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Desconto de multas resgata
R$ 12 milhões em impostos

Volume é a soma da recuperação de dívidas ativas registrada nos municípios de Mogi das Cruzes, Suzano e Poá

Três das cinco cidades mais po-
pulosas do Alto Tietê acumulam, 
entre impostos e taxas atrasados 
pela população, mais de R$ 2,1 
bilhões. Uma tentativa de resgatar 
parte deste dinheiro está sendo 
aplicada até o final de dezembro 
com os programas de recuperação 
de dívidas junto a pessoas físicas e 
jurídicas, e que, até o momento, já 
recuperaram mais de R$ 12 milhões.  
Cidades, página 6

De acordo com a Prefeitura de Mogi, cidade onde o programa se estende até 20 de dezembro, 3,7 mil contratos foram formalizados

MogiNews/Arquivo
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REUNIÃO PROVEITOSA
O vereador Mauro de Assis Marga-
rido (PSDB), de Mogi das Cruzes, 
se reuniu na semana passada com 
o superintendente do Departamen-
to de Estradas e Rodagem (DER), 
Edson Caram, quando solicitou ao 
órgão estadual a troca de tubula-
ção de águas pluviais. Mauro pede 
que a Prefeitura de Mogi seja auto-
rizada a substituir a tubulação na 
Vila Moraes, no bairro Manoel Fer-
reira. Além disso, solicitou a am-
pliação da galeria subterrânea na 
Mogi-Salesópolis na altura da Pa-
róquia Santa Cruz.

TEMPO DE IR ÀS COMPRAS
A região central de Mogi já conta 
com as 200 novas vagas de esta-
cionamento nas ruas, disponíveis 
até o dia 15 de janeiro. Todo fim de 
ano, entidades comerciais solici-
tam novas vagas nas apertadas e 
arcaicas vias do centro da cidade. 
A chegada do Natal representa o 
melhor período de vendas para o 
comércio de Mogi das Cruzes. As 
novas vagas estão distribuídas por 
algumas das principais ruas de co-
mércio. Entre os dias 1º e 31 de de-
zembro, o comércio geral poderá 

atender entre 8 e 22 horas. Já dos 
dias 16 a 23, as lojas poderão ficar 
abertas até a meia-noite. No caso 
dos shoppings, o horário será das 
10 às 23 horas em todo mês de de-
zembro e entre os dias 16 e 23 até 
meia-noite.

HOMENAGEM A PMS
O Comando de Policiamento Metro-
politano (CPM), unidade localizada 
na capital paulista, realizou na se-
mana passada uma solenidade alu-
siva ao aniversário de 22 anos de 
sua criação. O 1º sargento PM Ag-
naldo e o cabo PM Alexandro da 2ª 
Cia do 17º BPM/M foram reconhe-
cidos no Comando de Policiamen-
to Metropolitano pela “Ocorrência 
de Destaque do ano de 2021”, de-
vido ao profissionalismo e técnica 
policial com que atuaram na ocor-
rência em que criminosos, no dia 
29 de agosto, mantinham como re-
féns os moradores no interior de 
uma residência. Mediante nego-
ciação realizada pela equipe po-
licial, os infratores da lei foram 
presos e conduzidos à Central de 
Flagrantes, sendo as vítimas sal-
vas da ação criminosa e uma arma 
de fogo apreendida.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Pesadelo recorrente

D
ezembro de 2021. Mais um ano 
se aproxima de seu final, e o sig-
nificado da esperança em um ano 
melhor deixa de ser uma retórica 

nos discursos de amigos, colegas de trabalho 
e anônimos nas ruas.

O ano de 2020, semelhante a este, termi-
nou com uma esperança deste pesadelo re-
corrente e interminável que se tornou nossa 
civilização, acossada pela ameaça biológica 
de uma pandemia, e acossada pelas catástro-
fes diárias causadas por nossa incompetência 
como espécie: das mudanças climáticas à cada 
vez mais aparente divisão social e política.

Assim como no ano passado, chegamos ao 
fim do ano com o otimismo no recuo da doen-
ça que já nos levou centenas de milhares de 
pessoas, entre anônimos e celebridades. As-
sim como no ano passado, vislumbramos as 
quedas no número de mortes e de infecções 
pela Covid-19, coincidindo com o período de 
férias escolares e compras natalinas: as ruas 
voltam a ter vida, o comércio começa a ten-
tar se recompor das perdas causadas desde o 
início da pandemia.

Mas, ao mesmo tempo, novos alertas so-

bre o recrudescimento da pandemia chegam 
do exterior: novas ondas de contaminação na 
Europa e notícias de uma nova variante, de 
origem africana, preocupam cientistas e go-
vernantes sobre seus efeitos em escala global. 
O silêncio das autoridades federais no Brasil, 
infelizmente, não é novidade neste cotidiano 
de uma certeza e muitas dúvidas.

Mas, diferentemente do que sofremos no 
início deste ano, quando fomos atingidos pelo 
horror da chamada segunda onda de mortes 
no Brasil e as macabras imagens de dezenas 
de mortes apenas no Alto Tietê, temos um 
ponto diferencial: hoje contamos com a vaci-
na e, acima de tudo, com a experiência de ter 
passado por momentos mais críticos.

Não há como fugir da sensação de que vive-
mos dias semelhantes desde março de 2020, 
quando a OMS decretou a pandemia mundial. 
Neste pesadelo incessante vimos muitos dos 
nossos partirem antes da hora. Mas apren-
demos a sobreviver e dominar os medos. O 
Novo Normal não se tratava de aceitar a vida 
distante sem abraços com cheiro de álcool: se 
tratava de aprender a como resistir e evoluir 
em um mundo cada vez mais difícil.

Na liturgia do culto, consa-
grado a Deus, há um momen-
to para confissão de pecados, 
porém, mesmo ativando a 
memória, difícil é lembrar-

-se de algum a confessar. No 
tempo atual, há dificuldade 
para definir o que é pecado, 
pois na maioria dos púlpitos 
das igrejas das variadas de-
nominações pouco, ou nada, 
se ouve sobre a palavra “pe-
cado” no sermão. No Breve 
Catecismo de Westminster: 

“Pecado é qualquer falta de 
conformidade com a lei de 
Deus, ou qualquer transgres-
são desta lei”.

A sociedade encoraja o 
pecado, mas não tolera a 
culpa que ele produz, pior 
ainda, não se conforma com 
o tamanho do castigo dado 
ao transgressor pela justiça 
divina, achando sempre que 

Pecado ou doença

ARTIGO
Mauro Jordão

foi excessivo. O homem na-
tural, separado de Deus, acha 
ter autonomia para assumir 
como senhor da sua própria 
vida e como juiz dos seus 
próprios atos. A teologia na-
tural humanista, criada pelo 
homem, primeiro busca des-
truir o “sentimento de culpa” 
da sua mente, assim, ele se 
isenta da “culpa”, desejando 
em seus atos não discernir o 
bem do mal.

Se não há culpa, não existe 
pecado, e todos estão livres 
para desfrutar, sem rédeas, 
dos prazeres da carne. Po-
rém, quem decretou a au-
sência de “culpa” foi o ho-
mem e não Deus, autor da 
ética e da moral, é Ele quem 
anula o “decreto” do homem, 
mantendo a culpa. Sem po-
der fugir da culpa, o homem 
humanista pós-moderno, 

procura transferir a culpa 
ao se fazer de “vítima”. Víti-
ma não é responsável pelos 
seus atos e sim a sociedade 
que não lhe deu o apoio ne-
cessário e fez dele mais um 
excluído social.

