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Vacinados com a segunda dose
chegam a 414 mil no Alto Tietê

Se for levada em consideração a quantidade de pessoas imunizadas com primeira dose, contingente ultrapassa 1 milhão

LEGADO

  Diretoria executiva faz balanço dos trabalhos à frente do Clube de 
Campo de Mogi das Cruzes. Cidades, página 6

Até o início da tarde de sexta-feira 
passada, o Alto Tietê já havia ultra-
passado a marca de um milhão de 
pessoas com a primeira etapa de 
imunização: 1.063.951 pessoas, en-
tre jovens e adultos, a partir dos 16 
anos, já haviam contabilizado pelo 
menos uma dose. Entretanto, nas 
dez cidades do bloco regional, o 
número de pessoas com a primei-
ra e segunda dose chegam a 414 
mil. Em números absolutos, a ci-
dade de Mogi das Cruzes é a que 
está com o processo de imunização 
mais adiantado: de 300.561 pessoas 
com a primeira dose, 124.826 estão 
completamente imunizadas, Suzano 
registrou 197.489 com a primeira 
dose e 75.186 com a segunda dose, 
por sua vez, Itaquá contabilizou 
218.252 pessoas com a primeira dose 
e 73.790 com a imunização completa.  
Cidades, página 3

Bibliotecas físicas ainda estão 
com restrição no atendimento em 
Suzano. Cidades, página 4

Acervo

SUZANO  
DISPONIBILIZA 
36 MIL OBRAS 
EM BIBLIOTECA 
VIRTUAL

ATENÇÃO!

Procon alerta 
para produtos 
usados. p6

Número de vacinados deve aumentar nos próximos dias,uma vez que os menores de 15 também estão sendo imunizados na região

Wanderley Costa/Secop Suzano
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QUASE UNÂNIME
São raros os momentos em que ve-
mos unanimidade de setores da so-
ciedade em torno de um tema. Exem-
plo disso é a própria e contestada 
proposta da Agência de Transpor-
tes do Estado de São Paulo (Artesp) 
de instalar um pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra. O resultado da pesqui-
sa encomendada pela AGFE, Ages-
tab e Sincomércio sobre a opinião da 
população mogiana em torno do pe-
dágio teve 85% contrários. Quem es-
perava 100% se enganou. Há mogia-
no que ainda nem tenha ouvido falar 
nessa proposta da Artesp. 

SETORES UNIDOS
A reunião no Theatro Vasques, na 
semana passada, com lotação qua-
se completa - levando em conside-
ração o distanciamento entre cadei-
ras - reforçou que o consenso parte 
de todos os setores da população 
contra a instalação da praça de co-
branças na Mogi-Dutra. A presença 
de representantes de entidades de 
classe como o Sindicato Rural, a As-
sociação Cultural de Mogi das Cru-
zes - Bunlyo, ACMC e Sincomércio; 
lideranças religiosas diversas como 
da Igreja Católica, igrejas evangéli-

cas e da comunidade judaica e líde-
res comunitários de diversos dis-
tritos mostraram um consenso de 
todos os que compõem o dia-a-dia 
da cidade.

MOGI X ARTESP
Em uma breve coletiva de imprensa 
concedida pouco após o ato, o prefeito 
Caio Cunha (Pode) deixou claro que 
o posicionamento é contra o projeto 
da vinda do Pedágio na Mogi-Dutra, 
e não de uma oposição aberta e ir-
restrita ao governo do Estado. “Não 
estou disposto a ir contra o Estado, 
mas contra a Artesp e este projeto 
medonho. Temos tido todo o respal-
do de nosso partido político na esfe-
ra estadual e de outros agentes po-
líticos”, ressaltou.

MODELO
A Defesa Civil de Suzano realiza há 
cerca de três anos um trabalho de 
capacitação de moradores de bairros 
onde há áreas de risco com a propos-
ta de reforçar a segurança das pes-
soas durante ocorrências. Anteon-
tem, a atuação do órgão municipal 
foi reconhecida pelo governo esta-
dual e se tornará parte de um curso, 
que deverá beneficiar várias cidades. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Fuzil no prato

D
urante a semana passada o presi-
dente da República, Jair Bolsona-
ro (sem partido), defendeu que 
os cidadãos tenham o direito de 

comprar um fuzil para se defender, mas, disse 
ele, “sempre tem os idiotas que falam que é 
preciso comprar feijão”, pois é, os idiotas têm 
razão. Com a pandemia de coronavírus, a po-
pulação precisa de comida no prato, e não é 
um fuzil que vai encher a barriga e ninguém.

No Alto Tietê, ainda bem, a preocupação 
maior é com a alimentação. Prefeituras, or-
ganizações não-governamentais (ONGs), em-
presas e pessoas físicas estão sempre doando e 
recebendo cestas básicas para distribuir entre 
os mais necessitados da região. Existe uma in-
segurança alimentar que poucas vezes se viu, 
e isso é fruto, em boa parte, da pandemia, mas 
também tem um ajuda vinda de Brasília, onde 
há um ministro que não vê problema na con-
ta de luz ficar um pouco mais cara.

Todos sabem qual a real necessidade da 
população e certamente armar os habitantes 
não é a melhor das ideias. Dois pontos preci-
sam ser analisados: o primeiro é que, ao de-
fender o armamento ao invés da alimentação, 

a Presidência da República transfere para o 
cidadão a segurança pública, já que a União 
não tem capacidade da fazê-la, é preferível 
repassar isso para a população. A segunda 
questão é que Brasília faz pouco caso da ali-
mentação quando o próprio presidente, que 
deveria defender que o brasileiro tenha ali-
mento no prato, diz que os idiotas defendam 
a compra de feijão.

É realmente um momento excepcional este 
vivido pelo Brasil, que cada vez mais se mos-
tra como um acidente de percurso. Antes de 
Bolsonaro, seis presidentes estiveram no co-
mando da capital federal desde a reabertura 
política, de diferentes partidos e ideologias, 
mas nenhum deles defendeu o armamento 
em vez de comida.

É esperar que isso passe logo, e não esta-
mos falando só da pandemia, mas que o país 
possa ter um governo que se preocupe com 
a população mais pobre. Na região isso se-
gue firme, com acolhimento, distribuição de 
cestas básicas, além de programas feitos em 
parceria com entidades e com o governo do 
Estado. É preciso seguir esse caminho, não 
o das armas.

A inteligência artificial (IA) 
artificial avança célere, sem 
cerimônia e invade territó-
rios sagrados. A Medicina 
não escapa. A Big Data na 
saúde encheu os computa-
dores com grande volume de 
informações de artigos cien-
tíficos modelando diagnós-
ticos do mundo real. 

Por haver observado o com-
portamento real dos médicos 
esse personagem virtual cha-
mado Google anda de braços 
dados com os profissionais 
da saúde. Hoje, já temos no 
consultório dupla ocupação: 
o médico de carne e osso, e 
outro, virtual, o computador. 
Claudio de Moura Castro, 
M.A. PHD. Pesquisador em 
Educação compara o médi-
co da atualidade com os in-
vestigadores fictícios do ro-
mance policial, lançado em 

Olho clínico

ARTIGO
Mauro Jordão

fevereiro de 1887, Sherlock 
Holmes e seu auxiliar inse-
parável, Dr. Watson. 

Nos tempos atuais Thomas 
Watson foi presidente da IBM 
e transformou a empresa de 
mecanografia no gigante da 
informática. Por mérito, seu 
nome foi dado ao programa 
de IA da empresa. Então, va-
mos chamar o computador 
de Watson, e chamemos de 
Sherlock o médico vivo que 
está na mesma sala de con-
sulta. Os dois, virtual e real, 
têm de dialogar e entender-

-se bem. Na prática, Sherlock 
não se deve meter onde são 
mais frágeis as suas qualifi-
cações, porém agir com sa-
bedoria nos espaços em que 
o Dr. Watson é ignorante. 

O médico do futuro terá 
de conhecer bem a lógica e 
os algoritmos do Dr. Wat-

son, senão sua obsolescência 
acontecerá em tempo recor-
de. Watson tem a memória 
ilimitada da IA e tem arqui-
vado tudo o que se publica 
nas revistas médicas e os 
protocolos de tratamento dos 
livros usados nos cursos de 
Medicina. Em conhecimento 
não dá para competir com o 

“Dr. Watson”. 
Felizmente, o mercado de 

trabalho do médico não está 
perigando, o “Dr. Sherlock” 
em atuação tem ampla su-
perioridade, pois é ele que 
decide, em seu julgamento, 
quando delega o diagnóstico 
para o “Dr. Watson” e quan-
do irá agir pela sua cabeça. 
Watson é limitado quando 
algo que não foi sistematiza-
do, definido e escrito foge do 
seu alcance. Esse algo Sher-
lock tem, o chamado “olho 
clínico”. 

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Mais de 414 mil são vacinados 
com a 2ª dose no Alto Tietê

Em relação aqueles que tomaram a primeira dose, região já vacinou 1,06 milhão de moradores contra Covid-19

CORONAVÍRUS

Região - Um levantamen-
to do Grupo MogiNews/
DAT junto à plataforma 
VaciVida do governo do 
Estado atestou que mais 
de 414 mil moradores do 
Alto Tietê já receberam a 
primeira e segunda doses da 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19).

Nesta semana, o governo 
do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, fez um apelo para 
que mais de 1,23 milhão de 
pessoas procurem um posto 
de vacinação próximo de 
sua residência para concluir 
o processo de imunização. 
Nas apurações da Pasta 
estadual, metade deste 
público está concentrado 
na Região Metropolitana 
de São Paulo, onde está o 
Alto Tietê.

Segundo o Palácio dos 
Bandeirantes, a plataforma 
leva em consideração os 
dados repassados pelas 
secretarias municipais de 
Saúde, que atualizam dia-
riamente os números da 
população que receberam 
a primeira, a segunda e a 
dose única dos agentes 
imunizantes disponibili-
zados pelo Plano Nacional 
de Imunização (PNI).

Até o início da tarde da 
sexta-feira passada, o Alto 
Tietê já havia ultrapassado 
a marca de um milhão de 
pessoas com a primeira etapa 
de imunização: 1.063.951 
pessoas, entre jovens e 
adultos a partir dos 16 
anos, já haviam contabi-
lizado pelo menos uma 
dose. Entretanto, nas dez 
cidades do bloco regional, 
o número de pessoas com 
a primeira e segunda dose 
chegam a 414 mil.

Por cidades
Em números absolutos, a 

cidade de Mogi das Cruzes é 
a que está com o processo de 
imunização mais adiantado: 
de 300.561 pessoas com a 
primeira dose, 124.826 estão 
completamente imunizadas.

Itaquaquecetuba aparece 
logo na sequência, uma 
vez que durante o perío-
do contabilizou 218.252 
pessoas com a primeira 
dose e 73.790 com o cro-
nograma de imunização 
completo. Entretanto, a 

cidade que possui a menor 
diferença entre as cinco 
mais imunizadas é Suzano, 
que registrou 197.489 com 
a primeira dose e 75.186 
com a segunda dose.

Em quarto lugar no ranking 

local de vacinação, Ferraz 
de Vasconcelos protegeu 
118.140 pessoas com a 
primeira dose do agente 
contra o novo coronaví-
rus, enquanto que 41.641 
pessoas possuem as duas 

doses completas. Em quinto 
lugar, figura a cidade de Poá, 
com 73.786 pessoas com 
a primeira dose e 32.191 
com a primeira e segunda 
aplicações.

As autoridades de Saúde 

Etapas 
Algumas das cidades 

iniciaram novas etapas de 
agendamento ou adianta-
ram seus cronogramas de 
vacina. Um dos casos é de 
Mogi das Cruzes, que desde 
o dia 23 de agosto abriu o 
agendamento da segunda 
dose da vacina CoronaVac 
para quem recebeu até 30 
de julho e a segunda dose da 
AstraZeneca para quem foi 
vacinado até 11 de junho.

Na cidade de Suzano, 
na última sexta-feira teve 
início o processo de adian-
tamento da segunda dose 
para quem recebeu a vacina 
da AstraZeneca até o dia 3 
de setembro nos postos de 
vacinação dos distrito de 
Palmeiras e Boa Vista, além 
do posto de vacinação na 
Arena Suzano, no Parque 
Max Feffer.

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba usou as redes 
sociais para fazer um apelo 
à população com mais de 
60 anos para completar 
o calendário vacinal. Em 
uma mensagem, ressaltou 
que tal parcela do público 
conta com 90% de cobertura 
para a primeira dose e 93% 
para a segunda, e que estão 
abertas para vacinação nos 
postos da cidade.

A Prefeitura de Poá também 
pediu pelas redes sociais a 
atenção da população com 
a data de retorno para a 
segunda dose. “Quando 
chegar o dia compareça a 
um dos pontos de vacinação 
e complete o seu sistema 
vacinal. Não dê espaço para 
essa doença. Proteja-se e 
proteja a sua família”, afirma 
a administração municipal. 

André Diniz

reiteram que a segunda dose 
da vacina contra a Covid-19 
passa a ter efetividade duas 
semanas após o recebimento 
da segunda dose para que 
o imunizante tenha o efeito 
prometido.

Secretaria 
de Estado da 
Saúde, fez um 
apelo para 
que mais de 
1,23 milhão 
de pessoas 
procurem 
um posto de 
vacinação

Por ser uma doença complexa e 
imprevisível, em alguns casos a Covid-19 
pode deixar sequelas em curto ou médio 
prazo que precisam ser acompanhadas e 
tratadas por uma equipe multiprofissional. 
Por essa razão, a Prefeitura, de forma 
pioneira, criou o Centro de Tratamento 

Pós-Covid para que os pacientes tenham 
à disposição uma equipe multiprofissional 
para a sua total recuperação. 

• Primeiro serviço municipal pós-Covid da 

   região que já é referência para outras cidades.

• Diversos pacientes atendidos.

• Especialidades: Endocrinologia, Vascular, 

   Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, 

   Dermatologia, Nutrição, Fonoaudiologia,  

   Fisioterapia e Psicologia.

• Atendimento agendado e sem fila de espera.

• É necessário encaminhamento médico. 

• Atendimento na Unica Jundiapeba.

Informações: 4798-7383.

Centro de Tratamento 

Pós-Covid.

Todo mundo só fala nisso.

A POPULAÇÃO PODE 
RESPIRAR MAIS ALIVIADA. 
MOGI TEM UM SERVIÇO 
PIONEIRO DE TRATAMENTO 
DAS SEQUELAS PÓS-COVID.
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Suzano disponibiliza Biblioteca 
virtual com cerca de 36 mil obras
Funcionamento continua com limitação no atendimento em razão das determinações do Plano São Paulo

ACERVO ONLINE

O funcionamento das bi-
bliotecas públicas de Suzano 
continua com limitação no 
atendimento em razão das 
determinações do Plano 
São Paulo. Considerando 
a prática do isolamento e 
da segurança contra o co-
ronavírus (Covid-19), uma 
alternativa ideal e segura 
para o público é a leitura 
virtual, por meio do acervo 
online, que conta com 36 
mil obras.

Atualmente, das seis unida-
des municipais, apenas uma 
está atendendo presencialmente. 
É a Biblioteca Municipal 
Professora Maia Elisa de 
Azevedo e Cintra, localizada 
no Centro de Educação e 
Cultura Francisco Carlos 
Moriconi, na região central, 
que funciona às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
9 horas às 16h30, apenas 
para retirada ou devolução 
de exemplares, que rece-
bem tratamento adequado 
de descontaminação para 
retornar à circulação.

Os outros locais que 
abrigam as bibliotecas de 
Suzano são o Centro Cul-
tural Palmeiras Professor 
Luiz Antônio da Silva, na 

Vila Júlia; o Centro Cultural 
Boa Vista Nelson da Cruz, 
na Cidade Boa Vista; o 
Centro Cultural Colorado 
Monteiro Lobato, no Jardim 

Cacique; e o Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Sousa Candido, 
no Jardim Gardênia Azul. 
Nenhuma está aberta para 

o público.
O vice-prefeito e secre-

tário da Cultura de Suzano, 
Walmir Pinto, afirmou que 
o serviço das bibliotecas é 

essencial quanto ao acesso 
à leitura em mídias físicas, 
e que mesmo com todo o 
controle necessário para 
proteger a população contra 
a Covid-19, o trabalho segue 
de outra maneira. “Hoje, com 
a possibilidade de leitura 
de forma online, estamos 
oferecendo essa função para 
o público. Mesmo por meio 
de uma tela, ler livros e ter 
contato com eles é uma 
experiência enriquecedora, 
independentemente da faixa 
etária da pessoa, que estará 
segura com este modelo” 
afirmou.

O catálogo virtual do 
Sistema Municipal de Bi-
bliotecas do município  
possibilita o acesso aos 
registros bibliográficos das 
obras existentes nos cen-
tros culturais de Suzano. 
O acervo completo está 
disponível no hotsite da 
prefeitura, por meio do 
Sistema Alexandria http://
saas1.alexandria.com.br/
suzano_web/ .

Das seis bibliotecas de Suzano, apenas uma está atendendo o público de forma presencial por causa da Covid

Wanderley Costa/Secop Suzano

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Assistência Social realizou, 
na quarta-feira passada, uma 
live por meio do Youtube da 
Prefeitura, para falar sobre o 
Serviço Família Acolhedora. 
A transmissão, que teve início 
às 19 horas e durou pouco 
mais de 70 minutos, contou 
com a participação de Luana 
Guimarães, diretora de Proteção 
Social Especial da Secretaria, 
da coordenadora do serviço 
na cidade, Regiane Prudente 
Kato Neris e da psicóloga do 
serviço, Janaína Pereira Lopes.

A live foi realizada com o 
objetivo de ampliar a visibili-
dade do Serviço, instituído no 
município pela Lei 7469/2019, 
após a Lei Federal 12.010/2009, 
que alterou o artigo 34 do 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA). Ele consiste 
na oferta do acolhimento 
familiar provisório para crian-
ças e adolescentes afastados 
das famílias de origem por 
medida judicial, servindo 
como uma alternativa ao 
acolhimento institucional. 
Atualmente, em Mogi, existem 

Assistência Social faz live 

sobre Família Acolhedora

Serviço

17 famílias cadastradas e aptas 
para o Serviço, oito famílias 
acolhendo e nove crianças e 
adolescentes acolhidos.

A diretora de Proteção 
Social Especial da Secretaria, 
Luana Guimarães, destacou 
que essa modalidade veio 
com a proposta de assegu-
rar maior proteção à criança 
e ao adolescente, uma vez 
que, inserida em um núcleo 
familiar, o acolhido terá um 
tratamento individualizado e 
uma atenção singular.

As famílias prestam o ser-
viço de forma voluntária e 
recebem uma bolsa auxílio 
por criança acolhida, a partir 
de recursos do Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, liberados 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), no 
valor de um salário mínimo 
por criança ou adolescente 
acolhido. As famílias que 
têm interesse em se tornarem 
famílias acolhedoras devem 
se cadastrar, em um link dis-
ponível no site da Prefeitura.

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Cultura vai lançar hoje o 
projeto Sinfônica Mogi Itinerante. 
A proposta é promover uma 
vez ao mês apresentações de 
grupos da Orquestra Sinfônica 
de Mogi em diferentes bairros 
e distritos da cidade, propor-
cionando assim a circulação 
artística e a democratização 
do acesso à cultura, a partir 
da descentralização.

A primeira edição será hoje, 
a partir das 11 horas, no largo 
da feira de Jundiapeba. A 

ação foi viabilizada a partir 
da parceria da Cultura com 
as Secretarias Municipais de 
Agricultura e Assistência Social. 
Quem vai se apresentar é o 
Quarteto de Cordas, grupo 
formado por monitoras do 
projeto desenvolvido pela 
Associação Orquestra Sin-
fônica de Mogi das Cruzes 
(ORSIMC).

O concerto deve se estender 
por uma hora e o repertório 
será composto por músicas 
de autores brasileiros.

Sinfônica Mogi Itinerante 

será lançado hoje, às 11h

Primeira edição

Proposta é promover apresentações uma vez ao mês

Divulgação
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3 pacotes de infraestrutura são 
aguardados nos próximos dias
Obras podem começar há poucos dias do aniversário ou, até mesmo,  iniciar logo depois das celebrações

461 ANOS

Mogi - A cidade comple-
ta, na próxima semana, em 
1º de setembro, 461 anos 
de fundação, sendo uma 
das mais antigas do país - 
entretanto, a expectativa no 
setor de infraestrutura para 
setembro e para o segundo 
semestre deste ano é da 
aplicação de três pacotes de 
melhorias e infraestrutura 
para a cidade.

O primeiro dos pacotes é 
o do programa “Mais Mogi”, 
que foi reapresentado pela 
administração municipal 
no final de junho deste 
ano. Anteriormente conhe-
cido como “Mogi Mais Eco 
Tietê”, o pacote conta com 
investimentos de aproxima-
damente R$ 350 milhões, 
financiados pelo Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina (CAF).

Na ocasião, o secretário de 
Planejamento de Mogi das 
Cruzes, Claudio Rodrigues, 
informou que a partir deste 

segundo semestre começam 
as obras de dois parques 
municipais, além da expansão 
da Estação de Tratamento 
de Esgoto Leste (ETE-Leste), 
que já foi licitada. Na ocasião, 
Rodrigues informou que 
restavam apenas pendências 
para licenciamento ambiental 
para o início dos trabalhos.

A expectativa da Prefeitura 
é de que as obras, que tam-
bém envolvem a construção 
e recuperação de ruas e 
avenidas e a instalação de 
novas redes de coleta de 
esgoto, tenham duração de 
mais de cinco anos.

Outro ponto que vem 
sendo aguardado pela popu-
lação mogiana é o desfecho 
do projeto de recuperação 
da estrada da Volta Fria. O 
traçado de mais de 12 km, 
que inclui a recuperação 
de uma ponte de madeira 
utilizada por moradores e 
caminhoneiros, vem sendo 
requisitada há mais de 40 
anos junto ao Departamento 
de Estradas de Rodagem do 

Estado de São Paulo (DER).
No final de novembro do 

ano passado, a diretoria-geral 
do DER chegou a mencionar 
à imprensa local que o projeto 
executivo da obra já estava 

concluído. Em maio deste 
ano, o governo do Estado 
confirmou que a estrada 
estava incluída no pacote 
de melhorias do progra-
ma “Novas Vicinais”, e foi 

apresentado oficialmente no 
mês de julho, em conjunto 
com outras estradas vicinais 
no Alto Tietê.

Questionado pela reporta-
gem, o prefeito  Caio Cunha 

(Pode) disse que espera que 
o governo do Estado cumpra 
suas promessas e entregue 
as melhorias o quanto antes. 

“Inclusive, os serviços podem 
ser entregues em etapas, 
adiantando a pavimentação 
e a reforma da ponta em 
uma segunda etapa. O que 
o bairro precisa é destes 
avanços, e logo”, afirmou.

O terceiro eixo das obras 
de infraestrutura e melhorias 
aguardado pela população 
mogiana é a revitalização 
da estrada do Taboão, que 
foi incluída na Fase 1 do 
pacote “Novas Vicinais”. 
O programa de recupe-
ração de estradas prevê o 
recapeamento, instalação 
de drenagem e sinalização 
nos 20 quilômetros da via, 
abrangendo diversos bairros 
da cidade.

A etapa da licitação, segun-
do o DER e a Prefeitura de 
Mogi, já está na assinatura 
do contrato e os trabalhos 
podem começar no segundo 
semestre deste ano.

André Diniz

Projeto original do Mais Mogi Ecotietê prevê abertura de dois parques na cidade

Divulgação/PMMC

Inscrições para o Cozinha 
Paulista já podem ser feitas

Mogi  - Os jovens com idade 
a partir de 16 anos e interesse 
na área da gastronomia po-
dem se inscrever no projeto 
Cozinha Paulista. A iniciativa 
é patrocinada pela JSL, com 
apoio do Programa de Ação 
Cultural do Governo do Estado 
de São Paulo (ProAC) e tem 
também apoio da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, por meio 
do Fundo Social.

O projeto vai oferecer 100 
vagas de formação gratuita 
em curso de gastronomia, 
para jovens de baixa renda. A 
carga horária será de 96 horas, 
distribuída entre outubro deste 
ano e janeiro de 2022 e o 
objetivo é ofertar qualificação, 
na expectativa de inserção no 
mercado de trabalho, incubação 
e desenvolvimento de novos 
negócios, além de salvaguarda 
de receitas tradicionais.

Os alunos terão aulas prá-
ticas e teóricas divididas em 
módulos, tais como, métodos 
de cocção, desenvolvimento 
de cardápios, food safety, em-
preendedorismo, entre outros. 

Curso

Para a realização das aulas, a 
Prefeitura,  por meio do Fundo 
Social, cedeu as dependências da 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação, na área central e 
do Polo Regional da Escola 
de Beleza, na Vila Brasileira. 
Em cada espaço, serão duas 
turmas, com 25 alunos cada. 

“O Cozinha Paulista é um 
projeto de grande relevância 
social, pois, a partir do ensino 
da gastronomia, ele propor-
ciona aos participantes novas 

oportunidades de trabalho”, 
destacou a presidente do Fun-
do Social de Mogi, Simone 
Margenet Cunha.  

As turmas do ciclo 2020/2021 
já caminham para o encer-
ramento dos módulos e a 
previsão é que a formatura 
aconteça no mês de setembro. 

As inscrições são gratuitas 
e ficarão abertas até 18 de 
setembro. Para se inscrever 
acesso https://www.mogidas-
cruzes.sp.gov.br/ 

Projeto vai oferecer 100 vagas de formação gratuita

Divulgação/PMMC

Agricultura divulga eventos 
musicais para setembro

Mogi- Neste mês de ani-
versário de Mogi das Cruzes, 
a Secretaria de Agricultura 
divulgou, ontem, a programa-
ção musical da feira noturna 
do Mercado do Produtor 
Minor Harada,no Mogilar. 
Realizada às sextas-feiras, 
das 17 às 22 horas, a feira 
segue todos os protocolos 
sanitários, oferecendo um 
ambiente seguro e tranquilo 
para os visitantes.

A programação começa na 
próxima sexta-feira, dia 3, 
com o cantor Angelus, que 
traz sucessos internacionais 
para animar o público da 
feira. A dupla sertaneja 
Pedro e Luiz se apresentará 
no dia 10 de setembro.No 
dia 17 será a vez de Adney 
e seu repertório eclético. 
Encerrando a programa-
ção a dupla Ana Claudia e 
Mantovani retorna à feira 
no dia 24.

A feira do Mercado do 
Produtor oferece frutas, 
legumes, hortaliças, entre 
outros produtos. Os visitants 

Feira noturna

também encontram peixes 
ornamentais e variadas 

opções gastronômicas. desde 
os tradicionais pastéis de 
feira e lanches a diversos 
pratos das culinárias nacio-
nal e estrangeira, como a 
paella e as delícias árabes 
e orientais. Além da edição 
de sexta-feira, a cidade 
também conta com a feira 
noturna do Centro, reali-
zada às quintas-feiras das 
16 às 21 horas, na rua Braz 
Cubas, 470.

Programação será realizada no Mercado do Produtor

Ney Sarmento/PMMC

Realizada às sextas-
feiras, das 17 às 22 
horas, a feira segue 
todos os protocolos 
sanitários
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Procon faz alerta sobre a compra de produtos usados 
e acidentes de consumo após receber reclamação

Mogi- O Procon da Prefei-
tura alerta os consumidores 
sobre a compra de produtos 
usados e acidentes de consumo, 
quando defeitos ou problemas 
em produtos, além de não 
permitirem seu uso, podem 
causar danos ou riscos à saúde. 
Recentemente, o órgão recebeu 
uma reclamação sobre um 
celular remanufaturado que 
explodiu, trazendo prejuízos 
ao consumidor.

A explosão ocorreu quando 
era inserido o cartão de me-
mória no aparelho, causando 
uma pequena queimadura, o 
que configura um acidente 
de consumo. “Nestes casos, 
o fornecedor responde pelo 
ressarcimento do valor pago, 
além dos eventuais danos 

Danos e riscos à saúde

materiais, por exemplo, des-
pesas médicas, remédios e 
danos morais”, explicou a 
coordenadora do Procon de 
Mogi, Fabiana Bava.

A venda de aparelhos ele-
trônicos usados tem sido feita 
por empresas de grande porte, 
que hospedam este tipo de 
produto em área específica 

Órgão recebeu reclamação de um celular que explodiu

Divulgação/PMMC

Gestão do Clube de Campo 
deixa legado de conquistas
Diretoria Executiva faz balanço histórico e destaca desafios, inovações e eficiência administrativa

64 ANOS DO CCMC

Mogi - O Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes (CCMC) 
chega aos 64 anos de fundação, 
em agosto, maior, melhor e 
consolidado como referência 
na cidade e no Alto Tietê, 
resultado da competência 
administrativa que norteou 
as ações comandadas pelo 
presidente Pedro Paulo Gon-
çalves, que, neste ano, conclui 
o segundo mandato à frente 
da Diretoria Executiva com a 
sensação do dever cumprido. 

Na gestão por quatro anos, 
com a eleição em 2018 e depois 
a reeleição em 2020, o grupo 
liderado por Gonçalves, que 
compõe o “Avança CCMC”, 
planejou, enfrentou muitos 
desafios e intercorrências, 
mas, com austeridade, gestão 
técnica e responsável, com 
eficiência no controle de des-
pesas, busca de novas receitas, 
retomada dos investimentos 
e modernidade tecnológica, 
entregou aos associados tudo 
que se comprometeu a fazer. 

Hoje, o complexo espor-
tivo, cultural, social e de 
lazer reitera sua tradição 
na cidade com inúmeras 
conquistas, que vão desde 
a área da infraestrutura e 
inovação tecnológica, até a 
aproximação das ações do 
clube com o cotidiano de 
seus associados.

“Essa gestão vai deixar um 

legado muito importante 
para as próximas que virão. 
Nosso clube se reinventou 
na pandemia da Covid-19 e 
tivemos que rever todos os 
nossos conceitos de atuação 
para garantir o mínimo de 
impacto possível, pensando 
sempre na saúde e no bem 
estar de nossos associados. 
Nos próximos meses, vamos 
oficializar o Plano Diretor 
do CCMC, que prevê uma 
agenda positiva até o ano 
de 2030, visando sempre as 
melhorias que nossas famílias 
sonham em ver por aqui. 
Estamos finalizando esta 
gestão com muito trabalho 
a se mostrar, resgatando o 
orgulho de fazer parte da 
família CCMC”, resumiu 
Gonçalves, que esteve à frente 

da presidência nos últimos 
dois biênios (2018-2019 
e 2020-2021) e conclui o 
mandato em dezembro.

No período mais crítico da 
pandemia, com imposições 
sanitárias rígidas pelo Plano 
São Paulo, o CCMC concedeu 
descontos aos usuários e ofe-
receu chances de negociação. 

Antes da pandemia, o clu-
be viveu uma efervescência 
de atividades em todos os 
segmentos. A área esportiva 
foi grande destaque com a 
realização da etapa mogiana 

do Torneio Internacional de 
Tênis Seniors, em 2020. O 
clube recebeu certificado da 
International Tennis Federa-
tion (ITF), certificação que 
posicionou o clube de Mogi 
das Cruzes entre os melhores 
do mundo. 

O setor social ampliou 
a integração das famílias, 
começando, em 2019, com 
o “Carnaval Abre Alas”, que 
reuniu mais de 1.500 pessoas. 
Edições do Botequim, como 
a que ocorreu no parque 
aquático, também agitaram 

o circuito social. Na área 
cultural, foram diversas 
ações, como o cineclube, 
com sessões de cinema ao 
ar livre no boulevard, bem 
como as atrações musicais e 
as atividades comemorativas.

Outro ponto forte dessa 
gestão, como destacou o 
presidente, foi o trabalho 
para fortalecer a infraestru-
tura do Clube de Campo, 
com reformas e ampliações 
de quadras. Até o final de 
setembro, uma nova sauna 
também será reinaugurada e, 

em breve, o CCMC terá um 
espaço fixo de fisioterapia e 
pilates, por meio de parceria 
com a iniciativa privada. 
Nessa gestão, foi implanta-
do o controle de acesso por 
biometria e, até novembro, 
os usuários poderão ter a 
opção de entrada por meio 
de reconhecimento facial.

As eleições da próxima 
Diretoria Executiva que co-
mandará o CCMC no próximo 
biênio (2022-2023) estão se 
aproximando. “Continuarei 
apoiando a chapa que deverá 
seguir as estratégias traçadas 
em 2018, com o Plano CCMC 
Visão 2030”, destacou Pedro 
Paulo. 

No dia 14 de outubro, 
além da Diretoria Executiva, 
haverá a eleição e posse do 
Conselho Deliberativo (biênio 
2021-2023). As inscrições 
para candidaturas vão até 
14 de setembro.

Futuro

Em um futuro que está 
próximo, com base no Plano 
Diretor, estão previstas grandes 
conquistas como um novo 
salão de festas, a cobertura das 
quadras de tênis, implantação 
de uma quadra de squash, a 
ampliação da academia e a 
construção de uma Estação 
de Tratamento de Água com 
painéis de energia fotovoltaica. 

Complexo esportivo, cultural, social e de lazer reitera sua tradição com inúmeras conquistas

Divulgação

de suas plataformas. “Alguns 
consumidores têm dúvidas 
se o produto usado possui 
os mesmos direitos que o 
produto novo, e a resposta 
é sim. Se o usado apresen-
tar um defeito que não foi 
informado previamente, o 
fornecedor tem o dever de 
reparar o vício”, orientou 
Fabiana. Esta regra não se 
aplica no caso de compra 
entre pessoas físicas. 

No momento da compra, 
é dever do fornecedor infor-
mar ao consumidor todas as 
características do item que 
está sendo oferecido, como 
pequenos defeitos, manchas, 
riscos, sinais de uso ou outros 
problemas que influenciaram 
na redução do preço. Após a 

compra, caso o produto não 
funcione conforme informado 
e sejam notados vícios, falhas 
ou deformidades que não 
foram avisadas previamente, 
o consumidor poderá pedir 
o reparo, a troca do produto 
ou a devolução do dinheiro. 

O Código de Defesa do Con-
sumidor exige que o produto 
seja entregue com o manual 
de instrução e instalação. O 
Procon de Mogi ressaltou que 
o produto usado não afasta 
essa responsabilidade do 
fornecedor, especialmente 
de informar ao consumidor 
como montar o aparelho, 
as regras para recarga e, es-
pecialmente, as orientações 
para evitar acidentes.

O prazo para o consumidor 

reclamar a indenização por 
um acidente de consumo 
é de cinco anos. No caso 
de defeitos no produto, o 
fornecedor tem até 30 dias 
para efetuar a troca ou a de-
volução. O Procon de Mogi 
informou ainda que o celular 
é considerado um produto 
essencial e não é necessário 
aguardar os 30 dias. 

O atendimento do Procon 
de Mogi das Cruzes pode ser 
feito pelo e-mail atendimento.
procon@pmmc.com.br ou 
presencialmente mediante 
agendamento por meio do 
site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes no link  http://
agendamentopac.pmmc.com.
br/ Mais informações pelo 
telefone 4798-5090.

Pedro Paulo Gonçalves 
conclui o segundo mandato 
à frente da Diretoria

Divulgação
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A marca Peugeot tem 
orgulho de apresentar o 
Peugeot 3008.

Seu novo e instigante 
design anuncia os códigos 
de uma nova era de mo-
dernidade, com elegância 
pronunciada, dianteira re-
desenhada, lanternas tra-
seiras Full LED, novas cores 
de carroceria e uma opção 
exclusiva para a versão GT 
Pack, o “Black Pack”.

Dotado de tecnologias 
inteligentes, o Peugeot 
3008 oferece ajuda à con-
dução de última geração, 
bem como o novo i-Cock-
pit® 2.0 equipado com um 
novo painel de instrumen-
tos com visualização de 
alta qualidade e uma nova 
tela sensível ao toque de 
10 polegadas de alta de-
finição para a GT Pack e 
de 8” para a versão Griffe.

Completando essa ex-
periência renovada, o mo-
delo conta com uma nova 
estrutura comercial, apre-
sentado em duas versões 
topo de gama. A primei-
ra delas batizada de GT 
PACK composta de equi-
pamentos complementa-
res, batizados de “pack” 
com visual mais esporti-
vo e arrojado, e a versão 
Griffe, super completa e 
sofisticada.

Design
Sempre na vanguarda 

do design, o 3008 apre-
senta uma nova diantei-
ra com estilo diferencia-
do e único, inspirado nos 
códigos de uma nova era 
de modernidade, trazen-
do requinte e dinamismo.

Uma nova grade Frame-
less, sem moldura, conso-
lida o estilo cada vez mais 
suntuoso, ao mesmo tem-
po em que mantém a flui-
dez das linhas. Em um novo 
efeito de design, suas ale-
tas se prolongam sob os 
faróis, realizando a fusão 
de todos os elementos. Fi-
nalmente, o emblema do 
modelo agora está orgu-

ELEGÂNCIA

Peugeot apresenta o novo 3008 
depois de semanas de suspense
Foram dias  e dias apenas liberando as silhuetas do veículo para, finalmente, revelar a aparência do modelo

Suplemento
automotivo
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Fotos: Peugeot

Novidade aposta, comercialmente, em duas versões topo de linha, composta de equipamentos complementares e visual esportivo

Sem dúvida, uma das facilidades do veículo é a conexão que ele fornece com os celulares

lhosamente posicionado 
à frente do capô.

Para acentuar a esporti-
vidade, aberturas laterais 
em preto brilhante e uma 
placa de proteção inferior 
integram o para-choque a 
partir do primeiro nível de 
acabamento. No GT Pack, 
uma grade específica evi-
dencia a subida de gama 
estilística das versões.

Os faróis dianteiros tam-
bém foram redesenhados 
para acentuar a agressivi-
dade e romper ainda mais 

com os códigos em vigor. 
Eles contam com tecno-
logia LED nos dois níveis 
de acabamento, com um 
prolongamento de DRL 
na forma de presa, e com 
a extremidade cromada. 
Essa assinatura lumino-
sa está perfeitamente ali-
nhada com o estilo atual 
da Peugeot, sendo ime-
diatamente reconhecível.

No nível de acabamen-
to GT Pack, os faróis Full 
LED promovem uma pe-
gada high-tech e diferen-

ciada, graças à extensão 
da assinatura luminosa 
e à função de iluminação 
em curvas (EVS) que oti-
miza a visibilidade até 90 
km/h. Os faróis de nebli-
na foram substituídos pela 
função “Foggy Mode” inte-
grada aos faróis Full LED, 
que acende os faróis de luz 
baixa com intensidade re-
duzida quando as luzes 
de neblina traseiras são 
acionadas.

Na traseira, as novas lan-
ternas adotam a tecnolo-

gia Full LED (inclusive para 
a luz de ré), exibindo gar-
ras 3D que tornam a assi-
natura luminosa mais in-
cisiva. As setas de direção 
são do tipo “scrolling”, en-
quanto as lanternas são re-
cobertas com acabamen-
to em black piano, que se 
estende por toda a largura 
da tampa do porta-malas 
de ambos os lados do veí-
culo, aumentando visual-
mente a largura da traseira. 
Além disso, os emblemas 
GT (nos para-lamas dian-
teiros e na tampa do por-
ta-malas) foram moder-
nizados.

Experiência
O sucesso do Peugeot 

3008 também se deve ao 
seu interior espetacular. 
No novo 3008, o i-Cockpit® 
2.0 evolui e fica mais mo-
derno e sofisticado:

Imprescindíveis no dia a 
dia, os smartphones tam-
bém se integram perfeita-
mente ao 3008. As infor-
mações são exibidas na 
central multimídia graças 
à compatibilidade com o 
sistema MirrorScreen que 
inclui os protocolos de co-

nexão Apple CarPlay™ e An-
droid Auto™. Para a recar-
ga de seus aparelhos, na 
parte dianteira do con-
sole central há a tecno-
logia de recarga sem fio, 
por indução, além da en-
trada USB. Na parte tra-
seira, duas novas portas 
USB complementam as 
possibilidades de recarga.

Para o conforto sonoro 
dos ocupantes, o Peugeot 
3008 pode ser equipado 
com o sofisticado sistema 
Hifi premium de 515 Watts 
da FOCAL®, marca france-
sa de áudio de alta-fideli-
dade. As grades dos alto-
-falantes (tweeters e saída 
central) ganham um novo 
acabamento na tonalida-
de Bronze Belém.

1.6 THP
O sofisticado e premia-

do motor 1.6 THP de 165 
cv continua fazendo suces-
so no novo Peugeot 3008. 
Seu torque imponente de 
24,5 kgfm surge a apenas 
1.400 rpm que, aliado à 
transmissão automática 
de seis velocidades, im-
prime uma condução rá-
pida, divertida até. Trata-
-se de uma das mais altas 
tecnologias aplicadas em 
motores a combustão, com 
pressão de turbo controla-
da eletronicamente, torque 
em alta faixa de rotação e 
consumo contido, graças 
ao vasto uso da eletrôni-
ca e da modernidade do 
projeto que garante bai-
xo atrito interno das pe-
ças móveis.

Para dar o suporte de-
vido ao 1.6 THP, o câmbio 
automático de seis mar-
chas traz ainda o modo 
manual, possibilitando 
que as trocas de marchas 
possam ser feitas pelo mo-
torista através das aletas 
(paddle shifters). 

Com três modos de con-
dução, Normal, Eco e Espor-
tivo, o novo 3008 consegue 
transitar entre a esportivi-
dade, economia e conforto. 
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Um passo de cada 
vez é a melhor forma 
de chegarmos mais 
longe. A cada passo 
há uma nova lição, 
uma jornada diferente 
para desfrutarmos. 
Em cada passo há um 
momento de reflexão 
e ficamos mais bem 
preparados para 
continuarmos.

A vida é como 
cultivar um jardim: 
é preciso sabermos 
esperar e agirmos no 
momento certo para 

MOMENTO
especial

RUMO AOS GRANDES OBJETIVOS

*Maria Rosa Mieko
Educadora
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Encontre em cada momento de sua caminhada o prazer 

sempre renovado de viver. Feliz aniversário!

“ Que o vento leve o necessário e me 
traga o suficiente.”

 cultura@jornaldat.com.br

vermos florescer o 
resultado dos nossos 
esforços. Podemos 
ainda estar longe do 
objetivo, mas mais 
tarde ou mais cedo, 
acabaremos por 
alcançá-lo

.

Letramento em casa e na escola

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

O papel da escola de Educação Infantil e da Família 
é amplo e rico: fazer com que a criança leia o mundo 
e comece a expor suas primeiras palavras e ideias 
no papel, ainda que não o faça de um jeito perfeito, 
correto, convencional. E isso não é fácil. Exige 
autoconfi ança, crença em si própria. Ela trocará letras, 
inverterá sílabas, inventará traçados. Tudo faz parte do 
aprendizado. Signifi ca que está buscando aproximar-se 
desse universo simbólico. 
Por esse motivo, faça como a escola propicie a seu fi lho 
um ambiente em que o mundo das letras esteja presente 
e que possam ser referências em suas descobertas. 
Seguem algumas dicas que podem ser acrescentadas na 
rotina da família:

- Ofereça desde cedo um acervo de livros com textos e 
ilustrações;

- Visite livrarias;
- Disponibilize diversos lápis;
- Leia, seja exemplo;
- Registrem as histórias contadas com desenhos, 
palavras, frases;
Cada qual tem sua hora: defi nir um momento certo 
para esse aprendizado, igual para todas as crianças, é 
desconsiderar experiência e maturidade individual. 
Cada criança é única, fato que precisa ser considerado 
por escolas e famílias. É o que dará a medida do tempo 
apropriado, o que permitirá que não se antecipe nem se 
retarde a alfabetização.
fonte: Coordenação Colégio Interativo; Norma L Brandão, 
pedagoga e educadora da Vercrescer ass.ed.
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Santa Casa promove treinamento sobre Amamentação

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi as Cruzes realizou nos dias 20 a 23 

de agosto, um treinamento sobre Amamentação - Aleitamento Materno, 

voltado para as equipes do setor Materno Infantil, mas também aberto a 

ttoda equipe de Enfermagem. A ação faz referência ao Agosto Dourado, mês 

dedicado ao incentivo à amamentação - a cor dourada simboliza o padrão 

ouro de qualidade do leite materno e teve como facilitadoras as enfermeiras 

obstetras Liliane Carvalho de Souza e Lívia Daniela Albuquerque.

NOVA FASE

A terceira dose da vaci-
na contra a Covid-19 deve 
imunizar 64,4 mil idosos em 
Mogi das Cruzes. Os dados 
são do DataSUS do Ministé-
rio da Saúde e representam 
37.218 pessoas acima dos 
60 anos até os 69; e os de 70 
anos ou mais, contabilizam 
27.224 pessoas. Apesar dis-
so, Mogi das Cruzes aguarda 
ainda orientações técnicas do 
Governo do Estado sobre os 
procedimentos para aplica-
ção da terceira dose anun-
ciada pelo Estado a partir do 
próximo dia 6 de setembro. 

O esquema vacinal, se-
gundo informou a Secreta-
ria de Saúde, irá obedecer 
a estrutura já montada para 
aplicação de doses e estraté-
gia de agendamento online 
que tem se mostrado efetivo 
para conter eventuais filas e 
aglomerações na cidade.

Não existem ainda doses 
específicas para esta nova fase 
anunciada nesta semana. O 
município aguarda o envio 
de doses pelo Governo Es-
tadual, que também deverá 
informar sobre as estratégias 
a serem adotadas.

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou as seguin-
tes quantidades de vacinas 
em pessoas com 60 anos 
ou mais: 1ª Dose: 64.810; 2ª 
Dose: 61.381 e Dose Única: 
107. Levantamento realizado 
em 26/08: um total 912 ido-
sos faltosos à segunda dose, 
sendo: 125 para CORONA-
VAC e 787 para AstraZene-
ca. A equipe do SIS 160 está 

Cristina Gomes 

3ª dose contra a Covid atingirá 
64,4 mil idosos na cidade
Mogi aguarda orientação do Estado quanto as diretrizes da nova fase. Levantamento indica: 912 idosos não tomaram ainda a 2ª dose

carteira de vacinação para os 
idosos que vão receber a ter-
ceira dose a partir de setem-
bro. Não haverá necessidade 
de novo cadastro no Vacina 
Já (www.vacinaja.sp.gov.br) 
para a dose adicional, bas-
tando comparecer a qual-
quer posto de vacinação com 
o comprovante do esquema 
de imunização completo há 
seis meses.

Vacinômetro
Até a última quarta-feira, o 

Vacinômetro apontava 74,49% 
da população paulista pro-
tegida com ao menos uma 
dose contra a COVID-19, o 
equivalente a pouco mais de 
33,34 milhões de pessoas. Em 

Divulgação Divulgação

Idosos vão ter dose extra para garantir maior proteção contra variante delta a partir de setembro

Segundo a prefeitura, 912 idosos não tomaram a 2ª dose

saúde+
maturidade

relação à população adulta, 
São Paulo já vacinou 97,53% 
dos habitantes com 18 anos 
ou mais com pelo menos 
uma aplicação.

O esquema vacinal com-
pleto de duas doses ou apli-
cação única da Janssen alcan-
çou 34,08% da população. 
Desde o último dia 18, a 
imunização em São Paulo 
também passou a atender 
jovens a partir de 12 anos 
de idade.

O governo federal também 
anunciou  reforço na imuni-
zação contra a Covid-19 para 
idosos, mas aqueles acima de 
70 anos e imunossuprimidos 
a partir da segunda quinzena 
de setembro.  

A dose de reforço será 
orientada para pessoas imu-
nossuprimidas que tomaram 
a segunda dose (ou dose úni-
ca) há pelo menos 28 dias. 
Além disso, a recomenda-
ção do Ministério da Saú-
de é que idosos, acima de 

70 anos, que completaram 
o ciclo vacinal há 6 meses, 
também recebam mais uma 
dose de vacinas Covid-19.

De acordo com a orienta-
ção do Ministério da Saúde, 
o reforço vale para quem to-
mou qualquer vacina usada 
na campanha nacional de va-
cinação contra a Covid-19 e 
será realizado, preferencial-
mente, com uma dose da 
Pfizer/BioNTech. Na falta 
desse imunizante, a alterna-
tiva deverá ser feita com as 
vacinas de vetor viral, Jans-
sen ou Astrazeneca.

Além do reforço na imuni-
zação, o Ministério da Saúde 
anunciou ainda a redução do 
intervalo entre as doses da 
Pfizer e Astrazeneca de 12 
para 8 semanas. A vacina-
ção já está atingindo em vá-
rias cidades o público mais 
jovem, os adolescentes até 
a faixa etária a partir dos 12 
anos de idade que serão imu-
nizados para maior proteção.

promovendo ligações para os 
telefones cadastrados para 
efetuar o agendamento.

O anúncio da terceira dose 
aos idosos foi feito na última 
quarta-feira pelo governador 
João Doria. Inicialmente, a 
medida deve atender 900 
mil pessoas protegidas com 
a segunda aplicação de qual-
quer imunizante há pelo me-
nos seis meses no Estado de 
São Paulo.

A extensão da campanha 
foi avalizada pelo Comitê 
Científico de São Paulo. O 
objetivo principal é garantir 
proteção adicional à popu-
lação mais vulnerável a va-
riantes mais contagiosas do 

coronavírus, como a delta. 
O Governo do Estado tam-
bém pediu mais vacinas ao 
Ministério da Saúde para an-
tecipar a segunda dose dos 
públicos restantes.

De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde, até 
a última quarta-feira, havia 
266 amostras positivas da 
variante delta em todo o ter-
ritório paulista. A estratégia 
do Governo de São Paulo é 
assegurar que os índices epi-
demiológicos e de ocupação 
hospitalar continuem em 
queda e evitar a propagação 
de novas variantes.

A Secretaria da Saúde tam-
bém já preparou uma nova 
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ANÁLISES CLÍNICAS

Prestar um atendimento 
cada vez mais humanizado 
é o maior diferencial do 
trabalho realizado pelo Bio 
Campos Análises Clínicas. 

A proposta sempre es-
teve em seu DNA desde 
a sua fundação há cinco 
anos, em Mogi das Cruzes 
e ganhou força agora com 
o período da pandemia 
contra a Covid-19, no qual 
as pessoas se sentem ainda 
mais fragilizadas e carentes 
de um atendimento mais 
personalizado voltado às 
suas necessidades.

“Resolvemos enfatizar 
ainda mais o tratamento, 
o carinho e atenção ao 
paciente, olhando em seus 
olhos e respondendo todas 
as suas dúvidas. É um aten-
dimento mais próximo e com 
calor humano”, explicou a 
biomédica Renata Ruiz de 
Campos, que acumula mais 
de 20 anos de experiência 
em diversos laboratórios 
onde já atuou, além de ser 
pós-graduada em Gestão 
de Serviços de Saúde e 
fundadora do Bio Campos. 

Para se diferenciar na 
área da saúde, resolveu 
apostar numa experiência 
única e agradável para o seu 
público, além de oferecer 
um serviço de qualidade. 
Não se trata apenas de 
ser mais um laboratório 
como tantos outros que 
já funcionam na cidade, 
mas ter um atendimento 
de referência. A proposta é 
inovadora por se tratar de 
um serviço de saúde em 
que o acolhimento se faz 
cada vez mais necessário.

Todos os pacientes que 
passam pela unidade podem 
retirar uma frase motiva-
cional para saírem de lá 
muito mais entusiasma-
dos com a vida. E desde o 

Atendimento mais humanizado 
é a maior aposta de laboratório
Bio Campos Análises Clínicas foca em oferecer experiência personalizada e única aos seus pacientes como seu diferencial

Divulgação

Dra. Renata Ruiz de Campos tem mais de 20 anos de experiência  na área e está à frente de laboratório

primeiro atendimento na 
recepção até passar pelos 
demais setores até chegar 
na coleta do exame e no 
café, o paciente precisa se 
sentir acolhido, com uma 
experiência única e não 
apenas se sentir mais um.

Os funcionários são 
treinados periodicamente 
conforme a missão, valores 
e as diretrizes da empresa: 

“Sempre tentamos superar 
a expectativa do paciente 
em relação ao atendimento. 
Temos a nossa pesquisa de 
satisfação e os resultados 
tem sido bastante positi-
vos e nos motivam cada 
vez mais a apostar nesta 
diferenciação e mostra que 
estamos no caminho certo”, 
afirmou Renata. 

E pensando em incre-

mentar o atendimento e  
acolhimento foi criado 
numa área externa, no 
jardim, um lugar especial 
para o cafézinho. Assim, o 
paciente se sente naquele 
ambiente criado para ele 
ser melhor atendido. O 
público do laboratório é 
bastante variado, desde 
idosos, adultos, jovens e 
até crianças. 

Como o atendimento é 
voltado ao atendimento 
humanizado do público, 
por exemplo, a criança que 
faz o exame ganha ao final 
da coleta uma “medalha da 
coragem” com os heróis da 
moda. A iniciativa fez tanto 
sucesso que existem hoje 
aquelas que já começaram 
a colecionar as medalhas 
de tanto que gostaram do 

Divulgação

Divulgação

Espaço do café fica numa área externa para receber os pacientes

Lembrancinhas para as futuras mamães e clientes

pequeno gesto que repre-
senta e enaltece a coragem 
dos pequenos em enfrentar 
a agulha.   

Outra iniciativa neste 
sentido é para as futuras 
mamães que também ga-
nham uma lembrancinha 
ao fazerem o exame de 
sexagem fetal. É uma de-
monstração de carinho 
e cuidado na espera da 
chegada do bebê. 

O Laboratório Bio Cam-
pos tem em seu catálogo 
de serviços mais de dois 
mil exames, mas os mais 
comuns são os check-up, 
os de rotina médica e os de 
covid-19, além da sexagem 
fetal, entre  outros.

A biomédica Renata acre-
dita que todo o sucesso 
com a humanização no 

Cristina Gomes

atendimento só é possí-
vel graças a uma equipe 
comprometida, que veste 
a camisa e que absorve 
os conceitos e perpetua 
a missão e valores do Bio 
Campos. A unidade que 
funcionava na rua Leonor de 
Oliveira Mello está de casa 

nova há alguns meses: na 
Avenida Fausta Duarte de 
Araújo, número 90, no Centro, 
num espaço mais amplo 
para acomodar melhor os 
pacientes. O atendimento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 7 às 18h00 e aos sábados, 
das 7 às 12h00.
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