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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Prefeituras afirmam que não vão
exigir comprovante de vacinação
dos estudantes contra Covid-19
A medida dos municípios é diferente do que pensa o governo do Estado, que exigirá o documento que comprove a vacina
Guilherme Berti/PMMC

Com a proximidade do início do
ano letivo, que será o terceiro dentro
do contexto da pandemia do coronavírus (Covid-19), o governo do Estado e as secretarias de Educação de
algumas das cidades estão tomando
abordagens diferentes sobre um dos
pontos de maior polêmica: a comprovação de vacinação por parte dos
alunos. Enquanto a secretaria estadual
vai pedir o comprovante da vacina,
as redes municipais não vão obrigar a apresentação do documento.
Cidades, página 6

Mogi

UBS SANTA
TEREZA IRÁ
SUSPENDER
ATENDIMENTOS
A Prefeitura iniciou as obras de
reforma e ampliação no Posto de
Saúde Santa Tereza para melhorias
e expansão dos serviços. O objetivo é oferecer espaços mais confortáveis. Cidades, página 4

EM 2021

Mogi ganha
660 novas
empresas. p5

mínima

máxima

15º

26º

Sem comorbidades

MOBILIDADE

Irineu Júnior/Secop Suzano

Moradores de 5 anos serão
vacinados amanhã em Suzano

Agendamento para receber a imunização foi feito por
meio da internet. Cidades, página 3

Frota de veículos na região tem aumento
de 2,86% em nove meses. Cidades, página 5

Daniel Carvalho /Mogi News

Ano letivo nas escolas municipais deve começar a partir da próxima semana no Alto Tietê

Sol com muitas nuvens durante o dia.
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EDITORIAL

A

pontos mais degradados são revitalizados
para acompanhar o novo prédio, que passou a ser erguido na sexta-feira.
Outro ponto que podemos chegar com
essa conversa é que o brasileiro pouco ou
nada faz para conservar seus imóveis públicos e demais estruturas. Muitas obras,
de grande importância, acumulam problema de infiltração e outras ações do
tempo porque não foram feitas as manutenções corretas. Esperamos que isso não
ocorra com esta estação. Está certo que
demoraria até um defeito aparecer, mas
não pensar em um calendário de manutenção seria egoísmo e um descaso com
o patrimônio público.
Isso vale para a demais estações também, como Ferraz de Vasconcelos e Suzano, ambas construídas recentemente e
que pertencem à Linha 11-Coral.
Agora é esperar que a nova Estação
Manoel Feio fique pronta o quanto antes
para trazer o conforto necessário a todos
que dela se utilizam, mas quando estiver completamente finalizada, será preciso zelar pela manutenção da estrutura.

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

EDUCAÇÃO
Os estudantes técnicos e universitários, que residem em Santa Isabel, podem se cadastrar para receber o auxílio financeiro de 50% no
transporte fretado, entre os dias 31
de janeiro e 4 de fevereiro, pelo site
https://santaisabel.sp.gov.br/portal/cadastro-tecnico-universitario/.

REGULARIZAÇÃO
Termina amanhã o prazo para que as
Micro e Pequenas Empresas (MPEs)
optantes do Simples Nacional possam aderir ao sistema. A adesão é
fundamental para que o empreendedor que tem alguma pendência
possa se regularizar. Embora a data
limite para quitação das dívidas tributárias com os municípios, Estado
e governo federal tenha sido prorrogada até o dia 31 de março, as empresas devem formalizar a solicitação até o dia 31 de janeiro.

NOVO CONTRATO
Para garantir a manutenção dos serviços de limpeza pública, que são
de caráter essencial ao município,
a Prefeitura de Mogi das Cruzes assinou, na sexta-feira, um novo contrato emergencial. Trata-se de um

Mauro Jordão
josemaurojordao@gmail.com

A paz mental
nos leva a perda da capacidade de indignação, diante
das cenas de injustiça e de
decadência moral.
O Iluminismo pela razão
desenvolveu o pensamento
de poder, o cristianismo pela
fé o sentimento de amor. Juntando os dois podemos dizer:
Penso e sinto, logo existo. Há
paz em mim. Infelizmente,
muitos se acomodam minimizando “a lá Cazuza” as
tragédias da vida: “Faz parte
do show”.
O gasto com armamentos é
mais de 200 vezes maior que
o que se gasta para combater
a fome. Em 1991, o mundo
entrou em pânico, a URSS tinha um arsenal nuclear que
podia destruir o planeta Terra
várias vezes. Mikhail Gorbachev, último líder da União
Soviética, agiu como esta-

dista, conseguindo dissipar
a ameaça de uma 3ª. Guerra
Mundial. O homem se sente
mais respeitado pelo “poder
de fogo” que possui do que
pela dignidade que pensa ter.
Não é o caso de Gorbachev
que deve ser lembrado, com
gratidão, como pacificador.
Tiago em sua Carta nos
pergunta: “De onde vêm as
guerras e contendas que há
entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de
vocês? Adúlteros, vocês não
sabem que a amizade com
o mundo é inimizade com
Deus?” O maior inimigo que
temos de vencer está dentro
de nós mesmos - o nosso “eu”
rebelde. Paulo no 2º capítulo
da Carta aos Efésios diz que
Jesus é a nossa paz, porque
na sua morte Ele derrubou
a parede de inimizade que
nos separava do Pai.

novo, uma vez que contratos emergenciais não são passíveis de renovação e a empresa selecionada, tendo como critério o menor orçamento
apresentado, foi a Peralta Ambiental.

PERUA ESCOLAR
Com o retorno às aulas, pais e responsáveis devem ficar atentos no momento da contratação do serviço de
transporte escolar. Muitos consumidores desconhecem, mas o cronotacógrafo, popularmente conhecido
como tacógrafo, é um equipamento de uso obrigatório para esse tipo
de condução. O instrumento precisa ser certificado para assegurar a
confiabilidade dos dados registrados.

OAB DE SUZANO
Em alusão ao Dia Internacional da
Proteção de Dados, celebrado em
28 de janeiro, a Comissão de Direito
Digital da 55ª Subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) destacou a importância da Lei
de Proteção Geral de Dados (LGPD)
e reforça os cuidados para que usuários comuns da internet não sejam
prejudicados ou lesados pelo uso e
venda indevida de dados e informações pessoais e sigilosas na web.

JANEIRO SOLIDÁRIO
Irineu Junior/Secop Suzano

ARTIGO

O banco Credit Suisse,
instituição financeira respeitada mundialmente, em seu
relatório anual, publicado em
2015, informou que a concentração mundial de riqueza
está aumentando de maneira estarrecedora. Segundo o
documento, quase metade da
riqueza do planeta está nas
mãos de menos de 1% da
população, das 85 pessoas
mais ricas do mundo.
Uma sociedade tão desigual na distribuição das riquezas seria viável em longo
prazo? O relatório divulgado pela ONU afirma que
821 milhões de pessoas no
mundo passam fome, uma
a cada nove pessoas. O excesso de noticias chocantes
no mundo globalizado, a
fim de manter a audiência
dos meios de comunicação,

Circulação

CONTRACAPA

Manutenção das obras
autorização para as obras de reforma da estação Manoel Feio,
da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ocorrida na sexta-feira
com a presença do governador João Doria (PSDB), em Itaquaquecetuba, é muita
bem-vinda para os usuários, funcionários
e ate para quem não utiliza o sistema ferroviário. Para quem usa e para quem trabalha na estação, a reforma é vista com
bons olhos por motivos óbvios, conforto,
mas quem não utiliza o sistema também
deve gostar, uma vez que a parada será
totalmente reformada e deve deixar a cidade mais bonita e, quem sabe, até atrair
novos investimentos.
Muitos dos investimentos ocorrem somente porque determinado ponto da cidade é chamativo, e uma nova estação
de trem, que movimenta mais de 12 mil
passageiros por dia, certamente vai despertar o interesse de algum comerciante,
empreendedor ou investidor.
Uma nova estação melhora todo ambiente em volta dela, até mesmo alguns

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra,
Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano segue com a campanha Janeiro
Solidário até amanhã. A iniciativa visa promover a arrecadação de alimentos nãoperecíveis para reabastecer o depósito do órgão municipal e beneficiar as famílias
assistidas. Os pontos de coleta estão localizados nos supermercados parceiros e
em outros prédios públicos.

Mauro Jordão é médico.
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CONTRA COVID

Saúde vacinará as crianças
de 5 anos sem comorbidades
Mais 1,2 mil vagas foram abertas para agendamento deste público pela internet; ação será na Arena Suzano
Suzano - A Secretaria de
Saúde de Suzano anunciou
o início de mais uma etapa
da campanha de imunização
contra o novo coronavírus
(covid-19). Amanhã serão
vacinadas crianças de 5 anos
sem comorbidades e de 5 a
11 anos com comorbidades.
Foram abertas 1,2 mil vagas
para o agendamento pela
internet. A pasta avaliará uma
nova data posteriormente de
acordo com a quantidade
de doses disponíveis no
município.
Para participar, basta realizar o pré-cadastro no site
do governo estadual “Vacina
Já” (www.vacinaja.sp.gov.br).
Em seguida, acessar o site
oficial da prefeitura (suzano.
sp.gov.br) e se cadastrar em
um dos horários disponíveis.
No site, os pais ou responsáveis devem inserir os dados
da criança. O atendimento
ao público infantil será feito
na Arena Suzano (avenida
Senador Roberto Simonsen,
90 – Jardim Imperador).

Irineu Júnior/Secop Suzano

O titular da pasta, Pedro “Estamos cientes do interesse
Ishi, destacou a eficácia e a dos pais pela vacina e da
importância da imunização grande adesão que temos na
para garantir a segurança do cidade, portanto trabalhamos
público infantil, tendo em de forma estratégica para
vista o aumento de casos ofertar as doses o quanto
de covid-19 em todo o País. antes ao maior número de

crianças possível, para proporcionar tranquilidade às
famílias, em especial neste
retorno presencial das aulas
que se aproxima”, concluiu.
Até sexta-feira, 4.919 doses
pediátricas já foram aplicadas.
A imunização para outros
públicos já contemplados
segue normalmente nos
24 postos de saúde de toda
a cidade, para aqueles que
precisam completar ou iniciar
o ciclo vacinal. Para 12 anos
ou mais, não há necessidade
de realizar agendamento prévio, basta comparecer a uma
unidade, das 8 às 15 horas,
com documentos pessoais
e carteirinha de vacinação,
caso seja segunda dose ou
dose de reforço.
Para impulsionar o alcance
da campanha, Suzano promoveu ontem a ação especial “Maratona da Vacinação
Kids”. Três polos da cidade
receberam crianças entre
6 e 11 anos sem comorbidades, sem necessidade de
agendamento.

Mutirão Contra a Fome

Emprego

Pavimentação

Fundo Social vai iniciar a
entrega de cestas básicas

Vagas de trabalho no
shopping crescem 10%

Trabalhos de
revitalização
avançam
nos bairros

Poá - O Fundo Social de
Solidariedade inicia, amanhã, a entrega de mil cestas
básicas doadas pelo governo
do Estado, por meio do Fundo Social de Solidariedade
de São Paulo, destinadas
às famílias em situação de
vulnerabilidade social, em
continuidade ao programa
“Mutirão Contra a Fome”,
lançado em 2021.
A relação dos nomes dos
beneficiados e do cronograma
de entrega está disponível no
site oficial da Prefeitura (www.
poa.sp.gov.br). “Faremos a
entrega da mesma forma
adotada anteriormente, ou
seja, o munícipe acessa o
site e digita o Número de
Identificação Social (NIS) e/
ou Cadastro de Pessoa Física
(CPF) para saber se tem
direito ao benefício. Caso
tenha, o site já confirma
o endereço, dia e horário
de entrega da cesta básica”,
explicou o Secretário de Assistência e Desenvolvimento
Social e presidente do Fundo

Até sexta-feira, a cidade já havia aplicado 4.919 doses pediátricas; para amanhã foram abertas 1,2 mil vagas

No dia, o acompanhante
deve levar os documentos em
nome do menor de idade,
que incluem RG, CPF, cartão
do Sistema Único de Saúde
(SUS) e o comprovante do
pré-cadastro no site “Vacina

Social de Solidariedade, Lucas
Bertagnolli.
A distribuição terá início amanhã e segue até o dia 7
de fevereiro, no Almoxarifado
Central, localizado na rua
Capanema, nº 125, centro.
O cronograma prevê a
entrega das cestas básicas
em ordem alfabética. As
pessoas com os nomes iniciados com as letras de A e
B, receberão amanhã; C, D
e E na terça-feira (01/02);

