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Licitação para instalar radares na 
rodovia Mogi-Dutra é suspensa

Certame foi impugnado e o Departamento de Estradas de Rodagens precisará esclarecer algumas dúvidas

SUZANO

  Romu completa 3 anos e integrantes 
recebem homenagens. Cidades, página 7

A Secretaria de Estado dos Trans-
portes informou que o processo li-
citatório para a instalação do siste-
ma de monitoramento de veículos 
por câmeras e radares na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88) foi impugnado 
e está paralisado. O processo havia 
sido anunciado neste ano e previa 
um novo sistema de fiscalização na 
via. A fiscalização do tráfego segue 
sendo realizada pela Polícia Militar 
Rodoviária por radares portáteis, 
operados pelos agentes de campo.  
Cidades, página 6

Procedimentos puderam ser re-
tomados na cidade com a diminui-
ção dos casos de coronavírus, en-
tretanto, apenas as operações que 
não precisam de internação foram 
liberadas, mas a Prefeitura já estu-
da liberar cirurgias mais complexas. 
Cidades, página 4

Procedimentos

MOGI RETORNA 

COM CIRURGIAS 

ELETIVAS

Educação

Poá abre 
inscrições para 
crianças fora da 
rede municipal 
Cidades, página 7

MOGI

GCM realiza 

treinamento de 

armamento e 

tiro. p4
Processo estava bem encaminhado, mas agora não tem data para que seja retomado pelo DER
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Lazer

Parques de Mogi das Cruzes e 
Suzano recebem bom público

Mesmo com pandemia de coronavírus, espaços estão 
sempre ocupados. Cidades, página 5
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DÚVIDAS SOBRE ENERGIA
Cerca de 5.000 famílias da região de 

Jundiapeba, em Mogi, terão a opor-

tunidade de tirar dúvidas, receber 

orientações sobre o uso seguro e efi-

ciente da energia elétrica, se cadas-

trar na Tarifa Social de Energia Elétri-

ca, que concede desconto à famílias 

de baixa renda, e ter lâmpadas de 

maior consumo substituídas por LED, 

sem sair de casa. Até final de dezem-

bro, os Agentes da Boa Energia, téc-

nicos do projeto desenvolvido pela 

EDP, distribuidora de energia elétri-

ca do Alto Tietê, vão visitar residên-

cias do bairro. As visitas seguem to-

dos os protocolos sanitários vigentes 

de combate à Covid-19.

TARIFA SOCIAL
Os Agentes orientam os moradores 

sobre dicas de economia de energia, 

para que a conta de luz caiba de for-

ma saudável no orçamento domésti-

co, sobre a possibilidade de cadastro 

no programa Tarifa Social de Energia 

Elétrica, que permite desconto de 

até 65% na fatura, bem como sobre 

a renegociação de eventuais débitos 

com a Concessionária, com condi-

ções diferenciados. Além disso, cada 

família tem direito de substituir até 

8 lâmpadas de maior consumo por 

LED, que são mais econômica, durá-

veis e sustentáveis.

TEATRO
O Teatro Contadores de Mentira re-

cebe novamente público depois de 

18 meses sem atividades presenciais 

devido à pandemia de Covid 19. Para 

inaugurar a nova fase, o Teatro Con-

tadores de Mentira recebe o grupo 

peruano, Peru Fusión Teatro. Ama-

nhã, às 20 horas, o espaço recebe 

a obra Caminatas e Insomnios, pri-

meiro trabalho solo de Lucho Ramí-

rez ao deixar o grupo Cuatrotablas, 

de certa forma sintetiza a experiên-

cia. Os ingressos serão reduzidos e 

para consegui-los é preciso em con-

tato pelo WhatsApp 995594-5852.

DESEMPENHO
Os alunos dos 2° anos do Ensino Fun-

damental das escolas da Rede Muni-

cipal de Santa Isabel estão participan-

do da Avaliação de Fluência Leitora 

em parceria com a Universidade Fe-

deral de Juiz de Fora (MG) que irá 

até o dia 28 deste mês. A prova tem 

como objetivo observar o desempe-

nho de cada aluno na leitura e inter-

pretação de texto.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Tecnologia nos trilhos

A
té o final do ano, a Companhia 
Paulista de Trens Metropolita-
nos (CPTM) deve desativar as 
bilheterias das estações das li-

nhas 11-Coral e 12-Safira, que servem o Alto 
Tietê, assim como de todas as outras linhas 
da companhia, o mesmo vai ocorrer com as 
bilheterias do Metrô. Para vender o bilhetes, 
sem as cabines, o usuário do sistema preci-
sará usar o cartão de transporte, aplicativo 
no celular ou máquinas de autoatendimen-
to. Há ainda a possibilidade de comprar o 
bilhete em um ponto físico, como uma loja.

Parece que este é um caminho sem volta; 
a tecnologia está impactando diretamente 
o sistema metroferroviário, mas desta vez 
não diretamente nos trens, e sim no siste-
ma de venda de bilhetes, e é claro vai afetar 
os passageiros.

A Secretaria de Estado de Transportes Me-
tropolitanos disse, no começo do mês, que 
25% dos usuários da CPTM utilizam o bi-
lhete físico, ou seja, um quarto das pessoas 
que utilizam o transporte sob trilhos.

No Alto Tietê, muitas pessoas que não es-
tão familiarizadas com tecnologia vão precisar 

de ajuda no começo e de algum treinamento 
de familiares para que possam utilizar a tec-
nologia na hora de comprar os bilhetes, ou, 
talvez, utilizar o Bilhete Único ou o Bilhete 
Ônibus Metropolitano (BOM).

Também, recentemente, a CPTM revelou 
que não haverá nenhum acréscimo valor da 
passagem e que nenhum funcionário perderá 
o emprego em razão do fim das bilheterias.

Sistemas de transportes fazem o mesmo 
em outros países; estão abolindo o papel e 
utilizando meios eletrônicos para que pos-
sam comprar a passagem. Por aqui o cami-
nho parece ser este, nos ônibus da capital 
paulista mesmo, são raras as vezes que o 
passageiro paga a passagem com dinheiro.

No entanto, há sempre a expectativa de 
que a parte que afeta mais o usuário, o des-
locamento, também melhore cada vez mais. 
Certamente as falhas e problemas não são os 
mesmos dos anos 1990 e começo dos anos 
2000, a tecnologia também foi aplicada di-
retamente nos trilhos, no entanto, o número 
de usuários esta cada vez maior, o que re-
quer atualização e cada vez mais melhorias 
por parte da companhia.

O famoso historiador Ar-
nold Toynbee, ao estudar ci-
vilizações em todas as épocas, 
concluiu que a autoadoração 
era, e é, a religião da huma-
nidade, vestida de vários dis-
farces. O “eu” do homem é o 
deus do humanismo ateísta. 

A religião do Anticristo bus-
ca negar o verdadeiro Deus 
para que o “eu” possa ser en-
tronizado no Seu lugar. Para 
a filosofia da Nova Era o ho-
mem se tornou deus através 
do processo evolutivo, pelo 
domínio das forças inerentes 
na natureza ou no cosmos. 
Esse era o super-homem de 
Nietzsche e Hitler. 

Essa obsessão de ser deus 
nos últimos 50 anos se rea-
lizou na religião popular das 
massas. O historiador Herbert 
Schlossberg afirmou: “A exal-
tação da humanidade à con-

Deus-homem e Homem-Deus

ARTIGO
Mauro Jordão

dição de divindade, portanto, 
data dos primórdios da antigui-
dade, mas sua transformação 
numa ideologia que domine 
as massas é um traço carac-
terístico da modernidade”. 

Aos que não querem acei-
tar a pregação da Confissão 
Positiva, Satanás sutilmente 
introduz a linguagem pseu-
docientífica da Psicologia que 
afirma que podemos retirar 
poderes mentais mágicos do 
nosso subconsciente, que é a 
chave para realizar curas mi-
lagrosas do corpo, da alma, 
do espírito, da mente e das 
emoções. O ser maligno ainda 
afirma, mentirosamente, que 
temos dentro de nós tudo 
que precisamos. Isso é des-
viar a fé do homem de Deus 
para si mesmo, aprendendo a 
encontrar em contato com o 
nosso verdadeiro “eu”, o falso 

caminho de poder que está a 
nossa disposição, praticando 
a meditação transcendental, 
mantras ou ioga. 

Essas práticas não foram 
recomendadas por Jesus. Em 
Mateus 6: 6 Ele recomenda a 
quem deseja orar, entrar no 
seu quarto, ou em algum re-
fúgio secreto, fechar a porta e 
conversar com Deus em se-
gredo, primeiro agradecendo 
as bênçãos recebidas das Suas 
Mãos, depois pedir como uma 
criança pede ao pai o que de-
seja ou necessita, porque Ele 
também é nosso Pai, e você 
será recompensado confor-
me a Sua vontade. Sem dú-
vida, a agenda de Deus está 
aberta a qualquer momento 
para você estar diante do seu 
Trono de Graça.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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MatériaOrta ditil utus oc 
ocae et? Cam ia Seridie

Abre 6 colNihiliac taturnius 

in rem re conum diura ac

MatériaNatus orum 
abemo vit.

matéria Um noc, 
catquam taresti 
mmodicaeque 
et; neque ia
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Exposição reúne trabalhos 
feitos por crianças

Mogi - Desde pequenos 
ouvimos a frase “As crian-
ças são o futuro da nação”, 
isso porque as crianças têm 
mais facilidade em absorver 
informação e transformar em 
ações, já que mentes curiosas 
levantam debates importantes. 
É por isso que em Mogi das 
Cruzes (SP) foram selecionadas 
80 crianças, do quinto ano, 
da Escola Centro Municipal 
de Projetos Educacionais 
(Cempre) para um projeto 
com o foco no futuro, tendo 
como vertente a reciclagem e 
o empreendedorismo.

O projeto, iniciado no dia 
06 de outubro, mostrou para 
as crianças que a sucata pode 
ser um aliado da criatividade. 
Desde então, foram produzidas 
esculturas abstratas, bailarinas, 
carinhos e outros objetos da 
escolha de cada um.

As crianças também par-
ticiparão de um bate-papo 
sobre empreendedorismo e 
reciclagem.

O projeto conta com dois 
renomados artistas brasileiros 

Projeto Reciclarte

desse segmento. Há mais de 
40 anos, Lúcio e Rodrigo 
Bittencourt, radicados em 
Mogi das Cruzes vem reali-
zando arte com sucata, sendo 
responsáveis por mais de 20 
monumentos instalados em 
diversas cidades do estado 
de São Paulo. “O intuito 
é que as crianças, além de 
produzirem arte, estejam 
atentas para a importância 
da questão ecológica através 
da reciclagem de materiais 

e também da autonomia”, 
destacou o artista Rodrigo 
Bittencourt.

Ontem, foi realizada uma 
miniexposição com as peças 
feitas pelas crianças na co-
memoração dos 308 anos 
do bairro do Botujuru das 
11 até às 14h30. Além das 
esculturas em sucata, todos os 
alunos da escola produzir am 
trabalhos com o conceito da 
reciclagem, utilizando mate-
riais como papéis e plásticos. 

Miniexposição contou com peças feitas pelas crianças

Divulgação

GCM realiza treinamento sobre 
utilização de armamento e tiro 

Mogi- A Guarda Civil 
Municipal(GCM) está reali-
zando nesta semana um curso 
de treinamento prático de 
armamento e tiro na Academia 
da Polícia Civil, localizada na 
cidade. O trabalho, que faz 
parte das ações de capacita-
ção contínua da corporação, 
começou nesta segunda-feira 
e tem a participação de 136 
guardas municipais habilitados 
a utilizar armamento durante 
o trabalho.

O curso está sendo ministrado 
pelo guarda municipal Miller 
Cavichioli Arboleya, formado 
pelo Centro de Treinamento 
Tático da (CBC), em Ribeirão 
Pires, uma das melhores estru-
turas de formação de instru-
tores do país. O treinamento 
foi realizado até ontem, com 
orientações sobre utilização de 
munições e situações práticas 
de utilização do armamento 
e de tiro.

“Oferecer capacitação e trei-
namento de qualidade para a 
Guarda Municipal é investir 
em um atendimento cada vez 

Capacitação

melhor para a população. Isso se 
reflete em melhores condições 
de trabalho para o profissional 
e em mais segurança para o 
cidadão”, afirmou o secretá-
rio municipal de Segurança, 
André Ikari.

O secretário lembrou ainda 
que o trabalho de capacitação 
da GCM vem sendo realizado 
continuamente pela Prefeitura. 
Nesta segunda, por exemplo, 
seis agentes encerraram o 
curso de Gestão e Comando 

para Inspetores de Guardas 
Municipais, em Guarulhos. A 
capacitação foi realizada em 
parceria com a corporação 
do município.

No próximo final de semana, 
13 guardas municipais farão 
o treinamento “Estágio de 
Operações Policiais”, com 
professores da Academia de 
Polícia Civil, na sede do Garra/
Dope, em São Paulo. No mês 
passado, esta capacitação já 
foi realizada com 12 agentes .

Trabalho conta com a participação de 136 agentes

Divulgação/PMMC

Cirurgias eletivas são retomadas 
com a diminuição da Covid-19
Por enquanto estão sendo realizadas as intervenções que não necessitam de internações nos hospitais

SAÚDE

Mogi - A redução da ocu-
pação de leitos por corona-
vírus (Covid-19), aliado ao 
programa de vacinação que 
chegou a mais da metade 
da população na maioria 
das cidades do Alto Tietê, 
levou ao novo processo de 
retomada das chamadas cirur-
gias eletivas: procedimentos 
cirúrgicos considerados não 
urgentes.

Segundo a Prefeitura, a 
Secretaria de Saúde esclareceu 
que já vem trabalhando na 
retomada das cirurgias eletivas, 
não em regime de mutirão, 
e que a Unica do distrito de 
Jundiapeba retomou no início 
do mês pequenas cirurgias 
sem necessidade de inter-
nação, como cauterizações, 
biópsias, retirada de tumores 
e outras. “São cerca de mil 
pacientes em lista de espera 
na unidade e a capacidade é 
para realizar pouco mais de 
300 procedimentos por mês, 
o que permitirá eliminar a fila 

Retorno das operações não agendadas começaram na Unica de Jundiapeba; mil pessoas aguardam na fila

até o final do ano”, explicou.
Outro ponto é a retomada 

das cirurgias de catarata 
na Santa Casa e a prepa-
ração para procedimentos 
de ortopedia e neurologia. 

Segundo o município, a 
unidade recebeu uma emenda 
parlamentar para atender à 
demanda para a retirada de 
pinos, com 500 pacientes 
na fila de espera. “O plano 

de trabalho está sendo ela-
borado em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde”, informou a Prefeitura.

E o Hospital Municipal 
Pref. Waldemar Costa Filho, 

localizado no distrito de Braz 
Cubas, deu início nesta semana 
à convocação de pacientes 
para exames pré-operatórios. 
Segundo a Pasta, os setores de 
Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), centros cirúrgicos e 
demais dependências foram 
reformadas e revitalizadas 
para a volta das cirurgias 
a partir de novembro. “O 
atendimento começa pelas 
cirurgias ginecológicas, es-
pecialidade que congrega a 
maior demanda”, concluiu.

No Estado 
A retomada das cirur-

gias eletivas nos hospitais 
estaduais vem sendo feita 
desde o final do mês pas-
sado. Em 29 de setembro, 
o governador João Doria 
(PSDB) anunciou a volta 
do Corujão da Saúde, com 
foco na área de oncologia 
para reduzir a demanda 
reprimida, com 335 mil 
exames e 19,1 mil sessões 
de radioterapia.

E nesta quarta-feira o 
governo estadual anunciou 
a nova fase, com a oferta de 
51 mil consultas, exames e 
cirurgias oftalmológicas para 
pacientes já agendados na 
rede estadual.

André Diniz
Guilherme Berti/PMMC
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Dia D com Cabelegria encerra 
programação com doações

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes vai promover na 
próxima terça-feira a última 
ação da agenda especial criada 
pelo órgão em alusão à cam-
panha Outubro Rosa. Será 
o Dia D com o Cabelegria, 
uma parceria com salões de 
cabeleireiros da cidade, que 
vai beneficiar a ONG Cabe-
legria com parte dos recursos 
provenientes dos cortes de 
cabelo feitos no dia.

Quem quiser contribuir, 
portanto, basta procurar no 
dia 26 um dos quatro sa-
lões parceiros da iniciativa 
e realizar o corte de cabelo. 
As pessoas também podem 
ajudar doando ao banco de 
perucas da cidade as mechas 
resultantes do procedimento. 

O projeto foi trazido à 
cidade a partir da parceria 
entre a ONG Cabelegria e 
o Fundo Social de Mogi das 
Cruzes. O banco de perucas 
recebe a doação de mechas 
de cabelos naturais, entrega 
certificados aos doadores e 
também disponibiliza perucas 

Outubro Rosa

já confeccionadas para pessoas 
que sofreram com a perda de 
cabelos, muitas por conta do 
tratamento oncológico.

No local, é possível expe-
rimentar todas as perucas 
disponíveis e levar para casa 
aquela que mais agradou. A 
pessoa também pode trocar 
uma unidade por outra, se 
assim desejar. O único pe-
dido é para que seja feita a 
devolução de peruca ao banco 
depois que ela não tiver mas 
serventia, para que assim ela 
possa ser reaproveitada por 
outras pessoas.

O banco de perucas de 
Mogi das Cruzes funciona no 
prédio do Pró-Mulher, também 
sede da Secretaria Municipal 
de Saúde, às terças e quintas, 
sendo terça no período da tarde 
(13 às 16 horas) e quinta no 
período da manhã (9 ao meio 
dia). Desde que o banco foi 
criado, mais de 240 perucas 
já foram doadas.

Outras ações
No último dia 14, o Fundo 

Social realizou uma live em 
parceria com a ONG Cabe-
legria, pela programação do 
Outubro Rosa. Dela partici-
param a presidente da ONG, 
Mariana Robrahn, a técnica 
em radiologia médica, Sônia 
Lobo e a convidada especial, 
Tatiana Cristina Cardoso Pres-
tes Morais.

Pela mesma programação 
especial, também ficou aberta 
para visitação até ontem 

a exposição fotográfica “Se 
Toque”. Idealizada pela produ-
tora de arte Camila Francini, a 
mostra busca ressaltar a beleza 
da mulher real, ao mesmo 
tempo em que traz à tona uma 
maior conscientização sobre 
o autocuidado e a prevenção.

Outra ação da agenda especial 
do Outubro Rosa do Fundo 
Social é o Ritmo Rosa, um mega 
aulão de ritmos que também 
foi realizado até ontem, em 
frente ao Ginásio Municipal 
de Esportes Professor Hugo 
Ramos. A ação arrecadou leite 
em pó, que será doado pelo 
Fundo Social para instituições ..

Suzano Vôlei fecha parceria 
técnica com Faculdade Piaget

O Suzano Vôlei e a Faculdade 
Piaget selaram oficialmente 
uma parceria técnico-científica, 
que busca beneficiar atletas 
da equipe e estudantes dos 
cursos da instituição. O acor-
do de cooperação assinado 
prevê ações entre as partes 
que incluem o oferecimento 
de bolsas de estudos aos 
jogadores suzanenses.

A confirmação da parceria 
ocorreu nesta semana, durante 
visita da equipe ao campus 
da instituição de ensino. 
Toda a estrutura da faculdade 
foi apresentada à comissão 
técnica e ao elenco, antes da 
assinatura de contratos entre 
o diretor-geral da faculdade, 
Marcus Rodrigues, e o pre-
sidente do Suzano Esporte 
Clube, Fernando Cordeiro 
de Oliveira.

O diretor destacou a im-
portância do momento para 
a faculdade, ressaltando o 
desejo de fortalecer laços 
com o esporte e a cidade. “A 
Piaget vem transformando 
vidas por meio do ensino 

Benefício

superior, proporcionando 
uma formação profissional 
diferenciada. Estamos sempre 
à disposição para abraçar 
parcerias em prol da popula-
ção e da nossa comunidade 
acadêmica. Parabenizo toda 
a equipe do Suzano Vôlei 
pelo profissionalismo e de-
terminação nesta nova fase de 
retomada do time, que tenho 
certeza que em muito breve 
trará momentos importantes 
de alegria e orgulho para a 

nossa cidade”, disse.
No modelo de patrocínio, 

o Suzano Vôlei terá à sua dis-
posição toda a expertise dos 
núcleos da instituição com 
diversos serviços e suporte 
multiprofissional como aten-
dimento e reabilitação dos 
atletas na “Clínica da Saúde”, 
avaliação nutricional com 
orientação alimentar, além 
de palestras orientativas com 
temas médicos, nutricionais 
e financeiros.

Acordo prevê bolsas de estudos aos jogadores 

Divulgação

Mesmo com pandemia 
parques seguem cheios
Parques de Mogi e Suzano permaneceram fechados durante a fase mais crítica da pandemia

LAZER 

Região - As prefeituras de 
duas cidades reforçaram que 
os seus principais parques 
públicos seguem recebendo 
a população no período con-
siderado como de retomada 
das atividades pós-pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
mas que algumas medidas 
seguem sendo aplicadas 
para garantir a integrida-
de física e o bem-estar dos 
frequentadores.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que desde o 
mês de setembro a visitação 
está permitida nos parques 
do Centenário da Imigração 
Japonesa e Leon Feffer, com 
a autorização para piqueni-
ques e entrada do público 
com caixas térmicas, desde 
que não haja o consumo de 
bebidas alcoólicas no espaço. 
O Parque da Cidade também 
está liberado para atividades 
esportivas e de lazer.

Segundo a administração 
municipal, o público estimado 

para os três parques por 
semana é de mais de 25,5 
mil: até 13 mil por semana 
no Centenário; 2,5 mil no 
Leon Feffer e 10 mil visi-
tantes semanais no Parque 
da Cidade.

Segundo a Prefeitura de 
Suzano, o parque municipal 
Max Feffer está reaberto 
desde o dia 26 de setembro 
de 2021. A abertura também 
englobou a Arena Suzano, 
que voltou a receber jogos 

de voleibol da equipe de 
Suzano no Campeonato 
Paulista de Volei Masculino.

O local ficou fechado des-
de o início do mês de abril, 
com o início da pandemia 
do novo coronavírus e com 

a utilização da Arena Suzano 
como hospital de campanha. 
As dependências do parque 
também foram usadas como 
um dos três centros de va-
cinação em massa para a 
Covid-19, para pacientes a 
pé e no sistema de drive-thru.

Segundo a administração 
municipal, o local segue 
aberto entre 6 e 18 horas, 
e segue sendo obrigatório 
o uso de máscaras. “Depois 
da reabertura, o parque tem 
recebido uma média de 700 
pessoas por dia”, concluiu 
a administração em nota.

André Diniz

Em Mogi das Cruzes, o público estimado por semana é de 25 mil pessoas

Ney Sarmento/PMMC

Itaquá - A Prefeitura pror-
rogou o Programa de Regu-
larização Fiscal (Refis) até 20 
de dezembro deste ano para 
que as pessoas que tenham 
dívidas municipais consigam 
negociar o pagamento de 
impostos como Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto Sobre Ser-
viços (ISS), taxas ou multas 
administrativas, desde que o 
vencimento tenha ocorrido 
até 30 de julho.

São dois pontos para 
atendimento presencial: o 
Departamento de Dívida 
Ativa (avenida Vereador José 
Barbosa de Araújo, 260 - Vila 
Virgínia) e a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co (rua Dom Thomás Frei, 
89 - centro). O processo 
também pode ser feito de 
forma on-line pelo site da 
prefeitura (www.itaquaque-
cetuba.sp.gov.br).

“Essa é uma boa oportu-
nidade de regularizar todas 
as pendências municipais. 
Sabemos o quanto tem sido 
difícil pagar as contas com 
essa crise econômica, por 
isso decidimos prorrogar o 
Refis até dezembro”, disse o 
prefeito Eduardo Boigues (PP). 

Refis é 
prorrogado  
até o dia 20  
de dezembro

Impostos e taxas

Mogi das 
Cruzes 
informou que 
desde o mês 
de setembro a 
visitação está 
permitida
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Procon alerta população 
sobre o golpe do falso fiscal

Mogi- O Procon recebeu 
nesta semana a denúncia de 
três comerciantes da cidade 
a respeito da visita de uma 
mulher se apresentando como 
fiscal do Procon e alegando 
que deveriam adquirir um 
novo exemplar do Código 
de Defesa do Consumidor, 
com as atualizações da lei 
promovidas em 2021, no 
valor de R$ 30,00, sob pena 
de serem multados. 

Alguns fornecedores fizeram 
a compra, mas desconfiaram 
da conduta e ligaram para o 
Procon. Situação semelhante 
já ocorreu no município em 
2020 e também em outras 
cidades. 

“Os fiscais do Procon Mu-
nicipal e da Fundação Pro-
con habitualmente atuam no 
mínimo em dupla e sempre 
se apresentam com a cartei-
ra funcional que comprova 
habilitação de fiscal. Além 
disso, eles não vendem ou 
solicitam qualquer pagamento 
por informação ou produto”, 
alertou a coordenadora do 

Conduta criminosa

Procon de Mogi das Cruzes, 
Fabiana Bava.

A Lei 12.291/2010 prevê a 
obrigatoriedade dos estabeleci-
mentos comerciais manterem 
em local visível e acessível 
o exemplar do Código de 
Defesa do Consumidor para 
consulta, mas não há exigência 
de que seja substituído a cada 
atualização da lei.

É possível inclusive baixar o 
CDC para impressão gratuitamente 
no site da Fundação Procon 
SP: www.procon.sp.gov.br/
codigo-de-defesa-do-consumidor.

“A venda do Código de 
Defesa do Consumidor não 
é proibida, mas quando a 
pessoa se passa por um agente 
de fiscalização, funcionário 
público e ainda ameaça aplicar 
multa, a conduta é criminosa”, 
ressaltou a coordenadora.

O Procon orienta todos a 
solicitarem sempre apresentação 
da funcional de fiscal, a não 
pagarem qualquer valor ou 
comprarem qualquer produto 
e também a denunciarem o 
caso à Polícia.  O telefone do 
Procon de é 4798-5090.

Procon recebeu denúncia de três comerciantes

Divulgação/PMMC

Licitação para instalar radares 
na Mogi-Dutra está suspensa
Certame foi impugnado e agora o DER precisa esclarecer alguns esclarecimentos antes de retomar o processo

TRÂNSITO

A Secretaria de Estado dos 
Transportes informou durante 
a quarta-feira passada que 
o processo licitatório para 
a instalação do sistema de 
monitoramento de veículos 
por câmeras e radares na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-
88) foi impugnado e está 
paralisado. O processo havia 
sido anunciado neste ano e 
previa um novo sistema de 
fiscalização na via.

A fiscalização de velocida-
de por câmeras e radares é 
um dos principais recursos 
usados pelas autoridades 
para garantir a obediência 
dos motoristas ao Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). 
No entanto, este recurso está 
em xeque na cidade de Mogi 
das Cruzes e em uma das 
principais rodovias da região.

Segundo o Departamento 
de Estradas de Rodagem 
de São Paulo (DER-SP), o 
processo licitatório iniciado 
no segundo semestre, cuja 

abertura dos envelopes estava 
prevista para o final da semana 
passada, hoje em seu banco 
de dados na internet consta 
como sine die, ou sem data 

prevista. “O DER recebeu 
um pedido de impugnação 
do processo licitatório, e 
agora trabalha para respon-
der aos questionamentos e, 

posteriormente, marcar uma 
nova data para a abertura dos 
envelopes”, informou órgão.

A fiscalização do tráfego, 
segundo a secretaria estadual, 

segue sendo realizada pela 
Polícia Militar Rodoviária por 
radares portáteis, operados 
pelos agentes de campo. “Cabe 
salientar que o cumprimento 
dos limites de velocidade é 
dever de todos”, declarou.

Radares em Mogi
Em Mogi das Cruzes, o 

sistema de monitoramento, 
que havia sido retomado no 
final de maio, foi interrom-
pido no dia 27 de agosto. Já 

na rodovia, a qual integra a 
Mogi-Dutra, os radares de 
velocidade seguem apagados.

A Prefeitura informou na 
semana, por meio de sua 
Secretaria Municipal de Trans-
portes, que está realizando 
um novo processo licitatório 
que incluirá os serviços de 
tecnologia a serem usados 
na mobilidade urbana, e que 
o processo está em trâmite. 

“A fiscalização eletrônica será 
uma parte deste trabalho, 
que também terá serviços de 
inteligência viária, tecnologia 
para o transporte coletivo e 
uma central informatizada 
de trânsito, entre outras 
ações”, informou. Entretanto, 
ainda não foram revelados 
os prazos para conclusão 
do processo licitatório ou 
do início da implantação 
do novo sistema.

Sobre o número de câ-
meras em funcionamento, 
a Prefeitura informou que, 
atualmente, não há equi-
pamentos de fiscalização 
eletrônica.

André Diniz

Mogi-Dutra é uma das principais rodovias do Alto Tietê lingado Mogi com Arujá

Mogi NewsArquivo

Mogianos participarão 
de torneio na Bolívia

Mogi- Três mogianos foram 
convidados a participar do 
Torneio “Rafael Rodrigues” 
2021, l Torneio Nacional de 
Strongman e Strongwoman 

- programado para ocorrer 
dia 4 de dezembro deste 
ano em Sucre, capital de 
Chuquisaca, departamento 
(estado) que fica ao sul da 
Bolívia, e representarão o 
Brasil nessa competição.

São eles: João Paulo (Pe-
zão) Freitas de Faria Delavie, 
categoria Absoluta; Clayton 
Barbeta Lage, categoria 105 
Kg; e Glauco Benigno de 
Souza, Master. 

O nome do torneio é uma 
homenagem ao veterano 
Rafael Rodríguez, primeiro 
boliviano a competir repre-
sentando aquele país no 
Grand Prix Internacional 
de Strongman em Aranjuez, 
na España, além do torneio 
internacional llamado Unasur 
Strongman, na Argentina.

Os mogianos receberam 
cartas-convite, assinada 
por Cristian Quiroga Rojas, 

Strongman e Strongwoman

presidente da Federação 
Boliviana de Atletas de Força 
Strongman e Strongwoman 
(FBA), e agora, a 45 dias 
da data da competição, 
procuram viabilizar a ida ao 
país vizinho e participação 
no torneio, iniciando rifas 
e outros tipos de coleta de 
recursos para a viagem. 

Para obter mais infor-
mações sobre o torneio 

internacional acesse o Insta-
gram @pezao_strongman/@
claytonbarbeta. 

Para saber mais sobre 
a campanha de coleta de 
recursos para a viagem o 
telefone para contato é o 
WhatsApp 97386-0878 
João Paulo (Pezão), 95218-
3182 Clayton Barbeta Lage 
ou 94719-8986 Glauco 
Benigno de Souza.

Atletas buscam recursos e patrocínios para a viagem

Divulgação

Processo havia 
sido anunciado 
neste ano e 
previa um novo 
sistema de 
fiscalização
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Novo plano para agir em
emergências é formalizado

Suzano - A Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social de oficializou um novo 
plano de ação para agir em 
situações de emergência e 
calamidades públicas. A me-
dida inédita foi publicada no 
diário oficial do município 
e regulamenta a atuação dos 
profissionais da pasta neste 
tipo de contexto, visando 
promover apoio e proteção 
à população impactada.

O plano já está em vigor 
e foi lançado neste mês em 
razão do Dia Internacional 
de Combate às Calamidades 
Públicas, celebrado em 13 de 
outubro. Com isso, o setor 
tem pela primeira vez um 
procedimento oficial que 
determina fluxos de trabalho 
específicos para estes contextos 
e medidas a serem tomadas e 
que também estabelece quais 
recursos devem ser previamente 
alocados para possibilitar 
atendimento imediato às 
famílias, com alojamentos 
provisórios, colchões, entre 
outros itens que serão usados 

Oficial

em eventuais incidentes.
O titular da Pasta, Geraldo 

Garippo, destacou a importân-
cia da medida, que posiciona 
a Assistência Social em um 
papel ativo e consistente no 
enfrentamento às situações 
adversas, ao lado de setores 
como a Defesa Civil e a Se-
cretaria Municipal de Saúde. 

“O plano é fundamental por-
que garante mais agilidade à 
prestação de serviço para a 
população, com a redução dos 
danos causados, em especial 
ao público mais vulnerável. 
Lidar com um desastre na-
tural ou uma catástrofe não 
é algo que desejamos para 
ninguém, mas é essencial 
que o poder público esteja 
preparado para poder dar 
todo o auxílio necessário 
aos cidadãos sem ser pego 
de surpresa”, explicou.

As calamidades públicas e 
situações de emergência en-
volvem uma série de contextos 
adversos, sejam eles naturais 
ou não, que causem grandes 
danos à comunidade, ao meio 

ambiente ou a bens materiais 
que impactem diretamente na 
vida das pessoas. São casos 
que vão desde deslizamentos 
de terra a grandes incêndios 
e epidemias sanitárias, por 
exemplo.

Na última quarta-feira, 
Garippo se reuniu com o 
secretário municipal de Segu-
rança Cidadã, Elias Marques, 
e com o diretor da Defesa 
Civil de Suzano, Antônio 
Wenzler, para protocolar o 
plano de ação.

A fim de garantir melhor 
adaptabilidade, o documento 
também cria o Comitê de 
Resposta Emergencial (CRE) 
para coordenar estas ações. 
O trabalho deste grupo de 
profissionais envolverá fun-
ções como identificação de 
adversidades, definição de 
locais seguros para acolher 
o público e orientação das 
equipes na ação de resposta 
para cada situação específica, 
visando conter os impactos e 
promover serviços de apoio 
às famílias.

Educação abre inscrições 
para crianças fora da rede

Poá - A Secretaria de 
Educação abriu nesta sexta-

-feira as inscrições para a 
pré-escola da Educação In-
fantil, destinadas as crianças 
entre 4 e 5 anos de idade, 
que não fazem parte da rede 
municipal. As aulas do ano 
letivo de 2022 terão início 
no dia 1º de fevereiro.

De acordo com a Pasta, 
os pais ou responsáveis 
podem procurar a unidade 
escolar mais próxima de sua 
residência ou a Secretaria 
Municipal de Educação. 
Além disso, as inscrições 
também podem ser feitas 
de forma on-line pelo site 
da secretaria (www.educa-
caopoa.com), onde há um 
formulário a ser preenchido 
com os dados do estudante.

A secretária de Educação, 
Simone Lacerda, explicou 
que há duas categorias: o 
Pré I, destinado às crianças 
nascidas de abril de 2017 
a março de 2018 e o Pré II, 
para crianças nascidas de 
abril de 2016 até março de 

Pré e ensino infantil

2017. “As crianças que já 
se encontram no Maternal 
II têm vaga garantida na 
pré-escola. Já as crianças 
que se encontram fora da 
rede, terão que realizar a 
inscrição de forma online ou 
presencialmente”, explicou.

O pai ou responsável 
que optar por realizar a 

inscrição pessoalmente, 
precisa apresentar a certidão 
de nascimento da criança, 
comprovante de residência 
e o RG do responsável. A 
Secretaria de Educação fica 
na rua Doutor Luiz Pereira 
Barreto, 662, na Vila Júlia. 
O horário de atendimento 
é das 9 às 16 horas.

Inscrições podem ser feitas também pela internet

Ronaldo Andrade/Secom Poá

Romu completa 3 anos e faz 
homenagens para integrantes
Ronda Ostensiva Municipal é um grupamento especializado da Guarda Civil e conta com oito agentes na cidade

SEGURANÇA

Suzano - A Ronda Os-
tensiva Municipal (Romu), 
grupamento especializado 
da Guarda Civil Munici-
pal (GCM) o, completou 
três anos de operações 
anteontem. Em respeito a 
este importante marco, a 
corporação promoveu uma 
homenagem aos agentes na 
sede da Secretaria Municipal 
de Segurança Cidadã, para 
prestigiá-los pelos excelentes 
resultados apresentados 
neste período.

A equipe, composta por 
oito guardas municipais, tem 
presença ativa no cotidiano 
da cidade e opera como apoio 
tático para todas as viaturas 
em patrulha. Muito além 
de simplesmente prestar 
auxílio, o grupamento tem 
papel de protagonismo na 
segurança das comunidades, 
sendo responsável pela 
resolução de uma série 
de crimes, principalmente 
aqueles que apresentam 
maior gravidade. Com o 
compromisso constante 

de garantir o bem-estar 
dos suzanenses e o cum-
primento da lei, a Romu 
se tornou uma referência 
no Alto Tietê.

A solenidade contou com 
a participação do secretário 
municipal de Segurança 
Cidadã, Elias Marques de 
Lima; do assessor estratégico 
da pasta, Jefferson Ferreira 
dos Santos; da comandante 
da GCM, Rosemary Caxito; 
e de outros servidores e 
agentes municipais, que 
também prestigiaram o 
aniversário da Romu.

Na ocasião, os gestores 
destacaram o alto nível de 

profissionalismo e compe-
tência do grupamento, que 
cobre os quatro cantos da 
cidade em patrulhamentos 
diários e contribui muito 

para a segurança dos mo-
radores. O destaque dos 
últimos anos fica por conta 
do combate à criminalidade, 
com recuperação de veículos 

roubados, apreensão de 
drogas, prisões por crimes 
em andamento, busca de 
procurados da justiça, en-
tre vários outros tipos de 

ocorrências solucionadas.
“É difícil imaginar a GCM 

hoje sem a Romu. Esse gru-
pamento é exemplar, tem 
um impacto extremamente 
positivo na rotina dos bairros. 
Os agentes são preparados 
para todo tipo de situação 
e, com presença ativa nos 
quatro cantos da cidade, 
estão sempre a postos para 
a defesa dos cidadãos. Pa-
rabenizamos a equipe pelo 
trabalho excepcional. São 
profissionais que sempre 
buscam se aprimorar e 
nos enchem de orgulho, 
servindo de inspiração até 
mesmo dentro da corpo-
ração. A responsabilidade 
só aumenta com o passar 
dos anos, e tenho certeza 
que vocês seguirão aptos 
aos desafios. Nossos cum-
primentos se estendem a 
todos os agentes municipais, 
pois a segurança da cidade 
é composta pela união e 
esforço de todos”, destacou 
o assessor estratégico de 
Segurança Cidadã.

Atualmente, equipe do Romu é formada por oito integrantes da GCM de Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano 

A equipe, 
composta por 
oito guardas 
municipais, tem 
presença ativa 
no cotidiano da 
cidade
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A rede comercial de móveis 
e de eletrodomésticos Lojas 
CEM acaba de conquistar, 
pela quarta vez, o Prêmio 
Valor 1000, como a melhor 
empresa de varejo do Brasil. 
O ranking, cuidadosamente 
elaborado pelo jornal Va-
lor Econômico, da Globo, 
classifica as 1000 maiores 
empresas brasileiras de to-
dos os setores econômicos e 
aponta as campeãs de cada 
setor, mediante critérios 
homologados pela Faculdade 
de Administração de São 
Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas e análises da Serasa 
Experian. A vitória das Lojas 
CEM deu-se, não pelo seu 
faturamento ou lucro, mas 
pelo melhor desempenho 
da empresa em todas as 
áreas. A publicação anual 
estuda cuidadosamente os 
balanços apresentados pelas 
empresas, comparando o 
desempenho das companhias. 
A edição deste ano tem por 
base os balanços de 2020, 
ano do início da pandemia 
de covid-19. Nessa ocasião, 
as Lojas CEM, que ainda 
não vendem pela internet, 
permaneceram por cerca de 
70 dias com todas as suas 
filiais fechadas em razão 

Lojas CEM é a melhor do Brasil pela quarta vez

no período de fechamento 
das lojas e seguiu ampliando 
seu Centro de Distribuição, 
construindo e inaugurando 
novas filiais.  Com essas 

a todos (inclusive seus forne-
cedores) rigorosamente em 
dia, deu tranquilidade aos 
clientes, abolindo os juros 
sobre as prestações vencidas 

das medidas de combate ao 
coronavírus. Mesmo assim, a 
rede manteve todos os seus 
mais de 11 mil funcionários 
empregados, continuou pagando 

medidas, que bem demons-
tram a força da empresa, 
as Lojas CEM mantiveram 
índices de faturamento e de 
rentabilidade equivalentes 

ao do ano anterior e ga-
rantiram mais uma vez a 
conquista do prêmio, que 
já tinham vencido por três 
vezes em anos anteriores: 
em 2005, 2012 e 2013. 
Em 2021, as Lojas CEM 
continuam crescendo ainda 
mais, inaugurando novas 
filiais. A empresa, que está 
finalizando as obras de seu 
Depósito 2, recentemente 
abriu duas filiais na cidade 
de Campinas e inaugurou 
sua segunda loja na cidade 
de Limeira. No próximo dia 
25, a rede inaugura mais uma 
filial no Rio de Janeiro, no 
município de Miguel Pereira, 
com a presença do Governa-
dor do Estado, Sr. Cláudio 
Castro. Em cada cidade onde 
se instalam, as Lojas CEM 
geram cerca de 40 empregos 
diretos, contribuem com o 
desenvolvimento elevando 
a arrecadação de impostos, 
fortalecem o comércio local 
e oferecem novas opções 
de consumo à população. 
Além dos preços baixos, o 
crediário é próprio, pelo 
tradicional “Carnezinho”, 
feito e aprovado nas filiais 
da rede, sem taxas de aber-
tura de crédito, emissão de 
boletos ou anuidade.

Lojas CEM é a melhor do Brasil pela quarta vez
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Intervalo é reduzido em 15 dias em São Paulo

O intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra covid-19 
CoronaVac foi reduzido de 28 para 15 dias em São Paulo. A vacinação contra 
a covid-19 na capital paulista ocorre tanto para a primeira dose (D1) quanto 
para a segunda (D2), além da dose adicional para idosos acima de 60 anos 
de idade e trabalhadores da Saúde com mais de 18 anos que tomaram a 
última dose do esquema vacinal (D2 ou dose única) há pelo menos seis 
meses, exceto grávidas e puérperas.

CONQUISTAS NA PANDEMIA

Em plena pandemia do 
coronavírus, o seu Elói Eu-
frásio da Silva, de 77 anos, 
adicionou mais um feito em 
sua trajetória de vida: já que 
o distanciamento social era 
realidade, se aproximou da 
tecnologia. Começou a mexer 
no celular e no tablet como 
forma de ajuda, inclusive, 
no seu processo de alfabeti-
zação em curso no Instituto 
Pró+Vida onde mora, com a 
esposa, dona Eudite que co-
nheceu na própria instituição. 
Aliás, outro feito: o encontro 
do amor numa altura da vida 
em que muitos acham não 
ser mais possível. 

Em outubro de 2017, ele 
que mora no Instituto Pró+Vida 
havia algum tempo manifestou 
à equipe da entidade, o seu 
desejo de aprender e assinar 
o próprio nome. Ninguém 
duvidou que ele conseguiria.

Aprendeu a ler e a escrever, 
a fazer contas básicas, a so-
mar; subtrair, dividir e mul-
tiplicar. Conhece os nomes 
dos estados e suas capitais; 
conhece os costumes de cada 
região e já joga e faz pleno 
uso da tecnologia. Rompeu 
a barreira do analfabetismo e 
superou, inclusive, o analfabe-
tismo digital surpreendendo 
a todos até a sua professora, 
a dedicada Cacilda.

Seu Elói e outros seis ido-
sos de duas instituições, do 
Pró+Vida, da Associação Ma-
nuel Maria e do Centro Dia do 
Idoso são as grandes estrelas 
de uma exposição de fotogra-
fias que será aberta amanhã 

Cristina Gomes 

Idosos são as “estrelas reais” 
de exposição que abre amanhã
Painéis de 1,5 metros ficarão expostos no Mogi Shopping ao público; Idosos retratados são de duas entidades e do Centro Dia do Idoso

se quebrar de que o idoso 
vem para uma Instituição de 
Longa Permanência (ILPIs) 
para morrer. Aqui, eles são 
estimulados o tempo todo: 
brincam, conversam e conse-
guem realizar sonhos de vida 
como seu Elói”, disse. Além 
dos 48 idosos abrigados, o 
Pró+Vida que é referência na 
cidade atende outros quase 
300 idosos da comunidade, 
que  não ficam abrigados, 
mas participam das ativida-
des como prevenção para que 
eles consigam autonomia e 
não tenham necessidade de 
no futuro precisar ir para 
um abrigo.

Para a presidente do Insti-

Divulgação Divulgação
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“Nunca achei que aprenderia com a tecnologia”, disse o seu Elói alfabetizado com a ajuda digital

Mercedes Leite, 81, fala de felicidade para o coração

“Aprendi, conversei, me conectei”, Nélson Fresky, 76 anos

saúde+
maturidade

tuto Despertar para o Futuro, 
Antonieta Manussi de Olivei-
ra Ciottí, a grande ideia da 
exposição foi mostrar a to-
dos que “nunca é tarde para 

aprender e mesmo isolados, 
os idosos conseguiram se 
conectar se tornando exem-
plos reais de vida para todo 
mundo”, finalizou. 

(25/10), no Mogi Shopping 
e que vai até o próximo dia 
12 de novembro. Intitulada 
: “Não Isolaram o meu co-
ração”, o objetivo é mostrar 
histórias reais de idosos de 
Mogi beneficiados com a tec-
nologia na pandemia. As fo-
tos são caseiras e foram feitas 
pelos próprios funcionários 
das entidades e voluntários, 
já que não era possível fazer 
visitas durante o período. A 
exposição é inédita e foi pen-
sada pelo Instituto Despertar 
para o Futuro, que atende não 
apenas idosos, mas crianças 
também, além das entidades 
envolvidas, o Grupo Padrão 
e o Mogi Shopping que ce-

deu o espaço. Os painéis com 
base têm 1,5 metro e ficarão 
expostos ao público que fre-
quentar o centro de compras 
para comemorar neste mês 
de outubro, o Dia dos Idosos.

O gestor administrativo 
do Instituto Pró+vida, o psi-
cólogo Wágner Fujarra de 
Souza, explicou que a tec-
nologia é muitas vezes as-
sustadora a eles, mas muitos 
ultrapassam esta barreira e 
aprendem a usar a favor de-
les: muitos se comunicaram 
com a família e faziam até 
caça-palavras como forma 
de lazer, entretenimento e 
até como aprendizado: “In-
felizmente hoje é um tabu a 
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Jovens, adultos e idosos 
podem perder de 40 a 100 
fios de cabelos por dia e de 
200 a 300 após a lavagem ao 
longo da vida. Mas, quando 
é necessário ligar o alerta 
vermelho e se preocupar 
mais com a queda acen-
tuada dos fios, procurar 
ajuda e investigar a fundo 
as causas do problema? 

Quem responde é a fisio-
terapeuta dermatofuncional, 
Vanessa Mariano, proprie-
tária da Clínica VM Estética 
Avançada, com mais de 25 
anos de experiência na 
área: “Eu costumo dizer 
que isso pode ser relativo. 
Não temos como contar a 
quantidade de fios, mas 
podemos observar se, a cada 
dia que passa o montinho 
está aumentando. Quando 
você passa a mão no ca-
belo é normal sair alguns 
fios, mas quem tem algu-
ma disfunção vai sair um 
monte de cabelo”, afirmou 
a especialista, afirmando 
que neste caso é preciso 
buscar ajuda especializada 
para verificar a situação. 

Quando a queda é mui-
to acentuada, a doença é 
chamada de alopécia e 
ela pode ser observada 
no primeiro instante na  
perda de cabelos em parte 
da cabeça ou no corpo 
inteiro, sim isto entra na 
categoria de pelos, como 
por exemplo, falhas na 
própria sombracelha. As 
causas podem ser variadas, 
desde disfunções hormo-
nais, genéticas emocionais 
ou outras doenças que 
precisam ser investigadas 
no paciente.

Na pandemia aumen-
tou muito a procura por 
tratamento na clínica, já 
que o estresse também 
é fator de risco. E neste 

Quando é preciso se preocupar 
com a queda dos cabelos?
Terapeuta dermatofuncional, Vanessa Mariano, dá dicas de como suspeitar da perda acentuada dos fios e de buscar ajuda

Divulgação

Vanessa Mariano recomenda buscar ajuda especializada para investigar as causas do problema

momento, no pós-covid 
também mesmo que não 
haja ainda relação com-
provada: alguns pacientes 
já relataram que pegaram 
a doença e perceberam 
aumento da queda capilar.  

Antes de mais nada, 
aconselha a doutora Va-
nessa Mariano, é preciso 
manter a calma e procurar 
um  profissional da saúde 
especialista na área, pois a 
queda também pode estar 
relacionada a foliculite, 
dermatite seborreica ou 
infecção bacteriana. Com 
uma lupa é possível ava-
liar se os folículos estão 
íntegros, se existe falha 
e fazer uma avaliação de 
tração nos fios para saber 
se a queda é normal ou 
não. Produtos químicos 
influenciam a saúde capilar. 
Geralmente, as mulheres 
que usam muita química 

como luzes, progressivas 
e até tintura podem até 
agravar o problema. 

E no caso dos homens, 
a alopécia é hereditária, 
tanto que há situações de 
homens jovens, mas que já 
na parte frontal do cabelo 
possuem falhas. 

O tratamento para com-
bater a alopécia pode ser 
feito, de uma a duas vezes 
por semana e se estender 
de um a três meses, depen-
dendo do caso: “Um dos 
grandes problemas é que as 
pessoas, especialmente as 
mulheres, compram tudo 
pela internet até sem saber 
se aquele produto vai fazer 
mal. É preciso consultar 
sempre um profissional. 
Hoje na internet muita 
gente, sem ser especialista, 
recomenda produtos sem 
comprovação científica”. 

Ela convidou a todos 

que estiverem com dúvidas 
sobre o assunto a procura-
rem ajuda especializada. A 
clínica VM está localizada 
no Edifício Helbor Concept 
(localizada na Avenida 
Vereador Narciso Yague 
Guimarães 1.145, sala 1408, 
no Jardim Armênia). Lá é 
possível fazer uma avaliação 
personalizada e o horário 
de atendimento é das 8 
às 21 horas de segunda a 
sexta e sábado, das 9 às 19 
horas. Mais informações 
pelo whatsapp: 99898-3809. 
Hoje existem diversos tipos 
de tratamentos com laser, 
microagulhamento, vácuo 
terapia, alto frequência, 
carboxiterapia , e reposição 
de vitaminas e minerais. 

A clínica também realiza 
ainda todos os tipos de 
tratamentos de estética 
facial  e corporal para a 
população em geral.

Diariamente perdemos de 40 a 100 fios de cabelos

Divulgação

Cristina Gomes

Existem muitos tipos 
de alopécia. Uma delas é 
a não cicatricial, quando 
ocorre inflamação do 
bubo recuperação total 
ou parcial, como falhas 
na região parietal no 
crânio. Outro tipo é a 
alopécia androgénetica é 
a forma mais comum de 
perda de cabelo entre os 
homens, provocada por 
um hormônio derivado da 
testosterona que promove 
um defeito no ciclo do 
crescimento do folículo 
piloso, como falhas nas 
têmporas cranianas. E 
entre as mulheres há a 
androgénetica feminina 
que surge após parto, 
na menopausa, entre 
outros que se dá na di-
minuição do estrógeno. 
Já a alopécia areata é 
uma infecção crônica 
que tem em sua causa 
desconhecida, que está 
relacionada com doença 
autoimune e genética; 
são lesões com formado 
arredondado pela cabeça. 
A alopécia eflúvio é iden-

Alopécia tem vários tipos 
tificada pelo aumento da 
queda dos fios na fase 
telógena e diminuição da 
quantidade da anágena, 
que pode ser agudo; que 
surge pós parto, pausa de 
anticoncepcional  e dieta 
muito rígida e crônico 
quando há deficiência de 
ferro, vitamina D entre 
outros.

A alopécia cicraticial é 
um pouco mais delicada 
tem que ser tratada di-
retamente com médico 
especializado, pois a 
destruição folicular não 
tem recuperação capilar 
a causa se dá pelo uso 
da  megahair,  aplicação 
de extensão de cabelo 
artificial. Já a alopécia 
fribrosante é um dis-
túrbio inflamatório do 
couro cabeludo, perda 
capilar permanente e a 
perda parcial ou total da 
sobrancelha, a queda 
neste caso começa  pela 
testa atingindo o centro 
cranial daí a importância 
de buscar ajuda profis-
sional.  
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