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

Poá busca apoio para tentar 
manter condição de estância 

Caso perca este status, cidade poderá deixar de receber repasses do governo do Estado no valor de até R$ 5 milhões

FESTA DO DIVINO

  Catedral de Sant’Ana vai sediar as 
missas mensais. Cidades, página 6

A Prefeitura informou durante esta 
semana que estão em andamento 
os trabalhos junto ao governo es-
tadual para garantir a certificação 
da cidade junto ao Palácio dos Ban-
deirantes como “Estância Hidro-
mineral” e manter investimentos 
e repasses de verbas ao município 
que podem chegar a R$ 5 milhões. 
O caso foi levantado na última 
semana pela prefeita Márcia Bin 
(PSDB), em reunião com membros 
da Câmara de Vereadores, pedin-
do ajuda para a resolução da crise.  
Cidades, página 3

No Facebook

Médico fará live 
para esclarecer 
câncer infantil
Cidades, página 4
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FIÉIS RECEBERÃO APOIO PARA ROMARIA

Basílica de Aparecida

Ação será desenvolvida pela CCR, porém romeiros podem utilizar o trajeto pela Rota da Luz. Cidades, página 6

Mogi News/Arquivo

Suzano

Prefeitura faz balanço das 
ações direcionadas ao teatro

Iniciativa ocorre justamente neste domingo, quando é 
celebrado o Dia do Teatro. Cidades, página 3
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
O Centro Universitário Braz Cubas 
participará, entre os dias 20 e 25 de 
setembro, da Semana da Respon-
sabilidade Social, evento organiza-
do pela Cruzeiro do Sul Educacio-
nal que envolve todas as instituições 
de ensino pertencentes ao grupo.  A 
programação oferecerá palestras de 
diversas áreas e contará com ações 
para sociais, como doação de san-
gue e arrecadação solidária para en-
tidades carentes. As palestras são 
online e a participação é gratuita.
A programação pode ser conferida 
no site da Braz Cubas, no endere-
ço https://noticias.cruzeirodosule-
ducacional.edu.br/semana-respon-
sabilidade-social-2021-braz-cubas/.

STARTUP NA APAE
A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) de Mogi das 
Cruzes recebeu,  na sexta-feira pas-
sada, a palestra de Everton Cardoso 
França, da startup EducaTon, uma 
plataforma digital de formação con-
tinuada de professores, foco no de-
senvolvimento tecnológico. O curso 
será dividido em duas etapas, às 9 e 
às 14 horas, e é voltada para os pro-
fissionais que atuam na área da edu-

cação da APAE de Mogi das Cruzes

A EDUCATON
A EducaTon é uma escola de for-
mação de professores que ensi-
na como aplicar a tecnologia na 
educação. 
Alguns dos temas a serem explica-
dos são o uso de aplicativos como o 
Canva (plataforma de design gráfi-
co que permite aos usuários criar 
gráficos de mídia social, apresen-
tações, infográficos, pôsteres e 
outros conteúdos visuais), a utili-
zação de redes sociais, como Fa-
cebook e Instagram, ferramentas 
de áudio e Google, dentre outras.

DOSE DE REFORÇO
Amanhã será aplicada a dose adi-
cional nos moradores com 80 anos 
ou mais que já foram imunizados 
com as duas doses, com interva-
lo de seis meses após a segunda 
dose. Para os idosos acamados o 
agendamento deverá ser realizado 
na unidade de Saúde de referên-
cia. A vacinação ocorre das 8 às 13 
horas no Ginásio Municipal de Es-
portes Francisco Souza, localizado 
na rua Hyeróclyo Elói Pessoa Bar-
ros - Jardim Monte Serrat.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Vacinação em jovens

O 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, durante a quinta-
-feira passada, sugeriu que a 
vacinação contra o coronavírus 

(Covid-19) em adolescentes, sem comorbi-
dades, fosse interrompida. A recomendação 
do chefe da Pasta nacional contraria a pró-
pria Agência de Vigilância Sanitária (Avinsa) 
e a Organização Mundial da Saúde (OMS). A 
suspensão recomendada por Queiroga seria 
por causa da morte de um jovem, em São 
Paulo, que teria falecido após tomar a pri-
meira dose. O caso está sendo investigado, 
porém a Anvisa aponta que, por enquanto, 
não há qualquer indício entre a aplicação do 
imunizante e o óbito do jovem. A recomen-
dação ainda aponta para aqueles jovens que 
já tomaram a primeira dose, não completam 
o ciclo vacinal.

Nas entrelinhas, parece que a decisão 
teria partido do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) e a iniciativa foi acatada pelo 
ministro. No entanto, ao que parece, gover-
nos estaduais, entre eles o de São Paulo, vão 
manter a campanha. Sendo assim, as cidades 
do Alto Tietê devem manter as imunizações 

para o público adolescente, o que deve pro-
teger mais esta parcela da população.

Ainda bem que a vacinação será manti-
da, todos estão sendo imunizados e chegou 
a vez dos mais jovens, é claro, ainda faltam 
as crianças, mas por certo ainda faltam es-
tudos sobre a dosagem que pode ser apli-
cada aos pequenos para que estes, também, 
fiquem protegidos, e assim a vacinação possa 
alcançar 100% da população brasileira. Claro 
que tem aqueles que não querem se vacinar 
por motivos ideológicos, mas isto é do foro 
íntimo de cada um e, certamente, deverão 
arcar com algumas consequências.

Atitudes como esta, vindo do governo fe-
deral, não ajudam muito e acabam assustan-
do as pessoas, e inflando ainda mais a bolha 
ideológica do Palácio do Planalto. Ora, as 
vacinas se mostraram seguras, certamente 
não são 100%, assim como nenhuma outra, 
mas testes já mostraram que são seguras e 
eficazes. Interromper algo que está dando 
certo é um erro, a não ser que haja, de fato, 
a comprovação de que os imunizantes fa-
zem mal, mas, até agora, não há nada que 
corrobore isso.

“Você tem a Bíblia?” Quan-
tas vezes já fiz essa pergunta 
a alguém perdido em pro-
blemas, sem rumo, e se a 
resposta for “sim” acrescen-
to:  “Você lê a Bíblia? Ela é 
a Palavra de Deus que sua-
viza a tempestade da alma 
e nos liberta da depressão; 
não é a minha palavra nem 
a tua também, é a Palavra 
de Deus revelada, a você e 
a mim, nesse Livro Sagrado. 
Pensa nesse privilégio de ser 
aconselhado pelo próprio 
Deus e ser feliz por  obede-
cer aos seus ensinos. 

A pequena folha de um 
gramado que você pisa em 
cima sem notar, se for pre-
parada e colocada no mi-
croscópio nos surpreende 
ao vermos tamanha organi-
zação necessária para cum-
prir sua missão. Imagina, 

Fé, razão e o nada II

ARTIGO
Mauro Jordão

nós seres humanos, criados  
à Sua imagem e semelhança, 
somos um universo organi-
zado física e mentalmente 
apropriados para adorá-Lo 
eternamente em espírito e 
em verdade. Para Deus você 
sempre será “tudo” e nunca 
há de ser “nada”.  Como cris-
tãos não podemos desprezar 
a razão e nem substituir Deus 
pela razão. 

O Evangelho é racional, ele 
é inteligível, ele não pode ser   
diminuído e nem acrescenta-
do pela teologia de homens. 
A razão usa o pensamento, a 
fé o sentimento. O racionalis-
mo cartesiano afirma: “Penso, 
logo existo”, argumenta, as-
sim, que não há necessida-
de que Deus intervenha no 
movimento dos astros, bas-
ta a matéria e as leis físicas 
baseadas na lei da gravidade 

para que funcione – Deus é 
descartado por Descartes, e 
com a Tecnologia e a Ciên-
cia o homem se coloca no 
centro do Universo. Existir 
não é só pensar, é mais do 
isto, é fé sentir sem  explicar, 
posso também dizer: “Sinto, 
logo creio que Deus existe”. 
Fé e Razão me faz pensar que 
há o Criador, Deus, e a sua 
criatura, o homem. 

O Rei Davi olhando as 
estrelas exalta o Criador no 
Salmo 19: “Os céus procla-
mam a glória de Deus e o fir-
mamento anuncia as obras 
das Suas Mãos”. Davi tam-
bém no Salmo 8 indaga a 
Deus: “Que é o homem que 
dele te lembres? Fizeste-o, 
no entanto, pouco menor 
do que os anjos, e de glória 
e de honra o coroaste”. Você 
é “tudo” para Deus porque 
Ele te ama!

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Prefeitura busca apoio para 
manter condição de estância
Caso perca essa condição, município pode ter perda de até R$ 5 milhões em repasses feitos pelo Estado

IMPASSE

Poá - A Prefeitura informou 
durante esta semana que estão 
em andamento os trabalhos 
junto ao governo estadual 
para garantir a certificação da 
cidade junto ao Palácio dos 
Bandeirantes como “Estân-
cia Hidromineral” e manter 
investimentos e repasses de 
verbas ao município que 
podem chegar a R$ 5 milhões.

O caso foi levantado na 
última semana pela prefeita 
Márcia Bin (PSDB), em reunião 
com membros da Câmara de 
Vereadores, pedindo ajuda 
para a resolução da crise. 
Segundo a prefeita, erros 
na condução do processo 
de classificação da cidade 
como estância hidromineral 
junto ao Estado entre 2015 e 
2020, bem como falhas em 
processos burocráticos e na 
condução de políticas públicas 
voltadas ao turismo fizeram 
com que a cidade não fosse 
classificada.

Poá não consta na lista 

de 70 cidades classificadas 
como Estância Turística e 
140 cidades classificadas 
como Município de Interes-
se Turístico (MIT) do projeto 
de Lei 582/21, apresentado 
na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, de 
autoria do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos 
(Dadetur). A matéria, segundo 
consta, ainda não está em 
pauta para votação.

Segundo a Prefeitura, des-
de o primeiro momento foi 
aberto um diálogo direto com 

o secretário de Estado de De-
senvolvimento Regional, Marco 
Vinholi, e com a Pasta estadual 
responsável pelo Turismo, com 
o intuito de reverter a situação. 

“Até o momento, o trabalho 
foi feito para convencer os 
responsáveis sobre o não-

-rebaixamento da classificação 
de Poá, e estamos realizando 
diversas reuniões solicitando 
ao Executivo e Legislativo 
estaduais que reavaliem o 
ranqueamento das Estâncias. 
Houve uma sinalização de que 
haverá uma reconsideração 
e estamos trabalhando para 

reverter a situação”, apontou 
o município em nota.

Das medidas em caráter 
imediato no setor adminis-
trativo, a Prefeitura de Poá 
informou que foi criado um 
comitê de gestão de crise 
para tomar as providências 
cabíveis nos eixos político, 
técnico e administrativo - este 
último com a criação de uma 
sindicância para apurar quais 
foram os responsáveis no 
período entre 2015 e 2020.

Questionada sobre a possi-
bilidade do fim da certificação 
de Estância Hidromineral 
poder afetar futuros repasses 
do programa “ICMS Ecológico”, 
anunciado há alguns meses 
pelo governo do Estado para 
o Alto Tietê, a prefeitura de 
Poá informou que são duas 
situações diferentes, uma 
vez que o status de Estância 
afeta recursos da Secretaria de 
Estado de Turismo por meio 
de projetos protocolados no 
Dadetur, e o segundo trata 
das unidades de conservação 
estaduais.

André Diniz

Erros podem comprometer a situação da cidade

Divulgação

A reportagem entrou em 
contato com o governo do 
Estado para confirmar o 
andamento do processo de 
regularização da cidade de 
Poá para a certificação de 

“estância hidromineral” e a 
possibilidade de revogação 
de tal status. 

A Secretaria de Estado 
de Turismo esclareceu 
a situação em relação à 
certificação como estância 
hidromineral. Segundo o 
governo do Estado, Poá é 
uma das 70 cidades com 
o status de “estância tu-
rística”, e que desde 2015, 
por meio da Lei Comple-
mentar 1.261/2015, todas 
as estâncias passaram a 
ser denominadas como 

“turísticas”, abandonan-
do as subdivisões como 

Manutenção de estância 

é decidida pela Alesp

“Hidromineral”, “Climática”, 
e “Balneária”. 

Sobre o risco do mu-
nicípio perder o status de 
estância turística, a Pasta 
informou que a titulação de 
Estâncias e Municípios de 
Interesse Turístico (MIT) é 
de atribuição da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp). “Por 
receberem recursos públi-
cos, as 70 estâncias e os 
140 MIT’s devem prestar 
contas. Eventuais atrasos 
ou falta de documentação 
são sempre apontados”, 
afirmou. 

A secretaria informou que 
em todos os 210 municí-
pios turísticos do Estado 
há mais de 450 obras 
em execução voltadas à 
atividade. (A.D.)

Patrulha Maria da Penha 
segue com ações na cidade

Suzano - A Patrulha Maria da 
Penha, grupamento da Guarda 
Civil Municipal (GCM), segue 
com atividades de orientação e 
de monitoramento. A atuação 
dá sequência à campanha 

“Agosto Lilás”, que contou 
com calendário de reforço 
ao enfrentamento à violência 
contra as mulheres. 

Para setembro, a Secretaria 
Municipal de Segurança Cidadã 
segue reforçando os projetos 
da Patrulha Maria da Penha. 

“Nosso objetivo é mostrar que 
o trabalho acontece diaria-
mente, em todos os meses do 
ano. Independentemente da 
campanha do ‘Agosto Lilás’”, 
explicou a comandante da 
GCM, Rosemary Caxito.

Atualmente, o grupamento 
monitora cerca de 180 vítimas 
em risco, sempre a postos 
para garantir a segurança 
delas, inclusive atendendo 
a pedidos de socorro via 
aplicativo, recurso que está 
disponível apenas para as 
pessoas assistidas.

E toda a atuação fez com 

Proteção

que as agentes da Patrulha 
Maria da Penha recebessem 
uma homenagem na 27ª Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal 
de Suzano, que aconteceu no 
começo do mês. Na ocasião, 
o vereador José Oliveira de 
Lima, o Zé Oliveira, propôs 
uma moção de aplausos em 
respeito aos serviços.

Suzano atualmente conta 
com uma rede de atendimento 
especializada a mulheres que 
sofrem com essas condições, 

que inclui a Patrulha Maria 
da Penha (4745-2150 ou 
4746-2344), a Sala Rosa da 
Comissão da Mulher Advoga-
da (4748-7473), o Conselho 
Municipal dos Direitos das 
Mulheres (4742-7100), a Rede 
de Atenção à Pessoa em Situação 
de Violência Doméstica e/ou 
Sexual (4745-2092), a Casa 
de Acolhimento, o Disque 
Denúncia (180) e o Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social (4743-2588).

Corporação monitora 180 vítimas em Suzano

Irineu Junior/Secop Suzano

Suzano - O vice-prefeito e 
secretário de Cultura, Walmir 
Pinto, anunciou a desfiliação 
do Partido Democrático Traba-
lhista (PDT). Na nota, Walmir 
não aponta quais serão seus 
próximos passos e para qual 
se irá para outro partido. A 
decisão ocorreu na sexta-feira

Na nota divulgada pela 
sua assessória de comuni-
cação, o político aponta sua 
insatisfação com os rumos do 
partido. “O PDT segue rumos, 
a meu ver, equivocados em 
relação a política nacional. 
O partido estabeleceu uma 
relação errada com a nossa 
cidade e com o Alto Tietê. 
Vivi, enquanto presidente 
municipal da sigla, a falta 
de apoio às candidaturas de 
valorosos companheiros e 
companheiras, enquanto em 
outras cidades, a tentativa de 
fortalecimento de candidatos 
sem a menor perspectiva 
de vitória foi muito maior”, 
apontou o político na nota. 
(A.D.)

Walmir Pinto 
deixa o PDT por 
insatisfação  
com o partido

Política

Suzano - Em razão do Dia 
Nacional do Teatro, comemorado 
hoje, a Secretaria de Cultura 
realizou um balanço sobre os 
avanços promovidos no setor. 
Desde 2017, a administração 
municipal tem estimulado o 
cenário artístico com diversos 
tipos de ações de incentivo. 
Em quatro anos, mais de 500 
alunos foram formados em 
oficinas de interpretação nos 
centros culturais da cidade.

Em constante articulação 
para fomentar a cultura pelas 
comunidades, a pasta segue 
atuante mesmo durante a 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). Em abril deste ano 
foi realizada a 10ª edição da 
Mostra de Referências Teatrais, 
que compôs o calendário 
de festividades dos 72 anos 
de emancipação político-

-administrativa de Suzano. A 
ação foi transmitida nas redes 
oficiais da prefeitura e levou 
seis espetáculos para o público 
de forma acessível e totalmente 
gratuita. As obras originais e 
interpretações foram feitas 
por artistas e grupos teatrais 

que se estabeleceram como 
referência na cidade. Outro 
destaque ficou por conta da 
mostra virtual Cultura é Atitude, 
que recebeu 11 projetos do 
segmento, além de inscritos 
em outras áreas. Ao todo, mais 
de cem artistas participaram. 

Ao longo dos anos, a Pasta 
realizou várias ações de incen-
tivo ao teatro e seus artistas 
locais. O Projeto “O Palco É 
Nosso” foi uma delas. A ini-
ciativa aproximou o público 
dos artistas. 

Para o vice-prefeito e se-
cretário de Cultura, Walmir 
Pinto, o teatro é uma forma 
não apenas de divertir, mas de 
inspirar e emocionar a todos. 

“Essa vertente artística é uma 
das linguagens que nós mais 
estimulamos. Seguimos desen-
volvendo projetos e pensando 
em novas possibilidades para 
este e o próximo ano, princi-
palmente para o tão esperado 
contexto pós-pandemia. O 
teatro é parte fundamental da 
cultura de Suzano, e seguimos 
comprometidos com o seu 
crescimento”, concluiu.

Cultura celebra ações 
desenvolvidas ao teatro

Balanço
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Médico fará live na terça para 
aletar sobre o câncer infantil
Roberto Plaza, do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, promoverá evento para derrubar crenças sobre doença

SAÚDE

Mogi - O médico oncologista 
especialista em tratamento 
de crianças e adolescentes 
do Centro de Oncologia de 
Mogi das Cruzes, Roberto 
Plaza, fará, nesta terça-feira, 
uma apresentação online para 
médicos e interessados em saber 
mais sobre o câncer infantil.

A transmissão será ao vivo 
pelo Facebook na página do 
Centro Oncológico de Mogi 
das Cruzes (www.fb.com/
oncomogi) a partir das 19h30, 
com o intuito de explicar sobre 
o câncer infantil, sintomas 
e tratamentos. A transmis-
são faz parte dos trabalhos 
do Setembro Dourado, mês 
dedicado à conscientização 
ao tratamento e diagnóstico 
precoce do câncer infantil.

Em entrevista ao Grupo 
MogiNews, Plaza informou 
que a live tem como objetivo 
atacar algumas pré-concepções 
sobre o câncer infantil. “Muitos 

acham que se trata de uma 
predisposição genética, por 
conta da pouca idade e da falta 
de exposição a ‘fatores’, como 
acontecem com os adultos. Na 
verdade, apenas 4% dos casos 
de câncer infantil são causados 
por alguma predisposição 
hereditária”, apontou.

Sobre os casos mais comuns, 
na faixa até os 19 anos, o médico 
que também atua no Instituto 
do Tratamento do Câncer In-
fantil do Hospital das Clínicas 
de São Paulo (ITACI-HCUSP) 
informou que 30% dos casos 
é de casos de leucemia aguda, 
que afetam a produção de 
sangue na medula óssea; De 
20 a 22% dos casso são de 
tumores do sistema nervoso 
central, seguidos de 12 para 
casos no sistema linfático 
(linfomas), além de tumores 
embrionários localizados na 
região abdominal. “Existem 
outros tipos de tumores, como 
os neuroblastomas que afetam 
o cérebro, nefroblastomas nos 

rins e hepatoblastomas no 
fígado, bem como o retino-
blastoma que afeta o fundo 
do olho, e que pode ser des-
coberto com uma fotografia 
com flash, que deixa uma 

mancha esbranquiçada nos 
olhos ao invés da mancha 
rosada”, explicou.

O médico também pretende 
acabar com a pré-concepção 
de que o diagnóstico do câncer 

infantil é um caminho sem 
saída. “Não é uma sentença 
de morte. Quando diagnosti-
cado precocemente, mais de 
80% dos casos possuem cura, 
representando uma esperança 

de cura e de uma vida normal 
no futuro”.

Entretanto, o médico des-
tacou que o diagnóstico tam-
bém pode ser difícil, e exige 
bastante atenção. “Sintomas 
como febre, dor de cabeça, 
mudança no comportamento 
podem parecer normais para 
a infância e juventude, mas 
podem representar casos de 
tumores ou leucemia. Os pais e 
os médicos devem estar atentos 
quando alguns destes sintomas 
não desaparecem depois de 
um certo período”, alertou.

Mesmo com a suposta “agres-
sividade” dos casos de câncer 
infantil, o médico reitera que o 
tratamento é mais eficiente na 
juventude. “A quimioterapia 
consegue combater melhor a 
agressividade do tumor quando 
são crianças. O mesmo tipo 
de tumor em um jovem e um 
adulto tem comportamento 
diferente - por exemplo, nos 
adultos a leucemia é muito 
mais complexa”, concluiu. 

André Diniz

Live desta terça será transmitida por meio do Facebook do Centro Oncológico

Ney Sarmento/PMMC

MatériaNatus orum 
abemo vit.

4 colunasBatimmo 
estui fitilicaeOnsul vero etrae
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Mostra marca a retomada da 
ocupação do Centro Cultural

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Cultura está retomando 
oficialmente a ocupação do 
Centro Cultural de Mogi das 
Cruzes. E a Galeria de Artes 
Wanda Coelho Barbieri, no 
piso térreo do espaço, recebeu 
na quinta-feira passada a ex-
posição Mogi Itapety, assinada 
pela artista plástica Linda 
Fuga. A mostra também faz 
parte da agenda especial em 
comemoração ao aniversário de 
461 anos de Mogi das Cruzes. 

Os protocolos sanitários 
seguem sendo adotados. Logo, 
ainda há regras quanto ao 
distanciamento social, o uso 
de máscaras é obrigatório, bem 
como a higienização das mãos 
com álcool em gel, produto 
este que será ofertado a todos 
os visitantes na entrada do 
Centro Cultural. 

A proposta da exposição 
Mogi Itapety é apresentar ao 
público da cidade uma seleção 
de pinturas em tela que retratam 
paisagens e pontos culturais 
de Mogi das Cruzes, tanto do 
Centro Histórico, como outras 

Mogi Itapety

localidades, como a região da 
Serra do Itapeti, local onde 
a proponente mantém uma 
residência.

Foram selecionadas 30 
pinturas em tela, que retratam 
as paisagens, que são tingidas 
e ganham movimento por 
meio dos personagens, que 
dão vida e movimento para 
as pinturas de Linda Fuga. A 
proposta é promover a pintura 
não apenas como um quadro 
que retrata uma localidade, 

mas sim como um espelho 
no qual a população pode 
se ver refletida, por meio dos 
festejos, das atividades do 
cotidiano e peculiares. 

A exposição ficará aberta 
para visitação até o dia 5 de 
outubro e a entrada é livre e 
gratuita, de segunda a sábado, 
das 9h às 16h45. 

Linda Fuga é nascida em 
Pernambuco, mas reconhece 
Mogi como seu lar e seu espaço 
de criação artística.

Exposição ficará aberta para visitação até 5 de outubro 

Divulgação/PMMC

Alfa Boxe promove rifa com kit 
utilizado por atleta olímpica
Dinheiro arrecadado com o sorteio será utilizado para a manutenção do espaço que oferece treinos gratuitos

ESPORTE

Mogi - O projeto Alfa 
Boxe, localizado no dis-
trito de Jundiapeba, está 
oferecendo desde o início 
da semana uma rifa com 
um prêmio muito especial: 
uma parte da história re-
cente do esporte de Mogi 
das Cruzes e do Brasil, o 
kit utilizado pela boxea-
dora mogiana Graziele de 
Jesus na disputa dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio.

O kit conta com boné, 
camiseta, agasalho, pulseiras 
e outros itens oferecidos aos 
atletas do Time Brasil que 
disputaram os Jogos Olím-
picos de Tóquio. Graziele 
disputou na modalidade 
Boxe Feminino na categoria 
até 51 kg.

Segundo Anderson Fir-
mino, que é idealizador e 
organizador do projeto Alfa 
Boxe, toda a arrecadação da 
rifa será destinada para a 
manutenção da iniciativa 
que oferece treinos gratuitos 

para crianças e adolescentes 
de baixa renda da cidade, 
além da organização de 
novas iniciativas para in-
centivar o engajamento da 
comunidade.

Para participar, os 

interessados podem pro-
curar o projeto Alfa Boxe 
na rede social Facebook, 
ou pelo telefone 93335-
4948. A contribuição é de 
R$ 10, que dá direito a um 
número que será sorteado 

no dia 30 de outubro. “A 
transferência pode ser feita 
por PIX, ou por depósito 
bancário para a conta da 
Graziele, que está organizando 
este sorteio. Cada número 
vendido é registrado e tanto 

nós quanto a pessoa podem 
entrar em contato no dia 
do prêmio para retirá-lo”, 
afirmou.

Segundo Anderson Fir-
mino, o principal objetivo 
da rifa é manter o programa 

desportivo voltado para 
os jovens em situação de 
vulnerabilidade.

Febre olímpica 
Segundo Firmino, a par-

ticipação de Graziele nos 
Jogos de Tóquio aumentou a 
busca pelo projeto em Mogi 
das Cruzes, uma vez que a 
atleta fez a última etapa de 
sua preparação na cidade. 

“Já tínhamos um aumento 
nas buscas antes dos jogos, 
mas a participação dela 
trouxe uma força e uma 
maturidade para o Alfa 
Boxe”, concluiu.

A iniciativa conta com 
dois tipos de planos: um 
gratuito para crianças com 
até 15 anos com baixa ren-
da, e um plano de R$ 100 
mensais para atletas e in-
teressados em aprender o 
boxe. As aulas acontecem 
em períodos de duas horas 
cinco dias por semana, com 
disponibilização contínua 
de instrutores para todos 
os horários.

André Diniz

Graziele de Jesus, ao lado de Firmino, disputou as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, na categoria de 51 quilos

Mogi News/Arquivo

UMC e Secretaria do Verde 
promovem plantio de mudas

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal do Verde e Meio 
Ambiente e a Universidade 
de Mogi das Cruzes (UMC) 
realizaram, na quarta-feira 
passada, um plantio de 
mudas na avenida Doutor 
Cândido Xavier de Almeida e 
Souza. A iniciativa faz parte 
do Projeto Floresta Urbana, 
cujo objetivo é aumentar a 
arborização em vias públi-
cas de bairros com grande 
densidade populacional 
(veja detalhes do projeto 
por meio do link https://
www.mogidascruzes.sp.gov.
br/public/sitedoc/20210
9161718246143a690276
ba.pdf). Foram plantadas 
mudas variadas na calçada 
da universidade.

De acordo com a secretária 
municipal do Verde e Meio 
Ambiente, Michele de Sá 
Vieira, no ano de 2021 o 
Projeto Floresta Urbana em 
Mogi das Cruzes abrange 
o Centro Cívico e todo o 
sistema viário no entorno 
do Terminal Estudantes, 

Centro Cívico

Universidade de Mogi das 
Cruzes, Fórum, Câmara e 
Prefeitura Municipal, INSS 
e Corpo de Bombeiros. 
Devido à sua abrangência, 
o projeto será realizado 
ao longo de quatro anos. 
Participaram da ativida-
de os coordenadores dos 
cursos de Biologia, Tatiane 
Faustino, e de Arquitetura 
e Urbanismo, Samira Bittar, 
além de professores e cerca 
de 20 alunos. 

O Projeto Floresta Urbana 
também integra as ações de 
Mogi das Cruzes no Programa 
Município Verde Azul, do 
governo do Estado. Entre 
as diretrizes do programa 
está a implantação de um 
projeto dessa natureza. Além 
da Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente, o projeto 
tem a parceria do Serviço 
Municipal de Água e Esgoto 
(Semae) e das Secretarias de 
Obras e Serviços Urbanos.

Espécies variadas foram plantadas na calçada da UMC

Divulgação/PMMC
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Festa do Divino terá missa 
mensal aberta aos devotos

Mogi- A Catedral Diocesana 
– Paróquia Sant´Ana passará 
a sediar a Missa Mensal da 
Festa do Divino Espírito 
Santo de Mogi das Cruzes 
toda terceira  segunda-feira 
de cada mês. A primeira 
delas ocorrerá amanhã, a 
partir das 19 horas. Trata-

-se de uma celebração em 
louvor ao Espírito Santo e 
preparação para a festividade, 
que será realizada de 26 de 
maio a 5 de junho de 2022, 
sob o tema “Divino Espírito 
Santo, fazei de mim um 
instrumento de vossa paz”. 

A missa será presencial e 
terá transmissão online por 
meio da página do Facebook (/
FestadoDivinodeMogidasCruzes). 

Os festeiros são Ricardo 
Lima da Costa e Denise 
Rezende da Silva e os capi-
tães de mastro são Eduardo 
Ferreira Rego e Milena da 
Costa Freire Rego. O pároco 
da Catedral é o padre Do-
rival Aparecido de Moraes. 
As celebrações serão feitas 
por padres convidados da 

Catedral

Diocese de Mogi das Cruzes.
O festeiro Ricardo falou 

sobre como surgiu a proposta 
de se realizar a missa na 
Catedral: “A ideia de criar 
um espaço no calendário 
anual da Festa do Divino 
como uma missa de prepa-
ração é principalmente para 
manter a chama da oração 
sempre acesa. É a reunião 
dos devotos se preparando e 
pedindo a graça do Espírito 
Santo, para que Ele derrame 
os seus dons sobre todos os 
envolvidos. Para que as equipes 
estejam preparadas e com a 
sensibilidade aguçada para 
que seja feita, não a nossa 
vontade, mas a vontade de 
Deus, em relação ao que 
deverá ocorrer na festa”.

A estrutura da Catedral 
proporcionará que mais 
devotos participem da sole-
nidade. “Essa missa começou 
pequena, na Capela do Divino 
(localizada atrás da Catedral), 
e hoje, ao menos esperamos, 
pelas manifestações que têm 
ocorrido, que mais pessoas 
possam participar e que elas 
se sintam seguras de estar 
presente em um espaço maior”, 
descreveu Ricardo, que faz 
uma ressalva: “Tudo o que 
é feito na Festa do Divino é 
no sentido de proporcionar 
a participação daqueles que 
querem contribuir a serviço 
desta linda festividade tão 
rica em fé, devoção e cultura”.

A Santa Missa da Associação 
Pró-Festa do Divino continua 
sendo realizada sempre na 
última segunda-feira do mês, 
na Associação Pró-Festa do 
Divino, no bairro do Mogilar.

A Catedral Diocesana – 
Paróquia Sant´Ana está loca-
lizada na Rua Doutor Paulo 
Frontin, 366, no Centro de 
Mogi das Cruzes.

CCR anuncia na próxima semana 
operação de apoio aos romeiros
Medida deve ajudar os fiéis que moram no Alto Tietê e seguem para a Basílica de Aparecida em outubro

PRESIDENTE DUTRA

A CCR Rodovias, conces-
sionária responsável pelo 
gerenciamento da rodovia 
Presidente Dutra (BR-116) 
apresentará na próxima quarta-

-feira o plano operacional 
e de comunicação para os 
romeiros que seguem em 
peregrinação ao Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida.

Segundo a empresa, o 
novo plano trará pontos 
de destaque sobre os lo-
cais para descanso e apoio 
dos romeiros, que vem de 
diversas partes do país e 
utilizam a rodovia como 
principal corredor para a 
romaria.

Segundo balanço divulgado 
pela empresa em 2020 à im-
prensa, no último ano foram 
registradas 16.984 pessoas 
pela rodovia a caminho da 
Basílica de Aparecida no 
período entre o início de 
agosto e o feriado do dia de 
Nossa Senhora, celebrado 

em 12 de outubro. No mes-
mo período, em 2019, a 
concessionária registrou 
23.984 peregrinos.

A estrutura a ser ofereci-
da nas rotas que levam ao 
Santuário de Nossa Senhora 
é uma das questões que são 
debatidas entre os grupos 
de romeiros que saem do 
Alto Tietê. Mauro Vaz faz 
parte de um destes grupos 
desde 2006, grupo que 
começou a fazer a romaria 
há 19 anos. “Este é um 
grupo que foi montado em 
Mogi das Cruzes por uma 
família devota em 2002, 
que acabou ganhando mais 
adesões ao longo do ano, 
e hoje tem mais de 160 

pessoas”, apontou.
O grupo percorre um 

trajeto de mais de 143 km, 
partindo da Igreja Matriz de 
Mogi até Aparecida, tendo 
como principal rota a Via 
Dutra, em uma viagem com 

duração de quatro dias, 
com paradas nas cidades de 
Jacareí, Taubaté e Roseira.

Sobre a possibilidade de 
uso de rotas alternativas, 
como a Rota da Luz que 
foi criada recentemente, 

Vaz explicou que a falta de 
segurança aos romeiros no 
trajeto ainda é um fator que 
desencoraja, mas a Via Dutra 
ainda possui seus riscos. “O 
romeiro não é reconhecido 
nas estradas, o apoio acaba 

sendo bem pouco para quem 
faz o trajeto, que precisa 
descansar, se banhar e se 
alimentar apenas nos postos 
de combustível na estrada, 
e ainda acaba correndo o 
risco dos atropelamentos. 
Felizmente, nunca sofremos 
nenhum tipo de acidente”, 
afirmou.

Segundo levantamento 
da CCR, em 2020 foram 
registrados cinco casos de 
atropelamento de romeiros 
a caminho do Santuário, 
com oito pessoas feridas e 
um caso fatal.

Para Mauro Vaz, a empresa 
concessionária pode oferecer 
um espaço diferenciado 
para os romeiros poderem 
transitar sem disputar o 
acostamento com os veí-
culos. “Esta é uma data 
tradicional, e é um ritual 
respeitoso realizado por 
milhares de fiéis que vão 
à Basílica, com centenas 
de grupos do país que vão 
à pé, e nós deveríamos ser 
melhor atendidos”, concluiu. 

André Diniz

Rota da Luz é um caminho alternativo para chegar à cidade de Aparecida

Mogi News/Arquivo

Projeto Roteiro do Patrimônio 
tem primeira edição hoje

Mogi- A primeira edição 
do Roteiro do Patrimônio, 
um projeto que compreende 
uma caminhada pelo Centro 
Histórico de Mogi das Cruzes, 
ocorre hoje, no período da 
manhã, partindo do marco 
zero, na Praça Coronel Al-
meida e englobando visitas 
ao Museu Mogiano e ao 
Museu Virtual da Educação 
(Muve). O trajeto ocorrerá 
entre 9 horas e 11h30 e 
os interessados devem se 
inscrever previamente, por 
meio de formulário online.

Inscrição
O Roteiro do Patrimô-

nio é mais uma ação de 
educação patrimonial, que 
vem na esteira do projeto 
Noites de Mistério - este, 
contudo, compreende uma 
caminhada noturna, sempre 
guiada por um historiador, 
que passa em frente prédios 
e pontos emblemáticos do 
Centro Histórico da cidade, 
reunindo contos e lendas 
que fazem parte da história 

Roteiro do Patrimônio

de Mogi das Cruzes. 
O projeto acontecerá uma 

vez ao mês. “Estamos com 
várias ações de educação 
patrimonial, com o obje-
tivo de levar ao mogiano 
mais conhecimento sobre 
a história, a memória e a 
identidade da cidade. Esta é 
mais uma delas e a proposta 
é promover uma caminhada 
no período da manhã, para 
apresentar aos cidadãos dois 
dos museus que temos na 
cidade”, destacou o diretor 
de Fomento e Patrimônio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, Glauco Ricciele. 

Reabertura
O Museu Mogiano rea-

briu as portas ao público 
no dia 31 de julho e, des-
de o dia 1º de setembro, 
abriga a Expo Arqueologia 
e também a Mostra de Ar-
tesanias Mogianas (MAM). 
A primeira exibe peças 
do acervo arqueológico 
de Mogi e do Alto Tietê 
e a segunda mostra peças 

produzidas por artesãos e 
artesãs da cidade. 

Já o Museu Virtual da 
Educação (Muve) foi rea-
berto no dia 3 de setembro 
e, desde a quarta-feira da 
semana passada voltou a 
receber agendamentos. O 
Muve é dotado de recursos 
de última geração, por meio 
dos quais o público tem a 
oportunidade de conhecer 
a história da cidade, a partir 
de temas como desenvol-
vimento, meio ambiente, 
manifestações culturais, 
história e personalidades.

O Museu Mogiano fica no 
Casarão do Carmo, locali-
zado na rua José Bonifácio, 
516 - Centro Histórico. Já 
o Muve fica na rua Coronel 
Souza Franco, 917, também 
no Centro Histórico. 

Mais informações sobre 
o projeto Roteiro do Patri-
mônio e sobre os museus 
da cidade podem ser ob-
tidas por meio do telefone 
4798-6910.

Celebração é uma 
preparação para a 
festividade, que será 
realizada de 26 de 
maio a 5 de junho

Plano trará 
pontos de 
destaque sobre 
os locais para 
descanso
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Você já parou 
para pensar no que 
realmente importa 
na sua vida? Serão 
o mundo e que os 
outros pensam de 
você? Não! Serão 
os sonhos e as 
conquistas dos 
outros? Não! Será a 
vida dos outros ou a 
sua? A sua!

O que importa é 
o que você quer, o 
que você sonha, o 
caminho que quer 
percorrer. O que 

MOMENTO
especial

NÃO IMPORTA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

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

ANIVERSARIANTES: MARIA LUCIA BATALHA

DIA 20
MARIA ADELIA DE ALMEIDA PACCA
JOÃO MANOEL BERALDI DE ALMEIDA
Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-
do hoje e sempre. Feliz aniversário!

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

 cultura@jornaldat.com.br

importa é a sua vida e 
o que você quer fazer 
com ela! Então faça, 
vá, corra atrás, lute 
pelos seus sonhos.

Se tiver que sofrer 
sofra, se tiver que 
perder, perca, pois no 
final a recompensa 
e o triunfo sempre 
chegam para os que 
persistem, para os que 
nunca desistem!

Você está preparado para perder? 

