lady Di, 
a Princesa de Gales, em um 
acidente de carro em Paris. 
Azar ou destino?

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Prefeitura concluiu processo de 
revitalização da sinalização 
Equipes concluíram os serviços que garantiram novas placas e pintura de solo em 55 pontos da cidade

TRÂNSITO

Suzano- A Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana de Suzano concluiu 
nesta semana o processo de 
revitalização da sinalização 
da rua Regina Cabalau Men-
donça, no trecho do Parque 
Santa Rosa. Uma equipe de 
manutenção formada por sete 
funcionários e um agente de 
trânsito conduziu os trabalhos 
ao longo dos últimos dias, que 
envolveu instalação de placas 
de regulamentação, advertência 
e indicação e pintura de solo. 
Só nas primeiras semanas de 
agosto, 55 pontos da cidade 
foram beneficiados.

Partindo da esquina da rua 
Regina Cabalau Mendonça 
com estrada Santa Mônica 
e finalizando no cruzamento 
com rua Benjamin Constant, 
a equipe fez reparos na pa-
vimentação e revitalizou a 
sinalização de lombadas, guias, 
faixas de pedestres, linhas 
de divisão de fluxo e outras 
marcações desgastadas na via 
de mão dupla que conecta a 
malha central com a estrada 
dos Fernandes e a região da 
Casa Branca.

Além destes serviços, foram 
instaladas novas placas em 
substituição às anteriores, que 
apresentavam danos estrutu-
rais e deterioração. Esta foi a 
segunda dos trabalhos na rua, 
que já havia recebido novas 
placas toponímicas ainda no 
mês de junho.

Ao longo das primeiras 
semanas de agosto, a secretaria 
esteve à frente da revitalização 
de 55 pontos de sinalização 
horizontal e 32 de sinalização 
vertical nos bairros Jardim 
Colorado, Miguel Badra Alto, 
Jardim Casa Branca, Chácara 

Sete Cruzes, Recanto São José, 
Jardim Imperador, Recanto 
Feliz, Parque Palmeiras, Vila 
Maria de Maggi, Vila Theo-
doro e Vila Monte Sion. Para 
a sequência do mês, a Pasta 
prevê o início e a conclusão 
de trabalhos em ao menos 
30 novos locais.

O secretário Claudinei 
Valdemar Galo pontuou a 
importância de manter as 
marcações de solo nas vias 
e as estruturas verticais, pois 
estas garantem orientação 
aos motoristas e pedestres, 
evitando acidentes de trânsito.

“Estamos conduzindo este 
processo de reforço e revita-
lização nas ruas da cidade, 
algo que reduz a chance de 
acidentes e vítimas. Seguimos 
reposicionando e marcando 
sinalizações horizontais e 
verticais por toda Suzano, 
além de executar reparos 
no pavimento de pontos 
importantes como a estrada 
do Areão. Estes e outros tra-
balhos das equipes fazem a 
diferença para a população”, 
acrescentou.

Ele citou que a Pasta busca 
priorizar esse tipo de trabalho 
no horário noturno ou aos 
finais de semana, a fim de 
evitar impactos ao fluxo de 
veículos. “Esses intervalos 
de pouca movimentação 
tornam-se propícios para 
trabalhar e deixar a cidade 
em ordem, principalmente 
na região central, onde o 
trânsito é intenso durante o 
dia. Nos bairros, as equipes 
são mantidas em atuação 
diária para serviços de ma-
nutenção da sinalização e 
outras atividades necessárias”, 
completou.

Acesse pela câmera 
do seu smartphone

O�cinas temáticas: De 08/09 a 30/09
Venha conversar sobre os projetos da Prefeitura! 

O�cinas regionais: Dias 11/09, 18/09, 25/09 e 02/10

Vamos conversar sobre as demandas do seu bairro!

INSCREVA-SE E VAMOS CONSTRUIR A CIDADE JUNTAS E JUNTOS!

PARTICIPE DOS NOSSOS ENCONTROS

participa.mogidascruzes.sp.gov.br

Uma plataforma onde você, 
mogiano e mogiana, participa da 
construção coletiva da cidade!

Suzano- O secretário mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
André Chiang, se reuniu nesta 
semana com representantes do 
Rotary Club de Suzano – Sul 
para alinhar projetos em prol 
do desenvolvimento ecoló-
gico da cidade. O encontro 
ocorreu no Cineteatro Wilva 
Bentivegna e teve como prin-
cipais assuntos a arborização 
urbana e a coleta de materiais 
descartáveis.

Na ocasião, o presidente da 
associação, Zenemon Yamamoto, 

Meio Ambiente participa de reunião com Rotary Club
Desenvolvimento ecológico

proposta adiante e seguiremos 
em diálogo para adaptá-la da 
melhor maneira possível”, 
afirmou.

Ainda na apresentação, 
as autoridades discutiram 
sobre a coleta de óleo de 
cozinha no município, com 
a premissa de impulsionar 
a ação. Atualmente, Suzano 
dispõe de uma Central de 
Triagem (rua Biotônico, 1.900 
- Jardim Colorado), que está 
à disposição da população 
para acolher e dar o destino 

agradeceu a iniciativa, destacou 
que ela é muito bem-vinda e 
que vai avaliar os melhores 
pontos junto ao Viveiro Mu-
nicipal Tomoe Uemura e o 
Gabinete Municipal. “De fato, 
seria um trabalho conjunto 
e intersetorial. Entendemos 
a importância do plantio de 
novas árvores, medida que 
representa não apenas o embe-
lezamento do espaço urbano, 
mas também traz melhoria na 
qualidade de vida de toda a 
população. Levaremos esta 

trouxe ao conhecimento da 
administração novas pro-
postas de atuação conjunta, 
articuladas entre os seus co-
laboradores para contribuir 
com o município. A primeira 
delas seria a implantação de 
um novo projeto de arboriza-
ção urbana, com o cultivo de 
plantas ornamentais, como a 
cerejeira e o ipê, em espaços 
públicos. O plantio e o cuidado 
seriam de responsabilidade 
do Rotary Club.

Sobre o assunto, Chiang 

correto a este tipo de material, 
que inclusive é convertido em 
renda para famílias cooperadas 
que atuam no local.

Além da possibilidade de 
levar os itens até a Central de 
Triagem, a população ainda 
pode entregá-los em garrafas 
fechadas para os agentes da 
Operação Cata-Treco. A ini-
ciativa da Secretaria Municipal 
de governo atua de forma 
sazonal por todos os bairros 
da cidade com o recolhimento 
de diversos tipos de objetos 

inservíveis, destinando-os para 
espaços públicos adequados 
de captação e tratamento.

“A reunião foi extremamente 
produtiva e as sugestões são 
sempre bem-vindas. Esperamos 
poder dar continuidade aos 
diálogos com o Rotary Club 
e adaptar as propostas para 
que possamos fortalecer a 
preservação ambiental em 
Suzano. Temos planos em 
andamento sobre os dois 
assuntos e estamos sempre 
abertos a colaborações”, concluiu.
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Mogi - A Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cruzes 
retomou a Campanha do 
Saco de Lixo Reciclável, em 
parceria com a Loja Maçô-
nica Lealdade e Sabedoria 
Ricardo Strazzi.

A campanha foi iniciada 
em abril de 2020, bem no 
começo da pandemia do 
coronavírus (Covid-19), e 
consiste em arrecadar recursos 
para a Apae mogiana. Os 
sacos são uma doação da 
Loja Maçônica.

O kit com cinco sacos de 
lixo reciclável custa R$ 20,00. 
Eles medem 80 x 93 e têm 
capacidade para 100 litros. 
Toda a renda será revertida 
para a instituição apaeana. 

O saco de lixo, além de 
prático é higiênico e seguro, 
se queremos manter a saúde 
de nossa família, devemos 
utilizar este material do 
modo certo, e ainda deixá-lo 
fechado para evitar odor ruim.

Para aqueles que moram em 
condomínios, ou trabalham 
em empresas o fundamental a 

Apae lança campanha 
do saco de lixo reciclável

Arrecadação de recursos

fazer é promover campanhas 
de descarte para reduzir o 
impacto no meio ambiente.

Os produtos podem ser 
adquiridos na sede da Apae 
de Mogi das Cruzes, loca-
lizada na rua Carmem de 
Moura Santos, 134 – Jardim 
Bethânia.

História
A Apae de Mogi das Cruzes, 

com 52 anos de fundação e 
certificada com o ISO 9001, 
é uma instituição sem fins 
lucrativos, com serviços 
prestados aos munícipes de 
Mogi das Cruzes e de outras 
cidades da região (Guararema, 
Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Poá). A Organização atende, 
atualmente, 680 pessoas 
com deficiência múltipla 
e intelectual e Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
bem como suas famílias, nas 
áreas da Educação, Saúde 
e Assistência Social. O seu 
atual presidente é João Ana-
talino Rodrigues. O telefone 
para mais informações é 
4728-4999.

Mogi- O Conselho Municipal 
da Assistência Social (Comas) 
e a Secretaria Municipal de 
Assistência Social realizaram 
anteontem a 12ª Conferên-
cia Municipal de Assistência 
Social, que teve como tema 

“Assistência Social: Direito do 
povo e Dever do Estado, com 
financiamento público, para 
enfrentar as desigualdades e 
garantir proteção social”. A ação 
contou com a participação de 
quase 80 agentes e usuários 
da estrutura socioassistencial 
do município e resultou na 
aprovação de propostas, sub-
divididas por eixos. 

A conferência resultou em 
15 propostas em âmbito esta-
dual e 15 em âmbito federal, 
que serão encaminhadas para 
análise das esferas superiores. 
Também foram aprovadas 10 
propostas no âmbito munici-
pal, a serem incorporadas na 
política já executada. 

Por conta da pandemia da 
Covid-19, pela primeira vez a 
Conferência foi realizada de 
forma online, o que requereu 

Conferência de Assistência Social 
aprova propostas durante evento

Melhorias

membros das unidades do 
equipamentos municipais de 
Assistência Social, Conselhos, 
organizações sociais, usuários 
do sistema e outros órgãos 
que trabalham pela garantia 
dos direitos sociais.

“Este é um momento histórico 
para a política de assistência 
social. Conseguimos nos re-
inventar e nos unir cada vez 
mais. O resultado  é fruto do 
trabalho de muitas pessoas. 
Agradeço a todos os usuários 
que acessam a política de 
assistência social e estamos à 
disposição para todos aqueles 
que ainda não acessam e são 
um grande desafio”, destacou 
Celeste Gomes.

Cada eixo foi discutido 
individualmente, por meio dos 
grupos temáticos e as propos-
tas resultantes de cada grupo 
foram avaliadas e votadas pelos 
delegados eleitos no início da 
Conferência. O objetivo é a 
contínua evolução e efetivação 
das políticas de defesa dos 
direitos sociais à população 
fragilizada socialmente. 

exercendo aqui na cidade. 
Uma de nossas prioridades 
é estreitar o relacionamento 
entre quem constrói a política 
pública para a população em 
situação de vulnerabilidade 
e quem de fato é assistido, 
então uma conferência como 
essa vem a  brindar todo esse 
trabalho”. 

A secretária municipal de 
Assistência Social, Celeste 
Gomes, também falou sobre 
a relevância do encontro, que 
contou com a participação de 

alterações no formato do 
encontro, de modo a cum-
prir com as recomendações 
sanitárias.

O prefeito Caio Cunha 
(Pode) participou da aber-
tura do evento e falou sobre 
a importância do trabalho 
da Assistência e das ações 
de diálogo, que prezam pela 
evolução das políticas de 
garantia dos direitos. “Fiz 
questão de participar, por 
entender a importância do 
trabalho que vocês já vêm 

Ação contou com a participação de quase 80 pessoas

Divulgação

Escolas e creches aumentarão 
a capacidade para até 50%
A partir de amanhã, todas unidades adequadas ao protocolo sanitário poderão atender a metade da ocupação

EDUCAÇÃO 

Mogi- A partir de amanhã, 
todas as escolas e creches 
municipais e subvencio-
nadas de Mogi das Cruzes 
adequadas ao protocolo 
sanitário poderão atender 
com até 50% do total de 
estudantes matriculados por 
turma, desde que garantido 
o distanciamento mínimo de 
1 metro entre os estudantes. 
A Secretaria Municipal de 
Educação divulgou ontem 
a Resolução nº 41/2021 
sobre os próximos passos 
da retomada gradual das 
aulas presenciais e uma 
atualização do protoco-
lo sanitário com as novas 
medidas.

O cronograma de reto-
mada gradual das ativi-
dades presenciais na rede 
municipal de ensino tem 
seguido rigoroso planeja-
mento de acordo com os 
índices epidemiológicos 
da cidade, tendo como 
premissas a preservação 
da vida e a garantia dos 
direitos à aprendizagem 

e à educação de crianças. 
Os limites de capacidade 
de atendimento das uni-
dades deverão respeitar os 
protocolos sanitários e as 
condições de cada unidade 
escolar.

O atendimento aos alunos 
da rede municipal a partir 
desta segunda-feira, dia 23, 
continuará sendo feito de 
forma mista com atividades 
presenciais de segunda a 
quarta-feira, mediante re-
vezamento dos alunos em 
grupos-controle semanais 
e fixos. Os grupos serão 
organizados pelas unidades 
escolares. Às quintas e sextas, 
as equipes escolares seguirão 
exclusivamente dedicadas 
ao ensino remoto.

A partir de 8 setembro, a 
capacidade de atendimento 
nas escolas e creches será de 
até 100%, mantido a condição 
de distanciamento mínimo 
de 1 m, de acordo com as 
condições de cada unidade 
escolar. A nova resolução 
da Secretaria permite que, 

mediante acordo entre as 
escolas e as famílias, alunos 
com maiores dificuldades de 
aprendizagem e de conecti-
vidade sejam incluídos em 

mais de um grupo-controle, 
ampliando o tempo de aulas 
presenciais destes estudantes 
em maior vulnerabilidade 
educacional.

Entre os dias 8 de se-
tembro e 3 de outubro 
haverá um período de tran-
sição, em que as escolas 
terão a opção de ampliar 

o atendimento presencial 
englobando a quinta-feira. 
A partir de 4 de outubro, as 
aulas presenciais passarão 
a ser obrigatoriamente de 
segunda a quinta-feira. 

A resolução da Secretaria 
Municipal de Educação 
mantém a perspectiva de 
retomada das atividades em 
tempo integral a partir de 
8 de setembro, mas aponta 
que as condições sanitárias 
para esse retorno serão 
definidas e divulgadas ao 
longo da próxima semana.

Para a segurança da re-
tomada gradual, Mogi das 
Cruzes conta com as Briga-
das da Pandemia na Escola, 
formadas por servidores para 
assegurar o cumprimento 
dos protocolos sanitários e 
o Gabinete de Articulação 
para Enfrentamento da Pan-
demia na Educação (Gaepe), 
primeiro gabinete em nível 
municipal do Brasil, formado 
por diferentes setores da 
sociedade e instituições 
em benefício da educação. 

Atendimento aos alunos da rede municipal continuará sendo feito de forma mista 

Divulgação/PMMC
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Encontro em Mogi destaca 
a necessidade de incentivo
Mogi - Uma reunião reali-

zada na quarta-feira passada, 
no auditório da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, abordou a 
força das empreendedoras e 
sua importância na economia 
mogiana, principalmente no 
momento em que acabam 
as restrições de horários de 
funcionamento no comér-
cio, conforme atualização do 
Plano São Paulo anunciada 
esta semana pelo governo do 
Estado. A vice-prefeita Priscila 
Yamagami Kähler comandou 
a reunião, que contou com a 
presença de mulheres ligadas 
à formação empreendedora e 
defendeu a importância de 
dois pilares da atual gestão 

– o diálogo e a participação 
permanentes – como ferra-
mentas para impulsionar o 
trabalho das empreendedoras 
e a economia da cidade de 
uma forma geral.

“É um prazer participar de 
uma reunião como essa, com 
tantas empreendedoras que 
contribuem para a valoriza-
ção das mulheres e para o 

Mulheres empreendedoras

desenvolvimento sustentável 
de Mogi das Cruzes. O em-
preendedorismo feminino 
não é simplesmente o fato 
de mulheres estarem criando 
e gerenciando seus negócios. 
O significado vai muito além 
disso, e engloba encoraja-
mento, representatividade, 
enfrentamento de diversos 
dilemas e muita conexão. Há 
muito tempo penso nessa ne-
cessidade de cooperação entre 
uma grande rede e articular 
isso faz total sentido na nossa 

gestão”, disse Priscila, que 
também coordena o Comitê 
de Retomada Econômica.

O objetivo desse primeiro 
encontro foi conectar um grupo 
de mulheres com experiência 
na formação empreendedora e 
dispostas a contribuir e ajudar 
que outras conquistem seus 
espaços, descubram seus pro-
pósitos de vida, se aperfeiçoem 
e sejam independentes, desde 
artesãs até aquelas que desejam 
ter uma startup, incentivando 
a fomentação de negócios

Objetivo da reunião foi conectar e ajudar umas as outras 

Gabriel Bispo/PMMC

Prefeitura adere a programa 
Bolsa Trabalho do Estado
População poderá ser inscrever a partir desta terça-feira, de forma online, até o dia 30

AUXÍLIO

Suzano - A Prefeitura aderiu 
ao programa estadual Bolsa 
Trabalho e os cidadãos já 
poderão se inscrever a partir 
de terça-feira. A iniciativa 
garante ocupação, qualificação 
e bolsa-auxílio aos desem-
pregados e em situação de 
vulnerabilidade social,. Os 
contemplados vão cumprir 
atividades de trabalho em 
órgãos públicos por cinco 
meses. Os interessados de-
vem fazer a inscrição até 30 
de agosto por meio do site 
www.bolsadopovo.sp.gov.
br ou presencialmente no 
Centro Unificado de Ser-
viços (Centrus), localizado 
no número 210 da avenida 
Paulo Portela.

O programa é especifi-
camente voltado aos tra-
balhadores desempregados, 
maiores de 18 anos, que não 
são beneficiários de Seguro 
Desemprego ou qualquer 
outro programa assistencial 
equivalente, com renda per 
capita de até meio salário-

-mínimo. Além disso, o 

participante deve ser re-
sidente do Estado de São 
Paulo por no mínimo dois 
anos, sendo que será aceito 
apenas um beneficiário por 
núcleo familiar.

Para se inscrever, o inte-
ressado deve acessar o site 
e efetuar cadastro no botão 

“Entrar”, localizado no canto 
superior direito da tela. As 
inscrições são gratuitas, sendo 
necessário RG, CPF, Carteira 
de Trabalho e Comprovante 
de Endereço. Aqueles que 
não têm acesso à internet, 
poderão se dirigir ao Centrus 
entre, das 8 às 16 horas, 
exceto no final de semana.

A iniciativa prevê a opor-
tunidade de trabalho em 
órgãos públicos por 20 ho-
ras semanais, sendo quatro 
horas em cinco dias, além 
da qualificação profissional 
virtual de 80 horas, por meio 
da Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Univesp). 
Já a bolsa-auxílio é estimada 
em R$ 450, mais uma cesta 
básica no valor de R$ 85, 

totalizando a transferência 
mensal de R$ 535.

De acordo com o Estado, 
serão adotados critérios de 
prioridade para mulheres ar-
rimo de família, pessoas com 
maiores encargos familiares, 

maior tempo de desemprego 
e maior idade.

Para o prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), a 
iniciativa representa uma 
importante alternativa frente 
aos desafios sociais atenuados 

pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 

“Ficamos muito felizes em 
incluir o município nesse 
programa que, sem dúvidas, 
vai ajudar muitas pessoas 
em todo o Estado”, afirmou.

Iniciativa prevê o trabalho dentro de um órgão público por 20 horas semanais

Wanderley Costa/Secop Suzano

Bertaiolli consegue recurso para 

implantação de Clínica-Escola
Mogi - O governo do Esta-

do já depositou na conta da 
Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes o valor de R$ 1 
milhão para a implantação da 
Clínica-Escola para pessoas 
com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). O recurso é 
oriundo do trabalho realizado 
pelo deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP), depois 
de vários encontros com 
mães de portadores de TEA 
e entidades que destacam a 
importância e a necessidade 
da instalação de uma unidade 
deste porte.