Já”. Também será necessário o
Termo de Assentimento Livre
e Esclarecido, preenchido e
assinado pelo responsável
legal. O documento está
disponível no link bit.ly/
Termo_Assentimento.

na quarta-feira (02/02), F,
G, H, I, J, K; na quinta-feira
(03/02) L, M, N, O, P; na
sexta-feira (04/02), Q, R,
S, T; e, na segunda-feira
(07/02), nomes iniciados
com as letras U, V, X, Y, W,
Z e remanescentes.
A etapa é direcionada para
as famílias monoparentais,
inscritas no cadastro único, com renda mensal per
capita de até R$ 100, e que
possuam filhos.
Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Mil cestas foram doadas pelo governo do Estado

Itaquá - O Itaquá Garden
Shopping está com vagas
abertas para a temporada
de verão. As novas oportunidades representam um
aumento de 10% em relação
ao mesmo período no ano
passado.
Os lojistas estão retomando gradualmente o fluxo de
vendas anterior à pandemia,
inclusive, repondo equipes
afetadas nos dois últimos
anos. Além disso, os clientes
estão mais confiantes em
voltar a frequentar espaços
públicos, o que reforça a
necessidade de abrir novos
postos de trabalho.
Dentre as vagas, as oportunidades são para vendedores,
atendentes, auxiliares, caixas, repositores, balconista,
cozinheiro, entre outras. Os
requisitos variam de acordo
com o cargo pretendido.
De acordo com Leandro
Lourenço, superintendente
do Itaquá Garden Shopping,
as vagas começaram no mês
de novembro de 2021 com a
contratação de colaboradores

temporários, e com o aumento
das vendas, as contratações
continuaram.
“O que sempre orientamos
e reforçamos é que essa é
uma excelente oportunidade
para quem está em busca de
uma primeira oportunidade
de emprego ou recolocação
no mercado. Então, vale a
pena conferir as vagas disponíveis e checar se alguma se
encaixa no perfil desejado”,
pontua o superintendente.
Para Jessyca Xavier, gestora
de marketing, o importante
é que a abertura dessas oportunidades demonstra não
apenas a retomada econômica,
mas também a força que o
Itaquá Garden Shopping
representa para cidade de
Itaquaquecetuba e região,
como destino de lazer e
entretenimento.
Para se inscrever a uma
das vagas abertas no Itaquá
Garden Shopping o candidato deve cadastrar seu
currículo diretamente no
site do empreendimento:
www.itaquagardenshopping.

Suzano - A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria
Municipal de Manutenção
e Serviços Urbanos, segue
com ações de revitalização
nos bairros. Atualmente
as principais obras estão
focadas na ampliação da
pavimentação de vias que
recebem grande contingente
de pessoas diariamente, em
especial na malha central. Em
2021, foram contemplados
27 quilômetros.
As equipes atuam desde
novembro do ano passado,
na Vila Figueira, na extensão da rua Kaneji Kodama.
No momento, estão sendo
construídos novos sarjetões e
feitos serviços que antecedem
a aplicação de novo asfalto.
A ação deve ser concluída
neste primeiro semestre.
Os trabalhos também seguem avançando na avenida
Antônio Marques Figueira.
Por lá, pouco mais de 2,4
quilômetros estão passando
por recapeamento completo.
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REFORMA

Posto de Saúde Santa Tereza
vai suspender atendimentos
Obras começaram no início de janeiro com serviços externos, em 1º de fevereiro atendimento será interrompido
Mogi - A Prefeitura iniciou
as obras de reforma e ampliação no Posto de Saúde
Santa Tereza para melhorias
e expansão dos serviços. O
objetivo é oferecer espaços
mais confortáveis e adequados
para a rotina de atendimento
aos pacientes.
As obras começaram no
início de janeiro com serviços externos. A partir do
dia 1º de fevereiro, será
iniciado o trabalho interno
e o atendimento ao público
precisará ser interrompido
no local. “Pedimos desculpas
à população por eventuais
transtornos, mas o nosso esforço é para oferecer
uma unidade mais ampla
e totalmente adequada às
necessidades locais”, explicou
o secretário municipal de
Saúde, Zeno Morrone Junior.
Durante as obras, que
devem terminar em torno
de seis meses, os serviços

Arquivo PMMC

para solicitar consultas de
Ginecologia, Clínica Médica
e Pediatria estão sendo direcionados para os Postos de
Saúde do Jardim Universo,
Alto do Ipiranga, Braz Cubas,
Vila Jundiaí ou para a unidade
de preferência do solicitante.
Já o agendamento de retorno
pode ser feito na unidade onde
o médico ficará atuando no
período da reforma ou nas
unidades de apoio.

Resultados de exames
Os resultados de exames
laboratoriais, procedimentos
ou entrega do Cartão SIS para
pacientes que já solicitaram
anteriormente serão efetuados na unidade Estratégia
da Família Jardim Planalto,
que fica na rua Babaçu, s/nº.
Durante as obras, que devem terminar em seis meses, os serviços serão remanejados para outras unidades

serão remanejados para
outras unidades, de acordo
com espaços e equipamentos

disponíveis, procurando
sempre atender às necessidades da população.

Pré-Natal
Desde a segunda quinzena
de dezembro, ao identificar
novas gestações de pacientes,
a equipe da UBS Santa Tereza
iniciou o remanejamento

para as Unidades do Jardim
Universo e Alto do Ipiranga.

Consultas e retornos
Os pacientes que entrarem em contato pelo 160

Odontologia
O atendimento também
será realizado na ESF Jardim
Planalto, que fica próxima à
UBS Santa Tereza. Em caso de
dúvidas, o paciente pode entrar
em contato pelo SIS 160.

Terminais

Prefeitura faz trabalho de
manutenção nas calhas
Mogi- A Prefeitura iniciou
nesta semana uma nova etapa
de manutenção das calhas
nos telhados do Terminal
Central. A medida busca
minimizar os problemas
enfrentados pelos passageiros nos dias de chuva.
Os trabalhos, realizados em
parceria entre a Secretaria
Municipal de Mobilidade
Urbana e de Infraestrutura
Urbana, continuarão nos
próximos dias.
Nos primeiros dias do
trabalho, foi feita a limpeza
das calhas nas plataformas
C e D do Terminal, local
mais crítico de ocorrência
de goteiras. Na sequência,
será feita a colocação de
manta asfáltica nos locais
em que as calhas apresentam
deterioração.
Após o término das intervenções no Terminal Central,
os trabalhos serão realizados
no Terminal Estudantes, que
também vem apresentando
problemas nos dias de chuva.
A previsão é que as ações

Pedro Chavedar/PMMC

Calhas do Terminal Central passaram por limpeza

sejam iniciadas na próxima
semana.
Os trabalhos fazem parte de ações desenvolvidas
pela Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana para a
melhoria das condições de
atendimento aos passageiros
nos dois terminais.
Os Terminais Central e
Estudantes já receberam
revisão completa das instalações elétricas, o que incluiu
os quadros de distribuição

de energia, a fiação, os disjuntores e a estrutura de
iluminação.
A Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana também
realiza o acompanhamento
constante das demais estruturas dos terminais, como os
sanitários que são alvo de
casos de vandalismo. Nestes
locais, são feitas substituições
rotineiras de torneiras, válvulas
e outros objetos danificados
ou furtados.
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TRANSPORTE

Frota de veículos no Alto Tietê
sobe 2,86% em nove meses
Entre janeiro e novembro do ano passado, 23 mil veículos a mais foram colocados nas ruas e avenidas da região
Mogi News/Arquivo

André Diniz

Região - Um levantamento
junto aos dados do Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran), do
governo federal, constatou
que em novembro do ano
passado a frota de veículos
automotores nas dez cidades
do Alto Tietê chegou a quase
835 mil entre caminhões,
automóveis, motocicletas,
tratores e outros - um aumento de 2,86% em relação
ao início do mesmo ano,
com 23.206 veículos a
mais na região.
O levantamento feito
junto aos dados divulgados
pelo Denatran leva em consideração o número total de
veículos de todos os tipos,
e das principais modalidades: carros de passeio,
motocicletas, caminhões,
tratores (usados no meio
rural) e caminhonetes. O
número de veículos registrados junto ao Denatran
também permite que sejam

Frota de veículos
automotores
nas dez cidades
do Alto Tietê
chegou a quase
835 mil

Dados do Denatran indicam que Mogi é a cidade com a maior frota do Alto Tietê

realizados os cálculos de
estimativa do repasse do
Imposto sobre Posse de
Veículo Automotor (IPVA),
tributo de responsabilidade estadual e que destina

metade do que é arrecadado
para as cidades.
Entre janeiro e novembro
do ano passado, o total de
veículos subiu de 811.726
para 834.932 - um aumento

Retomada econômica

de 2,85%. A quantidade de
carros rodando pelas ruas
da região saiu de 542,5 mil
para 553,5 mil (aumento de
1,95%); as motos foram de
104,9 mil para 109,4 mil

(4,24%) e as caminhonetes
foram de 52,9 mil para 56,2
mil (aumento de 4,25%).
O número de caminhões
ficou tecnicamente estabilizado, com apenas quatro
veículos a menos em um
ano, em uma frota de mais
de 23 mil.
Até novembro do ano
passado, a cidade com a
maior frota de veículos
em todo o Alto Tietê era
Mogi das Cruzes, com
um total de 266.763 unidades. Em segundo lugar
consta a cidade de Suzano,
com 154,1 mil unidades,
e em terceiro lugar vem

Itaquaquecetuba com 141
mil veículos diversos.
Entre os carros de passeio, Mogi possui o maior
contingente, com 175,2 mil;
Suzano vem em segundo
com 106,4 mil carros e
Itaquaquecetuba em terceiro
com 94,8 mil. Já entre as
motocicletas, Mogi lidera
com 31,3 mil registradas,
e Itaquá sobe para o segundo lugar com 21,5 mil
veículos; Suzano vem em
terceiro com 18 mil.
Questionada pela reportagem, a Secretaria de
Mobilidade Urbana de Mogi
das Cruzes informou que
mantém acompanhamento
constante na utilização do
transporte coletivo e na
movimentação de veículos
da cidade, e que em ambos
os casos são realizadas intervenções para melhoria da
mobilidade urbana - entre
elas estão a ampliação da
oferta de transporte para
a população nos horários
de pico, entre outras ações.

Economia

Associação Comercial participa
Município ganha 660
novos comércios em 2021 da elaboração de estudo do ICM
Mogi - A cidade ganhou ao
longo de 2021, 2.249 novas
empresas. Deste total, 660
foram comércios e oficinas
de reparação de veículos. No
mesmo período, a cidade perdeu
1.075 negócios, sendo que
367 foram estabelecimentos
comerciais. O total de empresas
abertas no município é 12%
maior que o registrado em
2020, quando 2.003 empreendimentos foram constituídos.
Em contrapartida, o número de baixa aumentou 27%,
levando em consideração que
no ano anterior 846 negócios
foram fechados. As informações
são da Junta Comercial do
Estado de São Paulo (Jucesp),
instituição parceira da Associação Comercial de Mogi das
Cruzes (ACMC), que mantém
um posto de serviços na sede
da entidade.
Para a ACMC, o movimento
registrado no ano passado demonstra o retorno gradual da
confiança dos empreendedores
e a formalização dos negócios
que foram criados ao longo

do primeiro ano da pandemia fecharam as portas em 2020.
de Covid-19. Pelos dados da
“Muitos empresários conseJunta Comercial, a constituição guiram manter os negócios ao
de novos comércios entre longo de 2020, mas no início do
janeiro e dezembro de 2021, ano passado tivemos o retorno
foi 9% maior que em 2020, das medidas mais restritivas,
quando 604 estabelecimentos e parte desses negócios não
comerciais foram criados.
resistiu por causa das dívidas
“Em 2020, muitas pessoas e dificuldades impostas pela
perderam o emprego e acabaram pandemia”, observou Fádua.
abrindo seu próprio negócio.
Ainda de acordo com a
No decorrer do ano passado, Jucesp, se comparado os núparte desses empreendedores meros de baixa e constituição
acabou se regularizando, o que de empresas, o saldo de 2021,
é importante para o pagamento foi de 1.174, montante 1,4%
de tributos, o que colabora maior que no ano anterior,
para novos investimentos para quando o resultado foi de 1.157.
a cidade e cria um ambiente “Sabemos que os últimos anos
de negócios competitivo e não foram fáceis e trabalhamos
justo”, avaliou a presidente para buscar alternativas que
da ACMC, Fádua Sleiman.
auxiliem os empreendedores
Por outro lado, a presidente a manterem e ampliarem
lembrou que 2021 ainda foi seus negócios. Para retomada
um período de desafios para econômica, precisamos do
o comércio, situação que desenvolvimento de todos
é refletida pelo número de os setores, como a indústria e
fechamento de negócios. Nos serviços, a abertura de novas
12 meses do ano passado, 367 empresas precisa ser estimuestabelecimentos comerciais lada”, destacou a presidente
deixaram de existir, número 7% da Associação Comercial de
maior que os 341 negócios que Mogi das Cruzes.

Mogi- A Associação Comercial
de Mogi das Cruzes (ACMC)
foi selecionada para colaborar com a primeira fase do
Índice de Concorrência dos
Municípios (ICM), ferramenta
desenvolvida pela Secretaria
de Advocacia da Concorrência
(Seae), que tem o objetivo de
avaliar o ambiente de negócios
dos municípios do Brasil.
A iniciativa da Secretaria
Especial de Produtividade
e Competitividade (Sepec)
do Ministério da Economia,
envolveu 61 municípios brasileiros, incluindo as capitais.
O objetivo do ICM é implementar estudos, programas e
políticas públicas relacionados
à disseminação de boas práticas e melhoria regulatória e
concorrencial. A ideia é que o
instrumento possibilite atrair
capital estrangeiro para os
municípios brasileiros. Neste
primeiro momento, foram
selecionadas cidades com
mais de 500 mil habitantes,
capitais e municípios pilotos, que é o caso de Mogi.

Divulgação

“Criar um ambiente
de negócios saudável
é essencial para o
desenvolvimento”, disse
Fádua Sleiman presidente
da ACMC

A previsão é que em 2026
todas as cidades do Brasil
participem do índice.
A Associação Comercial
de Mogi atuou como instituição revisora dos dados
apresentados pela cidade.
O ICM é formado por nove
capítulos estruturados em
três eixos principais. O primeiro é Acessando o Mercado

Local, que engloba os capítulos Empreendendo no
Município, Competitividade
do Município e Construindo no Município. O eixo
Competindo com Agentes já
Estabelecidos conta com os
temas Qualidade da Regulação Urbanística, Liberdade
Econômica e Concorrência
em Serviços Públicos. Já
no eixo Atuando sob um
Ordenamento Íntegro e Justo
estão os capítulos Segurança
Jurídica, Contratando com o
Poder Público e Tributação.
“Criar um ambiente de
negócios saudável é essencial para o desenvolvimento
econômico não apenas do
município, mas de toda Região.
Os empreendedores brasileiros
enfrentam muitos desafios
para começar ou ampliar
seus negócios, ferramentas
como o ICM são importantes
para estimular e conquistar
investimentos”, avaliou a
presidente da Associação
Comercial de Mogi, Fádua
Sleiman.
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AULAS X COVID

Estado e prefeituras divergem
na comprovação de vacinação
Secretaria de Estado da Educação exigirá documento, mas prefeituras declararam que não será obrigatório
Divulgação/PMMC

André Diniz

Região - Com a proximidade
do início do novo ano letivo,
que será o terceiro dentro
do contexto da pandemia
do coronavírus (Covid-19),
o governo do Estado e as
secretarias de Educação de
algumas das cidades da região
estão tomando abordagens
diferentes sobre um dos
pontos de maior polêmica - a
comprovação de vacinação
por parte dos alunos.
O Palácio dos Bandeirantes,
por meio da Secretaria de
Estado da Educação, informou que as aulas terão
início no dia 2 de fevereiro,
e que o retorno presencial é
obrigatório desde novembro
do ano passado, com base
na recuperação pedagógica
dos estudantes e o aval das
autoridades sanitárias, com a
exigência do uso de máscara
em sala de aula, além de
outras medidas nas escolas
estaduais.
“A Secretaria de Educação

Secretaria
de Estado
da Educação
informou que
as aulas terão
início no dia 2
de fevereiro

irá exigir a apresentação das
carteiras de vacinação no fim
do 1º bimestre, e a medida
será publicada em forma de
resolução no Diário Oficial
em breve. Apesar de não ser
impedimento para realização
da matrícula, uma vez que
fere o direito à Educação, a
escola tem a obrigação de
informar o Conselho Tutelar da não apresentação do
comprovante de vacinação
para que as medidas cabíveis
sejam tomadas”, informou

Em Arujá, 234 crianças na
recente faixa etária receberam
a dose do imunizante, sendo
que no público sem comorbidades foram 117 vacinadas.
“A Secretaria Municipal de
Educação está monitorando
o calendário de imunização
que segue avançando no
município. Neste sentido,
não será obrigatório apresentar a comprovação de
vacinação para o início das
aulas, previsto para 7 de
fevereiro”, declarou em nota.
A cidade de Itaquaquecetuba,
por sua vez, contabilizou 663
crianças imunizadas na fase
infantil, e declarou que não
será solicitado o comprovante
de vacinação para o ingresso
às aulas presenciais.
A Secretaria de Saúde de
Protocolos sanitários continuarão a ser seguidos pelas redes de educação
Suzano apontou em nota
que já foram aplicadas 208
em nota o governo estadual. do comprovante.
submetidos a nenhum tipo doses da vacina em crianças
No entanto, algumas das
A Secretaria de Educação de passaporte vacinal”. O de até 11 anos, e a Pasta da
cidades do Alto Tietê que de Mogi das Cruzes informou município informou que, até Educação informou que não
foram consultadas pela re- que “por enquanto, o direito o momento, 1.598 crianças de será exigida a apresentação
portagem, informaram que à Educação e o acesso às 5 a 11 anos foram vacinadas dos alunos da rede do comnão irão exigir a apresentação unidades escolares não estão contra a Covid-19 na cidade. provante de vacinação.

Em Abril

Orientações de segurança

Reformas domésticas exigem Campeonato de Robótica terá
cuidados com energia elétrica arrecadação de alimentos
Região- Muitas famílias escolhem o início do ano para
realizar reformas domésticas,
aproveitando as férias. Diante
deste cenário, a EDP, distribuidora de energia elétrica do
Alto Tietê reforça orientações
de segurança com eletricidade
para prevenir acidentes elétricos durante as obras.
Um ponto essencial para
colocar a família em risco é
buscar sempre profissionais
especializados para realizar os
serviços. Pedreiros, técnicos e
pintores com experiência são
familiarizados com as normas
técnicas, regras de segurança
e com o uso de equipamentos
de proteção individual (EPIs)
fundamentais para todos os
trabalhos.
Uma das ocorrências mais
perigosas e comuns durante as
reformas é encostar ferragens
ou ferramentas na rede de
distribuição de energia da rua,
principalmente quando se está
sobre andaimes ou trabalhando
nos andares superiores dos
imóveis. A aproximação com

a fiação, não sendo preciso
necessariamente tocar na rede
elétrica diretamente ou por
meio de objetos, pode causar
acidentes graves, como queimaduras e até a morte. Por
isso, a Distribuidora alerta
que é fundamental prestar
atenção à distância entre o
local onde se está trabalhando
e a rede elétrica e, em caso
de dúvidas, fazer contato
com a EDP.
Na parte interna da residência,
o cuidado maior deve estar
na instalação elétrica. Muitos
dos incêndios ocasionados por

eletricidade nas residências
são resultado de instalações
elétricas antigas e inadequadas,
excesso de equipamentos
plugados em uma mesma
tomada e gambiarras com
emendas malfeitas, além de
falta de manutenção. “Na
hora de fazer obras e reformas,
utilize materiais de qualidade e
contrate sempre um eletricista
de confiança. Transformar o
ambiente doméstico em um
local mais agradável para a
família requer atenção”, afirmou Vilmar Abreu, gestor de
excelência ao cliente da EDP.
Mogi News/Arquivo

Ocorrência mais comum é encostar ferramentas na rede

Mogi - O Campeonato de
Robótica RSM Challenge 2022
acontecerá no mês de Abril, nos
dias 21, 22 e 23, no Ginásio
de Esportes Hugo Ramos,
localizado na avenida Prof.
Ismael Alves dos Santos, 560,
Vila Nova Mogilar, em Mogi
das Cruzes. O Campeonato
de Robótica RSM Challenge
2022 é um evento aberto ao
público e totalmente gratuito.
Para participar é necessário
fazer a inscrição por meio do
site do evento (www.rsmchallenge.com.br) e a doação de
alimentos que serão entregues
para pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
Serão três dias de evento
e o local abrirá das 10 às
20 horas. A média estimada
é de 2 mil pessoas por dia.
Nos três dias do evento o
público estimado é de 6 mil
pessoas. Toda a estrutura do
ginásio será de uso do evento.
A quantidade de vagas para
competidores é de 750 e 50
para voluntários.
O campeonato contará

Antonio Penedo/Mogi Basquete

Evento ocorrerá no ginásio de esportes Hugo Ramos

com a participação de todas distância. E por fim, Combate
as categorias que serão exe- AntWeight BeetleWeight.
cutadas simultaneamente,
Os países que confirmaram
apenas obedecendo os dias participação no eventos foram
do evento. Entre elas, Mini Argentina, Brasil, Canadá,
Sumô 500 gramas, 500 gramas Colômbia, Filipinas, Ìndia,
virtual e controlada a distância, Peru e Malásia.
500 gramas Rádio Controlado.
Em uma parceria com a
Sumô 750 gramas, Junior Equipe de robótica Uai!rrior
Rádio Controlado, 3kg Pro (que disputa a competição
Rádio Controlado, 3kg Pro de robôs nos Estados Unidos
Autônomo, Lego 1kg Pro, “BattleBots”), o Robô Black
Lego 1kg Júnior. Seguidor de Dragon ficará em exposição
Linha Jùnior, Futebol VSSS no Ginásio de esporte de Mogi,
VSSS Virtual e controlado à em todos os dias do evento.
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“ Seja humilde para admitir seus
erros, inteligente para aprender
com eles e maduro para corrigilos.”

Paisagem
comum na
zona polar

SONHOS SÃO PARA SEREM REALIZADOS

Autor desconhecido
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

DICAS DA
SEMANA

Impulso
Situação
tensa em
navios

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo
livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Escola militar de Ensino Superior
(sigla)

Colin Firth,
por sua
nacionalidade

Antiga
ferramenta
de preparo
do molho
pesto
Divisão do
capítulo
de novela

Luiza
Erundina,
política
Categoria de
habilitação
para motociclistas

Inscrição
no banheiro
masculino

Veículo
típico de
excursões

502, em
algarismos
romanos

Alumínio
(símbolo)
Beira da
praia

(?) embaixo:
endossa
opinião de
alguém

"Nenhuma",
em NRA
"(?)-nosso",
oração
ensinada
por Jesus

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Educação Infantil

Dicas para tirar de letra o ensino fundamental

Fonte: http://blogs.gruporabbit.com.br/interativomogi/
blog/2021/07/14/dicas-para-tirar-de-letra-o-ensinofundamental/

Ato do
condor
Sucesso
de Luiz
Gonzaga
(?) social,
funcionário
de ONGs

BANCO

(?) Grimaldi, atriz
de "Rock
Story" (TV)

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obrigações do
empregador

Frio,
em inglês

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

O Ensino fundamental é divido em duas partes:
Inicial que vai do 1º ao 5º ano, onde nessa
fase ocorre a alfabetização da criança, e os
anos finais que vão do 6º ao 9º ano, onde se é
aprimorado essa alfabetização linguística e
matemática. Para esse período de transição,
separamos algumas dicas valiosas, para te
ajudar a tirar de “letra” essa fase:
Preste atenção na aula;
Evite sair da sala durante a explicação.
Não leve suas dúvidas para a casa;
Se você não entendeu algo durante a explicação,
pergunte;
Escolha um lugar para estudar;
De preferência escolha um local silencioso, para
que, dessa forma você evite distrações, tente
se afastar de tudo que possa tirar do grupo seu
foco nos estudos;
Crie uma rotina de estudos;
Uma boa dica é criar um cronograma, com datas
e horários para que você se organize melhor na
hora de estudar.
Com essas dicas, passar por essa fase vai ficar
bem mais fácil.

Lea (?),
modelo
transexual
brasileira

Letra dos
produtos
da Apple

54

Solução

S
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R
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tentar conquista-los.
Com tantos
exemplos de superação
e vitórias, como
você pode achar que
apenas os seus sonhos
são impossíveis de
realizar? A diferença
pode estar na simples
ação de levantar
e realmente se
movimentar para
concretizar.

Movimento
ousado
feito com
skate

I
Ã

Tudo que sonhamos,
seja fácil ou difícil de
alcançar, nunca deve
ser colocado apenas
como um fruto da
nossa imaginação,
muito menos como
algo impossível.
Certamente o nível
de dificuldade e
de empenho que
deverá ser depositado
irá variar, mas
jamais permita
que seus sonhos
sejam esquecidos
simplesmente por não

Situação do imigrante
"La (?) en ilegal
Rose", clássico da
música francesa

C
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cultura@jornaldat.com.br

O direito
garantido
pela
Constituição

(?) fina,
medo do
sonegador
fiscal
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Feliz Aniversário! Que sua vida seja recheada de bons e
felizes momentos. Parabéns!

Olho de (?), docinho
com ameixas
Os elevadores panorâmicos, por sua altura
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ANIVERSARIANTES:
MARGARETH ANAN
DIA 31
ANTONIO BORGES DOS SANTOS FILHO

Falas intimidatórias
típicas do
bullying
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Brasil terá teste rápido gratuito de hanseníase
Na última terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de novos
testes laboratoriais complementares ao diagnóstico da hanseníase, entre
eles um teste rápido. O teste rápido vai apoiar o diagnóstico, que ainda
é essencialmente clínico, baseado na avaliação minuciosa do paciente,
especialmente de pele e nervos periféricos. No Sistema Único de Saúde
(SUS), o diagnóstico e tratamento são oferecidos de forma integral e gratuita.

PROGRAMA SOCIAL

Sesc Mogi tem programação
especial para pessoas idosas

Inaugurada em novembro, a unidade tem atividades nos eixos arte e expressão, corpo e movimento e cidadania
Katia Brito

Referência no trabalho
social com pessoas idosas,
o Sesc na unidade de Mogi
das Cruzes, inaugurada em
novembro, oferece atividades
especiais para quem tem 60
anos ou mais. “A importância desse trabalho, que vem
sendo construído desde a
década de 1960, está na antecipação aos males que uma
velhice desprovida de projetos de vida poderia causar às
pessoas”, destaca a gerente
do Sesc Mogi das Cruzes,
Denise Mariano..
Nos últimos quase 60 anos,
segundo Denise, o Sesc desenvolveu inúmeras ações voltadas à pessoa idosa, nacional
e regionalmente: “mobilizou
as comunidades, capacitou
profissionais, colaborou com
instituições públicas e privadas, sempre no intuito de
que a questão social dos velhos fosse configurada entre
as áreas prioritárias de intervenção da nossa sociedade”.
A atualização do Programa
Social com Idosos é constante, de acordo com a gerente
da unidade, com base em
estudos, pesquisas e o exercício permanente da cidadania. Para definir as atividades,
como explica Denise, o Sesc
busca atender as diretrizes
do programa: basear a ação
em diagnóstico; promover a
cultura do envelhecimento
por meio da valorização da
pessoa idosa; praticar autonomia e alteridade; ações humanizadas e humanizadoras;
transversalidade, e ampliação

Sesc Mogi/Divulgação

Primeira edição do Ponto de Encontro aconteceu neste mês; reuniões serão mensais

do atendimento com foco no
público prioritário.
Os idosos também têm
participado das muitas atividades oferecidas pelo Sesc
Mogi, mesmo não sendo específicas para esta faixa etária. “Temos recebido público
idoso nas atividades de artes manuais e visuais, assim
como nas programações esportivas, shows, espetáculos,
etc. Não consigo precisar se
são apenas de Mogi, mas
tem muito idoso ativo que
acompanha ou vem acompanhado da família, filhos
e netos” afirma a técnica de
programação do Sesc Mogi,
Bárbara Guirado.
A proposta do Sesc é de
uma ação contínua e cons-

truída com este público, por
isso a unidade de Mogi promoveu o 1º Ponto de Encontro. Trata-se de reuniões
mensais para oferecer uma
programação que dialogue
com as questões contemporâneas da velhice.
“Acabamos de realizar o
primeiro, mas as inscrições
para todas as atividades começam sempre na primeira
sexta feira de cada mês na
Loja Sesc para todos os maiores de 60 anos. A proposta
do Ponto de Encontro é reunir mulheres e homens para
um momento de troca de saberes, ideias e a construção
coletiva das programações
futuras. Também é quando
a técnica de referência dessa

ação pode apresentar a programação do mês seguinte”,
destaca Bárbara.

Presencial
Como o foco do trabalho com idosos do Sesc é
presencial, Bárbara explica
que a unidade busca agir em
conjunto e em colaboração
com as autoridades sanitárias.
“Mantemos disponíveis em
todos os ambientes álcool em
gel, adotamos a higienização
dos locais de atividades logo
após seu uso e, aos visitantes
exigimos a apresentação da
carteira de vacinação contra
a covid-19, com pelo menos
duas doses, ou a dose única,
além do uso da máscara de
proteção”.

Atividades para os 60+
Papelogravrura
com Caroline Machado
Quinta, 4/02/2022, 17h às
18h30 - Sala 1 - sem inscrição
antecipada
A oficina propõe a experimentação de uma técnica de gravura: a papelogravura, que
consiste em criar relevos em
uma base de papelão tanto
gravando ou construindo relevos com pedaços do material.

com Matheus Alves
Quintas, de 10 a 24/02/22, das
16h às 17h
Aulas de alongamento para
aumentar os níveis de flexibilidade e relaxamento dos músculos e, com isso, diminuir os
riscos de lesões, melhorar/
corrigir a postura corporal e
estimular a qualidade dos movimentos nas atividades diárias.

Costura Criativa-utilitários para
cozinha
com Renata D’Amore
Terças, de 8/02 a 15/03, das
16h às 18h
O curso vai apresentar técnicas básicas da costura criativa; elaborar moldes; e cortar, estruturar e montar peças
simples e básicas como cesto
porta-pão; puxa-saco, toalha
americana com canto mitrado
e bate-mão.

Ponto de Encontro
Sexta, 25/02/22. das 16h às 17h
Momento de avaliação e troca
sobre as programações realizadas e também para se apresentar as atividades possíveis
para março. O Ponto de Encontro é aberto à participação de todos os maiores de 60
anos, possibilitando novas experiências e aprendizados.

Introdução ao uso de
plataformas digitais: Zoom,
Google Meet e Teams
Com Danilo Medeiros
Quartas, de 9 a 26/02/22, das
16h às 17h30
A oficina visa possibilitar uma
maior autonomia aos participantes ao desvendar mistérios
dessas plataformas, ensinando a instalar os programas no
computador e/ou celular, criar
perfis nas plataformas e nas
redes sociais.

Programa Trabalho Social com
Idosos - TSI
Reuniões mensais. Inscrições
nas programações toda 1ª sexta de cada mês, na LOJA SESC

Alongamento-flexibilidade e
relaxamento

Sesc Mogi das Cruzes
Rua Rogerio Tácola, 118, Bairro
do Socorro, Mogi
Horário de funcionamento: de
terça a sexta, das 13h às 22h,
e aos sábados, domingos e
feriados, das 9h às 18h
Redes Sociais:
instagram.com/sescmogidascruzes
https://www.sescsp.org.br/
mogidascruzes

Além do Ponto de Encontro, outras atividades para
as pessoas com 60 anos ou
mais estão na programação
da unidade como mostra o
quadro nesta página. As ações
são baseadas nos três eixos
que sustentam o programa
Trabalho Social com Idosos

(TSI): arte e expressão, corpo
e movimento e sociedade e
cidadania. “Nosso objetivo é
refletir sobre envelhecimento e longevidade, incentivar
o protagonismo, a sociabilização e desconstrução de
estereótipos e preconceitos,
entre outros”, salienta Bárbara.
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CÂNCER DE PELE

Icesp promove campanha que
incentiva o uso do filtro solar
Efeito no Instagram busca chamar atenção da população para cuidados no verão, com a hashtag #UseFiltroPelaPrevenção
Pixabay/Banco de Imagens

Divulgação

As temperaturas mais quentes exigem hidratação redobrada, com maior ingestão de água e sucos

O Instituto do Câncer
do Estado de São Paulo
(Icesp), unidade ligada à
Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo e ao
Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina
da Universidade de São
Paulo (USP), lançou neste
verão a campanha digital
#UseFiltroPelaPrevenção.
Para chamar atenção da
população para os cuidados
com o sol e conscientizar
sobre o câncer de pele, o
Icesp criou um filtro no
Instagram que pode ser
conferido no perfil @institutodocancersp.
O dermatologista do Icesp,
dr. Caio Lamunier, explica
o que é o câncer de pele:
“Essa é uma doença que
se inicia na pele e pode
destruir os tecidos tanto da
pele quanto tecidos próximos ou órgãos à distância”.
Segundo o dermatologista,
90% dos pacientes que
fazem tratamento no ins-

tituto relataram que não
tinham o hábito de utilizar
protetor solar.
Existem dois tipos de câncer
de pele, o não melanoma,
basocelular (manchas que
vão crescendo) ou espinocelular (atinge áreas do
corpo expostas ao sol), e o
melanoma, que tem origem
nos melanócitos, células
que produzem a melanina
(proteína que pigmenta e
protege a pele). De acordo
com o Instituto Nacional
de Câncer (INCA), o câncer
de pele não melanoma é o
tipo mais comum no Brasil
e corresponde a cerca de
30% de todos os tumores
malignos registrados no país.
O dermatologista explica
ainda que os sintomas demoram para aparecer e, em
caso de sinais diferentes no
corpo, como novas pintas
que crescem e lesões que
não cicatrizam, principalmente em partes expostas
ao sol, é importante ir ao

médico para avaliar.

Prevenção
A pele é o maior órgão do
corpo humano. O principal
fator de risco desse tipo
de câncer é a exposição
solar. Por isso é essencial
se prevenir, adotando algumas práticas para proteger
a pele dos raios solares,
como utilizar filtro solar
com fator maior que 30 e
aplicar de três em três horas.
Além de cuidado extra em
atividades aquáticas, como
usar chapéus e roupas com
proteção ultravioleta (UV),
e evitar exposição direta
durante tempo prolongado,
principalmente entre as
10h e 16h. É mais frequente
em pessoas de pele e olhos
claros e acima de 50 anos.
Importante: é recomendado o uso de filtro solar
diariamente, tanto em dias
ensolarados quanto nublados,
ao ar livre e em ambientes fechados. De acordo

Filtro da campanha do Icesp no Instagram pode ser conferido no perfil @institutodocancersp

com o dr. Caio Lamunier,
a quantidade de protetor
solar indicada para cada
parte do corpo pode ser
medida em uma colher
de chá, sendo: uma para
a face; duas para o tronco
(frente e trás); uma para
cada braço e antebraço;
duas para cada membro
inferior (coxas e pernas).

Hábitos diários
A Sociedade Brasileira
de Dermatologia (SBD)
tem em seu site (https://
www.sbd.org.br/) várias
dicas para o cuidado com a
pele no verão. Anualmente,
a entidade promove a campanha Dezembro Laranja,
de prevenção ao câncer
de pele. Uma das dicas

é sobre as temperaturas
mais quentes que exigem
hidratação redobrada, por
dentro e por fora. Portanto,
deve-se aumentar a ingestão de líquidos no verão e
abusar da água, do suco de
frutas e da água de coco.
Outra dica importante é
todos os dias, aplicar um
bom hidratante, que ajuda
a manter a quantidade
adequada de água na pele.
Alguns alimentos podem
ajudar na prevenção aos
danos que o sol causa à
pele, segundo a SBD, como
cenoura, abóbora, mamão, maçã e beterraba,
pois contêm carotenóides,
substância que se deposita
na pele e tem importante
ação antioxidante. Ela é

encontrada em frutas e em
legumes de cor alaranjada
ou vermelha.
No verão a disposição é
maior para comer de forma
mais saudável, com maior
ingestão de carnes grelhadas,
alimentos crus e cozidos,
frutas e legumes com alto
teor de água e fibras e baixo
de carboidratos. Apostar
nesses alimentos tem diversos benefícios: ajuda
na hidratação do corpo,
previne doenças e adia os
sinais do envelhecimento.
No banho, a recomendação é usar sabonetes
compatíveis com o tipo de
pele, porém, sem excesso.
A temperatura da água
deve ser fria ou morna,
para evitar o ressecamento.
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EU VACINEI!
agora é
a sua vez!
A vacinação continua com tudo em Mogi.
Agora é a vez dos nossos pequenos, mas
você, pai ou responsável, precisa dar o
exemplo: fique atento ao intervalo entre
as doses e não esqueça de completar o
ciclo vacinal.
Estamos unidos para vencermos a Covid!

