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|  R$ 2,00

Passagem de ônibus em Suzano e 
Poá custam R$ 5 a partir de hoje

Novos valores foram confirmados pelas duas prefeituras após negociações; outras cidades ainda estudam o aumento

ABSENTEÍSMO

  Faltas a consultas e exames médicos chegam 
a 30% em Suzano. Cidades, página 3

Os municípios de Poá e Suza-
no são os primeiros da região do  
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Conde-
mat) a concederam o reajuste no 
valor da tarifa do transporte públi-
co rodoviário. Nesta última semana 
as negociações das administrações 
diretamente com as concessioná-
rias do serviço nas cidades avança-
ram e, nestes municípios, o novo 
valor da passagem será de R$5,00 
a partir deste domingo. Nas de-
mais cidades do Alto Tietê, as ne-
gociações seguem em andamento.  
Cidades, página 6

Aprova Brasil

Estudantes de 

Mogi participam 

de simulado
Cidades, página 4

Prefeitura de Suzano informou que concessionária de transporte propôs um aumento de 100% sobre o valor da tarifa de ônibus

Mogi News/Arquivo
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COMUNICADO

Em razão feriado

NÃO HAVERÁ
CIRCULAÇÃO DO 
JORNAL NO DIA

16 DE NOVEMBRO
Retornaremos a 

circulação normal na 

quarta-feira dia 17/11

Espectro autista

Guararema entrega primeira 
carteirinha a morador com TEA

Prefeito Zé entregou o documento para Davi Pietro, 
que mora no bairro do Ipiranga. Cidades, página 3
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PRAZO PARA LIC
Se encerra nesta terça-feira o pra-
zo para dar entrada no processo de 
captação por meio do IPTU 2022 aos 
proponentes da Lei de Incentivo à 
Cultura. Quem, portanto, tem pro-
jeto previamente aprovado pela LIC 
e apoiador que optou pelo incenti-
vo via IPTU, deve procurar a Secre-
taria de Cultura e apresentar a do-
cumentação necessária dentro da 
data limite estipulada. A relação dos 
documentos a serem apresentados 
consta no site da Secretaria de Cul-
tura, na abas LIC e Documentos de 
Apoio.  Mais informações devem ser 
obtidas com a Secretaria de Cultu-
ra, pelo telefone 4798-6900.

CONTRA ISS
A vereadora Inês Paz (PSOL) aler-
tou, em sessão realizada na sema-
na passada, que a população está se 
organizando novamente para ir às 
ruas contra a proposta das conces-
sionárias de transporte público em 
aumentar a tarifa em 100%: “Este é 
o ponto que devemos fazer o devi-
do debate. Não podemos trabalhar 
com esses reajustes que estão sen-
do propostos, mesmo com a justifi-
cativa das empresas que trata-s de 

uma medida para evitar a falência”.

‘FALTA JUSTIFICATIVA’
Uma das reclamações da vereado-
ra é a falta de acesso às planilhas 
de custo da empresa que estariam 
justificando a elevação expressa do 
valor da passagem. Um ponto tam-
bém suscitado na manhã de quinta-
-feira pelo deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP), que seria o pon-
to de partida para qualquer debate 
sobre o aumento do preço.

REGULARIZA POÁ
A prefeita Marcia Bin (PSDB) en-
tregou na manhã desta sexta-fei-
ra as matrículas dos imóveis para 
27 poaenses residentes do bairro 
Biritiba, por meio do programa “Re-
gulariza Poá”, que tem como finali-
dade promover a regularização fun-
diária urbana no município.

RESGATE DE ARARA
A Secretaria de Meio Ambiente, Verde 
e Proteção Animal, com o apoio da 
Guarda Ambiental e da Guarda Civil 
Municipal (GCM), resgatou uma Ara-
ra-canindéno bairro Sítio Paredão, 
em Ferraz de Vasconcelos. A ação 
aconteceu na quinta-feira.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Tudo azul

A
pós um mês dedicado à saúde da 
mulher, com as ações do Outubro 
Rosa, chegou a vez dos homens te-
rem a atenção voltada para si. Isso 

porque, com o Novembro Azul, o público 
masculino terá iniciativas dentro do sistema de 
saúde para cuidar do corpo, tanto em relação 
ao tratamento quanto à prevenção de doenças.

Toda enfermidade merece cuidado e aten-
ção, mas com a pandemia de coronavírus (Co-
vid-19), a impressão que dá é que todas as 
outras doenças furacam em segundo plano em 
ordem de prioridade. Não era para menos, a 
Covid era uma doença que não conhecíamos, 
portanto, o medo era natural em relação a ela.

Não surgindo nenhuma outra variante e a 
vacinação se mantiver alta, há grandes chan-
ces de o coronavírus ser controlado e pode-
remos voltar a atenção a outras doenças tão 
importantes quanto.

No caso do Novembro Azul, o alvo prin-
cipal é o câncer. Durante todo o mês, não 
que nos outros não ocorram, os moradores 
do Alto Tietê podem realizar exames para a 
ajudar na detecção desse tipo de doença. No 
caso do Novembro Azul, existe uma abertura 

maior em razão da campanha de conscien-
tização que existe para que  os homens pos-
sam perder o preconceito e o medo de reali-
zar exames para diagnosticar a enfermidade.

De acordo com um estudo do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), feito em 2020, os 
casos de próstata são os que ocorrem mais, 
com 65.840 registros no ano passado, segui-
do do câncer de cólon e de reto (20.540) e 
traqueia, brônquio e pulmão (17.760). No to-
tal, ainda de acordo com Inca, foram 225.980 
casos de câncer no ano passado, só não es-
tão contempladas no estudo os casos de pele 
não melanoma.

Os dados estão ai para quem quiser ver e 
não adianta brigar com os números que, nes-
te caso, não são democráticos, pelo contrá-
rio, são duros e poucos simpáticos, por isso, 
é preciso deixar todo o escrúpulo de lado e 
buscar informação e, no caso de alguma ir-
regularidade, investigar a fundo o que pode 
estar errado.

O Novembro Azul é para isso, para além 
dos exames e tratamentos, a conscientização 
de que é preciso investigar qualquer irregu-
laridade e não ficar só no achismo.

Enxugando o rosto suado, 
com uma toalha, o médico 
extenuado, após assistir um 
parto trabalhoso em casa, no 
sitio, alertou o marido: “Pe-
dro, toma juízo, se sua mu-
lher engravidar de novo ela 
pode ter o risco de morrer, 
devido o seu coração fraco. 
Dessa vez, e outras nove vezes, 
ela aguentou, porém, acho 
bom você se separar de cama, 
melhor, ainda, dormirem em 
quartos separados, evitando 
assim uma nova gravidez”. 
Nessa época não havia, ain-
da, o preservativo e nem a 
pílula havia sido descoberta. 

Pedro, não teve dúvida, 
pôs em prática toda reco-
mendação médica e explicou 
tudo para ela. Também, ha-
via razão para tanto sacrifício, 
pensou ele, se ela morresse 
como poderia cuidar sozi-

Desejo e necessidade

ARTIGO
Mauro Jordão

nho de dez filhos! Passado 
algum tempo após a “dieta”, 
várias noites ele teve inves-
tidas dela na porta trancada 
do seu quarto pedindo para 
entrar, o desejo era cruel, 
mas sempre a resposta era 

“não”. Uma noite, porém, 
de forma mais apelativa, já 
não suportando a abstinên-
cia prolongada, bateu no-
vamente na porta dele com 
voz voluptuosa e implorou: 

“Pedro abre a porta, eu que-
ro “morrer!” 

O desejo desvairado é mais 
forte que a razão. O dito po-
pular diz que desejo é uma 
coisa que dá e passa; por 
isso que não se deve desejar 
demais, mas mesmo assim, 
dando um tempo ele perde 
força. Um olhar no mundo 
das compras nos remete a 
pensar que quem sabe puxar 

o cabresto do desejo evita o 
galope do consumo. Se pos-
sível fosse transformar dese-
jo em necessidade, compra-
ríamos tanto que arruinado 
estaríamos. Se não fossem 
as mulheres, os shoppings 
não existiriam. 

Na mulher o prato da ba-
lança do sentimento pesa 
mais do que o prato da ra-
zão na hora da negociação. 
O homem, sendo cabeça, é 
pragmático e usa a razão, a 
mulher, sendo corpo, é ro-
mântica e usa o coração. Num 
mundo incerto nos sentimos 
inseguros e ansiosos deseja-
mos ter abundância de coi-
sas que não necessitamos, 
pensando bem, talvez nem 
gostamos. Status é desejo e 
não necessidade. A virtude 
está na simplicidade e não 
em ter para provar o que 
não somos.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Primeira carteirinha para 
morador com TEA é entregue

Guararema - O prefeito 
José Luiz Eroles Freire (PL) o 
Zé, realizou na tarde de an-
teontem a entrega da primeira 
Carteira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (Ciptea).

Ao lado do secretário de 
Assistência Social, Habitação 
e Cidadania, Eduardo Mo-
reira, a entrega foi feita para 
Davi Pietro da Cruz Bustos, 
que possuí o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) e 
sua mãe, Valdiva da Cruz 
Bustos, moradores do bairro 
Ipiranga. 

A carteirinha garante avanços 
nos direitos de pessoas com 
TEA e políticas públicas de 
inclusão, como prioridade 
em atendimento em bancos, 
mercados, órgãos públicos 
em geral e estacionamentos, 
entre outros.

“É com imensa honra que 
hoje entregamos a primeira 
Carteira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista de Guararema 
para o Davi e sua família”, 

Espectro Autista

disse o prefeito. “Esse é um 
documento muito importante 
para os portadores do TEA 
e suas famílias, que terão 
mais comodidade no dia 
a dia com o atendimento 
prioritário”, completou.

Com base na Lei Federal 
Romeo Mion (13.977/20), 
a Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista é mais 
uma ferramenta de inclusão 
social. 

Como solicitar?
Para solicitar a Ciptea, o 

responsável deve comparecer 
no Paço Municipal com a 
documentação do portador 
do TEA. Após a apresenta-
ção da documentação e o 
preenchimento do formulário, 
basta aguardar o contato da 
Secretaria.

Vale ressaltar que a car-
teirinha é gratuita e sua 
emissão é opcional aos pais 
e responsáveis.

Prefeito Zé entrega documento para Davi Pietro

Vitoria Mikaelli/Prefeitura de Guararema

Ferraz - Ao concluir an-
teontem a reunião com o 
vice-prefeito e secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Agricultura, 
Daniel Balke (MDB), na Câ-
mara, os vereadores fecharam 
um acordo para aprovar o 
projeto de lei que dispõe 
sobre a regulamentação do 
exercício do comércio am-
bulante nas vias públicas e 
praças da cidade. Com isso, 
a expectativa é que o texto-

-base do poder Executivo seja 
votado em primeiro turno na 
sessão ordinária, no dia 18.

Ainda durante o encontro 
costurado pelo presidente da 
Casa, vereador Flávio Batista 
de Souza (Podemos), o Inha, 
ficou acertado que o plenário 
apreciará a matéria original, 
ou seja, sem fazer nenhum 
tipo de emenda, porém, atuará 
em conjunto na elaboração 
dos decretos estabelecendo as 
regras gerais da regulamentação 
dos vendedores informais ou 
empreendedores de rua como 
também são chamados. Para 
eles, existe um consenso que 

Comércio de rua deve 
ser aprovado na Câmara

Acordo

a situação atual da categoria 
não pode continuar como está.

Além disso, Balke infor-
mou que a intenção será 
oferecer meios para qualificar 
os trabalhadores informais, 
isto é, promover cursos de 
capacitação e, ao mesmo 
tempo, melhorar o nível dos 
vendedores ambulantes. O 
vice-prefeito anunciou ainda 
a padronização das barracas e 
privilegiar a comercialização de 
alimentos como, por exemplo, 
pipoca e cachorro-quente. 

De acordo com o texto 
em tramitação, o comércio 
e a prestação de serviços nas 
vias públicas locais poderão 
ser exercidos, em caráter 
temporário, por profissional 
autônomo popularmente 
conhecido como ambulante. 
Em suma, a pessoa física, 
civilmente capaz, isto é, que 
desempenhe atividade lícita 
por conta própria ou mediante 
relação de emprego, porém, 
desde que esteja autorizada 
pelo poder público competente. 
Enfim, que tenha o termo de 
permissão de uso.

Suzano - O vereador Edirlei 
Junio Reis (PSDB), o Professor 
Edirlei, informou durante a 
semana, que a região da Casa 
Branca receberá mais 400 vagas 
em creches no próximo ano. 
A informação foi dada a ele 
pelo secretário de Educação, 
Leandro Bassini.

Professor Edirlei havia so-
licitado que os secretários de 
Educação e de Planejamento 
Urbano, Elvis Vieira, con-
versassem com construtoras 
que estão trazendo novos 
empreendimentos imobiliá-
rios ao município para que 
entreguem alguma obra de 
infraestrutura como contrapar-
tida, como água, luz, esgoto, 
iluminação, escolas, creches 
e equipamentos de saúde. 

“Se tudo correr bem, dentro 
do prazo da entrega do em-
preendimento, estará fornecendo 
dez salas de aula para a Casa 
Branca”, afirmou o vereador. 

“E outra boa notícia é que terá 
mais 400 vagas projetadas para 
o ano que vem para acolher 
crianças que precisam de 
creche”, completou.

Casa Branca terá 
400 vagas para 
creche em 2022

Educação

Absenteísmo chega a 30% no 
sistema de saúde municipal
Apesar do índice alto, Prefeitura pretende fazer mutirão para dar agilidade ao atendimento aos pacientes

EXAMES E CONSULTAS

Suzano - A Secretaria de 
Saúde, por meio da diretoria 
de Atenção à Saúde, está 
empenhada em garantir mais 
celeridade às demandas de 
exames e consultas na rede 
pública municipal. Para 
isso, a aposta são mutirões 
em horários alternativos 
aos finais de semana para 
os pacientes previamente 
agendados e outras ações 
estratégicas. Contudo, a 
Pasta ainda enfrenta índices 
de absenteísmo diante de 
pacientes que não com-
parecem à data marcada 
e dificultam o trabalho de 
evolução da agenda.

Pensando nisso, o setor 
orienta o público a comu-
nicar à unidade de atendi-
mento sobre a desistência 
no procedimento marcado. 
De acordo com a diretora 
Flávia Verdugo, avisar com 
antecedência facilita o re-
manejamento da agenda, 
dando oportunidade a outros 
pacientes que esperam ser 
chamados.

Suzano possui uma demanda reprimida de 1,7 mil atendimentos, diz secretaria

“Nos últimos mutirões 
temos observado um índice 
de absenteísmo de cerca de 
30% dos pacientes. Estamos 
empenhados em garantir 
essa oferta de atendimento, 
sobretudo nos exames, mas 
precisamos da colaboração 
do público. Em caso de 
desistência, comunique a 
unidade com a maior ante-
cedência possível para que 
outra pessoa seja chamada no 
lugar. Isso facilita o trabalho, 
inclusive o reagendamento 
do procedimento”, explicou.

Atualmente, Suzano apre-
senta a demanda reprimida 
de 1,7 mil atendimentos 
em exames que têm como 
referência ou assistência a 
Secretaria Municipal de Saú-
de. Vale lembrar que outros 
7.827 procedimentos estão 
na central de regulação sob 
responsabilidade Secretaria 
de Estado da Saúde. “As 
demandas em espera foram 
impactadas pela pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
sendo que atualmente a 

Pasta se empenha em ações 
estratégicas que visam ga-
rantir mais celeridade ao 
atendimento. Neste ano, este 
tipo de atividade já chegou 
a efetuar 985 atendimentos 
de papanicolau e 263 de 
eletrocardiograma em um 

único dia”, destacou.
Em outubro, durante as 

ações em alusão à campa-
nha “Outubro Rosa”, a Pasta 
registrou 762 atendimentos, 
entre exames, testes rápidos, 
oficinas e outras atividades 
exclusivamente voltadas 

à saúde da mulher, com 
foco na orientação e na 
prevenção de doenças como 
câncer de mama e de colo 
de útero. O procedimento 
com maior demanda foi 
o papanicolau, com 204 
pacientes submetidas ao 

exame indispensável para 
o rastreamento do câncer 
de colo de útero.

“Foi uma ação muito positiva, 
mas que poderia alcançar 
muito mais pessoas se não 
tivéssemos essas faltas. Por 
isso, avisar a desistência é 
importante para todos. Neste 
mês de novembro, a força-

-tarefa será para a demanda 
de ultrassom de próstata. A 
expectativa é de que haja cem 
atendimentos previamente 
agendados, com pacientes 
chamados ao longo do mês. 
Para aqueles que não pude-
rem comparecer, comunique 
com antecedência”, reforçou. 

Vale lembrar que a lista 
com a relação de endereços 
e telefones das unidades de 
saúde está disponível no site 
oficial www.suzano.sp.gov.br. 
Além disso, o agendamento 
junto às Unidades de Saúde da 
Família (USFs), gerenciadas 
pelo Instituto Nacional de 
Tecnologia e Saúde (INTS), 
pode ser feito por meio do 
aplicativo “Saúde Suzano”.

Mauricio Sordilli/Secop Suzano
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Procon faz orientação 
sobre ligações indesejadas
Mogi- Diariamente, o 

Procon de Mogi das Cruzes 
recebe diversas reclamações 
de pessoas que se sentem 
importunadas pelo excesso 
de ligações de empresa de 
telemarketing, com oferta de 
produtos e serviços. Contu-
do, no estado de São Paulo, 
há um recurso para evitar 
situações indesejadas como 
essa: foi instituído, pela Lei 
13.226/2008, o cadastro para 
bloqueio de recebimento de 
ligações.

A Fundação Procon SP, que 
tem como objetivo executar a 
política de proteção e defesa 
do direito do consumidor, 
mantém o sistema “Não 
me Ligue”: o cidadão pode 
cadastrar os números de 
telefone fixo ou celular que 
pretende bloquear para esse 
tipo de chamada. As empresas 
são obrigadas a consultar a 
lista de telefones inscritos e 
não podem fazer qualquer 
contato, a partir de 30 dias 
do cadastro.

A resistência das empresas 

Telemarketing

em cumprir a lei fez com 
que em março de 2021 fosse 
aprovada uma alteração, para 
deixar claro que é caracterizada 
como “telemarketing” a venda 
de produtos e serviços, bem 
como as cobranças excessivas 
de qualquer natureza.

Caso o consumidor con-
tinue a receber ligações ou 
mensagens após 30 dias do 
cadastro, ele deve efetivar 
uma reclamação no próprio 
site da Fundação Procon SP, 
com a indicação da empresa 
que cometeu a infração, o 
que é automaticamente en-
caminhado para  fiscalização.

“Os principais no ranking 
dos perturbadores são as 
companhias de telefonia e 
os bancos. Existem casos 

de pessoas que recebem 
até 30 ligações por dia para 
comercialização de emprés-
timo e cartão de crédito 
consignado. Os aposentados 
e pensionistas sabem bem 
dessa realidade, por isso é 
importante divulgar todas as 
ferramentas que podem inibir 
essa conduta das empresas”, 
explica a coordenadora do 
Procon de Mogi das Cruzes, 
Fabiana Bava.

Além do bloqueio por meio 
do Procon, o consumidor 
pode se cadastrar no site 
www.naomeperturbe.com.br.

Este cadastro pode ser 
feito diretamente pelo con-
sumidor no site bloqueio.
procon.sp.gov.br e as recla-
mações, no mesmo sistema 
após 30 dias do registro. 
Para conhecer o ranking 
dos pertubadores, acesse: 
https://www.procon.sp.gov.br/
ranking-dos-perturbadores. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone do 
Procon de Mogi das Cruzes, 
o 4798–5090.

Serviços essenciais 
funcionarão normalmente 

Mogi- A Prefeitura não terá 
expediente nesta segunda-feira 
(15/11) devido ao feriado em 
homenagem à Proclamação 
da República. O atendimen-
to à população, dentro das 
normas estabelecidas para 
o combate à pandemia do 
coronavírus, voltará ao normal 
na terça-feira (16/11). Os 
serviços essenciais funcionam 
normalmente todos os dias.

O Mercado Municipal estará 
fechado no domingo (14/11) 
em razão das obras de reforma 
do espaço - principalmente no 
telhado. Mas na segunda-feira, 
o Mercadão vai funcionar das 
8 ao meio-dia. As feiras livres 
e o Mercado do Produtor 
terão funcionamento normal. 

Os parques municipais 
(Centenário, Leon Feffer e 
Parque da Cidade) funcionarão 
normalmente, todos os dias, 
das 8 às 17 horas. Permanece, 
nos três espaços, a proibição 
ao uso de churrasqueiras e 
de bebidas alcoólicas.

Na área da saúde, o Centro 
de Referência do Coronavírus, 

Feriado

montado no Hospital Munici-
pal, funcionará normalmente 
durante todo o feriado. A 
estrutura tem entrada pela 
rua Gutterman, nº 577, no 
distrito de Braz Cubas e opera 
exclusivamente para atendi-
mento de casos suspeitos ou 
confirmados da Covid-19.

Para outras situações de 
urgência e emergência, as 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) 24 horas 
do Rodeio (avenida Pedro 
Romero s/nº); Oropó (avenida 
Kaoru Hiramatsu, s/nº) e 

Jundiapeba (rua Francisco 
Soares Marialva, esquina com 
Cecília da Rocha) funcionarão 
de forma ininterrupta.

A unidade 24 horas do Jar-
dim Universo e o Pró-Criança, 
que fica no Mogilar, também 
atenderão normalmente a 
população. Para remoção 
de pacientes, a Cure 192 
trabalhará ininterruptamente.

A Guarda Municipal e o 
Departamento de Fiscaliza-
ção de Posturas manterão o 
atendimento ao público pelo 
telefone 153.

UPA do Oropó, Rodeio e Jundiapeba atenderão normalmente

Ney Sarmento/PMMC

Estudantes participam de 
simulado do Aprova Brasil
Alunos do 1º ao 5º ano estão participando até o dia 19 de novembro do 3º simulado do 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Mogi- Estudantes do 1º 
ao 5º ano do ensino funda-
mental da rede municipal de 
ensino estão participando 
até o dia 19 de novembro do 
terceiro simulado do projeto 
Aprova Brasil, promovido 
pela Secretaria Municipal 
de Educação de Mogi das 
Cruzes por meio do De-
partamento Pedagógico 
(Deped). Neste momento de 
retorno às aulas presenciais, 
o processo de mapeamen-
to das aprendizagens dos 
alunos tem sido um dos 
focos das ações pedagógicas, 
trazendo indicativos para 
o planejamento de ações e 
orientações para atuação do 
professor em sala de aula.

Os simulados do Aprova 
Brasil acontecem mensalmente 
e avaliam as habilidades 
em Língua Portuguesa e 
Matemática, desenvolvidas 
nos livros que são oferecidos 
aos estudantes participantes 
do projeto. O material está 
em consonância com a Base 
Nacional Curricular Comum 

(BNCC). A aplicação é rea-
lizada no formato impresso 
ou digital. Em dezembro 
será feito o quarto simula-
do, encerrando o ciclo de 
avaliações deste ano.

O Deped também realiza 
a Sondagem das Hipóteses 
de escrita e proficiência 
escritora e a Sondagem de 
Matemática, iniciativas que 
servem como avaliações que 
garantem um olhar sobre as 
competências escritoras e 

matemáticas dos estudantes. 
A partir desse panorama 
trazido pelas avaliações, 
a Secretaria de Educação 

tem feito um conjunto de 
ações, incluindo a formação 
dos profissionais, para o 
enfrentamento dos desafios 

impostos pela pandemia, 
assegurando um ensino de 
qualidade para o desenvol-
vimento pleno dos alunos.

Processo de mapeamento das aprendizagens tem sido um dos focos das ações

Divulgação/PMMC

Procon recebe diversas 
reclamações de 
pessoas que se sentem 
importunadas com o 
excesso de ligações 

Mogi - As obras de recu-
peração da Estrada Vicinal 
Taboão do Parateí devem ter 
início no dia 25 deste mês. A 
empresa vencedora da licitação, 
a Construtora Kamilos Ltda, foi 
anunciada nesta semana pelo 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER).

Orçada em R$ 16.742.503,87, 
a intervenção beneficiará 20 
quilômetros da Vicinal Taboão 
do Parateí, São Bento do Lambari, 
Arthur Cytrynowics, ligação da 
SP-088 a BR-116 (Via Dutra), 
entre os municípios de Mogi 
das Cruzes e Santa Isabel. 
A recuperação funcional da 
estrada, que prevê melho-
rias em trechos deteriorados 
ou já considerados críticos, 
devolvendo a segurança e a 
funcionalidade à via, faz parte 
da Fase 2 do Programa Novas 
Vicinais do governo do Estado.

“Mais uma ação beneficiando 
a nossa região e garantindo a 
qualidade da nossa malha viária. 
Uma bandeira importante que 
defendemos, pois com boas 
estradas conseguimos atrair 
novos negócios para o Alto Tietê 
e, com isso, mais empregos”, 
concluiu o deputado estadual 
Marcos Damasio (PL).

Obras na Estrada 
Taboão do 
Parateí começam 
neste mês

Recuperação

Simulados acontecem 
mensalmente e 
avaliam as habilidades 
em Língua Portuguesa 
e Matemática
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Fundo Social faz parceria 
com a Drogaria Kobayashi
Arrecadações acontecem tanto nas unidades da drogaria como em supermercados 

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

Mogi- O Fundo Social 
acaba de selar parceria com 
a Drogaria Kobayashi, para 
uma ação de arrecadação 
de alimentos não perecíveis. 
Neste mês, a empresa faria 
a tradicional Caminhada 
Kobayashi, que sempre 
associou a prática de exer-
cícios físicos à ação social. 
Em função dos protocolos 
sanitários, o evento presencial 
não será realizado, porém 
a campanha de arrecadação 
está mantida e se estenderá 
ao longo de todo o mês.

Denominada Compro-
misso Kobayashi, a ação 
visa dar continuidade ao 
caráter social que sempre 
esteve atrelado ao evento 
esportivo. As arrecadações 
acontecem tanto nas uni-
dades da drogaria como 
em dois supermercados 
parceiros.  E tudo o que 
é arrecadado é destinado 
à causa social. Em apenas 
três dias de parceria, a 
arrecadação ultrapassou 
a marca de uma tonelada.

Os alimentos recebidos 
pelo Fundo Social de Mogi 
das Cruzes serão distribuídos 
entre as instituições sociais 
cadastradas, que atendem 
diretamente famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social. 

É uma importante contri-
buição para uma ação que 
já vem sendo desenvolvida 
pelo órgão desde o início 
do ano, especialmente em 
função do impacto financeiro 
trazido pela pandemia.

Quem quiser e puder 
contribuir pode acessar as 
redes sociais da drogaria (@
drogariakobayashi), para 
mais informações ou então 
ligar no Fundo Social de 
Mogi das Cruzes, por meio 
do telefone 4798-5143.

Liquida Total
O Fundo Social de Mogi 

das Cruzes acaba de fechar 
parceria com o evento Liquida 
Total, que será realizado nos 
dias 12 e 19 de dezembro. 

Trata-se de um bazar de 
final de ano, que vai reunir 
expositores e lojas de diver-
sos portes, comercializando 
produtos a preços acessíveis. 

A todos que participarem 
do evento, os organizadores 
pedirão a doação de leite em 
pó e alimentos não perecí-
veis, que serão destinados 
ao Fundo Social.

Divulgação

Intuito é iniciar a 
captação oral e também 
a digitalização de 
registros históricos 
referentes à capoeira

Campanha  se estenderá ao longo de todo o mês

Divulgação/PMMC

Mogi- A equipe da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo 
realizou no início deste mês 
um encontro entre mestres, 
professores e lideranças da 
capoeira da cidade. O objetivo 
foi iniciar um diálogo, visando 
a preservação da memória 
cultural dessa arte que faz 
parte da identidade cultural 
de Mogi das Cruzes.

Grupo inicia diálogo 

para a salvaguarda 

da capoeira

Cultura

Assim, o evento não só será 
uma excelente oportunidade 
para adquirir presentes de 
Natal a bons preços, como 
também terá o aspecto so-
cial, visando ajudar pessoas 
socialmente fragilizadas.  

Vale lembrar que tudo o 
que o Fundo Social recebe 
em doação é distribuído às 
instituições sociais cadastra-
das, que atendem diversas 
comunidades carentes da 
cidade.

A arrecadação de alimen-
tos foi uma prioridade para 
o Fundo Social ao longo 
deste ano. Em função dos 
impactos sociais trazidos 
pela pandemia, o órgão se 
mobilizou desde janeiro para 

pedir doações, que foram e 
estão sendo encaminhadas 
para pessoas em situação 
de vulnerabilidade. 

Especificamente no fi-
nal do ano, os alimentos 
são também de grande 
ajuda para as entidades, 
que costumam fazer ceias 
comunitárias. 

O evento Liquida Total 
existe desde 2016 e tem 
Paula Gimenez como orga-
nizadora. Ele será realizado 
no espaço Mathias Eventos, 
que fica na rua Casarejos, 
1.080. Em seus dois dias, 
ele vai se estender das 11 
às 19 horas. 

Além de levar promoções 
e bons produtos e serviços 

aos consumidores, a ação 
também fomenta o network 
e captação de novos clientes 
e negócios entre lojistas, 
empreendedores, artesãos 
e profissionais liberais.

O propósito de ajudar 
ONGs e instituições sociais 
sempre esteve presente. 
Assim, o Liquida Total já 
beneficiou entidades como 
a Rede Guiomar Pinheiro 
Franco, Associação Brasileira 
de Avaliação da Conformi-
dade Abrac, Hospital de 
Braz Cubas e Associação 
de Renais Crônicas do Alto 
Tietê Arcat. Já nesta edição, 
100% das arrecadações 
serão entregues ao Fundo 
Social de Mogi das Cruzes.

Participaram do encontro 
diversos representantes da 
capoeira local e também mem-
bros da Secretaria Municipal de 
Cultura. A reunião simbolizou, 
portanto, a convergência de 
todos os agentes que configu-
ram a capoeira local, em busca 
de um propósito comum a 
todos, que é a salvaguarda 
do segmento.

Outras reuniões acontecerão 
em breve e o intuito é iniciar 
a captação oral e também a 
digitalização de registros his-
tóricos referentes à capoeira. 
Depois de reunido, o material 
será submetido à deliberação 
do Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural, Artístico 
e Paisagístico (Comphap), 
para que seja oficialmente 
incorporado ao patrimônio 
municipal,

O grupo também deve dia-
logar a respeito da realização 
de eventos e ações a serem 
organizadas, que valorizem a 
capoeira da cidade e levem essa 
forma de arte a mais pessoas.

Participaram do encontro 
três representantes da Secretaria 
de Cultura e dez lideranças 
da capoeira da cidade.

A PREFEITURA VAI TE AJUDAR A RESOLVER ESTE PROBLEMA

Solicite a revisão até o
dia 20 de dezembro e peça
o cancelamento caso:

sua renda seja de até dois
salários mínimos (R$2.200)
ou renda de R$250 por pessoa

sua construção seja
anterior a 20162016

E tem mais: preparamos um pacote de soluções para te ajudar

72x
PARCELAS
A PARTIR

DE R$ 37,50
RETIRAMOS

A MULTA
Estendemos a possibilidade de 36 para 72 

vezes. Muito mais prazo para você 
conseguir se planejar.

Diminuímos muito a parcela mínima. Para 
regularizar seu débito de um jeito que cabe 

no seu bolso!

Cancelamos a multa de 10% a mais sobre o 
valor devido. Mais uma forma de aliviar 

para você!

Se você já fez um acordo, peça o reparcelamento e aproveite as novas condições!

Vamos até você para resolver este problema! 

Acompanhe nas redes sociais o calendário da 

Prefeitura nos bairros para atender quem 

está com cobranças do ISS

PREFEITURA
NO BAIRRO

Procure o PAC ou

obtenha mais informações

pelo whatsapp 

(11) 99801-8127

SUA DÍVIDA DE
ISS PODE SER
CANCELADA!
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Condemat apoia I Congresso 
de Gestão Pública do Tietê

Suzano- O Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) é o principal 
apoiador do I Congresso 
de Gestão Pública do Alto 
Tietê. O evento, realizado 
pela Digna Consultoria em 
Gestão Pública e Eleitoral, 
será realizado na Faculdade 
Piaget, no próximo dia 19. 

O presidente do Condemat, 
o prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), ressaltou a 
importância do evento. “O 
Condemat tem a satisfação 
em apoiar o I Congresso de 
Gestão Pública do Alto Tietê, 
que contará com a participação 
de especialistas renomados 
com a abordagem de temas 
de grande relevância para 
as administrações públicas. 
Neste ano, com a posse de 
novos prefeitos em nove dos 
12 municípios da área abran-
gida pelo consórcio, tivemos 
renovação de grande parte das 
equipes técnicas das prefei-
turas. E esta será mais uma 
grande oportunidade para os 

Políticas públicas

gestores públicos adquirirem 
mais conhecimento técnico e 
bagagem para o exercício de 
suas funções, sobretudo para 
o planejamento de políticas 
públicas cada vez mais efi-
cientes à população”, afirmou. 

O congresso, que começará 
às 9 horas, terá com especia-
listas renomados na área de 
Administração Pública. Os eixos 
temáticos serão: Governança 
Digital; Licitações e Contratos 
Públicos; Orçamento Público; 
Contabilidade Pública; Finan-
ciamento Público em Saúde; 

Auditoria Eletrônica de Órgãos 
Públicos (Audesp) e Fundo 
de Desenvolvimento Nacional 
de Educação (FNDE). Além 
disso, serão realizados painéis 
com temas diversificados 
para o compartilhamento 
de conhecimento. 

O primeiro lote de ingressos 
já está aberto para aquisição. 
Basta acessar o site por meio 
do link www.congressoaltotiete.
com.br  e clicar em Inscrições. 
Todas as exigências sanitárias, 
para o combate da Covid-19, 
serão obrigatórias.

Evento será realizado na Faculdade Piaget, no dia 19

Divulgação

Assistência Social conclui 
mais um caso de superação

Mogi- Na última semana, 
os trabalhos da Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial voltados às pessoas em 
situação de rua chegaram a 
mais um desfecho de sucesso. 
A partir da atuação das equi-
pes, foi possível permitir o 
restabelecimento de vínculos 
familiares e viabilizar o retorno 
ao seu local de origem de uma 
pessoa que há 30 anos estava 
sem contato com a família e 
acabou em situação de rua.

Maria Cleonice foi identificada 
pelas equipes da Assistência 
Social pela primeira vez em 
março deste ano, na região da 
Chácara Guanabara. Estava 
em situação de extrema vul-
nerabilidade, com quadro de 
saúde comprometido e sem 
condições de se locomover. 
Após intervenção do Centro 
POP, ela foi encaminhada para 
o acolhimento institucional, na 
Casa de Passagem Feminina 
Dandara, que é especializada 
no atendimento de mulheres 
em situação de risco.

No acolhimento, recebeu 

Situação de rua

tudo o que era necessário para 
sua recuperação, envolvendo 
tanto o atendimento em saúde 
como o psicossocial. Também 
foi providenciada a regulari-
zação de seus documentos. 
Na sequencia, a unidade de 
acolhimento e o Centro POP 
deram início a uma busca ativa 
para localizar seus familiares, 
a partir de relatos da própria 
atendida.

Ao final, a família foi loca-
lizada na cidade de Petrolina 

– PE e não só demonstrou 
interesse na reaproximação, 

como também se dispôs a 
custear passagem aérea para 
a usuária. 

“Esses casos são muito im-
portantes para a nossa equipe, 
porque é exatamente o resultado 
que buscamos. Desenvolve-
mos um trabalho integrado 
com o intuito de garantir a 
superação da situação de rua. 
É muito gratificante sempre 
que conseguimos cumprir 
todas as etapas e atingir nosso 
objetivo final”, destacou o 
coordenador do Centro POP, 
Osni Damásio.

Família de Maria Cleonice foi localizada em Petrolina 

Divulgação/PMMC

Poá e Suzano reajustam hoje 
passagem de ônibus para R$ 5
Valores foram definidos no final da noite de sexta-feira; demais cidades estudam possível aumento da tarifa

MAIS CARO

Região - Poá e Suzano são 
os primeiros da região do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) a concederam o 
reajuste no valor da tarifa do 
transporte público. Nesta última 
semana, as negociações das 
administrações diretamente 
com as concessionárias do 
serviço nas cidades avança-
ram e, nestes municípios, o 
novo valor da passagem será 
de R$5,00 a partir de hoje.

No caso de Suzano, inicial-
mente, o pedido de reajuste 
por parte da Radial Transporte 
era de 100% do valor atual, 
de R$ 4,50, o que elevaria 
a tarifa para R$ 9,00. No 
entanto, o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) descartou o 
pedido, considerando “abusivo” 

Em nova proposta encami-
nhada nesta semana à prefeitura, 
a empresa solicitou outro 
reajuste, desta vez para R$ 
6,00. Mais uma vez houve a 
recusa e, após reuniões rea-
lizadas entre representantes 
da administração municipal, 

incluindo a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana, e da concessionária, 
chegou-se a um consenso 
para R$ 5,00. 

Segundo a empresa, o rea-
juste deve-se, principalmente, 
ao aumento dos preços dos 
combustíveis e à projeção de 
novas altas para os próximos 
meses, somado à queda no 
volume de passageiros em 
decorrência da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
que, na cidade, caiu de 38 
mil passageiros transportados 
por dia para 23 mil – o que 
representa uma diminuição 
de cerca de 40% de usuários. 

Além disso, a concessionária 
afirmou que Suzano não realiza 
o reajuste há 33 meses (dois 
anos e nove meses), mesmo 
com a elevação do preço do 
diesel. Em 2018, por exemplo, 
o custo do litro do combustível 
era de R$ 4,26; neste ano, já 
chegou a R$ 6,36. 

De acordo com o prefeito, 
a nova proposta foi aceita 
devido ao tempo de quase 

três anos sem reajuste e às 
contrapartidas que estão 
sendo garantidas, como a 
renovação da frota de ônibus, 
a criação de dois aplicativos 
para melhor atender o usuário, 
a revitalização do Terminal 

Vereador Diniz José Dos Santos 
Faria e a construção de um 
novo terminal no distrito de 
Palmeiras. 

“Em contrapartida ao rea-
juste da tarifa, a empresa vai 
construir um terminal de 

ônibus no distrito de Palmeiras, 
região sul de Suzano, e vai 
revitalizar o terminal norte. 
Ainda está em andamento a 
modernização dos trabalhos 
oferecidos, como a nova frota 
e os aplicativos, o que deve 

garantir mais qualidade no 
atendimento”, concluiu o 
chefe do Executivo. 

Nas demais cidades, as 
negociações continuam com 
as concessionárias e o rea-
juste nas tarifas é tido como 
inevitável pela maioria entre 
o final deste ano e a virada 
para 2022.

A exemplo de Suzano e 
Poá, os estudos nas cidades 
avançam para não ultrapassar 
o teto de R$ 5,00. O valor 
é bem inferior ao pleiteado 
pelas concessionárias, que 
chegaram a solicitar a pas-
sagem a R$ 9,00.

“Em muitas cidades as tarifas 
estão há mais de dois anos 
sem reajuste e temos todo 
esse impacto do aumento 
no preço dos combustíveis, 
o que tem comprometido a 
prestação dos serviços pelas 
concessionárias. Os prefeitos 
entendem isso, mas buscam 
uma alternativa equilibrada e 
justa para empresas e usuários”, 
ressaltou o secretário executivo 
do Condemat, Adriano Leite.

Concessionárias chegaram a pedir um reajuste de 100%, o que foi negado

Irineu Junior/Secop Suzano
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Reação
de quem
ouve uma
boa piada

(?) Maria
Machado,
escritora
brasileira

"Terra em 
(?)", clássi-
co de Glau-
ber Rocha

Emanação
corporal
invisível
(Ocult.)

Menino
travesso 

do folclore
brasileiro
"Repri-
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no jargão
policial
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tal de Ani-
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di (sigla)
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China é o
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ou virtual
de livros
usados

Pequeno
marsupial
típico da
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SC-RS

"(?) co-
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linguístico

Meia
brasileiro
da Copa 

de 94 (fut.)

A popular
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(Bot.)

A unidade
do DVD,
no com-
putador

Mamífero
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Armazém
de cereais

(?) Clapton,
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Condimen-
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Melão,
em inglês
Ian Holm, 
ator inglês
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desova do
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Sombria

Fato, em inglês
País socialista, é uma
ex-colônia francesa na
Indochina

Abóbada
arqueada
Profissão 

de Oscarito
Urna, em

inglês
Canoa ou
jangada

Contorno
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Senhor
(abrev.)

Auxiliar;
socorrer
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O atual
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“sarado”
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pectativas

(numa
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A Rainha do
Frevo e do
Maracatu

O Quico de
"Chaves", 

por sua ca-
racterística

física

O mais 
movimentado do Bra-
sil é o de Guarulhos

Proteção do goleiro na
falta (fut.)

3/itá — urn. 4/eric — fact. 5/coala — melon — tecer. 8/parental.

Psiu... Você 
mesmo, que está 
aí olhando. Que tal 
uma paradinha para 
refletir, e refletir sobre 
você? Pensar em tudo 
de bom que existe aí 
dentro desse coração?

Saiba que você 
é uma pessoa 
maravilhosa, capaz 
de fazer muita coisa 
boa, útil e expressiva, 
e que no seu coração 
estão guardadas 
coragem e confiança 
suficientes para 

MOMENTO
especial

MUITA PAZ PARA VOCÊ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada
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KAZUE HAYASHI
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FÁTIMA FERNANDES BARBOSA

OSNY GARCEZ GIRAO

“ Espalhe amor, alegria, 
espiritualidade, energia boa e o que 
mais você puder. Seja luz!”

 cultura@jornaldat.com.br

realizar seus desejos.
Mas não se esqueça 

de buscar em cada 
minuto de seus dias 
motivos de alegria e 
esperança. Você deve 
escolher ser feliz, 
mas tendo a certeza 
de que Deus sempre 
abençoa quem ama, e 
quem faz da vida um 
prazer.

Ansiedade infantil – 2ªPARTE

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Crianças que apresentam problemas comportamentais 
relacionados a rendimento escolar, interação e sintomas 
como dores de cabeça e abdominais são mais propensas a 
buscarem ajuda de profi ssionais.
 “Os sintomas da ansiedade se manifestam em crianças 
e podem surgir em sequências alternadas, com períodos 
mais ou menos frequentes e de maior ou menor 
intensidade e duração. É importante estar atento ao grau 
de prejuízo funcional que eles estejam causando, como: 
alterações no apetite, difi culdades no sono, queda do 
rendimento escolar, desmotivação, medos, preocupações 
excessivas, dores de cabeça, tonturas, retraimento social, 
oscilação de humor, irritabilidade ou apatia.” (Dr. Júlio 
Koneski). 
São vários os modos de apresentação, com classifi cação 
e aparecimento em idades diferentes, conforme o site 

“familycenter”: 
Pânico: diagnosticado quando sofre de pelo menos dois 
ataques inesperados de ansiedade.
Ansiedade da separação: crianças que sofrem ao perder 
os pais de vista.                      
Ansiedade social: caracteriza-se pelo medo intenso de 
situações sociais e atividades como ser chamado pelo 
professor durante a aula. 
Mutismo seletivo: crianças que se recusam a falar em 
situações onde é preciso.
Fobia: medo intenso e irracional de um objetivo específi co.
Fonte: https://www.neurologica.com.br/blog/ansied-inf-
principais-sintomas-e-quando-buscar-auxilio-medico/
https://familycenter.com.br/ansied-inf/
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PREZADOS(AS) SENHORES( AS ASSOCIADOS (AS)

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO RURAL DE PORTEIRA PRETA , NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES , CONVOCA TODOS OS ASSOCIADOS PARA ASSEMBLÉ
IA ORDINARIA, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE DEZEMBRO SOB A 1ª CON-
VOCAÇÃO ÀS 13:00HORAS E SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 14:00 HORAS

PARA DELIBERAREM NA CONFORMIDADE DO ART. 14º DO ESTATUTO 
SOCIAL DESTA ASSOCIAÇÃO, , PARA APRECIAR E VOTAR ASSUNTO EM 

PAUTA , TAIS COMO :

1º RELATORIO DA DIRETORIA – EXERCICIO 2º SEMESTRE DE 2021
2º APRESENTAÇÃO DO BALANÇO GERAL FINANCEIRO 2º SEMESTRE 2021

3º PARECER DO CONSELHO FISCAL
4º ELEIÇÃO DA DIRETORIA P/ EXECICIO 2022 E CONSELHO FISCAL

5º OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ASSOCIAÇÃO

MOGI DAS CRUZES, 10 DE NOVEMBRO DE 2021

TETSUO ADACHI
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO RURAL DE PORTEIRA PRETA
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Rua Rogerio Tacolla, 118

Mogi das Cruzes - SP

(11) 4729-6200

sescsp.org.br/mogidascruzes

/sescmogidascruzes

Agende sua visita no APP Credencial Sesc SP

ou no Portal Sesc SP. 

A entrada está condicionada à apresentação 

de comprovante de vacinação contra COVID-19 

(ao menos a primeira dose) e documento com foto.

22 mil m2 com cultura, esporte, 

lazer, educação e saúde para 

toda a comunidade.

Venha conhecer a nova
    unidade do Sesc SP



Domingo, 14 de novembro de 202110 portalnews.com.brMaturidade + Saúde

Auxílio Brasil exigirá  inscrição ou atualização

Com a previsão de atender até 16 milhões de famílias neste mês, 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. Além dos dados atualizados no CadÚnico, a família deve 
ter renda mensal de meio salário mínimo por pessoa (R$ 550, atualmente).

INCLUSÃO DIGITAL

Mogi tem hoje 11.884 
cartões que garantem a gra-
tuidade no transporte cole-
tivo para os idosos acima de 
65 anos - o chamado Car-
tão Conforto. Deste núme-
ro, 9.469 cartões foram re-
novados pelo aplicativo da 
Mogi Passes, praticamente 
80% do total.

Os números foram apre-
sentados pela Secretaria Mu-
nicipal de Transportes para 
rebater a informação do Con-
selho Municipal do Idoso que 
alegou ter recebido reclama-
ções dos idosos que estão 
com dificuldades para soli-
citar a renovação. Segundo a 
Prefeitura de Mogi, o atendi-
mento presencial continua e 
não foi alterado, assim como 
a nova alternativa criada para 
desbloquear o cartão pelo 
aplicativo. 

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Transporte, o aplica-
tivo foi lançado em setembro 
de 2020, como ferramenta 
para o desbloqueio do Car-
tão SIM Idoso. Essa alteração 
aconteceu durante a pande-
mia, para criar uma opção de 
atendimento remoto, sem a 
necessidade de deslocamen-
to e atendimento presencial, 
evitando a exposição da po-
pulação idosa, considerada 
grupos de risco e parcela vul-
nerável ao contágio da Co-
vid-19 O objetivo, portanto, 
é oferecer maior conforto ao 
usuário, já que uma série de 
serviços são realizados de for-
ma online ou remota.

Para emitir a segunda via 

Cristina Gomes 

Aplicativo desbloqueia Cartão 
Conforto também pelo celular
80% da renovação foi feita via celular, o que comprova, segundo a Prefeitura de Mogi a adesão e a aceitação ao sistema implantado

Idoso. Para a Prefeitura de 
Mogi, o público tem se fa-
miliarizado cada vez mais 
com meios de atendimento à 
distância e deixar de oferecer 
esta possibilidade seria um 
retrocesso e um desrespeito 
aos usuários da terceira ida-
de que precisam fazer parte 
da inclusão digital.

No entanto, caso a pessoa 
tenha dificuldade em utilizar 
o aplicativo, ela consegue 
agendar o atendimento pre-
sencial. Se houver dificuldade, 
o usuário poderá entrar em 
contato pelo telefone 2377-
8536 e a Mogi Passes dará 
o devido suporte. Caso seja 
necessário, será agendado 

Divulgação divulgação

Hoje são 11.884 cartões ativos no município e 80% renovaram pelo aplicativo Possibilidade foi criada na pandemia para facilitar acesso

saúde+
maturidade

local e data para o suporte 
presencial, caso haja neces-
sidade por parte do usuário 
do sistema.

A presidente do conselho, 
Juraci Fernandes de Almei-
da, afirmou que o órgão re-
cebeu algumas reclamações 
e que na posição de defen-
sor dos direitos dos idosos, 
o conselho cobrou a Prefei-
tura de Mogi: “Muitos idosos 
não estão nem renovando e 
estão apresentando apenas 
a identidade nos ônibus, o 
que representa um perigo e 
risco de queda já que eles 
permanecem na parte da 
frente em vez de ir para trás 
quando ocorre quando eles 

estão com o cartão”, garantiu 
ela. Sobre a reunião realiza-
da nesta semana, as ponde-
rações feitas pelo Conselho 
do Idoso teriam sido ano-
tadas pelos funcionários da 
Secretaria de Transportes 
para a tomada de providên-
cias. De acordo com Juraci, o 
conselho recebeu de quatro a 
cinco reclamações a respeito 
da mudança e cobrou expli-
cações mais claras da Prefei-
tura de Mogi. Outra solicita-
ção do conselho foi fiscalizar 
as vagas de estacionamento 
destinadas aos idosos para 
garantir que os beneficiados 
sejam realmente os idosos e 
não outro municípe.    

do cartão é cobrada uma 
taxa. O valor da renovação 
foi estabelecido no Decreto nº 
19.767, de 10 de dezembro 
de 2020. O valor estipulado 
é de R$ 30,64. Este valor é 
cobrado em caso de perda 
ou mau uso. Em casos de 
furto, roubo ou defeito no 
funcionamento, a segunda 
via é gratuita, sendo para os 
casos criminais necessária de 
boletim de ocorrência.

Diante da reclamação feita 
pelo Conselho do Idoso que 
a mudança estaria prejudi-
cando os idosos, a Prefeitu-
ra de Mogi respondeu que é 
uma opção de atendimento à 
distância para oferecer maior 

conforto ao público da ter-
ceira idade. A renovação do 
cartão feita a partir do pró-
prio aparelho celular é um 
avanço do sistema e uma 
demonstração de preocu-
pação com a saúde e o bem 
estar do idoso. No último dia 
10, a Presidência do Conse-
lho esteve em reunião com 
a Secretaria de Transportes 
trazendo esta pauta. Foi pro-
posta uma nova reunião para 
demonstrar as funcionalida-
des do sistema, de forma que 
o próprio Conselho ajude a 
divulgar melhor este serviço, 
que já tem sido utilizado e 
aprovado por cerca de 80% 
dos usuários do Catão SIM 



Domingo, 14 de novembro de 2021 11portalnews.com.br Maturidade  + Saúde

QUALIDADE DE VIDA

A dor de uma maneira 
geral é o principal motivo 
para levar muita gente a 
buscar um tratamento de 
acupuntura, em especial, 
as dores na coluna oca-
sionadas pela artrose e 
hérnia de disco. Na clínica 
da acupunturista Karine 
Fonseca, que é graduada 
em Fisioterapia, com espe-
cialização em acupuntura 
e três especializações em 
andamento: Fisioterapia 
Dermatofuncional, Estética 
e Cosmetologia e Ergonomia 
Interdisciplinar, ela reco-
menda aos seus pacientes 
o melhor tratamento para 
ter mais saúde e qualidade 
de vida.

Com a experiência de 
quem trabalha na área 
desde 2005, ela afirmou que 
existem outros problemas 
variados que levam as pes-
soas à procurá-la como: o 
desejo de engravidar e ser 
mãe, casos de fertilização; 
além das dores emocionais: 

“A acupuntura melhora 
a sensação de bem estar 
e tem uma capacidade 
analgésica muito grande 
que supera até mesmo a 
morfina”, explicou ela.

Apesar dos muitos bene-
fícios da acupuntura, ela 
nunca recomenda parar 
o tratamento médico, pois 
ambos se complementam: 

“Muitas vezes o tratamento 
pode envolver uma equipe 
multidisciplinar, então, um 
tratamento não anula o outro. 
É o caso de uma artrose. 
Defendo a acupuntura, mas 
oriento meus pacientes a 
nunca abrirem mão do 
tratamento tradicional”, 
acrescentou.

O perfil dos pacientes 
que buscam a clínica têm 

Acupuntura trata qualquer tipo 
de dor: da física à emocional
Acupunturista e especialista na área, Karine Fonseca diz que os benefícios são muitos, inclusive aumentar a imunidade

Divulgação Divulgação

Divulgação

Com mais de 16 anos de experiência na área, Karine Fonseca tem perfil de pacientes bem variado

Tratamento é minucioso conforme a necessidade do paciente

A Eletroacupuntura com eletrodos é uma das técnicas realizadas

entre 35 e 55 anos. São 
empresários e profissionais 
liberais e que estão em 
busca de um tratamento 
diferenciado justamente 
para viver melhor. Apesar 
disso, a faixa etária atendida 
também absorve até quem 
ainda é bebê, a partir dos 
cinco meses, com dificul-
dades de dormir ou com 
problemas no aparelho 
digestivo. Neste caso, a 

estimulação é feita com 
os próprios dedos. 

Mesmo com a pande-
mia e as recomendações 
para se ficar mais em casa 
durante a época do isola-
mento, Karine não perdeu 
pacientes, especialmente 
os mais idosos: “Agora as 
pessoas estão voltando 
mais porque sabem que 
a acupuntura aumenta 
a imunidade e controla 

várias outras doenças e as 
pessoas querem mesmo é 
se sentir bem”,, comentou. 
Casos de ansiedade e de-
pressão, além da síndrome 
de pânico aumentaram 
muito durante a pandemia 
e o período de isolamento. 

Ela afirmou que um 
dos principais desafios 
como especialista na área 
é incentivar as pessoas 
a buscarem a prevenção 

Cristina Gomes

durante o decorrer da vida 
e não apenas quando o 
problema já está batendo 
à porta: “Infelizmente não 
temos a cultura da preven-
ção e a medicina tradicio-
nal chinesa nos mostra o 
quanto é importante esta 
mudança de mentalidade 
para melhorar o nosso 
bem estar”. 

A clínica Karine Fonseca 
funciona na rua Joaquim 
Nabuco, número 60, no 
centro de Mogi das Cruzes. 
O telefone para mais infor-
mações, que também recebe 

mensagens via Whatsapp 
é o (11) 9 7444-9591. Pelas 
redes sociais no Instagram @
karine.acupuntura também 
tem um perfil como fonte 
de informações de pessoas 
interessadas no assunto e 
que buscam tratamento, 
além de vídeos explicativos 
e tira-dúvidas. Tem um site 
também disponível: kari-
nefonsecaacupuntura.com.
br onde é possível conhecer 
mais sobre o seu trabalho 
desenvolvido; depoimentos 
de pacientes e os métodos 
de tratamento disponíveis. 
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