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Pandemia traz desafios para 
alfabetização no Alto Tietê

Ensino remoto pode ter atrapalhado a formação dos estudantes durante este ano e o passado, por causa da Covid-19

LEI MUNICIPAL

 ‘Mogi Mais Viva’ deve ser modernizada pela Prefeitura. Cidades, página 4

Em 8 de setembro foi comemo-
rado o Dia Mundial da Alfabetiza-
ção. A data foi instituída em 1967 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) para reforçar a importância da 
alfabetização para o desenvolvimen-
to social. Sob tal premissa, o grupo 
MogiNews/DAT conversou com a 
professora Kátia Batista de Medeiros, 
coordenadora do curso de Pedagogia 
do Centro Universitário Brazcubas, 
em Mogi das Cruzes, sobre os desa-
fios da alfabetização no contexto da 
pandemia do coronavírus (Covid-19). 
Para Kátia, o contexto da pandemia 
acabou por desestabilizar a noção 
de “acesso universal à educação”.  
Cidades, página 8

EQUIPE

Prefeito recebe 
paratletas em 
Suzano. p3

Especialista ouvida pela reportagem informou que “empurrar” o ano letivo para outro prejudica na hora de adquirir conhecimento

 Irineu Junior/Secop Suzano
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PROJETO PARA CICLISTAS
O Mogi Shopping oferece, hoje e ama-
nhã, as oficinas de pedalar, ao lado do 
container da Ecobike. O projeto aten-
derá quem quer aprender a pedalar 
e vai auxiliar ciclistas com mais ex-
periência que queiram percorrer lon-
gas distâncias. 

CONFIANÇA EMPRESARIAL
A Pesquisa Rumos da Indústria Pau-
lista Fiesp/Ciesp, realizada com 365 
empresas do Estado de São Paulo 
mostra que, no total, 61,1% estão oti-
mistas para o 2º semestre de 2021, 
sendo que 5,2% estão muito otimistas. 
Os empresários também responde-
ram sobre a perspectiva do fechamen-
to das vendas com relação ao mes-
mo período do ano anterior, e 77,5% 
avaliam que será melhor.

ENFIM, SALDO POSITIVO
O 1º semestre de 2021 também foi 
avaliado, que indicou saldo positivo 
para os industriais no período. No 
comparativo com o 1º semestre de 
2020, 68,5% indicaram que este ano 
foi melhor; 17,8% acreditam que foi 
igual; e 13,7% relataram que foi pior. 
Com relação às vendas, o levanta-
mento mostra que 47% das empre-

sas obtiveram aumento na produção; 
46,9% tiveram alta nas vendas para o 
mercado interno; e 42,6% indicaram 
crescimento nas exportações. O ce-
nário positivo nas vendas também é 
observado no dado da série históri-
ca, que fechou em 16,2% contra 3% 
em 2019: é o melhor resultado des-
de 2010.

VISTORIA DE OBRAS
O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiu-
chi (PL), vistoriou na tarde desta sex-
ta-feira quatro obras que estão em 
conclusão e que deverão beneficiar a 
população com novas estruturas pú-
blicas de Saúde e de lazer. As iniciati-
vas dizem respeito às construções da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Mon-
te Cristo, da Clínica da Família e de 
duas novas praças na Chácara Mea.

CURSO GRATUITO
Ferraz de Vasconcelos, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo e, 
em parceria com o Instituto Nacio-
nal de Educação Continuada (Inaec), 
iniciou nesta sexta-feira a turma do 
curso básico gratuito de “Técnicas 
Administrativas”. As aulas serão às 
terças e sextas-feiras, das 9 horas 
ao meio-dia, na Estação Cidadania e 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Atrasa tudo

L
onge daqui, lá em Brasília, ma-
nifestações a favor do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), com 
participação do próprio, insufla-

ram a bolha do chefe do Executivo nacio-
nal em 7 de setembro. Em São Paulo, mais 
perto do Alto Tietê, também houve mani-
festações com a participação do presidente, 
e o tom era o mesmo: não obedecer mais as 
decisões do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de Moraes, o que 
significa desobedecer o STF como um todo. 
Isso configura crime de responsabilidade.

Apesar da distância e do cargo que ocupa, 
as palavras de um presidente da Repúbli-
ca respigam em todos os municípios e isso 
influencia na economia e em investimento 
estrangeiro. No frigir dos ovos, a economia 
pode ser recuperar se as pessoas acharem 
que irá melhorar, mas é impossível pen-
sar dessa forma com essa inconstância que 
ocorre no centro do poder nacional.

Puxando para o Alto Tietê, que ainda 
sofre com os estragos feitos pela pande-
mia de coronavírus, as ações tomadas no 
feriado podem atrasar o avanço econômi-

co regional. Os ecos do 7 de Setembro re-
verberaram em outros cantos do mundo, 
cantos estes importantes, que podem tra-
zer dinheiro. Estamos em uma localização 
privilegiada, no Estado mais rico do país e 
ao lado da maior metrópole do Hemisfério 
Sul, mas se investidores virem essa bagunça 
que ocorre no cenário político, um possível 
investimento internacional pode não che-
gar no Alto Tietê e falta de confiança traz 
instabilidade.

Esse momento turbulento precisa pas-
sar logo, com menos estragos possíveis, 
e torcer para que entre alguém que possa 
apaziguar os ânimos, do que jeito que está 
a situação, atrasa tudo para todos e para a 
região não é diferente. 

Para o Alto Tietê voltar a se desenvol-
ver é preciso construir um cenário propí-
cio para isso, parte dele já existe, com sua 
localização, mas dependemos também da 
parte política, por isso é necessário a cal-
maria, para que bons ventos nos ajudem a 
sair dessa estagnação e as cidades, como um 
todo, possam criar emprego e, consequen-
temente, a melhoria de todos os setores.
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Há insegurança, medo e 
perplexidade ao acontecer 
mudanças rápidas no meio 
social e religioso em que vi-
vemos. Na verdade, sentimos 
não estar preparados para su-
portar, ou enfrentar situações 
inesperadas e o nosso desejo 
é de continuar com o nosso 
cotidiano anterior. Porém, se 
as mudanças são graduais e 
bem lentas vamos, sem re-
sistência, nos amoldando a 
elas de um modo impercep-
tível no tempo e no espaço. 

Na “fé” não nos distancia-
mos quilômetros do absoluto 
de Deus, mas gradualmente 
em centímetros até aportar-
mos no relativo da “razão”. 
Duas guerras mundiais se-
guidas no século 20 foram 
suficientes para sepultar a 
crença advinda do século 19, 
forjada em Hegel e Marx, se-

Fé, razão e o nada
gundo a qual caminhávamos 
para o progresso indefinido 
da humanidade. A verdade 
relativa do Iluminismo, com 
sua pretensão de substituir 
a verdade absoluta de Deus 
não tinha mais alicerce se-
guro na razão humana onde 
pudesse se firmar, mesmo 
com a afirmação do Prêmio 
Nobre de Literatura em 1957, 
Albert Camus, filósofo e ro-
mancista, que o mundo da 
razão irá substituir a crença 
em Deus. 

Sendo relativa e não ab-
soluta a verdade da razão 
deixou brecha para o escri-
tor e filósofo Jean-Paul Sar-
tre permear seu pensamento 
existencialista por todo pe-
ríodo pós 2ª. Guerra Mun-
dial: “Ele compreendeu que, 
vivendo não no absoluto, 
mas no transitório, deveria 

renunciar a ser e decidir fa-
zer”; disse dele a companhei-
ra Simone de Beauvoir. Os 
seus discípulos fizeram isso 
mesmo, deixaram de ser para 
se massificar, despersonali-
zados não tinham nenhuma 
obrigação de fazer qualquer 
coisa em prol da sociedade, 
tornaram-se “nada”. 

O naufrágio da fé gradual-
mente está acontecendo nas 
igrejas cristãs do mundo que 
confiam mais no salva-vidas 
da razão humanista, que 
promete uma falsa salvação 
relativa, do que na tábua de 
salvação absoluta e verda-
deira, Jesus Cristo, último 
e único recurso para quem 
não quer definitivamente se 
afogar nas ondas impetuosas 
e malignas, cheias de impie-
dade e de perversidade, des-
se final dos tempos. Cristo é 
tudo em mim.

Mauro Jordão é médico.
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Educação para o Trânsito tem 
ações neste mês de setembro

Mogi- A Prefeitura iniciou 
as atividades do projeto Pilo-
tagem Segura, uma iniciativa 
de educação para o trânsito 
voltada a motociclistas da 
cidade. A ação terá turmas 
até o dia 15 de setembro e 
os interessados podem se 
inscrever por meio do telefone 
4798-5142, da Secretaria 
Municipal de Transportes.

O projeto Pilotagem Segura 
prevê atividades teóricas e 
práticas com orientações 
sobre comportamento seguro 
em ruas, avenidas e rodovias. 
O trabalho será realizado no 
Ginásio Municipal de Esportes 
Professor Hugo Ramos e na 
avenida Cívica e é uma parce-
ria da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes com as montadoras 
Honda e Yamaha.

As ações serão desenvolvi-
das das 8h30 às 10h30, com 
turmas de até 20 motociclistas 
a cada dia. A participação é 
gratuita.

“O trabalho de educação para 
o trânsito colabora para que a 
cidade tenha uma convivência 

Motociclistas, crianças e motoristas

mais harmoniosa e segura com 
os diversos atores que fazem 
parte da mobilidade urbana do 
município. Os motociclistas 
são uma prioridade nestas 
ações, que buscam diminuir 
o número de acidentes e de 
vítimas no trânsito”, explicou 
a secretária municipal de 
Transportes, Cristiane Ayres.

Para este mês de setembro, 
a Prefeitura preparou uma série 
de ações voltadas à educação 
para o trânsito.

Alunos do Cempre Profes-
sor José Limongi Sobrinho 

participaram de atividades 
na Cidade Mirim de Trânsito, 
montada no parque Botyra 
Camorim Gatti. O objetivo 
é proporcionar às crianças 
o primeiro contato com a 
realidade de uma via públi-
ca, tendo assim as noções 
iniciais da importância do 
respeito às leis do trânsito e 
da grande responsabilidade 
de compartilhar o espaço 
público.

O agendamento para as 
escolas pode ser feito por 
meio do telefone 4798-5142.

Alunos foram orientados sobre a importância das leis

Divulgação/PMMC

Exposição sobre a vida de 
ex-prefeito será aberta
Suzano - A Prefeitura por 

meio da Secretaria Municipal 
de Cultura, realiza na terça-

-feira a abertura da exposição 
“Prefeito Firmino José da 
Costa: 102 anos de história”. 
A mostra ficará no térreo do 
Paço Municipal, que leva o 
nome do ex-chefe do Exe-
cutivo, ao longo deste mês.

Por meio de fotografias sele-
cionadas do acervo pessoal da 
família do ex-prefeito Firmino 
José da Costa (1919-2009) e 
de documentos, como publi-
cações impressas da época, 
a montagem busca retratar 
passagens da vida pessoal 
e pública do homenageado. 

Prefeito durante os períodos 
de 1961-1965, 1973-1977 
e 1983-1987, Firmino foi 
reconhecido pelas obras 
que iniciou e inaugurou 
na cidade, além de ter sido 
incentivador das práticas 
esportivas, iniciando as obras 
do Ginásio Municipal Paulo 
Portela, hoje Complexo Po-
liesportivo. Além disso, ele 
também projetou um centro 

Firmino José da Costa

cívico para Suzano, com os 
três poderes. 

“Nesta mostra reunimos 
registros que buscam retratar 
a personalidade de Firmi-
no José da Costa em suas 
mais variadas expressões. 
Fotografias em ambiente 
familiar, em eventos públicos 
ou em cerimônias oficiais. 
Pensamos em um formato 
moderno para a exposição, 
com arquivos multimídia, 
mas sem perder de vista o 
conteúdo histórico que é o 
ponto alto desta exibição”, 
explicou a coordenadora de 
Artes Plásticas e curadora da 
exposição, Aline Baliberdin.

A diretora de Patrimônio 
Histórico da Cultura de Su-
zano, Rita Paiva, relembrou 
o caráter populista do ex-

-prefeito suzanense. “Era 
um entusiasta de eventos 
que reuniam produtos ca-
racterísticos da economia 
de Suzano, como a ‘Bienal 
Feira Agroindustrial e Festa 
da Flores’. Foi um homem 
que se orgulhava de manter 

uma vida simples, apesar 
de ostentar grandes planos 
para o desenvolvimento da 
cidade. Não raros são os 
registros em que Firmino 
está em meio à população 
em festas públicas e eventos 
comunitários, era admirado 
por essa aparente contra-
dição: idealista audacioso 
e essencialmente popular”, 
relembrou.

Por fim, o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) destacou a justa 
homenagem ao político, que 
foi visionário e um grande 
trabalhador. “No dia 14 de 
setembro, o ex-prefeito Firmino 
José da Costa completaria 102 
anos. Por isso, estamos aqui 
promovendo essa exposição, 
com o objetivo de mostrar 
suas raízes, apresentando 
o líder que foi e as grandes 
conquistas para a cidade, 
que perpetuam até os dias de 
hoje em nossas vidas. Penso 
que preservar o passado e 
cuidar do presente, resulta 
em um futuro ainda melhor”, 
concluiu.

Suzanenses retornam de jogos 
com experiências e medalha
Paratletas participaram das competições no Japão; equipe feminina de voleibol adaptado conquistou o bronze

PARALIMPÍADA

Suzano - O esporte suzanense 
esteve muito bem representado 
nos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio. Atletas e membros 
de comissão técnica das equi-
pes de voleibol adaptado e 
da bocha retornaram após 
as duas semanas do evento, 
acumulando momentos, ex-
periência profissional e pódio.

Ao todo, 11 esportistas 
da cidade participaram da 
Paralimpíada. A jogadora de 
bocha Evelyn Oliveira, me-
dalhista de ouro na edição de 
2016, recebeu a honra de ser 
a porta-bandeira da delegação 
brasileira na cerimônia de 
abertura. Os atletas de vôlei 
sentado Daniel Yoshizawa, 
Fabrício Pinto, Leandro da 
Silva, Renato Leite e Welling-
ton Platini foram convocados, 
assim como Edwarda Dias, 
Nathalie Filomena, Laiana 
Rodrigues, Gizele Costa Dias 
e Ana Luisa Soares para a 
equipe feminina.

Elas participaram da campanha 
que culminou com um dos 
pódios brasileiros. A seleção 

brasileira venceu Canadá, Japão 
e Itália na primeira fase, mas 
foi superado na semifinal do 
torneio pelos Estados Unidos, 
restando a disputa pelo terceiro 
lugar contra o mesmo time 
canadense. Com nova vitória 
por 3 sets a 1, as suzanenses 
subiram ao pódio, garantin-
do o bronze na cerimônia 
de premiação junto com as 
americanas, medalhistas de 
ouro, e a China, que ficou 
com a prata.

A equipe masculina da moda-
lidade chegou às semifinais do 
torneio, sendo eliminada pelo 
Comitê Olímpico Russo. Na 
disputa do bronze, os jogadores 
brasileiros foram superados 
pela Bósnia e Herzegovina, 
terminando em quarto lugar.

Disputando os jogos com 
o título de atual campeã pa-
ralímpica na categoria de 
duplas mistas BC3, Evelyn 
Oliveira não subiu ao pódio. 
A porta-bandeira brasileira na 
cerimônia de abertura avançou 
ao mata-mata no individual 
BC3 misto, terminando entre 

os oito melhores competidores 
da categoria.

Célio Mediato, técnico espor-
tivo da Secretaria de Esportes 
e Lazer de Suzano e treinador 
da seleção brasileira masculina 
de voleibol adaptado, contou 

que a experiência vivida pela 
comissão e pelos atletas no 
Japão foi intensa. “Estar no 
mesmo local dos melhores 
atletas do mundo é inexplicá-
vel. Conviver nessas últimas 
semanas na Vila Paralímpica 

representou muito para todos 
nós”, afirmou.

Ressaltando a responsa-
bilidade de carregar o nome 
do município nos Jogos, Me-
diato disse que a comissão e 
os atletas do vôlei sentado 

gostariam de ter voltado de 
Tóquio como medalhistas. 
“Era uma conquista muito 
esperada e mesmo que não 
tenhamos terminado no pódio, 
trazemos muita experiência 
na bagagem do período de 
preparação e do dia a dia no 
Japão. Por isso, temos que 
agradecer por essa grande 
oportunidade”, disse o técnico.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) exaltou a participação dos 
atletas, destacando a conquista 
da medalha de bronze por 
parte das suzanenses do vo-
leibol adaptado. “Nos últimos 
anos, o Brasil tem conquistado 
resultados cada vez melhores 
nos Jogos Paralímpicos, algo 
importante de notar quanto 
ao esporte e à acessibilidade. 
Todos os integrantes das dele-
gações merecem os parabéns 
pelas campanhas. E deixo 
um agradecimento especial 
às atletas do vôlei sentado, 
que repetiram o terceiro lugar 
da última edição da Paralim-
píada”, enalteceu o chefe do 
Executivo.

Equipe de vôlei sentado chegou às semifinais do torneio em Tóquio, no Japão

Divulgação/Secop Suzano
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Prefeitura inicia processo para 
modernizar Lei Mogi Mais Viva
Debates devem envolver os membros das secretarias, Câmara e demais representantes e Mogi das Cruzes

DISCUSSÕES

Mogi - A Prefeitura vai 
criar uma comissão para 
analisar a modernização 
da Lei Mogi Mais Viva. A 
proposta é que as discussões 
tenham a participação de 
representantes da Câmara 
Municipal, diversas secretarias, 
Conselhos Municipais e de 
entidades representantes do 
comércio da cidade.

A modernização da lei 
é uma reivindicação dos 
comerciantes e do setor de 
serviços da cidade. Com 
a criação da comissão, a 
Prefeitura busca discutir de 
forma transparente com os 
vários segmentos envolvidos 
na questão para que seja 
encontrada uma solução 
adequada tanto para quem 
necessita anunciar seus pro-
dutos ou serviços como para 
a qualidade urbanística da 
cidade.

“É uma premissa da ad-
ministração o diálogo com 
a sociedade para assuntos 
importantes para a cidade, 
A Lei Mogi Mais Viva trouxe 

benefícios urbanísticos e 
para a qualidade de vida de 
Mogi das Cruzes, evitando 
poluição visual e sonora, 
trazidas pelo excesso de 

propagandas. No entanto, 
nestes últimos 11 anos, houve 
uma evolução neste setor, 
que devem ser considerados 
nesta modernização”, afirmou 

o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

Criada em 2010, a Lei Mogi 
Mais Viva tem como objetivo 

de ordenar o espaço urbano 
da cidade, criando regras para 
a prática da publicidade em 
Mogi das Cruzes. Entre as 
práticas regulamentadas pela 

legislação estão a colocação 
de comunicação visual nos 
prédios, a propaganda de 
produtos e a utilização de 
materiais como faixas, banners, 
panfletos e cartazes, além de 
carros de som.

Durante a quarentena para 
o enfrentamento da pandemia 
de Covid-19, a legislação 
teve uma flexibilização pela 
Prefeitura para apoiar os 
comerciantes impactados 
pelas medidas de restrição 
de funcionamento de esta-
belecimentos e isolamento 
social. Algumas experiências 
desenvolvidas neste período 
poderão ser discutidas pela 
comissão que será criada 
para a modernização.

Prefeitura de Mogi das Cruzes espera que a discussão atinja diversos representantes dos moradores

Emanuel Aquilera

Mogi- O Fundo Social 
recebeu, ontem, a primeira 
doação da equipe da Secretaria 
Municipal de Agricultura 
para a campanha Ciclos, que 
arrecada materiais recicláveis 
e visa a conscientização e a 
educação ambiental.

Durante a entrega, as duas 
partes reafirmaram a parceria, 
por meio da qual as doações 
por parte da comunidade 
podem ser levadas às fei-
ras noturnas e também ao 
Varejão, aos domingos. Nas 
quintas-feiras, a feira noturna 
acontece na Praça Antônio 
Ferri (Praça da Mesquita) e, 
nas sextas-feiras, o local é o 

Doações para a campanha Ciclos podem 
ser levadas às feiras noturnas e Varejão

Fundo Social

O secretário de Agricul-
tura, Felipe Almeida, falou 
sobre a parceria e o apoio 
à campanha. “A equipe da 
Agricultura já é engajada 
na campanha e, além da 
arrecadação própria que 
fazemos, importante lembrar 
aos cidadãos que também é 
possível trazer sua doação às 
feiras noturnas e ao Varejão”, 
pontuou.

As doações também podem 
ser entregues na sede do 
Fundo Social de Mogi das 
Cruzes ou em outros pontos 
de coleta. Para mais infor-
mações a respeito, o telefone 
de contato é o 4798-5143.

revertidas em ração para 
protetores de cães e gatos 
da cidade. Já os lacres e as 
embalagens serão entregues 
diretamente para instituições 
e projetos sociais e servirão 
a eles como ferramenta para 
a geração de recursos. 

“Ficamos muito agrade-
cidos com essa entrega e 
lembramos todos que agora 
a campanha Ciclos arrecada 
também lacres de alumínio 
e caixas Tetra Pak, além das 
tampinhas plásticas. E tudo 
se transforma em apoio para 
as causas animal e social”, 
destacou a coordenadora do 
Fundo Social, Pamela Cairo.

Mercado do Produtor.  
Foram doados pela equi-

pe da Agricultura todos os 
tipos de itens que agora a 
campanha abarca – tampas 
plásticas, lacres de alumínio 
e embalagens cartonadas 
(Tetra Pak). As tampinhas 
continuarão sendo 100% 

Campanha 
arrecada materiais 
recicláveis e visa 
a conscientização 
e a educação 
ambiental.

A Lei Mogi Mais 
Viva trouxe 
benefícios 
urbanísticos
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Vunesp divulga locais de 
aplicação de provas 
Mogi- A Fundação Vu-

nesp divulgou os locais 
de aplicação de provas do 
concurso público do edital 
nº 03/2020 para diversas 
secretarias municipais da 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes. As provas serão hoje 
nas cidades de Mogi, Poá, 
Suzano e Itaquaquecetuba. 
Os locais estão disponíveis 
nos sites da Fundação Vu-
nesp (www.vunesp.com.
br) e da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes (http://www.
transparencia.pmmc.com.
br/concursos-publicos).

A aplicação das provas 
obedecerá os critérios de 
segurança para evitar o 
contágio pela Covid e seguirá 
os protocolos exigidos pela 
fase do Plano SP vigentes 
nas datas de aplicação das 
avaliações. Nos dias 19 
e 26 de setembro serão 
realizadas as avaliações do 
edital nº 04/2020, que é 
exclusivo para a Secretaria 
de Educação.

O edital nº 03/2020 oferece 

Concurso Público

59 vagas, mais cadastro 
reserva. Há oportunidades 
para pessoas com ensino 
fundamental, médio e su-
perior. Com exigência de 
ensino fundamental, os cargos 
são Auxiliar de Controle de 
Vetores e Riscos Ambientais 
em Saúde e para Auxiliar de 
Serviços Gerais.

Os cargos que exigem 
ensino médio são Agente 
de Fiscalização de Trânsito 
(cadastro reserva), Auxiliar 
de Desenvolvimento Infantil, 
Motorista – Diversas Secre-
tarias, Motorista – Educação, 
Motorista – Saúde, Motorista 

– Serviços Urbanos, Projetista 
e Técnico Agrimensor.

Os cargos com exigên-
cia de ensino superior são 
para Agente de Tributos 
Imobiliários, Agente Vistor 
(cadastro reserva), Educador 
em Saúde Pública, Enge-
nheiro Civil, Farmacêutico 
(cadastro reserva), Fiscal 
de Rendas, Fonoaudiólogo 
(cadastro reserva), Jornalista 
(cadastro reserva), Médico 

Clínico-Geral, Médico Gine-
cologista, Médico Psiquiatra, 
Médico Ultrassonografista, 
Pedagogo (cadastro reserva), 
Professor de Educação Fí-
sica – 20 horas, Professor 
de Educação Física – 40 
horas, Psicólogo Educacio-
nal, Psicólogo em Saúde e 
Publicitário.

O edital nº 04/2020 oferece 
40 vagas para a Secretaria de 
Educação, além de cadastro 
reserva. As oportunidades 
são para Diretor de Escola, 
Professor de Educação Básica I, 
Professor de Educação Básica 
II – Ciências, Professor de 
Educação Básica II – Educação 
Artística (cadastro reserva), 
Professor de Educação Básica 
II – Educação Física (cadas-
tro), Professor de Educação 
Básica II – Geografia, Pro-
fessor de Educação Básica 
II – História, Professor de 
Educação Básica II – Inglês, 
Professor de Educação Básica 
II – Língua Portuguesa e 
Professor de Educação Básica 
II – Matemática.

Coordenadora do Fundo Social 
promove um balanço das ações
Pâmela Cairo concedeu entrevista para abordar o que foi realizado durante os primeiros oito meses do ano

FUNDO SOCIAL

A coordenadora do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Mogi das Cruzes, Pâmela 
Cairo, concedeu entrevista 
nesta semana para o grupo 
MogiNews/DAT sobre as no-
vas ações do órgão voltadas 
à população, além de outras 
iniciativas promovidas pelo 
órgão nos dois primeiros 
quadrimestres deste ano.

Pâmela, que atua junto à 
primeira-dama e dirigente do 
Fundo Social de Solidariedade 
de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha, ressaltou 
duas campanhas que foram 
lançadas na semana de aniver-
sário da cidade, no início deste 
mês: a campanha “Ciclos”, de 
conscientização ambiental, e o 
banco de voluntariado “Sou”.

A primeira iniciativa, segundo 
Pâmela, é uma expansão do 
trabalho realizado na cam-
panha “Tampinha Solidária” 
até o final do ano passado, 
que arrecadava tampinhas de 
plástico recicláveis e trocava 

por ração para animais de 
estimação, que passa agora a 
recolher tampas de plástico, 
embalagens cartonadas (Te-
tra Pak) e lacres de latas de 
alumínio. “Nós ouvimos as 
necessidades das entidades 
que trabalham com recicla-
gem e da população desde o 
início do ano, e ampliamos a 
campanha. Agora não é apenas 
uma campanha para a causa 
animal, mas para atender todas 
as frentes”, apontou.

Pâmela também comen-
tou sobre a importância do 
programa “SOU”, que abre 
cadastro para indivíduos que 
querem atuar no voluntariado 
na cidade. O cadastro, feito 
pela página do Fundo Social 
no portal da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes (www.pmmc.com.
br), registra os interessados, 
suas aptidões, público com 
afinidade e disponibilidade 
de horário. “Tais voluntários 
passarão a ser convidados com 
antecedência para atuações do 
órgão municipal, o que passa a 
expandir a nossa capacidade”, 

explicou Pâmela.
A coordenadora do Fundo 

Social de Mogi também fez 
um breve balanço das ações 
durante os primeiros oito 
meses do ano, em que foram 
arrecadados 33,8 toneladas 
de alimentos para assistên-
cia a famílias em situação 

de vulnerabilidade, 1,3 mil 
pacotes de absorventes para 
a iniciativa “Tia Chica”, de 
combate à pobreza menstrual, 
e 8,7 mil cobertores para a 
campanha Inverno Solidário.

“Desde o começo sabíamos 
que seria um desafio, pois o 
Fundo Social é para quem mais 

precisa de ajuda, e Mogi das 
Cruzes possui uma ampla rede 
de entidades assistenciais que 
atuam junto com a população. 
Nossa equipe vestiu a camisa 
e trabalhou firme, entregando 
em média 130 cestas-básicas 
por dia. O Fundo Social dá 
lançamento a bons projetos e 

continua iniciativas de sucesso: 
a sensação é boa, com uma boa 
dose de desafio”, ponderou.

Para o terceiro quadrimestre 
do ano, Pâmela afirmou que o 
Fundo Social vem planejando 
a retomada dos cursos gratui-
tos, que foram interrompidos 
durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), bem 
como a elaboração da campanha 
de Natal para a arrecadação de 
brinquedos e itens diversos. 

“Os cursos do Fundo Social são 
totalmente gratuitos. O foco 
nos primeiros sete meses deste 
ano foi para o atendimento às 
famílias afetadas pela pande-
mia e a crise econômica. Para 
receber o público da forma 
correta, precisamos estabelecer 
a estrutura e os protocolos 
adequados”, ressaltou.

Sobre possíveis ações com 
os Fundos de Solidariedade de 
outras cidades da região, nos 
moldes em que foi realizado 
entre 2017 e 2020, Pâmela 
afirmou que a proposta está 
sendo estudada pela primeira-

-dama de Mogi das Cruzes.

André Diniz

Durantes os dois quadrimestres foram arrecadados 33,8 toneladas de alimentos

Divulgação

Prefeita quer Unir Forças 
para impedir perda de título

Poá- A prefeita Marcia Bin 
(PSDB) esteve reunida com 
vereadores na quinta-feira 
passada, para apresentar a 
eles os motivos causados pelas 
administrações anteriores que 
colocaram o município de Poá 
sob o risco iminente de perder 
o título de Estância Turística. 
Os vereadores tiveram acesso 
às informações, bem como a 
ordem cronológica que teve 
início em 2015 com o início 
do processo de ranqueamento 
das estâncias, feito pelo go-
verno do Estado, e término 
no dia 04 de outubro de 
2020, quando foi encerrado 
o período de cadastramento 
junto à plataforma digital 
do Estado. O objetivo é unir 
forças para evitar esta perda 
considerada desastrosa para 
a cidade.

Acompanhada pelo secre-
tário de Cultura, Esportes e 
Turismo, Ariel Borges, pelo 
chefe de Gabinete, Bruno Kim, 
e pelo diretor da secretaria de 
Obras Públicas, Afonso Xiol, 
a chefe do Poder Executivo 

conversou com os vereadores 
David de Araújo Campos(PR), 
Emerson Amorim Cassiano dos 
Santos (PTB), José Fabricio de 
Oliveira (PSDB), Lucas Alves 
Ferrari (PSC) e Patrícia Bin de 
Sousa Sanches (PSDB) sobre 
as falhas das gestões passadas, 
bem como as ações já adotadas 
pela administração municipal 
com o objetivo de reverter a 
situação da cidade.

“Convidamos os 17 vereadores 
que compõem a atual Legis-
latura para esta reunião, mas 
infelizmente não foi possível 
contar com a presença de todos. 
Realizamos a apresentação dos 
fatos aos presentes para que 
tenham a exata informação 
da real situação, em virtude 
da falta de responsabilida-
de e comprometimento das 
administrações passadas. O 
material apresentado para os 
vereadores será encaminhado 
para os legisladores que não 
puderam estar presentes, pois 
estamos atuando com trans-
parência”, afirmou a prefeita 
Marcia Bin.

De acordo com o mate-
rial apresentado pelo diretor 
Afonso Xiol, a falta de gestão 
dos investimentos na área 
do turismo e as informações 
equivocadas que foram envia-
das pelas gestões passadas ao 
governo do Estado, assim como 
a perda do prazo de cadastro 
do ranqueamento, resultaram 
na situação delicada a qual a 
cidade se encontra.

Para tentar reverter a si-
tuação, a prefeita já esteve 
reunida com o secretário de 
Desenvolvimento Regional, 
Marcos Vinholi, bem como 
representantes da Prefeitura 
também estiveram em reu-
nião na Secretaria Estadual 
de Turismo e Viagens, com a 
finalidade de obter o máximo 
de informações. Além disso, a 
administração municipal vai 
apontar lacunas existentes na 
plataforma digital do Estado 
como, a falta de informações 
sobre critérios de avaliação 
e pontuação que deixam o 
processo com dúvidas sobre a 
classificação do ranqueamento. 

Estância Hidromineral
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para obter novas certificações, ano após ano.

aberto e transparente sobre os principais desafios e impactos 

Índice dos Desafios da Gestão Municipal 2021, 
realizado pela Macroplan, consultoria em cená
rios prospectivos e administração estratégica. 
Educação, segurança, saneamento e saúde são 
elementos levados em consideração para defi
nir o ranking.
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viva.mogidascruzes.sp.gov.br

PATRIMÔNIO
HISTÓRICO

Mogi das Cruzes valoriza sua história, mantendo um 
arquivo municipal e museus abertos para visitação, 
contando sobre seu passado e orientando as gera-
ções futuras. No Alto Tietê, a cidade se destaca por 
sua política de preservação da memória, com bens 
materiais e imateriais que compõem o patrimônio 
histórico municipal. Conheça a sua cidade.

MOGI AGORA
É URBAN 95!
Mogi faz parte de uma rede exclusiva de cidades 
brasileiras com o objetivo de ser protagonista e 
referência no desenvolvimento integral das crian-
ças, iniciativa da fundação holandesa Bernard van 
Leer. Cidade amiga da criança.

CERTIFICAÇÃO DO
PROGRAMA MUNICÍPIO
VERDE AZUL

Mogi das Cruzes possui o selo dado pelo Governo do 
Estado para as cidades que cumprem uma agenda 
ambientalmente responsável e segue trabalhando 
para obter novas certificações, ano após ano.

Mogi das Cruzes foi a primeira cidade no Brasil a ter um GAEPE 
municipal, instituído pela Prefeitura em parceria com o Institu-
to Articule, o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui 
Barbosa e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon), e já é referência para outros municípios. Une 
diferentes setores da sociedade e instituições para um diálogo 
aberto e transparente sobre os principais desafios e impactos 
da pandemia na Educação.

Mogi das Cruzes está entre os 30 melhores mu-
nicípios para viver no Brasil, segundo o estudo 
Índice dos Desafios da Gestão Municipal 2021, 
realizado pela Macroplan, consultoria em cená-
rios prospectivos e administração estratégica. 
Educação, segurança, saneamento e saúde são 
elementos levados em consideração para defi-
nir o ranking.

26ª CIDADE MAIS
EMPREENDEDORA
DO BRASIL

Mogi das Cruzes é a 26ª cidade no ranking nacional do Índice de 
Cidades Empreendedoras, divulgado no início do ano pela 
Escola Nacional de Administração Pública (Enap), vinculada ao 
Ministério da Economia. São analisadas as áreas de ambiente 
regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inova-
ção, capital humano e cultura empreendedora. Para empreen-
dedores de todos os tipos e tamanhos.
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Rota Imperial vai reproduzir 
antiga ligação São Paulo - Rio

Mogi  - Em 7 de setembro 
de 2022, será completado o 
bicentenário da Independência 
do Brasil. Mogi das Cruzes e o 
Alto Tietê estão na contagem 
regressiva para essa data, que 
será oficialmente celebrada 
com a entrega de uma nova 
rota turística. Trata-se da Rota 
Imperial, assim denominada 
pois seguirá o trajeto da an-
tiga estrada que ligava São 
Paulo ao Rio de Janeiro nos 
tempos do império brasileiro, 
local por onde Dom Pedro I 
passou, culminando com a 
proclamação da Independência 
do Brasil.

Em Mogi das Cruzes, a 
rota começará em Sabaúna 
e seguirá até o distrito de 
Jundiapeba. O projeto foi 
apresentado junto ao Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tie-
tê (Condemat) e despertou 
interesse em outras cidades 
da região, como Guararema, 
Suzano, Poá e Itaquaquecetuba. 
Assim, a proposta é que a Rota 
Imperial comece pela Igreja 

Bicentenário da Independência

Nossa Senhora Da Escada, 
em Guararema, passe pela 
Catedral de Santana e Igrejas 
do Carmo, em Mogi, passe 
também por Poá e termine na 
Igreja Nossa Senhora D´Ajuda, 
em Itaquaquecetuba.

A rota passará tanto por 
áreas rurais quanto urbanas 
e será demarcada com placas, 
repetindo o sistema já utiliza-
do em outras rotas turísticas 
que cortam a cidade, como 
a Rota da Luz e o Caminho 
do Sal. Será mais um atrati-
vo turístico e um convite a 
revisitar a história do Brasil, 
de Mogi e do Alto Tietê para 
turistas, para os próprios 
cidadãos e também para os 
amantes de esportes, como 
bike, caminhada ou corrida.

A ideia da Rota Imperial 
surgiu da necessidade de 
implantar na cidade e no Alto 
Tietê uma rota que remeta ao 
antigo caminho entre São 
Paulo e o Rio de Janeiro, que 
foi tão utilizado por tropeiros 
e diversos outros povos e 
personalidades históricas. E 
o projeto acabou sendo con-
ciliado à comemoração dos 
200 anos da Independência 
do Brasil, que será em 2022.

Alguns desvios perante a 
rota original terão de ser feitos, 
por conta de questões como 
vias que hoje em dia têm a 
mão contrária da original e 
também locais que passam 
por propriedades hoje parti-
culares. Mas, de forma geral, 
o trajeto será mantido o mais 
próximo possível do original.

O projeto já foi apresentado 
junto ao Condemat, porém 
continuará em pauta em 
reuniões próximas, para a 
concretização das parcerias 
com outros municípios, bem 
como trabalhos de mapea-
mento dos demais territórios.

Defesa Civil e Meio Ambiente 
participam de capacitação 

Mogi- Funcionários da 
Defesa Civil e da Secretaria 
do Verde e Meio Ambiente 
participaram, na quinta-feira 
passada, de uma capacitação 
sobre combate a fogo em vege-
tação, promovida pelo Corpo 
de Bombeiros. Os setores da 
Prefeitura atuam no apoio ao 
trabalho dos órgãos estaduais 
em ocorrências do tipo.

No período da manhã, fo-
ram oferecidas orientações 
teóricas na sede do Corpo 
de Bombeiros, no bairro do 
Shangai. Já durante a tarde, 
as ações práticas foram de-
senvolvidas no parque Leon 
Feffer, no distrito de Braz 
Cubas. Esta parte do trabalho 
contou, inclusive, com uma 
ação para apagar um foco de 
incêndio.

A participação dos servi-
dores na atividade faz parte 
da integração entre os órgãos 
municipais e estaduais no 
atendimento a situações de 
urgência e emergência em 
Mogi das Cruzes. O traba-
lho conjunto também ocorre 

Fogo em vegetação

durante o período de chuvas, 
com a Operação Verão.

Mogi possui uma grande 
área verde preservada, formada 
pela Serra do Itapety, além de 
parques urbanos (Centená-
rio, Leon Feffer e Parque da 
Cidade). O rio Tietê é outro 
patrimônio natural da cidade, 
assim como toda a produção 
rural existente no município.

Para auxiliar na fiscalização 
desta riqueza natural da cidade, 
a Prefeitura criou a Patrulha 
Ambiental. O grupamento 
participa de ações para evitar a 

degradação ambiental no mu-
nicípio, bem como ocupações 
irregulares, desmatamentos e 
práticas irregulares. O traba-
lho é desenvolvido por meio 
de patrulhamento em áreas 
de proteção ambiental e de 
proteção permanente, além 
da verificação de denúncias 
apresentadas pela população. 

Denúncias sobre fogo em 
vegetação devem ser feitas ao 
Corpo de Bombeiros, por meio 
do telefone 193 a Defesa Civil 
no 199. Já para a Patrulha 
Ambiental, o telefone é 153.

Ações práticas foram desenvolvidas no parque Leon Feffer

Divulgação/PMMC

Em Mogi das 
Cruzes, a rota 
começará em 
Sabaúna e seguirá 
até Jundiapeba

Pedagoga fala sobre desafios 
da alfabetização na pandemia
Kátia Batista de Medeiros aponta que mudança de anos letivos dificilmente são absorvidos pelos estudantes

EDUCAÇÃO

Região - Em 8 de setem-
bro foi comemorado o Dia 
Mundial da Alfabetização. A 
data foi instituída em 1967 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para reforçar 
a importância da alfabetiza-
ção para o desenvolvimento 
social. Sob tal premissa, 
o grupo MogiNews/DAT 
conversou com a professora 
Kátia Batista de Medeiros, 
coordenadora do curso 
de Pedagogia do Centro 
Universitário Brazcubas, 
em Mogi das Cruzes, sobre 
os desafios da alfabetização 
no contexto da pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

Segundo dados do Cen-
so 2010, o estado de São 
Paulo registrou uma taxa 
de analfabetismo de 4,33%. 
Entre as dez cidades, os 
dados oscilam entre 3,3% 
na cidade de Poá, poden-
do chegar até 9,18% em 
Salesópolis.

Para Kátia, o contexto 

da pandemia acabou por 
desestabilizar a noção de 

“acesso universal à educa-
ção” , resguardado como 
um direito na Declaração 
Universal dos Direitos Hu-
manos. “Tínhamos o discur-
so de que todos possuem 
o acesso, mas acabamos 
vendo que o Brasil não é o 
Estado de São Paulo, nem 
nossa região. E mesmo no 
Estado, no Alto Tietê e em 
Mogi, a desigualdade social 
acabou sendo um fator que 
limitou bastante o acesso aos 
conteúdos oferecidos nas 
escolas públicas”, apontou.

Outro ponto trazido pela 
pandemia, segundo a coor-
denadora do Centro Braz-
cubas, é a lacuna deixada 
pelo período de mais de 
um ano e meio sem aulas 
presenciais. “Temos alunos 
que saíram do 9º ano que, 
na prática, não viveram o 8º 
ano do Ensino Fundamental. 
Alunos do 3º ano do Ensino 
Médio que não tiveram o 2º, 
e não se pode ‘empurrar’ este 

conhecimento em um único 
bloco para ganhar tempo”, 
explicou, também citando a 
transição entre o Parâmetro 
Curricular Nacional (PCN) 
e a nova Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 
recentemente adotada pelo 
Ministério da Educação e a 
Política Nacional de Alfa-
betização, que ainda não 
está em sincronia com as 
políticas públicas estaduais 
e municipais.

Sobre as abordagens ado-
tadas pelos municípios da 
região na retomada gradual 
das aulas presenciais, Kátia 
reforçou que o trabalho 
conjunto entre as secretarias 
municipais e os municípios 
é um ponto imprescindível 
na retomada do ensino pú-
blico. Kátia elogiou as ações 
tomadas pelos municípios 
e pelo governo do Estado 
que, dentro do possível, 
buscou garantir a segurança 
da população por meio das 
campanhas de vacinação.

“A conversa entre as pastas 

de Saúde para verificar a 
vacinação de professores, 
da Educação para apurar os 
protocolos nas escolas, da 
Assistência Social para veri-
ficar as condições de quem 
não pode voltar não possui 
custos. Em um outro ponto, 
a adesão dos alunos para o 
uso de máscaras e medidas 
sanitárias mostrou-se bem 
mais abrangente que com o 
público adulto, o que é um 
ponto positivo”, ponderou.

Sobre as lições deixadas 
pela pandemia no processo de 
alfabetização, Kátia reforçou 
a necessidade de trabalho 
conjunto da comunidade 
pela superação das dificul-
dades, e a necessidade da 
atenção dos profissionais 
de pedagogia. “A pedagogia 
no século XXI pede que o 
profissional trate o aluno 
como um todo, não ape-
nas com as ferramentas da 
escrita, mas também com 
a contextualização, a sua 
necessidade e sua cultura”, 
concluiu. 

Andre Diniz
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Paleon-
tologia

Regula 
os planos
de saúde

(sigla)

Ringo (?),
baterista

dos
Beatles

O oficial
do Chile é
o espanhol

Técnica de
minia-

turização
de plantas

Os mapas
feitos
pelos

astrólogos
Seu

símbolo é
a bandeira

branca

Festa em
que reina
a devas-

sidão

Pôr 
(fogo) em

(?) morais:
geram pro-
cesso in-
denizatório

(?) 
Newton,
gênio da

Física
Um dos 
indicati-
vos da 

putrefação

(?) da mãe
joana:

lugar sem
regras

Água (?),
refrige-
rante

com sal 

Certo
(abrev.)
Código
(abrev.)

Evento registrado na
agenda papal (Catol.)
 Sorteios feitos para

angariar fundos
Delatado
Veste co-
mo o kilt
escocês

Deixar-se
ludibriar

Mole;
macia

O Zeca, em relação 
ao Chico Bento (HQ)
Motivo da bandeira

a meio mastro

Sede do
governo

argentino

Banda pop
norueguesa
Atrações
do zoo

ONG liga-
da aos ex-
cepcionais

Partido 
Democrata

Cristão

Limitada (abrev.)

Remédios
usados no 
tratamento
da hiper-
tensão

A Virgem
dos Lábios

de Mel
Alteram

Suspiros
poéticos
Relativo

aos olhos

Resumos
Indício 

de cobra, 
na areia

Deslizar
(o carro)

Habitat do
Yeti (Folc.)

Menina
Região

industrial
paulista

Conheço
Amado de
Afrodite
(Mit.)

Não deixar
ir adiante
Ouvido, em
"otologia"

Asterix,
monalisa 
e bolinha
Ímpios

BSVI
FOFATRAIDO

BONSAIAIS
CESSARFOGO

ASIRACEMA
PRIMOSUMAS

LUTOLAT
DDERRAPAR
AHAGAROTA

ANIMAISSEI
OMBATATAS

ISAACODOR
LTDAOLC

APAETONICA
DIURETICOS
CASAROSADA

3/a-ha. 5/sumas. 6/adônis — bonsai.

A vida nos dá o 
melhor e o pior, 
mas podemos 
decidir qual dos 
dois vai permanecer 
conosco dia após 
dia. É essencial 
descobrirmos aquilo 
que nos faz bem, 
encararmos com 
positividade o que o 
amanhã nos reserva, 
e não desistirmos, 
mesmo que às vezes 
as coisas não estejam 
correndo do jeito que 
pretendemos.

MOMENTO
especial

ÂNIMO PARA QUE A VIDA NOS SORRIA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-
geada

ANIVERSARIANTES: 

DIA 13

ANTONIO HENRIQUE ORTIZ RIZZO

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-

do hoje e sempre. Feliz aniversário!

“ Queira o bem. Faça o bem. 
O resto vem.”

 cultura@jornaldat.com.br

E para isso temos 
um Ajudador mais 
sábio que qualquer 
ser humano: Deus. É 
unicamente Ele que 
pode conceder uma 
esperança inigualável 
aos nossos corações. 
É apenas através do 
seu poder que o que 
parece impossível aos 
nossos olhos se pode 
realizar. 

Dia mundial da alfabetização

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

No dia 08 de setembro foi comemorado o “Dia mundial da 
alfabetização”. Vamos abordar um pouco mais sobre esse 
assunto, apresentando algumas dicas aos professores.
Desde a década de 80, muitas transformações vêm 
ocorrendo no campo da Alfabetização na escola, surgindo 
grandes resultados apresentados das pesquisas 
sobre a “psicogênese da escrita” das contribuições 
de “Ana Teberoski e Emília Ferreiro”, isto é, sobre 
o desenvolvimento da representação da escrita em 
crianças. 
A alfabetização requer conhecimento e aprofundamento 
dos professores, como disse Emília Ferreiro: “Requer 
que a capacitação acompanhe a prática, que nutra de uma 
refl exão sobre a prática e o quanto ela é fundamental 
para que a criança se desenvolva neste aspecto.”
O aprendizado implica sobretudo trabalhar com a criança 
com seriedade, de modo que ela consiga se sentir 
realizada ao perceber que é capaz de aprender o que a 
escola tem a ensinar.
O trabalho do professor deve englobar diversos tipos de 
textos; banco de palavras, objetos escolares, nomes de 
personagens, receitas, nomes dos alunos, professores e 
do nome próprio.
Enriqueça a sala de aula com cartazes, textos, frases 
e trabalhos realizados pelos alunos. Tenha num local 
visível um alfabeto disponível. 
Essas são pequenas dicas facilitadoras ao trabalho 
docente. 

*FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. A Psicogênese da 
língua escrita. Penso,1999
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Astrazeneca está em falta em todo o estado de SP

A Secretaria de Saúde estadual está cobrando do Ministério da Saúde o 
envio de novas doses. No entanto, segundo a pasta, as doses já foram 
enviadas, mas o estado as usou como primeira dose, em desacordo com 
as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). De acordo 
com o Estado, o Ministério da Saúde deixou de enviar cerca de 1 milhão de 
vacinas de dose 2 da Astrazeneca para São Paulo provocando um verdadeiro 
apagão de vacinas nos 645 municípios do estado. 

NÃO AO SUICÍDIO

Por muito tempo, o sui-
cídio se tornou tabu e havia 
certo medo ou receio de se 
falar sobre o assunto. Agora 
neste mês, se prega justamen-
te o contrário: a campanha 

“Setembro Amarelo” chama 
a atenção da sociedade para 
derrubar o preconceito e fa-
zer o oposto: falar para que 
mais pessoas busquem ajuda 
e as informações possam ser 
compartilhadas permitindo 
o acesso a recursos de pre-
venção.

A psicóloga Rosana Silva, 
que tem mais de 10 anos de 
experiência na área, relatou 
que, infelizmente muitas pes-
soas tem o desejo de não viver 
pelos mais variados motivos: 
a perda do emprego, saúde 
debilitada, depressão; o fim 
de um relacionamento. E 
olhando dentro de um con-
texto mais amplo, levando 
em conta outras influências 
da sociedade, esta situação é 
mais recorrente nos homens, 
como o racismo estrutural e 
o bullying: “O tema não pode 
ser abordado de forma levia-
na, mas sim todos os meses 
e não apenas em setembro e 
em todo o âmbito social, na 
escola, na igreja, em todos 
os lugares”, afirmou Rosana, 
que já atuou no Centro de 
Atenção Psicossocial Juvenil 
e no Caps, no serviço públi-
co e hoje possui um consul-
tório em Suzano. 

A primeira ação seja ela 
no serviço público ou em 
clínicas particulares, diante 
de um caso de pensamento 

Cristina Gomes 

“Setembro Amarelo” reforça 
os cuidados para a prevenção
Campanha traz como mensagem principal que a dor vivida por muitos é real, mas existem formas de superar tudo isso e buscar ajuda 

aumentando bastante, pois 
elas foram muito prejudica-
das com o isolamento social 
em casa e sofrem também 
bullying nas redes sociais 
com os pais mais ausentes: 

“A pandemia acentuou todos 
estes problemas”; declarou.

A causa

O Setembro Amarelo é 
uma campanha de conscien-
tização sobre a prevenção do 
suicídio. No Brasil, foi cria-
do em 2015 pelo CVV (Cen-
tro de Valorização da Vida), 
CFM (Conselho Federal de 
Medicina) e ABP (Associa-
ção Brasileira de Psiquiatria), 
com a proposta de associar 
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Rosana Silva, psicóloga fala a respeito sobre o assunto considerado até então como um tabu

saúde+
maturidade

à cor ao mês que marca o 
Dia Mundial de Prevenção 
do Suicídio (10 de setem-
bro). No endereço setem-
broamarelo.org.br tem todas 
as informações disponíveis 
sobre a campanha; formas 
de identificar pensamentos 
suicidas e como usar a pre-
venção como caminho para 
reverter tal situação.

CVV

Uma importante base de 
ajuda para quem está nesta 

situação são os voluntários 
do Centro de Valorização 
À Vida (CVV), que são de-
vidamente treinados para 
conversar com pessoas que 
estejam passando por algu-
ma dificuldade e pensar em 
tirar sua vida. Para conver-
sar com um voluntário é 
preciso ligar para o telefone 
188, que funciona 24 horas 
e o atendimento é gratuito. 
Ou pelo site www.cvv.org.br. 
Cada cidade tem o seu CVV 
para auxiliar a população.

suicida é o acolhimento e o 
entendimento de que a dor 
vivida e enfrentada é real 
para depois iniciar um aten-
dimento terapêutico. Outro 
cuidado é trazer os familiares 
para perto.

Quem tem pensamentos 
assim, geralmente dá sinais 
antes: isolamento social; não 
tem mais desejos; não se 
preocupa com projeções fu-
turas; não faz planos e até faz 
piada de sua própria condi-
ção. Neste caso é mais fácil 
identificar o problema e pe-
dir ajuda, mas há aqueles em 
que a pessoa aparece super 
maquiada e produzida nas 
redes sociais, mas o rótulo 

mascara uma realidade di-
ferente em seu interior. 

Na maioria dos casos, se-
gundo Rosana, a ajuda psi-
cológica e de um profissional 
da área conseguem reverter 
e obter êxito para afastar o 
pensamento suicida: “Já tive-
mos casos de conseguir rever-
ter, com a ajuda de muitos 
profissionais envolvidos e da 
família casos assim, além da 
intervenção medicamentosa. 
O tratamento é um conjunto 
de ações”. 

Infelizmente, ela revela que 
hoje está sendo até mais co-
mum este pensamento suici-
da em crianças. O número de 
crianças com o problema vem 

Saiba mais
Falar é a melhor solução! 

 Devemos ficar atentos aos seguintes sinais: 
ao Isolamento, mudanças marcantes de hábitos, perda 
de interesse por atividades de que gostava, descuido com 
aparência, piora do desempenho na escola ou no trabalho, 
alterações no sono e no apetite, frases como “preferia es-
tar morto” ou “quero desaparecer” podem indicar necessi-
dade de ajuda.
QUERO CONVERSAR
Mesmo que você não tem certeza de que precisa de ajuda, 
não tenha receio em entrar em contato com o CVV no nú-
mero 188.

Fonte: setembroamarelo.org.br

Setembro Amarelo chama a atenção para o problema

Divulgação
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INAUGURAÇÃO

Para marcar a inauguração 
de seu novo endereço e ainda 
somar ajuda ao Instituto 
Pró+Vida, a Healthcare 
Medicina Integrativa vai 
oferecer aulas solidárias de 
pilates e meditação, além 
de sessões de acupuntura 
gratuitas.

Quem participar das 
atividades deve levar uma 
garrafa de azeite que será 
doada à entidade. Em 
tempos de pandemia do 
covid-19 foi uma forma 
de celebrar o novo espaço, 
sem aglomeração, além de 
ajudar o próximo. Dos dias 
13 ao 18 deste mês, por-
tanto, na primeira semana 
de funcionamento serão 
realizadas atividades em 
prol da população. A aula 
inaugural será ministrada 
pelo professor Michel, nos 
dias 13 e 15 de setembro, 
às 9h00 e no dia 18/09 às 
11 horas.

“Será uma inauguração 
diferente, sem coquetel, 
mas que ajudará muito 
o Pró+Vida”, explicou a 
acupunturista Franchesca 
Santos, que coordena a 
Healthcare.  

A grande novidade é 
que além da acupuntura, 
que é o carro-chefe da 
Healthcare haverá outros 
tipos de serviços ligados a 
medicina integral como a 
meditação (cuidado com a 
mente), o corpo (pilates) e o 
espírito por meio da própria 
acupuntura. Francheska 
revela que já bem firmando 
outras parcerias futuras 
para atendimentos com 
psicóloga e nutricionista. 

Aliando toda a sua ex-
periência em acupuntura 
fora do país, ela sentiu a 
necessidade de oferecer a 
medicina preventiva para 
que ela se torne uma reali-

Novo endereço une cuidado 
com a mente, corpo e espírito
Healthcare Medicina Integrativa abre nesta 2ª feira em novo endereço. Nesta semana haverá aulas gratuitas e ação social
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Healthcare Medicina Integrativa vai funcionar em espaço mais amplo e integrado com outros serviços

dade na cultura do mogia-
no: “Queremos trabalhar 
na prevenção e cuidados 
para evitar doenças, por 
isso teremos espaço de 
meditação, ioga e pilates”. 

O espaço localizado na 
rua Antônio Máximo, 345, 
na Vila Suíssa, em Mogi 
das Cruzes é bem amplo. 
São nove salas para serem 
usadas aos diversos aten-
dimentos e aulas previstas: 

“Este momento de pande-
mia, mais do que nunca 
mostrou a necessidade 
das pessoas cuidarem do 
corpo e da mente. Uma 
coisa está ligada a outra 
e cuidando dos dois, a 
pessoa consegue ser sau-
dável e afastar o risco das 
doenças”. Desde o início, a 
mudança de endereço para 

um espaço mais amplo foi 
para oferecer melhores 
condições de atendimentos 
aos pacientes num lugar 
onde a pessoa encontra 
quase tudo o que precisa 
para ter um estilo de vida 
saudável”, comentou.

Além disso, a Healthcare 
tem espaço ativo nas redes 
sociais e Francheska faz 
questão de ensinar sempre 
algo ligado à acupuntura 
para alcançar o maior nú-
mero de pessoas: “Quanto 
mais pessoas têm acesso ao 
nosso trabalho mais ener-
gias boas voltam em dobro”. 
Para mais informações 
sobre aulas e atendimentos 
na Healthcare, o telefone 
para contato, que também 
é Whatsapp é o seguinte 
(11) 93336-4207.

Acupuntura
A acupuntura é uma te-

rapia milenar originária 
da China, que consiste 
na aplicação de agulhas 
em pontos específicos do 
corpo para tratar doenças e 
para promover saúde. Estas 
agulhas, quando aplicadas 
sobre algumas regiões es-
pecíficas são capazes de 
tratar diversas doenças 
físicas ou emocionais como 
sinusite, asma, enxaqueca 
ou artrite por exemplo, 
além de melhorar o sistema 
imunitário.

A inserção das agulhas 
de Acupuntura estimula 
as terminações nervosas 
existentes na pele e nos 
outros tecidos, enviando 
desta forma mensagens até 

ao cérebro, o que desenca-
deia diferentes efeitos no 
corpo, como ação analgésica 
ou anti-inflamatória, por 
exemplo.

Currículo
Francescha Santos, que 

comanda a Healthcare é 
uma acupunturista certi-
ficada e com experiência 
na área. Graduada pela 
Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC) em Biome-
dicina ela é acupunturista 
licenciada pelo Centro de 
Estudos de Acupuntura 

e Terapias Alternativas 
(CEATA) e Escola Brasileira 
de Saúde no ano de 2010 
e Acupuntura Estética no 
Instituto Elo. Francescha 
trabalha com a técnica há 
mais de 10 anos e já viveu 
a experiência de unir a 
sua paixão em viajar e a 
acupuntura, pois já atuou 
em navios luxuosos con-
vivendo com diferentes 
nacionalidades do mundo, 
além de condições médi-
cas dando-lhe um “up” e 
condição diferenciada  em 
sua trajetória profissional.

Área onde devem acontecer yoga e meditação
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Uma das salas de atendimento da acupuntura
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Cristina Gomes
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