Ainda segundo o deputado, 
a primeira Clínica-Escola do 
Alto Tietê será instalada numa 
área no bairro do Rodeio, que 
foi destinada para a implan-
tação de equipamentos de 
saúde e educação na época 
em que foi prefeito de Mogi 
das Cruzes (2009/2016). “Será 
numa área de cerca de 2 mil 
metros quadrados ao lado da 
AACD e da UPA 24 horas, que 
implantamos quando fomos 
prefeito, criando naquela 

Pessoas com TEA

região um complexo de saúde, 
esporte e educação” destacou 
Bertaiolli, lembrando ainda 
que na área estão localiza-
dos também o Ginásio do 
Paradesporto e uma Creche/
Escola Municipal.

Bertaiolli destacou que a 
necessidade de implantação 
de uma unidade deste porte 
vem sendo discutida com as 
mães de pessoas com TEA 
desde o ano passado. “Nós 
fizemos várias reuniões e 

conversamos muito sobre as 
necessidades e o que é preciso 
fazer para ampliar e reforçar 
esse atendimento na cidade”. 
Segundo o parlamentar, Mogi 
das Cruzes possui uma ampla 
Rede Pública de Saúde, mas 
que precisa de investimentos 
constantes.

“Sempre disse que inves-
timentos na área da saúde 
nunca acabam. Tem sempre 
o que ser feito para melhorar, 
ampliar e fortalecer o atendi-
mento”, destaca o deputado, 
que foi responsável, quando 
prefeito, pela implantação do 
primeiro Hospital Municipal 
de Mogi das Cruzes e outros 
equipamentos como duas UPAs 
24 horas, SAMU, Centros 
Especializados Médicos e de 
Reabilitadação (UNICA de 
Jundiapeba e de Braz Cubas).

Ainda segundo o deputa-
do, o projeto e as obras de 
construção estarão a cargo 
da Prefeitura Municipal de 
Mogi das Cruzes com quem 
o deputado também tem se 
reunido constantemente.

Segundo o deputado, o 
projeto e as obras estarão 
a cargo da Prefeitura

Divulgação

Região - Os municípios 
integrantes do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
Condemat, recebem, amanhã, 
um novo lote de imunizantes 
contra o coronavírus (Co-
vid-19), a exceção é Santa 
Branca, que pertence a outra 
região administrativa, mas 
inclui Guarulhos que é um 
membro signatário do bloco 
regional.

O 49º lote que chegará 
à região conta com 93.882 
doses, sendo 26.652 de Pfizer, 
que serão direcionadas para 
primeira dose para crianças e 
adolescentes de 12 a 15 anos, 
que possuem comorbidades 
oou recebem Benefício de 
Prestação Continuada (BPC); 
gestantes e puérperas; e 
67.230 CoronaVac, para 
segunda dose de pessoas 
de 28 a 36 anos.

Alto Tietê 
recebe novo 
lote de vacinas 
contra a Covid

Imunização

Novo lote chega amanhã

Myke Sena/MS



cidades Domingo, 22 de agosto de 20216 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Expolivro estaciona no 
Largo do Rosário amanhã

Mogi - O Largo do Rosário, 
no Centro de Mogi das Cruzes, 
receberá a partir das 10 horas 
de amanhã, a Expolivro - Pai-
xão pela Leitura, um projeto 
itinerante de caráter cultural, 
social e educacional, que, 
especificamente na cidade, 
servirá também como um 
evento preparatório para a 
1ª Feira Literária de Mogi das 
Cruzes. A Expolivro ocorre 
dentro de uma carreta, que 
ficará estacionada no espa-
ço público até o dia 15 de 
setembro. 

A iniciativa tem por objetivo 
transformar vidas por meio 
da leitura e de atividades que 
promovam benefício espiritual, 
humano e a paixão pela leitura. 
Para isso, serão realizadas 
apresentações teatrais, musicais, 
contação de histórias e palestras 
com psicólogos, pedagogos e 
demais profissionais das áreas 
da saúde e educação, com 
temas voltados à inteligência 
emocional, saúde mental e 
formação de valores. 

A solenidade de abertura 

Cultura

contará com a presença do 
presidente do Instituto Vida 
para Todos (IVPT), Pedro Dong. 
Na ocasião, será realizado 
um coffee-break, seguindo 
todos os protocolos sanitários 

para evitar aglomerações em 
decorrência da pandemia da 
Covid-19.

A Expolivro é um projeto 
do Instituto Vida para Todos, 
instituído no ano de 1991 e 
mantido por voluntariado. 
O propósito é estimular o 
hábito saudável da leitura 
entre as pessoas. A iniciativa 
tem apoio da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo. 

Ação ocorre dentro de carreta até o dia 15 de setembro. 

Divulgação/PMMC

Chácaras Guanabara terá poço 
de abastecimento paralisado
Ação vai ocorrer nesta terça-feira, a partir das 9 horas, para que o espaço possa receber serviços de limpeza

ÁGUA

Mogi - A partir das 9 
horas de terça-feira, o Se-
mae vai paralisar a opera-
ção do poço que abastece o 
bairro Chácaras Guanabara 
para serviços de limpeza e 
manutenção preventiva de 
suas estruturas. O objetivo 
é assegurar a qualidade da 
água captada e distribuída à 
população, e também o bom 
funcionamento do sistema de 
bombeamento. Os trabalhos 
se estenderão até as 14 horas 
de quinta-feira.

O reservatório do bairro 
tem capacidade para 400 mil 
litros e a autarquia comple-
mentará o abastecimento com 
caminhões-pipa. Ainda assim, 
devido ao tempo necessário 
para a manutenção, poderá 
ocorrer desabastecimento 
e o Semae recomenda aos 
moradores utilizar, com 
economia, o volume armaze-
nado em suas caixas d’água. 
A previsão é de normalização 
do abastecimento na quinta 
à noite.

Mais informações sobre este 

trabalho podem ser obtidas 
por meio do telefone 115 ou 
pelo Whatsapp  99915-5145.

Por sua vez, na data de 
ontem, a rua Joaquim Fabiano 
de Mello, no centro, esteve 
interditada ao longo da ma-
nhã e tarde, para trabalhos 
da Operação Tapa-Buraco. 
O desvio dos veículos de 
passeio foram realizados 
pelas ruas Aleixo Costa, An-
selmo Lazzuri, Dr. Bezerra 
de Menezes e travessa São 
Sebastião, para o acesso à 
rua Dr. Deodato Wertheimer. 
O local foi sinalizado e o 

aplicativo Waze também 
contribuiu com a informação. 

