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

Sol com muitas nuvens durante o dia. 

mínima máxima

15º 26º

Alto Tietê se prepara para o 
retorno das aulas em fevereiro
Maioria das prefeituras pretende iniciar o ano letivo de 2022 entre os dias 4 e 7 do próximo mês, com a volta presencial

MOGI

  Processo seletivo para estágio na 
Prefeitura começa amanhã. Cidades, página 4

A pandemia do coronavírus 
(Covid-19), embora esteja na 
mira das autoridades de educa-
ção das cidades do Alto Tietê, até 
o momento não se apresentou 
como um impedimento para o 
retorno dos alunos para as au-
las presenciais no ano letivo de 
2022 - esta é a constatação após 
a reportagem após ouvir as secre-
tarias municipais de Educação de 
alguns dos municípios da região. 
Cidades, página 6

REGIÃO

Casas de 

Agricultura serão 

mantidas. p7

Apesar da divulgação das datas, calendário ainda pode sofrer alterações em razão da pandemia

Oswaldo Birke/AIPMI
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Suzano

Plantio de árvores pode ser 
solicitado ao Viveiro Municipal

Para que uma muda possa ser plantada, é preciso 
entrar em contado pelo Disk Árvore. Cidades, página 3
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OAB ITAQUÁ
A primeira fase da construção da nova 
sede da 152ª Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB Itaquaque-
cetuba) já está 80% concluída. Locali-
zada na rua Ademaria, na Vila Virgínia, 
a nova unidade contará com melhor 
infraestrutura para o acolhimento 
dos inscritos na Ordem e para aten-
dimento às demandas da comunida-
de. A previsão é de que o prédio seja 
concluído até junho de 2022.

VACINAÇÃO
A partir de amanhã, pais ou responsá-
veis de crianças com 5 anos ou mais 
poderão levar seus filhos para se va-
cinar contra a Covid-19. A aplicação 
acontece na Igreja Nossa Senhora da 
Paz, de segunda a sexta-feira, das 8 às 
16 horas. Com essa ampliação, todas 
as faixas etárias autorizadas a recebe-
rem os imunizantes ficam liberadas.

CONSELHO DA MULHER I
O Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher (CMDM) de Suzano já se pre-
para para dar início às atividades em 
prol do público feminino neste ano. 
Amanhã, a presidente do órgão, a ad-
vogada e diretora no Serviço de Ação 
Social e Projetos Especiais (Saspe) 

Sandra Lopes Nogueira, tem reunião 
marcada com o secretário municipal 
de Governo, Alex Santos, para articu-
lar novos projetos e ações.

CONSELHO DA MULHER II
O órgão é um conselho consultivo, 
deliberativo, normativo, fiscalizador e 
avaliador de políticas públicas da ci-
dade, que promove a valorização da 
mulher na luta constante para asse-
gurar sua liberdade, igualdade de di-
reitos e garantia de participação nas 
diversas atividades desenvolvidas. 
Criado em 2000 por meio da lei mu-
nicipal nº 3.424/2000, o CMDM conta 
com 18 membros, sendo metade com-
posta por agentes públicos e a outra 
por representantes da sociedade civil.

GUIDO GUIDA
De acordo com a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Poá, o Instituto Al-
pha de Medicina para a Saúde assu-
miu oficialmente a gestão do Pronto 
Atendimento Municipal Guido Guida 
na sexta-feira passada. Na manhã 
de quinta-feira, a prefeita Marcia Bin 
(PSDB) e a secretária de Saúde, Clau-
dia Cristina de Deus, acompanharam 
as reformas e mudanças nas insta-
lações realizadas pela nova gestora.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Educação prejudicada

M
ogi vai começar a vacinação em 
crianças que não possuem co-
morbidade, uma vez que esse 
público já recebeu a primeira 

dose do imunizante contra o coronavírus. 
O leque se abre ainda mais e os passos para 
manter a doença cada vez mais distante, ou 
pelo menos tirar dela o status de pandemia, 
parece estar bem encaminhado. Logo as de-
mais cidades da região devem fazer o mesmo, 
no entanto, sem impedir que outras pessoas, 
que são de outros grupos dos quais a campa-
nha já abordou, possam também se vacinar.

Outro ponto interessante que ocorreu nesta 
semana foi a liberação da Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que a 
CoronaVac também pudesse ser ministra-
das nas crianças, mais um avanço que deve 
ser comemorado. Ainda assim, existem al-
guns pais que vão preterir a vacina, dando 
as mais diversas desculpas para não imuni-
zar os filhos, no entanto, esse cerco come-
ça a se fechar.

Um exemplo disso é o que pode ocorrer 
nas aulas dentro da rede pública estadual. 
O Estado não pode impedir a matrícula de 

estudantes não vacinados porque imuniza-
ção contra a Covid ainda não consta no Pla-
no Nacional de Vacinação (PNI), o que deve 
ocorrer em outra oportunidade, no entanto, 
existe a possibilidade de essas crianças serem 
impedidas de frequentarem as aulas.

Convenhamos, isso é muito difícil de ocor-
rer, afinal todas as crianças têm direito à edu-
cação e não podem ser culpadas por atitu-
des que não cabem a elas, mas sim aos pais, 
no entanto, é uma possibilidade que pode 
ocorrer e, sendo dessa forma, vai haver uma 
quantidade grande de faltas e uma repetên-
cia de ano será inevitável. É esperar para ver

Deve ser muito ruim prejudicar a saúde 
de uma criança em prol de uma ideia que há 
muito perdeu o sentido, como, por exemplo, 
as vacinas causam autismos, alteram o DNA, 
e outras bobagens. Porém, outra coisa que 
também pode ser considerada desumana, é 
prejudicar a educação dela. Não é justo que 
isso ocorra com esse grupo que está come-
çando a vida acadêmica. Num cenário exa-
gerado, a repetência pode até desencorajar 
a continuidade dos estudos e aumentar a 
evasão escolar.

Stephen Hawking, notável 
físico e cosmólogo britânico, 
discorda de Dawkins quando 
este afirma que o Darwinismo 
possui a resposta final para 
todos os “porquês” da vida. 
Hawking diz: “A abordagem 
comum da ciência da constru-
ção de um modelo matemá-
tico é incapaz de responder 
às perguntas sobre por que 
existe um Universo. Por que 
o Universo se dá o trabalho 
de existir?” 

Um dos maiores físicos do 
século passado, Max Planck, 
considerado o pai da Teoria 
Quântica moderna, afirmou: 

“A ciência é incapaz de resol-
ver o mistério fundamental da 
natureza”. Somos incapazes 
de definir o tempo, o espaço, 
a matéria e a energia muito 
menos a alma e o espírito. A 
primeira pergunta do Cate-

A busca e a fuga de Deus

ARTIGO
Mauro Jordão

cismo: “Qual é o fim prin-
cipal do homem?” “É amar 
e glorificar a Deus e gozá-lo 
para sempre”. O propósito de 
Deus ao criar o Universo era 
satisfazer Sua vontade de criar 
beleza e perfeição nas suas 
obras através do seu amor e 
poder; e a seguir criar o ho-
mem à Sua imagem e seme-
lhança no intelecto e na von-
tade, diferente dos animais, 
para ser glorificado por ele 
quando extasiado por tudo 
que vê, ouve, saboreia, chei-
ra  e toca. 

Na rebeldia contra Deus 
ele perde a felicidade de ser, 
e seu vazio existencial ja-
mais é preenchido. A fuga 
de Deus está na ausência 
da Graça. A perda da fé no 
invisível produz o vazio da 
alma e os visíveis “bezerros 
de ouro” da razão nunca hão 

de saciar a fome de carinho 
e proteção do ser humano. 
Só nos braços de Deus há 
repouso e paz. 

A fuga da justiça divina 
faz o homem natural criar 
um deus diluído que der-
rama parte de sua essência 
em todas as coisas que criou, 
incluindo o homem. Sendo 
assim, conforme os panteís-
tas, a natureza e o homem 
são deuses, e não precisa-
mos ir ao templo para ado-
rar um deus, podemos, por 
exemplo, numa floresta nos 
curvar diante da “Mãe Terra” 
e fazer a nossa prece. 

Destruindo a fé num Deus 
único, o homem se julga par-
tícula de Deus e interroga a 
si mesmo: “Por que preciso 
de Deus se sou deus tam-
bém”? O desvio da doutri-
na revelada leva a pessoa à 
perdição eterna.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmal.com
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Viveiro Municipal promove 
o plantio pelo Disk Árvore
Suzano - O Viveiro Municipal 
Tomoe Uemura continua 
dispondo do serviço Disk 
Árvore para toda a popula-
ção de Suzano. Criado em 
2019 com o objetivo de 
arborizar a cidade de forma 
responsável e planejada, o 
projeto atende aos pedidos 
para o plantio de mudas de 
árvores em espaços públicos 
e na frente de residências de 
forma gratuita.

Para ter acesso, o interessado 
pode ligar para o número 
4749-3943 e aguardar a 
visita da equipe do Viveiro 
Municipal, que irá avaliar 
qual a melhor espécie para 
o local apontado, de acordo 
com as características do 
solo e do ambiente. Além 
do plantio, é oferecida uma 
capacitação ao cidadão sobre 
como realizar a manutenção 
de forma adequada.

A arborização de Suzano 
passa também pela oferta de 
mudas cultivadas nas estufas 
do Viveiro Municipal. As 
pessoas que visitam o local 

Ar puro

podem levar uma para casa 
gratuitamente.

De acordo com a primeira-
-dama e coordenadora da 
unidade, Larissa Ashiuchi, 
o Disk Árvore representa o 
desejo da cidade de crescer 
e ser sustentável junto com 
seus moradores. “Plantar 
uma árvore é algo que faz 
um bem enorme não só para 
o meio ambiente, como para 
uma comunidade quando 

existe responsabilidade e 
planejamento. Pensamos 
justamente nisso quando 
iniciamos esse projeto e 
contamos com a participação 
da população”, disse.

Localizado na avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
340, no Jardim Imperador, 
o Viveiro Municipal Tomoe 
Uemura está aberto aos vi-
sitantes diariamente, das 8 
às 17 horas.

Solicitação de plantio pode ser feita via telefone

Wanderley Costa/Secop Suzano

Cultura abre inscrições 
para oficinas artesanais 
Itaquá - A Secretaria de 
Cultura está com inscrições 
abertas até o dia 24 de janeiro 
para as oficinas artesanais 
de férias. São 10 vagas por 
oficina, realizadas do dia 
26 ao dia 29 com duração 
de duas horas cada. As ati-
vidades serão realizadas na 
Loja Colaborativa, que fica 
na praça Padre João Álvares, 
região central.

As oficinas do dia 26 de 
janeiro são de modelagem 
de biscuit, das 10h às 12h, 
e de tricô à mão, das 14h 
às 16h. No dia 27 é a vez 
do artesanato indígena de 
joias, das 10h às 12h, e de 
laços de fita, das 14h às 16h.

Já no dia 28, será ensinado 
como fazer porta-joias com 
reciclagem, das 10h às 12h, 
e pintura em tecido, das 
14h às 16h. No último dia 
(29), a oficina é de bijuterias 
modeladas, das 10h às 12h, 
e crochê anime amigurumi, 
das 14h às 16h.

Há mais de 200 artesãos 
inscritos na secretaria e o 

Até segunda-feira 

objetivo da iniciativa é oferecer 
um atrativo financeiro para 
iniciantes. “O período de 
férias pode ser aproveitado 
para o aprendizado. Uma 
boa opção é justamente essa 
oportunidade de iniciação no 
artesanato, pois pode gerar 
renda complementar e até 
virar uma profissão”, disse a 
secretária de Cultura, Maria 
Ana Rosa.

O prefeito Eduardo Boi-
gues (PP) contou que ações 

como essa devem ocorrer 
ao longo do ano, sempre 
pensando em geração de 
renda. “Sabemos que a crise 
econômica continua no país, 
por isso devemos ter essas 
estratégias e ajudar quem 
está em uma situação mais 
vulnerável”, finalizou.

Os interessados devem ter 
a partir de 16 anos. Inscri-
ções devem ser feitas pelo 
formulário: https://cutt.ly/
QIIomS6.

Há mais de 200 artesãos inscritos na secretaria

Dayane Oliveira/Divulgação 

Centrus mantêm atendimentos 
presenciais nas duas unidades 
Unidades funcionam das 8 às 17 horas e oferecem mais de 20 tipos de serviços para a população da cidade

CIDADANIA

Suzano - O Centro Unifi-
cado de Serviços (Centrus) 
segue prestando uma série 
de atendimentos presenciais 
à população relacionados à 
Prefeitura de Suzano, Sebrae 
e programas do governo 
estadual em seus dois polos 
de atuação. O município 
conta com uma unidade no 
centro (avenida Paulo Portela, 
210) e outra na região norte 
(avenida Francisco Marengo, 
2.301 – Jardim Dona Ben-
ta), que funcionam em dias 
úteis, das 8 às 17 horas. São 
mais de 20 tipos de serviços 
disponíveis.

A sede na área central aten-
de às principais demandas 
relacionadas às secretarias 
municipais de Desenvolvi-
mento Econômico e Geração 
de Emprego, de Assistência e 
Desenvolvimento Social, de 
Meio Ambiente, de Planeja-
mento Urbano e Habitação, 
de Planejamento e Finanças 
e de Saúde. Por sua vez, o 
Centrus Norte, que está 
localizado nas dependências 

do supermercado Nagumo, 
acolhe os moradores de 
forma direcionada com os 
serviços de maior procura.

Os atendimentos são re-
ferentes principalmente ao 
projeto Suzano Mais Emprego, 
que visa a inserção de todas 
as parcelas da população 
no mercado de trabalho; ao 
Programa de Recuperação e 
Estímulo ao Pagamento de 
Débitos Fiscais (Refis); e às 
tratativas com o Banco do 
Povo Paulista. Além destes, o 
Centrus promove acesso aos 
serviços do Sebrae, análise 
de receita e dívidas, cadastro 
imobiliário, assistência técni-
ca para obras, formalização 

de documentos e registros 
do Cartão SUS. Todos eles 
podem ser verificados no site 
oficial da prefeitura (suzano.
sp.gov.br).

Somados, os dois polos 
realizaram cerca de 130 mil 

atendimentos em 2021. Entre 
os principais, a unidade central 
conduziu 2.069 munícipes ao 
Sebrae, encaminhou 13.469 
currículos via Suzano Mais 
Emprego e acumulou mais de 
R$ 200.000,00 em créditos 

no Banco do Povo Paulista. 
Por sua vez, o Centrus Norte 
realizou 3.457 entradas no 
Cartão SUS, forneceu apoio 
a 1.430 micro e pequenos 
empresários e realizou 3.516 
cadastros no Suzano Mais 

Emprego.
De acordo com o secretário 

municipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Geração de 
Emprego, André Loducca, a 
função primária é agilizar 
processos envolvendo os 
cidadãos suzanenses, ofere-
cendo atendimento próximo 
às suas residências. “Apenas 
no Centrus Norte, realizamos 
940 atendimentos por mês, 
provando a importância desta 
segunda unidade. O pensa-
mento em geral é facilitar a 
vida do munícipe e é isso 
que estamos fazendo com 
dois polos localizados em 
pontos de bastante circulação 
de pessoas”, pontuou.

Para entrar em contato 
com o Centrus da região 
central, basta ligar para o 
número (11) 4742-5514. 
Já o Centrus Norte pode ser 
consultado por meio dos 
telefones (11) 4934-5492 
e (11) 4759-1949. Todas 
as informações adicionais 
estão disponíveis no site 
www.suzano.sp.gov.br.

A segunda unidade funciona na avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta

Wanderley Costa/Secop Suzano

Atendimentos 
são referentes 
principalmente 
ao projeto 
Suzano Mais 
Emprego
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Inscrições para processo 
seletivo começam amanhã
Mogi- Na próxima segunda-

-feira, a partir das 9 horas, a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
abre inscrições para um pro-
cesso seletivo de formação de 
cadastro reserva de estagiários 
de ensino superior e técnico, 
regularmente matriculados 
em instituições públicas ou 
privadas, de diversas áreas. 
É um procedimento inédito 
na Prefeitura.

O processo seletivo será 
realizado pela Universidade 
Patativa do Assaré, e os inte-
ressados deverão inscrever-

-se por meio do site www.
universidadepatativa.com.br. 
O período vai das 9 horas de 
24 de janeiro às 23h59 de 22 
de fevereiro de 2022.

O edital com todas informa-
ções e critérios para participação 
pode ser consultado no Portal 
da Transparência da Prefeitura 
(www.transparencia.pmmc.
com.br/concursos-publicos).

Segundo o edital, as vagas 
para estagiário serão preenchidas 
durante o período de vigência 
do processo seletivo, mediante 

Estagiários

convocação dos candidatos 
aprovados, de acordo com a 
classificação e a existência de 
vagas na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes.

Serão reservadas 10% das 
vagas oferecidas no processo 
seletivo para pessoas com defi-
ciência, desde que as atividades 
de estágio sejam compatíveis 
com a deficiência de que a 
pessoa é portadora.

 Para se inscrever, o can-
didato deverá acessar o site 
www.universidadepatativa.
com.br, no campo “Concursos 

em andamento”, localizar o 
processo seletivo em ques-
tão e seguir as orientações, 
conforme edital. O processo 
seletivo terá etapa única, que 
será uma prova online, com 
questões objetivas de múltipla 
escolha. Para realização da 
prova online, há uma série de 
condições listadas no edital.

Dúvidas poderão ser sanadas 
pela Universidade Patativa 
do Assaré, pelo telefone (88) 
3512-2450 ou do e-mail se-
lecaomogidascruzes@univer-
sidadepatativa.com.br.

Edital pode ser consultado no Portal da Prefeitura

Divulgação/PMMC

Expresso Turístico faz  
1ª viagem após dois anos

Mogi - A primeira viagem 
do Expresso Turístico da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) 
para a cidade de Mogi das 
Cruzes ocorreu ontem. A 
viagem é retomada após 
meses de paralisação devido 
às restrições sanitárias do 
governo do Estado em razão 
do coronavírus (Covid-19). 

O Expresso Turístico foi 
retomado no início do mês, 
após quase dois anos de 
interrupção com a pandemia. 
As viagens abrangem o Alto 
Tietê, além de percursos para 
Jundiaí e Paranapiacaba. A 
primeira viagem aconteceu 
para Jundiaí, e no final de 
semana passada foram feitas 
excursões para a cidade de 
Paranapiacaba.

Segundo a CPTM, a reto-
mada do Expresso Turístico 
começou gradativamente com 
as políticas de flexibilização 
para atender exclusivamente 
passageiros que compraram 

Ferrovia

bilhetes antes da pandemia 
e não puderam viajar, com 
viagens-teste em agosto 
do ano passado. “Para os 
passeios do próximo ano, 
os ingressos são vendidos 
na bilheteria da estação Luz, 
de segunda a sexta-feira 
das 9 às 18 horas, e nos 
sábados e domingos das 
7 às 9 horas”, informou 
a CPTM.

O trem sai às 8h30 da 

plataforma 4 da Estação 
Luz e retorna à capital às 
16h30, e dispõe de 172 
poltronas para acomoda-
ção dos turistas, e espaço 
para cadeirantes. O passeio 
panorâmico ocorre desde 
2009, onde os passageiros 
apreciam a paisagem e co-
nhecem a história da estrada 
de ferro e do povoamento e 
industrialização das cidades 
no trecho.

André Diniz

Trem possui 172 poltronas e parte da Estação da Luz

Divulgação/CPTM

Ilha Marabá, Viveiro de Mudas e 
Pq. Municipal abrem inscrições

Agendamento é feito pelos técnicos da secretaria, a partir de uma análise de demanda e da disponibilidade de horários

VISITAS MONITORADAS

Mogi- Os mogianos podem 
fazer inscrições para visi-
tas monitoradas ao Núcleo 
Ambiental Ilha Marabá, no 
Mogilar, ao Viveiro Municipal, 
no Parque Leon feffer, e ao 
Parque Municipal Chiquinho 
Veríssimo. As visitas ocor-
rem durante a semana, em 
grupos reduzidos e com uso 
obrigatório de máscara. Os 
equipamentos são gerenciados 
pela Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente. 

O agendamento é feito 
pelos técnicos da secretaria, 
a partir de uma análise de 
demanda e da disponibilidade 
de horários, formando os 
grupos. O contato pode ser 
feito por meio do telefone 
4798-5959 ou pelo e-mail 
svma@mogidascruzes.sp.gov.
br. As visitas são uma boa 
opção de lazer e educação 
ambiental para os mogianos.

Na Ilha Marabá, as pessoas 
assistem a uma palestra sobre 
o ecossistema da várzea do 
Tietê e percorrem a trilha que 
dá acesso às margens do rio. 

Já no Viveiro Municipal, os 
visitantes conhecem o espaço 
e as diferentes espécies exis-
tentes no local – são cerca 
de 25 mil mudas.

Outra opção de visita 
monitorada é ao Parque 
Municipal Chiquinho Verís-
simo. Ela começa com uma 
pequena palestra, na qual 
os participantes aprendem 
um pouco sobre a história 
do espaço e da Serra do Ita-
peti. Em seguida acontece a 

trilha, considerada de média 
complexidade e com cerca de 
1,5 quilômetro de extensão.

A recomendação é para 
que os participantes ve-
nham com calça comprida, 
além de calçados fechados e 

confortáveis. Além disso, é 
importante levar repelentes, 
protetor solar, lanche e água. 
No parque existem cerca 
de 300 espécies de aves 
identificadas, além de 40 
tipos de mamíferos.

Feira Agroecológica
Na Ilha Marabá ocorre 

a Feira Agroecológica, que 
desde o dia 6 de novembro 
acontece todos os sábados. 
A iniciativa é fruto de uma 
parceria entre as Secretarias 

Municipais de Agricultura, 
Cultura e Verde e Meio Am-
biente, além da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (Cati/CDRS). A 
feira atende a uma demanda 
por produtos orgânicos e é a 
primeira com este perfil na 
cidade. O objetivo estimular o 
desenvolvimento sustentável 
por meio da produção agrícola 
orgânica, agroecológica ou 
em transição.

Os visitantes encontram na 
feira barracas de hortifrutis, 
produtos agroecológicos, 
em transição agroecológica, 
orgânicos, mel e derivados, 
panificação e confeitaria, 
bem como artesanato. Os 
feirantes foram selecionados 
por meio de chamamen-
to público. A prática da 
agroecologia consiste na 
produção sustentável, sem 
emprego de transgênicos ou 
agrotóxicos e considerando 
todo ecossistema envolvido, 
incluindo os componentes 
ecológicos, socioculturais, 
técnicos e econômicos.

Visitas ocorrem durante a semana, em grupos reduzidos e uso obrigatório de mascara

Divulgação/PMMC

Visitas são 
uma boa 
opção de lazer 
e educação 
ambiental
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“Quem Prospera Sempre 
Alcança” será em fevereiro
Mogi - O município vai 
receber, nos dias 9 e 10 de 
fevereiro, duas apresentações 
gratuitas do espetáculo Quem 
Prospera Sempre Alcança 
e também duas sessões da 
oficina A Figura do Palhaço. 
O projeto já está em sua 
terceira edição, tem apoio 
da Lei Nacional de Incentivo 
à Cultura e vai percorrer di-
versas cidades do Brasil. Em 
Mogi, a atração é oferecida 
com apoio da Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cutura. O espetáculo 
será apresentado no Thea-
tro Vasques e as oficinas 
acontecerão na Casa do Hip 
Hop. Para as oficinas, serão 
duas turmas e as inscrições 
já estão abertas.

Quem Prospera Sempre 
Alcança é um espetáculo 
de teatro musical que chega 
agora à sua terceira turnê 
nacional. A produção teve 
duas temporadas de suces-
so, sendo a última online e 
agora volta a ser apresentado 
presencialmente. A Secretaria 

Espetáculo

Municipal de Cultura lembra 
que está cumprindo todos 
os protocolos sanitários e 
restringindo em até 70% 
a ocupação dos espaços 
municipais culturais.

As duas apresentações 
do espetáculo acontecem 
no Theatro Vasques, nos 
dias 9 e 10 de fevereiro, às 
20 horas. Já as sessões da 
oficina serão nos mesmos 
dias, na Casa do Hip Hop, 
a partir das 14 horas.

Peça será encenada no Teatro Vazques, nos dias 9 e 10

Divulgação

Cobertura do Pátio da Feira 
de Braz Cubas é entregue
Mogi- A vice-prefeito Priscila 
Yamagami Kähler (Pode) 
entregou, na sexta-feira, as 
obras de cobertura da Praça 
Maria Luiza da Rocha Cave-
naghi, o tradicional Pátio da 
Feira de Braz Cubas. 

O espaço deverá oferecer 
mais conforto e segurança 
aos feirantes e frequentadores, 
além de viabilizar outras 
atividades comunitárias. 

“Essa obra é também uma 
importante valorização para 
os profissionais que atuam 
nas feiras livres com tanta 
dedicação, empenho e carinho 

Obras

para levar alimentos e saúde à 
nossa mesa”, afirmou Priscila.  

As obras de cobertura do 
Pátio da Feira de Braz Cubas 
contemplaram uma área total 
de 3.083,61 m2 e foram 
executadas pela empresa 
Demax, com investimento de 
R$ 2.561.450,40. No local, 
as feiras-livres acontecem às 
sextas-feiras, das 7 às 12h30, 
com a participação de 39 
feirantes, e aos domingos, 
das 6 às 13h30, com 50 
feirantes. 

“A Secretaria de Agricul-
tura vem trabalhando para 

viabilizar melhores espaços 
para os feirantes e os consu-
midores. Estamos planejando, 
em conjunto com as demais 
Secretarias da Prefeitura, ati-
vidades culturais, esportivas 
e de lazer para a população”, 
explicou o secretário de 
Agricultura, Felipe Almeida. 

Também estiveram pre-
sentes no evento o deputado 
estadual Marcos Damásio 
(PL), o presidente da Câ-
mara Municipal de Mogi 
das Cruzes, Marcos Furlan 
(DEM), e demais vereadores 
de Mogi

Obras de modernização seguem 
avançando no bairro Vila Oroxó
Trabalhos que estão sendo realizados no local prometem melhorar o abastecimento de água da população

SEMAE

Mogi- O Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
continua, na semana de 
24 a 28 de janeiro, com as 
obras de modernização do 
abastecimento da área les-
te da cidade. Os trabalhos 
avançam na Vila Oroxó com 
o assentamento de redes para 
travessia de uma faixa da 
Transpetro na Via Benedito 
Ferreira Lopes e avenida 
Lothar Waldemar Hoehne, 
etapa importante para a 
futura operação dos novos 
reservatórios do bairro. Para 
realização desses trabalhos, 
não há previsão de interrupção 
do abastecimento.

Os serviços integram o 
projeto de setorização, que é 
a divisão de uma grande área 
de distribuição em sistemas 
menores para aperfeiçoar o 
fornecimento de água e o 
gerenciamento de pressão, 
agilizar manutenções e di-
minuir perdas.

O investimento total pre-
visto na setorização da região 
leste é de R$ 10 milhões, 

incluindo os materiais. Os 
bairros beneficiados vão 
de Sabaúna à Vila Oroxó, 

passando por Botujuru, todo 
distrito de Cezar de Souza, 
Jardim Maricá, Ponte Grande, 

Jardim Aracy e Itapety, ao 
longo da margem direita 
do rio Tietê.

Apesar das ações, não deve ocorrer a interrupção do fornecimento de água

Pedro Chavedar/PMMC

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS DO SEMAE 
PARA SETORIZAÇÃO LESTE (24 a 28 
de janeiro de 2022)
Segunda-feira (24/01) 
Serviço: travessia da Transpetro na Via Benedito Fer-
reira Lopes (Vila Oroxó) 
SEM IMPACTO NO ABASTECIMENTO 
 
Terça-feira (25/01) 
Serviço: travessia da Transpetro na Via Benedito Fer-
reira Lopes (Vila Oroxó) 
SEM IMPACTO NO ABASTECIMENTO 
 
Quarta-feira (26/01) 
Serviço: travessia da Transpetro na avenida Lothar 
Waldemar Hoehne (Vila Oroxó) 
SEM IMPACTO NO ABASTECIMENTO 
 
Quinta-feira (27/01) 
Serviço: travessia da Transpetro na avenida Lothar 
Waldemar Hoehne (Vila Oroxó) 
SEM IMPACTO NO ABASTECIMENTO 
 
Sexta-feira (28/01) 
Serviço: travessia da Transpetro na avenida Lothar 
Waldemar Hoehne (Vila Oroxó) 
SEM IMPACTO NO ABASTECIMENTO
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Nova etapa da vacinação 
começa amanhã na cidade
Poá - A Prefeitura inicia ama-
nhã a imunização contra o 
coronavírus (Covid-19) das 
crianças de 10 anos completos 
sem comorbidades. No entanto, 
para a vacinação, é necessário 
agendamento prévio por meio 
do site da Prefeitura de Poá. 
Além disso, também a partir 
de segunda-feira, haverá mu-
danças nos horários e postos 
de vacinação infantil e adulta.

Para agilizar o atendimento, 
é importante realizar o pré-

-cadastro no site do governo do 
Estado, o Vacina Já (vacinaja.
sp.gov.br) e preencher todos os 
dados. Em seguida, é preciso 
acessar o site oficial da Prefeitura 
de Poá (www.poa.sp.gov.br) 
e fazer o agendamento. Para 
a imunização, é necessária a 
apresentação de documento 
com foto e CPF (ou cartão 
do SUS) das crianças, além 
de comprovante de endereço.

O diretor de Vigilância em 
Saúde, Leonardo Barbosa 
Garcia, informou que a partir 
de amanhã, a Campanha de 
Vacinação terá mudanças nos 

Covid

locais e horários tanto para o 
público adulto como para o 
infantil. “Após o anúncio do 
pacote de melhorias na área 
da Saúde, para facilitar aos 
poaenses, haverá alteração 
nos locais e horários da Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19. A partir de agora, 
nas unidades que funcionarão 
com horário estendido de 
12 horas, a imunização será 
oferecida das 9 às 18 horas. 
Já os postos com atendimento 
de oito horas, manterão a 

campanha das 9 às 15 horas”, .
Os postos de vacinação 

infantil serão na UBS Vila 
Júlia, das 9 às 15 horas, e nas 
unidades de Calmon Viana, 
Jardim Nova Poá e Jardim 
América, das 9 às 18 horas. 
Já os locais para a vacinação 
adulta, serão nos postos da 
Vila Jaú, Jardim Pinheiro, Vila 
Pereta,Jardim Santa Helena e 
Jardim Débora, das 9 às 15 
horas, e nas unidades Cidade 
Kemel e Vila Varela, das 9 às 
18 horas.

Prefeitura fez alterações nos locais de vacinação

 Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Municípios se preparam para o 
retorno das aulas em fevereiro
Aulas voltam entre 4 e 9 de fevereiro em algumas das cidades; secretarias mantém inicialmente a volta 100%

EDUCAÇÃO

Região - A pandemia do 
coronavírus (Covid-19), 
embora esteja na mira das 
autoridades de educação das 
cidades do Alto Tietê, até o 
momento não se apresentou 
como um impedimento 
para o retorno dos alunos 
para as aulas presenciais 
no ano letivo de 2022 - 
esta é a constatação após a 
reportagem após ouvir as 
secretarias municipais de 
Educação de alguns dos 
municípios da região.

Segundo a Secretaria de 
Educação de Mogi das Cruzes, 
a volta está prevista para o 
dia 4 de fevereiro, com a 
expectativa de receber mais 
de 47 mil alunos para a 
rede. A Pasta informou que 
as escolas estão preparadas 
para receber os alunos, e que 
cada unidade possui uma 
Brigada da Pandemia para 
acompanhar o cumprimento 
dos protocolos sanitários. 

“O Gabinete de Articulação 

para o Enfrentamento da 
Pandemia na Educação (Gae-
pe) foi o primeiro gabinete 
municipal do país e teve um 
trabalho importante para a 
retomada segura, em mais de 

98% das escolas e creches, 
sendo 50% delas ainda no 
primeiro semestre, e o tra-
balho terá continuidade em 
2022”, declarou em nota.

A cidade de Itaquaquecetuba 

estuda o retorno dos mais 
de 42 mil estudantes para 
o dia 7 de fevereiro, mas 
informou que ainda segue a 
fase de matrículas na rede e 
declarou que ainda mantém 

o plano de transição elabo-
rado em 2021 para as aulas 
presenciais. “A proposta da 
secretaria de Educação é 
iniciar com 100% presencial 
e, se necessário, medidas 
cabíveis serão aplicadas”, 
informou a administração 
municipal sobre o aumento 
de casos de Covid-19 com 
a nova variante ômicron.

Suzano também deve 
voltar no dia 7 de feverei-
ro com as aulas para 26,2 
mil alunos, seguindo os 
protocolos estabelecidos 
no ano passado, com o 

retorno gradativo das aulas, 
como o uso obrigatório de 
máscara em sala de aula e 
distanciamento social. “Neste 
primeiro momento, o retor-
no será integral. Contudo, 
uma avaliação acontece 
semanalmente pelo Comitê 
Municipal de Enfrentamento 
à Covid-19, podendo ter 
novas determinações até a 
data do início do ano letivo”, 
informou.

Já em Guararema, a cida-
de pretende voltar com as 
aulas no dia 9 de fevereiro 
para 3,5 mil alunos, e in-
formou que irá manter os 
protocolos instituídos no 
ano passado como a afe-
rição da temperatura nas 
escolas, higienização dos 
professores e alunos com 
reservatórios nas salas de aula 
e das superfícies. “Todas as 
decisões serão tomadas com 
base na análise do cenário 
vigente, considerando o que 
for definido em reunião do 
comitê Covid”, declarou a 
Pasta da Educação.

André Diniz

Em Mogi das Cruzes é esperado que 47 mil estudantes voltem às aulas no dia 4

Divulgação/PMMC

Kits serão enviados nas 
primeiras semanas de aula
Ferraz - Por meio da Secretaria 
de Educação, a Prefeitura 
começará a entrega do kit de 
material escolar a partir das 
primeiras semanas de aula. 
De acordo com o calendário 
escolar, o início do ano letivo 
será em 7 de fevereiro para 
as Escolas Municipais de 
Educação Básica (Emebs) 
de educação infantil, fun-
damental e Educação Para 
Jovens e Adultos (EJA).

Cada unidade organizará 
seu próprio cronograma de 
entrega para mais de 16 mil 
alunos, pois há anos as crian-
ças recebiam os materiais no 
meio do ano letivo. Ao todo, 
quatro kits serão distribuídos 
e divididos por grupos.

Os alunos do ensino in-
fantil, por exemplo, rece-
berão caderno, lápis de cor, 
apontador, lápis de escrever, 
tinta guache, cola, massa de 
modelar, pincel, borracha, 
giz de cera, pintura para 
dedo e caneta esferográfi-
ca. O ensino fundamental 
I conta com folha de sulfite, 

Material escolar

caderno, tesoura, lápis, borra-
cha, caneta, cola, giz de cera, 
régua, lápis de cor, caneta 
esferográfica e apontador. 
Já o ensino fundamental II 
e a EJA terão caderno, lápis, 
caneta, borracha, tesoura, 
cola, caneta marca texto e 
lápis de cor.

Os professores também 
recebem o material, com 
papel sulfite, caderno, lápis 
de cor, caneta, lápis, cola, 
tesoura, borracha, apontador 

e caneta marca texto.
Segundo a secretária Adriane 

Alcantara, o objetivo é que 
todos os alunos recebam 
os materiais o mais rápido 
possível. “Após dois anos de 
pandemia, vamos oferecer um 
retorno escolar com otimismo 
e mais dignidade para nossos 
estudantes. A distribuição 
dos kits também é uma ação 
educacional pautada na re-
dução das desigualdades”, 
destacou.

Material será entregue parqa mais de 16 mil alunos

Maxson Rodrigues/Secom Ferraz

Itaquaquecetuba 
estuda o 
retorno dos 
mais de 42 mil 
estudantes
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Secretaria divulga vagas 
de trabalho da semana
Guararema - A Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho 
na cidade. Nesta semana, 
o SAT está mediando 39 
oportunidades profissionais.

As vagas que exigem Ensino 
Fundamental completo são 
para mecânico de motoci-
cleta, pedreiro, motorista 
D (duas vagas), cozinheira, 
caseiro (casal) e ajudante de 
cozinha, auxiliar de cozinha/
chapeiro, camareira, porteiro 
e recepcionista.

Já as vagas com exigência 
de Ensino Médio são para 
garçom (duas vagas), auxiliar 
de recebimento, operador 
de caixa, auxiliar de confei-
teiro, recepcionista, técnico 
de informática, atendente/
garçom, porteiro, atendente 
(quatro vagas), inspetor de 
qualidade, auxiliar de mar-
keting, vendedor externo e 
jovem aprendiz.

Para quem já concluiu 

Emprego

o Ensino Superior há vaga 
para farmacêutico, assistente 
fiscal e estágio em ciências 
contábeis. Há ainda vagas 
com escolaridade indiferente: 
ajudante geral, faxineira/
cozinheira, ajudante ope-
racional, costureira(o) (duas 
vagas), caseiro casal e caseiro/
tratador de cavalos. Tanto 
para quem já completou 
quanto para quem ainda 
cursa o Ensino Superior, há 
vagas para logística.

Os interessados podem 
se candidatar às vagas pe-
los telefones 4693-1717 e 
4693-1432. Para quem ainda 
não possui cadastro ou está 
desatualizado, basta acessar 
o link no site da Prefeitura 
de Guararema (guararema.
sp.gov.br) ou comparecer 
na Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
de segunda a sexta-feira, das 
8 horas às 11h30, e das 13 
horas às 16h30.

SAT está mediando diversas oportunidades na cidade

Tiago Morais/Divulgação 

Estado confirma manutenção 
das unidades da Agricultura 
Condemat vem lutando, desde 2020, para que sejam mantidas as Casas de Agricultura e escritórios no Alto Tietê

APOIO 

Região - Após solicitação 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), está 
confirmada a manutenção 
das Casas de Agricultura 
e escritórios de Desenvol-
vimento Rural e de Defesa 
Agropecuária, vinculados à 
Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI) da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado, 
que atendem a região do 
Alto Tietê. A medida foi 
anunciada ontem durante 
visita do secretário da pasta 
estadual, Itamar Borges, à 
região.

Desde 2020, quando foi 
anunciada a possibilidade de 
fechamento das unidades, o 
Condemat vem atuando, por 
meio da Câmara Técnica de 
Agricultura, em parceria com 
os representantes regionais 
da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária e do Sindicato 
Rural de Mogi das Cruzes na 
defesa da manutenção das 
Casas de Agricultura.

Durante o encontro, o 
vice-presidente do Condemat 
e prefeito de Salesópolis, 
Vanderlon Gomes, relembrou 
a batalha da região para que 
as unidades fossem mantidas 
e solicitou a estruturação 
das equipes administrativas 
e de campo.

“Ficamos felizes em saber 
que os órgãos estaduais de 
apoio aos pequenos e mé-
dios produtores rurais serão 
mantidos na região, mas é 
preciso destacar as dificul-
dades enfrentadas no dia 
a dia no atendimento aos 
agricultores, diante da falta 
de servidores. É importante 
que haja uma estruturação 
nestas unidades para que 
sigam prestando o apoio 
necessário aos produtores”, 
disse.

A atual estrutura da Secre-
taria de Estado da Agricultura 
no Alto Tietê atende 10 dos 
12 municípios do Condemat. 
São um Escritório de Defesa 
Agropecuária e um Escritório 
de Desenvolvimento Rural, 

que funcionam em Mogi 
das Cruzes, e seis Casas da 
Agricultura – Biritiba Mirim, 
Guararema, Mogi das Cruzes, 
Salesópolis, Santa Isabel e 
Suzano.

De acordo com o secretário 

de Estado, além da manutenção 
das unidades, a contratação de 
novos servidores é prioridade 
da gestão. “Em que pese a 
grande falta de funcionários 
que temos, nós encaramos 
o desafio de manter estas 

unidades de portas aber-
tas e estamos lutando para 
buscar o reforço de pessoal”, 
destacou o secretário.

O Alto Tietê é conhecido 
historicamente como “Cin-
turão Verde” por sua intensa 

atividade agropecuária, na qual 
são produzidos alimentos e 
bens de consumo diversifi-
cados e que abastecem cerca 
de 20 milhões de habitantes 
da Região Metropolitana.

Parceria
O tema foi debatido du-

rante o evento que celebrou 
parceria da Secretaria Estadual 
com a Fundação Banco do 
Brasil, para desenvolvimento 
do programa Brasileiros pelo 
Brasil contemplando Poá 
com 2 mil cestas básicas e 
2 mil vale gás.

Ainda durante o even-
to, o secretário de Estado 
anunciou a destinação de 
viaturas para ronda rural 
para os municípios de Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema 
e Mogi das Cruzes.

Também participaram do 
encontro a prefeita de Poá, 
Márcia Bin; a vice-prefeita 
de Mogi das Cruzes, Priscila 
Yamagami, e o vice-prefeito 
de Ferraz de Vasconcelos, 
Daniel Balke.

Vanderlon Gomes relembrou da batalha para que unidades fossem mantidas

Condemat/Divulgação 

Secretário anuncia repasse 
de R$ 500 a agricultores
Mogi - O secretário de Estado 
da Agricultura, Itamar Borges, 
esteve na sexta-feira à tarde, 
na cidade, para anunciar o 
repasse de R$ 500 mil, por 
meio da Fundação do Banco 
do Brasil, para pequenos 
agricultores, por meio de 
cooperativas. O benefício 
é resultado do Programa 
Brasileiros pelo Brasil, que 
conecta as pontas da cadeia 
produtiva: quem planta e 
quem está em situação de 
vulnerabilidade. 

O recurso pode ser utilizado 
na compra de produtos de 
pequenos produtores rurais 
para distribuição de cestas 
de alimentos às famílias que 
precisam ou, ainda, investir 
em ações estruturantes, in-
centivando a economia local, 
gerando trabalho, renda e 
contribuindo para o desenvol-
vimento social dos brasileiros. 

“As grandes estrelas desse 
programa são os produtores 
rurais, que garantem a base 
do desenvolvimento. É um 
setor imprescindível para a 

Programa

nossa cidade e que merece 
todo reconhecimento e apoio 
necessários”, afirmou a vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
(Pode), que representou o 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
na cerimônia. 

O secretário municipal de 
Agricultura, Felipe Almei-
da, comemorou a iniciativa. 

“Agradecemos ao Banco do 
Brasil por esse apoio aos 
nossos produtores rurais, 
que chega num momento 
muito importante para a 
economia”, disse. “Apesar da 
pandemia, a Agricultura não 
parou de produzir, mesmo 
sem saber se iria ou não 
vender e até mesmo tendo 
que doar suas produções”, 
acrescentou o presidente do 
Sindicato Rural de Mogi das 
Cruzes, Gildo Saito. 

O secretário estadual ex-
plicou detalhes da iniciativa e 
ainda falou sobre ourtas ações 
no fomento da Agricultura 
em Mogi das Cruzes, como, 
por exemplo, o subsídio 

municipal de 10% ofertado 
no seguro rural. “Hoje o 
que mais o produtor rural 
precisa é de segurança, por 
isso Mogi das Cruzes está 
de parabéns”, elogiou. Ele 
ofereceu, ainda, duas via-
turas para a realização de 
rondas de patrulhamento 
rural em parceria com a 
Guarda Municipal. 

No final, o secretário en-
tregou o prêmio Forbes de 
destaque na Agricultura à 
produtora mogiana Simone 
Silotti, de Quatinga, criadora 
no projeto “Faça um Bem 
Incrível”, que deu origem 
aos repasses pela Fundação 
Banco do Brasil. “Nossa 
proposta atua fortemente 
no combate ao desperdício 
no campo e no combate à 
fome”, resumiu. Neste sábado 
(22/01), a iniciativa fará a 
entrega de meia tonelada de 
alimentos cultivados e cole-
tados na cidade para doação 
na Comunidade Caboré, 
assentamento Laranjeiras, 
no extremo leste da capital.  
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Agora é o momento 

mais importante da 

sua vida e aqui, onde 

você está, o lugar para 

o viver. Saber aproveitar 

plenamente o presente 

é uma arte e algo 

indispensável, mas nem 

sempre é alcançável por 

todos.

Saiba viver no presente, 

no momento, pois o 

passado já passou e o 

futuro ainda não chegou 

nem ninguém pode 

garantir que chegará.

MOMENTO
especial

O AQUI E O AGORA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
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geada
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WALKIRIA DUPRAT

DIA 24

AKIKO NAGASAWA

“ Que vire rotina acordar todos os 
dias com o coração leve.”

 cultura@jornaldat.com.br

Viva o ‘aqui e o agora’ 

como o espaço e o tempo 

que realmente importam 

na sua vida, pois só assim 

se vive plenamente!

Volta às aulas na educação infantil

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

O momento pede atenção, sabemos que a 
realidade de algumas famílias faz com que a 
criança precise ir para a escola e esta deve 
apresentar os protocolos de segurança,  entre 
eles, adequar os espaços físicos de acordo com 
o número de alunos e estar autorizada para 
receber as crianças e professores. A escola é 
o lugar onde as crianças sentem-se seguras e 
amadas, mas o momento pede muita atenção! 
Para que a retomada seja feita de forma segura 
é necessário primeiramente que haja uma 
parceria nos combinados entre escola e família, 
um trabalho de conscientização seguindo 
rigorosamente os protocolos. 
O diálogo em casa com as crianças deve ser de 
forma tranquila e bem explicado respeitando 
as faixas-etárias, sem intenção de provocar 

“medo” e sim compreensão da situação atual 
que estamos vivendo. Na escola a professora 
dará continuidade a explicação reforçando 
a importância do uso da máscara, de lavar e 
higienizar as mãos  periodicamente, priorizar 
espaços ao ar livre, explicar que os lanches 
não podem ser compartilhados assim como os 
brinquedos e que não podem ter contatos fi sicos 
com os colegas e professores! Uma dica na 
educação infantil é contar com um planejamento 
para que todas essas regras sejam aplicadas 
de forma lúdica. Assim todos se sentem mais 
seguros e as crianças aprendem brincando!
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Suzano arrecada livros para Centro de Convivência de idosos 

A Prefeitura de Suzano está recebendo doações de livros no Centro de 

Convivência da Melhor idade Maria Picoletti e no Centro de Educação e 

Cultura Francisco Carlos Moriconi, ambos localizados na rua Benjamin 

Constant, nos números 1.375 e 682, respectivamente. As entregas podem 

ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os itens devem estar 

em bom estado. De acordo com a coordenadora do Centro de Convivência, 

Adelaide Fischer, o local conta com uma biblioteca comunitária. 

PERSPECTIVAS 

O principal desafio para 
a população idosa neste ano 
deve ser a retomada da “vida 
normal”, interrompida pela 
prolongada pandemia de co-
vid-19. “Voltar à vida normal 
não vai ser fácil. Muitos ido-
sos estão completamente iso-
lados, com depressão, com 
medo de sair de casa, de ver 
gente, muitos com sequelas 
do covid, endividados com 
empréstimos consignados 
feitos para ajudar familiares 
ou vitimas dos próprios sis-
temas financeiros que, sem 
solicitar o empréstimo, de-
positam o valor na conta do 
aposentado e depois ele não 
consegue devolver sem pagar 
juros. Enfim, superar tudo 
isso será um grande desa-
fio”, destaca Juraci Fernan-
des Almeida, presidente do 
Conselho Municipal do Idoso 
(CMI) de Mogi das Cruzes. 

O Conselho não parou 
e, em 2022, já teve sua pri-
meira reunião no dia 11 de 
janeiro. No encontro, segun-
do Juraci, foram debatidas 
a reorganização da rede de 
atendimento à pessoa ido-
sa na Assistência Social, e a 
reestruturação de serviços 
voltados à população idosa, 
como o projeto Cecim (Cen-
tro de Convivência do Idoso 
Mogi das Cruzes), que está 
suspenso temporariamente, 
e o Pró-Hiper. Serviços que, 
de acordo com ela, precisam 
ser atualizados. 

Segundo a presidente do 
órgão em Mogi, os Conselhos 
são de fundamental impor-

Katia Brito

Novo ano tem  expectativa e 
desafios para idosos mogianos
Presidente do Conselho Municipal do Idoso destaca a importância do órgão, projetos e expectativas para 2022

ILPIs 
Um problema antigo não 

apenas em Mogi, mas em 
outras cidades do Estado é a 
fila de espera para uma vaga 
em uma instituição de lon-
ga permanência para idosos 
(ILPI), como são chamados 
as casas de repouso, asilos e 
residenciais. “Essa novela é 
antiga. Pessoas idosas estão 
vivendo de forma indigna, 
sem família e sem teto. En-
velhecer não está fácil”, afir-
ma a presidente do Conselho 
Municipal do Idoso. Juraci 
conta que uma reunião deve 
ser marcada em breve com 
o prefeito de Mogi, Caio 
Cunha, e ela sugeriu que in-
clua secretários municipais, 
para traçar projetos para um 

Prefeitura de Mogi/Divulgação Arquivo Mogi News

Equipamentos e serviços voltados para a população idosa em Mogi estão, aos poucos, retomando as atividades presenciais 

Juraci Almeida destaca o 
papel do Conselho do Idoso

saúde+
maturidade

envelhecimento ativo, par-
ticipativo e saudável para a 
população mogiana.

“Recentemente a mesa di-
retora do CMI teve uma re-
união com o prefeito Caio 
Cunha e minha primeira 
pergunta pra ele foi: ‘O que 
está sendo feito para que a 
população idosa mogiana 
que, já ultrapassa os 64 mil, 
tenha um envelhecimento 
ativo, participativo e sau-
dável? O que temos progra-
mado para a pessoa idosa 
dentro das pastas da Saúde, 
Esporte, Cultura, Lazer, para 
que isso seja uma realidade?’ 
Ele, com muita sinceridade, 
me respondeu: ‘Minha prio-
ridade eram as crianças, mas 
a senhora tem razão. Preci-

samos ter um planejamento 
para essa população’”, rela-
ta Juraci, confiante de que 
o planejamento seja feito e 
executado.

Eleições
Este é um ano eleitoral e 

o envelhecimento deveria 
estar na pauta dos candida-
tos. “Como sempre a pessoa 
idosa está apenas no discur-
so. Ninguém quer cuidar dos 
idosos, nem a família. No 
Conselho, me deparo com 
isso todos os dias através das 
inúmeras denúncias de vio-
lência, uma mais triste que 
a outra”, afirma.

O desafio também é esti-
mular a participação na co-
brança de projetos. “Os da-
dos da Eleição 2020 mostram 
que houve um aumento sig-
nificativo na participação da 
população idosa, isso é muito 
bom, mas como existe uma 
negação dos próprios idosos 
quanto a ser idoso, eles não 
cobram projetos para ido-
sos”, conclui Juraci. 

tância. Eles foram criados 
para propor políticas pú-
blicas necessárias à popula-
ção idosa, acompanhar sua 
implantação e fiscalizar os 
serviços públicos e privados. 

“O Conselho do Idoso tem 
inclusive um diferencial. É 
obrigado, por força de lei, 
a zelar pelo cumprimento 
dos direitos dos idosos de-
finidos no Estatuto do Idoso, 
e quando não são cumpridos 
e denunciados no CMI, te-
mos que tomar as providên-
cias cabíveis. Temos bastante 
trabalho, e o fato de ser um 
trabalho voluntário (sem 
remuneração) talvez seja o 
motivo de termos tão pou-
cos interessados em partici-
par do colegiado”, salienta. 

Pandemia 
O atual cenário da pande-

mia de covid-19, para Juraci, 
não deve impedir a retoma-
da das atividades presenciais. 

“Penso que o ser humano 
não foi feito para viver iso-
lado. Não aguentamos, te-
mos sequelas do covid e do 
isolamento. Vamos ter que 
conviver com essas pestes 
de coronavírus, gripes e ou-
tras mais que aparecerem. O 
que precisamos é respeitar as 
orientações da ciência, que 
vêm mostrando cada vez mais 
sua eficiência e tomar todas 
as vacinas. Cabe aos gover-
nos em suas esferas, exigir 
apresentação da carteira de 
vacinação até na padaria pra 
comprar pão”, defende. 
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REEDUCAÇÃO POSTURAL 

A Reeducação Postural 
Global (RPG) é um importante 
tratamento para combater a 
postura sedentária, comum 
principalmente nesta época 
de prolongada pandemia 
de covid-19. Não apenas 
para quem trabalha, seja 
em casa ou presencialmente 
em uma empresa, como 
para crianças e adolescentes 
que tiveram as atividades 
suspensas por um longo 
período.

De acordo com o fisiote-
rapeuta Laércio Buani, do 
Instituto Dr. Postura, vem 
crescendo o interesse pelo 
RPG, não apenas pela divul-
gação, mas, principalmente, 
pelos resultados obtidos. 

“O alinhamento da postura 
no RPG é feito na mesa. 
Os alongamentos de solo 
dependem do profissional 
e da sua atualização. Por 
isso que as pessoas têm 
sentido muitas melhoras 
e a procura vem crescendo 
muito”, explica. 

RPG corrige vícios de postura 
que afetam crianças e jovens
Dr. Laércio Buani, especialista no método, destaca benefícios do tratamento, especialmente na fase de desenvolvimento
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Divulgação 

Para levantar peso, mantenha as costas retas enquanto segura o objeto, não gire o tronco, segure 
o objeto próximo ao corpo, erga o objeto com a força das pernas e não concentre peso nas costas 

No computador, as dicas são: não incline as costas para frente, use cadeira ergonômica, mantenha 
os joelhos no nível dos pés, não cruze as pernas, mude as posições da perna e apoie os pés no chão  

Dr. Buani atua no tratamento de crianças e adolescentes 

Desde o final da faculdade, 
em 1975, pela PUC, o dr. 
Buani vem se especializando 
no método, desenvolvido 
pela francesa Françoise 
Méziéres. Seu Trabalho 
de Conclusão de Curso 
(TCC) teve como tema vícios 
posturais. De acordo com o 
especialista, os benefícios 
incluem o alívio de dores 
e da tensão muscular, o 
fortalecimento da mus-
culatura e a reeducação 
postural. 

Mais jovens
O fisioterapeuta, que foca 

seu trabalho em crianças 
e adolescentes, conta que 
desmembrou o RPG em duas 
partes: a parte corretiva, 
indicada para pacientes de 
até 18 anos, e a reeducação. 
Segundo o especialista, seu 
objetivo ao desmembrar o 
método criado na França é 
trabalhar enquanto ocorre 
o desenvolvimento ósseo e 
muscular com a Correção 

Postural Hoje (CPH). Por 
outro lado, a Reeducação 
Postural Hoje (RPH), indi-
cada para pessoas acima 
de 18, são os alongamentos 
para pacientes.

Com a indicação pre-
coce da fisioterapia para 
pacientes de até 18 anos, 
como explica o dr. Buani, 
é possível corrigir vícios 
posturais, que são a hiper-
lordose cervical e lombar, 
a hipercifose torácica e a 
escoliose. O especialista 
planeja atuar em escolas, 
tanto públicas quanto par-
ticulares, e com a Cartilha 
Postural, fazer a correção em 
crianças e jovens. Para ele, 

“ninguém pode voltar atrás 
e fazer um novo começo, 
mas podemos recomeçar 
hoje a reeducação postural 
do corpo para lembrar 
amanhã”. 

A má postura pode cau-
sar dor, tensão muscular, 
incapacidade funcional e 
até mesmo o afastamento 

do trabalho, como alerta o 
fisioterapeuta. “A pessoa 
procura um especialista 
quando tem dor ou algum 
outro sintoma postural como 
hérnia de disco e outras 
patologias. Normalmente 
é o ortopedista que faz 
o primeiro atendimento. 
Ele passa medicamentos 
e encaminha para fisio-
terapia para o tratamento 
complementar”, destaca. 

Alongamento 
O dr. Buani explica que 

sempre que uma pessoa se 
mantém em uma postura 
sedentária por muito tempo, 
agrava toda a postura. Ele 
recomenda alguns alonga-
mentos para serem feitos 
em casa, como manter a 
ergonomia na poltrona, e 
no computador, e fazer a 
flexão dos dedos, apertando 
uma esponja de cozinha 
por 10 vezes.

Outras dicas de alonga-
mento do fisioterapeuta do 

Instituto Dr. Postura é na 
extensão dos dedos, esten-
der um braço com a palma 
da mão para cima e com a 
outra mão fazer a flexão dos 
dedos para trás. Também é 
recomendado o exercício 
respiratório sentado, que 
deve ser repetido várias 
vezes: inspire pelo nariz, 
conte até 3 e depois solte 
o ar devagar pela boca. No 
banho, apoie as mãos no 

lavatório, agache e levante 
por dez vezes. 

Estas e outras dicas de 
postura e alongamento 
estão na Cartilha Postural, 
preparada pelo Dr. Buani. 
Mais informações sobre o 
Instituto Dr. Postura, que 
oferece tratamentos em 
Acupuntura, Alongamento, 
RPG, Eletro-estimulação e 
Pilates, pelos telefones (11) 
96842-9550 e (11) 4799-5025. 
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