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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

G5 do Alto Tietê registra 105 
queimadas desde o início do ano

Eventos são resultados do tempo seco, típico do inverno, mas também de ações resultantes da interferência humana

No Alto Tietê, foram registrados 
desde o início do ano pelo menos 105 
casos de incêndio. As informações fo-
ram passadas por Mogi, Suzano, Poá, 
Ferraz e Itaquaquecetuba. A cidade 
que teve o maior número de casos 
de incêndio registrados foi Itaquá, 
que desde o início do ano teve 41 
casos registrados, com seis ocorrên-
cias durante o mês de agosto. Ques-
tionada pela reportagem, não foram 
informados os números de multas, 
autuações e prisões realizadas pelas 
autoridades locais por queimada..  
Cidades, página 5

Suzano

Procon oferece 
dicas por meio 
de vídeos
Cidades, página 3

SECRETARIAS

Caio Cunha vai 

enviar projeto 

de fusão

Maioria dos casos ocorreu em Itaquaquecetuba, que somente no mês de agosto informou a ocorrência de seis focos de incêndio

Mogi News/Arquivo
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Promessa de campanha do 
então candidato à Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, a pro-
posta de lei de fusão de secre-
tárias ainda não foi enviado 
para a Câmara de Vereadores.  
Cidades, página 6

Cerca de 60 crianças serão be-
neficiadas com os equipamentos.  
Cidades, página 3

Suzano

ESTUDANTES 
PODERÃO USAR 
EQUIPAMENTOS 
PARA AJUDAR 
NA EDUCAÇÃO

Iniciativa é voltada a alunos com deficiência física ou intelectual

FRENTE DE TRABALHO

Poá vai 
convocar 
candidatos. p3
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AFICIONADOS POR BIKE
O Mogi Shopping vai presentear clien-
tes com modelos da linha retrô de 
bicicletas. Os admiradores do estilo 
clássico poderão conferir os modelos 
que serão sorteados em um hall de 
exposição que ficará perto do Balcão 
de Informações até 29 de setembro, 
dia do último sorteio. A cada sema-
na uma bike será sorteada e o pri-
meiro (de quatro contemplados, ao 
todo) premiado será conhecido no 
dia 8 de setembro.

DISTRITAL DA REGIÃO
Em visita a Mogi das Cruzes, na ter-
ça-feira passada, o deputado fede-
ral Marco Bertaiolli (PSD) aprovei-
tou a ocasião para defender a adoção 
do voto distrital para a escolha de 
membros do oder Legislativo nas 
eleições. Segundo ele, o voto dos 
moradores do Alto Tietê deve ser 
encaminhado para políticos da re-
gião, que se importam com os pro-
blemas locais. “Não podemos ter 
alguém que vem da outra ponta do 
Estado para cá, achando que aqui 
é uma terra de ninguém”, apontou.

APOIO CONTRA PEDÁGIO
Nas últimas eleições, Janaína Pas-

choal (PSL) teve mais de 89 mil vo-
tos, incluindo o Alto Tietê e a cidade 
de Guarulhos. A advogada performá-
tica que redigiu o pedido de impea-
chment contra a ex-presidente Dil-
ma Rousseff (PT) em 2015 apenas 
se manifestou oficialmente contra 
o pedágio na rodovia Mogi-Dutra no 
final de junho, mais de um mês de-
pois do anúncio do edital da Artesp.

OPERAÇÃO CATA-TECO
A Operação Cata-Treco realiza hoje 
uma operação de limpeza e recolhi-
mento especial na região central da 
cidade. O novo processo foi ideali-
zado para contemplar os comer-
ciantes e moradores que não foram 
agraciados com as ações durante a 
pandemia, para que possam reali-
zar o descarte de inservíveis de for-
ma adequada.

TERCEIRA DOSE
Seguindo as orientações do governo 
do Estado, a Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos irá iniciar a vacinação 
com a 3ª dose para os idosos acima 
dos 80 anos, desde que a pessoa te-
nha tomado a 2ª dose há 6 meses. 
A vacinação para este público será 
feita a partir de quarta-feira.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Tempo seco é fogo

E
ste é um dos invernos mais secos 
dos últimos tempos no Brasil e, 
mesmo sendo uma época com 
maior período de estiagem do 

ano, há o alerta de que este é período mais 
seco dos últimos 90 anos, logo aparecem au-
mentos na conta de luz e na água e a palavra 
de ordem é economizar.

Há um outro aspecto disso tudo que são as 
queimadas. A falta de chuva favorece o apa-
recimento de focos de incêndio e basta uma 
pequena chama para acabar com a vegeta-
ção, haja vista o que ocorreu na região nor-
te da Grande São Paulo, onde um incêndio 
devastou uma das poucas áreas de cerrado 
no Estado, em Franco da Rocha.

No Alto Tietê não há este tipo de vegetação, 
por uma proximidade maior com o oceano, o 
que margeia a nossa região é a Mata Atlântica, 
mais abundante do que o cerrado. Isso, no 
entanto, não impede que o Alto Tietê esteja 
livre de incêndio. Levantamento feito pela 
nossa reportagem mostrou que 105 casos de 
queimadas foram registrados na região desde 
o começo do ano.

Além de devastar o bioma, com a des-

truição da vegetação e de animais, o que já 
seria uma catástrofe de grandes proporções, 
o fogo pode avançar para as casas que são 
construídas à beira de rodovias, local com 
grande quantidade de focos de incêndio. 
Todos os anos campanhas são feitas junto 
à população para que evite jogar bitucas de 
cigarro dos carros que trafegam pelas rodo-
vias Mogi-Dutra (SP-88), Mogi-Bertioga (SP-
98), Ayrton Senna (SP-70) e Presidente Du-
tra (BR-116), isso para citar somente as mais 
movimentadas na região, mas ainda assim há 
quem mantenha esse hábito pouco saudável, 
tanto o de fumar quanto o de jogar bitucas.

Outro fator que contribuiu é a soltura de 
balões, que é crime, e que, inclusive, pode ter 
originado o fogo em Franco da Rocha. No Alto 
Tietê já houve grandes apreensões de balões 
e demais artefatos utilizados para a produ-
ção destes objetos, que por si só já é crime.

Acima de tudo, consciência. É preciso en-
tender que nem tudo é culpa do poder públi-
co, a população também precisa se respon-
sabilizar pelo meio onde vive, em segundo 
lugar, uma punição maior para aqueles que 
provocarem incêndios seria bem-vinda.

Claudio de Moura Castro, 
Pesquisador em Educação, 
compara o médico da atua-
lidade aos investigadores 
Sherlock Holmes e seu auxi-
liar inseparável, Dr. Watson. 
Hoje, ocupando a mesma 
sala do consultório temos o 
médico de carne e osso, e o 
virtual, o computador. 

Usando da imaginação foi 
dado o nome de Sherlock ao 
médico real e para o virtual, 
Watson. Sendo máquina, Dr. 
Watson não tem sentimento, 
revela de modo frio aquilo que 
está gravado. No entanto, o 
Dr. Sherlock é gente, e para 
definir seu espaço operacio-
nal precisa do pensamento, 
da percepção e da intuição. 

Fruto da experiência co-
tidiana que acumulou, sabe 
que os pacientes são seme-
lhantes, não iguais, em seus 

Olho clínico II

ARTIGO
Mauro Jordão

sintomas e sinais, e que o or-
ganismo e a mente de cada 
um deles, perante a mesma 
doença, podem ter varieda-
de na resposta funcional e 
emocional quando em tra-
tamento. 

O diagnóstico pelo “olho 
clínico” não tem formula-
ção explícita, não há como 
descrevê-lo com palavras ou 
números. Paira no meio do 
caminho, entre o paciente e 
a clareza da teoria. Dr. Sher-
lock pode duvidar também 
dos dados rígidos do Dr. Wat-
son na questão dos exames e 
do diagnóstico. A dosagem 
saiu com a vírgula no lugar 
errado? O computador Dr. 
Watson não capta o engano. 
Mas o Dr. Sherlock, bom 
clínico investigador, fareja 
logo que algo não está certo. 
Lembro-me de um professor 

que dizia: “Se o exame do 
laboratório não bate com o 
diagnóstico clínico, jogue o 
exame no lixo”. 

O rápido desenvolvimen-
to tecnológico e científico da 
medicina encheu o Dr. Wat-
son de conhecimento, porém, 
afastou do corpo do paciente 
o toque de mãos do Dr. Sher-
lock em sua busca do diag-
nóstico. Alguém disse: “Quem 
toca a pele toca a alma”. É 
verdade! O ser humano está 
vivendo uma onda de carên-
cia afetiva, o esfriamento do 
amor nos distância e causa a 
maioria dos transtornos men-
tais. Quando em consulta o 
cliente se sente mais confor-
tável quando vê no médico, 
ao mesmo tempo, o conhe-
cimento do Dr. Watson e o 
olho clínico do Dr. Sherlock 
cheio de apreço pelo que você 
revela em consulta.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Equipamentos vão ajudar 
alunos da rede municipal
Ideia é colaborar para o aprendizado de estudantes com deficiencia física ou intelectual

PARA 60 CRIANÇAS

Suzano - A Secretaria de 
Educação de passou a contar 
com seis novos equipamentos 
de inclusão para a rede muni-
cipal. Os Teclados Inteligentes 
Multifuncionais (TiX) con-
tribuem para o aprendizado 
dos alunos com deficiências 
físicas e intelectuais e com 
paralisia cerebral. Eles vão 
atender cerca de 60 crianças.

O equipamento é ligado a 
um notebook e oferece todas 
as funções de um teclado e 
mouse, com a acessibilidade 
adequada. Por meio do TiX, 
os estudantes serão capazes de 
interagir com o computador e 
se comunicar por meio dele. 
Isso porque o dispositivo tem 
11 teclas sensíveis ao toque. 
Além do recurso físico, ele ainda 
conta com software interno que 
proporciona uma plataforma 
completa de inclusão para o 
aprendizado de Pessoas com 
Deficiência (PcDs).

O secretário Leandro Bassini 
explicou que o TiX permite que 
os usuários possam digitar em 
computadores e dispositivos 
celulares e também mover o 
cursor do mouse, facilitando o 
cotidiano escolar. “Assim, eles 
podem ter total autonomia no 
acesso aos recursos digitais e 
ainda interagir com professores 
e colegas em atividades peda-
gógicas. A iniciativa também 
conta com a formação dos 
professores para otimizar o 
uso do novo recurso”, disse.

A efetividade do aparelho 
já vinha sendo analisada pela 
Pasta desde o início do ano 
passado, em um projeto-teste 
com crianças entre 6 e 8 anos. 
Com a confirmação de que 
ele pode ajudar os alunos em 
seu desenvolvimento motor 
e cognitivo, a Educação pro-
videnciou o aluguel dos itens 
para já iniciar o uso no retorno 
gradual às aulas presenciais.

Neste primeiro momento, 18 
estudantes serão beneficiados 
com o TiX, conforme decisão 
familiar do regresso ao ensino 
presencial de cada um. A partir 
do posterior retorno com total 
frequência, ainda sem data 
definida, a expectativa é de 
que cerca de 60 alunos sejam 
contemplados com a nova 
ferramenta de aprendizagem.

A princípio, os aparelhos 
atenderão estudantes das escolas 
municipais Professora Sônia 
Regina Alonso Ostemayer, no 
Recanto São José; Engenheiro 
Isaías Martinelli Gama, no 
Residencial Nova América; 

José Celestino Sanches, no 
Jardim Varan; Victor Salvia-
no, na Cidade Miguel Badra; 
Antonio Marques Figueira, 
no centro; e Mércia Amaral 
Andrade de Brito, no Jardim 
Casa Branca. Conforme novas 

unidades forem identificadas 
com necessidade do TiX, os 
aparelhos serão remanejados 
e passarão por rodízios para 
atender todas as demandas.

“Estamos muito contentes 
com o resultado positivo que 

obtivemos nos testes do aparelho. 
Ele tem um grande potencial 
de otimizar o ensino dos alunos 
com deficiência e transpor as 
dificuldades. É de fato uma 
grande conquista para a cidade, 
um passo adiante na promoção 

de um ensino de qualidade 
cada vez mais inclusivo para 
todos. Seguimos trabalhando 
para romper barreiras e levar 
a melhor educação possível às 
crianças suzanenses”, concluiu 
o secretário.

Poá - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Indús-
tria, Comércio, Emprego e 
Relações do Trabalho, inicia 
a convocação dos inscritos 
para Frente de Trabalho Mu-
nicipal para a apresentação 
dos documentos pessoais e 
avaliação social. De acordo 
com o edital publicado no 
site da Prefeitura de Poá, do 
dia 8 a 22 de setembro, o 
comparecimento dos inscri-
tos será realizado no Teatro 
Municipal Turíbio Ruiz, se-
guindo a ordem alfabética, 
com o objetivo de evitar 
aglomerações, em razão da 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19).

De acordo com o responsá-
vel pela Pasta, Alcides Leme 
da Silva Júnior, a nova etapa 
segue o que foi publicado 
no decreto nº 7.875/2021. 

“Vamos agilizar ao máximo 
o processo para que possa-
mos contar com a Frente de 
Trabalho atuando na cidade 
o mais rápido possível. É 
importante frisar que já está 
disponível no site oficial da 
Prefeitura (www.prefeitura-
depoa.sp.gov.br) o edital e o 
cronograma com os nomes 
dos inscritos e as datas para 
comparecimento”, enfatizou.

Todos os inscritos deverão 
comparecer ao Teatro Muni-
cipal Turíbio Ruiz, localizado 
na avenida Antonio Massa, 
331, centro, no dia agendado 
conforme o Edital de Con-
vocação, das 9 às 16 horas, 
para a realização da avaliação 
social e apresentação dos 
documentos: Carteira de 
Identidade (RG), Carteira 
de Trabalho, comprovante 
de endereço atual, certidão 
de casamento (se casado) e 
certidão de nascimento de 
eventuais dependentes. Os 
inscritos que forem portadores 
de algum tipo de deficiência 
deverão apresentar laudo 
médico que ateste a sua ca-
pacidade para o exercício da 
função que irá desempenhar.

Frente de Trabalho
O Programa de Combate 

ao Desemprego e Incentivo 
à Qualificação Profissional, 
conta com cem vagas com 
bolsa-auxílio no valor mensal 
de R$ 802,85 e cesta básica 
no valor de até R$ 150 para 
trabalhadores desempregados, 
residentes no município. 
A Frente de Trabalho tem 
como objetivo proporcio-
nar ocupação, qualificação 
profissional e renda para até 
cem trabalhadores desem-
pregados e em situação de 
vulnerabilidade social.

Convocação 
para a Frente de 
Trabalho começa 
na quarta-feira

Até 22 de setembro

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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Apae de Mogi recebe doação 
de tíquetes do McDia Feliz

Mogi - A Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) vai receber a doação 
de tíquetes do McDia Feliz, 
campanha do McDonald’s, 
que ocorrerá no dia 23 de 
outubro. A venda dos vou-
chers antecipados já começou. 
Eles podem ser adquiridos 
com as voluntárias da Rede 
Feminina de Combate ao 
Câncer (RFCC) “Guiomar 
Pinheiro Franco” de Mogi 
das Cruzes, mais uma vez, 
a instituição escolhida pelo 
Instituto Ronald McDonald 
para encabeçar a campanha 
local. 

A RFCC, que tem na sua 
presidência Eugênia Atuí, 
vai receber parte da renda 
de todos os lanches Big Mac 
vendidos nas unidades de 
Mogi das Cruzes e Região 
do Alto Tietê. A verba será 
empregada nas ações de 
combate ao câncer infanto-

-juvenil. O valor do ticket 
individual para o Big Mac é de 
R$ 17 e pode ser comprado 
com Tanya Montà por meio 

Alto Tietê

do telefone 9 9 4741-7141 
ou pelo Instagram (@tany-
nhamonta e @rccguiomar).

“Agradecemos aos parcei-
ros, familiares e amigos, que 
todos os anos adquirem os 
tíquetes da RFCC e depois 
os doam para diversas ins-
tituições, dentre elas a Apae 
de Mogi. Essa campanha se 
destina a arrecadar fundos 
para o Tucca - Associação 
para Crianças e Adolescentes 
com Câncer. Aproveito a 

oportunidade para incentivar 
que a população prestigie 
essa ação adquirindo os 
lanches do Big Mac”, disse 
o presidente da Apae João 
Anatalino.

A renda do McDiaFeliz 
será revertida para o Projeto 

“Trenzinho Leva e Traz”, que 
oferece tratamento ágil, seguro 
e confortável para crianças e 
adolescentes com câncer da 
Região do Alto Tietê e Itaim 
atendidos pela Tucca.

Campanha para arrecadar fundos será em outubro

Arquivo/Mogi News

Procon faz orientação por 
meio de vídeos e em UBSs
Objetivo é promover a conscientização a respeito de direitos e sobre como evitar problemas

CONSUMO

O Procon de Suzano co-
meçou a realizar uma série 
de vídeos informativos com 
dicas e orientações para o 
consumidor. O objetivo é 
promover a conscientização 
sobre seus direitos. O projeto, 
chamado “Dica Procon”, 
foi lançado neste ano e é 
exibido periodicamente em 
unidades de saúde e nas 
contas oficiais da prefeitura 
no Facebook, no Instagram 
e no Youtube.

A iniciativa visa fortalecer 
o acesso à informação aos 
suzanenses, principalmente 
em períodos de aquecimen-
to comercial com as datas 
comemorativas, assim como 
sobre os tipos de emprésti-
mos bancários e os cuidados 
durante as compras. O pri-
meiro vídeo abordou a busca 
por materiais escolares no 
período de volta às aulas, 
com dicas para que os pais 
não paguem mais do que o 
necessário. 

Tendo em vista a pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 

o conteúdo audiovisual 
também traz informações 
sobre as práticas instituídas 
pelo cenário atual, como a 
venda on-line de produtos 
e o consumo alimentício 
por delivery. As orientações 

são direcionadas tanto para 
quem compra e recebe a 
encomenda quanto para os 
entregadores e empresários.

De acordo com a coor-
denadora do Procon de 
Suzano, Daniela Itice, o 

material é muito importante 
para promover educação 
do consumo e aproximar a 
população do órgão munici-
pal, evidenciando que a sua 
atuação vai além de apenas 
fiscalizar. “O Procon realiza 

trabalhos constantes para 
conscientizar fornecedores 
e consumidores e também 
planeja outras ações con-
juntas para proporcionar 
informação de qualidade 
ao público”, afirmou.

As principais reclamações 
recebidas são sobre emprésti-
mos em bancos, dificuldades 
com o comércio eletrônico e 
problemas envolvendo serviços 
de telefonia. Daniela disse 
que os conteúdos também 
serão direcionados a essas 
demandas. “Quanto mais 
conhecimento o consumidor 
tem sobre o assunto, menos 
erros ele comete, o que é 
essencial para inibir golpes, 
fraudes e abusos no preço 
de produtos e serviços”, 
destacou a diretora.

Outras informações e 
orientações podem ser ob-
tidas no Procon de Suzano, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas, por meio 
do telefone 4744-7322 ou 
pelo e-mail procon@suzano.
sp.gov.br.

Iniciativa visa fortalecer o acesso à informação para a população de Suzano

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Fundo Social recebe 
arrecadações da Cultura
Mogi- A presidente do 

Fundo Social, Simone Mar-
genet Cunha e a secretária 
municipal de Cultura e 
Turismo, Kelen Chacon, 
estiveram no Centro Mu-
nicipal de Formação Peda-
gógica (Cemforpe), para a 
entrega oficial ao Fundo 
Social as arrecadações feitas 
pela Cultura referente aos 
eventos realizados  no dia 
1º de setembro, aniversário 
de Mogi das Cruzes.

Foram aproximadamente 
350 quilos de alimentos ar-
recadados, a partir da troca 
dos ingressos para a sessão 
Redescubra de Cinema, com 
o documentário Serráqueos 
e também para o concerto 
especial em comemoração 
ao aniversário da cidade, 
com a Orquestra Sinfô-
nica de Mogi das Cruzes 
e intérpretes mogianos 
convidados, realizado no 
próprio Cemforpe.

“Os eventos foram um 
sucesso, a comemoração 
foi linda e é ainda mais 

Eventos de aniversário

gratificante quando temos 
como resultado de tudo 
isso uma arrecadação como 
essa, que sabemos que será 
destinada a pessoas que 
realmente precisam”, desta-
cou a secretária municipal 
de Cultura, Kelen Chacon.

Simone também comen-
tou sobre os eventos e a 
parceria entre a Cultura e 
o Fundo Social. “Ontem 
foi um dia muito especial 
para a cidade. Ficamos 

muito satisfeitos com a 
participação e a recepção 
do público, que esteve 
presente e prestigiou tudo 
o que foi realizado. E hoje 
novamente ficamos felizes 
por receber as arrecadações, 
que partem dessa parceria 
entre a Cultura e o Fundo 
Social”, pontuou.

A coordenadora do Fundo 
Social de Mogi das Cruzes, 
Pamela Cairo, também par-
ticipou da entrega.

Foram arrecadados cerca de 350 quilos de alimentos

Arquivo/Mogi News

Arujá - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação, e as escolas es-
taduais, estão com inscrições 
abertas para o ano letivo de 
2022. As inscrições seguem 
até 17 de setembro.

Vale lembrar que este é o 
momento para que os alu-
nos que estão fora da rede 
pública manifestem interesse, 
auxiliando no planejamento e 
diretrizes das unidades, para 
o próximo ano.

Podem se inscrever no 1º ano, 
crianças com 6 anos completos, 
ou que vão completar até 31 
de março e que estão fora da 
escola ou pertencem à rede 
particular de ensino, e desejam 
migrar para a rede pública. Nas 
demais séries são esperadas 
crianças, adolescentes, jovens 
e adultos, que se encontram 
fora da escola pública e são 
candidatos à matrícula em 
escola estadual ou municipal, 
em todos os anos do Ensino 
Fundamental e do Ensino 
Médio, inclusive na moda-
lidade EJA, nos segmentos 
correspondentes aos anos 
iniciais (1º ao 5º Ano), anos 
finais do Ensino Fundamental 
(6º ao 9º Ano) e Ensino Médio 
(1º ao 3º Ano).

Incrições para 
o ano letivo 
de 2022 estão 
abertas

Educação
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Cultura e Sebrae realizam 
Oficina de Planejamento

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo, 
em parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
está lançando a Oficina de 
Planejamento e Inovação. 
Trata-se de uma ação voltada 
para a construção de projetos, 
que visa trazer aos produto-
res culturais do município 
ferramentas de inovação e 
modelagem disponibilizadas 
pelo Sebrae, voltadas para o 
universo da cultura. A iniciativa 
é aberta, porém tem como 
público-alvo produtoras e 
produtores culturais.

A primeira reunião será 
presencial, no Polo Digital 
de Mogi das Cruzes, no dia 
11 de setembro, das 9 às 13 
horas. São 25 vagas no total. 
A ação é também solidária, 
pois a reserva de vagas se 
dará mediante a doação de 
um pacote de absorvente 
ou de um quilo de alimento 
não perecível, que serão en-
tregues ao Fundo Social de 
Mogi das Cruzes e, depois, 

Aberto e Inovação

distribuídos entre pessoas em 
situação de vulnerabilidade, 
a partir de instituições sociais 
cadastradas.  

A proposta é utilizar as 
ferramentas de modelagem de 
negócios e inovação, de forma 
a potencializar a construção e 
apresentação de projetos cul-
turais. No primeiro encontro, 
será feito um brainstorming, 
para identificar as principais 
demandas dos participantes 
e também serão definidos 
datas e horários de ações 
futuras, a serem realizadas 
de forma online.

As inscrições serão via 
formulário e já estão abertas.

Inscreva-se 
A ideia, nesse primeiro 

encontro, é dialogar a respeito 
das principais dificuldades 
enfrentadas por quem atua 
com a elaboração dos proje-
tos e a partir disso, fazer um 
mapeamento dos principais 
pontos a serem desenvolvidos. 
A proposta é utilizar ferramen-
tas inovadoras e estruturas 

de planejamento, passíveis 
de uso em qualquer tipo de 
negócios, para enriquecer a 
construção e apresentação 
de projetos.

O projeto faz parte do 
Plano de Desenvolvimento 
Local (PDL), que prevê uma 
série de ações adotadas em 
parceria e com a participação 
de entidades representativas 
dos setores econômicos da 
cidade, que abrangem eixos 
importantes para o desen-
volvimento do município, 
com impacto positivo para 
os empreendedores e para a 
população em geral.

O PDL tem como objetivos 
principais elevar a competiti-
vidade de micro e pequenas 
empresas e empreendedores, 
elevar o faturamento e reduzir 
os custos dos pequenos negó-
cios, impactar positivamente 
na geração de postos formais 
de trabalho no município 
e na formalização de em-
preendedores no município, 
contribuindo para a cadeia 
produtiva.

G5 do Alto Tietê registra 105 
queimadas ao longo deste ano
Itaquá foi a cidade que registrou o maior número de casos, 41 no total, seguida por Suzano, com 28 incêndios

MEIO AMBIENTE

Região - As prefeituras 
das cinco cidades mais po-
pulosas do Alto Tietê, o G5 
regional, informaram durante 
a semana o andamento dos 
trabalhos de fiscalização 
contra queimadas durante 
o ano de 2021.

A preocupação surgiu por 
parte do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
que, em seu levantamento 
via satélite dos pontos de 
queimada no país no mês 
de agosto, registrou mais de 
1,6 mil focos de queimada 
apenas no Estado de São 
Paulo, sendo considerado 
um dos piores meses na 
avaliação do instituto nos 
últimos anos.

No Alto Tietê, foram re-
gistrados desde o início do 
ano pelo menos 105 casos 
de incêndio em cidades da 
região. As informações foram 
passadas por Mogi das Cruzes, 
Suzano, Poá, Ferraz de Vas-
concelos e Itaquaquecetuba.

A cidade que teve o maior 
número de casos de incêndio 
registrados foi Itaquá, que 
desde o início do ano teve 
41 casos registrados, com 
seis ocorrências durante o 
mês de agosto. Questionada 
pela reportagem, não foram 
informados os números de 
multas, autuações e prisões 
realizadas pelas autoridades 
locais por queimada.

Em segundo lugar está 
Suzano que, por meio da 
administração municipal, 
informou que foram regis-
trados 28 casos de incêndio 
desde o início do ano, sendo 
18 no mês passado. Deste 
total, cinco casos foram no-
tificados pelo departamento 

de Fiscalização, em conjunto 
com a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente.

A cidade de Poá decla-
rou que, desde o início do 
ano, foram registradas 25 
queimadas em seu território 

urbano, sendo 11 apenas 
no mês de agosto. Sobre a 
ação de fiscalização, a Pre-
feitura informou que quatro 
pessoas foram multadas por 
queimadas ao longo do ano.

Ferraz de Vasconcelos 

informou por nota que não 
foram efetuadas multas em 
decorrência de queimadas, 
no caso de flagrante onde o 
indivíduo é visto colocando 
fogo em mata. “A Guarda Civil 
Municipal (GCM) mantém 

constante fiscalização - no 
entanto esclarece que a maioria 
dos casos é em decorrência 
de combustão natural da 
mata rasteira, ou seja, sem a 
intervenção humana direta”, 
informou.

A Secretaria de Segurança 
de Mogi das Cruzes, por sua 
vez, informou que foram 
registradas 11 autuações 
por queimadas ao longo de 
2021, sendo duas no mês 
de agosto. “A multa para 
flagrantes varia de R$10 por 
metro quadrado para áreas 
de mata e de preservação 
ambiental a R$ 1 por metro 
quadrado para demais áreas, 
com valor mínimo de R$ 300”, 
disse o município em nota.

A administração municipal 
pede o auxílio da população 
nas denúncias contra autores 
de queimadas por meio do 
telefone da Central Integrada 
de Emergências Públicas 
(Ciemp), vinculada à Guarda 
Municipal, no número 153. 
O atendimento é 24 horas 
por dia.

Andre Diniz

Em todo o Estado foram registrados 1,6 mil focos desde o começo do ano

Mogi News/Arquivo

 Em uma iniciativa conjunta, as Secretarias Municipais de Educação e do 
Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes implantaram ontem o “Espaço 
Árvore”, na calçada da rua Olegário Paiva. Foram escolhidos e plantados 
dois ipês amarelos, espécie símbolo do Brasil. O “Espaço Árvore” é uma 
proposta do Programa Município Verde Azul, desenvolvido pelo governo 
do Estado de São Paulo em parceria com as cidades, com o objetivo de 
estimular a arborização em áreas urbanas dos municípios paulistas, com 
base em princípios de planejamento arbóreo e contribuindo, assim, com a 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
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 “ESPAÇO ÁRVORE” É IMPLANTADO:

Informações 
foram passadas 
por Mogi, 
Suzano, Poá, 
Ferraz e Itaquá
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Projeto de fusão de secretarias 
ainda não foi enviado à Câmara
Proposta é uma das promessas de campanha do então candidado a prefeito Caio Cunha durante eleição passada

GESTÃO PÚBLICA

Mogi - A Prefeitura ainda 
não confirmou o envio do 
projeto de Lei que reorganiza 
a estrutura dos servidores 
públicos municipais para 
a criação das secretarias 
municipais de Transparência 
e Comunicação e da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Estratégico e Gestão.

Um dos compromissos do 
atual prefeito Caio Cunha 
(Pode) na campanha eleitoral 
de 2020, a futura Pasta de 
Transparência e Comunica-
ção tem como objetivo dar 
maior visibilidade aos atos 
da gestão pública, por meio 
da internet e por outros 
meios de comunicação.

Nas palavras do prefeito, 
durante evento com jorna-
listas no início da semana, 
a nova Pasta surgiria do 
fechamento da Secretaria 
de Gabinete, que passaria 
a ter uma estrutura interna 
sem o poder de uma secre-
taria municipal, e receberia 

alocações de cargos de outras 
Pastas que não se encontram 
ocupados no momento.

Outra secretaria que foi 

prometida pelo prefeito 
de Mogi das cruzes é a de 
Desenvolvimento Estra-
tégico e Gestão, que teria 

como objetivo estabelecer 
o programa de obras de 
infraestrutura. Sua atua-
ção seria semelhante à da 

Unidade de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos (Upae), 
vinculada ao gabinete da 
Prefeitura de Suzano.

A criação da Pasta de De-
senvolvimento Estratégico e 
Gestão seria viabilizada com 
a fusão de duas secretarias já 
existentes em uma: a Secre-
taria Municipal de Obras e 
a de Serviços Urbanos, que 
passaria a ser a Secretaria 
de Infraestrutura Urbana.

Na ocasião, o prefeito 
alertou que a criação de 
tais secretarias é uma ação 
complexa, que envolve 
uma série de leis comple-
mentares e a definição das 
transferências de cargos: 

“Nós não estamos criando 
nenhum cargo novo, apenas 
ajustando. A Procuradoria 
já elaborou uma minuta do 
projeto, e vamos apresentar 
nesta semana”, ressaltou 
Cunha.

Questionada pela repor-
tagem, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes informou por 
meio de nota que o projeto 
ainda não foi enviado para 
a Casa de Leis para apre-
ciação e votação por parte 
dos vereadores.

Andre Diniz

Prefeito Caio Cunha disse em entrevisa que reforma no secretariado municipal não criará nenhuma Pasta

Emanuel Aquilera

Mogi- A Prefeitura preparou 
uma programação especial de 
Educação para o Trânsito para 
o mês de setembro, dentro das 
atividades em comemoração 
pelo aniversário de 461 anos 
do município. Na próxima 
quarta-feira pela manhã, alunos 
de escolas municipais parti-
ciparão da Cidade Mirim de 
Trânsito, no parque Botyra 
Camorim Gatti. Já no período 
da tarde, motoristas do sistema 
de transporte coletivo estarão 
no evento “Sentindo na Pele”, 
voltado à segurança de ciclistas.

Os eventos serão realizados 
até o final do mês e também 
contam com ações para ce-
lebrar a Semana Nacional 
do Trânsito.

Na quarta-feira, das 9 às 
10h30, alunos do Cempre 
Professor José Limongi Sobri-
nho farão atividades na Cidade 
Mirim de Trânsito, montada 
no parque Botyra Camorim 
Gatti. A estrutura terá novi-
dades para ampliar o trabalho 
desenvolvido com as crianças, 
tornando a experiência mais 

Programação especial de Educação 
para o Trânsito começa na quarta

461 anos

iniciativa é proporcionar aos 
mais jovens o primeiro contato 
com a realidade de uma via 
pública, tendo assim as noções 
iniciais da importância do 
respeito às leis do trânsito e 
da grande responsabilidade 
de compartilhar o espaço 
público.

Sentindo na Pele
Já no período da tarde, 

das 15 horas, motoristas da 
empresa Princesa, do sistema 
municipal de transporte co-
letivo, participarão da ação 

“Sentindo na Pele: simulação 
de trânsito com motoristas 
e ciclistas”.

Pilotagem Segura
Outra novidade da semana 

será a ação Pilotagem Segura, 
voltada a motociclistas. A 
atividade começa na próxima 
quinta-feira 

Os interessados devem se 
inscrever junto à Secretaria 
Municipal de Transportes de 
Mogi por meio do telefone 
4798-5142.

estabelecidos para o enfren-
tamento da pandemia da 
Covid-19.

A Cidade Mirim de Trânsito 
oferece a oportunidade para 
crianças conhecerem as regras 
básicas do trânsito e testar 
na prática como funciona 
o tráfego, fazendo uso da 
estrutura montada no Parque 
Botyra Camorim Gatti, que 
inclui uma pista semaforizada 
e bicicletas, além das novas 
atividades. O objetivo da 

produtiva e enriquecedora. 
Além da pista que simula 

o trânsito de uma cidade, os 
alunos também participarão 
de atividades de contação de 
histórias e paródias, sempre 
com o tema da segurança 
viária. Ao todo, cerca de 30 
alunos deverão participar das 
atividades e serão divididos 
em grupos para que possam 
participar de todas as estações 
montadas para o atendimento. 
As ações seguirão os protocolos 

Cidade Mirim de Trânsito receberá alunos da Cempre

Divulgação/PMMC
Mogi- Um grupo de alunos 

da EM Coronel Almeida, no 
Centro, foram os primeiros da 
rede municipal de ensino a 
conhecerem o Museu Virtual da 
Educação, uma parceria entre 
as secretarias de Educação e 
Cultura e Turismo. O museu 
foi reaberto anteontem e as 
visitas poderão ser agendadas a 
partir da próxima quarta-feira.

As crianças aprovaram a 
experiência “Achei bem in-
teressante. Explica bastante 
coisa para cidade. Gostei das 

explicações sobre o mundo 
e como se formou a cidade”, 
disse a aluna Pietra Ortiz Tolosa, 
aluna do 5º ano. Aluna do 
mesmo ano, Rita do Nascimento 
acredita que os outros alunos 
vão gostar. “Acho que eles 
podem não gostar no começo 
por ser um museu, mas vão 
gostar. É muito legal”, disse.

Os agendamentos serão 
abertos a partir da próxi-
ma quarta-feira, das 9 às 16 
horas, por meio do telefone 
4798-6900. 

Agendamentos poderão ser 

feitos a partir de quarta

Muve

Museu foi reaberto na manhã de sexta-feira passada

Divulgação/PMMC
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A vida é um 
conjunto de 
possibilidades, de 
caminhos que se 
cruzam e descruzam 
em um percurso que 
às vezes também 
vive de paradas. E 
às vezes é mesmo 
preciso parar, respirar 
e descansar.

Mas o que 
realmente importa 
não é quando ou 
onde parou, mas 
o recomeço da 
caminhada. Por 

MOMENTO
especial
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*Maria Rosa Mieko
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“ Assim como a lua, a vida 
tem fases.”

 cultura@jornaldat.com.br

muito que você tenha 
sofrido e agora pareça 
difícil retomar a vida 
onde você a deixou, 
esse recomeço é 
possível. Acredite!

Você pode sentir 
medo, as pernas 
podem tremer, mas a 
vontade de lutar deve 
prevalecer sempre. 
O segredo é nunca 
desistir!

Os livros também ensinam!

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Sabe aquela frase: “A escola ensina e a família educa”? 
Hoje tanto a escola quanto a família estão envolvidas 
nesta missão, mas de forma diferente. Para contribuir 
com a educação dos fi lhos, a parceria escola e família 
é necessária. Ambas devem criar caminhos para cada 
tipo de comportamento e agir de acordo; além dos 
profi ssionais da escola que podem te auxiliar, você pode 
também ter a companhia de excelentes livros nesta 
tarefa de “educar com amor e sabedoria”. Confi ra:

- “Limites sem trauma: de Tania Zagury. Desenvolve a 
tese de que a ideia de “liberdade total” na educação 
pode ser prejudicial ao preparo para o convívio em 
sociedade e para a felicidade dos fi lhos.  

- “Quem ama educa”, de Içami Tiba. Sugere que os pais 
quebrem mitos e se adaptem ao mundo cheio de novos 
estímulos em que os fi lhos  vivem. 

- “101 ideias para curtir com o seu fi lho”, uma excelente 
dica para as férias que estão se aproximando, de Paula 
Perim. 

- “O cérebro da criança”: Que tal fazer uma viagem 
apaixonante pela forma como seu fi lho pensa? De Daniel 
J. Siegel e Tina Payne Bryson. Além de ser colorido e 
oferecer uma linguagem fácil, ainda tem dicas para 
desenvolvimento emocional e intelectual.

-  “As cinco linguagens do amor”. De Gary Chapman. 
É uma leitura que incentiva o amor incondicional e 
encoraja os pais a perceberem demonstrações de 
carinho e afeto.
Fonte: revista da mulher
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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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Agências voltam a atender presencialmente sob supervisão

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passam a contar 
com uma supervisão periódica do retorno ao atendimento presencial.
A portaria que prevê a implementação do serviço Supervisão das APS - 
Retorno Gradual e Seguro foi pulicada em 13 de agosto, mas só começou a 
a valer a partir desta quarta-feira (1º).  O primeiro ciclo de supervisão deve 
acontecer entre os dias 1º e 31 de outubro. As ações serão bimestrais, com 
duração de 30 dias cada.

DATA SERVE COMO ALERTA

Foram sete anos até desco-
brir o diagnóstico correto da 
doença após o primeiro sur-
to. Wilson Roberto Gomiero, 
que presidiu o Grupo Alto 
Tietê de Esclerose Múltipla 
(Gatem) até janeiro de 2020, 
falou das dificuldades e do 
caminho percorrido até agora 
ao Mogi News. A doença é de 
fato desconhecida da maio-
ria da população e atinge 30 
pessoas a cada 100 mil sendo 
mais presente nas mulheres.

“Nesta época só havia cor-
ticóide e só veio aparecer a 
primeira medicação em 1996 
pelo SUS. Hoje são 12 dro-
gas”, explicou ele que pos-
sui esclerose múltipla (EM), 
uma doença inflamatória 
crônica, provavelmente au-
toimune. Não se sabe ainda 
se, por motivos genéticos ou 
ambientais o sistema imuno-
lógico começa a agredir a ba-
inha de mielina (camada de 
gordura que envolve as fibras 
nervosas na substância bran-
ca do cérebro e na medula 
espinhal), comprometendo 
a função do sistema nervoso 
(cérebro e medula) ao atin-
gir diversas funções ligadas 
ao trânsito de informações 
dos neurônios para o resto 
do corpo. Quando esse ca-
minho é prejudicado pelas 
lesões provocadas pela enfer-
midade, essas informações se 
espalham gerando diversos 
sintomas. As informações 
são do Ministério da Saúde.

Os ataques, chamados sur-
tos, são crises inflamatórias 
que danificam a bainha de 

Cristina Gomes 

Falta de informação dificulta 
diagnóstico certo da esclerose
Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla foi lembrado no dia 30 de agosto para maior conscientização da população 

ajudar e até hoje as pessoas 
me procuram por telefone”, 
acrescentou.

Com a doença, o seu lado 
direito é amortecido em fun-
ção da esclerose múltipla. É 
aquela sensação de ter parte 
do corpo dormindo ou formi-
gando 24 horas por dia. Além 
disso, em 1999 descobriu um 
tumor de 10 centímetros na 
coluna e precisou fazer uma 
cirurgia que durou 16 horas, 
mas lhe deu uma lesão na 
parte esquerda. Apesar de 
todas as dificuldades, sempre 
brinca: “Hoje sou triplégico 
me encaminhando para ser 
um tetraplégico”. Para cada 
pessoa acontece um sinto-

Divulgação

Wilson Gomiero conta sobre a dificuldade em descobrir o diagnóstico da esclerose múltipla

saúde+
maturidade

ma diferente: dificuldade na 
fala; ao engolir;  problemas 
mentais e até paralisia. O pa-
ciente vai perdendo a sensi-
bilidade, sente muita fadiga 
e perde as forças.

O que a doença trouxe ao 
seu Wilson como lição de 
vida? “Que devemos apro-
veitar o máximo possível 
do momento que estamos 
vivendo, da maneira mais 
intensa, pois o amanhã é 
desconhecido. Se antes eu 
acordava de manhã e fazia 
uma chamada do que es-
tava funcionando em mim: 
perna direita, esquerda, hoje 
já não faço mais. Levamos a 
vida muito a sério e precisa-
mos brincar para que ela seja 
mais fácil e leve”. 

Wilson Gomiero é aposen-
tado por invalidez desde 1996, 
quando trabalhava até então 
na área de administração em 
uma indústria. Formado em 
Economia, a família toda pre-
cisou se adequar a esta fase 

da vida, mas ele diz que não 
adianta se revoltar. Todos os 
dias inventa um jeito de fa-
zer o que fazia antes, de ou-
tra forma, sem se lamentar. 
Se hoje tem dificuldade de 
digitar no computador, hoje 
ele usa o computador com 
comando de voz para suprir 
esta necessidade. Utiliza até 
um teclado virtual com ce-
lular integrado numa cama 
hospitalar e assim continua 
ajudando e falando com as 
pessoas da maneira que con-
segue. E apesar de tudo é 
muito ativo nas redes sociais 
tanto que participará de uma 
live com uma fisioterapeuta 
do Canadá na próxima sema-
na para falar sobre a doença.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, embora ainda 
não exista cura para a EM, 
há tratamentos medicamen-
tosos que buscam reduzir 
a atividade inflamatória e 
a ocorrência dos surtos ao 
longo dos anos.

mielina causando cicatrizes, 
também chamadas de placas 
ou lesões. Há ainda, desde o 
início da doença, degeneração 
das próprias fibras nervosas 
ou axônios. Os surtos ocor-
rem aleatoriamente, variando 
em número e frequência, de 
pessoa para pessoa.

No último dia 30 de agosto 
foi comemorado o Dia Nacio-
nal de Conscientização Sobre 
a Esclerose Múltipla, data 
que envolve um importante 
trabalho de conscientização 
para que a doença seja mais 
conhecida, mas ainda falta 
muita informação. E Mogi 
das Cruzes que sediava o Ga-
tem viu a entidade fechar as 

portas por falta de condições 
financeiras de manter os tra-
balhos de orientação, apoio 
e encaminhamento aos pa-
cientes, mesmo com a sub-
venção dada pelo município. 

Seu Wilson passou 22 
anos ajudando o Gatem, mas 
hoje com 67 anos de idade e 
há 16 anos se locomovendo 
apenas em uma cadeira de 
rodas deixou de participar 
ativamente de outras ativi-
dades como representante 
no Conselho Nacional das 
Pessoas com Deficiência e 
o Conselho Municipal: “Eu 
sinto que o físico não aguen-
ta mais, mas estou disponí-
vel nas redes sociais para 

Saiba mais
Esclerose Múltipla (EM) 

Os sintomas da esclerose são: fadiga; distúrbios visuais; ri-
gidez; fraqueza muscular; desequilíbrio; alterações senso-
riais; dor; disfunção da bexiga e/ou do intestino; disfunção 
sexual; dificuldade para articular a fala; dificuldade para 
engolir; alterações emocionais e alterações cognitivas.

Ao suspeitar da doença é necessário procurar um neurolo-
gista e fazer exames

Uma das recomendações importantes é manter a prática 
de exercícios físicos, pois eles ajudam a fortalecer os os-
sos, a melhorar o humor, a controlar o peso e contra sinto-
mas como a fadiga.
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A estabilização de casos 
e óbitos, o avanço da va-
cinação contra a Covid-19 
e as novas medidas de 
flexibilização, em Mogi das 
Cruzes, refletiram também 
na rotina dos consultó-
rios odontológicos, que 
vem registrando aumento 
no número de pacientes 
preocupados com a saúde 
bucal e a estética do sorriso.
Dados apresentados no 
World Oral Health Day (Dia 
Mundial da Saúde Bucal) 
edição 2021, revelaram que 
os dentistas continuam 
enfrentando consequências 
da pandemia da Covid-19 
e do isolamento social das 
pessoas, que refletiu na 
maior incidência de cá-
ries e doenças gengivais 
avançadas.

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde, 
os serviços de saúde bucal 
estiveram durante a primeira 
onda da pandemia entre 
os serviços essenciais mais 
afetados. Com os consultórios 
fechados as consultas de 
rotina foram canceladas ou 
adiadas (exceto tratamento 
de emergência). E desde 
que as clínicas puderam 
reabrir, os reflexos continuam 
aparecendo até mesmo 
em casos de complicações 
avançadas relacionadas 
a cárie e infecções, o que 
pode tornar o tratamento 
mais complexo.

O especialista em im-
plantes e diretor clínico 
da Oral Unic de Mogi das 
Cruzes, Dr. Alvaro Rodrigo 
dos Santos, explica que, 
além do uso da máscara, 
com mais tempo em casa 
muitas pessoas descuida-
ram dos hábitos de higiene 
e postergaram o retorno 
ao dentista.

“Cáries e infecções podem 
ser evitadas com rotina de 
higiene e acompanhamento 

Avanço da vacina faz aumentar 
a procura por tratamentos
Pandemia e isolamento refletiu na maior incidência de cáries e doenças gengivais avançadas que podem ser tratadas
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Dr.Álvaro Rodrigo dos Santos é especialista em implantes e dá dicas para manter a saúde bucal

do dentista, mas quan-
do elas surgem é preciso 
que o tratamento seja feito, 
principalmente, na fase 
inicial para evitar outras 
complicações e dores”, conta.

Além dos cuidados com a 
saúde bucal, o especialista 
alerta que com o retorno 
do convívio social, o cres-
cimento de pacientes foi 
puxado também por quem 
se preocupa com a estética 
e quer dentes mais brancos 
e alinhados.

No segmento estético 
o que tem trazido muitos 
pacientes ao consultório são 
os implantes. Os benefícios 
são muitos: baixíssimo 
índice de rejeição, sorriso 
em harmonia com o rosto 
e o adeus às indesejadas 
próteses”, diz Dr. Alvaro.

O aposentado Laércio 
da Silva, de 60 anos, está 
com a autoestima reno-
vada depois de realizar 
os implantes nas arcadas 
inferior e superior. “Depois 
de sofrer um acidente de 
carro, comecei a perder os 
dentes e só foi possível ter 
um sorriso bonito fazendo 
os implantes. Fiquei muito 
contente com o resultado. 
Minha dica para quem 
pensa em fazer implantes é 
que as pessoas façam, não 
tem preço que pague um 
sorriso”.

Dr. Alvaro reforça que, 
fora do consultório, entre 
o intervalo das visitas ao 
dentista, assim como Laércio 
faz, alguns cuidados diários 
devem ser seguidos para 
manter a saúde bucal em 

dia. Dr. Alvaro Rodrigo dos 
Santos é especialista em 
implantes, diretor clínico 
e responsável da Oral Unic 
de Mogi das Cruzes, onde 
fica o único Centro Cirúr-
gico no Alto Tietê. Entre as 
dicas que ele dá para a boa 
saúde bucal estão: trocar a 
escova a cada três meses; 
dar preferência aos cremes 
ou géis dentais com flúor, 
sem exagerar na quantida-
de, além de lembrar-se de 
escovar a língua. 

Ele acrescenta ainda 
que a escovação deve ser 
feita ao acordar e, pelo 
menos outras três vezes 
ao dia. O ideal mesmo é 
sempre manter os dentes 
limpos após cada refeição. 
Passar o fio dental é outro 
requisito muito importante 

Cuidados com os dentes

Sempre que possível, troque a escova a cada três 
meses;
- Dê preferência aos cremes ou géis dentais com 
flúor e não exagere na quantidade;
- Lembre-se de escovar a língua;
- A escovação deve ser feita ao acordar e, pelo 
menos, outras três vezes ao dia ou, o mais ideal, 
logo após as refeições;
- Escove todas as faces dos dentes com movi-
mentos leves, sem pressionar;
- Use fio dental todos os dias, reforçando a 
limpeza a noite, antes da última escovação;
- Bochechos com enxaguantes bucais ajudam a 
eliminar as bactérias;
- Procure um dentista sempre que perceber 
alguma anormalidade, como cortes, feridas, 
sangramentos, dor, estalos ou incômodos;
- Vá ao dentista a cada seis meses ou, pelo 
menos, uma vez por ano.

Casos de Covid-19 em Mogi das Cruzes
*
Mais de 9.980 pessoas já receberam a dose única 
do imunizante contra a Covid-19, mais de 287 
mil receberam a primeira dose e mais de 108 
mil receberam a segunda dose. 

Cerca de 6,0% dos leitos de enfermaria e 15,6% 
dos leitos de UTI estão ocupados com pacientes 
infectados.

 * Fonte: Prefeitura de Mogi das Cruzes. Dados 
atualizados até 20/08

par a limpeza dos dentes, 
especialmente no período 
da noite, considerado o 
período em que a pessoa 
dorme e fica sem salivar e 
que precisa portanto estar 
com a boca limpa. Quer 
saber mais dicas de como 
manter a saúde bucal veja 

o quadro nesta página e 
se informe sobre todas 
as medidas necessárias 
dadas pelo especialista. 
A recomendação é ir ao 
dentista a cada seis meses 
como medida preventiva 
e cuidados com a saúde 
bucal como um todo.
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