Outro subterfúgio usado 
pelo ser humano para se li-
vrar da culpa do ato come-
tido está na afirmação que 
agiu mal por estar “doente”. 
O pecado vira “doença” e a 
sociedade cataloga o trans-
gressor como “vítima” em 
vez de réu. Se a tolerância 
sobe e a censura desce, e faz 
da liberdade uma licenciosi-
dade com tal permissividade 
de desregramento moral que 
mesmo um pedófilo, camu-
flado de “doente”, suaviza a 
culpa do pecado e a gravi-
dade do crime, infelizmen-
te, por ter crédito social de 
ser “vítima”.

 josemaurojordao@uol.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CHARGE

RODRIGO BARONE

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br 

Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com  

Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br 

Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br 

Gerente Administrativa/Financeira  Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.  
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a 
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade. 

Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997. 
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes

Mauro Jordão é médico.



cidadesDomingo, 28 de novembro de 2021 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Prefeito Ashiuchi participa de 
homenagem à CNBB na Alesp
Deputado André do Prado concedeu honraria ao presidente da Regional Sul 1, o bispo dom Pedro Luiz Stringhini

SESSÃO SOLENE

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) participou 
na manhã de sexta-feira 
de uma sessão solene em 
homenagem à Confedera-
ção Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) - Regional Sul 
1, realizada na Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp). A cerimônia 
teve à frente o deputado 
estadual André do Prado e 
condecorou o presidente da 
entidade e bispo da Diocese 
de Mogi das Cruzes, dom 
Pedro Luiz Stringhini.

Na oportunidade, o parla-
mentar entregou o Colar de 
Honra ao Mérito Legislativo e 
uma placa de agradecimentos 
ao presidente da regional. A 
honraria buscou promover o 
reconhecimento dos trabalhos 
sociais realizados pelo órgão, 
sobretudo nesse período de 
pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19). Além 
disso, objetivou enaltecer a 
união dos bispos, arcebispos, 
padres e demais membros 
da Igreja Católica em prol 

Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano, e o bispo dom Pedro Luiz Stringhini

da sociedade paulista.
Representando as autori-

dades presentes, o prefeito 
suzanense, que também é 
presidente do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), falou da alegria 
em participar de uma sole-
nidade em que reconhece a 
luta e o trabalho da Regional 
Sul 1 da CNBB.

“É mais que justo o reco-
nhecimento oferecido pelo 
deputado estadual André 
do Prado ao presidente da 
regional, o bispo dom Pedro 
Luiz Stringhini, pessoa a quem 
reforço minha admiração e 
minha gratidão por sempre 
estar apoiando a cidade de 
Suzano e o Alto Tietê, seja 

em bons ou em momentos 
difíceis. Parabenizo ambos 
pela honraria e agradeço a 
oportunidade em ser o porta-

-voz de todos os presentes”, 
finalizou Ashiuchi.

Por fim, André do Prado 
destacou que o evento foi 
um grande sucesso, uma vez 
que cumpriu seu papel de 
parabenizar e agradecer todo 
trabalho da CNBB. “Pessoas 

de diferentes cidades estive-
ram no Plenário Juscelino 
Kubitscheck para prestigiar 
o trabalho de excelência que 
a Igreja Católica desenvolve 
em prol dos paulistas. Foi 

um momento especial, em 
que reafirmamos nossa fé e 
nossa união como uma co-
munidade presente e atuante 
na sociedade”, concluiu.

Os padres Thiago Faccini e 
Michel dos Santos, secretários 
executivo e administrativo, 
respectivamente, da Regio-
nal Sul 1 da CNBB; o bispo 
da diocese de São Carlos, 
dom Luiz Carlos Dias; o 
presidente da Comissão 
Arns, José Carlos Dias; e 
o padre cantor Alessandro 
Campos também marcaram 
presença.

Ainda participaram da 
solenidade os prefeitos de 
Salesópolis, Vanderlon Go-
mes, e de Biritiba Mirim, 
Carlos Alberto Taino Junior, 
o Inho; o vereador de Suzano 
Marcos Antonio dos Santos, 
o Maizena; o deputado esta-
dual Emídio de Souza; e o 
ex-deputado estadual Padre 
Afonso Lobato; além de pre-
feitos, vereadores e demais 
autoridades de municípios 
paulistas.

Paulo Pavione/Secop Suzano

Profissionais da Educação
Básica podem receber abono
Ferraz - Profissionais que 
atuam na Educação Básica da 
rede municipal de ensino de 
Ferraz de Vasconcelos estão 
prestes a receber um abono 
salarial extraordinário neste 
final de ano. Um projeto 
de lei complementar com 
essa finalidade foi enviado 
à Câmara Municipal para ser 
votado em dois turnos. Com 
isso, a matéria do Poder Exe-
cutivo poderá ser votada em 
primeira discussão na sessão 
ordinária nesta terça-feira, 
a partir das 9 horas. Além 
disso, o texto vale somente 
para o atual exercício.

A concessão do abono 
vinha sendo articulada pelo 
vereador Ewerton Correa 
Cardoso (Podemos), o Diretor 
Everton, desde setembro 
deste ano. De acordo com 
o texto em tramitação, para 
bancar o pagamento da bo-
nificação extraordinária para 
os profissionais da Educação 
Básica, a Prefeitura pretende 
utilizar recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Fundeb). 
O parlamentar agradece a pre-
feita, Priscila Gambale (PSD), 
e a secretária da Educação, 
Adriane Gallo Alcântara.

Convém ressaltar que essa 
modalidade permanente de 
financiamento público à 
Educação foi instituída pela 
Emenda Constitucional 108, 
de 27 de agosto de 2020. 
Na prática, a alteração legal 
aumentou de 60% para 70%, 
a exigência de gasto com o 
pagamento da remuneração 
dos profissionais do magis-
tério da Educação Básica em 
efetivo exercício na rede 
pública. O restante é usado 
no custeio das escolas. O 
Fundeb foi regulamentado 
pela lei 14.113/2020.

No fundo, terão direito ao 
abono-Fundeb professores e 
servidores do magistério que 
oferecem suporte pedagógico 
direto à direção ou adminis-
tração escolar, planejamento, 
inspeção, supervisão, orientação 
educacional e na coordena-
ção pedagógica. Além disso, 

o benefício contempla os 
funcionários que participam 
de atividades de orientação 
psicopedagógica e escolar. O 
valor do prêmio salarial será 
feito de forma proporcional. 
Além disso, o abono não será 
incorporado aos vencimentos 
ou subsídios e servirá de base 
de cálculo para qualquer 
vantagem em dinheiro.

O texto prevê ainda que 
os servidores do quadro do 
magistério, mas que estive-
rem em licença maternidade, 
prêmio ou saúde, quando 
do pagamento também vão 
receber o benefício extraor-
dinário. Em contrapartida, 
ficarão de fora profissionais 
que não estejam no efetivo 
exercício de suas funções 
na Educação, aposentados, 
pensionistas, emprestados, 
de licença sem vencimento 
e estagiários, dentre outros. 
O caso de licença pessoal 
aplica-se à prefeita, Priscila 
Gambale. O prêmio foi pago 
pela primeira e única vez 
em 2003.

Pagamento extraordinário

Coleta seletiva já retirou
1,9 mil toneladas de resíduos
Guararema - Iniciada em 
dezembro de 2017, a Coleta 
Seletiva em Guararema já foi 
responsável pela destinação 
correta de 1.889 toneladas de 
resíduos recicláveis no muni-
cípio. Além de contribuir com 
a diminuição da poluição, a 
ação da Prefeitura transforma 
estes resíduos que seriam 
enterrados e perdidos em 
trabalho e renda aos coope-
rados. As informações são da 
diretoria de Meio Ambiente 
da cidade.

Outro mecanismo impor-
tante, que corrobora com os 
dados positivos da reciclagem 
em Guararema é a Coleta 
Seletiva Porta a Porta. Desde 
junho deste ano, quando 
foi retomado o serviço que 
realiza a retirada dos itens 
em domicílio, já foram cole-
tadas mais de 227 toneladas 
de recicláveis, um índice 
tido como satisfatório pela 
equipe de Meio Ambiente 
da administração municipal.

A coleta seletiva é impor-
tante para o desenvolvimento 

Reciclagem e renda

sustentável do município e, 
atualmente, se configurou 
uma ação importante na vida 
moderna devido ao aumento 
do consumo e, consequen-
temente, do lixo produzido.

“Os índices relacionados à 
coleta seletiva em Guararema 
são satisfatórios e, muito acima 
da média nacional”, explicou 
o assessor da Prefeitura de 
Guararema, Ricardo Moscatelli. 

“E o nosso trabalho é sempre 
para aumentar ainda mais a 

quantidade de resíduos reti-
rados do descarte comum e 
ficarmos no mesmo patamar 
dos países mais desenvolvidos 
do mundo”, completou.

É importante enfatizar que 
a população deve colocar os 
itens da coleta seletiva quando 
o serviço estiver programado 
para ocorrer no seu bairro. 
Vale ressaltar que em dias 
em que há a coleta seletiva 
não há a coleta comum de 
resíduos.

Projeto de reciclagem foi iniciado em dezembro de 2017

Vitoria Mikaelli

Cerimônia ocorreu 
na sexta-feira, com 
a presença de
várias autoridades 
do Alto Tietê
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Guararema conquistou a nota 5,7 

no  Índice de Oportunidades da 

Educação Brasileira (IOEB), 

a mesma nota alcançada pelo 

Estado de São Paulo e acima 

do patamar nacional (índice de 5,0).

A cidade também foi destaque regional no IDEB (Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica), com a nota 

7,2, no Ensino Fundamental da Rede Municipal – 

anos iniciais, o que garante o primeiro lugar no 

ranking do Alto Tietê e do Vale do Paraíba e o 

segundo em toda a Grande São Paulo.
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Mogi - Uma empresária 
da cidade alegou na última 
quinta-feira que foi vítima de 
uma fraude bancária, aplicada 
dentro de sua agência do 
banco Bradesco, localizada no 
bairro Mogilar. Os prejuízos 
da mogiana chegam a quase 
R$ 73 mil em movimentações 
não-autorizadas.

Uma mulher de 34 anos 
recorreu à sua gerente de 
conta na última segunda-

-feira para a realização de 
uma série de transações 
envolvendo a venda de um 
veículo. Segundo a vítima, 
tanto a quitação do contrato 
de financiamento quanto 
o pagamento das taxas de 
comissão ao vendedor do 
carro foram feitas a partir do 
computador da gerente de 
contas de pessoas jurídicas 
na agência, uma vez que ela 
estava sem acesso para seus 
serviços de internet banking.

“Pedi à minha gerente para 
me ajudar naquele momento, 

Empresária alega ter sofrido fraude 
bancária em agência no Mogilar

Polícia

falta de recursos e a quebra 
de confiança causada pelo 
banco”, concluiu.

Revoltada com a situação, 
ela fez um apelo às autoridades 
e ao banco para a solução do 
caso. “Não sei exatamente o 
que aconteceu, mas acredito 
que foi uma fraude interna. 
Porém, a gerência do banco 
não nos ajudou de maneira 
alguma - isso é um absurdo”, 
lamentou.

Outro lado

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria 
de imprensa do Bradesco 
para apurar quais são os 
procedimentos que estão 
sendo tomados pela institui-
ção para solucionar o caso, 
bem como os prazos para o 
estorno com a comprovação 
do mal feito.

Em nota, a assessoria 
de imprensa informou: “O 
banco está apurando e, por 
questão de sigilo bancário, o 
assunto está sendo tratado 
diretamente com o cliente”. 

realizar apurações internas 
para tentar descobrir as causas 
do caso. “A gerente de contas 
de pessoas jurídicas estava 
no local, embora tenhamos 
tentado contato com ela na 
terça e na quarta-feira. Ela nos 
disse que não podia responder 
o que tinha acontecido, e 
como a conta que recebeu 
o dinheiro foi cadastrada 
enquanto estávamos sem 
acesso”, afirmou.

O advogado da vítima 
pela suposta fraude bancária 
confirma que registrou dois 
boletins de ocorrência, tanto 
na Polícia Militar quanto 
na Polícia Civil, pedindo a 
investigação pelo sumiço do 
dinheiro. Lobato também 
confirmou que entrará na 
Justiça com uma ação contra 
a instituição bancária, por 
danos ao patrimônio e danos 
morais. “Além da quantia 
que foi desfalcada, há tam-
bém o constrangimento de 
não ter o acesso à própria 
conta, o que inviabiliza o 
trabalho dela no dia a dia, a 

e também pedi para poder 
mudar as minhas senhas e 
tomar as medidas de segu-
rança, mas ela alegou que 
não podia fazer nada, que eu 
deveria procurar os serviços 
da central de relacionamentos 
por telefone”, informou.

Dois dias após as movi-
mentações, a vítima conseguiu 
ter acesso à conta bancária e 
descobriu que R$ 72.890 de 
seu saldo haviam sido movi-
mentados sem sua autorização 
ou conhecimento, para uma 
conta jurídica desconhecida. 
Segundo William Amanajás 
Lobato, advogado da vítima, 
a conta que recebeu o di-
nheiro não possui nenhum 
vínculo com a correntista, 
tanto profissional ou pessoal.

A empresária compareceu 
na quinta-feira à agência 
bancária no Mogilar, acom-
panhada de seu advogado e 
da Polícia Militar e da Polícia 
Civil, exigindo esclarecimen-
tos sobre o caso. Segundo a 
vítima, a gerência geral da 
agência afirmou que ainda irá 

Curso estimula engajamento
e capacitação técnica
Programa vem se consolidando como uma ferramenta de construção da cidadania e de respeito ao meio ambiente

EDUCADORES AMBIENTAIS

Mogi - Atualmente em sua 
segunda turma, o Curso de 
Educadores Ambientais Locais, 
promovido pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
tem conseguido engajar, unir 
e capacitar mogianas e mo-
gianos de diferentes idades 
e formações profissionais. 
Unindo formação teórica, 
atividades práticas e diálogo, o 
curso vem se consolidando na 
cidade como uma ferramenta 
de construção da cidadania e 
de respeito ao meio ambiente.

Reunindo alunos dos bairros 
Barroso, Pedra Branca, Pindo-
rama, Quatinga, Taiaçupeba, 
Taquarussu e Vargem Grande, 
a segunda turma teve seu 
terceiro módulo de forma-
ção no dia 24 de novembro, 
na Sociedade Ambiental de 
Taiaçupeba (SAT). O curso 
prevê ainda uma visita ao 
Parque Municipal Chiquinho 
Veríssimo e um quarto módulo 
de formação, que ocorrerá no 
dia 8 de março, também na 
SAT. O primeiro módulo da 
segunda turma ocorreu no dia 

Segunda turma teve seu terceiro módulo de formação quarta-feira passada, na SAT

27 de outubro e o segundo 
foi realizado no dia 10 de 
novembro.

A secretária municipal do 
Verde e Meio Ambiente, Mi-
chele de Sá Vieira, a diretora 
Suely Mitie Kusano e a educa-
dora ambiental Carla Panzeri 
acompanham o andamento do 
curso e o processo de forma-
ção das turmas com atenção. 
Segundo Carla, que ministra 
aulas teóricas e práticas aos 
participantes, a formação 
tem sido útil para aproximar 
pessoas que compartilham 
ideais de defesa da natureza e 
também para formar núcleos 
comprometidos com o tema 
nos diferentes bairros mogianos.

“Os participantes são engaja-
dos e possuem conhecimento 
acumulado sobre a área. E 
muitos deles, apesar de mora-
rem no mesmo bairro, não se 
conheciam. O curso fomenta 
o aprendizado, a troca de 
experiências e traz também 
um valioso conteúdo novo, 
além de unir essas pessoas em 
torno do local onde vivem”, 
comentou Carla. 

O curso oferece capacitação 
prática e teórica gratuita, em 
quatro módulos. Os parti-
cipantes que tiverem pelo 
menos 80% de participação 
nas quatro etapas de formação 
receberão certificado. Nos 
períodos entre as formações 
presenciais (chamados de 

“períodos entre módulos”), eles 

realizam atividades em suas 
comunidades para divulgar 
a formação e a importância 
da participação de todos na 
construção da sustentabili-
dade socioambiental. Entre 
os objetivos do curso está a 
promoção da sensibilização 
dos moradores frente ao tema, 
estimulo ao conhecimento 

sobre o território onde vi-
vem e fomento ao planeja-
mento de ações orientadas à 
sustentabilidade.

Também são abordados 
problemas socioambientais 
locais, como descarte irregular 
de resíduos sólidos, parce-
lamento irregular do solo, 
poluição dos rios e córregos 

e supressão da vegetação 
nativa, entre outros. A inicia-
tiva também tem a meta de 
tornar a legislação ambiental 
mais acessível à população e 
orientar as pessoas a elaborar 
planos de ações coletivas.

Primeira turma
A formação da primeira 

turma, que reuniu morado-
res de Jundiapeba, Chácara 
Santo Ângelo, Conjunto Santo 
Ângelo, Santo Ângelo, Parque 
das Varinhas, Jardim Nove de 
Julho e Parque São Martinho, 
começou em 2 de setembro 
e foi concluída no dia 14 de 
outubro. Em janeiro do pró-
ximo ano haverá ainda uma 
terceira turma, para quem 
mora na região de Cocuera.

As inscrições poderão ser 
feitas até 10 de janeiro de 
2022 – na Secretaria do Verde 
e Meio Ambiente (rua Brás 
Cubas, 470, Centro), de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas; por meio do telefone 
(4798-5962 ou 4798-5959); 
ou pelo e-mail svma@pmmc.
com.br.

Divulgação/PMMC

Mogi - O formato de pagamento 
via Pix tem se tornado uma 
ferramenta usual na rotina dos 
consumidores, para compras, 
transferências, pagamentos 
e substituição dos boletos. 
No entanto, os benefícios 
da transferência instantânea, 
disponível 24 horas e sem 
custo para a transação, também 
atraíram a atenção de golpistas. 
Infelizmente o número de 
fraudes envolvendo 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 enca-
minhados para sites falsos 
onde incluem dados pessoais, 
posteriormente utilizados 
para aplicação de golpes”, 
explicou a coordenadora do 
Procon de Mogi das Cruzes, 
Fabiana Bava.

“ 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 
desconhecida da população, e 
a transferência ser instantânea”, 
ressaltou a coordenadora.

Para diminuir os golpes, 
o Banco Central restringiu o 
limite de transferência via pix 
no período noturno (das 20 
às 6 horas) em R$ 1 mil, com 
intuito de evitar a ocorrência 
de sequestro-relâmpago, em 
que as vítimas eram forçadas a 
fazer transferências de alto valor.

O cadastro da chave Pix só 
deve ser feito 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 transfe-
rência seja encaminhada para 
outra pessoa.

Consumidores recebem 
alerta sobre falso pix

Golpes

André Diniz
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Três municípios já recuperaram 
R$ 12 milhões em impostos
Suzano, Poá e Mogi estão entre as cidades que promovem programas voltados ao parcelamento da Dívida Ativa

ALTO TIETÊ

Região - Uma pesquisa do 
Grupo MogiNews/DAT re-
velou que duas das cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê acumulam, entre 
impostos e taxas atrasados 
pela população, mais de 
R$ 2,1 bilhões. Uma tenta-
tiva de resgatar parte deste 
dinheiro está sendo aplicada 
até o final de dezembro com 
os programas de recuperação 
de dívidas junto a pessoas 
físicas e jurídicas, e que, até 
o momento, já recuperou 
mais de R$ 12 milhões.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Procu-
radoria-Geral do Município, 
informou que a dívida ativa 
consolidada atual é de R$ 1,114 
bilhão. O Executivo mantém 
até o dia 20 de dezembro 
o Programa Parcelamento 
Mogiano (PPM), que conta 
com um hotsite no portal da 

Segundo a Prefeitura de Mogi, até o momento foram efetivados 3,7 mil acordos

Prefeitura na internet (www.
pmmc.com.br).

“Em nove semanas, o PPM 
já proporcionou a efetiva-
ção de 3.776 acordos para 
regularização de dívidas 
tributárias com a Prefeitura. 
O total parcelado é de R$ 
17,992 milhões, e o montante 
efetivamente pago até o mo-
mento é de R$ 3,242 milhões, 
considerando o pagamento 
à vista ou a efetivação das 
primeiras parcelas até o dia 
16 de novembro”, concluiu 
a Pasta de Finanças.

Em Suzano, a Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Finanças reportou que o saldo 
geral da dívida ativa consoli-
dada é de R$ 1,028 bilhão e 
o Programa de Recuperação 
e Estímulo ao Pagamento de 
Débitos Fiscais (Refis) vai 
até o dia 24 de dezembro, 
podendo ser acessado pelo 
Portal do Cidadão no site 
da Prefeitura (www.suzano.

sp.gov.br), ou no setor da 
Dívida Ativa no Centrus 
(avenida Paulo Portela, 210 

- Centro) e no Centrus Norte 
(avenida Francisco Marengo, 
2.301 - Jardim Dona Benta) 

em horário comercial.
“Até quinta-feira (18/11), 5.791 

contribuintes aderiram ao Refis, 
com um volume negociado de 
R$ 17.899.797,13 - o valor 
já pago pela população é de 

R$ 7.994,512,35”, explicou 
a Prefeitura.

A Prefeitura de Poá infor-
mou que o total de registros 
inscritos na Dívida Ativa da 
cidade é de 12.240 para o 

cadastro mobiliário e 11.149 
para o cadastro imobiliário. 
O valor total não foi revelado 
pela municipalidade. Segundo 
a administração, foram for-
malizados aproximadamente 
mil acordos na atual edição 
do Refis Poá, totalizando R$ 
3,088 milhões em valores 
renegociados.

O programa foi prorrogado 
até o dia 20 de dezembro, 
e pode ser solicitado tanto 
presencialmente no Paço 
Municipal (avenida Brasil, 
198 - Centro) ou pela pá-
gina na internet (www.poa.
sp.gov.br).

A reportagem tentou contato 
com as prefeituras de Ferraz 
de Vasconcelos e Itaquaquece-
tuba para saber mais detalhes 
sobre o montante da dívida 
ativa e as medidas que estão 
sendo tomadas pelas cidades. 
No entanto, nenhuma res-
posta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Andre Diniz
Divulgação/PMMC

Milhares de cartinhas estão 
disponíveis para adoção
Região - Começou no dia 
11 deste mês o Papai Noel 
dos Correios 2021, uma das 
campanhas de solidariedade 
mais admiradas do Brasil. O 
lançamento oficial da ação 
foi conduzido pelo presi-
dente dos Correios, Floriano 
Peixoto, no edifício-sede da 
empresa em Brasília/DF, e teve 
as presenças do Papai Noel, 
de alunos da Escola Classe 
Kanegae, unidade pública de 
ensino do Distrito Federal, de 
padrinhos, madrinhas e entre 
outras autoridades convidadas.

Neste ano, a campanha terá 
formato híbrido, ou seja, físico 
e online. O envio e a adoção 
das cartas podem ser realizadas 
pessoalmente – nas agências 
participantes e nas casas do 
Papai Noel montadas pelo 
país-, e também no blog da 
campanha. Milhares de car-
tinhas emocionantes escritas 
por alunos matriculados em 
escolas públicas, até o 5º ano, 
e por crianças em situação de 
vulnerabilidade social, com 
até 10 anos de idade, estão 
disponíveis para adoção. Os 
pedidos dos pequeninos são 

Papai Noel dos Correios

dos mais variados: bolas, bo-
necas, calçados e até materiais 
escolares. A estatal coloca toda 
a sua expertise em logística e 
a força de seus empregados 
para atender às expectativas 
desses meninos e meninas.

Durante o lançamento, o 
presidente dos Correios desta-
cou o empenho da estatal em 
promover a ação em tempos 
em a sociedade teve que forta-
lecer os elos de solidariedade. 

“Ano passado, a campanha teve 
que ser inteiramente digital 
em razão da pandemia que 

impactou profundamente 
a vida de todos. Entretanto, 
com a vida retornando aos 
poucos à normalidade e pri-
mando pelos cuidados ainda 
necessários para preservar 
a saúde das pessoas, é com 
muita alegria que anunciamos 
que a campanha terá formato 
híbrido. Este ato carrega um 
simbolismo muito grande, já 
que encontramo-nos em um 
momento que retornamos, 
aos poucos, a encontrar com 
os nossos familiares e amigos 
de forma presencial”, disse 

Presidente e Papai Noel receberam alunos de escola no DF

Carlos Alcanfor/Correios

Global Med promove ação 
para humanizar atendimento
Mogi - Responsável pela equipe 
de médicos da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) da 
Santa Casa de Mogi das Cru-
zes, a Global Med promoveu 
uma palestra na quarta-feira 
passada para profissionais 
da saúde e gestores a fim 
de aprimorar o trabalho e o 
bom relacionamento, além 
de incentivar o atendimento 
humanizado dos pacientes. 

A ação vai ao encontro do 
novo momento vivido no 
hospital, que está prestes a 
completar um ano sob nova 
gestão e já comemora resultados 
positivos, tanto na UTI, com 
melhor desempenho, como 
no setor administrativo, com 
maior controle dos gastos e 
equilíbrio financeiro. 

Mais de 30 profissionais 
da unidade, entre eles o pro-
vedor José Carlos Petreca, o 
primeiro secretário Benedito 
Carlos Filho e o tesoureiro 
Fábio Ferreira Mattos, além 
de outros membros da mesa 
diretiva, do corpo administra-
tivo e médicos intensivistas, 
participaram da palestra.

“Foi o primeiro evento de 

UTI da Santa Casa

capacitação do qual parti-
cipamos desde o início do 
processo de reformulação 
da Santa Casa, especialmente 
neste momento pós-pandemia, 
em que é importante ter mais 
dinamismo das informações e 
também a ajuda desse grupo 
de primeira linha que é a Glo-
bal Med e assim a Santa Casa 
conseguir oferecer cada vez 
mais o melhor atendimento 
para a população do Alto 
Tietê”, destacou Petreca.

Durante a palestra, Wag-
ner Galletti Valença, que é 
administrador e consultor 
especializado em neurolin-
guística e comportamento 
humano, tratou sobre temas 
importantes dentro do ambiente 
de saúde, como a diferença 
de percepção entre as pessoas 
e a necessidade de civilidade 
nas relações pessoais e no 
atendimento do paciente.

“Fazemos uma provocação 
no sentido dos profissionais 
começaram a refletir sobre as 
diferenças entre as pessoas. E 
essa diferença é significativa 
no momento em que você vai 
realizar as suas abordagens. 

Também debatemos o efeito 
de alguns aspectos sobre os 
quais hoje não se fala com 
tanta ênfase, como civilidade 
e o custo da incivilidade nas 
relações”.

Quanto ao trabalho em 
equipe, Valença classificou 
como fundamentais a confiança 
entre os membros e a boa 
comunicação. “Chamamos a 
atenção para o quanto cada 
um tem que se responsabilizar 
dentro dessa equipe, porque 
não adianta eu ser bom, tenho 
que ter atitudes, de modo 
que as pessoas reconheçam 
em mim a competência que 
tenho. Em qualquer relação 
isso é importe, seja pessoal 
ou profissional”, detalhou.

O diretor operacional da 
Global Med, Pablo Bezerra, 
que também acompanhou 
o evento, ressaltou a impor-
tância dessa aproximação. “É 
um grande prazer ter nossos 
profissionais atuando na UTI 
desse hospital, que é referência 
na região. Por isso, queremos 
estreitar essa relação e capacitar 
cada vez mais nossas equipes”, 
finalizou.
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Tatuadora busca apoio a projeto 
de auxílio a vítimas de violência
Recomeçar Tattoo atendeu mais de 200 mulheres que sofreram ferimentos, erros médicos ou sequelas do câncer

RECOMEÇAR TATTOO

Mogi - Uma artista da ci-
dade está buscando apoio 
junto à comunidade para 
ampliar o alcance de um 
projeto que dá empodera-
mento a mulheres vítimas 
de violência no Alto Tietê 
e na Região Metropolitana 
de São Paulo por meio da 
técnica da tatuagem.

O projeto Recomeçar Tattoo 
é encabeçado pela tatuadora 
Fabiana Rosetti, que conta 
com um estúdio em Mogi 
das Cruzes e mais de 19 anos 
de experiência no ofício. A 
iniciativa começou há sete 
anos e, desde então, atendeu 
gratuitamente mais de 200 
mulheres que sofreram abuso 
doméstico com ferimentos, 
casos de erro médico em 
cirurgias, queimaduras e 
sequelas do tratamento de 
combate ao câncer.

Fabiana se inspirou no 
trabalho de uma outra artista 
que atuava em um projeto 
semelhante em Curitiba, 

no Paraná. “Quando vim 
para Mogi, muitas mulheres 
me procuravam para este 
tipo de trabalho, mas se 
afastaram por causa dos 
preços. Vi o que era feito 
no Paraná e pensei no que 
poderia contribuir para a 
comunidade. Desde então, 
pelo menos uma mulher 
é atendida mensalmente, 
podendo ser até quatro por 
mês, dependendo do caso e 
da disponibilidade”, afirmou.

A tatuadora informou que 
90% das mulheres que pro-
curam o projeto são vítimas 
de violência, tanto da família 
quanto de namorados, noivos 
ou maridos. “Você acaba 
se envolvendo em todas as 
historias. É impossível ficar 
indiferente aos casos, e você 
acaba criando um vínculo 
com elas”, relatou.

A escolha das mulheres 
que participarão do projeto 
é feita exclusivamente por 
Fabiana, que dá prioridade 
para casos de violência do-
méstica, queimaduras, erros 

médicos em procedimentos 
cirúrgicos e cicatrizes deixa-
das por procedimentos de 
combate ao câncer como 
radioterapia e cirurgias de 
extração de tumores. “De-
pois da primeira avaliação, 

apresento algumas ideias 
conversando com a partici-
pante e, ao chegar no deno-
minador comum, agendamos 
as sessões”, explicou.

A tatuadora busca apoio 
para conseguir expandir a 

iniciativa e poder aumentar 
os atendimentos. “Geralmente 
fechamos no final do ano a 
agenda para o ano seguinte, 
mas em janeiro temos uma 
fila de espera muito grande e 
realizamos encaixes para mais 

trabalhos. Devido aos custos 
das tintas e instrumentais, 
outros artistas optam por não 
aderir a ações semelhantes”, 
apontou.

Pessoas interessadas em 
ajudar no projeto podem 
entrar em contato com a 
tatuadora pelo telefone 
(11) 98788-6836 ou pela 
página do projeto no Insta-
gram (www.instagram.com/
projetorecomecartattoo_).

Neste domingo, o projeto 
Acredita Poderosa realiza-
rá na igreja do distrito de 
Jundiapeba (rua Vereador 
Nito Sona, 2.185), a partir 
das 9h30, um mutirão de 
auxílio e orientação para 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica. A equipe 
à disposição será composta 
por psicólogas e assistentes 
jurídicas que darão apoio 
para a comunidade. Todo o 
atendimento será gratuito. As 
atividades são em alusão ao 
Dia Internacional de Combate 
à Violência Contra a Mulher, 
celebrado na quinta-feira.

Andre Diniz

Fabiana auxilia mulheres vítimas de violência em Mogi das Cruzes e região

Divulgação

Procon orienta sobre 
compras na Black Friday
Mogi - Os órgãos de defesa 
do consumidor nos últimos 
dias já identificaram, por 
reclamações e pesquisas, que 
vários sites aumentaram os 
preços dos produtos. 

Essa prática de aumento 
artificial do preço com a 
redução na Black Friday é 
conhecida como maquia-
gem de preço, é o “50% do 
dobro”, considerado um 
falso desconto que induz o 
consumidor ao erro, o que 
caracteriza prática abusiva. 

É importante que os con-
sumidores estejam atentos, 
considerem a média de preço 
do produto para verificar se há 
real desconto. E nas compras 
online, é fundamental analisar 
o histórico de preço do pro-
duto, ferramenta disponível 
nos sites de comparação de 
preços. Outras medidas re-
comendáveis são tirar “print” 
das telas, ou imprimir as 
ofertas que estiverem com 
essas características, e depois 
procurar o Procon para fazer 
a denúncia. 

Comércio

“A Black Friday pode ser 
uma oportunidade para os 
fornecedores de produtos e 
serviços e para os consumidores, 
mas a sociedade precisa estar 
atenta para que as condutas 
abusivas sejam reprimidas. 
Não é interessante para o 
mercado de consumo essa 
marca de que o Brasil tem 
uma Black fraude”, explicou 
a coordenadora do Procon, 
Fabiana Bava. 

Outra dica importante é o 

cuidado na hora de efetivar os 
pagamentos, dando preferência 
ao cartão de crédito digital, 
além de nunca transferir 
ou pagar nada em nome de 
alguém que não tenha relação 
com a empresa de quem se 
está comprando. 

Mais dicas e orientações 
sobre a Black Friday no site 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, Notícias- Procon. 
Para denúncias o telefone é 
o 4798-5090.

Órgãos identificaram aumento no valor dos produtos

Mogi News/Arquivo              

Início das atividades de 

creche ocorre amanhã
Mogi - A Secretaria Munici-
pal de Educação irá realizar 
dois eventos importantes 
amanhã, que marcam o 
novo momento da educação 
em Mogi das Cruzes. Às 
9h30, um evento marcará 
o início das atividades do 
CEIM Profª Ivone Baghoss, 
na Vila Estação e às 14 
horas, serão entregues as 
novas instalações da EM 
Prof. Benedito Estelita de 
Mello, no Socorro. 

A creche na Vila Estação 
tem capacidade para 195 
alunos em período integral. 
O prédio havia sido entre-
gue no ano passado, mas 
ainda não havia iniciado 
as atividades. As crianças 
estão frequentando as aulas 
desde o final de outubro. 
A unidade é administrada 
pela Casa de Convivência 
Vila Estação.

A unidade escolar home-
nageia a professora mogiana 
Ivone Baghoss, que formou-

-se em Ciências Físicas e 
Biologia pela UBC e iniciou 

Vila Estação

sua carreira no Magistério 
em um colégio particular. 
A professora lecionou em 
diversas escolas em Suzano 
e Mogi das Cruzes, com 
destaque para o Distrito de 
Jundiapeba. Em outubro 
de 2009, foi homenageada 
como “Professora Desta-
que”. Aposentou-se em 
2014. Faleceu em 20 de 
dezembro de 2018. 

A EM Prof. Benedito Estelita 
de Mello tem história no 

bairro do Socorro. Iniciou 
suas atividades em 1959 
e passou por uma grande 
ampliação. 

A unidade, que até o ano 
passado tinha capacidade 
para atender 200 alunos, 
hoje, tem capacidade para 
450 estudantes. A nova 
estrutura conta com espa-
ço para atendimento em 
creche e atenderá desde 
o berçário até o 5º ano do 
ensino fundamental.

Instalações de EM também serão entregues no Socorro

Ney Sarmento/PMMC
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BANCO 45

Localização
da praia
de Jeri-

coacoara

(?) mal:
não pro-
duzir boa
impressão

Figuras da
bandeira
olímpica

Princípio
de funcio-
namento
do sonar

Levantar
exemplos 
hipotéticos

Sobreme-
sa típica
de ban-
dejões

Cancro
(?), tipo 
de DST

Diz-se de
quem fica
"na aba" 

dos colegas
Boca

de (?),
modelo 
de calça

Árvore cuja
florada

anuncia a
primavera

Afecção
cutânea

comum na 
puberdade

De (?) e
salteado:
sem esque-
cer nada

O homena-
geado do
Centro de
Tradições 
Nordesti-
nas, em

São Cristó-
vão (Rio)

(?) de pele,
serviço de 
esteticistas

Cuidado;
desvelo

Público-alvo de campa-
nhas antitabagismoRedução

de (?), medida que
incentiva o consumo

Prática na bovino-
cultura de corte

Ministério chefiado por
Blairo Maggi (2017)

Nota
(abrev.)
Erro, em

inglês

Bolo
alemão

Embeveci-
do (fig.)

Belas-(?),
curso de 

graduação

Cauda,
em inglês

(?) de
cavalo,

penteado
Prejudicado

Enxerga
Fruta

ácida de
compotas

O número
como o 2
O "vc", no
WhatsApp

Flúor
(símbolo)
Tumulto,
em inglês

Diminuir

(?) Supply,
duo aus-
traliano

100 m2

(?) criativo,
conceito 

sociológico

Estatuto do
(?), lei que
proíbe o
porte de
armas

por civis

Cercar
(Mil.)

"(?)
Neném",
cantiga
de ninar

Deus, em
italiano

Tão
numerosa

Rente ao
chão

Seres de
recifes

Envoltórios
de larvas

Acordos en-
tre países

Antonio
Calloni,

ator

Partícula
de carga
elétrica
positiva
(Quím.)

FSM
LUIZGONZAGA

LIMPEZAERR
TAILREIC
ONOACUCA

ARTESRABOUÇ
CASULOSFLÃ

LPESOMORTO
PACTOSRLUP

ERASTEIRO
ACDIOPAR

PROTONVEF
ERAOCIORE
NANADECAIR
SITIARCOR

DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

Permita-se florescer, 
mesmo que sua 
primavera ainda não 
tenha chegado.  

As flores mais lindas 
são aquelas que 
nascem nos lugares 
mais improváveis e 
nos momentos mais 
inesperados. Acredite 
que dentro de você 
está o poder de 
trazer mais beleza ao 
mundo. 

Supere seus medos, 
deixe para trás o 
passado e abra o 

MOMENTO
especial

PERMITA-SE FLORESCER

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES:

CHRISTIAN PATRICK DOS SANTOS LIMA

JULIAN SONILA DOS SANTOS

DIA 29

LUZ CARLOS GONDIM TEIXEIRA

Feliz aniversário! Que todos os seus sonhos sejam realiza-

dos e todos os seus desejos sejam alcançados.

“ Confie em você e no seu potencial. 
Você pode fazer muito mais do que 
imagina!”

 cultura@jornaldat.com.br

coração para o que de 
melhor está reservado 
para sua vida.

O Novo Ensino Médio

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

O novo ensino médio é um tema que ainda gera 
muitas dúvidas, ele foi projetado para que, o tempo 
mínimo do aluno na escola passasse de 800 horas 
para 1000horas anuais, já em 2022. 
Essa nova organização contempla a BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular), sendo assim, com as 
novas matérias o aluno já possui uma base para o 
mercado de trabalho.
As novas matérias e itinerários formativos podem 
abranger a área do conhecimento ou formação 
técnica, a rede de ensino pode defi nir quais 
itinerários ofertaram.
O aluno terá uma maior autonomia e protagonismo, 
podendo defi nir quais matérias querem cursar, isso 
é interessante, pois ele se sentirá mais empolgado 
ao estudar matérias de sua preferência.
Além dos itinerários, no novo ensino médio 
existirá a possibilidade de realizar um curso 
profi ssionalizante ou técnico dentro da carga 
horária defi nida.
Os benefícios são inúmeros, os jovens terão acesso 
a um currículo que contemple uma formação 
geral, os alunos vão escolher matérias na qual 
se identifi cam para estudar e podem sair com 
um certifi cado de ensino médio, curso técnico ou 
profi ssionalizante.
Fonte: http://blogs.gruporabbit.com.br/
interativomogi/blog/2021/09/06/novo-ensino-
medio/
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Vaga de Emprego
 
Jovem Aprendiz - Estágio - Idade de 15 a 18 Anos 
Descrição:- Área de trabalho: Estoque 
- Local de trabalho: Mogi das Cruzes
 

Enviar curriculum para comercial@medicallage.com.br 
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INSS inicia pagamento da 2ª parcela a aposentados 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento da segunda 
parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. Até 7 de julho, o 
instituto conclui o pagamento para cerca de 31 milhões de segurados. A 
data do depósito é de acordo com o número final do benefício (começa pelo 
1), sem levar em conta o dígito verificador.O pagamento é feito em duas 
parcelas. A primeira, correspondente a 50% do benefício devido no mês de 
maio de 2021, foi paga com os benefícios dessa competência.

PREVENÇÃO

A hipertensão e a diabetes 
podem acelerar a perda audi-
tiva nos idosos. O alerta foi 
dado pelo médico otorrino-
laringologista Eristo Mourão 
Martins, que possui título de 
especialista em  Otorrinolarin-
gologia pela Associação Bra-
sileira de Otorrrinolaringolo-
gia e Cirurgia Cérvico-Facial 
(ABORL-CCF) e é membro 
efetivo da Academia Brasileira 
de Cirurgia Plástica da Face 
(ABCPF). Em entrevista ao 
Mogi News, ele afirmou que 
a melhor prevenção é evitar 
a exposição a ruídos inten-
sos por tempo prolongado, 
tratar infecções de ouvidos 
e controlar as doenças crô-
nicas. Confira na entrevista 
abaixo:

Mogi News: O senhor tem 
percebido os casos de per-
da auditiva? A que o senhor 
atribuiu este fato?

Eristo Mourão Martins: 
Existem diversas causas que 
levam a perda auditiva, des-
de causas congênitas , doen-
ças que acometem direta ou 
indiretamente o ouvido, ex-
posição a ruídos intensos e 
a própria idade avançada, 
dentre outras. Há uma in-
cidência histórica que vem 
se mantendo estável, exce-
to por casos pontuais sem 
causa evidente que podem 
estar relacionados a síndrome 
pós-covid, mas ainda carece 
de maiores estudos

MN: Os idosos são as maio-
res vítimas por algum mo-

Cristina Gomes 

Doenças crônicas em idosos 
podem acelerar perda auditiva
Médico otorrinolaringologista Eristo Mourão Martins conversou com o MN e deu importantes dicas para uma boa saúde auditiva 

evitar exposição a ruídos 
intensos por tempo prolon-
gado, tratar infecções do ou-
vido antes que compliquem 
e controlar doenças crônicas 
como hipertensão, diabetes, 
reumatismo, etc. Pro equilí-
brio , manter uma vida saudá-
vel, alimentação equilíbrada, 
evitando excesso de doces 
ou estimulantes como cafe. 
Sempre que possível, man-
ter atividade física regular e 
movimentação para exerci-
tar o labirinto . Sempre evi-
tar vida sedentária !

MN: O uso de aparelhos 
tecnológicos como fones de 

Divulgação

Dr.Eristo Mourão Martins afirma que há um rebaixamento natural do limiar auditivo no idoso

saúde+
maturidade

ouvidos, som alto, televisão 
em alto volume colaboram 
para prejudicar a audição? 
O que o senhor recomenda 
fazer para preservar a saú-
de auditiva?

Martins: Os fones quando 
usados em volume confortá-
vel são muito seguros. O ris-
co surge quando há exagero 
na intensidade do som por 
períodos prolongados . Im-
portante monitorizar o uso 
de fones principalmente em 
jovens e crianças que ainda 
não tem essa consciência , 
pois as lesões decorrentes 
são irreversíveis 

MN: O senhor aconselha 
o uso de próteses como os 
aparelhos auditivos?

Martins: Quando bem in-
dicados após uma boa ava-
liação, que inclui otoscopia 
(exame clínico do condu-
to auditivo) e realização de 
exame audiométrico, é sem 
dúvida uma excelente op-
ção de tratamento que pode 
melhorar muito a qualidade 
de vida do deficiente auditi-
vo em qualquer faixa etária 

MN: O que desencadeia 
a perda auditiva? Hoje já 
é possível notar que cada 
vez mais o problema vem 
afetando as demais faixas 
etárias?

Martins: A causa da per-
da é multifatorial, muitas ve-
zes conseguimos identificar 
a causa, mas outras mesmo 
investigando fica difícil esta-
belecer com clareza o motivo 
que levou a deficiência. Não 

há relatos das entidades de 
saúde em aumento significa-
tivo nos últimos anos, man-
tendo a média de incidência 
histórica.

 
MN: O senhor costuma 

atender pacientes mais jo-
vens com este problema 
também?

Martins: Sim, com inci-
dência muito menor que 
nos idosos, mas com grande 
impacto na vida do jovem e 
de toda família. Importante 
o diagnóstico precoce e ins-
tituir o tratamento imediato 
para amenizar esse impacto

MN: Além de fatores ex-
ternos que prejudicam a 
audição existe fatores ge-
néticos ou alimentar que 
podem agravar o problema?

Martins: Existem sim cau-
sas genéticas e normalmente 
quando presente, acometem 
outros membros da família 
inclusive de outras gerações, 
o que acaba sendo uma pista 
importante no diagnóstico 

MN: Por fim deixe uma 
recomendação para que as 
pessoas que, passam por isso, 
o que elas precisam fazer?

Martins: Agradeço a opor-
tunidade de abordar esse 
assunto tão importante e 
parabenizo o jornal pela o 
iniciativa. A melhor medici-
na é sempre a preventiva, na 
dúvida sobre surgimento de 
transtornos auditivos ou de 
equilíbrio, procure um pro-
fissional capacitado na área 
e faça uma avaliação.

tivo específico?
Martins: Existe um rebai-

xamento natural do limiar au-
ditivo no idoso, pelo próprio 
processo de envelhecimento 
das estruturas que compõem 
o ouvido. Além disso, nessa 
faixa etária é muito comum 
a associação com doenças 
crônicas , como hiperten-
são e diabetes, que acabam 
por acelerar a perda auditiva 

MN: Muitas vezes a perda 
auditiva vem acompanha-
da de transtornos do equi-
líbrio. Como lidar com este 
problema?

Martins: Também existe 

um declínio natural na ca-
pacidade de equilíbrio do 
idoso, mas não é normal ter 
transtorno a ponto de inca-
pacidade. Quando isso ocor-
re, podemos estar diante de 
doença labiríntica, cerebral 
ou até mesmo causas sistê-
micas. Nessa situação, sem 
dúvida é melhor ser avalia-
do por profissional capaci-
tado na área 

MN: É possível frear a per-
da auditiva ou fazer algum 
tratamento que adie este 
problema?

Martins: Quanto a perda 
auditiva, a prevenção seria 
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SAÚDE BUCAL

Um dos assuntos mais em 
alta no mundo da odonto-
logia é o momento certo de 
colocar implantes dentários. 
No consultório, quando o 
assunto é a reabilitação oral, 
além da parte estética, o 
que chama a atenção dos 
pacientes é a facilidade em 
retomar a sua autoestima 
em um espaço de tempo 
considerado curto, uma 
vez que as próteses são 
permanentes e têm a mesma 
forma da mastigação de 
dentes naturais saudáveis.

O especialista em im-
plantes, Dr. Alvaro Rodrigo 
dos Santos, adianta: os 
implantes podem ser feitos 
em qualquer momento 
da vida do paciente com 
formação óssea completa. 

“O paciente precisa estar 
confortável com o dentista, 
avaliar a estrutura da clí-
nica e esclarecer absolu-
tamente todas as dúvidas 
até que os procedimentos 
da reabilitação tenham 
início. Este primeiro passo 
é fundamental”, diz ele, 
que atende na Oral Unic 
Mogi das Cruzes, muitos 
pacientes com dúvidas 
sobre este assunto.

Para tranquilizá-los e 
exemplificar melhor como 
o implante é realizado, o 
profissional explica que o 
procedimento é feito por 
um pino de titânio, que 
é biocompatível com o 
organismo, eliminando 
assim o risco de rejeição.

O implante é indicado 
para pessoas que tiveram 
os dentes extraídos, para 
quem perdeu os dentes em 
situações variadas como 
os acidentes de trânsito, 
por exemplo, e até quem 
nasceu com falta de den-
tes (chamada de agenesia 
dentária). 

“Além da parte estética, 

Especialista esclarece mitos e 
verdades sobre os implantes
Qual é o melhor momento para se fazer? Pode ser em todos os dentes? Aproveite para saber tudo sobre este tema tão em alta

Divulgação

Implante dentário é feito por um pino de titânio que é biocompatível com o organismo eliminando o risco de rejeição

melhora a mastigação, faci-
lita a higienização, oferece 
mais conforto ao paciente, 
pois a sensação é a de que 
o dente implantado é igual 
ao natural”, exemplifica o 
especialista.

E quais são os cuidados 
necessários para antes e 
depois de colocar um

implante? A princípio é 
necessário realizar exames 
pré-operatórios, que iden-
tificarão os problemas de 
saúde e avaliarão a situação 

clínica do paciente antes 
da cirurgia. Após a cirurgia, 
o paciente precisa tomar 
os medicamentos prescri-
tos. Quanto à higienização, 
deve seguir com rigor as 
orientações do cirurgião 
para evitar lesões.

O repouso também é 
recomendado nos primeiros 
dias, assim como compres-
sas com gelo no local. Para 
escolher o especialista e a 
clínica certos para o pro-
cedimento é necessário 

observar os equipamentos 
e como o especialista se 
comporta. Cada paciente 
deve se sentir seguro com 
relação às informações que 
o dentista passar e preci-
sa tirar todas as dúvidas. 
É importante, também, 
conhecer as salas pré e 
pós-operatório. 

De acordo com a paciente, 
Marcia Regina da Silva, o 
que vale a pena é ter con-
fiança na clínica e princi-
palmente no profissional 

que fará o implante. “Não 
busque só valor, mas, sim, 
profissionais de qualidade, 
pois precisa se ter confiança 
na clínica”. E completa, “eu 
não conseguia sorrir e nem 
comer. Hoje, estou satisfeita 
e recomendo muito fazer 
um implante”, afirmou ela.

MITOS X VERDADES
O implante dentário fun-

ciona como uma dentadura?
Mito. O implante dentário 

é um procedimento em 

que é colocado um pino 
de titânio como substituto 
da raiz do dente, em que é 
fixado ao osso por meio de 
uma cirurgia. Sendo que, 
após a integração óssea, é 
realizada a colocação da 
prótese definitiva.

Doenças pré-existentes 
impedem o paciente de 
fazer o implante?

Verdade. O paciente 
que possui doenças pré-

-existentes, como diabetes 
descontrolada e pressão alta 
sem acompanhamento de 
um cardiologista, pode ter 
a colocação do implante 
inviabilizado. Pacientes 
em tratamento de qui-
mioterapia e radioterapia, 
ou patologias sanguínea 
e óssea, também podem 
ter esse processo barrado.

A clínica odontológica 
deve ter, em parceria, acom-
panhamento de médicos 
especialistas?

Verdade. Em alguns casos, 
esse acompanhamento é 
fundamental para garantir 
a segurança da reabilitação 
e do paciente. 

O momento ideal para 
colocar um implante é 
quando atingir a maioridade?

Mito. O paciente pode fazer 
um implante em qualquer 
momento, desde que tenha 
a massa óssea completa. 
A princípio, o dentista vai 
fazer uma avaliação das 
necessidades do paciente.

Ficou com alguma dúvida 
sobre este assunto? É possível 
buscar um especialista da 
área para esclarecer todas 
as questões ou ainda buscar 
informações junto à uma 
clínica de sua confiança 
para tomar a melhor de-
cisão entre fazer ou não o 
tratamento e ainda efetuar 
uma avaliação personalizada 
sobre as possibilidades em 
cada caso. 
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