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Letalidade por Covid chega 
até a 4,3% no Alto Tietê

Números de seis das dez cidades da região mostraram oscilação a partir 2,7% nos óbitos de contaminados pela doença

SUZANO

  Centro de Convivência do Idoso retoma 
plantio de horta suspensa. Cidades, página 3

Levantamento junto às cidades mais 
populosas do Alto Tietê demonstrou 
que a taxa de letalidade do corona-
vírus, entre seis das dez cidades da 
região, oscilou entre 2,7% e 4,3% do 
total de pessoas que contraíram o ví-
rus. A Prefeitura de Mogi, por meio 
de sua Secretaria de Saúde, apontou 
uma taxa de letalidade de 4,31% en-
tre os casos positivos de Covid-19, 
sendo 1.666 mortes para um total 
de 38.659 pessoas contaminadas.  
Cidades, página 6

Mogi

ALMOÇO  
MINEIRO É 
A PRIMEIRA 
AÇÃO DA  
FESTA DO  
DIVINO

Suzano

Idosos recebem 
cartão de 
estacionamento 
em casa
Cidades, página 4

ALTO TIETÊ

Internações por 
Covid seguem 
estáveis. p5

Mortes causadas pelo coronavírus seguem ocorrendo na região, mas em um número menor

Mogi News
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Saldo positivo na criação de 
empregos atesta bom momento

Serviços, Comércio e Construção Civil foram os 
setores que mais geraram empregos formais durante 
o mês de agosto. Cidades, página 7
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MCDIA FELIZ
No próximo dia 23, ocorre o McDia-
Feliz2021, evento no qual todos os 
Big Mac® vendidos nos restauran-
tes McDonald’s da região do Alto 
Tietê têm parte da renda reverti-
da para ações de combate ao cân-
cer infanto-juvenil realizadas pela 
Rede de Combate ao Câncer Guio-
mar Pinheiro Franco, de Mogi das 
Cruzes.

COMPRA ANTECIPADA
A renda do McDiaFeliz alimenta o 
projeto Trenzinho Leva e Traz, que 
oferece tratamento ágil, seguro e 
confortável para 120 crianças e 
adolescentes com câncer da re-
gião do Alto Tietê e Itaim. Já é pos-
sível adquirir de forma antecipada 
o Tíquete Big Mac, por R$ 17. Fa-
-lar com Tanya Montà - @tanynha-
monta  @tuccaoficial @rccguiomar 
@mcdiafelizbrasil @institutoronald. 
Mais informações podem ser soli-
citadas via mensagem pelo Face-
book (rcc.guiomarpinheirofranco) 
ou Instagram (@rccguiomar). 

REFORMA DE BIBLIOTECA I
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los, por iniciativa da Secretaria de 

Cultura e Turismo, revitalizou todos 
os espaços públicos da Biblioteca 
Municipal José Andere que deve-
rá ser reinaugurada amanhã, em 
alusão aos festejos de aniversário 
de 68 anos do município.

REFORMA DE BIBLIOTECA II
Há 30 anos o espaço não passava 
por uma reforma estrutural, por 
questões de investimento. Contu-
do, a biblioteca agora oferece ram-
pa de acesso, iluminação de LED, 
Praça de Leitura na área externa 
e modernização de todo o acervo. 
Também houve troca de todo te-
lhado e pintura das áreas internas 
e externas.

CAPACITAÇÃO EM SUZANO
Suzano deu início na sexta-feira 
passada a um novo ciclo de capa-
citações do Núcleo Comunitário de 
Proteção de Defesa Civil (Nupdec). 
A iniciativa, que oferece instrução 
a moradores de bairros onde há 
áreas de risco, conta com nova tur-
ma no Parque Maria Helena e em 
breve deverá ampliar sua atuação 
para outras áreas da cidade. Ativo 
desde 2018, o projeto já se tornou 
uma referência no Estado.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Escalda dos preços

U
m fenômeno vem deixando 
a vida do brasileiro, e conse-
quentemente dos moradores 
do Alto Tietê, mais complica-

da. Desde março 2020, a inflação não para 
de subir, durante este período, o indica-
dor acumulou 10%, e, com isso, o poder 
de compra dos moradores fica mais baixo, 
uma vez que a inflação corrói parte do sa-
lários, contudo, não é nada comparado ao 
que o Brasil viveu até 1994, antes da che-
gada do real, quando a inflação chegava à 
casa dos 1.000% ao ano.

Mas isso não quer dizer que não devamos 
nos preocupar. Muitos falam, principalmen-
te os negacionistas da Covid-19, que essa 
história de “primeiro a vida, depois a gente 
vê a economia” levou o pais a esta situação 
é furada, mesmo porque o consumo está 
baixo, a economia segue estagnada, mas 
ainda assim os preços continuam subindo. 
Há locais em que o botijão de gás já ultra-
passa os R$ 100, e o litro da gasolina está 
próximos dos R$ 6, isso se já não chegou.

O dólar é um dos responsáveis por estes 
aumentos, já que o preço dos combustíveis 

seguem a moeda americana, o problema e 
o dólar está em um patamar de R$ 5,30, 
e parte desse aumento e instabilidade por 
aqui se deve a nossa política nacional, cheia 
de incertezas, o que afugenta investidores 
que talvez gostariam de injetar dinheiro no 
Brasil, e isso enfraquece nossa moeda. O 
tempo seco também colaborou; sem chu-
vas, ficou mais caro produzir energia elé-
trica e os alimentos também ficaram mais 
caros, um vez que nem tudo vinga na co-
lheita com a falta de chuvas.

Com a chegada da primavera e do ve-
rão nos próximos semestres, a chuva deve 
voltar e estabilizar o preço dos alimentos e 
na conta de luz e, com isso a inflação deve 
desacelerar, mas o problema continua sen-
do os combustíveis, que seguem o dólar, e 
dólar se comporta de acordo com as deci-
sões tomadas no país, além da confiança 
que investidores tenham no Brasil.

Seguimos nessa toada, com o dinheiro 
comprando cada vez menos, sem que o sa-
lário do trabalhador tenha aumento acima 
da inflação, e o resultado é o empobreci-
mento da população.

O vento da incredulidade 
está soprando forte sobre as 
ondas mentais do ser humano, 
as velas do barco estão esti-
cadas fazendo-o velejar com 
rapidez nas águas revoltas 
do mar da vida, na procura 
ansiosa de um porto seguro 
onde possa se abrigar. 

Outras vezes, as pessoas 
sofrem um longo período 
de calmaria depressiva, as 
velas arriadas sem vento e 
sem direção. Jesus se apro-
xima e faz o convite: “Vin-
de a mim todos que estais 
cansados e sobrecarregados 
e Eu vos aliviarei” Mateus 
11: 28. O cansado não teve 
a resposta do mundo para 
os seus anseios, amargurado 
busca em Jesus a salvação, e 
irá substituir a tristeza cinza 
pela alegria colorida de viver. 

O sobrecarregado está com 

A escola de Jesus

ARTIGO
Mauro Jordão

o “molejo” baixo, levando na 
“carroceria” muita carga in-
devida, preocupação inútil. 
Quando a carga está corre-
ta, a mola dá sustentação dá 
equilíbrio, a mola baixa per-
de essa função e pode cau-
sar acidente, pondo toda a 
carga a perder. Antidepres-
sivos e benzodiazepínicos 
suavizam nossa preocupa-
ção, porém, não aliviam a 
carga demasiada da nossa 
mente, só Jesus pode fazer 
isso quando você entrega 
sua vida em Suas mãos. 

Uma vez salvo, você será 
matriculado em Sua esco-
la como bom aluno, e Ele 
será o Teu melhor profes-
sor, o mestre, porque ago-
ra você O reconhece como 
teu salvador e Senhor e se 
torna servo. A escola de Je-
sus não é para pessoas não 

salvas, que não dão aten-
ção aos seus ensinos. Ma-
teus 11: 29: “Tomai sobre 
vós o meu jugo e aprendei 
de Mim, porque sou man-
so e humilde de coração; e 
achareis descanso para as 
vossas almas”. 

Como professor, Ele deseja 
que o  aluno esteja também 
debaixo do mesmo jugo que 
Ele possui, de servir com 
a qualificação de manso e 
de humilde de espírito. O 
mundo gratifica o seu jugo 
com o prazer, porém, o seu 
final é a destruição e a mor-
te; o jugo de Jesus é suave e 
o fardo é leve porque é rea-
lizado pelo amor a Deus e 
ao próximo, e, assim, ganha-
mos vida abundante. Mateus 
11: 30: “Porque o meu jugo 
é suave e o meu fardo é leve”. 

“Eu vim para tenham vida, e 
a tenham em abundância”.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Centro de Convivência do Idoso
retoma projeto de horta suspensa
Projeto socioeducativo beneficia mais de cem famílias com plantio, cultivo e distribuição de hortaliças na cidade

CDC

Suzano - Em parceria com 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Geração 
de Emprego e o intermédio 
do Departamento Municipal 
de Agricultura, o Centro de 
Convivência da Pessoa com 
Deficiência (CDC) retomou 
as atividades do projeto so-
cioeducativo da horta sus-
pensa e já beneficia mais de 
cem famílias e usuários da 
unidade a partir do cultivo 
de hortaliças. 

Com o retorno das aulas 
presenciais desde o início 
de agosto, houve o replan-
tio de 400 mudas de alface, 
rúcula, salsinha, cebolinha, 
coentro, entre outras. Du-
rante o período de colheita, 
folhas e temperos são utili-
zados para as refeições no 
local e também distribuídos 
aos familiares dos alunos e 
servidores, possibilitando 
o consumo de alimentos 
sem uso de agrotóxicos ou 
elementos nocivos.

Além de contribuir com a 
alimentação da comunidade, 
a iniciativa ainda protagoniza 

Desde a volta às aulas houve o plantio de 400 mudas

uma vertente sócio-pedagógica 
com a interdisciplinaridade 
das atividades propostas 
durante os processos. O 
objetivo é oportunizar ao 
público atendido o contato 
com as técnicas de plantio 
e cuidados com uma horta, 
contribuindo para o lado 
educativo e terapêutico du-
rante o manuseio da terra.

Conforme explicou a pri-
meira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Larissa Ashiuchi, o espaço é 
uma importante ferramenta 
de transformação social na 
cidade. “Antes de tudo, a horta 
suspensa é um projeto inclusivo 
e que preza pelo bem-estar 
dos 102 alunos, tornando-a 
ainda mais imprescindível. 
Eles conseguem estimular 
todas as suas habilidades 
cognitivas e assim recebem 
o atendimento completo que 
necessitam”, destacou.

A estrutura foi construída 
em 2019 por participantes 
do curso de Construção Civil, 
oferecido pelo Serviço de Ação 
Social e Projetos Especiais 

Wanderley Costa/Secop Suzano

(Saspe). Com a reutilização 
de telhas, foram construídos 
seis alicerces de cinco metros 
de comprimento. Pensando 
na acessibilidade, também 
foram instaladas rampas e 
uma horta com altura re-
duzida, dedicada a pessoas 
que utilizam andadores ou 
cadeiras de rodas.

O projeto conta com a 
participação de uma equipe 
de sete integrantes, entre 
voluntários, técnicos e en-
genheiros agrônomos, que 
fornecem todas as infor-
mações necessárias para a 
manutenção. As mudas são 
provenientes da união de 
esforços de diversas entidades, 
conforme explica Minoru 

Harada, diretor de Agricul-
tura da Prefeitura de Suzano. 

“O cultivo de hortas existe 
desde 2018, e a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
desempenha um importante 
papel de viabilizar recursos 
para manutenção do projeto. 
Outro apoio vem por meio de 
doações de institutos e órgãos 
públicos. Todos entendemos 
a magnitude da iniciativa e 
sua importância”, finaliza. 

O Centro de Convivência 
da Pessoa com Deficiência 
está localizado na avenida 
Antônio Marques Figueira, 
2.222, na Vila Figueira. Para 
saber mais sobre as ações, 
basta entrar em contato pelo 
número 4743-2589.

Mogi - Médicos e gestores 
participaram de um encon-
tro na quinta-feira passada 
promovido pela Global Med 
para debater os desafios na 
formação de uma equipe 
médica integrada usando a 
diversidade. O objetivo da 
ação é aperfeiçoar o trabalho 
nas unidades de saúde do 
Alto Tietê.

A atividade faz parte de um 
trabalho de qualificação técnica 
e motivacional que está sendo 
desenvolvido pela Global 
Med, empresa especializada 
em gestão e terceirização de 
atendimentos em hospitais. 

“Estamos consolidando uma 
parceria com a empresa Honda 
& Gentil, que é reconhecida 
nacionalmente. Esse encontro 
é um bate-papo para motivar, 
desenvolver nossos associa-
dos e buscar cada vez mais 
excelência, além de promover 
uma integração maior entre os 
profissionais”, destacou Pablo 
Bezerra, um dos diretores da 
organização.

Durante o encontro, foi 

ministrada uma palestra pelo 
engenheiro Auro Honda, da 
empresa especializada em 
consultoria e desenvolvimento 
de pessoas Honda & Gentil. 

“Discutimos como uma equipe 
pode ser sinérgica, usando a 
força da diversidade a favor 
e não contra. A diversidade 
pode separar, mas também 
pode complementar, e nós 
apresentamos como a com-
plementariedade dos estilos 
e dos perfis é importante em 
uma equipe”, destacou.

Honda apresentou quatro 
perfis de pessoas existentes 
em qualquer ambiente de 
trabalho, sendo eles expres-
sivo, pragmático, analítico e 
integrador, seus pontos fortes 
e fracos e ainda a importância 
de saber identificá-los no 
momento de formar um 
grupo. “Temos certeza de 
que essas informações serão 
muito úteis para os médicos, 
especialmente os gestores, no 
momento em que tiverem que 
formar suas equipes para os 
plantões,”, avaliou Bezerra.  

Diversidade é aposta na 
formação de equipes

Global Med

A Prefeitura criou um 
programa para ajudá-lo a 
quitar as suas dívidas com 
o munícipio. É o Programa 
de Parcelamento Mogiano, 
PPM. O pagamento pode 
ser à vista ou parcelado, 
mas os benefícios para a 
população e o município 
são completos.

- SEM ENTRADA
- ATÉ 100% DE DESCONTO   
  NOS JUROS E NAS MULTAS 
- PARCELAMENTO EM 
  ATÉ 72 VEZES

A GENTE DÁ UMA FORÇA PRA 
VOCÊ E VOCÊ DÁ UMA FORÇA 
PRA PREFEITURA CONTINUAR 
FAZENDO MAIS PELOS MOGIANOS.

Confira todas as opções 
de parcelamento em 
mogidascruzes.sp.gov.br.
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Posse da primeira gestão 
do Consea ocorre amanhã

Suzano - A Prefeitura realizará 
a posse nesta segunda-feira da 
primeira gestão do Conselho 
Municipal de Segurança Ali-
mentar (Consea).

O conselho, composto 
por representantes do poder 
público e de instituições que 
atuam na área da segurança 
alimentar na cidade, será 
responsável por acompanhar, 
propor e solucionar questões 
ligadas ao combate à fome. O 
grupo terá reuniões mensais 
e poderá realizar reuniões 
extraordinárias.

Segundo a Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, o município já vem 
realizando uma série de po-
líticas públicas de combate à 
insegurança alimentar, como o 
fornecimento de merenda na 
rede municipal de ensino e de 
kits para famílias de alunos em 
situação de vulnerabilidade, 
ações de auxílio-alimentação 
para famílias referenciadas no 
Sistema Único da Assistência 

Segurança alimentar

Social (Suas), entrega de cestas-
-básicas ao público atendido 
em abrigos oferecidos pelo 
município e o Banco de Ali-
mentos, além do restaurante 
Bom Prato, em parceria com o 
governo do Estado, com mais 
de 1,2 mil refeições diárias.

Sobre o número de famílias 
em situação de insegurança 
alimentar, a pasta informou 
que durante a pandemia do 
coronavírus (Covid-19) cerca 
de 20 mil famílias receberam 

algum tipo de atendimento 
da Prefeitura na área.

Segundo o secretário de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, Geraldo Garippo, o 
trabalho a ser realizado na 
área é uma das prioridades 
da administração. “Temos 
um compromisso com todas 
as famílias, em um momento 
crucial como o que vivemos 
hoje, e não podemos nem 
devemos deixar de atender 
nossa comunidade”, afirmou. 

André Diniz

Conselho vai acompanhar as políticas contra a fome

Mogi News/Arquivo

Secretaria de Transportes faz 
a entrega de 3,7 mil benefícios
Números foram levantados pela própria Prefeitura e levam em conta dos dados de janeiro a agosto deste ano

CARTÃO DO IDOSO

Suzano - Mais de 3,7 mil 
pessoas foram contemplados 
com a entrega de creden-
ciais de estacionamento 
para idosos e pessoas com 
deficiência em suas residên-
cias, entre janeiro e agosto 
deste ano. A medida foi 
pensada pela Secretaria 
Municipal de Transportes 
e Mobilidade Urbana, que 
implementou a prática no 
início da pandemia do co-
ronavírus (Covid-19), em 
março de 2020.

Para as credenciais dos 
idosos, foram requeridos e 
entregues 342 novos cartões 
e mais 2.598 renovações do 
benefício. Já as das pessoas 
com deficiência somam 828 
unidades, sendo 81 novos 
pedidos e 747 renovações, 
todos entregues em casa. O 
cartão, nas duas modalidades, 
tem validade de um ano.

A entrega em domicílio e 
o pedido via telefone foram 
algumas das estratégias da 
Prefeitura de Suzano para 
preservar a saúde destes 

grupos, evitando que se 
deslocassem para ambientes 
externos, gerando grande 
circulação de pessoas, e 
ficassem expostos ao novo 
coronavírus.

O benefício é destinado 
aos munícipes maiores de 
60 anos ou para aqueles com 
deficiência comprovada e 
pode ser requerido pelo 
telefone 4746-1166. O 
cartão permite o estacio-
namento regular em vagas 
estrategicamente localizadas, 
facilitando o acesso a es-
tabelecimentos comerciais, 
clínicas, órgãos públicos, 
entre outros locais.

Uma das beneficiadas 
pelo serviço é a aposentada 
Dirce Monteiro, de 73 anos. 
Ela precisava frequentar 
consultas médicas e, como a 
validade do benefício estava 
próximo do vencimento, 

buscou a prefeitura via 
telefone. “Foi uma surpre-
sa muito positiva quando 
recebi. Tive a credencial 
entregue na minha casa, 
e os funcionários foram 
muito gentis comigo, desde 

o requerimento”, destacou.
A aposentada também 

ressaltou a importância deste 
sistema para quem utiliza 
as vagas, que são sinaliza-
das com placas e pintura 
especial. “Tenho dificuldade 

motora e, quando vou ao 
médico, sempre estaciono 
em uma vaga para idoso. Se 
não houvesse este sistema 
da entrega em domicílio, 
estaria com a credencial 
vencida e teria que parar de 
estacionar perto da clínica. 
Dificultaria muito para 
realizar minhas consultas”, 
finalizou Dirce.

Para o secretário de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
de Suzano, Claudinei Galo, 
a medida revolucionou o 
dia a dia de quem utiliza 
a credencial e aproximou 
ainda mais a prefeitura 
do cidadão. “Quando im-
plementamos a entrega a 
domicílio, pensamos em 
quantas vidas estariam 
sendo transformadas pela 
ação. São quase 4 mil suza-
nenses beneficiados e que 
estão regulares para usar 
uma vaga localizada de 
forma estratégica, próxima 
a consultórios, mercados 
e ao comércio de forma 
geral”, pontuou.

Ainda segundo a Prefeitura, cartões são entregues em casa em razão da Covid

Wanderley Costa/Secop Suzano

Arujá - A tradicional fei-
ra de exposição e vendas 
de flores prossegue hoje. 
São mais de 10 mil itens 
disponíveis para a venda. 
Para quem gosta apenas de 
admirar as flores, o Pavilhão 
de Exposição reúne variadas 
espécies, com mais de 6 mil 
vasos de flores. 

A expo tem também uma 
ampla praça de alimentação, 
com opções variadas de 
culinária e estandes para 
vendas de itens importados, 
alimentos orientais, utensí-
lios domésticos, brinquedos, 
vestuários e calçados, entre 
outros produtos. O evento é 
realizado na sede da Asso-
ciação dos Agricultores da 
Região da Via Dutra (Aflord), 
organizador do evento, das 
8h30 às 18 horas.

“O evento está adaptado 
aos protocolos sanitários da 
Covid-19 (coronavírus), mas 
nem por isso, menos especial 
do que as demais edições. Para 
nós, essa retomada marca o 
resgate das nossas tradições 
e receitas, pois o evento é 

Exposição de flores 
segue neste domingo

Até as 18 horas

um dos grandes alicerces 
econômicos da Associação”, 
explicou o presidente da 
Aflord, Julio Taikan. 

Para efeito de protocolo 
sanitários, é solicitado aos 
visitantes que deem prefe-
rência para a aquisição de 
ingressos antecipadamente, 
de maneira online, dispo-
nível pelo link appticket.
com.br/parqueaflordaruja. 
Não haverá pontos físicos 
para compra antecipada de 
ingressos.

Mais informações sobre 
valores de ingressos e horários 
estão no site www.aflord.
com.br ou pelos telefones 
4655-3006 e 4655-4227.

A Aflord está localizada 
na Estrada do PL, Km 45, 
Jaguari, em Arujá.

Serviço: 
Exposição e Feiras de 

Flores de Arujá
Horário: das 8h30 às 18h
Ingressos: appticket.com.

br/parqueaflordaruja
Bilheteria: R$ 30,00 + 

estacionamento.

Suzano - A Guarda Mi-
rim (GMS Brasil) vai abrir 
inscrições para o Curso de 
Formação Básica 2022, voltado 
aos jovens nascidos de julho 
de 2005 a julho de 2007. Os 
interessados deverão preencher 
um formulário online (bit.ly/
InscricoesGMS_2022), que 
ficará disponível entre os 
dias 6 e 8 de outubro, ou se 
encaminhar até a sede da en-
tidade, que está localizada no 
número 79 da rua Tiradentes, 
no centro, das 8 às 17 horas.

Para participar, o jovem 
deve ser residente de Suzano, 
ter nascido entre julho de 
2005 e julho de 2007 e estar 
cursando, no mínimo, o 9º 
ano do Ensino Fundamental. 

O site será liberado para o 
preenchimento das informa-
ções das 7 horas do próximo 
dia 6 até as 17 horas de 8 de 
outubro. Além da plataforma 
online, haverá um polo pre-
sencial de inscrição na sede 
administrativa da GMS. Para 
evitar aglomerações, será ne-
cessário fazer um agendamento 
prévio por meio do telefone 
4748-8003.

Guara Mirim 
abre inscrições

Formação

Foram 
requeridos e 
entregues 342 
novos cartões 
e mais 2.598 
renovações do 
benefício
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Sebrae e Centro Universitário 
Braz Cubas promovem evento
Mogi - O Sebrae e o 

Centro Universitário Braz 
Cubas se unem novamente 
para promover mais um 
evento que visa o fomen-
to do empreendedorismo 
na região do Alto Tietê. 
De amanhã até a próxima 
quinta-feira, promovem o 
StartupON Alto Tietê, um 
evento online que contará 
com palestras, mentorias e 
sessões de pitch, a partir das 
18 horas, com transmissão 
por meio do YouTube. O 
conteúdo apresentado é 
totalmente gratuito e trará 
uma visão geral de como 
empreendedores podem 
encontrar suporte e opor-
tunidades de mercado na 
região de Alto Tietê no 
desenvolvimento de star-
tups. As mentorias serão 
realizadas por professores 
da Braz Cubas, entre outros, 
e profissionais convidados.

O evento faz parte do 
StartupON SP, iniciativa do 
Sebrae São Paulo com parceria 
da Associação Brasileira de 

StartupON Alto Tietê

Startups (Abstartups), que 
objetiva dar visibilidade para 
as comunidades de startups 
de diferentes cidades do 
Estado de São Paulo. Em 
sua primeira edição no Alto 
Tietê, conta com a parceria 
do Centro Universitário Braz 
Cubas para promover as 
mentorias e da comunidade 
de startups de Alto Tietê. 
Ainda, a organização do 
evento conta com o apoio 
do professor Alexandre 
Locci, coordenador dos 
cursos de Administração 
e Ciências Contábeis da 
Braz Cubas.

No primeiro dia de evento, 
os participantes poderão 

acompanhar a palestra de 
empreendedores renoma-
dos, um painel sobre o 
futuro da comunidade de 
startups e conhecer cases 
de startups locais. 

Além disso, dois dias de 
programação são focados 
em mentorias para desen-
volver as startups de Alto 
Tietê e região. No último 
dia, acontecerão sessões 
de pitch, momento onde 
cinco startups da cidade 
terão a oportunidade apre-
sentar pitches para uma 
banca de jurados, composta 
por empresários e outros 
agentes de inovação local, 
recebendo feedbacks sobre 
seus negócios.

Para se inscrever e visuali-
zar a programação completa 
do StartupON Alto Tietê, 
acesse o formulário //www.
sympla.com.br/startupon-

-alto-tiete__1339058. Após 
a inscrição, o candidato 
receberá um link para ter 
acesso ao conteúdo da 
atividade.

Internações por Covid seguem 
estáveis nas cidades da região
Números apresentados na sexta-feira mostraram pouco alteração entre os apresentados no começo da 

COVID-19

Região - A nova apuração 
da média de leitos para o 
coronavírus (Covid-19) no 
Alto Tietê, segundo o grupo 
MogiNews/DAT, apontou 
que o número de pacientes 
entrou em um viés de es-
tabilidade, no comparativo 
com o início da semana.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou, por meio 
de sua página na internet, 
que, no total de leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) oferecidos na cidade 
para Covid-19 e outras en-
fermidades, 52 leitos para 
Covid-19 estavam ocupados, 
representando uma taxa de 
16,3% - no início da semana 
era uma taxa de 15%. Na 
área de Enfermaria, foram 
apontados 39 leitos para 
Covid ocupados, em uma 
taxa de 4,1%. No início da 
semana, o índice era de 6,2%.

Segundo a Prefeitura de 
Suzano, a taxa de ocupação 
de leitos de Enfermaria e 

semi-intensiva no Pronto-
-Socorro (PS) Municipal está 
em 3,22%, com um leito 
ocupado de 31 disponíveis. 
O patamar é o mesmo que 
foi registrado no início da 
semana.

A cidade de Guararema, 
pela segunda vez na sema-
na, registrou que não há 
pacientes internados por 
Covid-19 na rede municipal, 
ou aguardando transferência 
para leitos de UTI.

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba informou que 
dos 19 leitos de enfermaria 
e oito de emergência na rede 
municipal de Saúde apenas 
um leito de enfermaria está 
com paciente. A taxa de 
ocupação, de 5%, é a mesma 
apontada pelo município 
no início da semana.

A Secretaria de Saúde de 
Poá informou nesta sexta-

-feira que os dois leitos de 
enfermaria e os dois leitos 
de emergência do Hospital 
Municipal Dr. Guido Guida 
seguem sem ocupação, e que 

um paciente cadastrado está 
na fila da Central de Regu-
lação de Oferta de Serviços 
de Saúde (Cross), o mesmo 
patamar na segunda-feira. 

No entanto, o município 
registrou o óbito de uma 
mulher de 85 anos pela 
Covid-19, com histórico 
de comorbidades.

Hospitais estaduais 
Segundo levantamento da 

Secretaria de Estado da Saúde, 
o Hospital Santa Marcelina 
em Itaquaquecetuba apontou 

um leito de enfermaria 
dos dez disponíveis, com 
10%, sendo que no início 
da semana era uma taxa 
de 70%. A ocupação dos 
leitos de UTI, que era de 
30% dos dez leitos, reduziu 
para zero.

O Hospital Regional de 
Ferraz de Vasconcelos no 
início desta semana cinco 
pacientes dos 26 leitos de 
enfermaria, com 11,54%, 
mas chegou a dois pacientes 
(2,69%). A ocupação na 
UTI seguiu em zero.

O Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti Cavalcanti, em Mogi 
das Cruzes, registrou 11 
dos 30 leitos ocupados nos 
setores de Enfermaria e UTI 
(36,66%). Na segunda-feira, 
as taxas de enfermaria era de 
46,67% e 44,83% na UTI.

O Hospital Auxiliar de 
Suzano marcou duas vagas 
no setor de enfermaria 
para 20 disponíveis (10%), 
sendo que na segunda-feira 
desta semana eram cinco 
pacientes (27,78%).

Andre Diniz

Mogi das Cruzes informou que 52 leitos para tratamento de Covid estavam ocupados

Divulgação/PMMC

Cultura seleciona propostas 
para 1ª Caravana Circo Corredor

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo 
está recebendo, até o dia 13 
de outubro, inscrições de 
propostas de apresentações 
artísticas do segmento circo, 
para participação na 1ª Ca-
ravana Circo Corredor de 
Mogi das Cruzes. O evento 
será realizado de 2 a 5 de 
dezembro e vai promover a 
circulação de apresentações 
circenses por seis bairros da 
cidade, promovendo a des-
centralização, despertando 
o interesse pelo segmento 
e também levando lazer e 
diversão para as comunidades.

Os selecionados serão 
contratados pela Secretaria 
de Cultura, conforme a Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e também o edital 
045/2019, de chamamento 
para público para cadastro 
de artistas e profissionais da 
arte, cultura e turismo de 
Mogi das Cruzes. Por isso, 
só poderão ser selecionados 
proponentes que estiverem 
devidamente inscritos no 

Artistas e profissionais da arte

Cadastro Municipal de Artistas 
por meio do link https://www.
mogidascruzes.sp.gov.br/servico/
todos-os-assuntos/cadastro-

-de-artistas-e-profissionais-
-de-arte-e-cultura.

Podem se inscrever artistas, 
grupos e coletivos de Mogi 
das Cruzes, que desenvol-
vam atividades de pesquisa e 
criação em circo, com ou sem 
fins lucrativos. As propostas 
devem ser de modalidades 
como mestre de cerimônia, 
palhaçaria, acrobacias, números 

de duplas, números solo, 
malabarismo e mágica.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas por meio 
de formulário online, disponi-
bilizado no site da Secretaria 
de Cultura, até a data limite 
de 13 de outubro. Os pro-
ponentes podem inscrever 
apresentações com duração 
de cinco a fez minutos cada, 
exceto para a modalidade 
mestre de cerimônia, que será 
responsável pela apresentação 
do espetáculo.  

Inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 13/10

Divulgação/PMMC

Iniciativa de fomento 
a Startups, terá 
sua 3ª edição junto 
à comunidade da 
região
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Fundo Social e Sebrae 
promovem curso gratuito 

Mogi- O Polo Regional 
da Escola de Beleza, na Vila 
Brasileira, recebeu ontem a 
primeira aula do curso de 
lash design, possibilitado 
pela parceria entre o Fundo 
Social de Mogi das Cruzes 
e o escritório regional do  
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae). A atividade visa 
a qualificação profissional 
e é oferecida de forma in-
teiramente gratuita.

O curso marca a retomada 
dos cursos profissionali-
zantes gratuitos, que são 
prioridade para o Fundo 
Social de Mogi, porém ti-
veram de ser interrompidos, 
em função da pandemia da 
Covid-19. A parceria com 
o Sebrae foi fundamental 
para possibilitar a oferta 
desse curso em específico, 
que é bastante requerido 
na área da beleza.   

A turma é composta por 
10 alunas, selecionadas a 
partir das instituições so-
ciais ativas e cadastradas no 

Lash design

Fundo Social. Como eram 
poucas vagas nessa primeira 
ação, dez associações que 
trabalham diretamente com 
mulheres foram convidadas 
a indicar uma moradora 
a ser contemplada com 
o curso.

A seleção nesse molde 
também visou atender 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, que 
buscam oportunidades de 
inserção ou recolocação no 

mercado de trabalho, ou 
ainda desejam empreender 
e obter renda.

O curso vai se estender 
até o dia 20 de outubro 
e acontecerá de segunda 
a sexta-feira, das 8 horas 
ao meio-dia, sempre no 
Polo Regional da Escola 
de Beleza.

 Em breve, outros cursos 
devem ser realizados no 
município a partir dessa 
mesma parceria. 

Atividade é gratuita  e visa a qualificação profissional

Divulgação/PMMC

Taxa de letalidade chega a até 
4,3% dos casos no Alto Tietê
Levantamento apurou proporção entre vítimas fatais e pacientes confirmados da doença em seis cidades

POR COVID-19

Um novo levantamento do 
Grupo MogiNews/DAT junto 
às cidades mais populosas 
do Alto Tietê demonstrou 
que a taxa de letalidade do 
coronavírus (Covid-19), 
entre seis das dez cidades 
da região, oscilou entre 
2,7% e 4,3% do total de 
pessoas que contraíram 
o vírus, ficando atrás da 
média regional.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio de sua 
Secretaria Municipal de 
Saúde, apontou uma taxa 
de letalidade de 4,31% 
entre os casos positivos 
de Covid-19 na cidade, 
sendo 1.666 mortes para 
um total de 38.659 pessoas 
contaminadas. Levando em 
consideração a população 
geral da cidade, estimada 
em 436.883 pessoas, a taxa 
chega a 0,38% da população.

A administração munici-
pal de Poá informou que a 
taxa de letalidade na cidade 

é de 4,36%, levando em 
conta que foram registra-
dos 9.107 casos positivos 
e 397 mortos, segundo 
levantamento do Consórcio 
de Desenvolvimentos dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Já a taxa de 
mortalidade em relação 
à relação de mortalidade 
entre a população geral e 
o número de vítimas foi 
estabelecido um índice 
de 0,33%.

A Prefeitura de Suzano 
informou que, com base 
numa estimativa de 300 
mil habitantes, os 974 óbi-
tos registraram uma taxa 
de mortalidade de 0,32% 
desde o início da pandemia. 
Quanto à taxa de letalidade, 
na relação entre contami-
nados (25.204) e mortos, 
o índice é de 3,86%.

Segundo a Prefeitura de 
Itaquaquecetuba, a taxa de 
letalidade na comparação 
com o número de casos é 
de 4,4%, desde o início 
da pandemia - segundo o 

Condemat, a cidade teve 
23.330 casos positivos e 
1.045 mortes pela doença. Na 
comparação com o número 
de mortes em comparação 

com a população total da 
cidade, a taxa de letalidade 
na população geral é de 
0,27%. 

A Secretaria de Saúde de 

Guararema informou que a 
taxa de letalidade do vírus 
no município de Guararema 
é de 2,7% - a cidade teve 
3.921 casos positivos e 110 

óbitos pela doença desde o 
início da pandemia. A mu-
nicipalidade não informou 
a taxa de mortalidade, na 
proporção entre vítimas 
fatais e a população geral.

Já a prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos apresentou 
a taxa de letalidade em 
relação aos casos em dois 
momentos: até 31 de de-
zembro e a partir de 1º de 
janeiro: em 2020 a taxa foi 
de 3,03%, enquanto que 
em 2021, com a chamada 

“segunda onda” de casos, 
chegou a 6%. O município 
teve 11.993 casos positivos 
de Covid-19 e 525 mortes.

Segundo levantamento 
do governo do Estado de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, foram registrados 
na região metropolitana 
1.635.282 casos positivos 
e 70.103 mortes pela Co-
vid-19, representando uma 
taxa de letalidade de 5,3% 
entre homens e 3,5% entre 
mulheres.

Andre Diniz

Números levantados pela reportagem mostram uma oscilção entre 2,7% e 4,3%

Mogi News/Arquivo

Pais e responsáveis poderão 
responder a consulta pública

Mogi- Com o retorno 
gradual das aulas presenciais 
na rede municipal de ensi-
no, a Secretaria Municipal 
de Educação de Mogi das 
Cruzes e o Gabinete de 
Articulação para Enfren-
tamento da Pandemia na 
Educação (Gaepe Mogi) 
estão realizando uma con-
sulta pública, até a próxima 
terça-feira, junto aos pais 
e responsáveis dos alunos 
das escolas municipais e 
creches subvencionadas 
para entender as motivações 
dos familiares que ainda 
não optaram pelo retorno 
presencial.

O objetivo é que, a partir 
dos dados coletados, a Pasta 
possa aprimorar o desenho 
das políticas públicas in-
tersetoriais para o acesso à 
escola. A consulta é composta 
de apenas uma pergunta: 

“Quais são os motivos para 
que seu(s) filho(s) não 
esteja(m) frequentando a 
escola presencialmente?”. 

A Secretaria de Educação 

Retorno presencial

iniciou no dia 24 de maio 
a retomada gradual das 
atividades presenciais na 
rede municipal de ensino, 
oferecendo atendimento 
misto (presencial e remo-
to). Atualmente, 95% das 
unidades escolares da rede 
municipal, adequadas ao 
protocolo sanitário, reto-
maram as aulas presenciais.

A pesquisa poderá ser 

respondida até terça-feira 
por meio do aplicativo 
Educa+Mogi ou pelo site 
da Secretaria de Educação, 
por meio do link http://
www.se-pmmc.com.br/
educamaismogi/app. Para 
registrar individualmente 
as respostas, os pais e res-
ponsáveis precisarão fazer 
o login com o RA do aluno 
e a senha.

95% das unidades retomaram as aulas presenciais

Guilherme Berti/PMMC
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Saldo positivo reforça crescimento 
na geração de empregos em Mogi
Destaques foram nos setores de serviço, com 181 vagas criadas, comércio, com 156, e construção civil, com 133

RETOMADA ECONÔMICA

Mogi - A cidade registrou 
saldo positivo de 591 novas 
vagas de emprego criadas no 
mês de agosto, consolidando 
o momento positivo na reto-
mada econômica da cidade. 
Os dados foram divulgados 
na quarta-feira passada pelo 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do 
governo Federal. No ano, já 
foram criados mais de 3 mil 
empregos no município.

Neste mês de agosto, todos 
os setores analisados pelo 
Caged apresentaram saldo 
positivo. Os destaques foram 
os setores de serviço, com 
181 vagas criadas, comércio, 
com 156, e construção civil, 
com 133 postos de trabalho.

Entre janeiro e agosto, Mogi 
das Cruzes criou 3.160 vagas 
de trabalho. A comparação 
com o mesmo período do ano 
passado mostra a evolução 
do cenário do emprego no 
município. Nos primeiros oito 
meses de 2020, sob o efeito 
da pandemia, o município 
registrou índice negativo de 

3.147 empregos.
“A Prefeitura vem trabalhando 

em diversas frentes para esti-
mular o ambiente econômico 
de Mogi das Cruzes, que se 
reflete em reaquecimento e 
geração de novos postos de 
trabalho para a população. 
Mesmo com a crise econô-
mica internacional, causada 
pelos reflexos da pandemia 
de Covid-19, os números 
no município vêm sendo 
positivos”, afirmou o prefeito 
Caio Cunha (Pode).

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes vem adotando medidas 
para atender os moradores que 
estão em busca de recolocação 
no mercado de trabalho ou 
de novas oportunidades de 
carreira. Para isso, foi criado 
o programa Mogi Conecta, 
que reúne os diversos serviços 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
no atendimento à população. 

“Com isso, foi possível a am-
pliação de acesso do cidadão ao 
sistema municipal de emprego, 
bem como o oferecimento de 

ações de maior qualificação 
da mão de obra no município, 
tanto com parcerias privadas 
quanto por meio de parcerias 
entre as secretarias”, explicou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 

Gabriel Bastianelli.
Durante o período da pandemia 

da Covid-19, a administração 
municipal inovou em ações 
para combater os efeitos da 
crise econômica. São exemplos 
o Auxílio Empresarial Mogiano, 

que buscou garantir empregos 
em pequenos negócios afetados 
pela pandemia, e o Auxílio 
Emergencial Mogiano, que 
atendeu famílias que passaram 
por dificuldades. 

A Prefeitura também vem 

trabalhando na atração de 
novos investimentos para 
o município, o que contri-
bui para a geração de novos 
empregos. Neste sentido, a 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico 
vem estruturando a busca 
ativa por novas empresas que 
têm potencial para instalação 
no município. A legislação de 
incentivo está sendo revisada 
para que seja mais atrativa e 
possa potencializar a atração 
de investimentos e a geração 
de postos de trabalho.

“Com estas e tantas outras 
ações tem sido possível desen-
volver este cenário positivo 
para a geração de empregos 
em Mogi das Cruzes. Por 
exemplo, no início do ano, 
a Prefeitura conseguiu salvar 
cerca de 4 mil empregos que 
iriam deixar o município. 
Já em agosto, a atuação da 
Prefeitura propiciou que uma 
nova empresa se instalasse 
na cidade, gerando 80 vagas 
diretas e cerca de 150 vagas 
indiretas”, finalizou Bastianelli.

Entre janeiro e agosto deste ano, Mogi das Cruzes criou 3.160 vagas de trabalho

Divulgação/PMMC

Região- Técnicos das áreas 
de Projetos, Finanças, Obras, 
Planejamento e Habitação dos 
municípios do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
participaram ontem de um 
mutirão de atendimento da 
Caixa Econômica Federal. O 
evento teve como objetivo tirar 
dúvidas dos técnicos, bem 
como promover aproximação 
entre as partes, visando dar 
celeridade aos projetos em 
execução nos municípios, 
além de buscar novas formas 
de atuação conjunta.

Foram realizados atendimentos 
individuais e personalizados 
nas áreas de repasses do Orça-
mento Geral da União (OGU), 
financiamentos em andamen-
to, assistência técnica, além 
de linhas de financiamentos 
nos programas Pró-Moradia, 
Pró-Transporte, Saneamento 
para todos e Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento 
(Finisa).

O secretário executivo do 
Condemat, Adriano Leite, 
acompanhou o evento. “A 

Técnicos participam de 
mutirão de atendimento

Caixa Econômica Federal

Caixa é uma parceria estraté-
gica de todos os municípios 
e essa proximidade é muito 
importante para sanar ques-
tões burocráticas, acelerar 
os processos nas prefeituras 
e abrir um horizonte para 
novas ações que favorecem 
os municípios na execução 
dos projetos”, disse.

Representando a Caixa, 
o superintendente de rede, 
Denis Mendes de Melo Matias 
destacou a contribuição do 
mutirão de atendimento no 
aprimoramento da gestão 
pública e elogiou a atuação 
do Condemat na defesa pelos 
interesses dos municípios.

“A Caixa tem como missão 
promover o desenvolvimento 
do país e busca estar próxima 
aos municípios, prestando au-
xílio para uma gestão pública 
mais eficiente. Neste processo, 
contamos com o Condemat, 
que faz esta convergência de 
maneira muito competente. 
Essa parceria materializa este 
processo de gestão com inte-
resse no desenvolvimento do 
Alto Tietê”, ressaltou.

Mogi- Começaram a ser 
vendidos ontem os convites 
para o 1º Almoço Mineiro 
em prol da Festa do Divi-
no Espírito Santo de Mogi 
das Cruzes 2022. O evento, 
agendado para o próximo dia 
24 (domingo), é o primeiro 
a ser realizado, desde que a 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19) começou, em 
março do ano passado. O 
valor do convite é R$ 30 e 
pode ser adquirido na Livraria 
Católica Dom Divino loca-
lizada na rua Doutor Paulo 
Frontin, 381, no Centro 
de Mogi das Cruzes. O pa-
gamento, na loja, pode ser 
feito em dinheiro ou PIX. O 
atendimento é das 9 horas 
às 17h30. A organização 
pede que os convites sejam 
comprados com antecedência.  
Em 2022, a Festa do Divino 
será realizado de 26 de maio 
a 5 de junho, sob o tema 

“Divino Espírito Santo, fazei 
de mim um instrumento 
de vossa paz”. Os festeiros 
são Ricardo Lima da Costa 

Almoço Mineiro é a primeira 
ação da Festa do Divino 2022

Evento

organizar a situação financeira 
da festividade, no sentido de 
arrecadar fundos para que 
consigamos desenvolver as 
ações”, esclareceu o festeiro 
Ricardo, que destacou. “Para 
este evento, como tem de ser, 
vamos tomar as medidas de 
higiene necessárias, assim 
como todos os cuidados por 
ainda estarmos vivendo em 
meio a uma pandemia. Daí a 
proposta dele ser realizado 
no formato drive thru”.

Ricardo afirmou, ainda, o 
que ele espera para a edição 
da festa de 2022. “Ao que 
tudo indica, no próximo 
ano a festividade ocorrerá 
em seu formato completo, 
e sabemos do investimento 
que tem de ser feito para que 
ela aconteça de uma forma 
segura para todos. Por isso, 
ações como o almoço pre-
cisam ser realizadas”.        

A Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário está localizada 
na rua João Cardoso dos 
Santos, 940, no bairro da 
Vila Industrial, em Mogi..

Santuário Sagrado Coração 
de Jesus. Além disso, cada 
convite terá direito a uma 
sobremesa, que será o tra-
dicional doce de abóbora.

“A ideia do almoço surgiu 
pelo desejo de corresponder 
aos anseios dos devotos, 
que pedem pela realização 
de atividades em prol da 
Festa do Divino. Sabemos da 
expectativa de todos, e com 
o passar dos meses, claro, 
temos a preocupação de 

e Denise Rezende da Silva 
e os capitães de mastro são 
Eduardo Ferreira Rego e 
Milena da Costa Freire Rego.

O Almoço Mineiro ocor-
rerá no sistema drive thru, 
na Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário, na Vila Indus-
trial, e o almoço deve ser 
retirado das 11 às 14 horas. 
A composição do prato é: 
arroz, tutu de feijão, couve, 
bisteca e linguiça. Ele será 
preparado pela equipe do 

Ação ocorrerá no sistema drive thru, no próximo dia 24

Divulgação
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BANCO 42

CLD
PARINTINS

HIPOTECADO
RAOTFP

CASAROSADA
DLAANEL

FIDELIDADE
NOTAGIAÃ
HEBACORO

CANTORASV
TINALHE

GEJPOOL
IMOLEMO
RUIVAMES

ILUMINISMO

Antigo 
território

do Guaporé
(sigla)

Assegu-
rado;

garantido
(fig.)

Direciona o
vento do
ar-condi-
cionado

A pessoa
que sente 
prazer com
a dor alheia

Agir como
o “X9”

Sede do
governo

argentino

Aquele que
precisa de
cuidados
médicos

Condição 
obrigatória
na mono-

gamia

Banda de
rock: gra-
vou “It’s
My Life!”

Capital 
e maior

cidade da
Noruega

Porco
novo e
ainda

pequeno

Único
animal
que faz
guerra

“Falem
mal, mas
falem de

(?)” (dito)

Maria-(?),
doce
típico

brasileiro

Pedra do
amolador
de facas 

Período
básico de
cálculo

dos juros

Piscina,
em inglês
Rede local
(Inform.)

Pronome
oblíquo e-
quivalente
a  “a ele”

Joia de
formatura
Espécie

de canoa

Amiga do
Rolo (HQ)

Garota,
em inglês

Movimento
filosófico e
literário de
Voltaire 

Laila Zaid,
pela cor
de seus
cabelos

Tradicio-
nal prato carioca à 

base de frutos do mar

Que deixa passar luz
(fem.)

Faixa mais 
povoada do Brasil

Agostinho (?), primeiro
presidente de Angola

Informação
no pé de
página 
do livro

Elis
Regina e
Gal Costa

George
Eastman,
inventor
do filme 

fotográfico

Protetores de chuva
Tema de Valdirene,
na novela “Amor à

Vida” Cidade do
Garantido
e do Capri-

choso
(AM)

3/lan. 4/girl — pool. 5/aleta — dedar. 7/bon jovi. 9/parintins. 14/sopa leão veloso.

Mantenha a espe-
rança apesar dessa 
herança pesada. 
Parece que seus dias 
têm sido como céu 
cinzento, mas se 
tudo que vem um 
dia vai embora, seu 
sofrimento tem os 
dias contados.

Deixe que a fé na 
mudança cresça em 
seu coração e nunca 
deixe de lutar. 

Às vezes parece que 
as angústias estão 
durando tempo 
demais, mas se 

MOMENTO
especial

A IMPORTÂNCIA DE MANTER A ESPERANÇA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES:

THEREZINHA FRANCO MASCHIETTO

Parabéns por esse dia tão especial, muita alegria, paz e 

harmonia. Que todos os seus desejos se realizem, pois 

você merece. Feliz aniversário!

“ A diferença entre o possível e o 
impossível está no tamanho da sua 
determinação.”

 cultura@jornaldat.com.br

persistir e mantiver 
a integridade, em 
breve elas terão um 
ponto final.

Crianças Canhotas

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Algumas curiosidades e entenda melhor como 
auxiliá-las em seu desenvolvimento.
Nos canhotos, o hemisfério dominante do cérebro 
é o direito, isso faz com que eles trabalhem melhor 
com o lado esquerdo do seu corpo. As crianças 
canhotas normalmente possuem uma maior 
capacidade criativa, pois, seu hemisfério direito (o 
da criatividade, inspiração e habilidade artística) 
é mais estimulado e ativo. É muito importante 
que os pais tenham paciência durante a fase em 
que a criança canhota aprende a escrever, sendo 
necessária uma atenção à sua aprendizagem e 
desenvolvimento, porque tanto na escola como em 
atividades extracurriculares é muito comum que o 
lado direito seja mais estimulado que o esquerdo.
Pequenas e diárias tarefas podem se mostrar um 
pouco mais complicadas do que o normal, como 
recortar, usar o mouse e utensílios domésticos. 
No mundo ocidental, escrevemos da esquerda 
para a direita, o que para os canhotos signifi ca que 
sua mão irá cobrir algo recém-escrito, podendo 
fazer com que as palavras se transformem em 
borrões, para crianças que são novas ou ainda 
estão aprendendo essa tarefa será um pouco mais 
trabalhosa. 
A principal informação é que a criança canhota 
deve se sentir totalmente à vontade e confortável, 
nunca sendo forçada a usar a mão direita para algo 
que não lhe pareça natural e que seja mais difícil.  
Mais detalhes: gruporabbit.com.br/interativomogi
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Fibrose cística atinge um a cada 10 mil nascidos

Setembro foi escolhido como o mês de conscientização da fibrose cística. 

A ação é importante por conta do desconhecimento da doença, levando 

em conta que 1 a cada 10 mil nascidos no Brasil são diagnosticados com 

a enfermidade, conforme o Instituto Unidos Pela Vida – Instituto Brasileiro 

de Atenção à Fibrose Cística. Também conhecida como Doença do Beijo 

Salgado ou Mucoviscidose, a fibrose cística afeta principalmente os pulmões, 

pâncreas e o sistema digestivo.

COMEMORAÇÃO

Saber viver com fé, alegria 
e entusiasmo e respeitar o 
próximo. Esta é a receita da 
aposentada Therezinha Ri-
beiro Zugaib, que completa 
83 anos de idade, em dezem-
bro deste ano. O conselho é 
para quem ainda vai entrar 
para a estatística dos idosos, 
a partir dos 60 anos. Na úl-
tima sexta-feira, dia 1º de 
outubro foi comemorado o 
Dia Nacional e Internacional 
do Idoso para sensibilizar a 
sociedade para as questões 
do envelhecimento da po-
pulação.

“O segredo é viver bem 
com a família e os amigos, ter 
prazer pelo tempo que pas-
sou, agradecendo por tudo. 
Envelhecer é um privilégio e 
assim deve ser considerado”, 
aconselhou ela, que é viúva 
e mora sozinha, mas sempre 
tem os dois filhos e três netos 
por perto para dar sentido à 
vida. Todos os dias, e agora 
com o retorno gradual das 
atividades em geral, Therezi-
nha faz caminhada, já tomou 
as duas doses da vacina con-
tra o coronavírus e sai com 

Cristina Gomes 

Dia do Idoso abre espaço para  
reflexão urgente e necessária
Saber envelhecer é um dos maiores desafios nesta fase. Cada vez mais a população idosa cresce sem a devida atenção merecida

res, colegas e alunos e a ter 
uma vida com o propósito 
de aprender coisas novas. 
Com a pandemia, ela que é 

Arquivo pessoal

Therezinha Zugaib é um exemplo de idosa ativa e consciente 

saúde+
maturidade

aposentada ficou mais em 
casa e agora neste ano é que 
começou a retomar algumas 
atividades.

Reflexão
Para a presidente do Con-

selho Municipal do Idoso de 
Mogi das Cruzes, Juraci Fer-
nandes de Almeida, há mais 
motivos para chorar do que 
comemorar: “Infelizmente 
o cenário é muito negativo 
para o envelhcimento. Mais 
de 10% da população vive 
sozinha, acima de 80 anos, 
muitas vezes até acamado 
sem acesso a políticas públi-
cas, ou muitas vezes, são o 
arrimo da família, mas pre-
cisam de mais cuidados por 
isso o número crescente de 
idosos precisa ser acompa-
nhado por ferramentas que 
auxiliem como uma rede de 
atendimentos”, avaliou.

Apesar disso, os ‘jovens de 
cabelos brancos’ estão con-
seguindo envelhecer mais 
ativos e participativos e isso 
é um ponto positivo, mas 
para aqueles que tem mais 
condições financeiras, o que 
difere da maioria dos brasi-

leiros sem acesso a saúde, 
segurança e renda.  

Além disso, ressalta, não 
se sabe nem quantos idosos 
o País tem ao certo já que o 
censo não está sendo rea-
lizado. Apesar disso quem 
estava acostumado a ver o 
idoso com bengala e difi-
culdade de andar como era 
no passado, hoje a imagem 
é outra. Muitos idosos são 
ativos e estão no mercado 
de trabalho.

Há pouco tempo, o Con-
selho do Idoso ganhou uma 
sala para atendimento na  
sede da Secretaria Municipal 
de Assistência Social  com 
uma secretária para realizar 
os atendimentos administra-
tivos. Em três meses foram 
107 denúncias, o que possi-
bilita acompanhar mais de 
perto a realidade dos idosos 
e acionar os órgãos compe-
tentes para a tomada de pro-
vidências. De acordo com o 
Conselho do Idoso, apenas 
o atendimento administra-
tivo já foi responsável pelo 
aumento de demandas rece-
bidas pelo órgão em relação 
aos três meses anteriores.

todos os protocolos de segu-
rança - uso de máscara, gel 
e evita aglomerações. Ela faz 
aulas online da Universidade 
Aberta à Integração (Unai) e 
de vez em quando passeia 
pelo shopping. Cuida dos 
netos sempre que possível 
e se mantém com o corpo e 
a mente ativos: “Sem fé não 
conseguimos nada, mas te-
mos que entender que a vida 
não é só alegrias. Teremos 
momentos de tristeza, que 
são fases, mas logo passa”, 
afirmou ela, que já perdeu 
um filho num acidente de 
carro e hoje resta a saudade, 
mas como ela mesma diz, os 
outros dois filhos: Eduardo 
e Cristiane são seus incenti-
vos para viver. E além deles, 
os netos Maria Vitória, Ma-
ria Flor e o Noah são a sua 
maior alegria. Há muitos 
anos, ela sempre trabalhou 
para o próximo. Atuou por 
25 anos no Centro Espírita 
Perserverança, em São Pau-
lo; oito anos na Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer 
Guiomar Pinheiro Franco e 
também na Casa da Amizade: 

“Caminho todos os dias, vou 

ao supermercado e quando 
dá vou até o shopping”. A 
UNAI também ajuda a man-
ter contato com professo-
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SAÚDE

Muita gente não sabe, 
mas desde o último dia 
2 de setembro está em 
vigor a lei federal 14.198 da 
videochamada, que prevê 
aos pacientes internados, 
a possibilidade de ligações 
em vídeo com a família. Mas 
atenção: vale apenas para 
aqueles que não podem 
receber visitas nos hospitais, 
clínicas, leitos de enfermaria 
e apartamentos.

O especialista em Relações 
de Consumo, Dori Boucault 
acredita que a lei veio para 
humanizar o atendimento 
com a pandemia. A quan-
tidade de chamadas, infor-
mou ele, conforme prevê a 
legislação é de pelo menos 
uma por dia e quem deve 
tomar esta providência é 
sempre a instituição  hos-
pitalar que deve propiciar 
os meios necessários e toda 
a logística para garantir o 
cumprimento da vontade 
de familiares e principal-
mente do paciente: “Volto 
a dizer, que a lei prevê a 
higienização e todos os 
cuidados necessários, além 
de possibilitar o melhor 
horário para o contato do 
paciente internado com a 
sua família”, afirmou. 

O profissional responsável 
pelo paciente deverá dosar 
as chamadas, inclusive, a 
sua duração para deter-

Lei da videochamada chegou 
para humanizar atendimento
Lei federal foi implantada com a pandemia do coronavírus para tranquilizar familiares que possuem pacientes internados

Divulgação

Lei da videochamada permite tratamento mais humanitário aos pacientes internados

minar as possibilidades e 
o tempo para o paciente 
não se emocionar demais 
ou não ficar ansioso depois 
até chegar ao ponto de 
atrapalhar a sua pronta 
recuperação. 

O próprio hospital, clínica 
ou instituição vai oferecer 
o equipamento necessário 
para possibilitar a chamada. 
O paciente poderá assinar a 
autorização para as video-
chamadas conscientemente 
antes da internação ou a 
própria família poderá fazer 
isso. Para Dori, a medida é 

benéfica tanto para a família 
como para o paciente, que 
muitas vezes, e com a pan-
demia fica isolada dentro do 
hospital sem contato com 
a família apenas escutando 
notícias ruins, barulhos e 
informações trágicas. 

Um dado importante 
é que o serviço de saúde 
deverá guardar os dados das 
chamadas. A lei, inclusive, 
determina a proibição de 
divulgação das imagens por 
qualquer meio que possa 
expor o paciente ou o serviço 
de saúde: “A nova lei veio 

para trazer humanidade, 
apoio e aconchego. Quem 
já teve um parente na UTI 
sabe que uma chamada 
de vídeo, onde a família 
possa ver o paciente e ele a 
família faz todos se sentirem 
melhor e com o coração 
mais aliviado”. E nos ca-
sos onde o paciente está 
inconsciente? A chamada 
poderá ser realizada, desde 
que a autorização para 
isso tenha sido dada pelo 
próprio paciente antes da 
internação.

Para o especialista em 

Relações de Consumo, o 
que precisa ser feito agora 
é a divulgação da nova lei 
para que todos tenham 
conhecimento dela e possa 
usufruir dos seus benefí-
cios. A lei abrange desde 
os setores de enfermaria, 
apartamento e Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
com o devido controle. A 
videochamada também 
deve respeitar os protocolos 
sanitários e os serviços de 
saúde são responsáveis pela 
operacionalização e apoio 
logístico e até pacientes 
inconscientes poderão ser 
beneficiados, desde que 
tenham tido a vontade 
expressa de forma prévia: 

“Como eu já disse é uma lei 
extremamente humanitária 
e necessária que veio com 

a pandemia. A lei já entrou 
em vigor e não tem regula-
mentação posteriormente 
serve apenas para os pa-
cientes impossibilitados de 
recebem visitas. Aliás, isso 
já está no caput (cabeça) 
da lei”, completou ele.

De acordo com a nor-
ma, os serviços de saúde 
propiciarão, no mínimo, 
uma videochamada diária 
aos pacientes internados, 
respeitadas as observações 
médicas sobre o momento 
adequado. No entanto, se 
houver contraindicação 
para as chamadas por vídeo, 
o profissional de saúde 
deverá justificar e anotar 
no prontuário. A partir 
de agora, os serviços de 
saúde precisam buscar a 
adequação imediata à lei. 

Dori Boucault elogiou nova lei que entrou em vigor 

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.
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