A rua Joaquim Fabiano de 
Mello cruza a rua Ipiranga 

e fica nas proximidades da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae). Os 
trabalhos se fazem necessários 

por conta de depressões no 
pavimento, que foram iden-
tificadas e serão devidamente 
reparadas.

Tapa-Buraco
Os trabalhos fazem parte 

da rotina da Operação Tapa-
-Buraco, que vem atuando 
em toda a cidade. Os ser-
viços resultam de um ma-
peamento, que subdividiu 
o município em regiões e 
também por um trabalho 
de geolocalização, para 
identificação dos trechos 
que necessitam de reparos.

A definição dos locais 
de atuação também tem 
como base um levantamento 
de pedidos da população 
abertos pela Ouvidoria, de 
demandas provenientes da 
Câmara Municipal e da iden-
tificação feita pelas próprias 
equipes da Secretaria. Ao 
todo, são mais de 500 vias 
mapeadas, que recebem 
gradativamente os reparos. 

O trabalho é constante 
e seguirá até que todos os 
pontos mapeados sejam 
atendidos. Os funcionários 
destacados para a operação 
estão organizados e atuando 
conforme programação.

Semae orienta a população que economize água armazenada nas caixas d’água

Mogi News/Arquivo

Cultura faz chamamentos 
para a 1ª Feira Literária

Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo 
está com três chamamentos 
abertos, para participação 
na primeira edição da Feira 
Literária de Mogi das Cruzes 
(FLIMC). São dois editais 
de seleção, sendo um para a 
Coletânea - Prêmio FLIMC de 
Poesia Estudantil, outro para a 
1ª Coletânea FLIMC de Poesia, 
mais uma convocatória para 
artistas, grupos e coletivos 
que contribuam com a pro-
gramação da feira a partir de 
espetáculos, shows e saraus. 

Os dois primeiros editais 
receberão inscrições até o dia 15 
de setembro e os interessados 
devem se inscrever por meio 
eletrônico, na aba editais do 
site da Secretaria de Cultura. 
No caso do Prêmio FLIMC de 
Poesia Estudantil, serão sele-
cionadas 50 poesias inéditas 
de autores e autoras mogianos, 
que sejam estudantes matricu-
lados no ensino Fundamental 
ou Médio.

O tema da coletânea de 
poesia estudantil é “A mulher 

Seleção

como protagonista na litera-
tura brasileira ontem, hoje e 
sempre” e, após a seleção das 
poesias, ela será publicada pela 
Secretaria nos formatos e-book, 
livro impresso e/ou audiolivro. 
A solenidade de premiação e 
lançamento acontecerá em 
data, local e horário a serem 
definidos. 

No caso do chamamento 
para participação na 1ª Cole-
tânea FLIMC de Poesia, serão 
selecionados 50 poemas iné-
ditos, com o mesmo tema – “A 
mulher como protagonista 
na literatura brasileira ontem, 
hoje e sempre”. Para esse 
edital, os participantes podem 
ter qualquer idade, porém é 
indispensável que eles este-
jam no Cadastro Municipal 
de Artistas e Profissionais de 
Arte, Cultura e Turismo, com 
100% de preenchimento das 
informações obrigatórias. 

As poesias inscritas deverão 
ser inéditas, originais e não 
podem ter sido previamente 
publicadas ou premiadas em 
qualquer outro concurso. A 

seleção para os dois editais 
se dará em duas etapas (ha-
bilitação e seleção) .

Já a convocatória, também 
disponível para consulta e 
inscrição no site da Cultura, 
visa a contratação direta de 
artistas, grupos e coletivos de 
arte e cultura, que contribuam 
com as atividades e com a 
programação da FLIMC. Neste 
caso, as inscrições ficam abertas 
até o dia 28 de agosto.

Serão selecionados cinco 
projetos, sendo três saraus 
e dois espetáculos/shows e 
cada um receberá R$ 2 mil. 
As modalidades das ações 
culturais devem estar alinhadas 
à temática da FLIMC, portanto 
devem aludir a temas como a 
mulher na literatura, mulher 
preta, literatura e oralidade, 
literatura brasileira e/ou literatura 
e sociedade contemporânea. 
A previsão é que os resultados 
finais sejam publicados no 
começo de setembro. A 1ª 
Feira Literária de Mogi das 
Cruzes será realizada de 18 
de setembro a 3 de outubro.

Serão realizadas 
apresentações 
teatrais, musicais, 
contação de 
histórias e palestras

O reservatório 
do bairro tem 
capacidade para 
400 mil litros
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O BMW Group Brasil 
deu início oficialmente às 
vendas do esportivo M440i 
Coupé, que faz sua estreia 
acompanhado de novas 
tecnologias, além do con-
sagrado conjunto mecâni-
co, que oferece desempe-
nho singular ao modelo. 
Com preço sugerido de 
R$ R$ 575.950,00, o Série 
4 Coupé se destaca ainda 
pelo design ousado, prin-
cipalmente da grade dian-
teira vertical que evidencia 
a nova identidade visual dos 
veículos da marca bávara, 
e acabamento refinado.

 Produzido na fábrica do 
BMW Group em Dingolfing, 
na Alemanha, o lançamen-
to traz o que há de melhor 
em termos de esportivida-
de com motor de seis cilin-
dros em linha TwinPower 
Turbo com 387cv de po-
tência, entre 5.800rpm e 
6.500rpm, 500Nm de torque, 
entre 1.800rpm e 5.000rpm, 
e aceleração de 0 a 100km 
em apenas 4,8 segundos, 
atingindo a velocidade má-
xima de 250km/h, limita-
da eletronicamente.

 O modelo chega ao país 
com suspensão mais bai-
xa (15mm) com calibração 
de molas, amortecedores e 
buchas de suspensão mais 
firmes, Diferencial M Sport 
controlado eletronicamen-
te – de deslizamento limi-
tado e efeito autoblocante 
–, conjunto aerodinâmico 
diferenciado (spoiler dian-
teiro com tomadas de ar 
maiores, saias laterais e 
para-choque traseiro re-
modelado), bancos espor-
tivos com maior suporte la-
teral e prolongadores para 
as pernas, que oferecem 
uma posição de dirigir es-
portiva e, ao mesmo tem-
po, confortável, além de 
ajustes elétricos e de me-
mória e a insígnia M nos 
cintos de segurança e nos 
assentos. Esses elementos 
reforçam a vocação espor-
tiva do M440i Coupé, sem 
comprometer o conforto e 

BMW

Esportivo M440i Coupé chega 
ao Brasil por meio milhão
De acordo com a marca alemã, veículo faz estreia no mercado nacional acompanhado de novas tecnologias

Suplemento
automotivo
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De acordo com a fabricante alemã, modelo se destaca pela ousadia do desenho, em especial a grade dianteira já característica

Como não poderia deixar de ser, modelo da BMW traz sofisticação em todo lugar do interior

a sofisticação. “Trazer no-
vidades e manter nossas 
tecnologias sempre atua-
lizadas é nossa forma de 
agradecer ao cliente bra-
sileiro pela liderança de 
mercado com maior parti-
cipação em vendas na nos-
sa história”, conta Roberto 
Carvalho, Diretor Comer-
cial da BMW do Brasil.

 A evolução estética do 
carro de duas portas é evi-
dente no modelo e reforça 
os atributos de design da 

BMW e da tradicional ge-
ração de coupés da marca 
– com os clássicos BMW 
328 Coupé, dos anos 1930, 
e BMW 3.0 CS, dos anos 
1970. O design autônomo 
da grade de rim e da car-
roceria, por exemplo, im-
pressionam pelas propor-
ções exclusivas e refletem 
atletismo e elegância es-
portiva. No versátil e mo-
derno BMW M440i Coupé, 
o design de grade e de ro-
das é marcado pelo acaba-

mento em Cerium Grey, e 
pode ser adquirido nas co-
res Branco Alpino, Preto Sa-
fira, Branco Mineral, Azul 
Portimao, Verde Sanremo 
e Arctic Racing Blue, com 
opções de revestimento in-
terno em Couro Vernasca 
em Preto/Preto com cos-
turas em azul e Couro Ver-
nasca em Cognac/Preto.

 A combinação de luxo, 
de tecnologia, de confor-
to e de conveniência mar-
cam as funcionalidades da 

versão e podem ser confe-
ridas em todos os detalhes 
do carro. O carro vem equi-
pado com Driving Assistant 
Professional, que permite 
a direção inteligente em si-
tuações de congestiona-
mentos, trânsito lento ou 
viagens longas; Parking As-
sistant Plus, sistema que 
mede os espaços para es-
tacionar automaticamente 
por intermédio de câme-
ras e de sensores, realizan-
do as manobras com má-
xima precisão, economia 
de tempo e conforto; Sur-
round View com câmera 
de ré e sensores de esta-
cionamento dianteiros e 
traseiros e faróis BMW La-
serlight; BMW Live Cock-
pit Professional que oferece 
ao usuário informações e 
monitoramento da condu-
ção por intermédio de duas 
telas, uma de 12,3” e outra 
de 10,25”, além de interfa-
ces disponíveis para ope-
ração por meio de contro-
le de voz; e funcionalidade 
BMW M Head-up display, 
que projeta no campo de 
visão do motorista todas 
as informações necessá-

rias para o condutor não 
perder o foco no trânsi-
to, como rotas do sistema 
de navegação e velocida-
de do veículo.

 A versão tem sistema 
de som Surround Harman 
Kardon com 16 alto-falan-
tes de 464W de potência e 
possui uma série de atri-
butos de conectividade. 
O BMW ConnectedDri-
ve, assistente que fornece 
serviços ao motorista e ao 
passageiro e permite usu-
fruir de itens como: Cha-
mada de Emergência Inte-
ligente, BMW Teleservices, 
serviços ConnectedDrive 
(BMW Online, engloban-
do portal de notícias, clima 
e aplicativos), serviços re-
motos com utilização das 
funcionalidades por meio 
do novo aplicativo My BMW 
– aplicativo de relaciona-
mento entre cliente, BMW 
e rede de concessionários, 
com uma série de facilida-
des, bem como uma expe-
riência totalmente interati-
va –, preparação para Apple 
CarPlay e Android Auto, in-
formações de trânsito em 
tempo real, Concierge, ser-
viço de suporte e informa-
ções para o cliente 24 ho-
ras por dia e sete dias por 
semana, integração com 
Amazon Alexa – com atua-
lização remota gratuita de 
software (Remote Software 
Upgrade - RSU) – e Drive 
Recorder, funcionalidade 
capaz de capturar vídeos 
em 360° ao redor do veículo 
por meio de quatro câme-
ras, permitindo a gravação 
tanto para entretenimen-
to em viagens e em deslo-
camentos com paisagens, 
como também para ativa-
ção automática em caso de 
acidente.

 A experiência interati-
va fica ainda melhor com 
a tecnologia da Digital Key, 
uma chave digital que subs-
titui a chave física e permi-
te trancar, destrancar e li-
gar o veículo por meio do 
celular. 
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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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BANCO 65

CNE
FILMADORAS

RABARAP
CLIENTELA
USAEAS

ENFERMAGEM
FENOMODO
EMALEDM
RARRIOU

DEFENSIVOS
NITCAC
CANETABU
ISOANZOL

BACALHOADA
SORCSS

ER

Medida
da boca
de vul-

cões (pl.)

Os nativos
de EUA,

Canadá e
México

Reação 
involuntária
do corpo 

ao estresse

Câmeras
usadas na 
produção
de vídeos

Opção do
tabuleiro
da baiana

(Cul.)

"Predial",
em IPTU

Feminino
(abrev.)

Esteira (?):
agiliza a 
locomo-

ção

New (?),
plano 

econômico
dos EUA

Aviso
luminoso 
no estúdio
de rádios

Mineral
presente
no leite

(símbolo)

Caprinos
machos

Bilhete
Único

(abrev.)

Cada
gancho do
espinhel
(pesca)

Forma
sincopada 

de
"senhor"

Bate-papo
on-line

(Inform.)

(?) vivo,
objeto de
estudo da
Biologia

"A (?) é
mais pode-
rosa que
a espada"

(dito)

Rolo de (?):
compõe a
paisagem
de filmes
de velho

oeste

(?)-se: 
encoleri-
zam-se

Orelha,
em inglês
Lady (?),

lenda

Abaixou (a calça)

O pior resultado para
um espetáculo

(?)
agrícolas: 
combatem

pragas
em plan-
tações

Alvo dos
mimos de 
vendedores
Setor de
cuidados

com o
paciente, 
no hospital

Tecido de 
roupas das
discotecas
(anos 80)

(?) verbal:
indicativo

ou
subjuntivo

(?) Simpson, avô de
Bart, Lisa
e Maggie

(TV)

Prato
português

Estabelece
parâme-
tros de

qualidade
(sigla)

Linha
(abrev.)

Biscoito de (?), cama-
da crocante da palha

italiana
(Cul.)

3/abe — ear. 4/chat — deal — feno. 5/abará. 6/fiasco — godiva. 7/maisena.

É muito comum 
arrepender-se de 
alguma atitude mal 
pensada ou de uma 
escolha fracassada, 
mas passar o resto da 
vida se lamentando 
por algo que não tem 
volta, deveria ser 
um comportamento 
completamente 
descartado.

O arrependimento 
faz parte das nossas 
ações diárias, e 
continuará durante 
toda a nossa vivência, 

MOMENTO
especial

ANTES SER OUSADO QUE ARREPENDIDO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: RITA DE CASSIA DE FARIA

DIA 23 

REGINA COELI BEZERRA DE MELO NASSRI

Que este dia de festa e comemoração seja repleto de diver-

são e alegria, assim como os dias que virão.

 Feliz aniversário!

“ Amar o que faz e ser feliz no 
caminho.”

 cultura@jornaldat.com.br

pois somos seres 
mutáveis e totalmente 
influenciáveis pelas 
situações que vivemos 
a cada momento. Não 
há mal nenhum em 
estar arrependido, 
principalmente 
quando o erro inicial 
foi compreendido.

Neurociência na educação

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

A Neurociência é estudo do sistema nervoso e 
suas funcionalidades. Na educação vem ganhando 
destaque, devido à evolução da sociedade em relação 
ao aprendizado e o comportamento humano. 

”Segundo o teórico Vygotsky (teoria da aprendizagem), 
o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio 
da interação social, ou seja, de sua interação com 
outros indivíduos e com o meio”. 

É extremamente satisfatório quando os alunos 
assimilam os conteúdos, porém essa tarefa é 
muito desafiadora para os educadores, já que 
cada criança possui características únicas. Sendo 
assim, os professores orientados por esse 
profissional, encontrarão caminhos que contribuirá 
com todo o processo e o sucesso de cada aluno 
ao compreenderem como a interação de novas 
informações, conceitos e emoções acontecem em cada 
individuo. 

As conexões entre os neurônios estão presentes em 
toda a vida, sendo assim todos os alunos são capazes 
de aprender algo novo todo dia. 
Conhecer como o cérebro humano funciona é 
essencial para melhor prática docente.

Fonte: Sophia.com
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Pró+Vida São Sebastião recebe doações de alimentos

O Instituto Pró+Vida São Sebastião está com a campanha de doações 
de alimentos. A divulgação ocorreu nas redes sociais e neste momento, 
conforme a publicação, os itens que estão em baixa no estoque são: azeite, 
farinha de arroz, aveia e láctea; grão de bico e leite integral de caixinha. Para 
doar basta trazer, das 8 às 16h30 todos os dias da semana e das 8h às 15h30 
nos finais de semana no seguinte endereço|: Rua Pedro Paulo de Carlo 500, 
Vila São Sebastião. Mais informações 4723-7763 ramal 107.

TRANSPORTE

Assim como chegar aos 
18 anos é um passaporte 
garantido para a maiorida-
de, por outro lado, atingir 
os 60 anos é ter acesso a al-
guns benefícios disponíveis 
em Mogi das Cruzes como 
o cartão de estacionamento 
que garante estacionar nas 
vagas reservadas aos idosos 
nas ruas da cidade e dentro 
de espaços públicos.

Já quem completa 65 anos 
de idade pode andar gratui-
tamente no transporte cole-
tivo da cidade. Para detalhar 
melhor estes dois serviços 
disponíveis, o Mogi News 
publica nesta edição da pá-
gina Maturidade, as infor-
mações úteis repassadas pela 
administração municipal aos 
idosos para fazerem valer os 
seus direitos adquiridos.

Hoje, segundo a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, existem 
6.562 cadastros realizados para 
o cartão de estacionamento e 
70 novos atendimentos são 
feitos mensalmente.

Apesar disso, a pessoa que 
identificar o desrespeito à 
vaga reservada deve acionar 
a Fiscalização de Trânsito, no 
telefone 0800 7730 194 e de-
nunciar o caso. Atualmente a 
multa para o motorista que 
desrespeitar a vaga de idoso 
ou de pessoas com deficiência 
física é de R$ 293,47, além 
da inclusão de sete pontos 
na carteira de habilitação 
pela infração gravíssima e 
a possibilidade de remoção 
do veículo. 

Além da vaga preferencial 

Cristina Gomes 

39,3  mil idosos têm direito a 
gratuidade no transporte
Apesar disso só 11.066 pessoas acima de 65 anos são usuárias ativas ultimamente. Outro benefício é o cartão de estacionamento

dimento o idoso ou o seu 
representante. O local de 
entrada é no PAC Prédio I, 
com os seguintes documen-
tos necessários: 

Original e cópia do RG 
ou CNH e comprovante de 
endereço em nome do idoso.

Caso o requerente seja 
representante (parente de 1º 
grau), deve trazer também 
seus documentos pessoais 
(cópia e original), além dos 
documentos do Idoso.

Em caso de cônjuge, além 
dos documentos citados no 
item 1, trazer cópia e original 
de seus documentos pessoais 
e da certidão de casamento.

Em caso do representante 

Divulgação Divulgação

Mais de 11 mil idosos andam gratuitamente nos ônibus da cidade: 39 mil tiraram o cartão

70 novos cadastros por mês para o Cartão de Estacionamento

saúde+
maturidade

não ter grau de parentesco, 
além dos documentos cita-
dos no item 1, deve trazer 
também seus documentos 
pessoais (cópia e original) 
e apresentar procuração do 
idoso com firma reconhe-
cida autorizando a emissão 
do cartão .

O prazo é imediato e os 
requisitos são: ter pelo me-
nos 60 anos de idade e re-
sidir em Mogi das Cruzes. 
A primeira via e renovação 
não tem custo, mas no caso 
da segunda via é uma taxa 
administrativa com valor vi-
gente. É possível obter infor-
mações pelo email e no caso 
da renovação será necessário 
trazer o cartão anterior. Caso 
o requerente seja represen-
tante, deve trazer também 
seus documentos pessoais, 
além dos documentos do 
Idoso. A validade do cartão 
é de cinco anos.

Já o Cartão de Transporte 
Coletivo para Idosos (Cartão 

Conforto) é emitido para que 
o portador possa ultrapassar 
a catraca no transporte coleti-
vo. Vale lembrar que o idoso, 
a partir de 65 anos no mu-
nicípio de Mogi das Cruzes, 
tem seu direito à gratuidade 
garantido com a apresentação 
de seu documento de iden-
tidade no coletivo.

É possível baixar o aplica-
tivo Cartão Conforto da Mogi 
Passes e efetuar o cadastro. 
O usuário precisa aguardar 
pelo menos três dias para 
comparecer a uma unida-
de da Mogi Passes e retirar 
o cartão.

A emissão sem custo da 2ª 
via de cartões só ocorrerá se 
houver perda da leitura por 
falha de antena, ou seja, por 
problema operacional. Para 
isso, o cartão deverá estar 
intacto, sem trinca, riscado 
ou quebrado.

Mais informações podem 
ser obtidas no seguinte ende-
reço: mogidascruzes.sp.gov.br.

para o idoso, um outro be-
nefício disponível é o Car-
tão Conforto para os idosos 
acima de 65 anos andarem 
gratuitamente nos ônibus da 
cidade. Hoje são 39.351 ido-
sos cadastrados com 11.066 
usuários ativos atualmente. 
Para efetuar novos cadastros 
para os idosos que chegam 
nesta faixa etária é possível 
dar entrada no trâmite pelo 
aplicativo chamado Cartão 
Conforto. Concluído o cadas-
tro, será agendado o atendi-
mento presencial, com dia e 
hora marcada, para a retirada 
do Cartão SIM Idoso. Para 
mais informações, o idoso 
poderá entrar em contato 

com a Mogipasses pelo te-
lefone 2377.8536. Segue o 
link para baixar o aplicativo

https://play.google.com/sto-
re/apps/details?id=com.app_
free_mogi&hl=pt_BR&gl=US

Como ter acesso?
Para ter acesso a emissão 

de cartão de estacionamento 
especial para utilização das 
vagas de idoso basta procurar 
a Prefeitura de Mogi das Cru-
zes. O telefone para contato é 
o 4798-5195 ou pelo email: 
transito.smt@pmmc.com.br. 
Para agendar o atendimento 
é neste endereço:http://agen-
damentopac.pmmc.com.br.

Podem solicitar o aten-
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QUALIDADE DE VIDA

Manter o idoso com uma 
boa saúde bucal é possível 
com a  ajuda e a orienta-
ção de um profissional, 
responsável em avaliar e 
identificar possíveis pro-
blemas existentes, além 
de atuar garantindo maior 
qualidade de vida numa 
época importante da vida.

O dentista Renato Lopes 
Faury Júnior, que atua há 
mais de 21 anos nas áreas 
de implantodontia e pró-
tese em Mogi das Cruzes 
e responde ainda como 
secretário-geral da Associa-
ção Paulista de Cirurgiões 
Dentistas (APCD) de Mogi, 
explicou que geralmente 
os idosos tem alguns pro-
blemas como a redução do 
fluxo salivar, a chamada 
Xerostomia. Ao longo da 
idade, com o uso de me-
dicamentos e em alguns 
casos até de procedimentos 
como a quimioterapia, o ato 
de salivar fica mais difícil 
ocasionando problemas 
como o mau hálito até o 
desequilíbrio bucal da flora. 

Para evitar isso, o pro-
fissional recomenda que, 
dependendo do caso se 
faça uso da saliva artifi-
cial, que é um gel de alta 
durabilidade usado para 
estes casos. 

Dependendo da idade do 
idoso, especialmente aqueles 
com mais de 80 anos, se 
falta a coordenação motora 
é possível a utilização de 
uma escova elétrica para 
ajudar na escovação. E se 
a pessoa tiver um cuidador 
de idoso, ou algum familiar 
próximo mais atento, ele 
também poderá auxiliá-lo: 

“O cuidador não é apenas 
para dar remédio, mas 
cuidar do idoso como um 
todo, inclusive na hora 
da escovação”, observa dr. 

Cuidados garantem uma boa 
saúde bucal na terceira idade
APCD Mogi das Cruzes tem atendimento popular para a comunidade no Alto Tietê de qualquer idade até com fila de espera 

Divulgação APCD Regional Mogi das Cruzes

Profissionais da APCD realizam atendimento na região em várias especialidades a preço popular

Renato Lopes Faury Júnior. 
A saúde bucal em dia 

proporciona uma série 
de benefícios e vantagens, 
inclusive a mastigação e 
mordida corretas dos ali-
mentos para a sua melhor 
absorção.

Existem casos também 
de próteses que já estão 
um pouco mais gastas por 
falta da salivação e até a 
gengiva retraída, outras 
situações comuns para 
quem atingiu a chama-
da melhor idade. Para os 
casos mais específicos de 
doenças crônicas como a 
diabetes e a hipertensão 
arterial, por exemplo, o 
controle correto destas 
doenças ajuda a manter o 
equilíbrio e a saúde bucal 
como um tudo. 

“Tenho uma frase que eu 
costumo repetir sempre que 
é: o implante é o melhor 
substituto para o dente 
e para o dente natural só 
Deus”, afirmou ele. 

Hoje em dia, com os avan-
ços na saúde odontológica, 
os dentistas fazem de tudo 
para cuidar e restaurar o 
dente para que o idoso tenha 
muito mais qualidade de 
vida, em comparação com 
o que se fazia no passado 
quando não existia avanços 
tecnológicos e nem técnicas 
e materiais à disposição: 

“A minha avó, por exemplo, 
faleceu com 99 anos e eu 
fiz o tratamento nos den-
tes dela e ela nunca mais 
perdeu nenhum dente. 
Tinha pontes móveis, corôa 
e faceta. Isso proporciona 

 Divulgação - APCD Regional Mogi 

Renato Lopes Faury Júnior orienta sobre todos os cuidados

uma mordida normal dos 
alimentos, o comer sem 
preocupação e a melhor 
absorção de nutrientes 
numa fase da vida em que há 
necessidade para a pessoa 
não ficar, de forma alguma, 
debilitada”, exemplificou. 

>A APCD tem um corpo 
clínico capacitado no Alto 
Tietê para fazer qualquer 
tipo de atendimento, não 
apenas para os idosos, mas 
para jovens e adultos. Os 
interessados podem pro-
curar a associação para 
agendar uma avaliação 
bucal que custa R$ 20,00 
(onde é cobrado apenas o 
material usado). Depois 
disso, e dependendo do 
caso ele é encaminhado 
a um profissional e arca 
apenas com os materiais, 

Cristina Gomes

Atuando há mais de seis 
décadas no Alto Tietê, a 
APCD Mogi das Cruzes 
conta com mais de 800 
associados e desempenha 
um importante papel 
social por meio de suas 
clínicas, que oferecem 
tratamento odontológico 
de qualidade à população, 
especialmente, a mais 
carente.

A entidade realiza uma 
média de 150 atendi-
mentos por mês. Em 
2020, mesmo com a pan-
demia, mais de 1,1 mil 

APCD Mogi mantém 
atendimento social

pessoas tiveram acesso 
aos procedimentos. Por 
meio de uma triagem, a 
unidade oferece diversos 
tratamentos, incluindo 
de canal, implantes e 
ortodontia para correção 
dos dentes.

A APCD Mogi das Cruzes 
fica na Rua Rua Delphino 
Alves Gregório, 50, no 
Bairro do Mogilar, em 
Mogi das Cruzes.  Mais 
informações podem ser 
obtidas nos números 
(11) 94135-7160 ou (11) 
4790-3969.

que são bem mais em conta 
comparando-se ao custo 
das clínicas particulares. 
O atendimento não chega 
a ser inteiramente gratuito, 
porque a demanda por 
serviços na área de saúde 
bucal é grande. No caso da 
endodontia,  há até fila de 

espera para o atendimento: 
“Mesmo com a pandemia 
estamos ampliando os 
serviços na clínica da APCD 
e chegamos a 1.500 atendi-
mentos ao ano. O trabalho 
social  é grande e acessível 
a todo mundo”, finalizou o 
dentista.
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Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos