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Você está preparado para perder? Quem está?
Ninguém está preparado, afi nal participamos de um jogo 
acreditando ganhar, nos preparamos para ganhar. 
A questão é como lidar com a frustração ao perder. 
Vencer é muito gratifi cante, nos sentimos fortes, felizes 
e valorizados e isso acontece por causa de substâncias 
químicas produzidas pelo cérebro.  Ao contrário também 
acontece, tanto a vitória, quanto a derrota inicia-se 
o processo químico do prazer e punição do cérebro. 

“Uma análise mais ampla permitiu descobrir que em 
quase todas as áreas do cérebro foram visualizados 
os efeitos das vitórias e das derrotas. Mostra que os 
circuitos de recompensa e punição, moduladores globais 
desempenham papéis em todo o cérebro” Dr. Timothy V. 
e colab U Yale (EUA). 
Vitórias e derrotas nos ajudam a amadurecer mediante 
as nossas ações. Cada vez que seu fi lho perder, motive-o 
a melhorar, a avaliar o ocorrido e como fazer para os 
próximos desafi os. O diálogo é uma das ferramentas mais 
importantes da educação da criança, não adianta ensinar, 
se quando perder você se zangar. Seja amigo, elogie 
e ensine a superar com coragem, diga o que você faz 
quando perde. Seja o espelho do seu fi lho! Valorize todo o 
processo do jogo ressaltando os erros e acertos, o ensine 
a parabenizar quem ganha e que todos nós somos bons 
em algo, mas não o tempo todo e que basta identifi car o 
aspecto a melhorar e tentar novamente. Assim vamos 
ter pessoas mais tolerantes, responsáveis e felizes, 
independente do resultado fi nal.
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SBT, 21H00

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe

Cassiano fi nge para Samuca que Alberto e ele são amigos. Isabel e Amadeu 

enganam Ciro e Rodrigo. Isabel e Amadeu implicam um com o outro. Cassiano 

apoia Ester. Ester afi rma a Dionísio que não quer nada de sua família.

GLOBO, 19H15

Haja Coração

Beto pede a Adriana que contrate Apolo como piloto, apostando que o 

mecânico se corromperá com a fama. Ela se recusa a ajudá-lo. Jéssica segue 

o carro de Felipe, que está com Carmela e se irrita. Rebeca demonstra receio 

de perder a obra do Grand Bazzar.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Irene afi rma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce fi nge dormir quando 

o marido chega em casa. Joyce comenta sobre o sinal na perna de Ruyzinho, 

e Ritinha fi ca nervosa. Caio consegue que Bibi visite Rubinho.

RECORD, 21H

Gênesis

Resumo não divulgado?

RECORD, 21H45

Topíssima

Resumo não divulgado?

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora
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 cultura@jornaldat.com.br

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-
geada
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Fiocruz entrega mais 700 mil doses da AstraZeneca

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) liberou mais 700 mil doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca contra covid-19, produzida no Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz).
Com a entrega ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), o total de doses 
disponibilizadas nesta semana chega a 4,5 milhões. A Fiocruz retomou as 
entregas da vacina na última terça-feira, depois de cerca de duas semanas 
sem novas liberações.

ATENDIMENTO

A Promotoria de Direito 
da Pessoa Idosa e com Defi-
ciência em Mogi das Cruzes 
recebe notícias envolvendo 
maus-tratos e casos de vul-
nerabilidade, além de fisca-
lizar as instituições de longa 
permanência que acolhem os 
idosos na cidade. Neste ano, 
duas casas já foram fechadas 
por não atenderem todos os 
requisitos legais para fun-
cionarem. 

“Todos os casos de situa-
ção de risco à saúde do ido-
so, abandono familiar e hos-
pitalar são recebidos aqui 
na promotoria”, explicou o 
promotor de Justiça Renato 
Moreira Guedes, que sempre 
atuou na área criminal e des-
de maio responde agora pe-
las áreas envolvendo idosos 
e pessoas com deficiência. 

De acordo com ele, existe 
uma rede de apoio para si-
tuações assim, envolvendo 
o Ministério Público, o Cen-
tro de Referência Especiali-
zado em Assistência Social 
(Creas) e o Centro de Aten-
ção Psicossocial (Caps), além 
do Conselho Municipal do 

Cristina Gomes 

Promotoria de Mogi atende 
denúncias envolvendo idosos 
Casos de maus-tratos e direitos violados, além de fiscalizar instituições de longa permanência são atribuições do Ministério Público

instauração de inquérito civil 
e procedimento administra-
tivo de natureza individual: 

“O que eu posso dizer é que 

Divulgação

Promotor Renato Moreira Guedes: MP de portas abertas 

saúde+
maturidade

temos um número relati-
vamente razoável de casos, 
mas temos uma expectativa 
de vida dos idosos que vem 
aumentando e os problemas 
decorrentes da idade cada vez 
mais vão aparecer. O objeti-
vo da Promotoria Pública é 
dar-lhes condições de vida 
digna e sanar os problemas 
de abuso que eventualmente 
ocorrem”. 

Sobre as verbas do poder 
público destinadas ao orça-
mento para estas duas áreas 
e a reclamação de que os re-
cursos são sempre insuficien-
tes diante das necessidades, 
o promotor afirmou que em 
Mogi das Cruzes, a destina-
ção como em outras cidades 
é orçamentária e vem sendo 
realizada, talvez, não na ve-
locidade do almejado, mas 
está sendo destinada: “Gos-
taria de enfatizar que a pro-
motoria está de portas abertas 
sempre para receber qualquer 
tipo de denúncia relaciona-
da ao idoso e a pessoa com 
deficiência e as pessoas po-
dem fazer isso até de forma 
anônima no portal da cida-
dania e não apenas só aque-
las com laços de parentesco, 

mas qualquer outra. Diante 
do caso denunciado vamos 
colher elementos para se in-
vestigar o fato e de qualquer 
maneira o Ministério Público 
adotará as medidas necessá-
rias em cada caso”, pontuou.

Durante a pandemia, os 
trabalhos no MP foram rea-
lizados normalmente, mas 
com ênfase maior aos canais 
de comunicação que possi-
bilitaram manter o atendi-
mento sem o contato físico 
com o público.

Canais de atendimento
Os canais de atendimen-

to do Ministério Público são 
os seguintes: pelo site www.
mpsp.mp.br é possível por 
meio do portal da cidada-
nia ter acesso aos telefones 
e meios de contato que são 
os seguintes: o email da pro-
motoria é o seguinte: 

pjmogidascruzes@mpsp.
mp.br e o telefone para mais 
informações é o 4727-2778. 
É possível efetuar a denúncia 
até mesmo sem se identificar, 
pois todos os fatos relatados 
serão investigados para a me-
lhor tomada de providência 
da ação a ser desenvolvida.

Idoso; Vigilância Sanitária e 
as secretarias Municipal de 
Assistência Social e de Saúde. 

Com a pandemia, há uma 
certa restrição ao acesso físi-
co, mas a Promotoria recebe 
denúncias e casos pelos ca-
nais de comunicação, sejam 
eles o portal da cidadania e 
o telefone do MP. Veja quais 
são os canais ao final desta 
matéria. 

Dependendo de cada caso, 
quando há uma notícia ou 
fato envolvendo o idoso, ou 
até mesmo a pessoa com de-
ficiência, o MP tem 30 dias 
para buscar mais fatos e o 
prazo pode ser prorrogado 
por até 90 dias no total, sen-
do mais 30 e depois mais 30. 
Dependendo da convicção 
formada a respeito da de-
núncia recebida e constata-
dos certos indícios pode ser 
aberto um inquérito civil e 
se for um caso individual é 
possível instaurar um proce-
dimento administrativo de 
natureza individual. A Pro-
motoria pode solicitar fisca-
lização ou  medida judicial 
para restabelecer o direito 
ao idoso e as medidas ne-

cessárias para sanar aquele 
fato denunciado. 

Os dois casos mais comuns, 
segundo o promotor, são a 
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SAÚDE

A procura por planos de 
saúde aumentou em até 
40% durante a pandemia 
motivada pela preocu-
pação maior das pessoas 
em terem uma assistência 
em uma eventual interna-
ção e também na troca da 
operadora para uma mais 
acessível, já que muitos 
ficaram desempregados ou 
tiveram seus vencimentos 
reduzidos. Tudo para manter 
a assistência à saúde num 
momento tão difícil, segundo 
informou a especialista na 
área, Vilma Negri Correa, 
que é gerente comercial 
da Almeida Consultoria 
em Planos de Saúde, que 
tem oito unidades fixas: 
uma delas em Mogi das 
Cruzes em frente à Santa 
Casa de Misericórdia, na 
rua Barão de Jaceguai,1119. 
A matriz está localizada em 
Itaquaquecetuba.

Ela analisou o merca-
do de planos de saúde e 
odontológicos a pedido do 
Mogi News: “Neste sentido 
percebemos que houve certa 
demanda e a pandemia 
nos ensinou muitas coisas, 
principalmente que é pos-
sível contratar um plano de 
saúde sem sair de casa de 
forma totalmente digital 
e quando a pessoa tem 
dúvida, um representante 
pode esclarecer tudo junto 
ao segurado”.

Ela defende que fazer 
um plano de saúde é uma 
garantia para toda a família 
e vale muito a pena, pois 
depender exclusivamen-
te do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em caráter 
de urgência e emergência 
é uma coisa, mas não dá 
para depender totalmente 
do SUS principalmente na 
questão de consultas pre-
ventivas, que podem levar 

Demanda por planos de saúde 
aumenta até 40% na pandemia
Pessoas procuram por assistência garantida ou migram para outro plano com valor mais acessível para manter os benefícios 

Divulgação

Unidade de Mogi está localizada na rua Barão de Jaceguai, 1.119 em frente à Santa Casa

um tempo maior e fila de 
espera. Já o plano de saúde 
garante a tranquilidade 
da consulta com horário 
agendado. Os valores dos 
planos dependem do perfil 
da família e dos serviços 
contratados, mas segundo 
ela, são bem acessíveis. 
Há planos para todos os 
segmentos: trabalhadores 
da indústria; familiares os 
chamados P,M e G, além 
dos planos empresa. 

O que o trabalho da 
corretora oferece é um 
diferencial no mercado: 
segurança na contratação 
do serviço; facilidade no 
pagamento; cobertura ga-
rantida e todo o respaldo na 
hora do tratamento clínico 
e na marcação de consultas 
e exames com horários 

agendados. Aliás, este é 
um destaque importante 
já que muitos clientes são 
idosos ou na correria do 
dia a dia, os segurados 
não tem tempo para fazer 
a marcação das consultas e 
exames e recorrem à corre-
tora que sempre verifica o 
melhor dia e horário, além 
da questão da proximidade 
para facilitar o acesso do 
paciente. Ela orienta que, 
ao contrário do que muita 
gente pensa, existem no 
mercado planos acessíveis 
para a família. E o trabalho 
da corretora é justamente 
pesquisar, entre a gama 
existente no mercado qual 
é o que se encaixa melhor 
no perfil pretendido pela 
família. É muito além do 
que vender apenas o plano 

em si, é um trabalho de 
consultoria visando o bem 
do segurado e o seu bolso, 
além da tranquilidade de ter 
assistência quando precisa.

Além dos planos de saúde, 
a Almeida também oferece 
planos odontológicos de 
todas as operadoras do 
mercado, mas o carro-

-chefe são a Mogidonto; 
Dental Par e Amil Dental: 

“O que passamos para os 
nossos clientes é que um 
plano de saúde e um plano 
odontológico garantem 
mais facilidade no paga-
mento; cobertura garantida 
e todo o tratamento clínico 
e consulta com horários 
agendados. A mensalidade 
é fixa e acessível, ou seja, 
tem muitos benefícios para 
facilitar a vida dos pacientes”, 

explicou ela.
A Almeida Consulto-

ria em Planos de Saúde 
foi fundada por Leandro 
Almeida Correa, que já 
trabalhava com plano de 
saúde e decidiu montar em 
uma salinha de 3,5 metros 
o seu próprio negócio. No 
início, trabalhavam apenas 
ele e a esposa, Vilma e de-
pois a equipe foi crescendo 
para dar conta do trabalho 
e das novas unidades se 
somaram para coroar o 
profissionalismo no negócio. 
Hoje, entre funcionários 

e vendedores freelancers 
já são 60 colaboradores. 
A equipe passa por cons-
tantes treinamentos para 
ter condições de oferecer 
as melhores propostas do 
mercado aos interessa-
dos. Muitos dos clientes 
já se tornaram amigos e 
estão desde a fundação 
da corretora renovando os 
seus planos em função da 
confiança no serviço. Os 
telefones para contatos e 
outras informações são os 
seguintes: 4728-5030 ou 
4642-4000.

Capacitação é constante entre os colaboradores

Divulgação

Vilma Negri Correa é especialista nesta área

Divulgação

Cristina Gomes

Você que Busca Assistência Médica

de Qualidade com Baixo Custo.

Nós podemos te Ajudar!

Faça sua cotação gratuita!
• Individual • Familiar • Empresarial

4728-5030
www.almeidacorretora.com.br

Somos uma Oportunidade clara e inteligente, para uma vida saudável.



Domingo, 19 de setembro de 202112 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ


