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Sol com muitas nuvens durante o dia. 

Suzano conclui levantamento 
topográfico do Terminal Sul

Espaço irá receber o novo terminal de ônibus da cidade; unidade também deverá contar com integração de tarifas

BLACK FRIDAY

  Procon orienta consumidores para não 
caírem em golpe de ofertas. Cidades, página 6

A Prefeitura de Suzano confi r-
mou ontem que já foi concluída a 
etapa de levantamento topográfi -
co do local que deverá abrigar no 
futuro o Terminal Rodoviário Sul, 
em Palmeiras. A informação foi 
confi rmada pela Pasta, após ques-
tionamentos levantados pelo Gru-
po MogiNews/DAT sobre uma das 
condições impostas pela adminis-
tração municipal para a concessão 
do aumento da tarifa de transporte 
público de R$ 4,40 para R$ 5 no 
último fi nal de semana. Segundo a 
secretaria, o projeto da obra está sen-
do elaborado com a concessionária, 
com as características da estrutura 
e serviços, bem como a defi nição 
exata do local que será implantado. 
Cidades, página 4

Suzano

Romo apreende motocicleta 
irregular e celular roubado
Ações do grupo da Guarda Civil Municipal ocorreram 
durante a semana passada no bairro Jardim Leblon, 
na região do Raffo. Cidades, página 3

Terminal em Palmeiras é uma contrapartida ao aumento da tarifa

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Até o fi m do mês

Programa ‘Novas Vicinais’ vai 
incluir mais estradas em editais

Uma das vias que entrarão na Fase 5 do projeto é um 
outro trecho da estrada da Volta Fria. Cidades, página 6
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CHÁ-BINGO I
O chá-bingo da Festa do Divino Es-
pírito Santo de Mogi das Cruzes está 
de volta, a partir do dia 11 de dezem-
bro. Nesse dia, ocorrerá a Quinta 
Coroa, às 15 horas, na Associação 
Pró-Divino. O bingo está sendo re-
tomado depois de quase dois anos, 
devido à pandemia do coronavírus. 
Por esta razão, os cuidados preventi-
vos, como o uso de máscara de pro-
teção e álcool em gel, continuam.

CHÁ-BINGO II
Por conta dos protocolo de segurança 
contra a Covid-19, o bingo terá uma 
dinâmica diferente. Serão realiza-
das de 10 a 12 rodadas, ao invés de 
15 (como vinha ocorrendo) e, a car-
tela, que antes tinha duas folhas de 
bingo, agora virá com três. O valor 
é R$ 10. A Pró-Divino está localiza-
da na avenida Francisco Rodrigues 
Filho, 1.232, no Mogilar. Acompanhe 
as notícias sobre a festa nas redes 
sociais Facebook (@festadodivino-
demogidascruzes) e Instagram (@
divinomogi).

NEGRO SIM
Uma das mais esperadas premia-
ções, neste ano, o prêmio “Negro 

Sim” promete reunir personalida-
des do Alto Tietê e da Grande São 
Paulo, nos mais variados segmentos 
e que defendem a igualdade racial. 
Em 2021, três cidades receberão a 
edição do prêmio, Suzano será a pri-
meira. O evento está marcado para 
a próxima terça-feira, no Centro de 
Educação e Cultura, Francisco Car-
los Moriconi, às 19 horas.

OLIMPÍADA DA APAE
A 7ª edição da Olimpíada Regional 
das Apaes chegou ao fim na tarde 
de sexta-feira. A solenidade de en-
cerramento na Arena Suzano reu-
niu membros de todas as 17 insti-
tuições participantes, que puderam 
celebrar o esporte ao longo dos três 
dias de competições por uma últi-
ma vez. No período, houve competi-
ções válidas por nove modalidades, 
todas com participação dos 211 alu-
nos inscritos no evento.

WORKSHOP
A Prefeitura de Arujá realiza hoje, às 
9 horas, na Câmara, um workshop, 
coordenado pela Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Econô-
mico, para barbeiros e cabeleirei-
ros da cidade.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Haja bolso

O 
aumento na tarifa dos ônibus mu-
nicipais em alguma cidades do 
Alto Tietê já é uma realidade. Poá 
e Suzano promoveram a elevação 

da passagem para R$ 5, após discutirem um 
reajuste que estivesse dentro de uma mar-
gem aceitável com a empresa de transporte. 
As demais cidades que possuem transporte 
coletivo também devem seguir pelo mesmo 
caminho, assim como os ônibus intermuni-
cipais e os trens.

Deixando a demagogia um pouco de lado, 
o problema não é aumentar os valor de pro-
dutos e serviços, é o salário do trabalhador 
não acompanhar essas alterações. De acordo 
com o Índice Nacional  de Preços ao Consu-
midor (INPC), indicador que mede a inflação 
do público de baixa renda, entre os meses de 
janeiro e setembro, a inflação cresceu 5,9%, é 
mais do que o  acumulado de anos inteiros. 
Ano passado, por exemplo, o INPC foi de 
5,5%. Por sua vez, o salário mínimo que foi 
reajustado em janeiro para R$ 1.100, já per-
deu R$ 65 do poder de compra, segundo o 
Departamento Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese).

E, pelo o que tudo indica, a situação não 
deve melhorar tão cedo. Devem vir mais rea-
justes no preço da gasolina e demais combus-
tíveis, entre eles o gás de cozinha. Para piorar, 
a prévia do Banco Central para o Produto In-
terno Bruto (PIB) no terceiro trimestre apresen-
ta uma queda de 0,14%, o que pode indicar 
uma recessão técnica, que ocorre quando há 
dois trimestres seguidos com retração do PIB.

No frigir dos ovos, a inflação continua co-
mendo os ganhos do trabalhador, mas o PIB 
não cresce e se não há aumento na produção, 
já que o PIB é a soma de tudo o que produ-
zido por um país, e pode ser que não haja 
aumento real dos salários.

Este é o cenário que se desenha com base 
no que foi apresentado até agora, e a cartei-
ra das famílias que precisam colocar comida 
todo dia na mesa, sentem o peso dessa per-
da quase que diária. Haja bolso para aguen-
tar tudo isso, ainda mais com um governo 
federal inoperante, em que o seu principal 
integrante prefere fazer passeio de moto no 
oriente médio do que fazer algo de concreto. 
A eleição está cada vez mais próxima, é torcer 
para o bolso aguentar até lá.

No dia 31 de outubro 
de 1517, o monge agosti-
niano Martinho Lutero fi-
xou na porta da capela o 
Castelo de Wittenberg, na 
Alemanha, o documento 
das 95 teses. No texto, ele 
expos suas reflexões sobre 
as práticas do cristianismo, 
enfrentou o papado e ques-
tionou as relações vigentes 
entre os dois grandes po-
deres da época: o Estado e 
a Igreja Católica. 

O teólogo, principal nome 
da Reforma Protestante, cri-
ticava sobretudo a compra 
de indulgências, ou seja, o 
pagamento pelo perdão de 
pecados, como caminho 
para a salvação. Na época, 
o Renascimento ajudou a 
desencadear a reforma, o 
mundo passava por uma 
grande transformação. A 

O legado de Lutero

ARTIGO
Mauro Jordão

ascensão da burguesia pu-
nha em crise a organização 
feudal. A nobreza e o clero 
disputavam o poder junto 
aos monarcas. 

Em 1521, Lutero foi ex-
comungado por suas teses. 
Perseguido, foi para um re-
tiro forçado onde dedicou-

-se à sua principal obra: a 
tradução da Bíblia do latim 
para o alemão. O invento da 
imprensa por Gutenberg, em 
1430, facilitou a difusão da 
Palavra de Deus aos fiéis. O 
começo da separação do Es-
tado e Igreja deu também ao 
povo maior liberdade para 
discernir entre o ter e o ser 
na essência da fé. Romanos 
5: 1: “Justificados, pois, me-
diante a fé, temos paz com 
Deus, por meio de nosso 
Senhor Jesus Cristo”. 

A justificação e a salva-

ção do pecador vêm pela 
fé no sangue de Jesus que 
nos redime de todo pecado. 
Quando estive na cidade de 
Granada, a guia, além de ou-
tros pontos turísticos, nos 
levou para conhecer a Ca-
tedral Metropolitana, quan-
do adentramos o templo ela 
nos disse: “Neste momento 
estão rezando uma missa em 
intenção da alma de Isabel 
e de Fernando, chamados 
Reis Católicos, realizada to-
dos os dias por ordem dos 
mesmos quando ainda em 
vida”. Considerei: “Esses 
reis católicos deviam ser 
muito pecadores para que 
exigissem uma missa diária 
por mais de 400 anos”. Esse 
ano, em 31 de outubro, co-
memorou-se os 504  anos da 
Fé Reformada: Sola fide, soli 
Deo glória, sola gratia, so-
lus Chiristus, sola scriptura. 

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@uol.com.br
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Romo apreende celular roubado 
e moto irregular no Jd. Leblon
Ações do grupo especializado da Guarda Civil Municipal ocorreram durante a semana passada na região do Raffo

SEGURANÇA

Suzano - A Ronda Os-
tensiva Motorizada (Romo), 
grupamento especializado da 
Guarda Civil Municipal (GCM), 
segue com patrulhamentos 
diários por toda a cidade 
para reforçar a segurança nos 
bairros e atender prontamente 
às necessidades da população. 
Durante a semana passada, 
as ações foram responsáveis 
pela apreensão de um celular 
roubado e uma moto em 
condições irregulares no 
Jardim Leblon, bairro da 
região do Raffo.

Na última quinta-feira, 
aproximadamente às 16h30, 
uma equipe do grupamento 
estava em ronda de rotina 
pela comunidade quando 
avistou um indivíduo em 
comportamento suspeito 
dirigindo uma motocicleta. 
Em razão da possibilidade de 
algum crime em andamento, 
como furto ou receptação, 
eles o abordaram, mas não 
encontraram nada de ilícito. 
Dando continuidade aos 
procedimentos de vistoria, 

eles verificaram o aparelho 
celular do homem, com seu 
consentimento, e descobri-
ram que o item havia sido 
roubado em 2020, no Itaim 
Paulista. O suspeito, que já 
tinha antecedentes criminais 
por roubo, foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia (DP) 
central para prestar os devidos 
esclarecimentos. A ocorrência 
contou com apoio de outra 
equipe da GCM.

Já no último domingo, outra 
viatura da Romo estava em 
operação no bairro quando 
uma moto, que estava indo 
em direção aos guardas, freou 
bruscamente e iniciou fuga 

em alta velocidade no sentido 
contrário. A GCM prontamente 
o seguiu e identificou que 
o veículo estava sem placa. 
Poucos metros à frente, eles 
conseguiram detê-lo e reali-
zaram abordagem. Nada de 

ilícito foi encontrado com 
ele, mas a equipe seguiu 
com as investigações para 
identificar o motivo da fuga.

Ao consultar a numeração 

de chassi do automóvel junto 
ao sistema, constataram que 
o automóvel nunca havia sido 
emplacado. O item também 
não tinha retrovisores e os 

pneus estavam em condições 
inadequadas de uso. Foi 
solicitado apoio da Polícia 
Militar para dar prossegui-
mento ao caso, cujas infrações 
são competências estaduais. 
Com isso, o indivíduo foi 
autuado e teve sua moto 
apreendida.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Segurança Cidadã, 
Elias Marques de Lima, o 
grupamento especializado 
tem realizado um trabalho 
excepcional e contribui muito 
para garantir mais segurança 
aos moradores, de modo 
que possam circular com 
tranquilidade e sem medo 
pelas ruas, independente do 
horário. “As patrulhas cons-
tantes têm garantido papel 
ativo da GCM no cotidiano 
dos bairros, de norte a sul. 
É um trabalho diário que 
fortalece a segurança em 
Suzano e contribui para a 
garantia do bem-estar de 
todos os cidadãos”, concluiu.

Motocicleta irregular foi apreendida durante o último domingo pelo agentes

Divulgação/Secop Suzano

MatériaNatus orum 
abemo vit.

matéria Um noc, 
catquam taresti 
mmodicaeque 
et; neque ia

“As patrulhas 
constantes têm 
garantido papel 
ativo da GCM”

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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Semae lança novo site de 
serviços para população

Mogi- Uma nova ferramenta 
está disponível aos cidadãos 
atendidos pelo Semae de Mogi 
das Cruzes. A autarquia lançou 
um novo site de serviços, no 
endereço eletrônico www.semae.
sp.gov.br. Por ele, é possível 
acessar a “Agência Virtual”, 
com opções como atualização 
de cadastro, segunda via da 
conta, relação de débitos e 
histórico de consumo.

Na nova plataforma, além 
desses serviços, também será 
possível obter segunda via 
de carnê de parcelamento 
de débitos, solicitar certidão 
negativa de débitos e acompa-
nhar o andamento de serviços 
solicitados.

Para acessar a agência, é ne-
cessário informar o número do 
cadastro e do dígito (disponíveis 
no canto superior esquerdo 
da conta de água, destacados 
em amarelo) e o CPF. Caso o 
CPF não esteja cadastrado ou 
precise de atualização, é preciso 
enviar, também online, uma 
foto do documento – uma 
facilidade, já que dispensa o 

Agência Virtual

comparecimento a um posto 
de atendimento.

Outra facilidade é um botão 
específico para atendimento 
via Whatsapp.

O novo site complementa 
os serviços de atendimento já 
consolidados, como o telefone 
115, Whatsapp (11 99915-
5145), Carta de Serviços no 
portal da Prefeitura (www.mo-
gidascruzes.sp.gov.br/servicos/
saneamento) e as unidades 
do Pronto Atendimento ao 

Cidadão (PAC).
O site também conta com 

a seção de notícias, Portal da 
Transparência e agendamento 
de serviços no PAC, entre 
outros.

“O novo site é mais uma 
forma de facilitar a vida dos 
cidadãos, que podem resolver 
muita coisa de forma online, 
ampliando nosso atendimen-
to”, afirmou o diretor-geral 
adjunto do Semae, Michel 
Reche Beraldo.

Será possível obter 2ª via de carnê entre outros serviços

Divulgação/PMMC

Avenida Francisco Rodrigues 
Filho terá interdição hoje

Mogi- A pista sentido 
bairro–centro da avenida 
Francisco Rodrigues Filho 
estará interditada hoje, para 
serviços de manutenção 
na ponte sobre o rio Tietê. 
A interrupção do tráfego 
ocorrerá das 8 às 16 horas e, 
neste período, a opção para 
os motoristas que deixam o 
distrito de Cezar de Souza 
em direção à região da Vila 
Nova Mogilar é utilizar as 
avenidas Pedro Romero e 
Antonio de Almeida.

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana fará a 
interdição da via e os traba-
lhos de manutenção ficarão a 
cargo das equipes da Secre-
taria Municipal de Serviços 
Urbanos. Após a identificação 
de erosão na cabeceira da 
ponte sobre o rio Tietê, as 
equipes farão a manutenção, 
abrindo o pavimento para 
sondagem e verificação e de-
pois promovendo os reparos 
necessários. Por fim, farão 
a recomposição do aterro e 
base do pavimento. 

Manutenção

A previsão é que a recom-
posição asfáltica do trecho 

da intervenção, por meio da 
Operação Tapa-Buraco, seja 
realizada amanhã.

A orientação aos motoristas 
é para que, se possível, evitem 
transitar na região interditada. 
Para quem precisar passar 
pelo local, a orientação é que 
a atenção à sinalização seja 
ampliada. As informações 
sobre a interdição também 
estarão disponíveis no apli-
cativo Waze, para auxiliar na 
orientação aos motoristas.

Interrupção do tráfego ocorrerá das 8 às 16 horas 

Pedro Chavedar/PMMC

Levantamento topográfico 
para Terminal Sul é concluído
Novo espaço também deverá ter a integração tarifária; construção é uma demanda que já dura cerca de 20 anos

MOBILIDADE URBANA

Suzano - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana, confirmou ontem 
que já foi concluída a etapa 
de levantamento topográfico 
do local que deverá abrigar 
no futuro o Terminal Ro-
doviário Sul, no distrito de 
Palmeiras.

A informação foi con-
firmada pela Pasta, após 
questionamentos levantados 
pelo Grupo MogiNews/DAT 
sobre uma das condições 
impostas pela administração 
municipal para a conces-
são do aumento da tarifa 
de transporte público de  
R$ 4,40 para R$ 5 no último 
final de semana. Na ocasião, 
a Prefeitura declarou que o 
reajuste estaria condiciona-
do à construção do novo 
terminal em Palmeiras e a 
recuperação do Terminal 
de Transportes Urbanos 
Diniz José dos Santos Faria, 
o Terminal Norte - além 

de viabilizar os custos de 
operação da empresa Radial 
Transporte.

Segundo a secretaria, o 
projeto da obra está sendo 
elaborado com a concessio-
nária, com as características 
da estrutura e serviços, bem 
como a definição exata do 
local que será implantado 
o novo equipamento de 
mobilidade urbana. Estão 
sendo definidos também entre 
técnicos do poder público 
e da Radial o investimento 
previsto e o cronograma 
para execução da obra 
que terá início no ano que 

vem, conforme anunciou 
a municipalidade em nota 
oficial. “A expectativa é de 
que haja integração tarifária 

- a exemplo de como ocorre 
no Terminal Norte”, apon-
tou o secretário municipal 

Claudinei Valdemar Galo.
A assessoria de imprensa 

da Radial Transportes foi 
procurada pela reportagem 
para comentar o andamento 
do processo e as tratativas 
com a prefeitura de Suzano 

sobre o planejamento da 
obra, no entanto, não foram 
encaminhadas respostas até 
o fechamento da matéria - 
o MogiNews/DAT segue à 
disposição da empresa para 
esclarecimentos.

Histórico 
A obra do novo terminal 

rodoviário na região sul de 
Suzano é uma demanda da 
comunidade há pelo menos 
20 anos, e vem sendo tratado 
pelo menos desde 2015, com 
foco na primeira gestão do 
atual governo municipal.

Em fevereiro de 2020, 
o secretário de Estado de 
Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy, chegou a 
anunciar publicamente a 
conclusão do projeto exe-
cutivo da obra, que teria 
3,3 mil m² de área. O pro-
jeto teria sido apresentado 
pelo ex-prefeito e deputado 
estadual Estevam Galvão 
(DEM).

Em julho do ano passado, 
Baldy declarou em uma au-
diência virtual que o projeto, 
que seria de responsabilidade 
da Empresa Paulista de 
Transporte Metropolitano 
(EMTU), receberia recursos 
para sua execução neste 
ano. No entanto, não houve 
progressos.

André Diniz

Erguer um terminal foi uma das condições para conceder o aumento da passagem

Mogi News/Arquivo

O projeto da 
obra está sendo 
elaborado com a 
concessionária

Opção para 
os motoristas 
é utilizar as 
avenidas 
Pedro Romero 
e Antonio de 
Almeida
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Terminais recebem serviços 
de manutenção elétrica
Intervenções fazem parte das ações para a melhoria do atendimento aos passageiros 

CENTRAL E ESTUDANTES

Mogi- Os Terminais Central 
e Estudantes começaram a 
receber nesta semana servi-
ços de manutenção em suas 
estruturas elétricas. As inter-
venções fazem parte das ações 
desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana para a melhoria do 
atendimento aos passageiros 
do sistema de transporte 
coletivo na cidade.

Neste primeiro momento, 
as ações estão concentradas 
em uma revisão completa das 
instalações elétricas, o que 
inclui os quadros de distri-
buição de energia, a fiação, os 
disjuntores e a estrutura de 
iluminação. Com este traba-
lho, é possível reorganizar a 
fiação existente, redimensio-
nar a carga elétrica de cada 
um dos sistemas e remover 
qualquer estrutura que não 
tenha função ou que esteja 
apresentando problemas.

“O trabalho de melhoria do 
transporte coletivo é baseado 
em ações para qualidade, 
modernização e eficiência 
do sistema. As condições 
dos terminais são um pon-
to crítico, que está sendo 
tratado de forma prioritária 
pela administração munici-
pal para oferecer condições 
mais adequadas de uso para 
os passageiros”, explicou 
a secretária municipal de 
Mobilidade Urbana, Cris-
tiane Ayres.

Ela lembrou que no mês 
passado foram feitos levan-
tamentos técnicos nas co-
berturas e calhas dos dois 
terminais. Como resultado 
disso, foram efetuados reparos 
emergenciais nas estruturas, 
mas serviços de substituição 
serão necessários e realizados 
em próximas etapas das ações.

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana também 
realiza o acompanhamento 
constante das demais estru-
turas dos Terminais Central e 
Estudantes, como os sanitá-
rios que são alvo de casos de 
vandalismo. Nestes locais, são 
feitas substituições rotineiras 
de torneiras, válvulas e outros 
objetos que são danificados 
ou furtados.

“Os casos de vandalismo são 
praticados por uma minoria, 
mas acabam prejudicando os 
passageiros e quem utiliza 
os serviços existentes nos 
terminais. É importante que 
os passageiros auxiliem a 
Prefeitura a combater esta 

questão. Ao detectar algum 
problema ou alguma pessoa 
depredando os espaços, é 
importante que o fato seja 
comunicado imediatamente 
aos responsáveis pelos termi-
nais ou à Guarda Municipal”, 
disse a secretária.

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, 
colocou em prática, ontem, 
o projeto piloto Escola da 
Cultura. A ideia é fazer a 
ocupação dos espaços das 
escolas municipais com 
oficinas culturais para alu-
nos na parte de manhã e 
espetáculos no período 
da tarde.

As primeiras escolas que 
receberam o projeto foram 
a EM Professora Sonia Bra-
sil de Siqueira Andreucci, 
no Jardim Margarida e a 
EM Cleonice Feliciano, no 
Jardim Piatã I. Ontem, a 
primeira delas recebeu ati-
vidade de circo e a segunda 
foi contemplada com um 
espetáculo teatral. Já no 
próximo sábado (27/11) 
haverá teatro na escola 
Sônia Brasil de Siqueira e 
circo na escola municipal 
Hélio dos Santos Neves, no 
Residencial Novo Horizonte.

Também já há programa-
ção definida para o dia 11 
de dezembro. Nessa data, 
haverá circo na EM Cleonice 

Secretaria dá 
início ao Projeto 
piloto Escola da 
Cultura 

Educação

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

Confi ra todas as opções 
de parcelamento em 
mogidascruzes.sp.gov.br.

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

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

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

Ações estão concentradas em uma revisão completa das instalações elétricas

Divulgação/PMMC

Ideia é fazer 
a ocupação 
dos espaços 
das escolas 
com oficinas 
para alunos da 
manhã e tarde

Feliciano e teatro na Em 
Hélio dos Santos Neves.  

A proposta do projeto é 
fazer um melhor aproveita-
mento dos espaços físicos 
das escolas municipais, 
promovendo atividades 
aos finais de semana, que 
poderão ser desfrutadas 
pelos alunos e também 
pelos pais e as comunida-
des de uma forma geral. A 
iniciativa também preza 
pela ampliação do acesso à 
cultura em regiões distantes 
da área central, atenden-
do assim ao princípio da 
descentralização.

Caso seja bem recebido 
pelas comunidades, o pro-
jeto pode ser perenizado 
e levado a outros bairros 
e distritos do município. 
Inscrições para participar 
das atividades, quando 
necessárias, deverão ser 
feitas na própria escola, já 
no dia da atividade.

Foram feitos 
levantamentos 
técnicos nas 
coberturas e 
calhas dos dois 
terminais



cidades Domingo, 21 de novembro de 20216 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

DER promete edital para Fase 5 
do Novas Vicinais no fim do mês
Estradas da Volta Fria, do Sertãozinho e das Neves e Matsuzaki estão escaladas na etapa mais recente de 

INFRAESTRUTURA

Região - A Secretaria 
de Estado de Logística e 
Transportes, por meio do 
Departamento Estadual de 
Estradas de Rodagem (DER-

-SP), informou na quinta-feira 
passada que a publicação 
do edital para a reforma 
de três estradas vicinais na 
região será assinado até o 
final deste mês.

As estradas em questão 
são a estrada da Volta Fria 
(composta pelas vicinais 
Joaquim Pereira de Caralho, 
Romildo Tardelli e Itapeti de 
Furnas), que liga as cidades 
de Suzano e Mogi das Cru-
zes, com um trecho de 11,5 
km e um valor estimado de 
obras de R$ 39,9 milhões; 
a estrada do Sertãozinho 
que liga as cidades de Mogi 
e Biritiba Mirim, com 12,7 
km de extensão e R$ 26,2 
milhões; e a estrada das Neves 
e Matsuzaki, em Suzano, com 
2,9 km de comprimento e 
R$ 5,1 milhões de aporte 

para obras.
Segundo o governo do 

Estado, estas rodovias es-
tão inscritas na Fase 5 do 
programa “Novas Estradas 
Vicinais”, que tem o intuito 
de modernizar e revitalizar 
rodovias de âmbito municipal 
ou intermunicipal. Segundo 
o Palácio dos Bandeirantes, 
a Região Metropolitana de 
São Paulo, em conjunto 
com o Alto Tietê, terá nove 

estradas recuperadas, com 
um total de R$ 180,5 milhões 
em investimentos.

Segundo divulgado pela 
secretaria anteriormente, o 

pacote de obras visa cobrir 
a recuperação do asfalto, 
a sinalização por placas e 
faixas de rolagem, sistemas 
de drenagem contra a chuva, 

entre outras melhorias. O 
prazo varia entre os trechos 
de 12 a 18 meses de duração.

O andamento do pro-
cesso para as obras nas 

estradas vicinais da região 
vem se arrastando há mais 
de um ano, com os pri-
meiros anúncios sobre o 
programa de recuperação 
das estradas pelo governo 
do Estado. Declarações de 
membros do governo esta-
dual remontam a antes de 
2019 sobre a intenção em 
recuperar os trechos locais, 
principalmente para facilitar 
o escoamento da produção 
agrícola na zona rural.

No primeiro semestre deste 
ano, as estradas do Taboão, 
em Mogi, e dos Fernandes, 
em Suzano, foram anuncia-
das no pacote da Fase 1 do 
programa estadual, com a 
promessa de investimento 
de R$ 31 milhões em suas 
recuperações. O processo 
licitatório foi concluído, 
segundo o DER-SP, no final 
de agosto deste ano, e as 
obras terão duração de um 
ano - a estrada do Taboão, 
conforme anunciado recen-
temente, começará em breve 
a passar por melhorias.

André Diniz

População que mora perto da estrada da Volta Fria aguarda melhorias há 20 anos

Mogi News/Arquivo

Consumidores devem ficar 
atentos a golpes e ofertas 

Mogi - Ofertas com descontos 
promocionais em produtos 
e serviços já começaram a 
surgir, é o aquecimento para 
a Black Friday, que acontece 
no dia 26 de novembro, e a 
cada ano tem maior adesão 
do comércio brasileiro, espe-
cialmente eletrônico.

Para evitar que a desejada 
compra se torne um pesadelo, 
o Procon de Mogi das Cruzes 
dá algumas dicas para uma 
Black Friday mais segura.

Os consumidores devem 
desconfiar de preços muito 
abaixo do mercado, ofertas 
tentadoras enviadas por e-

-mail, SMS ou anunciada nas 
redes sociais, principalmente 
de lojas desconhecidas. A 
oportunidade de negócios atrai 
consumidores, mas também 
fraudadores e oportunistas. 
Antes de comprar consulte a 
reputação da empresa: pelo 
site da Fundação Procon/SP 

-”Evite esses sites”, pelo www.
consumidor.gov.br, ou pelo 
Reclame Aqui.

Entre as principais reclamações 

Black Friday

dos consumidores na Black 
Friday está a falta de cumpri-
mento da oferta. O produto 
aparece com um preço, e na 
hora da conclusão da compra 
fica mais caro. Por isso é im-
portante “printar” (copiar as 
telas), a cada etapa da compra, 
para ter direito de exigir o 
cumprimento da oferta.

Nas compras digitais, utilize 
computadores e celulares 
de uso pessoal para fazer a 
compra desejada. Verifique se 
a página apresenta segurança, 
o que pode ser indicado pelo 

antivírus que deve estar atua-
lizado. Não efetive o negócio 
fora de plataformas específicas 
de pagamento, por exemplo, 
via Pix, pois essa tem sido 
uma das principais formas 
de aplicar golpes.

Para atendimento presencial, 
o agendamento é feito por meio 
do site da Prefeitura (http://
agendamentopac.pmmc.com.
br/). Reclamações remotas 
podem ser feitas pelo e-mail 
atendimento.procon@pmmc.com.
br. Para esclarecer dúvidas ou 
obter informações,4798–5090.

Procon dá dicas para que a compra não se torne um pesadelo

Divulgação/PMMC

Procon orienta consumidores 
a não caírem em golpes
Mogi- O formato de 

pagamento via Pix tem se 
tornado uma ferramenta 
usual na rotina dos con-
sumidores, para compras, 
transferências, pagamentos 
e substituição dos boletos. 
No entanto, os benefícios 
da transferência instantâ-
nea, disponível 24 horas e 
sem custo para a transação, 
também atraíram a atenção 
de golpistas. Infelizmente o 
número de fraudes envol-
vendo o Pix só cresce. O 
Procon de Mogi das Cruzes 
dá dicas de segurança aos 
consumidores.

“As pessoas tem recebido 
mensagens, via email, SMS, 
e até Call Center, fazendo 
se passar por bancos, para 
cadastramento da chave 
Pix. Ao clicar no link, são 
encaminhados para sites 
falsos onde incluem dados 
pessoais, posteriormente 
utilizados para aplicação de 
golpes”, explicou a coorde-
nadora do Procon de Mogi 
das Cruzes, Fabiana Bava.

Falso Pix

“ É importante destacar 
que as fraudes não são 
decorrentes do sistema Pix, 
pois esses tipos de fraudes 
já aconteciam, apenas se 
intensificaram com a nova 
ferramenta, por ser desco-
nhecida da população, e a 
transferência ser instantânea”, 
ressaltou a coordenadora. 

Banco Central
A fim de diminuir os golpes, 

o Banco Central restringiu 
o limite de transferência 
via pix no período notur-
no (das 20 às 6 horas) em 
R$ 1.000,00, com intuito 
de evitar a ocorrência de 
sequestro-relâmpago, em 
que as vítimas eram força-
das a fazer transferências 
de alto valor.

Dicas
O cadastro da chave Pix 

só deve ser feito diretamente 
no aplicativo do banco, por 
meio da escolha de chave 
aleatória, CPF ou CNPJ, 
número de celular ou email. 

Nunca por meio de links 
enviados por mensagens, 
ou mesmo por telefone.

Antes de concluir a trans-
ferência, verifique se o nome 
é realmente da pessoa para 
quem pretende enviar valores. 
É possível que, por causa de 
alteração por vírus ou QR 
Code adulterado, a trans-
ferência seja encaminhada 
para outra pessoa. Por isso, 
é importante confirmar o 
destino. 

O Procon  de Mogi das 
Cruzes alerta também para 
o golpe do comprovante 
agendado. Alguns criminosos 
enviam o comprovante para 
o Whatsapp da pessoa, já 
que tem conhecimento da 
chave Pix, que é o celular, 
dizendo que efetivaram 
uma transferência por equi-
voco, e o comprovante 
encaminhado é apenas de 
agendamento, a pessoa não 
confere o crédito em conta, 
e efetiva de boa fé o estorno 
do dinheiro, para a chave 
informada pelo golpista. 

No primeiro 
semestre deste 
ano, as estradas 
do Taboão, em 
Mogi, e dos 
Fernandes, em 
Suzano, foram 
anunciadas  
no pacote da  
Fase 1
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ELEIÇÕES DA FEMPI - 2021

         Em cumprimento ao §1º do artigo 14 e § único do artigo 46 do Estatuto 
Social desta Entidade, ficam convocados todos os Associados da FEMPI – Frente 
Empresarial Pró-Itaquaquecetuba, em condições regulares para o exercício do voto, no dia 
10 de dezembro de 2021, no horário das 08:00hs às 17:00hs, em sua sede, sito a Rua 
Guilhermina Maria da Conceição, 110, Centro, Itaquaquecetuba-SP, a comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária, para a seguinte ordem do dia: 1. Eleição da Diretoria Executiva 
e do Conselho Fiscal – mandato do biênio 2022/2023.

                   Informamos ainda que o voto é secreto, devendo o associado comparecer 
no local, data e hora supracitadas para o seu exercício. É facultativo ao associado ser 
representado por intermédio de terceiros, mediante a apresentação de instrumento de 
procuração com poderes específicos para o ato, na forma pública ou particular, além do 
contrato/Estatuto social, para a hipótese de associado pessoa jurídica.

Publique-se.

Itaquaquecetuba, 19 de Novembro de 2.021.

ANDRÉ VIEIRA DOMENI GASTI

PRESIDENTE

 

CNPJ 52.567.195/0001-50 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 

 Pelo presente edital ficam convocados todos os associados, para participar da 
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2021 (segunda-
feira), às 17:30 horas em primeira convocação e não havendo número legal de 
associados presentes às 18:00 horas em segunda e última convocação com qualquer 
número de associados presentes, na sede do Sindicato dos Papeleiros na Rua 
Francisco Franco, nº 375, Centro, Mogi das Cruzes/SP, para discussão e deliberação 
da seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e votação da ata da assembléia 
anterior; 2) Prestação de contas da entidade do exercício de 2020; 3) Apresentação, 
debates e votação da previsão orçamentária da entidade para o exercício de 2022, 
acompanhada do respectivo parecer do conselho fiscal. E para que chegue ao 
conhecimento de todos mandei expedir o presente edital em jornal da imprensa local, e 
o mesmo será afixado em nossa sede e subsede em Suzano. Mogi das Cruzes, 19 de 
novembro de 2021, Marcio de Paula Cruz - presidente. 
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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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-
menda",
no jargão
policial

Estado na-
tal de Ani-
ta Garibal-
di (sigla)

A da
China é o

iman

Sobrecar-
ga; peso

Problema
comum de

atletas
exaustos

Prazer do
fundista

 Loja real
ou virtual
de livros
usados

Pequeno
marsupial
típico da
Austrália

Hidrelétrica
na divisa 
SC-RS

"(?) co-
mentário",

clichê
linguístico

Meia
brasileiro
da Copa 

de 94 (fut.)

A popular
fruta-de-

conde
(Bot.)

A unidade
do DVD,
no com-
putador

Mamífero
de tromba
Armazém
de cereais

(?) Clapton,
guitarrista
Condimen-
to de sopa

Melão,
em inglês
Ian Holm, 
ator inglês

Local de
desova do

salmão
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
de luz
Senhor
(abrev.)

Auxiliar;
socorrer

Síndrome da Alienação
(?): repúdi-
o da crian-

ça a um
dos pais,
instigado
pelo outro

genitor

O atual
valoriza um corpo

“sarado”
(Brasil) Correspon-

der às ex-
pectativas

(numa
tarefa)

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.

Há certos momentos 
em que parece 
que nossos sonhos 
ficam distantes e 
inalcançáveis. A 
vida nem sempre 
nos dá facilidades 
quando buscamos 
algo que desejamos 
muito e por vezes 
acabamos por ter 
medo e permitir que a 
confiança vá embora.

Não desanime, 
mesmo que tenha a 
sensação que todo 
seu esforço tem 

MOMENTO
especial

LUTAR VALE SEMPRE A PENA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES:

JACQUELINE NEMET BOMFIM

Que Deus, em sua infinita bondade, lhe dê tudo de bom 

que você deseja e merece. Muita alegria, paz, saúde e feli-

cidade. Parabéns!

Parabéns! Que sua vida seja recheada de momentos bons e felizes.

“ Há tanta coisa deliciosa para 
descobrir sobre você. Desafie-se, 
aventure-se e coloque-se em situações 
novas.”

 cultura@jornaldat.com.br

sido em vão. Talvez 
apenas ainda não 
tenha chegado a 
ocasião certa para 
alcançar suas metas, 
ou precise de tentar 
fazer as coisas de 
um jeito diferente. 
Provavelmente falta 
um último esforço ou 
tentativa, um grito 
final.

Por que lidar com a frustração é impor-

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Todos nós sabemos que errar faz parte do aprendizado, 
mas até que ponto ou que tipos de erros são “toleráveis”? 
Será que usamos o mindset de crescimento ou mindset 
fi xo diante dessas situações? É exatamente isso que a 
autora Carol Dweck descreve em capítulos do seu livro 
Mindset: A nova psicologia do sucesso. 
No livro, a autora explica como esse processo de 
aprendizado envolve pais e professores, e como em 
alguns momentos, os erros são vistos por estes, com 
julgamento. Entender que o erro é parte da jornada dá à 
criança o entendimento de que com o esforço necessário, 
ela poderá aprender e aperfeiçoar tais técnicas e/ou 
habilidades.
Os elogios podem ser cruciais para o desenvolvimento 
infantil, se este não for sincero e da forma correta. Carol 
Dweck explica que é preciso aprender a elogiar situações 
como o esforço, o processo e os resultados, mas sem 
envolver elogios à inteligência, capacidade, etc. Por que 
isso?
Em Mindset, o elogio ligado a aspectos desse tipo, 
transmitem à criança que enquanto ela acerta, ela é 
inteligente, vencedora e isso a impedirá de querer novos 
desafi os por medo de arriscar e perder tal elogio. O livro 
aborda muitos aspectos de comportamento de pais e 
fi lhos e é uma ótima leitura para quem deseja aprender 
mais sobre o desenvolvimento pessoal.
Fonte: http://blogs.gruporabbit.com.br/interativomogi/
blog/2021/05/19/por-que-lidar-com-a-frustracao
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Operação combate violência contra idosos

Uma ação nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP), atendeu mais de 16 mil idosos vítimas de violência em 
todo o país. O balanço foi apresentado  pela pasta. Ao todo, a Operação 
Vetus II resultou na prisão de 444 pessoas acusadas de crimes de agressão, 
maus-tratos, abandono de incapaz e tortura. O  trabalho teve início no dia 
15 de outubro com foco no combate à violência contra idosos e mobilizou as 
polícias civis e militares de todo o país.

RETOMADA

As atividades para os ido-
sos no Pró-Hiper, no Mogilar, 
serão retomadas nesta segun-
da-feira (22), após a suspen-
são em razão da epidemia 
do coronavírus. A informa-
ção foi dada pelo secretário 
de Saúde, Zeno Morrone e 
segundo ele, envolvem tam-
bém as demais unidades que 
atendem os idosos no mu-
nicípio, como a Unica Fisio, 
em Brás Cubas e a unidade 
de Jundiapeba que também 
terão o atendimento retoma-
do de forma gradativa. 

Segundo ele, o Pró-Hiper, 
no bairro do Mogilar, assim 
como a Unica Fisio, em Brás 
Cubas, e a unidade de Jun-
diapeba, já foram preparadas 
para retomada das atividades 
voltadas ao público da ter-
ceira idade para neste ano. 

A cobrança para a reto-
mada das atividades já vinha 
sendo feita pelos usuários e 
o Conselho Municipal dos 
Idosos (Comid), mas a re-
tomada será feita de forma 
pontual. A princípio, nem 
todas as atividades que vi-
nham sendo feitas anterior-
mente vão voltar a funcionar 
de imediato.

“A partir da semana que 
vem os idosos vão começar 
a ser comunicados para eles 
retornarem a partir do dia 22 
de novembro. As três unida-
des vão funcionar concomi-
tantes”, diz.

O Secretário também ex-
plicou que inicialmente as 
unidades vão começar com 
a musculação. “Vai começar 

Cristina Gomes 

Pró-Hiper retoma atividades 
para os idosos nesta segunda
Inicialmente, segundo o secretário de Saúde Zeno Morrone vão funcionar as aulas de musculação. O atendimento será gradativo

algumas informações sobre 
as atividades nos núcleos do 
Cecim que não teriam sido 
suspensas.

Em função da pandemia, 
muitas foram adequadas e 
realizadas de forma remota 
para preservar a saúde de 
todos. Desde o último dia 
18 de outubro, contudo, os 
serviços presenciais foram 
retomados seguindo todos 
os protocolos sanitários, in-
clusive para a segurança dos 
idosos que frequentam as 
unidades.

Ainda segundo a secretaria, 
sobre a reformulação, ela está 
sendo planejada neste mo-
mento com o intuito de me-

Divulgação Divulgação

As aulas de musculação no Pró-Hiper são as primeiras com data marcada para seu retorno Pró-Hiper oferece lazer e atividade física aos idosos

saúde+
maturidade

lhorar a qualidade do serviço 
prestado. Após a definição 
das alterações, será aberto 
chamamento público para 
a seleção de organização da 
sociedade civil que ficará 
responsável pela execução 
dos serviços, conforme de-
termina a legislação.

Levantamento

Recentemente, o jornal 
Mogi News pediu um levan-
tamento junto à Prefeitura 
de Mogi das Cruzes sobre 
os investimentos para a área 
dos idosos para os próximos 
anos, em todas as pastas e 
áreas da administração mu-

nicipal,  já que segundo o 
último levantamento do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas (IBGE), os ido-
sos são a população que mais 
cresce mais até do que outras 
faixas etárias. Alguns proje-
tos voltados à terceira idade 
devem ser implantados nos 
próximos anos da atual ges-
tão do prefeito Caio Cunha, 
inclusive, na área de espor-
tes em parceria com outras 
secretarias municipais, além 
da ampliação de serviços e 
do atendimento, mas segun-
do a prefeitura, tudo deverá 
ser feito de forma planejada 
e adequada à realidade do 
município. 

com a parte seca, gradativa-
mente a gente vai levando as 
pessoas e a piscina vai ficar 
para uma data posterior”, 
explica.

Para participar das ativi-
dades, os idosos precisarão 
levar a carteira de vacinação. 

“Nós estamos somente com 
33% dos idosos vacinados 
com a terceira dose, então 
eu peço para quem é idoso 
vacinar”, acrescenta.

De acordo com as informa-
ções que estão disponíveis no 
site da Prefeitura de Mogi, o 
Pró-Hiper é um espaço loca-
lizado no Centro Municipal 
Integrado Deputado Mau-
rício Nagib Najar exclusivo 

para a prática de exercícios 
pelos idosos.

Destinado a pessoas com 
mais de 60 anos, oferece au-
las de musculação e hidro-
ginástica supervisionadas e 
palestras orientativas sobre 
qualidade de vida. Para fre-
quentar as aulas do Pró-Hiper 
é necessário fazer uma ins-
crição no local e apresentar 
documento de identidade, 
cartão SIS, comprovante de 
endereço no nome do aluno 
e atestado de aptidão. 

Atividades adequadas

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social esclareceu 
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PREVENÇÃO

Mogi das Cruzes possui 
o primeiro e único consul-
tório de enfermagem no 
Alto Tietê especializado 
no tratamento avançado 
de feridas, laserterapia e 
ozonioterapia. É o Lon-
gevitrat Consultório de 
Enfermagem, que iniciou as 
suas atividades em março 
deste ano já trazendo ino-
vações na área da saúde.

Anteriormente, a enfer-
meira responsável Janinéri 
Cordeiro atuava em atendi-
mento domiciliar, o chamado 
Home Care. A abertura do 
espaço só foi possível por 
meio da regulamentação 
feita pelo Conselho Federal 
de Enfermagem (Cofen) 
em 2018, mas o serviço  
ainda é considerado uma 
novidade.

O Longevitrat faz o tra-
tamento de todo tipo de 
feridas como as de úlceras, 
cirúrgica, diabetes, quei-
maduras, feridas crônicas, 
além de fissura mamária, 
tratamento de pés diabé-
ticos, tratamento de lesão 
pós-covid e estimulação 
cognitiva para idosos. Utiliza 
técnicas como a lasertera-
pia e a ozonioterapia para 
tratamentos terapêuticos 
e também a secagem de 
vasinhos.

“A maior procura hoje é 
pelo tratamento de feridas, 
infelizmente muitas pessoas 
ainda não têm consciência 
de que houve mudança 
de paradigma em relação 
a alguns procedimentos 
médicos”, afirmou Janinéri, 
que é graduada em Enfer-
magem, pós-graduada em 
Gerenciamento de Serviços 
de Saúde, Enfermagem e 
Terapia Intensiva e Derma-
tologia. É mestre em Psico-

Consultório de enfermagem 
inova no tratamento de feridas
Feridas como úlceras, cirúrgica, diabetes e queimaduras podem ser tratadas no Longevitrat Consultório de Enfermagem

Divulgação Divulgação

A enfermeira Janinéri Cordeiro disse que a maior procura é para tratar todo tipo de ferida

Consultório também faz tratamento para vasinhos nas pernas

gerontologia e professora da 
Universidade Braz Cubas 
(UBC) nas disciplinas de 
Saúde do Idoso e Saúde 
do Adulto. 

O tratamento de uma 
ferida, por exemplo, pode 
levar de três a quatro meses 
e precisa ser bem tratada. 
No atendimento que faz, 
ela utiliza as técnicas da 
laserterapia e do ozonio-
terapia que, entre outros 

benefícios, auxiliam no 
rejuvenescimento celular, 
o aumento da imunidade 
e funcionam ainda como 
antibiótico e anfiinflamatório 
no processo de cicatrização 
da ferida. 

A maior parte de seus 
pacientes chega ao con-
sultório com problemas de 
úlceras venosas e diabetes: 

“As grandes doenças cardio-
vasculares que acometem as 

pessoas são consequencia 
da saúde pública do país. 
Em 90% dos casos é pos-
sível tratar somente com a 
intervenção do enfermeiro”.

A primeira consulta com 
o paciente leva, em média, 
uma hora e meia para en-
tender as comorbidades 
que ele tem, verificar os 
exames laboratoriais e 
exames complementares 
que são solicitados como 

Cristina Gomes

a realização de um exame 
de ultrasson: “O tratar a 
ferida envolve o tratamento 
de dentro para fora e o pa-
ciente já sai com o primeiro 
curativo feito”, explicou.

O perfil de seus pacientes 
são mais homens, com pro-
blemas cardiovasculares ou 
diabetes e afrodescendentes, 
geralmente cansados de 
procurar um tratamento 
adequado para seus pro-
blemas que querem uma 
solução definitiva.

Hoje a tecnologia para 
o tratamento de feridas 
também avançou muito, 
pois além da limpeza do 
ferimento, da borda é feita 
a cobertura com materiais 
que variam dos inferiores 
aos mais tops do merca-
do. Cada caso é avaliado 
conforme a necessidade 
do paciente. Muitos dos 
materiais, além de fazerem 
a ação analgésica também 
são antimicrobianos.

Em relação à secagem 
dos vasinhos, a procura 
por atendimento se deve 
ao fato das pessoas se in-
comodarem esteticamente 
com o problema porque 
não conseguem colocar 
uma saia ou bermuda. No 

caso dos homens, eles pro-
curam tratamento quando 
já sentem dor mesmo. Os 
casos tratáveis são quando 
os vasinhos são nas cores 
roxos e vermelhos. No 
caso dos verdes já envolve 
tratamento de varizes e a 
pessoa é orientada a pro-
curar um médico. Além de 
fazer o acompanhamento 
e tratamento, o pacien-
te é orientado a utilizar 
meias preventivas e em 
pelo menos três sessões 
já é possível perceber uma 
grande mudança nas pernas 
com o desaparecimento 
dos indesejáveis vasinhos.

Janinéri destacou que 
é melhor prevenir do que 
remediar e como orien-
tação aos pacientes, ela 
afirmou que é preciso mu-
dar a mentalidade que as 
pessoas têm hoje de só 
buscar atendimento quando 
o problema dá sinais. O 
Longevitrat Consultório de 
Enfermagem está localizado 
na rua Princesa Isabel de 
Bragança, 235 - 13º andar 
no Edifício Helbor Tower, 
no centro.

O atendimento é com 
hora marcada pelo número 
(11) 97092-5217.
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Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado


