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Óbitos por coronavírus caem, mas 
letalidade ainda oscila na região

Cidades do Alto Tietê mostraram queda absoluta nas mortes, porém a letalidade entre doentes ainda preocupa

LIMPEZA

  Mogi fará mutirão em cemitérios contra a dengue. Cidades, página 4

Números das secretarias de Saú-
de de sete cidades do Alto Tietê de-
monstraram que, na comparação 
dos registros de casos positivos e 
de mortes pelo novo coronavírus 
em outubro de 2020 com os núme-
ros de outubro deste ano, em pelo 
menos cinco cidades houve aumen-
to na letalidade entre homens ou 
mulheres, muito embora os dados 
absolutos de óbitos tenham caído.  
Cidades, página 6

Mogi

Prefeitura abre 

inscrições  

para aulas  

de beisebol

Cidades, página 6

FERNANDA MORENO

Vereadora 
pede destino 
correto para 
animais 
mortos. p5

Inauguração está marcada para 
ocorrer às 10 horas desta terça-feira. 
Cidades, página 4

Terminal
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Em uma semana de atendimento, 
as aulas de educação ambiental do 
Viveiro Municipal Tomoe Uemura 
já contemplaram 55 crianças de es-
colas, creches e instituições de Suza-
no e da região. Cidades, página 3

Suzano

VIVEIRO 
RECEBE 55 
CRIANÇAS  
NA PRIMEIRA  
SEMANA

SOLIDARIEDADE

Itaquá 
inaugura 
Ecobazar. p3

Em razão da pandemia de coronavírus, formato das visitas guiadas receberam um novo formato
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OLIMPÍADAS DA APAE
A associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes 
vai participar da VII Olimpíada Regio-
nal das Apaes, que ocorrerá em Su-
zano, nos dias 17, 18 e 19 de novem-
bro. A instituição irá levar 15 atletas 
para competir nas seguintes moda-
lidades: bocha paralímpica, natação, 
atletismo, futsal, tênis de mesa, dama 
e dominó e futebol society. 

VALE VAGA
A competição será realizada no Par-
que Municipal Max Feffer, no Jardim 
Imperador, que conta com a Arena 
Suzano, e no estádio Francisco Mar-
ques Figueira, o Suzanão. O evento 
esportivo é uma pré-seleção para as 
Olimpíadas Especiais – edição Esta-
dual. Em 2019, a Apae de Mogi das 
Cruzes promoveu a sexta edição da 
olimpíada. No ano passado, a com-
petição não foi realizada por conta da 
pandemia do coronavírus. 

FESTIVAL VEGANO
Mogi das Cruzes sediará uma edição 
especial do Festival Vegano + Cul-
tura Natalino no dia 21 de novem-
bro (domingo), das 10 às 18 horas, 
na Vila Helio. Além das comidas na-

talinas elaboradas com ingredien-
tes sem origem animal, como ten-
der e panetone veganos, o evento 
reunirá decoração de Natal e diver-
sas opções de presentes, cultura e 
lazer para adultos e crianças, além 
de iniciativas solidárias. A entrada e 
as atividades são gratuitas e devem 
proporcionar momentos agradáveis 
para toda a família.

BOCHA EM FERRAZ
Após um longo período de espera, os 
praticantes de Bocha ou Boccia, co-
memoram a decisão da Prefeitura de 
Ferraz de Vasconcelos em retomar a 
prática esportiva no Ginásio Municipal 
de Esportes Marcílio Guerra. O local 
agora conta com duas canchas (es-
pécie de quadras) cobertas para me-
lhor acomodar os jogadores. Mais in-
formações pelo telefone 4679-5940.

SEBRAE MOGI
O canal de atendimento e orientação 
presencial Sebrae Aqui terá suas ati-
vidades iniciadas em Mogi das Cruzes, 
em parceria com a Prefeitura Muni-
cipal, em 9 de novembro, a partir das 
10 horas. A cerimônia de inauguração 
será presencial respeitando a todos 
os protocolos sanitários.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Vem aumento aí

A
té que demorou, mas prefeitos da 
Região Metropolitana de São Pau-
lo se reuniram na sexta-feira para 
tratar de um possível aumento no 

preço das passagens dos ônibus municipais. 
Se isso for confirmado, a elevação deve ocorrer 
já no ano que vem. O principal motivo para 
essa alteração é o aumento no preço do diesel, 
que vem em um disparada desde o começo 
do ano, sofrendo uma alta acima dos 60%.

Neste pacote, para desespero de quem pre-
cisa utilizar o sistema público de transporte, o 
Estado deve reajustar o preço da passagem da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) e do Metrô, que possuem integração 
com ônibus municipais e intermunicipais, 
aliás, deve sobrar também para a Empresa 
Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU).

Com e elevação dos preços dos combus-
tíveis, na verdade de tudo, acaba até sendo 
natural o aumento nas passagens, o problema 
está na renda da população, que não sobe com 
a inflação. O que se comprava com R$ 100, 
o que já não era muita coisa, não se compra 
hoje, e os salários continuam estagnados.

Certamente muito dessa estagnação se deve 

à pandemia de coronavírus (Covid-19), que 
achatou o emprego e muito se perdeu para 
impedir a disseminação do vírus, o que nada 
tem a ver com o aumento dos preços, que por 
muitas vezes ocorrem para segurar os pro-
dutos, mas a população está sem dinheiro.

Os combustíveis, nesse papel, são reajus-
tados com base no preço internacional, mas 
com a bagunça capitaneada pelo governo 
federal, o dólar avança sobre o real e os pre-
ços sobem ao sabor da moeda americana e 
do barril do petróleo vendido no mercado 
mundial. Trocando em miúdos, o brasileiro, e 
isso incluiu os do Alto Tietê, estão recebendo 
em real, com a inflação corroendo o poder de 
compra, e pagando as contas em dólar. Isso 
arrebenta qualquer um.

Os rumos precisam mudar, não se pode 
confiar em um governo federal que só faz 
bagunçar o que deveria liderar. Para 2022, 
quando a campanha eleitoral ferver, será a vez 
de pensar com a cabeça, não com o fígado, 
sobre os nomes dos candidatos à disposição 
para o Palácio do Planalto e dos Bandeiran-
tes. Quem perde com governantes ruins é 
sempre a população mais pobre.

Reformar é colocar o pen-
samento do homem na me-
dida da vontade de Deus. Li-
deres cristãos se destacaram 
na Idade Média, eles tinham 
a tesoura da censura divina e 
conseguiram eliminar os ex-
cessos humanistas da Igreja. 
Ela escravizava o povo pelo 
poder tirano do clero que usa-
va estranhos ritos e dogmas 
à revelia da doutrina revela-
da. O cristianismo da Idade 
Média contaminado por erros, 
abusos e desmandos herda-
dos da Idade Medieval estava 
tão desmoralizado que Deus 
resolveu romper os grilhões 
que aprisionavam a Sua Pa-
lavra nos mosteiros. 

A prensa de Gutenberg foi 
o meio providencial de pan-
fletar a Verdade, distribuída a 
mãos cheias para saciar o povo 
faminto da Palavra de Deus. 

John Knox - O Reformador

ARTIGO
Mauro Jordão

O Senhor dos Exércitos dis-
se a Zacarias: “Não pela espa-
da nem pelo poder, mas pelo 
meu Espírito”. Roma usou a 
espada para destruir os cris-
tãos; os profetas usaram a ca-
neta para espalhar a Palavra 
de Deus, que é a espada do 
Espírito, que transforma o ho-
mem velho em nova criatura. 
John Knox (1514-1572), O 
Reformador da Escócia, padre 
desde 1536 lutou pela refor-
ma da Igreja, foi preso pelo 
exercito francês, que invadiu 
o seu país, e foi com cruelda-
de condenado às galés como 
remador por 19 meses. 

Alcançou a liberdade na 
troca política de prisioneiros. 
Teve que fugir para Genebra, 
na Suíça, quando da ascen-
são de Maria Tudor ao trono 
da Inglaterra (1547-1558), 
filha de Catarina de Aragão 

que foi casada com Henri-
que VIII, fundador da Igreja 
Anglicana como revanche ao 
papa que não aceitou o seu 
pedido de divórcio, sendo 
excomungado. 

Em Genebra tornou-se alu-
no de Calvino. Em Dezembro 
de 1557, os nobres escoceses 
fizeram um pacto de usar suas 
vidas e bens para estabelecer 
a Palavra de Deus na Escócia. 
Nessa conjuntura, já separado 
da Igreja Católica, John Knox  
volta à Escócia para implan-
tar o calvinismo e fundar a 
igreja presbiteriana escocesa. 
Sua histórica e perseverante 
oração foi atendida: “Senhor, 
dá-me a Escócia senão eu 
morro”. Em 31 de outubro  
comemoramos os 504 anos 
da Fé Reformada.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com.br
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Viveiro atende 55 crianças 
na 1ª semana de aulas
As visitas guiadas ao espaço foram retomadas no final de outubro e ganharam novo formato

AMBIENTAL

Suzano - Em uma semana 
de atendimento, as aulas 
de educação ambiental do 
Viveiro Municipal Tomoe 
Uemura já contemplaram 55 
crianças de escolas, creches 
e instituições de Suzano e 
da região. As visitas guiadas 
retornaram no final de outubro 
e ganharam novo formato 
devido à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). Os 
interessados em participar 
do projeto devem enviar um 
ofício para o e-mail do órgão 
(suzanoviveiromunicipal@
gmail.com).

Entre as instituições con-
templadas neste primeiro 
momento estão o Centro 
de Educação e Recreação 
Infantil (CRI) Bem Te Quero, 
localizado no bairro Cidade 
Miguel Badra, o Centro de 
Educação Infantil Francisca 
de Oliveira Santos, da cidade 
de Ferraz de Vasconcelos, e 
várias turmas do Instituto 
Thadeu José de Moraes.

Os passeios, que dura-
ram mais de uma hora cada, 

atenderam alunos de 3 a 17 
anos, sempre acompanha-
dos dos professores e de 
um dos três monitores da 
administração e educação 
ambiental do Viveiro.

Neste momento, a sala de 
educação ambiental ainda 
não está sendo utilizada 
para acomodar com maior 
espaçamento os alunos e 
toda explicação técnica so-
bre as espécies é feita ao ar 
livre. Em seguida, os alunos 
são conduzidos aos setores 
para conhecer os animais e 
as flores e os frutos.

Ao final do passeio, os 
visitantes podem levar uma 
muda de planta para casa, 
como uma recordação do 
espaço e também para ajudar 
a arborizar ainda mais os 
bairros e as casas da região.

Desde o início do projeto, 
em 2019, mais de 2,5 mil 
pessoas já conheceram o 
projeto de educação ambien-
tal da unidade, que agora 
retorna para contemplar 
novos estudantes.

A coordenadora do Viveiro 
Municipal, a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi, explica que 
o retorno seguro foi muito 
esperado. “Nossa equipe 
não parou de trabalhar um 

só momento para deixar 
o Viveiro Municipal ainda 
mais bonito e aconchegante. 
Buscamos novas espécies de 
flores, trouxemos informa-
ções dos nomes das nossas 

calopsitas, reforçamos a si-
nalização e adequamos toda 
a estrutura para os alunos 
saírem do passeio animados 
em ajudar a cuidar do meio 
ambiente”, destacou

Espaço recebeu estudantes de Suzano e de outros municípios do Alto Tietê

 Irineu Junior/Secop Suzano

Itaquá - A chapa “União, 
Trabalho e Evolução”, candidata 
à presidência da 152ª subseção 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB Itaquaquecetuba) 
para o triênio 2022/2024, 
realizou um evento na manhã 
de sexta-feira que contou com 
a presença de 80 profissionais 
do Direito. 

O evento foi sediado na Frente 
Empresarial Pró-Itaquaquecetuba 
(Fempi) e reuniu os advogados 
da cidade com Jairo Saturnino, 
candidato à reeleição para a 
presidência;  Matilde Gomes 
de Macedo, que é postulante 
a vice-presidente; e Itamar 
Alves dos Santos, que atua 
como tesoureiro. Também 
são integrantes da equipe 
Cineide Pereira Marques, que 
é secretária-geral do grupo; 
e Silvana Dias Batista, como 
secretária-geral adjunta.

O principal objetivo da 
chapa é dar continuidade 
aos trabalhos que já estão 
em andamento. “Vamos dar 
continuidade às obras da nova 
Casa do Advogado, bem como 
incentivar o estudo, formação 
e atualização dos inscritos”, 
explicou Saturnino. A elei-
ção está marcada para 25 de 
novembro .

Chapa da OAB 
promove evento 
com profissionais 
do Direito

152ª subseção

Itaquá - O Fundo Social 
de Solidariedade e a Secre-
taria de Meio Ambiente de 
inauguraram o EcoBazarna 
quinta-feira passada. O evento 
contou com a presença do 
prefeito Eduardo Boigues 
(PP), da primeira-dama e 
presidente do Fundo Social, 
Mila Prates Queroz, do se-
cretário de Meio Ambiente, 
João Carlos Navarro, verea-
dores, demais secretários e 
do padre Luiz Renato, que 
abençoou o espaço.

O objetivo do bazar é 
trabalhar a consciência 
ambiental e retirar resí-
duos da natureza de for-
ma sustentável, além de 

Ecobazar é inaugurado no centro
Consciência ambiental

EcoBazar, ajudar as pes-
soas com produtos mais 
acessíveis.”

O prefeito Eduardo Boigues 
acrescentou que a cidade 
tem potencial de crescer com 
a ajuda de todos. “Nossa 
cidade tem avançado muito 
e isso é possível porque 
temos parceiros. Peço aos 
comerciantes que nos aju-
dem a manter o EcoBazar 
e a contribuir com tantas 
famílias.”

A loja está localizada 
na rua Capitão José Leite, 
s/n - centro da cidade, ao 
lado do número 25 e em 
frente à base policial da 
praça Padre João Álvares.

brinquedos, entre outros.
A abertura oficial contou 

com a primeira doadora, 
Fabiana Almeida, moradora 
do Parque Piratininga, que 
trocou 50 caixas longa vida 
por moedas sociais. “A mi-
nha intenção é preencher a 
cartela e doar para alguma 
família que precisa aqui no 
bairro, assim eu ajudo quem 
precisa”, disse a moradora.

De acordo com a pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, o mo-
mento é de tirar lixo do 
meio ambiente. “Queremos 
que a educação ambiental 
aconteça em nossa cidade 
e podemos, por meio do 

contribuir socialmente com 
as pessoas em situação de 
vulnerabilidade. O projeto, 
que leva o nome de EcoI-
taquá, é integrado à Ong 
Espaço Urbano, que levou 
a ideia para as 12 cidades 
que englobam o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat).

Para adquirir produtos é 
necessário que o interessado 
troque 20 caixinhas longa 
vida ou um quilo de tampas 
plásticas por uma moeda 
social chamada EcoCash. 
No EcoBazar, há produtos 
ecológicos, de higiene pes-
soal, de limpeza, alimentos, 
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Mogi Conecta recebe primeira 
unidade do Sebrae nesta terça

Mogi- A Prefeitura e o es-
critório regional do Sebrae-SP 
inauguram nesta terça-feira 
(09/11), às 10 horas, a primeira 
unidade do Sebrae Aqui em 
Mogi das Cruzes. O serviço, 
voltado aos empreendedores, 
funcionará na estrutura do 
programa Mogi Conecta lo-
calizada no Terminal Central. 

O Sebrae Aqui é um canal 
de atendimento presencial 
voltado a micro e pequenos 
empreendedores que buscam 
orientações para alavancar 
seus negócios. A iniciativa 
visa promover a competiti-
vidade e o desenvolvimento 
sustentável local, além de ter 
reflexos positivos na geração 
de empregos e renda para a 
população.

“A chegada do Sebrae Aqui 
é uma importante conquista 
para Mogi das Cruzes e um 
serviço que fará diferença no 
apoio aos empreendedores, no 
desenvolvimento dos negócios 
e na geração de novas oportu-
nidades. O serviço estará em 
um local de fácil acesso, no 

Terminal Central

centro da cidade e com opção 
de transporte. O Sebrae é um 
grande parceiro do município 
e colabora com o crescimento 
de nossa cidade”, afirmou o 
secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli, lembrando 
que o atendimento da unidade 
começará na própria terça-feira.

Entre os serviços que serão 
oferecidos pelo Sebrae Aqui 
estão palestras presenciais e 
online, oficinas e orientações 

sobre abertura e melhoria de 
empresas (MEI, ME e EPP). 
A iniciativa também visa fa-
cilitar aos empreendedores o 
acesso a iniciativas e produtos 
do Sebrae-SP e parceiros. A 
unidade no Mogi Conecta 
do Terminal Central terá dois 
agentes para atendimento. 

“Nossa missão é levar orien-
tação e capacitação para o 
maior número de pessoas”, 
disse a gerente regional do 
Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

Serviço para MEI conta com atendimento presencial 

Pedro Chavedar/PMMC

Semana de Mobilização contra 
Dengue é antecipada com ação
Mutirão nos cemitérios teve como objetivo retirar embalagens, copos, garrafas, e outros recipientes que possam acumular água 

PREVENÇÃO

Mogi - A Prefeitura ini-
ciou um grande mutirão 
nos cemitérios para retira-
da de embalagens, copos, 
garrafas, sacos plásticos 
e outros recipientes que 
possam acumular água e 
servir de criadouro para o 
Aedes aegypti. 

Os agentes do Núcleo 
de Prevenção e Controle 
das Arboviroses estiveram 
anteontem no Cemitério 
São Salvador, no Parque 
Monte Líbano, e, ontem, 
o trabalho foi realizado no 
Cemitério da Saudade, em 
Braz Cubas.

Os mutirões são realiza-
dos tradicionalmente após 
o Dia de Finados e, neste 
ano, também antecipam as 
ações da Semana Estadual de 
Mobilização das Arboviroses, 
programada para o período 
de 8 a 12 de novembro. 

O objetivo da Semana 
de Mobilização é lembrar 
a população que os cuida-
dos em casa e no trabalho 
devem fazer parte da rotina 

de todos, com cuidados 
permanentes como remover 
pratos de plantas, cuidar de 
piscinas, manter caixas d’água 
fechadas e eliminar todos 
os recipientes ou situações 

que permitam o acúmulo 
de água parada.

Na próxima semana, as 
orientações serão reforçadas 
nas visitas casa a casa e 
também nas salas de espera 

de unidades da Estratégia 
Saúde da Família e Postos 
de Saúde.

O Aedes aegypti trans-
mite doenças graves como 
dengue, chikungunya e 
zika, podendo se reproduzir 
em qualquer situação que 
permita o acúmulo de agua 
parada. Os últimos levanta-
mentos realizados na cidade 
mostraram que o principal 
problema continua sendo 
recipientes móveis, ou seja, 
todo tipo de material que 
deveria ser removido dos 
imóveis. 

A dengue é uma doença 
causada por vírus transmitido 

de uma pessoa doente para 
uma pessoa sadia por meio 
da picada do mosquito Aedes 
aegypti. Neste ano, até o 
momento, Mogi das Cruzes 
registrou 84 casos da doença.

Quem tiver alguma dú-
vida sobre os cuidados que 
precisam ser tomados pode 
entrar em contato com o 
Núcleo de Controle de 
Arboviroses  por meio do 
telefone 4794-4343. Já 
as denúncias devem ser 
registradas na Ouvidoria 
da Saúde pelo telefone 162.

Agentes estiveram no Cemitério São Salvador e no Cemitério da Saudade,

Divulgação/PMMC

Confi ra algumas dicas:

- Acabe com a água parada: verificando vasos, garrafas, po-

tes e outros recipientes ou situações que possam acumu-

lar água

-Aplique cloro em pias e ralos

- Mantenha caixa d’água fechada e piscina tratada regula-

mente

- Guarde pneus em locais cobertos

- Feche bem os sacos de lixo e de materiais para reciclagem

- Mantenha as calhas limpas

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?
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Agricultores mostram 
produção para estudantes

Mogi- Produtores rurais 
de Jundiapeba receberam, 
anteontem, alunos da Escola 
Municipal Florisa Faustino 
Pinto, do Jardim Santos 
Dumont, em uma ação 
voltada à conscientização 
das crianças sobre a im-
portância da Agricultura e 
a atuação das cooperativas. 
O trabalho envolve 26 salas 
de aulas, com uma média 
de 800 alunos, 40 funcio-
nários e a comunidade local, 
integrando as diferentes 
esferas de aprendizagem. 

O primeiro contato com 
a escola aconteceu em mar-
ço, desde então, a direção 
intermediou o trabalho 
de estruturação da equipe 
pedagógica, pesquisa e 
construção do projeto, além 
da organização didática 
iniciada na sala de aula 
e que se expandiu para o 
campo.

A ação foi desenvolvida 
pela Secretaria Municipal 
de Agricultura, em parceria 
com a Secretaria Municipal 

Jundiapeba

de Educação, Coordena-
doria de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CDRS/
Cati) e Coprojur. O projeto 
vem sendo executado em 
várias etapas e conta com 
o engajamento de todos os 
profissionais da unidade 
escolar e da comunidade. 
Duas visitas já foram rea-
lizadas (nos dias 28/10 e 
04/11) e receberemos outra 
data será marcada ainda no 

mês de novembro.
Os alunos percorreram os 

canteiros e conheceram as 
diversas etapas do plantio 
de hortaliças, verduras e 
outras plantas. 

A iniciativa mostra a im-
portância da Agricultura 
e também pode despertar 
interesse pelas práticas 
agrícolas e valorizar hábitos 
mais saudáveis entre as 
crianças. 

Objetivo é valorizar hábitos saudáveis entre as crianças

Divulgação/PMMC

Vereadora cobra iniciativa para 
destinação de animais mortos
Fernanda Moreno acompanha caso de descoberta de 11 corpos de animais encontrados em um terreno baldio

POLÍTICAS PÚBLICAS

Mogi - Assim como as 
demais cidades do Alto Tietê, 
o município necessita estabe-
lecer de forma mais assertiva 
políticas públicas que tratem 
da destinação de animais de 
estimação falecidos - é o que 
aponta a vereadora Fernanda 
Moreno (MDB), em entrevista 
ao MogiNews/DAT.

A citação se refere ao mais 
recente caso de descarte de 
animais ocorrido na cidade, 
no distrito de Jundiapeba, na 
última terça-feira. Segundo 
relatos da comunidade, 11 
animais de estimação foram 
encontrados em um terreno 
baldio - muitos deles com 
sinais de que haviam passado 
por intervenção cirúrgica ou 
tratamento veterinário.

O gabinete da vereadora 
entrou em contato com uma 
Organização Não-Governamental 
(ONG) dedicada à causa do 
bem-estar dos animais, que 
recolheu os corpos e man-
teve em refrigeração, além 

de contatar as autoridades 
competentes sobre o ocorrido. 
Durante a semana passada, a 
Polícia Ambiental do Estado 
de São Paulo começou ruma 
apuração para tentar iden-
tificar os tutores e a origem 
dos animais.

Segundo a vereadora, há 
a possibilidade de que o 
descarte tenha sido feito 
por pessoas ligadas a clíni-
cas veterinárias em outras 
cidades ou de outra região 
que efetuam o descarte irre-
gular após o falecimento dos 
mascotes. “Diferentemente 
do que ocorre com as pes-
soas, não há um protocolo 
público para a destinação 
dos corpos dos animais, fi-
cando sob responsabilidade 
do tutor. Em muitos casos, 
ele efetua o pagamento, e 
muitos lugares acabam por 
terceirizar o serviço. Esta é 
uma prática mais comum do 
que se imagina, infelizmente”, 
apontou Fernanda.

Os danos vão para além do 
desrespeito com os animais 

e o abuso da boa-fé dos 
tutores, o descarte irregular 
pode trazer problemas para 
o meio-ambiente e a saúde 
pública. “Corpos de animais, 
quando abandonados em 
espaço aberto, podem servir 

como vetores de doenças, 
além de contaminar o solo, 
representando um risco para 
a comunidade”, lembrou a 
vereadora.

A parlamentar informou 
que, no passado, encaminhou 

indicações para o poder Exe-
cutivo pedindo estudos para 
a implantação de um cre-
matório para animais, ou a 
realização de uma parceria 
público-privada (PPP) para 
dar destinação adequada aos 

animais. “Até alguns meses, a 
empresa que prestava serviços 
de limpeza urbana na cidade 
contava com um serviço de 
retirada dos animais que 
morriam. Mas hoje não há 
um protocolo definido sobre 
esta demanda”, explicou.

Fernanda Moreno orientou 
a população a procurar o setor 
de Zoonoses da Prefeitura, 
tanto presencialmente quan-
to por telefone, para obter 
as orientações adequadas 
sobre como proceder em 
caso de morte de um ani-
mal de estimação. “Sobre o 
caso do descarte no distrito 
de Jundiapeba, quem tiver 
informações que possam 
ajudar a identificar a origem 
destes animais pode e deve 
procurar as autoridades”, 
concluiu.

O serviço de Zoonoses 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes pode ser acionado 
pelo telefone 4792-8585. O 
horário de funcionamento é 
de segunda a sexta-feira, ds 
8 às 17 horas.

André Diniz

Parlamentar já havia feito pedido para estudar a implantação de crematório

Divulgação/CMMC

7ª Semana do Hip Hop será 
realizada de 9 a 15 deste mês

Mogi- A partir da próxi-
ma terça-feira (09/11), terá 
início a 7ª Semana do Hip 
Hop. O evento, realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, tem por fundamento 
a união dos elementos que 
compõem a cultura hip hop 
da cidade, propondo aos 
artistas, produtores, grupos 
e coletivos a integração, 
troca de experiências e 
também, de forma mais 
ampla, a valorização e o 
reconhecimento do segmento.

Até o dia 15 de novembro, 
serão nove atrações, como 
batalha de MCs, diálogos, 
encontro de graffiti, bata-
lha de breaking e também 
apresentações comandadas 
por alunos da Casa do 
Hip Hop.  A programação 
é inteiramente gratuita e 
acontecerá tanto em palcos 
da região central, como 
Theatro Vasques, Centro 
Cultural, Terminal Estudan-
tes e a Casa do Hip Hop, 
como também em pontos 
descentralizados, como os 

bairros Residencial Novo 
Horizonte e Vila Estação.

A primeira atração, na 
própria terça-feira (09/11), 
será uma batalha de MCs, 
que acontecerá das 19 às 
21 horas, no Terminal Estu-
dantes. Já no dia 10, haverá 
show com alunos da Casa 
do Hip Hop, às 16 horas, no 
Residencial Novo Horizonte. 
No dia 11, acontecerá o 
evento “Hip Hop Além do 
Gênero”, às 19 horas, no 
Theatro Vasques. E no dia 
12, o workshop Universo 
do DJ no Hip Hop, que 
será na Casa do Hip Hop.

No dia 13, das 13 às 16 
horas, será realizada a ativi-
dade de formação Essência 
do Hip Hop e Encontro de 
Graffiti, na Casa do Hip Hop. 
Já no dia 14, das 11 às 16 
horas, haverá batalha de 
breaking na Vila Estação. 
No dia 15, encerramento 
da semana comemorativa, 
mais um show com alunos 
da Casa do Hip Hop será 
realizado, às 16 horas no 

Centro Cultural.
A realização da 7ª Semana 

do Hip Hop foi discutida 
diretamente com profissionais, 
educadores e pensadores 
ligados à cultura do hip hop, 
em encontros realizados no 
mês de setembro. A Cultura 
abriu chamamento público, 
para a seleção de propostas 
de espetáculos e atividades 
a serem incorporados na 
programação e publicou 
em outubro a relação dos 
projetos contemplados.

Mais informações sobre 
a 7ª Semana do Hip Hop 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4798-6900, 
pelo e-mail culturamogi@
pmmc.com.br, pelo site da 
Cultura ou então presen-
cialmente na Secretaria, 
que tem sede no Casarão 
do Carmo e atende de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

Veja a programação 
completa da 7ª Semana 
do Hip Hop no Instagram 
@culturamogi.

Cultura
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Prefeitura tem inscrições 
abertas para aulas gratuitas 

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer 
(Smel) está com inscrições 
abertas para aulas gratuitas 
de beisebol. As atividades 
serão realizadas aos do-
mingos, das 9 às 13 horas, 
no Centro Esportivo do 
Bunkyo, na Porteira Preta, 
e serão desenvolvidos em 
uma parceria entre a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
e a entidade.

Os interessados devem 
acessar o link bityli.com/
baseball e preencher os 
dados para fazer a inscrição. 
Podem participar crianças 
de 7 a 10 anos.

As aulas gratuitas de bei-
sebol fazem parte das ações 
de retomada gradativa das 
atividades esportivas em Mogi 
das Cruzes. Elas seguem os 
protocolos sanitários para 
prevenção e enfrentamento 
da pandemia de Covid-19. 

A Smel também tem ins-
crições abertas para aulas 
de iniciação esportiva para 
outras atividades esportivas 

Beisebol

em espaços públicos. Estão 
à disposição da população 
vagas para modalidades 

como judô, karatê, bad-
minton, ginástica rítmica, 
futsal, ballet baby, vôlei, 
tênis, entre outros. 

O Centro Esportivo do 
Bunkyo fica na avenida 
Japão, 5919, na Porteira 
Preta. Mais informações 
sobre as aulas de iniciação 
esportiva desenvolvidas 
pela Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-5005.

Podem participar das aulas crianças de 7 a 10 anos

Divulgação/PMMC

Global Med promove 
cursos de qualificação

Região- Especializada em 
gestão e terceirização de mão 
de obra em saúde, a Global 
Med tem realizado treina-
mentos com profissionais 
do Alto Tietê e em outras 
cidades do Estado a fim de 
uniformizar o atendimento 
de suporte básico e avançado 
em caso de parada cardíaca e 
respiratória. Até o momento já 
foram ministrados cursos para 
médicos, enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem 
da região, de Santos, de São 
Paulo e de Itupeva.

O objetivo da atividade é 
dar o primeiro passo para que 
os profissionais possam elevar 
o nível do seu atendimento, 
além de garantir melhores 
resultados e reduzir riscos de 
erros em ambiente hospitalar 
ou fora dele.

O curso Suporte Básico de 
Vida (SBL) foi ministrado em 
Santos e Itupeva e aborda parada 
cardíaca, engasgo em adulto, 
criança e bebê e técnicas de 
compressão e atendimento 
em equipe. “Essa capacitação 

Capacitação

tem oito horas, sendo quatro 
de estudo dirigido e quatro de 
treinamento prático, e pode 
ser feito tanto por médico, 
quanto enfermeiro, técnico 
ou auxiliar de enfermagem. 
Vamos alinhar todos os pro-
fissionais no procedimento 
mais simples, mais básicos, 
para que possam ir subindo 
de nível. ”, detalhou o diretor 
do curso, André Luiz Marques.

Já o curso de Suporte Avan-
çado de Vida em Cardiologia, 

conhecido como ACSL, é uma 
capacitação proveniente da 
American Hard Association 
(Associação Americana do 
Coração) que, periodicamente, 
lança diretrizes para o atendi-
mento de paciente que sofrem 
de doenças cardiovasculares.

A formação, que foi mi-
nistrada recentemente para 
médicos e enfermeiros tem 
duração de cerca de um mês 
de maneira remota e dois dias 
de atividades práticas

Aulas foram oferecidas para profissionais de saúde

Foto: Henrique Anunciação

Morte cai, mas letalidade oscila
Em cinco das sete cidades apuradas pela reportagem houve aumento na letalidade em homens ou mulheres

COVID-19

Números sobre o coronavírus 
(Covid-19) das secretarias de 
Saúde de sete cidades do Alto 
Tietê demonstraram que, na 
comparação dos registros de 
casos positivos e de mortes 
em outubro de 2020 com os 
números de outubro deste 
ano, em pelo menos cinco 
municípios houve aumento 
na taxa de letalidade entre 
homens, mulheres, ou em 
ambos os gêneros.

O levantamento levou 
em conta os dados entre 
os dias 1º e 31 de outu-
bro de 2020 e no mesmo 
período em 2021, com os 
casos positivos da doença e 
de óbitos, separados entre 
homens e mulheres. A taxa 
de letalidade é a proporcio-
nalidade entre o número de 
mortos e o número de casos 
na cidade.

Em Suzano houve uma 
queda de 948 casos em ou-
tubro do ano passado para 
670 neste ano. Os óbitos 
também caíram de 17 para 
12 na comparação entre os 
meses: a letalidade entre 
homens subiu de 2,75% 

para 2,86%, enquanto que 
para mulheres caiu de 0,97% 
para 0,84%.

Na cidade de Poá, a queda 
no número de casos regis-
trados da doença foi de 
257 em outubro de 2020 
para 41 no último mês. As 
mortes também mostraram 
redução, sendo dez no ano 
passado e quatro neste ano, 
no entanto, letalidade do 
vírus, que era de 6,89% 

para homens e 1,41% para 
mulheres, acabou subindo 
para 16,6% para homens e 
4,34% para mulheres.

Ferraz de Vasconcelos, 
por meio de sua Secreta-
ria de Saúde, mostrou os 
melhores índices de queda 
de letalidade. Se no ano 
passado foram 990 casos 
e oito óbitos, em outubro, 
neste ano foram registrados 
70 casos e nenhuma morte, 

tanto para homens quanto 
para mulheres.

Mogi das Cruzes teve uma 
expressiva queda no número 
de casos entre outubro do 
ano passado e outubro de 
2020: de 1.373 pessoas 
contaminadas para 701; 
as mortes causadas pela 
Covid-19 caíram de 37 para 
20. O índice de letalidade 
caiu entre os homens de 
4,32% para 3,8%; no entanto, 
aumentou entre as mulheres: 
de 0,8% para 2,07%.

Em Itaquaquecetuba, a 
queda nos casos foi leve: de 
519 para 484 - no entanto, 
as mortes foram de 17 para 
cinco nas comparações. O 
fator de letalidade do novo 
coronavírus caiu de 6,93% 
para 1,36% entre os homens, 
e de 2,91% para 0,75% entre 
as mulheres.

Guararema foi a única 
que comunicou aumento no 
número de casos positivos 
de Covid-19. Enquanto que 
em outubro de 2020 foram 
83 casos e cinco mortes, no 
mês passado foram 94 casos 
e três mortes - a letalidade 
masculina subiu levemen-
te de 5,12% para 5,26%, 

enquanto que a letalidade 
feminina caiu de 6,81% 
para 1,78%.

Em Santa Isabel, enquanto 
que o número de casos caiu de 
152 para 27 na comparação 
entre os meses de outubro 
de 2020 e 2021, o número 

de óbitos se manteve em 
quatro no mesmo período. 
A taxa de letalidade do vírus, 
que no ano passado era de 
2,7% para homens e 2,56 
para mulheres, subiu para 
12,5% para homens e 18,18% 
para mulheres neste ano. 

André Diniz

Números foram calculados com base em outubro

Mariana Acioli

Atividades serão 
realizadas aos 
domingos no Centro 
Esportivo do Bunkyo, 
na Porteira Preta

Saiba mais
Guararema
Em outubro de 2020 foram 83 casos (39H, 44M) e 5 óbitos (2H, 3M)
Em outubro de 2021 foram 94 casos (38H, 56M) e 3 óbitos (2H, 1M)

Ferraz 
Em outubro de 2020 foram 990 casos (369H, 621M) e 08 óbitos (3H, 5M)
Em outubro de 2021 foram 70 casos (31H, 39M) e ZERO óbitos (000000)

Itaquá
Em outubro de 2020 foram 519 casos (245H, 274M) e 17 óbitos (9H, 8M)
Em outubro de 2021 foram 484 casos (220H, 264M) e 5 óbitos (3H, 2M)

Mogi
Em outubro de 2020 foram 1373 casos (624H, 749M) e 37 óbitos (27H, 10M)
Em outubro de 2021 foram 701 casos (315H, 386M) e 20 óbitos (12H, 8M)

Poá
Em outubro de 2020 foram 257 casos (116H, 141M) e 10 óbitos (8H, 2M)
Em outubro de 2021 foram 41 casos (18H, 23M) e 4 óbitos (3H, 1M)

Santa Isabel
Em outubro de 2020 foram 152 casos (74H, 78M) e quatro óbitos (2H, 2M)
Em outubro de 2021 foram 27 casos (16H, 11M) e quatro óbitos (2H, 2M)

Suzano
Em outubro de 2020 foram 948 casos (436H, 512M) e 17 óbitos (12H, 5M)
Em outubro de 2021 foram 670 casos (314H, 356M) e 12 óbitos (9H, 3M)
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Emudece
Casa

rústica de
regiões

serranas

Processo
de transfor-
mação das 
borboletas

Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

Cão brin-
calhão de

origem
alemã

O esporte
mais

popular 
no Brasil

Hortaliça
de boa du-
rabilidade

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes

Sentimen-
to de so-
freguidão

Diz-se de
indivíduo

lento

(?) Waters,
um dos fun-
dadores do
Pink Floyd

Cavalo de
pelagem
marrom

Giulia (?),
atriz de
"Boogie

Oogie"  (2014) 

"Os fins
justificam

os (?)"
(dito)

Amigos e (?): os con-
vidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca

Sufixo de
"hidroxila"

Parte 
do boi

Sal do (?),
tempero
rosado

(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Botão de
rádios

Divisões de
presídios
Telúrio

(simbolo)

Distúrbio 
psiquiátri-

co que
pode cau-
sar acú-
mulo de
dívidas e

depressão

Et cetera
(red.)

Mestre do
Gênio (Lit.)

Abaixo de
Banho

oriental 
de spas

Teorias

O par do 
condiciona-
dor capilar

Aplauso,
em inglês

Picape 
ou sedã

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito

Sem (?) 
nem beira:
na miséria
A 5ª letra

Fonte do
caviar

Capa de
confrarias

Arma de 
arremesso
Como se 

encontram
os mem-
bros de
debates 

televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Meta de
projetos

Tatuagem
do Popeye

Tony Ra-
mos, ator
Resina de

colares

Estado do
carimbó

Instrumento de
percussãoNome (?):

Francisco, para Jor-
ge Mario Bergoglio
(Catol.)

Passar ao
longo de
Deus, em

latim

FCAM
CACHALOTE

HIMALAIAETC
DIALSOBAMO

ALIEOXAMPU

ADAMFUTEBOL
PERCORRERRS

DEOOSAFÃ
BESTAESCOPO

PORASLESO
RTCNROGER

CARAACARAC
GAMOVABOM

TAMBORCLAP
PAPALEIRA

PARAMEIOS

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

Esta mensagem é 
para alegrar você e 
lhe dar forças para 
enfrentar esta fase 
que está sendo tão 
difícil de encarar. Faça 
de seus pensamentos 
a força de que está 
precisando. Esqueça 
as coisas ruins 
e limpe a mente 
cultivando somente 
bons pensamentos. 
Acredite no sucesso 
total, não imagine 
obstáculos.

Tudo que uma 

MOMENTO
especial

TUDO VAI DAR CERTO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: WILLIS STITT

DIA 08

MARCIA MAYUMI TAMASHIRO

EDILAMAR REGIANE CARETE MACEDO PAZINI

Que a felicidade de hoje dure o ano todo. Feliz aniversário!

“ Um coração bom é a coisa mais 
bonita que alguém pode ter.”

 cultura@jornaldat.com.br

pessoa é capaz de 
planejar, ela é capaz 
de realizar. Tenha fé, 
otimismo e ação. Sua 
vida só você a vive, 
portanto acredite 
mais, e seja mais 
feliz. Procure plantar 
sementes de amor e 
otimismo na sua vida, 
e você colherá sempre 
maravilhosos frutos.

Eu acredito em você!

Ansiedade infantil - como ajudar as crian-

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

PARTE 1
Mas, afi nal, o que é ansiedade?
O termo ansiedade é, muitas vezes, adotado em 
qualquer condição em que o indivíduo expresse 
imediatismo, nervosismo e preocupação. Mas, a rigor, 
deve ser empregado com precaução, sobretudo quando 
relacionado ao comportamento de uma criança. 

“Ansiedade infantil geralmente é aplicada para 
descrever o Transtorno de Ansiedade Generalizado 
(TGA), caracterizado pela preocupação crônica e 
excessiva da criança em várias áreas da sua vida – nas 
atividades escolares, nas interações sociais, familiares, 
na sua própria saúde e segurança, e até em relação às 
catástrofes naturais –  com pelo menos um sintoma 
somático associado, acompanhado de sofrimento 
emocional”, explica a Dra. Ana Beatriz, médica pediatra 
especializada em Medicina de Adolescentes (Hebiatria).
Mas, além do TGA, existem outros tipos de desordem 
que podem atingir as crianças. Segundo a Associação 
de Ansiedade e Depressão da América (Anxiety and 
Depression Association of America), dentre eles estão: 
pânico, ansiedade da separação, ansiedade social, 
mutismo seletivo, fobias.
De acordo com o site “Family Center”, inúmeras teorias 
tentam explicar um comportamento cada vez mais 
notado e preocupante nas crianças do mundo todo: 
a ansiedade. Os motivos, segundo especialistas, são 
muitos. Acompanhe a cada domingo a continuidade 
deste assunto extremamente importante para nós, pais 
e educadores.
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Polícia prende quadrilha especializada em fraude bancária

A ação teve a finalidade de cumprir 15 mandados de prisão e 17 de busca e 
apreensão, além do bloqueio judicial de aproximadamente R$ 13,5 milhões 
entre contas bancárias e carteiras de criptomoedas dos suspeitos e das 
empresas envolvidas, e sequestro de bens de alto valor. De acordo com as 
investigações, o grupo criminoso realizava saques fraudulentos se passando 
por clientes, muitos dos quais idosos, mediante o desvio de cheques e 
recebimento indevido de pensões, ocasionando prejuízos milionários.

CENTENÁRIO

O último expedicionário 
de Mogi das Cruzes, Paulo 
Pereira de Carvalho, comple-
tou nesta semana, 100 anos 
de idade. O centenário foi 
comemorado pela família 
e os amigos e até o prefeito 
Caio Cunha prestou a sua 
homenagem agradecendo-o 
pela garra e história. 

A filha Elizabeth Brasil 
também comemorou o cen-
tenário do pai: “Hoje, 3 de 
novembro, meu pai, Paulo 
Pereira de Carvalho, último 
expedicionário de Mogi das 
Cruzes, completa seus bem 
vividos 100 anos. Feliz cen-
tenário, pai! Deus o abençoe 
com saúde para desfrutarmos 
da sua companhia por um 
bom tempo, ainda. Rece-
ba todo o meu amor e meu 
carinho”, postou ela nas re-
des sociais.

O prefeito Caio Cunha 
também deixou sua home-
nagem ao ex-combatente 
e citou que, na função de 
mensageiro, Paulo Pereira de 
Carvalho viajou por diversas 
cidades e enfrentou dificulda-
des, como o frio da Europa. 
Quando retornou da guer-
ra, ele conheceu sua esposa, 
com quem construiu uma 
família: são 4 filhos, 7 netos 
e 5 bisnetos. “Hoje, Paulo, o 
único expedicionário vivo, 
completa 100 anos de muita 
garra e história. Aqui, fica a 
nossa homenagem e o nos-
so agradecimento por todo o 
seu serviço. O senhor é parte 
da nossa cidade!”. 

Em outubro de 2019, a 

Cristina Gomes 

Expedicionário faz 100 anos 
em Mogi e ganha homenagens
Paulo Pereira de Carvalho constituiu família e uma história exemplar em Mogi das Cruzes: lembrado pelos seus feitos e toda dedicação

vocado para integrar a For-
ça Expedicionária Brasileira, 
com a finalidade de combater 
na 2ª Guerra Mundial. De-
pois de ser transferido para 
a Vila Militar, no Distrito de 
Deodoro, no Rio de Janeiro, 
embarcou para a Itália, em 
02 de julho de 1944, no na-
vio norte-americano General 
Man, com mais de 8 mil bra-
sileiros, chegando a Nápoles 
depois de difíceis 15 dias 
no mar.  maior vitória con-
quistada pela FEB foi a do 
6º Regimento de Infantaria, 
em Fornovo Di Taro, em 30 
de abril de 1945, nos Mon-
tes Apeninos, onde houve o 
aprisionamento de toda uma 

Divulgação Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Durante eventos cívicos, Paulo Pereira sempre fez questão de participar das festividades 

Em dois momentos, durante uma homenagem e abaixo

quando serviu a FEB ainda jovem representando o país

saúde+
maturidade

divisão alemã. Ele foi conde-
corado com a medalha Cruz 
de Combate, do Exército Bra-
sileiro, por sua participação 
ativa na ocasião. Regressou 

da Itália em agosto de 1945.
Na chegada, os pracinhas 

foram recebidos com festa. 
Conheceu Haydée Brasil, se 
casou e formou sua família.

Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, em sessão sole-
ne, realizada homenageou os 
ex-combatentes da Força Ex-
pedicionária Brasileira (FEB). 
Na ocasião, foram homena-
geados: Miled Cury Andere 
e Paulo Pereira de Carvalho 
com o título de Honra ao 
Mérito, pelos relevantes ser-
viços prestados ao Município. 
Em janeiro deste ano, Miled 
Cury Andere faleceu três se-
manas após completados os 
seus 100 anos. 

Biografia
Paulo Pereira de Carva-

lho nasceu no dia 03 de no-
vembro de 1921, em Cris-

tina, Minas Gerais, filho de 
Augusto da Cruz Carvalho 
e de Maria José Pereira de 
Carvalho. De acordo com a 
sua biografia disponível na 
Câmara de Mogi das Cruzes, 
onde inclusive, ele já foi ho-
menageado, Paulo Pereira de 
Carvalho teve uma infância 
humilde em companhia de 
cinco irmãos. 

Veio para Mogi das Cru-
zes em 1935, trazido pelo 
primo Nhozinho Ferraz e 
começou a trabalhar na lei-
teria da Glória, propriedade 
do primo. Logo, toda a famí-
lia se mudou para Mogi. Em 
1939, fez o Tiro de Guerra e 
em outubro de 1942 foi con-
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SAÚDE MASCULINA

Novembro é hora de 
renovar o alerta aos ho-
mens sobre os cuidados 
com a saúde e o câncer 
de próstata. Mas, neste 
ano, constatou-se que a 
pandemia impactou em 
muito a saúde masculina. 
A Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU) informou 
que houve uma redução 
de 21,5%1 das cirurgias 
para retirada da próstata 
por câncer na compara-
ção entre os anos de 2019 
e 2020.  A coleta de PSA 
e de biópsia da próstata, 

Pandemia reduz nº de exames e 
cirurgias do câncer de próstata 
Alerta é da Sociedade Brasileira de Urologia. Em Mogi das Cruzes, campanha já teve início nas unidades básicas de saúde

Divulgação

Campanha do Novembro Azul já está em plena divulgação como forma de alerta aos homens para os exames preventivos e fatores de risco para a doença

que junto com o exame de 
toque retal diagnosticam 
a doença, tiveram quedas 
na ordem de 27%2 e 21%2, 
respectivamente. O número 
de consultas urológicas no 
SUS também caiu 33,5%2. 
E as internações de pa-
cientes com o diagnóstico 
da doença teve queda de 
15,7%1.

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Mogi está 
iniciando a Campanha 
Novembro Azul para o 
combate, prevenção e diag-
nóstico precoce do câncer 
de próstata. Os homens 
com idade a partir de 45 

anos já podem compare-
cer à Unidade Básica de 
Saúde mais próxima de sua 
residência para solicitar o 
agendamento para realização 
do exame de PSA (exame 
de sangue). O exame está 
disponível para homens 
que não estejam em tra-
tamento com urologista, 
nem tenham realizado esse 
procedimento diagnóstico 
nos últimos doze meses. 
Em caso de alteração no 
resultado do exame, o pa-
ciente será encaminhado 
pela Secretaria de Saúde 
para um urologista, onde 
dará sequência aos pro-

cedimentos necessários.
Os dados do Ministério 

da Saúde obtidos pela SBU 
são do Ministério da Saúde 
e mostram o impacto da 
pandemia nos exames e 
consultas durante o período 
de isolamento. As consul-
tas com um urologista em 
2021 continuam baixas. 
Até julho, foram realizadas 
1.812.982 consultas. Em 
2019, foram 4.232.293 e 
em 2020, 2.816.326.

O câncer de próstata é o 
tipo mais comum entre os 
homens, é a causa de morte 
de 28,6% da população 
masculina que desenvolve 

Cristina Gomes

Em 2011, o Instituto Lado 
a Lado pela Vida iniciou 
a campanha ‘Novembro 
Azul’ com o objetivo de 
alertar para a importância 
do diagnóstico precoce 
do câncer de próstata, 
o mais frequente entre 
os homens brasileiros 
depois do câncer de pele.

Novembro Azul  completa 10 anos de existência em prol da saúde dos homens
Aproveitando as cele-

brações em torno do tema, 
o Ministério da Saúde e o 
Instituto Nacional de Cân-
cer (INCA) começaram a 
divulgar ações importantes 
e a data transformou-se no 
maior movimento em prol 
da saúde masculina.

Conforme dados do INCA, 

neoplasias malignas.
Os dados no Brasil são 

os seguintes: um homem 
morre a cada 38 minutos 
devido ao câncer de próstata. 
Os números fazem parte do 
levantamento mais recente 
do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca).

A próstata é uma glân-
dula do sistema reprodutor 
masculino, que pesa cerca 
de 20 gramas, e pode se asse-
melhar a uma castanha. Ela 
está localizada logo abaixo 
da bexiga e sua principal 
função, juntamente com 
as vesículas seminais, é 
produzir o esperma.

Sintomas:

Na fase inicial, o câncer 
de próstata não apresenta 
sintomas e quando alguns 
sinais começam a aparecer, 
cerca de 95% dos tumores 
já estão em fase avançada, 
dificultando a cura. Na fase 
avançada, os sintomas são: 
dor óssea; dores ao urinar; 
vontade de urinar com 
frequência; presença de 
sangue na urina e/ou no 
sêmen.

Os fatores de risco para a 
doença são histórico familiar 
de câncer de próstata: pai,  
irmão e tio. Os homens negro 
sofrem maior incidência 
deste tipo de câncer e outro 
fator de risco é a obesidade. 
A única forma de garantir a 
cura do câncer de próstata 
é o diagnóstico precoce. 
Mesmo na ausência de 
sintomas, a recomenda-
ção de profissionais da 
saúde é que os homens, 
a partir dos 45 anos com 
fatores de risco, ou 50 anos 
sem estes fatores, devem 
ir ao urologista. Durante 
todo o mês de novembro, 
aproveitando as ações de 
combate ao câncer, a po-
pulação masculina pode 
comparecer às unidades 
de saúde mais próximas 
para fazer os exames e 
buscar informações.

foram diagnosticados 68.220 
novos casos de câncer de 
próstata e cerca de 15 mil 
mortes/ano em decorrên-
cia da doença no Brasil, 
para cada ano do biênio 
2018/2019, o que representa 
42 homens morrendo por dia 
em decorrência da doença 
e aproximadamente 3 mi-

lhões convivendo com ela.
O movimento quer cons-

cientizar, ainda mais, a po-
pulação masculina sobre 
a necessidade de cuidar 
do seu corpo e também 
da mente. Praticar exercí-
cios, ter uma alimentação 
equilibrada, parar de fumar, 
praticar sexo seguro, cuidar 

da saúde mental e, também, 
fazer o exame da próstata, 
periodicamente.

Entre os cuidados básicos 
que todo homem precisa 
ter com a saúde, há testes 
e exames que precisam ser 
realizados com frequên-
cia: como a verificação da 
pressão arterial; hemogra-

ma completo; dosagem 
da glicemia; dosagem 
do colesterol; testes de 
urina; atualização da 
carteira vacinal, além de 
verificação do perímetro 
abdominal e do Índice de 
Massa Corpórea (IMC) 
para checar a saúde de 
uma forma geral.
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Sustentabilidade � Mobilidade � Saneamento

NOVO PARQUE DO RODEIO

m rv!
Acompanhe as etapas 

desse empreendimento 

nas redes sociais:

OBRAS INICIADAS:


