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

Vereadora defende integração 
entre serviços para evitar que 

população acumule animais
Fernanda Moreno diz ter recebido 50 denúncias de pessoas que acumulavam animais em Mogi das Cruzes, desde 2017

FISCALIZAÇÃO

  Edital para radares na Mogi-Dutra e 
na Mogi-Bertioga segue sem data para 
ocorrer. Cidades, página 4

Envolvida na questão da do bem-
-estar há mais de uma década, a ve-
readora Fernanda Moreno (MDB) 
reforçou em entrevista ao Grupo 
MogiNews/DAT que a cidade pre-
cisa elaborar e implementar políti-
cas públicas diretas que cuidem de 
uma questão que vem ganhando 
mais destaque: os acumuladores 
de animais e de materiais inertes.  
Cidades, página 5

Educação

Professora de 
Guararema 
conquista prêmio
Cidades, página 5
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Para acompanhar as atividades e 

conteúdos, as 15 crianças participan-
tes estão utilizando os chromebooks 
da instituição. Cidades, página 3

Tecnologia

ESTUDANTES 
DE SUZANO 
RECEBEM  
AULAS DE 
ROBÓTICA

Alunos utilizam uma plataforma em que recebem ajuda de uma assistente virtual em forma de 

Inovação

EDP abre chamamento para 
uso racional de eletricidade

Distribuidora irá investir R$ 7 milhões para incentivar 
projetos de economia de energia. Cidades, página 6
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EMPREENDEDOR O ANO
A Associação Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) e o Conselho Empre-
sarial Feminino (Consef) promove-
ram na quinta-feira passada o 42° 
Prêmio Empreendedor do Ano. A 
premiação reconhece a atuação de 
sete empresários que se destacaram 
em seu setor de atuação e se tor-
naram exemplo para os empreen-
dedores do Alto Tietê.

ACCOUNTABILITY
Esta palavra acima, do inglês, fica-
ria traduzida como “Atribuição de 
Responsabilidade”, e poderia re-
sumir as críticas de Komura ao ex-
-prefeito Marco Bertaiolli (PSD), que 
teria responsabilizado Marcus Mel-
lo (PSDB) como o responsável pe-
los sobrevôos de drone que atuali-
zaram a planta genérica e foram o 
gatilho para a cobrança do ISS so-
bre a Construção Civil. Komura res-
saltou que o contrato foi assinado 
em agosto de 2016, durante a ges-
tão Bertaiolli, e que “cada um deve 
assumir suas responsabilidades 
neste caso”.

CEMITÉRIOS DE ARUJÁ
O horário para visitação dos túmulos 

no Dia de Finados, segundo a admi-
nistração dos cemitérios municipais, 
será das 8 às 17 horas, tanto no Ce-
mitério Central, localizado na ave-
nida Marechal Castelo Branco, 54, 
Jardim Rincão, quanto no Cemitério 
Municipal II, cujo endereço é aveni-
da Londres, 300, Bairro do Portão.
Já a programação religiosa, infor-
mada pela Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, terá duas missas, sendo 
a primeira às 8 e a segunda às 15 
horas, ambas no Cemitério da PL, 
localizado na avenida PL do Brasil, 
8.000, Jaguari.

LONGA VIDA
A Secretaria de Meio Ambiente de 
Suzano, em parceria com a Orga-
nização Não Governamental (ONG) 
Espaço Urbano, lançou nesta ser-
mana a campanha “Solidariedade 
na Caixinha”. A iniciativa tem como 
objetivo arrecadar embalagens lon-
ga vida para fomentar a reciclagem 
nos Centros de Triagem, e posterior-
mente, converter a verba na aquisi-
ção de ração para cães e gatos de 
ONGs e protetores animais parcei-
ros. Para contribuir, os moradores 
podem separar os materiais e di-
recioná-los em um dos ecopontos.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPA

A minha sogra Jenny, a qual 
eu não cheguei a conhecer, 
conta minha mulher que 
ela sendo esposa de pastor, 
de ganhos limitados, sabia 
administrar com sabedoria 
as despesas diárias da casa. 
Uma frase sua ao arrumar 
a mesa após a refeição, fi-
cou em memória: “Quem 
come e guarda põe a mesa 
duas vezes”. 

O nosso lixo, tanto da 
classe social mais abastada 
como da menos afortunada 
mostra, sem dúvida, o nosso 
desinteresse no desperdício. 
Há um preconceito distor-
cido que nos liga à pobre-
za quando se fala em eco-
nomia. Na Itália, durante a 
2ª. Guerra Mundial, quando 
foi racionado o número de 
cigarros para cada fuman-
te, nunca se fumou tanto 

Em tempo de crise

ARTIGO
Mauro Jordão

quanto antes na legalidade. 
Numa sociedade hedonis-
ta, essa busca do prazer a 
qualquer custo do “aqui” e 
do “agora, em nossos dias, 
está pondo a perder a esta-
bilidade dos valores cristãos 
que regem a família. 

O proibir atiça no ser hu-
mano o desejo de transgredir. 
A crise financeira desperta 
em nós o desejo otimista de 
consumir. Uma sacola na 
mão de uma mulher sorri-
dente, na saída do shopping, 
derruba a frustração. Em 
tempo de crise, as donas de 
casa se tornam criativas em 
sua culinária, aprendendo a 
fazer daquilo que é sobra ou 
do que antes era endereçado 
ao lixo saborosos quitutes 
ou deliciosas sobremesas. 

Economia garantida para 
equilibrar o orçamento fa-

miliar. O pior dos inimigos 
em nossos lares é o desper-
dício de tempo, gasto com 
programas de televisão de 
mau gosto e com jogos ele-
trônicos repetitivos de vio-
lência que inculcam, por ho-
ras seguidas, na mente dos 
nossos filhos o mal. 

O apóstolo Paulo nos reco-
menda na carta Aos Efésios 
5:15 e 16:”Olhai, portanto, 
cuidadosamente como andais, 
não como tolos, mas como 
sábios, remindo o tempo, 
porque os dias são maus”. 
Remir é resgatar o tempo 
escravizado em desperdícios, 
que são os ladrões da alegria, 
e usá-lo com liberdade para 
aprender e praticar o que é 
o bom e agradável a Deus 
e aos homens.  Em tempo 
de crise, ou em tempo de 
paz, o Senhor é o meu pas-
tor, nada me faltará.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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EDITORIAL

Labirinto dos impostos

O 
imposto, este grande acordo 
civilizatório, criado entre go-
vernantes e governados visan-
do proteção e bem-estar, nun-

ca esteve tão arraigado em nossas conversas 
diárias. E, às portas de mais um final de ano, 
nos resta a incômoda sensação de que não 
há nada além de incertezas.

Chegamos ao fim de outubro em Mogi das 
Cruzes com um dilema em duas frentes: por 
um lado, o município institui o seu progra-
ma de parcelamento, o PPM, e segue com 
sua campanha de regularização de dívidas 
em atraso na comunidade sob o argumento 
da busca por um acordo humanizado e jus-
to, para ambas as partes, para reduzir a bi-
lionária dívida ativa do município - um caso 
que é endêmico em todas as cidades do país.

Do outro, o município ainda segue sob a 
polêmica da cobrança do Imposto Sobre Ser-
viços (ISS) referente à construção civil, regis-
trado em 2016. No cabo de guerra entre ges-
tores públicos e grupos de moradores que se 
colocam contra, a indefinição de um curso a 
ser tomado por toda a comunidade faz com 
que o tempo siga inclemente, enquanto que 

o dia 20 de dezembro segue sendo a última 
data para adesão ao programa.

No entanto, os duelos do brasileiro com 
a sua tributação não se resumem a embates 
políticos e estratégicos em apenas uma ci-
dade: uma breve visita ao Impostômetro, da 
Associação Comercial de São Paulo, coloca 
a arrecadação de todos os impostos pagos 
por toda a população na casa dos R$ 2,1 tri-
lhões, o equivalente a quase todo o Produ-
to Interno Bruto da Argentina. Mas, mesmo 
com todo o dinheiro do mundo nas mãos, 
gestores públicos ainda não conseguem ofe-
recer serviços minimamente condizentes com 
a carga tributária.

A morte por inanição do Bolsa Família e 
a incerteza do futuro de milhões de famílias 
incluídas nos programas sociais, mostram 
que o Brasil ainda não sabe cobrar e não 
sabe gastar o dinheiro de seus contribuintes.

O parco dinheiro do brasileiro médio, es-
quartejado entre dívidas, o custo de vida e 
os sonhos de consumo, continua correndo 
para o labirinto dos impostos, sem uma saída 
visível. E, ás vésperas de eleição, este assunto 
ainda continua sendo um tabu.
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Escola municipal promove 
aulas de robótica espacial
Estudantes têm acesso a uma plataforma digital onde recebem a orientação de uma assistente em forma de robô

INOVAÇÃO

Suzano - A Escola Mu-
nicipal Professor Manoel 
Vicente Ferreira Filho, na 
Vila Helena, deu início na 
última semana às aulas do 
curso inédito de robótica 
espacial, promovido pelo 
Ministério da Educação. 
Para acompanhar as ativi-
dades e conteúdos lúdicos, 
as 15 crianças participantes 
estão utilizando os novos 
chromebooks da instituição, 
conquistados em setembro 
para fortalecer o ensino na 
rede municipal.

Com a orientação dos 
professores Elson Granzoto 
e Sara Rangel, os estudantes 
têm acesso a uma plataforma 
digital, onde uma assistente 
virtual em forma de robô 
os ensina sobre os primei-
ros passos para construir e 
programar uma réplica do 
robô Rover Lunar, modelo 
de veículo espacial inspirado 
na missão espacial Artemis, 
da Nasa, que visa reconhecer 
o solo do planeta Marte. 
O Brasil é um dos países 

envolvidos nesta iniciativa.
A primeira etapa do curso 

com as crianças abrange o 
desenvolvimento do item 
em ambiente virtual, com 
o aprendizado de conceitos 
gerais da robótica e simu-
lações tridimensionais. Os 
conteúdos são planejados para 
serem intuitivos, divertidos 
e de fácil entendimento para 
facilitar o aprendizado dos 
alunos. Com a conclusão 
deste processo digital, também 
será possível transformar os 
projetos desenvolvidos em 

sala de aula em realidade, 
por meio de uma impres-
sora 3D adquirida pela ad-
ministração municipal. O 
curso de robótica espacial 
é uma iniciativa do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) e da 
Universidade de Brasília, com 
apoio técnico da Agência 
Espacial Brasileira (AEB).

O secretário municipal de 

Educação, Leandro Bassini, 
comemorou o início das aulas 
e destacou a importância de 
ações como esta, que ampliam 
o aprendizado das crianças, 
as aproximam da tecnologia e 

estimulam suas criatividades. 
“Os conteúdos são lúdicos e 
atrativos, e todo o projeto 
soa como um jogo para os 
pequenos. O aprendizado, 
por sua vez, acontece de 
forma natural. Este contato 
com a tecnologia e as noções 
de lógica e robótica são um 
ganho muito importante para 
a formação deles. Ficamos 
felizes de poder fornecer todo 
o suporte necessário para a 
realização de mais uma ação 
inovadora na rede municipal 
de ensino”, destacou.

Em setembro, a unidade 
de ensino recebeu 48 novos 
chromebooks para uso em 
atividades pedagógicas diárias. 
A aquisição possibilitou a oferta 
de cursos de tecnologia para 
os estudantes, incluindo uma 
modalidade de gamificação, 
que beneficia os 436 alunos 
matriculados. A expectativa 
da administração municipal 
é de que estas conquistas 
tecnológicas sejam amplia-
das em breve para outras 
instituições.

Primeira fase do curso consiste em imergir os alunos no ambiente digital

Wanderley Costa/Secop Suzano

Suzano - No início deste 
mês, o Centro de Convivência 
da Melhor Idade (CCMI) 
Maria Picoletti iniciou a 
retomada gradual das ati-
vidades presenciais, após 
recesso como medida de 
prevenção ao coronavírus 
(Covid-19). Atualmente, a 
unidade conta com 56 alunos 
matriculados e distribuídos 
nos seis cursos disponíveis. 
A administração ainda segue 
com o chamamento dos 
inscritos no ano de 2020. 

Seguindo os protocolos de 
segurança para enfrentamento 
à pandemia de Covid-19, 
são ofertados os cursos sem 

CCMI retorna com aulas presenciais
Seis cursos

diariamente”.
A unidade pretende asse-

gurar as vagas para os idosos 
que já haviam se matriculado 
antes da paralisação das 
atividades. “Sabemos que 
muitos ainda estão adquirin-
do confiança para retornar 
presencialmente, e estamos 
fazendo o acolhimento deles 
mesmo distantes, mantendo 
o constante diálogo e res-
guardando a oportunidade 
antes de abrir o período de 
novas inscrições”, explicou. 

O atendimento ocorre em 
dias úteis, das 8 às 17 horas. 
O telefone para contato é o 
4743-1600 ou 4747-8064.

qualidade de vida e dignidade 
durante o processo natural 
de envelhecimento. 

Para a dirigente do Serviço 
de Ação Social e Projetos 
Especiais (Saspe), a primeira-

-dama Larissa Ashiuchi, em 
menos de 15 dias do retorno 
das atividades, a equipe já 
notou uma grande mudança 
nos alunos. “Eles chegaram 
aqui tímidos e com dificul-
dades de socialização. Agora 
já estão com mais vitalidade 
e com brilho no olhar, e isso 
não tem preço. Os alunos 
costumam ser gratos ao 
CCMI pela oportunidade, 
mas são eles que nos ensinam 

contato físico direto e com 
turmas reduzidas, entre elas 
de jogos de xadrez e dama, 
violão, tricô, alfabetização 
e também de Lian Gong. 
Ainda neste ano, a expec-
tativa é expandir a grade 
de atividades com aulas de 
pintura em tecido e crochê. 

As aulas seguem de segunda 
a quinta-feira, nos períodos 
matutino e vespertino, de 
acordo com a disponibilida-
de do professor voluntário 
e da turma interessada. O 
principal objetivo é estimular 
habilidades e integração 
entre os participantes, assim 
como de proporcionar mais 

15 crianças 
participantes 
estão utilizando 
os novos 
chromebooks
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Edital para radares na rodovias 
segue sem previsão de ocorrer
Abertura dos envelopes estava marcado para ocorrer em 14 de setembro, no entanto acabou sendo suspenso

TRANSPORTE

Região - Considerado um 
dos corredores alternativos 
da Região Metropolitana de 
São Paulo até o litoral sul, as 
rodovias Mogi-Dutra (SP-88) 
e Mogi-Bertioga (SP-98) 
seguem sem um sistema 
fixo de monitoramento de 
veículos por câmeras e sem 
uma previsão de retomada 
da fiscalização de veículos. 
Esta é a posição da Secretaria 
de Estado de Logística e 
Transportes.

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).

Segundo o Departamento 
de Estradas de Rodagem de 
São Paulo (DER), o proces-
so licitatório iniciado no 
segundo semestre para a 
SP-98 e SP-88 - trecho que 
liga as cidades de Arujá a 
Bertioga, passando por Mogi 

das Cruzes.
Conforme foi apurado 

pela reportagem, ainda em 
setembro, aconteceria no 
dia 14 de agosto a etapa 
de abertura dos envelopes 
para a escolha da empresa 
que ficaria responsável pela 
instalação, manutenção e 
integração dos sistemas de 
câmeras. No entanto, desde 
semana passada, consta nos 
sistemas de transparência do 
governo do Estado o status 

“Sine Die”, que significa “sem 
data prevista” em latim.

“O DER recebeu um pedido 
de impugnação do processo 

licitatório, e agora trabalha 
para responder aos questio-
namentos e, posteriormente, 
marcar uma nova data para 
a abertura dos envelopes”, 
informou, tanto para os 
trechos da SP-88 quanto 
da SP-98.

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, o sistema de 

monitoramento, que havia 
sido retomado no final de 
maio, foi interrompido no dia 
27 de agosto. Já na rodovia, 

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

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou ontem, 
por meio de sua Secretaria 
Municipal de Transportes, 
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

Enquanto isso, fiscalização de velocidade está sendo feito pela Polícia Rodoviária

Mogi News Arquivo

Educação abrirá inscrições 
para cursos em novembro

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Educação de Mogi 
das Cruzes, por meio da 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação, abrirá, no dia 3 
de novembro, as inscrições 
para seis cursos gratuitos, 
em  parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae-SP). As inscrições 
serão presenciais na sede 
da escola no Centro, onde 
também serão ministradas 
as aulas.

Os cursos oferecidos são 
Aromaterapia, Básico em 
organização de eventos, Rei-
ki - Nível 1 e 2, Design de 
sobrancelhas com retirada 
de pelos com pinça e cor-
reção com hena, Técnicas 
básicas de vendas no varejo 
e Esmaltação em gel. A carga 
horária é de 32 horas, com 
exceção do curso de esmal-
tação que é de 20 horas. 
As aulas serão ministradas 
por profissionais do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 

Parceria com o Sebrae

Comercial (Senac) e fazem 
parte do programa Empreenda 
Rápido, do Sebrae-SP.

Para se inscrever é preciso 
apresentar o CPF, documento 

de identidade (RG) e com-
provante de endereço. As 
vagas são limitadas e serão 
preenchidas por ordem de 
chegada. A Escola de Em-
preendedorismo e Inovação 
fica na Rua Senador Dantas, 
326, no Centro. O atendi-
mento será feito de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas. 
Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-5902.

Inscrições serão presenciais na sede da escola no Centro

Guilherme Berti/PMMC

Cursos oferecidos são 
Aromaterapia,  Design 
de sobrancelhas 
vendas e Esmaltação 
em gel

Núcleo de Arboviroses reforça 
orientações preventivas

Mogi- Às vésperas do Dia 
de Finados, celebrado em 2 
de novembro, o Núcleo de 
Controle e Prevenção de Ar-
boviroses reforça orientações 
sobre os cuidados necessários 
para evitar focos de água 
parada durante o período de 
visitação nos cemitérios. O 
objetivo é evitar a proliferação 
de doenças como dengue e 
chikungunya.  

É necessário estar atento aos 
vasos, enfeites e recipientes 
plásticos depositados nos 
jazigos, que podem acu-
mular água e tornarem-se 
criadouros do mosquito 
Aedes Aegypti, e retirar as 
embalagens de plástico ou 
celofane dos vasos de flores 
naturais.

Ao visitar os cemitérios, as 
pessoas devem evitar colocar 
flores em vasos com água, 
substituindo-as pelas versões 
plantadas e sem pratinhos. 
Outra orientação é não deixar 
garrafas ou sacos plásticos, 
nem qualquer outro recipiente 

Às vésperas do Dia de Finados

vazio sobre os túmulos. As 
flores artificiais também 
devem ser evitadas porque, 
quando chove, estes materiais 

acumulam água e podem se 
transformar em criadouros 
do mosquito. 

Os cemitérios são pontos 
estratégicos para as ações de 
combate à dengue e outras 
doenças transmitidas por 
mosquitos, em especial o 
Aedes aegypti, e recebem 
visitas periódicas dos agentes 
de controle de vetores. Logo 
após o feriado, as equipes 
devem visitar os cemitérios 

Visitantes devem evitar flores em vasos com água

Mariana Acioli

Objetivo é evitar 
a proliferação 
de doenças 
como dengue e 
chikungunya 

DER recebeu 
um pedido de 
impugnação 
do processo 
licitatório



cidadesDomingo, 31 de outubro de 2021 5portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Professora de Língua 
Inglesa conquista prêmio 

Guararema - Pelo segundo 
ano consecutivo, a professora 
de Língua Inglesa Suéller Costa, 
que atua na rede municipal de 
ensino, conquista o Prêmio 
Destaque Educação, que neste 
ano teve como tema “O olhar 
inovador para as demandas 
educacionais”. 

A premiação é organizada 
pelo Educa Week, um con-
gresso voltado à educação 
realizado anualmente e que 
reúne pesquisadores, educa-
dores, gestores, autoridades 
e empreendedores tanto do 
ensino público quanto privado. 
Nesta edição, a professora da 
rede guararemense conquistou 
o segundo lugar na categoria 

“Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais”, com o projeto “It’s 
Okay To Feel Your Feelings”, 
que significa “Tudo bem 
sentir os seus sentimentos”, 
realizado com as turmas 
de 1º ao 5º Ano da Escola 
Municipal José Benedito 
dos Santos.

A iniciativa foi desenvolvida 
no primeiro semestre com o 

Pela segunda vez

objetivo de acolher os alunos, 
ouvir suas experiências durante 
o isolamento social e trabalhar 
as questões sociomocionais, 
a fim de fortalecer os vín-
culos afetivos e restabelecer 
a sintonia com a escola, os 
educadores, os colegas, e, 
sobretudo, o aprendizado. 

Para isto, a especialista 
explorou os sentimentos na 
língua inglesa, destacando o 
vocabulário e as expressões 

relacionadas ao tema, e, em 
seguida, fez uma contextuali-
zação com o período pandê-
mico. As crianças relataram 
quais sentimentos estiveram 
mais presentes no período 
de isolamento social e, ao 
escolher um deles, narraram 
uma vivência real. Tais relatos 
orais foram registrados em 
quadrinhos, envolvendo 
escrita e desenhos, e pro-
duções realizadas na língua 
portuguesa, e, logo depois, 
traduzidas para o inglês. As 
produções foram reunidas e se 
transformaram na revistinha 

“It’s Okay to Feel Your Fee-
lings”, que envolve mais de 
100 histórias verídicas com 
a autoria de crianças de 6 a 
10 anos de idade. 

Suéller é pesquisadora 
em Educomunicação, com 
especialização e mestrado 
nesta área, concluídos na 
Escola de Comunicação e 
Artes (ECA), da Universidade 
de São Paulo (USP). Atua nos 
campos de comunicação e 
educação

Prefeitura lança novo portal 
para dar mais transparência

Poá - Com o objetivo de 
promover maior transpa-
rência aos atos públicos do 
município, a Prefeitura de 
Poá, por meio da Secretaria de 
Comunicação Social, lançou 
anteontem um novo portal 
virtual (no mesmo endereço 
eletrônico www.prefeiturade-
poa.sp.gov.br). A plataforma 
está mais moderna e melhor 
estruturada, facilitando o 
acesso da população a todos 
os conteúdos disponibilizados, 
principalmente em relação ao 
Portal da Transparência, que 
atende a todos os requisitos 
estipulados pelo Ministério 
Público (MP) e o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE).

De acordo com o Secretário 
de Comunicação, Marcio 
Borzani, o site da Prefeitura 
estava defasado e não oferecia 
eficiência na navegação aos 
munícipes. “Completamos 10 
meses da gestão Marcia Bin, 
sempre pautados no respeito 
com o dinheiro público e na 
responsabilidade, por isso 
identificamos este problema 

Virtual

no site que é um dos princi-
pais meios de comunicação 
com a população. Pela nossa 
página, o munícipe tem acesso 
a diversos serviços e notícias 
relacionadas às ações do Exe-
cutivo e entendemos que deve 
haver facilidade e transparência 
para os cidadãos”, afirmou.

Para desenvolver o novo 
portal foram utilizadas técnicas 
e UX (Experiência do Usuário) 
e UI (Interface de Usuário) para 
garantir ao munícipe melhor 

interatividade, independente-
mente do acesso ser feito por 
computador ou dispositivos 
móveis como, smartphones, 
tablets e desktops, oferecendo 
uma melhor navegação para 
cada tipo de equipamento. A 
área administrativa também 
foi reestruturada para aper-
feiçoar a gestão de conteúdo, 
proporcionando mais agilidade 
na publicação de notícias, 
informações e demais serviços 
disponibilizados.

Objetivo é facilitar o acesso do cidadão aos serviços

Rodrigo Nagafuti – Secom Poá

‘Integração é fundamental para 
ajudar acumuladores de animais’
Vereadora Fernanda Moreno já recebeu, no gabinete, 50 denúncias de acumuladores de animais desde 2017

BEM-ESTAR

Mogi - Envolvida na ques-
tão da do bem-estar há mais 
de uma década, a vereadora 
Fernanda Moreno (MDB) 
reforçou em entrevista ao 
Grupo MogiNews/DAT que 
a cidade precisa elaborar e 
implementar políticas pú-
blicas diretas que cuidem 
de uma questão que vem 
ganhando mais destaque: os 
acumuladores de animais e 
de materiais inertes.

A questão foi trazida à tona 
na sociedade após o caso de 
uma senhora, de 77 anos, 
moradora do Jardim Piatã, 
que foi resgatada pelas auto-
ridades em estado debilitado 
e em péssimas condições de 
higiene, em um ambiente com 
dezenas de cães e gatos. A idosa 
segue internada no Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, segundo o gabinete da 
vereadora, e os animais foram 
resgatados por organizações 
não-governamentais (ONGs) 
de defesa dos animais.

A vereadora informou que 
seu gabinete, desde 2017, 
atendeu diretamente a mais 
de 50 casos de moradores que 
acumularam animais ou que 
se encontravam em situação 
de desamparo, em diversos 
graus de necessidade de inter-
venção. “É difícil estabelecer 
uma média de quantos casos 
estão ocorrendo na cidade neste 
momento, uma vez que não 
existe um acompanhamento 
oficial sobre o assunto na 
cidade, diferentemente do 
que foi aplicado em outros 
lugares na Grande São Paulo”, 
explicou Fernanda.

Para a vereadora, um dos 
principais obstáculos na con-
dução dos casos é a falta de 
integração entre os serviços 
prestados na Saúde, Assis-
tência Social, Meio Ambiente 
e Zoonoses para o monito-
ramento de casos. “Quando 
recebemos as reclamações e 
denúncias da comunidade, 
encaminhamos para o poder 
público e, embora aconteçam 
as visitas, não acontece o 

acompanhamento da situação 
destes casos, que muitas vezes 
são reincidentes”, afirmou.

Segundo ela, a maioria dos 
casos que foram atendidos 
pelo gabinete é de mulheres de 
idade, que não tinham histórico 
de cuidados com animais, e 
que acabam passando por 

episódios ligados à depressão 
e outros incidentes. “O apoio 
psicológico é fundamental em 
muitos casos, com o acompa-
nhamento adequado é possível 
evitar casos de acumulação 
de materiais inertes ou de 
animais”.

A emedebista chegou a 

encaminhar uma indicação 
ao Executivo municipal no 
final de 2018 para a criação 
de um Grupo Técnico de 
Apoio (GTA) para abordar 
a questão da acumulação de 
animais na cidade, que aca-
bou se tornando um decreto 
municipal do então prefeito 

Marcus Mello (PSDB). 
O grupo, que chegou a se 

reunir no segundo semestre 
de 2019, acabou sendo pre-
judicado com a paralisação 
na pandemia do coronavírus 
(Covid-19) em 2020. “Estou 
buscando a retomada assim 
que possível das reuniões do 
GTA, que funcionaria como 
um conselho na cidade com 
integrantes do poder público 
e da sociedade”, explicou.

Fernanda Moreno orienta 
a comunidade, em casos 
de suspeita de acúmulo de 
objetos ou animais, que de-
vem procurar a Ouvidoria 
do município, pelo telefone 
156 ou pela página [https://
www.mogidascruzes.sp.gov.
br/fale-conosco], ou pelo 
gabinete da vereadora no 
telefone (11)4798-9515. “É 
importante que estes casos 
sejam passados para a ad-
ministração municipal, e 
assim começam a integrar 
as estatísticas do município e 
entram no alvo das políticas 
públicas”, concluiu

André Diniz

câmara ato contra o pedágio vereadora FERNANDA MORENO DA SILVA

Emanuel Aquilera

Suéller Costa atua na 
rede municipal de ensino 

Divulgação
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Festival acontece dia 21 
de novembro na Vila Helio

Mogi - A cidade sediará uma 
edição especial do Festival Vegano 
+ Cultura Natalino no dia 21 
de novembro (domingo), das 
10 às 18 horas, na Vila Helio. 
Além das comidas natalinas 
elaboradas com ingredientes 
sem origem animal, como 
tender e panetone veganos, 
o evento reunirá decoração 
de Natal e diversas opções 
de presentes, cultura e lazer 
para adultos e crianças, além 
de iniciativas solidárias.

A principal novidade será 
a realização do evento na rua, 
em espaço aberto que receberá 
uma cobertura para facilitar a 
circulação das pessoas, sem filas 
ou aglomerações. A decoração 
especial de Natal completará 
o visual do ambiente para ga-
rantir o clima típico da época 
do ano, pensando sempre no 
conforto dos visitantes diante 
do movimento esperado para 
a edição. E uma das atrações 
será o “Papai Noel” para fotos 
e interações com as crianças.

Entre os expositores estão 
programados especialistas em 

Vegano + Cultura Natalino

doces natalinos, maquiagem, 
produtos de beleza, entre outros 
itens. Haverá aulas de ioga, 
zumba e de defesa pessoal. 

“Essa é uma novidade muito 
esperada, onde as mulheres 
irão aprender formas simples 
de defesa pessoal diante de 
diferentes situações de ataque”, 
explicou o organizador Paulo 
Monteiro.

O Grupo Fera estará presente 
para adoção de animais e in-
centivo à doação de tampinhas 

plásticas para o Fundo Social 
de Solidariedade de Mogi, que 
reverte a venda dos recicláveis 
para a compra de ração.

O Festival Vegano tem como 
principal objetivo conscientizar 
as pessoas sobre o veganismo 
como estilo de vida em prol 
do respeito aos animais, bem 
como ter uma alimentação mais 
saudável e contribuir para o 
meio ambiente sustentável.

A entrada e as atividades 
são gratuitas.

Evento contará também com opções de presentes 

Divulgação

‘Danças do Brasil’ é o tema 
do novo bloco de Oficinas

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Educação iniciou nesta 
semana um novo bloco de 
Oficinas Esportivas remotas, 
que têm como tema “Danças 
do Brasil”. Os vídeos, destina-
dos a estudantes do 1º ao 5º 
ano do ensino fundamental, 
estão disponíveis pelo canal 
do Youtube da Pasta e cinco 
serão exibidos pela TV Câmara 
(canal digital 3.2)

Diferente dos blocos an-
teriores, os vídeos sobre as 
danças trazem, em sua es-
trutura, apenas um breve 
histórico e uma proposta 
prática, considerando pos-
síveis limitações de espaço e 
quantidade de participantes, 
devido aos protocolos sani-
tários. As atividades podem 
ser aplicadas nas unidades 
escolares e em casa.

Para cada ano do ensino 
fundamental são disponibi-
lizados quatro vídeos, com 
diferentes danças apresentando 
aos estudantes a diversidade 
da cultura brasileira e suas 
influências. Pela TV Câmara, 

Educação

os horários de transmissão 
são às 8 horas, às 12h30 e 
às 18 horas, de segunda a 
sexta-feira após os vídeos 
complementares destinados 
à educação infantil. 

Em sala de aula, as ativi-
dades podem ser aplicadas 
diretamente pelo professor 
ou trabalhadas de forma 
interdisciplinar, relacionando 
as danças a outras áreas do 
conhecimento, de forma que 
não seja uma prática isolada. 

As unidades escolares rece-
beram orientações de forma 
antecipada para auxiliar no 
planejamento das atividades 
pelos professores.

Os blocos abordaram as 
Olimpíadas de Tóquio, as 
Paralímpiadas e jogos e brin-
cadeiras de matriz africana, 
indígena e de outros lugares 
do mundo. Todo o conteúdo 
está disponível no canal do 
Youtube da Secretaria de 
Educação. 

Vídeos estão disponíveis por meio do Youtube da Pasta

Divulgação/PMMC

EDP abre chamamento público 
para projetos de uso da energia
Objetivo é incentivar propostas para o uso racional e conservação da eletricidade em locais com o Alto Tietê

R$ 7 MILHÕES

Região - A EDP, distribui-
dora de energia elétrica de 
Guarulhos, Alto Tietê, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte de São 
Paulo, abre inscrições para a 
Chamada Pública de Projetos 
de Eficiência Energética. A 
Companhia disponibilizará 
um total de R$ 7 milhões 
para o incentivo de projetos 
que tenham como objetivo a 
conservação e o uso racional 
da energia elétrica na área 
de concessão, e que serão 
aplicados pela distribuidora 
em 2022/2023. As Inscrições 
podem ser feitas pelo site 
edpsp.gestaocpp.com.br até 
o dia 28 de janeiro de 2022.

As iniciativas devem abran-
ger benefícios públicos ou 
privados, promovendo a 
transformação por meio da 
eficiência energética, estimu-
lando o desenvolvimento de 
novas tecnologias e a criação 
de hábitos e práticas racionais 
de uso da energia elétrica. 
Podem ser beneficiadas ações 
de pessoas físicas e jurídicas 
que visem a melhoria ou a 

substituição de instalações na 
rede elétrica, equipamentos 
e sistemas de controle de 
uso de eletricidade, a fim 
de reduzir o consumo de 
energia em residências, co-
mércio, indústrias, prédios 
públicos e particulares, hos-
pitais públicos e entidades 
beneficentes, iluminação 
pública, entre outros.

Os projetos serão avaliados 
por uma comissão julgadora 
formada por colaboradores 
da EDP, conforme critérios 
técnicos estabelecidos no 

edital da Chamada Pública 
de Projetos de Eficiência 
Energética (CPP 001/2021), 
que pode ser acessado no 
site. A ação é regulada pela 

Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

“Realizar projetos que resul-
tem em eficiência energética 
é uma ação que reafirma o 

compromisso da EDP com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) - plano 
de ação global definido pelas 
Nações Unidas (ONU) para 

alcançar o desenvolvimento 
sustentável até 2030, e que 
está incorporado à agenda 
estratégica da Companhia 
para crescer gerando impactos 
positivos junto à sociedade 
e ao meio ambiente”, reforça 
Roberto Miranda, gestor 
da EDP.

Na última edição do Edital 
de Projetos foram contempla-
dos com ações de eficiência 
energética o Hospital das 
Clínicas de Suzano; o Ins-
tituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFSP) 
de Guarulhos, Suzano e 
Itaquaquecetuba; a Escola 
Comando da Aeronáutica em 
Guaratinguetá, e contratado 
a substituição de 1.546 lumi-
nárias de maior consumo por 
LED na iluminação pública 
de Jacareí, Guaratinguetá e 
Pindamonhangaba. Com as 
seis iniciativas selecionadas, 
a Companhia contribuirá 
para que cerca de 124 to-
neladas de CO2 deixem de 
ser lançados na atmosfera 
no próximo ano.

Ideia é que o consumo de eletricidade possa ser reduzido com os projetos

Mogi News/Arquivo

As iniciativas 
devem abranger 
benefícios 
públicos ou 
privados
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ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL 

Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 1200 – Mogilar – Mogi das Cruzes – SP.  

 

Edital de Convocação  

Prezados Senhores: 

 

 Sebastião Jose de Barros, brasileiro, casado, Empresário, portador do RG: 

9.446.671-3 SSP/SP, CPF: 004.153.928-10, residente na Rua Maestro Marmora Filho, 

Nº 50 – Mogilar – Mogi das Cruzes – SP, Presidente da Associação Atlética Comercial, 

venho através desta convocar uma reunião ordinária de assembleia geral para o dia 01 

de dezembro de 2021, no horário 18:30 hs para a primeira chamada e as 19:00 hs. 

para a segunda chamada, na sede do Clube no endereço supra para tratar sobre as 

seguintes ordens.  

 *Eleição dos 20 (vinte) membros efetivos e 10 (dez) membros suplentes do 

Conselho Deliberativo: 

*Eleição do Presidente e Vice Presidente e Secretario do Conselho Deliberativo para os 

próximos 02 anos, de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2024. 

*Eleição dos 03 membros do Conselho Fiscal efetivo e 03 membros do Conselho Fiscal 

suplente. 

*Nomeação e Posse dos demais cargos da Diretoria para os próximos 02 anos. 

 

 Sem mais para o momento desde já agradecemos, deixando aqui minhas mais 

elevadas estimas. 

 

Mogi das Cruzes, 01 de novembro de 2021 

 

Sebastião Jose de Barros 

Presidente 

CNPJ 52.567.195/0001-50

Sede Mogi das Cruzes                                     Sub Sede Suzano 
Rua Francisco Franco, 375 Rua Paraná, 217 – sala 202 – 2º andar
Centro – Mogi das Cruzes – SP Jardim Paulista– Suzano – SP
CEP 08710-590 CEP 08675-190
Tels.: (11) 4795-9630/4795-9631 Tel.: (11) 4748-4887

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
Pelo presente o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO PAPEL, 
PAPELÃO E CORTIÇA DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POÁ E FERRAZ DE 
VASCONCELOS, devidamente representado por seu Presidente, através deste Edital, 
convoca todos os trabalhadores da empresa  MULTIVERDE PAPÉIS ESPECIAIS, 
localizada na Rua Presidente Campos Sales, nº 06 – Vila Industrial – Mogi das Cruzes, 
a participarem da assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 04 de novembro 
de 2021, às 14:30 em primeira chamada e às 15:00 horas em segunda chamada, com 
qualquer número de presentes, na sede do Sindicato dos Papeleiros na Rua Francisco 
Franco, nº 375, centro, Mogi das Cruzes, para discussão e deliberação do que segue 1) 
Leitura discussão e votação da ata da assembleia anterior; 2) Discussão e votação da 
solicitação para o Sindicato dos Papeleiros representar os trabalhadores e a entidade 
Sindical no processo de Recuperação Judicial nº 1006871.86.2018.8.26.0361,   3) Outros 
assuntos do interesse dos trabalhadores. E para que chegue ao conhecimento de todos 
mandei publicar o presente edital que será afixado na sede e subsede da entidade. Mogi 
das Cruzes, 29 de outubro de 2021. Marcio de Paula Cruz, presidente. 
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Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

Nem sempre vemos 
luz no horizonte. Às 
vezes as dificuldades 
são tantas que tudo 
nos parece um 
caminho sem saída. 
É fácil cairmos em 
desânimo exagerado 
quando não 
encontramos uma 
rápida solução para 
nossos problemas, 
mas você não pode 
desistir.

Persista, hoje e 
sempre. Os maiores 

MOMENTO
especial

MANTENHA SEMPRE A ESPERANÇA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje Feliz aniversário! Que a vida seja melhor 

a cada dia, que você encontre a felicidade em cada esquina e jamais 

perca a fé.

“ As coisas boas chegam com o tempo. 
As melhores, de repente.”

 cultura@jornaldat.com.br

desafios são dados 
às pessoas de caráter 
capazes de os 
superar. Mantenha 
a esperança como 
sua maior aliada, e 
acredite que você vai 
conseguir escrever um 
final feliz para essa 
história.

A infância

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

A infância é uma fase de descobertas onde a curiosidade 
está presente.
 A aquisição do idioma inglês na ed. Inf. acontece em 
um ambiente lúdico através de canções e brincadeiras. 
As crianças ouvem as instruções dos prof. no momento 
da ação, compreendendo o que deve ser feito, como 
um simples “Sit down please.” ou “Get your pencil 
please”. Nas canções, as crianças aprendem assuntos 
pertinentes à sua idade e realidade como saudações, 
animais, cores, membros da família, entre outros, 
unindo o conteúdo lexical com a estrutura gramatical 
inseridas na letra da música. Nesta fase, a criança 
consegue chegar à reprodução fonética semelhante 
ao nativo já que o aparelho fonético está em 
desenvolvimento.
Nos primeiros anos da vida escolar, a aprendizagem do 
idioma inglês também estimula as funções cognitivas 
das crianças, proporcionando a aprendizagem das 
outras disciplinas na vida escolar. Este processo facilita 
a troca de idiomas quando necessária a comunicação 
comparado a um adulto aprendendo um segundo idioma, 
já que este é um nativo consolidado.
Dominar o inglês proporcionará benefícios diante de um 
mundo globalizado, e dará excelentes oportunidades 
em cursos no exterior, vestibulares, universidades e 
melhores  empregos.
Por que não começar na infância? 
Denise M R P Reis, possui bacharelado em Letras 
Tradutor, experiência nos EUA,  é prof em língua inglesa 
no Col. Interativo  desde 2012
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Auxílio Brasil exigirá inscrição ou cadastro atualizado

Com a previsão de atender até 16 milhões de famílias a partir de novembro, 
o Auxílio Brasil, programa que pretende substituir o Bolsa Família, exigirá 
inscrição ou atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) para os trabalhadores informais de baixa renda. 
Segundo a Medida Provisória 1.061/2021, esse é um dos critérios para ter 
direito ao benefício. Mais informações devem ser divulgadas pelo governo 
federal em breve.

COMEMORAÇÃO DOS CINCO ANOS

A atividade física é um 
dos melhores remédios para 
o corpo e a mente, acaba 
com a depressão, melhora 
o humor e a sociabilidade 
especialmente para quem já 
passou dos 60 anos.

Os benefícios foram pro-
pagados pelo educador físi-
co Thiago Sobral, de 26 anos, 
pós-graduado em Dança e 
professor do projeto “Vida 
em Movimento”, que com-
pletou neste mês, cinco anos 
de existência e atende 60 mu-
lheres dispostas a se mexe-
rem da melhor forma, duas 
vezes por semana (às terças 
e quintas-feiras), com aulas 
de pilates, alongamento e 
zumba, dadas de forma gra-
tuita. A única contrapartida é 
levar um quilo de alimentos 
que são doados à Casa São 
Vicente de Paulo, que aten-
de hoje 16 idosos. 

“É muito gratificante saber 
que deu certo até aqui. Não 
damos a aula em uma aca-
demia, mas num centro co-
mercial e o incentivo a elas 
é muito bacana”, afirmou o 
professor. O projeto é desen-
volvido no Mogi Shopping e 
conta com parceiros. Nesta 
semana, em comemoração 
aos cinco anos do projeto 
foi feita uma aula especial, 
com a presença também da 
coordenadora da Casa São 
Vicente de Paulo, Irani Lima, 
que falou como as doações 
têm contribuído em manter 
as atividades com mais quali-
dade: “A filantropia vive das 
doações e da solidariedade 

Cristina Gomes 

Projeto une atividade física e 
dose extra de solidariedade
Cerca de 60 mulheres fazem atividades como pilates, alongamento e zumba e ainda doam alimentos à Casa São Vicente de Paulo

sentada e com as atividades 
melhorou muito os movi-
mentos do corpo: “É muito 
bom para a saúde, antes eu 
inchava muito”, diz ela, que 
é viúva, moradora do Con-
junto Santo Ângelo e mãe de 
duas filhas casadas.

Aulas

O projeto é realizado nas 
dependências do Mogi Shop-
ping duas vezes por semana: 
às terças e quintas-feiras no 
período da manhã. Na ter-
ça-feira, as aulas são de pi-
lates e alongamento. Já na 
quinta-feira, as mulheres 
têm aulas de zumba com os 
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Divugação

Professor Thiago e suas meninas: cinco anos de existência do projeto às terças e quintas

Vilma teve um AVC e tenta se cuidar fazendo atividade física

Cida quebrou o cóccix e se movimenta bem melhor hoje

saúde+
maturidade

hits do momento. Durante 
a pandemia, as aulas foram 
online dadas pelo Instagram. 
Agora, com a vacinação am-
pliada e a maior liberação no 

comércio, as alunas voltaram 
a ter as atividades presenciais 
com máscara e álcool gel. E as 
doações com o recebimento 
dos alimentos não pararam.

e se não tivermos ajuda não 
temos como manter o aten-
dimento”, afirmou ela. Com 
os itens arrecadados nas au-
las, a entidade compra ou-
tros tipos de alimentos e ne-
cessidades para atender aos 
idosos internados. E mesmo 
durante a pandemia, as doa-
ções continuaram. As aulas 
foram realizadas online, mas 
uma vez por mês, as alunas 
traziam as doações que aju-
daram muito neste período 
de isolamento.

Uma das alunas, Vilma 
José de Carvalho Firmino, 
que completa 61 anos mês 
que vem, contou que teve 
um Acidente Vascular Cere-

bral (AVC) em 2007 e graças 
a sua boa vontade, aliada a 
exercícios e caminhadas con-
seguiu retomar os movimen-
tos: “Gosto muito porque 
ajuda você a ter mais quali-
dade de vida, saúde, a mexer, 
danças, dar risada e contar 
piada”, diz Vilma, que duas 
vezes por semana participa 
das aulas e nos demais dias 
faz faxina nas casas. Mora-
dora de Brás Cubas e mãe 
de três filhos casados e dois 
netos, é uma das mais entu-
siasmadas nas aulas. 

Já Maria Aparecida Alves, 
de 61 anos, participa des-
de o início do projeto. Já 
quebrou o cóccix, pois caiu 
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DOR NA COLUNA

Já estão disponíveis em 
Mogi das Cruzes técnicas 
inovadoras que evitam a 
cirurgia na coluna e po-
dem ser custeadas pelo 
convênio médico. 

A novidade foi trazida pela 
Neurosafe, uma agência 
focada na publicidade de 
inovação médica, nota-
damente técnicas alemãs 
para o tratamento de dor 
crônica na coluna. 

“Compreensivelmente, 
muitos têm medo de se 
submeter a uma cirurgia 
convencional da coluna. 
O que normalmente não 
sabem é que já é possível 
tratar diversas doenças da 
coluna - hérnia de disco, 
por exemplo - sem qual-
quer incisão (é o caso da 
Descompressão Discal a 
Laser) ou com uma inci-
são de apenas 1cm (como 
na Videoendoscopia da 
Coluna). Não se tratam 
de tratamentos paliativos, 
só para amenizar a dor. Os 
resultados são permanentes, 
e com diversos benefícios 
em relação à cirurgia con-
vencional: menor tempo de 
internação, mínima perda 
de sangue e reabilitação 
precoce”, explicou o ad-
ministrador da NeuroSafe, 
Antonio Igor Batista.

Um dos médicos par-
ceiros, um neurocirurgião 
intervencionista da dor 
que estudou e trabalhou 
na Alemanha - onde, in-
clusive, funciona a filial da 
empresa -  passou a atender 
em Mogi das Cruzes, uma 
vez por mês.  

A cidade foi escolhida por 
viver uma forte expansão 
industrial (são cerca de 
900 indústrias) e certas 
profissões - muitas delas 
presentes em ambientes 
industriais - são mais aco-
metidas por doenças da 
coluna.

Técnicas alemãs chegam à Mogi 
e evitam a cirurgia na coluna
Doenças de coluna como hérnia de disco sem qualquer incisão estão na lista dos tratamentos que podem ser realizados
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Antonio Igor Batista é administrador da NeuroSafe e fala dos benefícios dos tratamentos

Iniciativa já beneficiou mais de 1,1 mil pessoas em SP e RJ

E os números da po-
pulação em geral já são 
alarmantes. De acordo 
com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas 
(IBGE), quatro em cada 
10 brasileiros têm dores 
nas costas. A dor lombar 
é a segunda maior causa 

de visita de pacientes aos 
médicos, só perdendo para 
a dor de cabeça. E dor nas 
costas foi a causa que mais 
afastou os brasileiros dos 
postos de trabalho em 2017; 
foram 83.800 afastamentos.

Por meio de parcerias, 
as tecnologias de origem 

alemã se expandiram e 
chegaram ao país facilitan-
do o acesso ao tratamento. 
Nada é cobrado do paciente 
e os procedimentos são 
cobertos pelos planos de 
saúde.

Se a tecnologia tornou 
possível procedimentos 

minimamente invasivos 
seguros e com recupera-
ção completa em poucos 
dias, já acessíveis a alguns 
privilegiados, o desafio da 
Neurosafe tem sido levar 
isso à população em geral.

“Em resumo, ajudamos 
interessados a passar em 
consulta nas clínicas parti-
culares dos mais renomados 
neurocirurgiões, um dentre 
os poucos médicos espe-
cialistas em tais técnicas. E, 
no caso de um pedido de 
procedimento, atuamos 
em toda a burocracia ad-
ministrativa até a obtenção 
da autorização do convênio 
médico privado, de modo 
que todo o tratamento se 
dê com cobertura total 
da operadora de saúde”, 
afirmou Batista.

A iniciativa já existe há 
três anos nas capitais São 
Paulo e Rio de Janeiro, onde 
1.100 pessoas já foram be-
neficiadas. Segundo ele, 
médicos parceiros, que 
anteriormente atendiam 
apenas particulares, têm 
concordado atender tam-
bém beneficiários de con-
vênios médicos privados 
ao passo que cobram os 

honorários médicos da 
operadora de saúde com 
o apoio da Neurosafe.

Com quase todos os con-
vênios médicos, a NeuroSafe 
vem obtendo êxito para 
custear o tratamento. De 
todo modo, o paciente 
recebe um termo assinado 
pelo médico assegurando 
que nada lhe será cobrado, 
mesmo que eventualmente 
surja um contratempo e o 
médico receba do convênio 
um valor baixo ou mesmo 
não receba. Ou seja, o mé-
dico assume integralmente 
o risco de qualquer ônus 
financeiro, compromisso 
sem o qual apenas uma 
fatia mais privilegiada 
da sociedade poderia se 
beneficiar das técnicas 
minimamente invasivas.

Para mais informações a 
respeito é possível acessar 
o site da NeuroSafe no 
endereço eletrônico: www. 
neurosafe.com.br. 

Lá encontram-se depoi-
mentos de pacientes que já 
passaram pelo procedimento 
e obtiveram sucesso, além 
de vídeos informativos e 
instruções para acesso aos 
tratamentos. 
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4798-5143
MAIS INFORMAÇÕESLeve sua doação no Fundo Social, 

no primeiro andar do prédio sede 

da Prefeitura de Mogi das Cruzes

ONDE DOAR?

SEJA A ALEGRIA
NO NATAL DE QUEM
MAIS PRECISA!

Participe da campanha Natal de Sorrisos para 
transformar a vida de centenas de crianças.

NOVOS OU USADOS EM BOM ESTADO

DOE BRINQUEDOS

e como você pode ajudar nessa campanha?


