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Mogi 
conquistou 
mais uma 
importante 
vitória:
cancelamento do  
pedágio na Mogi-Dutra.

Repasse do ICMS à região 
aumenta 21,5% em 2021

Valores para o período ao Alto Tietê superaram R$ 900 milhões, segundo a Fazenda estadual

Segundo dados divulgados pela 
Secretaria de Estado da Fazenda e 
Planejamento, as dez cidades do 
Alto Tietê receberam no ano pas-
sado um total de R$ 908,5 milhões 
em repasses do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) - R$196 milhões a mais 
do que no ano anterior, repre-
sentando um aumento de 21,5%.  
Cidades, página 4

Coronavírus

Municípios 
descartam falta 
de vacina
Cidades, página 5Maior fatia do ICMS é de Mogi das Cruzes, que recebeu, em 2021, R$ 265 milhões do tributo estadual

Divulgação/PMMC

Mogi

Bom Prato de 

Jundiapeba 

segue fechado
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AEDES EM POÁ
A Prefeitura de Poá, por meio da 
Secretaria de Saúde, segue com 
as ações no combate à prolifera-
ção da dengue. Este mês o trabalho 
da equipe de Combate à Endemias 
do Departamento de Vigilância em 
Saúde está concentrado nos imó-
veis especiais e pontos estratégi-
cos do município, com a remoção 
de possíveis focos do mosquito Ae-
des aegypti, responsável pela trans-
missão da dengue, zika vírus e chi-
kungunya.

CAPS EM SUZANO
Os Centros de Atenção Psicosso-
cial (Caps) estão realizando aten-
dimentos diários em suas quatro 
unidades na cidade de Suzano. O 
serviço oferecido pela Secretaria 
Municipal de Saúde contempla to-
das as regiões com profissionais e 
atendimentos especializados em 
demandas relacionadas à saúde 
mental, como tentativas de suicí-
dio, profundo sofrimento mental, 
dependências químicas e situações 
de abusos. Munícipes de todas as 
idades podem acessar os serviços 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas.

MATERIAL ESCOLAR
O Procon Suzano orienta os consu-
midores a respeito da compra de 
materiais escolares para o retor-
no às aulas em 2022. Entre as dicas 
dadas pela coordenadora do órgão, 
a advogada Daniela Itice, para eco-
nomizar e oferecer qualidade para 
os alunos, estão a atenção com a 
transparência em relação aos ma-
teriais pedidos pelas escolas, a di-
ferença de preços nos estabeleci-
mentos e o uso do bom senso por 
parte dos pais para as compras.

VACINAÇÃO EM ITAQUÁ
Começa amanhã a vacinação con-
tra Covid-19, com doses da Pfizer, 
em crianças de 5 a 11 anos com co-
morbidade ou deficiência. A imu-
nização acontecerá nos postos de 
saúde do centro, Recanto Mônica, 
Piratininga e Marengo, das 10 às 
16 horas. A partir de terça-feira, 
será das 8 às 16 horas. É obriga-
tório o pré-cadastro no site vaci-
naja.sp.gov.br, levar a carteira de 
vacinação da criança, comprovan-
te de endereço e comprovação da 
comorbidade. Vale relatório médi-
co, receita médica ou exames que 
comprovem a condição de risco.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Para quê goleiro?

U
m goleiro tem como função ten-
tar impedir que os jogadores do 
time adversário façam gols na 
meta em que está defendendo. 

Ele vai tentar de todas as maneiras, com as 
mãos, pés, cabeça, mas, por mais que sua 
exibição em um jogo possa ser notável, ele 
pode, invariavelmente, tomar um gol. Assim 
é o futebol, esporte mais popular do planeta.

Com a vacinação contra o coronavírus a 
situação é um pouco parecida, guardadas 
as proporções, é claro. A imunização con-
tra a Covid-19 veio para ficar, e agora está 
chegando a vez das crianças começaram a 
se precaver do vírus. Uma consulta públi-
ca feita recentemente pelo governo federal 
mostrou que mais de 80% da população 
querem ver seus filhos vacinados, afinal 
não é justo que os adultos e adolescentes 
possam usufruir das vacinas e eles não. 
Claro que nisso tudo deve haver um estu-
do para saber como essas doses devem ser 
ministradas. Assim está sendo com a doen-
ça mais popular da atualidade no mundo.

Nenhum treinador de futebol, em sã 
consciência, mesmo sabendo que em um 

jogo importante seu time possa sofrer al-
guns gols, vai orientar seus jogadores a 
atuarem sem o goleiro. Por mais que ele 
possa ser vazado pelo outro time, sem o 
único jogador que pode jogar com as mãos, 
o estrago será muito maior e o resultado 
final, que pode ser uma goleada sem pre-
cedentes, vai custar a classificação ou o 
campeonato. No final das contas, ter um 
goleiro, por mais frangueiro que ela seja, 
é bom jogar com ele.

Ficar sem vacinas é um risco. Pudemos 
observar quando estávamos sem os imu-
nizantes, ou quando as campanhas ainda 
engatinhavam, o quanto a população so-
freu sem a vacinação. Hoje, o número de 
casos de pessoas contaminadas com a Co-
vid-19 ainda é alto, mas sem a gravidade 
de alguns meses atrás graças à vacinação, 
nosso goleiro, que ajudou a evitar algumas 
perdas e ganhar boa parte das partidas.

Agora é a vez das crianças se valerem 
mão deste guarda-metas e impedir que 
soframos grandes derrotas, mas, em vez 
disso, que possamos comemorar grandes 
vitórias com a vacinação infantil.

Início de ano, o mundo 
deseja ter em 2022, como 
em todo réveillon “muito 
dinheiro no bolso, saúde 
para dar e vender”; e por 
que não? Pra todos “sorte 
no amor”. Entre mil livros 
de autoajuda, certamente, 
não é esta a mensagem que 
Jesus deseja passar para nós 
em seu discurso sobre o Bom 
Pastor. Em João 10: 9-16, le-
mos inicialmente: “Eu sou a 
porta das ovelhas. Se alguém 
entrar por Mim, será salvo, 
entrará e sairá e encontrará 
pastagem”.

Ele nos diz ser a “porta”, 
mas não uma porta, Ele é a  
única porta. Sendo porta Ele 
abre ou fecha a entrada e saí-
da de coisas ou de pessoas 
que desejam entrar. Os do-
nos de bancos também abrem 
ou fecham as portas dos seus 

Vida abundante

ARTIGO
Mauro Jordão

estabelecimentos conforme 
o interesse diversificado dos 
seus clientes.

No entanto, temem que 
sua muralha de segurança 
permita por alguma “bre-
cha” a invasão por hackers 
que podem causar bloqueios 
ou grandes perdas financei-
ras, então contratam “hackers 
do bem”, também chamados 
de “caçadores de recompen-
sa”, por razoável importância 
financeira para vasculharem 
de modo minucioso e exaus-
tivo seu sistema de segurança 
em busca de alguma falha.

Brecha não tem porta, e 
deixa entrar ou sair qualquer 
coisa sem censura. São aber-
turas pecaminosas em nossa 
muralha espiritual que derru-
bam a santidade e impedem 
a santificação. Como fechar 
essas brechas? Temos a ajuda 

do Espírito Santo, o “hacker 
do bem”, que aponta a bre-
cha por cuja abertura se per-
mite entrar e sair para pecar. 
Se houver arrependimento e 
confissão do pecado haverá 
perdão e o fechamento da 
brecha, e assim temos acesso 
à porta, Jesus, que nos leva 
a ter o prazer da comunhão 
diária com Deus.

Jesus continua seu discurso 
dizendo: “Eu vim para que 
tenham vida e a tenham em 
abundância”, essa abundân-
cia é para aquele que possui 
as virtudes dos três primei-
ros “gomos” do fruto do Es-
pírito: amor, paz e alegria. 
Amor não da razão, mas do 
coração; paz não negociada, 
mas, em mim, a paz eterna 
de Jesus; e a alegria do Se-
nhor que é a minha força 
de viver. O bom Pastor dá a 
vida pelas ovelhas.

 josemaurojordao@gmail.com
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Suzano Vôlei faz jogo-treino 
contra o Sesi em São Paulo
São Paulo - O time do Suzano 
Vôlei realizou um jogo-treino 
contra a equipe do Sesi na 
tarde da sexta-feira passada 
no bairro da Vila Leopoldina, 
zona oeste da capital. A ati-
vidade foi pensada como um 
dos últimos testes da equipe 
antes da estreia na Superliga 
B, no próximo sábado. 

Buscando ritmo de jogo, a 
comissão técnica decidiu dar 
chance a todos os atletas do 
elenco que, após a disputa 
da Superliga C em novembro 
de 2021, manteve a rotina de 
atividades dentro e fora da 
quadra nas últimas semanas 
do ano. A única exceção foi 
o central William Kerber, 
que sofreu uma torção no 
tornozelo durante os treinos 
na semana.  

A partida teve início às 
15h30 e, ao longo de pouco 
mais de duas horas de partida, 
os clubes fizeram um jogo 
equilibrado de quatro sets, 
período estipulado entre as 
comissões técnicas antes da 
atividade. Sem contagem de 

Preparação

pontos oficial, os trabalhos 
apresentaram muito equilí-
brio de forças com grande 
alternância nos saques, re-
petindo as ocasiões em que 
os times se enfrentaram no 
Campeonato Paulista e em 
um amistoso em 2021. 

Na visão do central Alberto 
Pedra, a equipe demonstrou 
bom ritmo em seu primeiro 
jogo no ano de 2022. “Esta-
mos trabalhando forte com 
a comissão para melhorar 

mais e mais. Desafios como 
esse de hoje, ainda que não 
sejam oficiais, servem para 
colocar nosso treino em 
situação de jogo. Então, ter 
um bom desempenho é o 
principal”, pontuou. 

Para o técnico Alessandro 
Fadul, a partida foi bastante 
equilibrada. “Trabalhamos 
bastante a parte ofensiva nas 
últimas semanas, pois esse é 
um dos nossos pontos fortes”, 
disse após a atividade.

Time estreia pela Superliga B no próximo sábado

Leonardo Moreira/Suzano Vôlei

Jardim Quaresmeira passa 
por serviços de zeladoria
Suzano - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Manutenção e Servi-
ços Urbanos, deu início na 
sexta-feira a um novo ciclo 
do intensivo de zeladoria 
realizado pelos bairros aos 
finais de semana. Nesta etapa, 
o bairro Jardim Quaresmeira 
está sendo beneficiado com 
os serviços de manutenção e 
limpeza. Após a conclusão do 
local, o efetivo deverá manter 
atendimento no Parque Maria 
Helena até o final de janeiro.

Os trabalhos tiveram início 
logo pela manhã, quando os 
agentes municipais deram 
início a uma série de serviços 
como varrição, capinação, 
jardinagem, reparos na ilu-
minação pública, pintura de 
guias e reforço na sinalização 
viária. A medida contempla 
diversas ruas da comunidade 
e das adjacências, de for-
ma a promover melhorias 
ao entorno das residências 
da população e reforçar a 
segurança.

Como parte do trabalho 

Limpeza

preventivo da administra-
ção municipal para evitar 
enchentes e alagamentos, o 
mutirão também faz a limpeza 
de bueiros, valas e redes de 
drenagem de água pluvial, 
visando garantir o fluxo da 
água e, por consequência, 
a segurança de pedestres e 
motoristas. A ação de rotina 
tem sido intensificada nos 
últimos meses, tendo em 
vista a incidência comum 
de pancadas de chuvas neste 

período do ano.
Além do Jardim Quaresmeira, 

outro ponto beneficiado pelo 
intensivo de zeladoria foi a 
avenida Jorge Bei Maluf. Na 
quinta-feira, as equipes da pasta 
estiveram por diversos pontos 
de sua extensão promovendo 
ações de conservação, que 
levam mais segurança tanto 
para pedestres como para os 
motoristas, tendo em vista o 
grande fluxo de veículos que 
circulam diariamente pela via.

Bairro Jardim Monte Cristo 
recebe mutirão de castração
Iniciativa começou na sexta passada e foi criada em parceria com o vereador Marcel Pereira, o Marcel da ONG

ANIMAIS

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
iniciou na sexta-feira passada 
o projeto-piloto que percor-
re os bairros do município 
promovendo mutirões de 
castração. A iniciativa, que 
foi idealizada pela Câmara 
Técnica de Bem-Estar Animal 
e conduzida em parceria com 
o vereador Marcel Pereira da 
Silva (PTB), o Marcel da ONG, 
realizou o atendimento de 
19 cães e seis gatos de uma 
comunidade no bairro Jardim 
Monte Cristo.

A proposta de levar aten-
dimento veterinário para as 
regiões com maior índice de 
vulnerabilidade social era uma 
pauta constante durante as 
reuniões da Câmara e entre 
o Setor de Bem-Estar Animal, 
protetores e Organizações 
Não-Governamentais (ONGs). 
A partir do convênio firmado 
com clínicas deste segmento 
no último semestre de 2021, 
o projeto foi viabilizado e 
estruturado junto com as 
entidades envolvidas.

O principal objetivo é atuar 
no controle da natalidade dos 
cães e gatos pertencentes aos 
tutores de baixa renda, pois 
inibe a procriação indeseja-
da, a superpopulação e evita 
os casos de abandono. Para 
tanto, inicialmente a equipe 
do vereador Marcel da ONG 
realizou um estudo na região 
para quantificar os animais 
que estavam aptos ao proce-
dimento e, posteriormente, 
ofereceram o preparo para 
o mesmo. 

De acordo com o titular 
da Pasta, André Chiang, a 
comunidade conta com cem 
animais que necessitam do 

atendimento. “Realizamos 
hoje a primeira ação deste 
projeto-piloto com 25 animais, 
mas ainda restam mais 75 para 
serem castrados. A tendência 
é prosseguir com os mutirões 
até atingirmos a totalidade 

dos pets dessa comunidade”, 
afirmou.

Chiang ainda explicou que 
a escolha do bairro para iniciar 
o projeto foi feita de forma 
estratégica, pois está próximo 
da região central e da clínica 

veterinária que concedeu os 
atendimentos, contribuindo 
com a logística de transpor-
te. “Nós vamos traçar novos 
percursos para viabilizar os 
procedimentos de acordo com 
a demanda. Mas a ideia é que 

depois de finalizarmos esta 
etapa inicial no Monte Cristo, 
vamos avaliar os resultados, 
erros e acertos, para então 
estender a abrangência em 
outras localidades”, disse.

O projeto-piloto integra o 
pacote de políticas públicas 
que a Pasta vem realizando 
com a premissa de oportunizar 
mais qualidade de vida os 
animais suzanenses. Alinhado 
a este propósito, também 
são realizadas castrações e 
microchipagens constantes 
por meio de agendamento 
prévio. Os moradores interes-
sados em prover o benefício 
ao seu pet, devem preencher 
o formulário online (bit.ly/
Castracao_Suzano) e aguardar 
o contato de uma das clínicas 
credenciadas.

Para saber mais sobre todos 
os projetos desenvolvidos pelo 
Setor de Bem-Estar Animal da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, entre em contato 
pelo telefone (11) 4745-2055 
ou por e-mail babymeleva@
suzano.sp.gov.br.

De acordo com secretário de Meio Ambiente, há uma centena de animais no bairro 

Maurício Sordilli/Secop Suzano 

Proposta é levar 
atendimento 
veterinário para 
as regiões com 
maior índice de 
vulnerabilidade

Ações serão levadas para o Parque Maria Helena

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Repasse do ICMS mostra alta de
21,5% em um ano no Alto Tietê
Cidades receberam R$ 908 milhões em 2021; prefeituras comentam variação no primeiro ano das novas gestões

IMPOSTOS

Região - Segundo dados 
divulgados pela Secretaria 
de Estado da Fazenda e Pla-
nejamento, as dez cidades 
do Alto Tietê receberam no 
ano passado um total de R$ 
908,5 milhões em repasses 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) - R$196 milhões a 
mais do que no ano anterior, 
representando um aumento 
de 21,5%.

O repasse é referente a 
25% do imposto cobrado em 
todas as vendas de produtos 
e prestação de serviços ocor-
ridas ao longo do ano. Os 
recursos são encaminhados 
ao caixa dos municípios para 
a composição do orçamento 
ao longo do ano.

Na divulgação de dados 
ocorrida pelo portal da trans-
parência da Pasta estadual, as 
dez cidades receberam um 
total de R$ 908.519.688,45 
entre janeiro e dezembro de 
2021, enquanto que no ano 
de 2020 foram remetidos R$ 
712.378.200,60 - um aumento 
de 21,5% no valor total.

A cidade com o maior valor 
encaminhado pelo governo 

do Estado no ano passado 
foi Mogi das Cruzes, com 
R$ 265 milhões, seguida de 
Suzano com R$ 230,6 mi-
lhões e Itaquaquecetuba com  
R$ 134,2 milhões, cidade 
esta que teve a maior variação 
de arrecadação no período, 
chegando a 24% de diferença.

A Prefeitura de Suzano, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Finanças, viu 
com bons olhos a variação 
nos repasses atribuindo a 

fatores internos e externos, 
como a administração dos 
recursos e a alta do dólar e 
dos combustíveis. A secretaria 
municipal espera uma receita 
de R$ 292,9 milhões para 
2022 em impostos, taxas e 
contribuições.

Mogi das Cruzes viu como 
uma surpresa o aumento da 
arrecadação entre 2020 e 
2021, mas considerou como 
o resultado de alinhamento 
econômico de anos anteriores. 

“Como o repassse do ICMS por 
parte do Estado aos município 
acontece depois do segundo 
ano do fato gerador, estes 
valores na verdade refletem o 
imposto gerado em 2019. Por 
isso, os reflexos da pandemia 
em 2020 e 2021 serão sentidos 
apenas nos próximos dois 
anos”, explicou o secretário, 
que aguarda uma cota de 
R$ 330 milhões para a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
em repasses para este ano.

A prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos informou que 
o aumento real dos repas-
ses do ICMS entre 2020 e 
2021 foi de 30.3%, e que 
para este ano foi calculado 
uma elevação de 6,5%. “Este 
crescimento no ano passado 
foi resultado da retomada da 
economia, reflexo da melhoria 
nos números da pandemia”, 
apontou a administração 
municipal.

Guararema informou que, 
em suas contas, o repasse 
do ICMS foi de R$ 35 mi-
lhões em 2020 para R$ 43 
milhões, contrastando com 
os números do Estado, e que 
aguarda para este ano R$ 40 

milhões de valores do ICMS: 
“Entendemos que esta variação 
ocorreu não somente pela 
retomada, mas muito mais 
em decorrência dos aumentos 
de preços verificados em 
produtos, principalmente 
nos combustíveis”.

A prefeitura de Poá, por 
sua vez, avaliou o aumento 
na arrecadação como posi-
tivo, como elemento para o 
reequilíbrio das contas mu-
nicipais, somado à retomada 
da economia em 2021 e o 
arrefecimento dos casos de 
Covid-19. “Estamos otimistas 
para 2022, mas cautelosos 
em relação à terceira onda da 
pandemia”, concluiu.

André Diniz

Venda de combustíveis compõe parte do repasse desse tributo no Alto Tietê

Emanuel Aquilera/Mogi News

Itaquá- O início do ano está 
sendo marcado por novos 
projetos como a aquisição 
de imóveis ou terrenos. Com 
o aumento das transações 
imobiliárias irregulares, as 
secretarias de Planejamento, 
Habitação e Governo de Ita-
quaquecetuba perceberam a 
necessidade de mostrar ao 
comprador como confrontar 
informações e documentos.

Para evitar golpes em venda 
de terrenos sem matrícula e 
loteamentos clandestinos ou 

Procon passa a tirar dúvidas sobre compra e venda
Imóveis ou terrenos

o secretário de Planejamento, 
João Carlos Navarro.

Em alguns casos, a admi-
nistração pública consegue 
realizar a regularização fundiária 
sem custo para o município, 
mas isso demanda projetos 
do governo estadual, como 
ocorre na cidade, por meio 
da parceria do Programa Ci-
dade Legal.

“A regularização de um 
imóvel pode ser feita pelo 
proprietário, mas gera custos 
elevados por questões técnicas 

Um dos indícios de irregu-
laridades é a falta de matrícula. 
Sem esse documento, a Caixa 
Econômica Federal não efetua 
qualquer financiamento, além 
disso, não comprova-se a 
propriedade do bem adquirido.

“Muitas pessoas são enganadas, 
por isso, antes de comprar um 
imóvel ou terreno, é funda-
mental consultar o Cartório 
ou a prefeitura. Somente um 
órgão oficial vai dizer com 
propriedade a situação do-
cumental válida”, explicou 

irregulares, o Procon de Itaquá 
passou a realizar atendimento 
às vítimas desse tipo de nego-
ciação para orientar sobre a 
validade de compras e vendas 
de lote, além de denunciar 
casos existentes.

“A compra e venda de ter-
renos envolve uma relação 
de consumo, diante disso, 
articulamos essa integração, 
de forma a evitar prejuízos 
aos compradores”, disse o 
secretário de Governo, Mar-
cello Barbosa.

e documentais. Por outro 
lado, é crime vender algo que 
não pertence a si, o que pode 
gerar um problema maior. O 
melhor é sempre pesquisar 
a matrícula do imóvel em 
cartório ou na prefeitura”, 
acrescentou a secretária de 

Habitação, Ângela Quirino.
O atendimento do Procon 

de Itaquaquecetuba é feito na 
Dom Thomaz Frey, 89 - centro 
e por meio do telefone 4642-
2005, das 9 às 16 horas, ou 
pelo e-mail proconitaqua@
gmail.com.

Unidade passou a realizar atendimento às vítimas de golpes

Millena Matos/Procon Itaquá

Suzano obteve um repasse de R$ 230 milhões

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Saúde inicia priorização de 
agendamento para PCD
Mogi - A Prefeitura implantou 
nesta semana a priorização 
do agendamento de con-
sultas da Rede Básica para 
Pessoas com Deficiência 
(PCD) por meio do telefone 
do Sistema Integrado de 
Saúde (SIS) 160.

Para a devida identificação 
e priorização do paciente 
no Sistema Integrado de 
Saúde, o cadastro deverá 
ser atualizado e declarado 

“Pessoa com Deficiência” 
em qualquer unidade de 
saúde. Não há necessidade 
de procurar o Posto para 
fazer isso: a atualização 
pode ocorrer durante uma 
ida à unidade para con-
sulta, exame ou outros 
procedimentos. 

A comprovação deve ser 
feita mediante apresen-
tação de documento na 
Unidade Básica de Saúde 
e informação do Código 
Internacional de Doenças 
(CID), que pode constar 
no RG, laudos médicos 
ou outro documento para 

Consultas

comprovação, em qualquer 
unidade de saúde.

A partir da data em que o 
paciente efetuar atualização 
do cadastro na unidade, ao 
efetuar nova solicitação 
de consulta na Central de 
Agendamentos de Consul-
tas - 160, será direcionado 
para a fila prioritária de 
agendamento de acordo 
com a programação das 
agendas médicas.

Atualização pode ser feita em qualquer unidade de Saúde

Divulgação/PMMC

Cidades seguem abastecidas com
estoque de vacinas contra Covid
Caso isolado, Santa Isabel interrompeu a vacinação no início da semana, mas situação já está normalizada

SAÚDE

Região - Um levantamento 
do Mogi News/DAT junto 
às Secretarias de Saúde dos 
municípios do Alto Tietê 
apontou que, mesmo com 
o aumento no número de 
casos e o aumento na de-
manda por vacinas contra 
o novo coronavírus (Co-
vid-19), os serviços seguem 
normalizados nos postos 
de imunização - entre elas, 
a cidade de Santa Isabel, 
que chegou a interromper 
a campanha no início da 
semana.

A interrupção em Santa 
Isabel seria devido ao aumen-
to de 205% na busca pelas 
doses nos postos, segundo a 
Secretaria de Saúde, fazendo 
com que os estoques fossem 
exauridos. Entretanto, no 
dia seguinte, o governo do 
Estado encaminhou novo 
lote de imunizantes, quando 
foi retomada a campanha 
na quarta-feira. “Ontem, 
inclusive, tivemos plantão 

de vacinação na Unidade 
Básica de Saúde Prefeito 
Ilário Dassiê, das 7h30 às 
13 horas”, informou o mu-
nicípio em nota.

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes também 
esclareceu que a vacinação 
segue sem interrupções 
para primeira, segunda e 
terceira doses, e o envio de 
novos lotes acontece den-
tro do fluxo esperado pela 
Pasta. Segundo o Portal da 
Transparência da Prefeitura, 
desde o início do ano foram 
aplicadas mais de 19,6 mil 
doses.

A Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos também 
informou que a vacinação 
segue normalmente nos 
postos de saúde e que o 
estoque está em situação 
normal. “O repasse tem sido 
feito por pedidos feitos pelo 
município, e estamos sem 
problemas no momento. 
Houve semanas que não 
foram entregues as vacinas da 
Janssen e AstraZeneca, mas 

não atrapalhou o esquema 
vacinal, já que para ambas 
podem ser usadas as vacinas 
da Pfizer”, explicou.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano informou que a cidade 
segue normalmente com a 

campanha em seus postos 
de saúde, com estoques 
dentro das projeções e a 
solicitação tem sido reali-
zada de maneira adequada. 
Desde o início do ano, na 
Cidade das Flores foram 

aplicadas mais de 15,6 mil 
doses contra a Covid-19.

Em Itaquaquecetuba, a 
Prefeitura também reforçou 
que o município não passa 
por falta de doses, e que os 
estoques estão dentro das 

projeções da Secretaria de 
Saúde, com a solicitação 
semanal sendo encaminhada 
pelo governo do Estado 
mediante reposição dos 
estoques.

Já em Poá, a Secretaria 
de Saúde confirmou a con-
tinuação da campanha de 
vacinação para primeira, 
segunda e dose de reforço, 
com estoques adequados à 
demanda. Sobre os envios 
de novos lotes, foram con-
firmados semanalmente, e 
mais de 5,9 mil pessoas já 
receberam uma dose da va-
cina desde o início de 2022.

Na cidade de Guararema, 
a Pasta da Saúde informou 
que não houve interrupções 
na campanha de imunização, 
e que o município conta 
com todos os fabricantes 
de vacina, possibilitando a 
vacinação de remanescentes 
e pessoas que estão com o 
calendário atrasado. Desde 
o início do ano, foram mais 
de 1,7 mil novas doses até 
meados da semana.

Andre Diniz

Mesmo com alta demanda, fabricantes mantêm provisão de doses no Alto Tietê

Divulgação

Vacinação de crianças 
contra Covid começa hoje
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Saúde iniciou anteontem, 
a partir das 18 horas, o agen-
damento da vacinação contra 
a Covid-19 para crianças de 
5 a 11 anos de idade. Nesta 
primeira etapa, serão atendidas 
as crianças com comorbida-
des, deficiências, indígenas 
e quilombolas. Crianças que 
não possuem essas condições 
devem aguardar novas fases 
da imunização. 

O pai ou responsável da 
criança deve primeiro fazer o 
pré-cadastro no site estadual do 
Vacina Já, na opção “Crianças 
até 11 anos”. Embora não seja 
obrigatório, o pré-cadastro 
agiliza o atendimento no dia 
da vacinação.

Depois, basta acessar o 
site www.cliquevacina.com.
br para fazer o agendamento 
da aplicação da vacina, esco-
lhendo local, data e horário. 
Serão liberadas vagas para 
atendimento hoje das 9 às 
13 horas, em cinco unidades 
de localização estratégica: 
Jundiapeba, Braz Cubas, 

Jardim Camila, Nova Apa-
recida e Vila Natal.

A dosagem para o público 
infantil será menor que para o 
adulto (o frasco também terá 
cor diferente). O esquema 
vacinal será com duas doses 
de 0,2 ml, com intervalo 
de oito semanas entre as 
aplicações. Os detalhes da 
imunização foram repassados 
na quarta-feira passada, para 
cerca de 120 profissionais 
da Secretaria Municipal de 
Saúde durante treinamento 
sobre organização, fluxo e 
estratégia.

Além de Mogi das Cruzes, 
outras três cidades anuncia-
ram a vacinação infantil. Em 
Suzano, o primeiro lote de 
vacinas chegou ontem, com 
1.610 doses, destinadas às 
crianças de 5 a 11 anos. O 
público é estimado em 25.230 
suzanenses. No mesmo dia, 
ocorreu um ato simbólico de 
início de imunização.

O prefeito Rodrigo Ashiu-
chi (PL), acompanhado do 
secretário municipal de Saúde, 

Pedro Ishi, esteve no local 
participando das atividades. 

“Estamos fechando o fluxo e a 
programação da imunização, 
com as datas e os sistemas 
de agendamento. Assim que 
finalizarmos, anunciaremos 
toda a estratégia”, contou o 
chefe do Executivo.

 O município de Poá 
também inicia amanhã a 
aplicação da vacina contra 
a Covid-19 em crianças 
de 5 a 11 anos de idade 
com comorbidades. Quatro 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) foram designadas para 
imunização exclusiva deste 
público e os profissionais 
do Departamento de Vigi-
lância em Saúde receberam 
esta semana capacitação do 
governo do Estado.

Itaquaquecetuba, por sua 
vez, inicia também amanhã 
a imunização nos postos de 
saúde do Centro, Recanto 
Mônica, Piratininga e Ma-
rengo, das 10 às 16 horas. A 
partir de terça, a imunização 
acontecerá das 8 às 16 horas. 

Comorbidades

Comprovação deve 
ser feita mediante 
apresentação de 
documento na UBS
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Assembleia para Conferência
de Igualdade Racial é realizada
Poá - A Secretaria de Cul-
tura, em parceria com o 
Conselho Municipal de 
Igualdade Racial (Compir), 
realizou na quinta-feira pas-
sada, a 1ª Assembleia para 
Conferência de Igualdade 
Racial de Poá. Realizado no 
Teatro Municipal “Turíbio 
Ruiz”, o evento realizou 
debates e discussões de 
propostas para demandas 
da população negra no 
município.

Cerca de 60 pessoas pres-
tigiaram o evento que foi 
marcado pela busca do fim 
da discriminação e racis-
mo, bem como a luta pelo 
respeito e justiça. “Temos 
que nos unir para teremos 
condições de obter o que 
queremos que é o fim da 
discriminação. Toda luta é 
difícil e cheia de obstáculos, 
mas sem união, esse cami-
nho se torna ainda mais 
árduo e longo”, afirmou 
Honório Costa, integrante 
do Compir.

O vice-prefeito Geraldo 

Poá

Oliveira fez questão de 
prestigiar o evento e pa-
rabenizar os organizadores 
pela ação, além de destacar 
a importância da Assembleia. 

“A Administração Municipal 
está aberta para receber e 
discutir todas as demandas 
que vocês encaminharem. É 
inaceitável ainda termos que 
conviver com o racismo em 
pleno século 21, sabendo-se 
que o que vemos ainda é 

uma pequena parte de uma 
discriminação que ocorre 
em nossa sociedade, de 
forma oculta ou indireta. 
Não podemos mais aceitar 
isso como ‘normal’ e por 
isso fico muito satisfeito 
em ver conferências sendo 
realizadas, justamente, com 
o intuito de buscar mudan-
ças e igualdade. Parabéns 
a todos os envolvidos”, 
destacou.

Cerca de 60 pessoas prestigiaram o evento no município

 Ronaldo Andrade/Secom Poá

Estado mantém estudos e Bom
Prato de Jundiapeba segue fechado
Unidade foi construída e entregue em 2020; prédio é utilizado atualmente para o desenvolvimento de ações sociais

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O restaurante Bom Pra-
to, programa desenvolvido 
pelo governo do Estado que 
oferece refeições a preços 
populares e subsidiados, 
ainda não tem data definida 
para começar a funcionar 
na segunda unidade de 
Mogi das Cruzes, no distrito 
de Jundiapeba, segundo 
confirmaram autoridades 
municipais e estaduais.

A chegada de uma nova 
unidade foi uma demanda 
de vereadores e deputados 
para garantir a segurança 
alimentar de pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
que moram na região oeste 
da cidade. O segundo Bom 
Prato tornou-se bandeira de 

políticos locais e de depu-
tados estaduais.

Segundo a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social, a Pasta monitora 
a demanda das unidades 
do programa e mapeia a 
concentração de famílias 
em situação de insegurança 
alimentar grave no Estado 

- em Mogi das Cruzes, a 
primeira unidade, localizada 
na região central, oferece 
2,2 mil refeições por dia, 
sendo 1,4 mil almoços, além 
de café da manhã e jantar. 

“Para Jundiapeba, a Pasta 
realiza estudos de viabilidade 
técnica”, concluiu.

O deputado estadual Mar-
cos Damasio (PL), um dos 
defensores do Bom Prato de 
Jundiapeba na Assembleia 

Legislativa, declarou que 
a secretária estadual Celia 
Parnes (Desenvolvimento 
Social) realizou a vistoria 
no prédio construído pela 
Prefeitura, após a articulação 
para a vinda da nova unidade. 

“Ela encaminhou à Prefeitura 
de Mogi das Cruzes a lista de 
alterações, o projeto foi feito 
e aprovado. Aguardamos as 
obras para, enfim, termos 
este importante programa 
popular em Jundiapeba, pelo 
qual batalhamos”, concluiu 
o parlamentar.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria de Assistência Social, 
informou que ainda não 
recebeu sinalização por 
parte do Estado sobre a 
instalação do restaurante 

popular. “Cabe lembrar que 
o município disponibiliza 
o espaço, porém a opera-
cionalização do programa 
é de responsabilidade do 
Estado. O prédio, instalado 
na esquina da avenida João 
de Souza Branco com a rua 
Doutor Francisco Soares 
Marialva, segue cumprindo 
sua função social e está 
sendo utilizado atualmente 
para ações da Assistência 
Social”, informou.

O prédio, construído e 
entregue no final de 2020, 
conta com salão que está 
sendo usado para os pro-
gramas sociais Conduz e 
Quitanda Social, e ainda 
não recebeu equipamentos 
específicos para a finalidade 
do Bom Prato.

Andre Diniz

Prédio concluído em dezembro custou R$ 1 milhão

Ney Sarmento/PMMC
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Semae continua modernização na região do Oroxó e Ponte Grande

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) continua, na próxima semana, com 
as obras de modernização do abastecimento da área leste da cidade. Nesta etapa, os 
trabalhos estão concentrados na Vila Oroxó e nos bairros Vila Área Maria e Jardim Náutico, 
ambos na região da Ponte Grande. Na segunda e na terça, haverá pausas na distribuição de 
água para interligação de redes na Vila Áurea Maria, de forma pontual e por curto período.

Prefeita de Ferraz sanciona 
criação do passe livre
Ferraz - A prefeita, Priscila 
Gambale (PSD) sancionou a 
lei nº 3.448, de 11 de janei-
ro de 2022 que concede o 
transporte público gratuito 
para estudantes universitários 
carentes locais em situação 
de alta vulnerabilidade. A 
medida pioneira na cidade foi 
aprovada em 21 de dezembro 
do ano passado. A criação do 
Unilivre foi articulada ainda 
quando o vereador Álvaro 
Costa Vieira (Podemos), o 
Kaká, comandava a Pasta 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana.

Em razão disso, Kaká faz 
questão de agradecer à Câmara 
Municipal e, principalmente, 
à Priscila Gambale por adotar 
essa decisão administrativa 
de suma importância. De 
acordo com a matéria, a ex-
pectativa é que a concessão 
do Unilivre, vai beneficiar até 
mil estudantes universitários 
carentes. Mesmo assim, Kaká 
acredita que essa estimativa é 
apenas o primeiro passo, ou 
seja, no futuro, muito mais 

Estudantes universitários carentes

usuários serão contemplados 
com a decisão.

Para receber o passe livre, 
às famílias de estudantes uni-
versitários carentes precisam 
estar devidamente inscritas no 
Cadastro Único (CadÚnico) 
da Prefeitura da cidade. A 
norma recém-promulgada 
prevê a concessão a alunos 
de nível superior de escolas 
públicas ou privadas. Neste 
caso, os alunos vulneráveis 
devem morar em Ferraz, ter 
renda familiar mensal de até 
R$178,00 por pessoa e estar 
regularmente matriculado e 
com frequência efetiva em 
instituições de ensino superior.

Além disso, o contemplado 
deverá satisfazer os requisitos 
estabelecidos na presente lei 
e formular requerimento 
à Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade. 
Nele, necessita constar a 
declaração de matrícula, ou 
seja, o horário e o local do 
curso no qual o aluno está 
efetivamente estudando e 
apresentar um comprovante 

de endereço nominal, de pais 
ou responsável quando menor 
como, por exemplo, de água, 
luz ou telefone com data de 
vencimento de até três meses.

O estudante universitário 
precisará ainda comprovar a 
renda familiar, isto é, uma 
declaração que o ganho por 
cada membro da família seja 
de até R$178,00, emitida 
pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, órgão 
local responsável pela gestão 
do CadÚnico.  O aluno terá 
ainda que comprovar que 
reside ou trabalha a uma 
distância de, no mínimo, de 
1,5 quilômetros da institui-
ção escolar ou do ponto de 
interligação (casa) com outro 
serviço público de transporte 
(estação da CPTM).

Exigência
A presente lei define tam-

bém que o cartão eletrônico 
será pessoal, intransferível e 
acompanhado de documento 
de identidade oficial com 
fotografia.
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ECFOOT

INCITARI

ROVAABC

VANDALISMO

Vasilha
para aque-
cer água
ao fogo

Supri-
mento do
traje do 

astronauta

Pasta de
arquivos

infectados
por vírus

Gugu Libe-
rato, apre-
sentador

de TV

Tipo de
bombom

fino

Religiosas
que diri-
gem um
convento

Sentimen-
to da

pessoa
hesitante

O jogo co-
mo a pa-

ciência, do
Windows

Rafael
Rabelo,

violonista 
fluminense

Indício
visível 
de ner-
vosismo

Bolsa, 
em inglês

Que se-
gue uma
doutrina

A ação do
cigarro
sobre o 

organismo

Partícula
(?), tipo 

de emissão
radioativa

Respira
em um
ritmo
curto

A última
porção do
intestino
delgado

Benito
Mussolini,

ditador
fascista

Crime de 
destruição

do bem
público

(?) e E: as
classes
pobres
(Econ.)

Cartilha ru-
dimentar
da alfa-

betização

Ramalho
Ortigão,
escritor

O tempo
passado

Instigar;
encorajar

Aeroporto
(abrev.)

Tropa de
lutas a pé

Significa "certo" na
correção da prova

(?)-stop: o voo sem
escalas (inglês)

Pé, em
inglês

Análogo;
parecido

Oersted (símbolo)

"O (?)", poema épico
de Basílio da Gama,

falecido em 1795

Em (?):
em volta

"Museu",
em Masp

Raiz, em
inglês

Região
brasileira

Poeta de "Os Sapos", 
declamado na Semana

de Arte
ModernaDestino

de decla-
rações

inconsis-
tentes 

do IRPF

Opção para festejar o
Dia dos Namorados

D. Maria (?): a
Rainha Louca (Hist.)

3/bag — non. 4/foot — root. 6/casual. 7/uraguai. 10/quarentena.

Viver com aquele 
sorriso de orelha a orelha 
que tanto engrandece 
o mundo é a melhor 
forma de você agradecer 
por estar vivo, por 
estar compartilhando 
momentos lindos, dias 
maravilhosos, emoções 
memoráveis, sensações 
inesquecíveis.

Só assim, desse jeito, 
você demonstra gratidão 
e sua admiração pela 
dádiva de estar aí na 
estrada de todo mundo 
– a estrada da felicidade. 

MOMENTO
especial

FLORESÇA A SUA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-
geada

ANIVERSARIANTES:

ARMANDO SAITO

Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse 

novo ano de vida!!

“ É pra frente que se anda, é pra 
cima que se olha e é lutando que se 
conquista.”

 cultura@jornaldat.com.br

Nunca tenha medo, 
nunca aceite receios 
por correr atrás de seus 
sonhos.

É que só se vive uma 
vez, duas talvez não 
seja possível. Então 
lute, pratique o bem e 
agradeça à vida por se ter 
lembrado de você! Seja 
feliz com um sorriso de 
orelha a orelha!

Apenas brincando de Anita Wadley

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Quando estou construindo com blocos no quarto de 

brinquedos, por favor, não diga que estou apenas 

brincando, porque enquanto brinco estou aprendendo 

sobre equilíbrio e formas.

Quando estou pintado até os cotovelos, ou de pé diante 

do cavalete ou modelando argila, por favor, não me deixe 

ouvir você dizer: ele está apenas brincando, porque 

enquanto brinco, estou aprendendo, me expressando e 

criando. Eu posso ser um artista ou um inventor algum 

dia.

Quando você me vê sentado numa cadeira lendo para 

uma plateia imaginária, por favor, não ria e pense que eu 

estou apenas brincando, porque enquanto brinco estou 

aprendendo. Eu posso ser um professor algum dia.

Quando você me vê procurando insetos nos arbustos, ou 

enchendo meus bolsos com todas as coisas que encontro, 

não jogue fora como se eu estivesse apenas brincando 

porque enquanto brinco estou aprendendo. Eu posso ser 

um cientista algum dia.

Quando estou entretido com um quebra-cabeça, ou 

com algum brinquedo na minha escola, por favor, não 

sinta que é um tempo perdido com brincadeiras, porque 

enquanto brinco estou aprendendo a me concentrar e 

resolver problemas. Eu posso estar numa empresa 

algum dia.

Quando você me vê aprendendo a pular, saltar, correr e 

movimentar meu corpo, por favor, não diga que estou 

apenas brincando, eu estou aprendendo como meu corpo 

funciona. Eu estou me preparando para o amanhã. 

Hoje, eu sou uma criança e meu trabalho é brincar.
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Estado reforça orientações para enfrentamento da gripe

A Secretaria de Estado da Saúde está reforçando as orientações à população 

para enfrentar a disseminação do vírus Influenza, causador da gripe. A 

principal delas, no momento, é o uso correto de máscaras, que protegem 

contra infecções dos vírus respiratórios, como a Influenza e covid-19. Para 

combater ambas as doenças também é fundamental lavar bem as mãos 

com água e sabão, uso de álcool gel para higienização, manter ambientes 

ventilados e evitar o contato com pessoas gripadas ou resfriadas. 

IDADISMO 

São muitos os estereóti-
pos associados ao envelhecer, 
como quando alguém diz que 
está velho para isso ou para 
aquilo. Um preconceito que 
tem nome: idadismo. Mui-
tos desses termos, expres-
sões, frases e situações que 
expressam a discriminação 
contra pessoas idosas estão 
reunidos no Glossário Co-
letivo de Enfrentamento ao 
Idadismo, lançado em de-
zembro de 2021.

A iniciativa do Glossário 
Coletivo é da Longevida, 
consultoria na área do en-
velhecimento, como parte 
da Campanha de Enfrenta-
mento ao Idadismo “Lugar 
de pessoa idosa é onde ela 
quiser”, lançada em outu-
bro de 2021, em referência 
ao Dia Internacional da Pes-
soa Idosa. 

O termo idadismo é uma 
tradução de “ageism”, criado 
pelo geriatra norte-ameri-
cano Robert Butler em 1969. 
Também chamado de eta-
rismo, ageísmo, velhismo, é 
uma forma de preconceito 
sofrida por pessoas por con-
ta da idade, sobretudo, em 
relação aos indivíduos mais 
velhos. Para muitos, o enve-
lhecimento ainda está asso-
ciado de forma equivocada a 
um período de perdas, soli-
dão e isolamento. Enquanto, 
na verdade, a velhice é uma 
das etapas do curso de vida, 
um período de conquistas e 
desafios como a infância, a 
adolescência e a juventude. 

“A ideia de fazer o Glos-

Katia Brito

Glossário Coletivo destaca o 
preconceito vivido por idosos 
Publicação, lançada em dezembro, reúne termos, expressões, frases e situações que revelam a discriminação

Enfrentamento
Além do Glossário Coleti-

vo, as ações da Campanha de 
Enfrentamento ao Idadismo 
incluíram lives sobre o du-
plo preconceito que muitas 
vezes envolve a pessoa ido-
sa, em relação ao capacitis-
mo (preconceito contra a 
pessoa com deficiência), ao 
racismo, à população LGB-
TQIA+ e a feminização da 
velhice. As lives estão dispo-
níveis no canal do YouTube 
da Longevida.

Velhice
Uma demonstração de 

Divulgação Divulgação 

Divulgação

Glossário Coletivo tem contribuições de São Paulo e Recife

A comparação do idoso com crianças evidencia o preconceito

Sandra Gomes coordenou 
todo o projeto do Glossário  

saúde+
maturidade

como o preconceito contra 
a pessoa idosa é mundial, foi 
vista com a tentativa da Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS) de incluir o ter-
mo “velhice” na atualização 
da Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à 
Saúde (CID), que entra em 
vigor neste mês. Decisão que 
foi revista em dezembro. 

O Movimento “Velhice não 
é Doença”, que mobilizou nos 
últimos meses profissionais 
e instituições do Brasil e de 
outros países, foi determi-
nante para a mudança feita 
pela OMS. No lugar do termo 

“velhice” foi incluído na clas-
sificação “Ageing associated 

decline in intrinsic capacity”, 
que pode ser traduzido como 

“envelhecimento associado 
à capacidade intrínseca em 
declínio”.

sário Coletivo de Enfrenta-
mento ao Idadismo foi de 
reunir palavras e expressões 
que muitas vezes desconhe-
cemos e não temos a noção 
de quanto elas causam sofri-
mento nas pessoas idosas, tais 
como: perda de autoestima, 
aumento do risco de solidão, 
depressão e em alguns casos 
até provocam o suicídio. E 
tudo isso é mais frequente 
do que imaginamos”, explica 
Sandra Gomes, diretora da 
Longevida e coordenadora 
do Glossário.

O material foi elaborado 
em parceria com a Prefeitu-
ra do Recife, por meio da 
Gerência da Pessoa Idosa; 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE); 
Grande Conselho Municipal 
do Idoso de São Paulo; Secre-
taria Municipal de Cidadania 
e Direitos Humanos de São 
Paulo; Casa Vovó Bibia de 
Apoio à Família, também de 
Recife (PE), e o Movimento 
Atualiza. A publicação está 
disponível para download 
gratuito no site da Longevi-
da – www.longevida.ong.br. 

De acordo com Sandra, a 
Longevida tem como prin-
cípio a disponibilidade ao 
diálogo para a construção de 
suas ações. “Neste momento 
entendemos o quanto seria 
importante a participação de 
forma colaborativa de vários 
parceiros, pois a integração 
de diferentes atores sociais 
como o governo, os Con-
selhos de Direitos das Pes-
soas Idosas, a universidade, 
serviços de atendimento e a 

sociedade civil fizeram deste 
material um feito inédito”. 

O Glossário, segundo a 
coordenadora do projeto, é 
uma ferramenta educativa 
para sensibilizar a socieda-
de de como o idadismo é 
reproduzido e muitas vezes 
não percebemos. “Temos um 
longo caminho pela frente e 
vamos acompanhar à luz das 
diretrizes da do documento 
Década do Envelhecimento 
Ativo (2021-2030) que de-
vemos mudar a forma como 
pensamos, sentimos e agi-
mos com relação à idade e 
ao envelhecimento”, conclui.
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CAMPANHA 2022

Criada em 2014, em ja-
neiro de 2022 a campanha 
Janeiro Branco chega à sua 
9ª edição e faz um alerta: 
em tempos de pandemia e 
crises em escala global: #o 
mundo pede saúde mental. 
A iniciativa pretende colocar 
os temas da “Saúde Mental” 
em evidência na sociedade, 
chamando a atenção dos 
indivíduos, das autoridades 
e das instituições sociais.

Uma publicação de no-
vembro de 2021 da Orga-
nização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) destacou 
o efeito da pandemia de 
covid-19 sobre a saúde 
mental e o bem-estar das 
populações das Américas. 
Publicado pela revista The 
Lancet Regional Health – 
Américas, o documento 
examina estudos e dados 
de países da região em um 
esforço para compreender 
melhor o impacto da pan-
demia na saúde mental da 
população. 

Janeiro Branco alerta sobre a 
importância da saúde mental
Especialistas defendem que o tema esteja em evidência, principalmente com a prolongada pandemia e diferentes crises 

Freepik/Banco de Imagens Divulgação 

Vínculos sociais profundos, assim como o contato com a natureza, estão entre as recomendações para a melhora da saúde mental 

Campanha Janeiro Branco chega este ano a sua nona edição 

Os dados do artigo da 
OPAS, que tem como au-
tora principal Amy Tausch, 
mostraram que mais de 
quatro em cada 10 brasi-
leiros tiveram problemas 
de ansiedade; os sintomas 
de depressão aumentaram 
cinco vezes no Peru; e a 
proporção de canadenses 
que relataram altos níveis 
de ansiedade quadrupli-
cou como resultado da 
pandemia.

Os autores do estudo 
pedem uma ação imediata 
para fortalecer os sistemas 
e serviços de saúde mental 
na região, com atenção 
especial à integração do 
apoio psicossocial em se-
tores e ambientes como a 
atenção primária à saúde, 
educação e serviços sociais. 

Para mitigar o impacto 
da pandemia, os autores 
enfatizam que a saúde 
mental deve ser incorporada 
aos planos de preparação, 
resposta e recuperação 

para emergências.

Campanha 
De acordo com Leonardo 

Abrahão, psicólogo, pales-
trante, escritor e criador do 
Janeiro Branco, “2020 e 2021 
acrescentaram novos desa-
fios às antigas demandas da 
saúde mental, mas, também, 
destacaram, sobremaneira, 
a sua importância para a 
humanidade”. Ainda, de 
acordo com o psicólogo, 

“a boa notícia é que saúde 
mental tem jeito sim desde 
que as pessoas, as instituições 
e as autoridades saibam o 
que fazer — e façam o que 
tem que ser feito”.

Entre as atitudes para 
um mundo com mais saú-
de mental, a campanha 
Janeiro Branco destaca 
políticas públicas para a 
saúde mental, prática de 
exercícios físicos, práticas 
e hobbies terapêuticos, 
contato com a natureza, 
condições sociais dignas, 

qualidade de vida, autonomia, 
vínculos sociais profundos 
e estar aberto à aquisição 
de novos conhecimentos. 

 Crianças e jovens 
Gesika Amorim, mestre 

em Educação Médica, pe-
diatra pós-graduada em 
Neurologia e Psiquiatria, 
com especialização em 
Tratamento Integral do 
Autismo, Saúde Mental e 
Neurodesenvolvimento, 
alerta para os impactos 
negativos que a pandemia 
já causou, vem causando 
e as consequências que 
ainda virão, relacionadas 
principalmente à saúde 
mental da população mais 
jovem.

O impacto negativo para 
a saúde mental das crianças 
e adolescentes, segundo 
Gesika, é também por causa 
da quebra de rotina, pela 
falta da vida social nas 
escolas, pela experiência 
do isolamento social e/

ou pela perda de familia-
res, além da dificuldade 
do acesso à assistência e 
tratamento da saúde men-
tal, com o fechamento e a 
paralisação dos serviços de 
saúde, restando apenas o 
atendimento virtual.

Segundo a especialista, 
crianças entre 2 a 4 anos 
de idade, por exemplo, 
perderam, praticamente, 
dois anos do início de suas 
vidas: “São crianças que não 
conviveram em sociedade, 
elas não sabem brincar 
com outras crianças, não 
conviveram em família e, 
em muitas situações, não 
aprenderam a cumprir regras 
e ordens. São crianças que 
não tiveram infância, sem 
acesso a nossa realidade 
antes da pandemia.” 

Um evento tão adverso 
em uma escala global como 
a pandemia de covid-19, 
de acordo com a pediatra, 
quebrou o ciclo do desen-
volvimento das crianças, 
seja através de alterações 
na arquitetura cerebral, 
alterações imunológicas e 
hormonais. E com relação 

aos jovens e jovens adultos, 
é preciso levar em conta 
o aumento dos casos de 
suicídio. Gesika defende 
o acesso ao atendimento e 
ao tratamento com quali-
dade como prioridade para 
que a situação da saúde 
mental no país seja de fato 
transformada. 

“Em primeiro lugar preci-
samos nos adaptar ao novo, 
à essa nova realidade que 
se apresentou para todos 
nós. E precisamos ensinar 
aos jovens a reconhecer as 
próprias emoções. Diferentes 
de nós, que aprendemos a 
enfrentar as dificuldades 
e a viver a nossa verdade 
e liberdade, as novas ge-
rações não sabem lidar 
com a adversidade. Uma 
geração que não sofreu e, 
de repente, perdeu tudo 
o que tinha. Seu mundo 
deixou de ser cor de rosa. 
Outra coisa importante é 
a quebra do preconcei-
to. Precisamos vencer as 
barreiras do preconceito 
do tratamento de saúde 
mental”, finaliza Gesika 
Amorim.
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