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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Prefeitos têm até amanhã para 
informar gastos com Covid ao TCE

Suzano e Mogi das Cruzes informaram que vão enviar o relatório com as despesas dentro do prazo estabelecido

METADE

 Estado repassa R$ 63 milhões do IPVA 
para os municípios da região. Cidades, página 7

O Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo (TCE) estabeleceu 
para até amanhã a data limite para 
os municípios paulistas prestarem 
esclarecimentos sobre os gastos com 
Saúde, Assistência Social e outros 
pontos na pandemia do coronavírus 
(Covid-19). As cidades do Alto Tietê 
devem responder ao levantamento de 
informações no último dia. Segundo 
o TCE, apenas 83 cidades já fi nali-
zaram o questionário e o descum-
primento poderá acarretar em apli-
cação de multa, bem como sanções 
previstas em lei, denúncia ao Minis-
tério Público, e outras providências. 
Cidades, página 6

Romo de Suzano

Carreta roubada 
é apreendida 
pela GCM
Cidades, página 3

Despesas vão desde compra de máscaras até criação de hospitais

Mogi News/Arquivo
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Sol com muitas nuvens durante o dia. 

mínima máxima

15º 26º

Levantamento 

Acidentes com bicicletas 
em Ferraz aumentam 500%

Comparação é feita entre os anos de 2020 e 2021, por 
uma corretora de seguros. Cidades, página 7
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Conectividade

Suzano possui 12 pontos 
com internet gratuita

Os pontos de acesso estão espalhados por áreas 
estratégicas que levam em consideração o volume de 

tráfego de pessoas. Cidades, página 3
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PODA DE ÁRVORE
A secretária de Meio Ambiente de 
Poá, Claudete Canada, esteve re-
unida com o coordenador da De-
fesa Civil, José Ferreira da Silva, 
e representantes da empresa EDP 
Bandeirante, anteontem, para dis-
cutir a questão das podas de árvo-
res junto à rede elétrica nas vias 
do município. A reunião teve como 
objetivo, segundo a responsável 
pela Pasta, alinhar ações e estrei-
tar a comunicação para agilizar o 
atendimento das demandas, prin-
cipalmente em virtude deste perío-
do de chuvas que coloca em risco 
as árvores e, consequentemente, 
a rede elétrica.

PLANTIO DE MUDAS
O Programa Cidade + Verde, por 
meio da Secretaria de Meio Ambien-
te e Saneamento de Itaquaquece-
tuba, recebeu o apoio da empresa 
de serviços logísticos DHL para o 
plantio de mudas no Parque Eco-
lógico na última semana. Estive-
ram presentes na ação um grupo 
de 15 funcionários da empresa, o 
secretário de Meio Ambiente, João 
Carlos Navarro, e a secretária ad-
junta, Yasmim Sampaio. 

ARRECADAÇÃO
O Fundo Social de Solidariedade 
de Suzano arrecadou um total de 
cem quilos de alimentos não pe-
recíveis. Isso porque o órgão pre-
sidido pela primeira-dama Laris-
sa Ashiuchi realizou a troca de 
ingressos sociais para o jogo en-
tre Suzano Vôlei e Minas Náutico, 
que ocorrerá hoje, a partir das 18 
horas, na Arena Suzano. Com o 
apoio dos jogadores William Ker-
ber, Murillo, Danilo e Eduardo, o 
órgão suzanense conseguiu distri-
buir cem ingressos, dos mil dispo-
níveis, ao receber um quilo de ali-
mento não perecível, como arroz, 
feijão e açúcar.

SINALIZAÇÃO
A Prefeitura de Santa Isabel, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Segurança e Trânsito, está rea-
lizando, desde anteontem, a mu-
danças no trânsito da cidade. As 
alterações ocorrerão na rua Her-
mes da Fonseca, travessa da Ave-
nida Coronel Bertoldo, na rua 21 
de Abril e na rua Prefeito Fran-
cisco Beraldo, travessa da Aveni-
da da República, em frente à Pa-
daria Mineira.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Mais Poupatempos

S
erviços públicos rápidos e de quali-
dades são muito bem-vindos, aqueles 
oriundos da iniciativa privada tam-
bém, mas é muito mais difícil achar 

um bom serviço tocado por uma estatal do 
que por empresas particulares, afinal, nas 
empresas onde os donos são pessoas físicas, 
o pagamento é feito basicamente na hora.

Diferente do serviço público, que apesar 
da impressão que se tem, ele não é de gra-
ça. O brasileiro trabalha quase um semes-
tre inteiro somente para pagar impostos, 
e essas taxas e tributos são diluídos entre 
secretarias e empresas governamentais para 
prestar serviços aos contribuintes, como es-
cola, saúde, segurança, entre outros.

Há ainda muita deficiência nesses servi-
ços, entretanto o Poupatempo é um servi-
ço que funciona a contento e geralmente é 
bem avaliado pela população que faz uso 
dele. Antes, quem precisava de um serviço 
público precisava enfrentar uma verdadeira 
epopeia e muitas vezes não dava certo da 
primeira vez, tendo que fazer todo o ca-
minho de novo.

Nesta semana, mais uma cidade do Alto 

Tietê ganhou mais um Poupatempo, Guara-
rema se junta a Ferraz, Itaquá, Mogi e Su-
zano e logo terá esse serviço à disposição.

É claro que cidades pequenas talvez não 
precisem de uma unidade do Poupatem-
po, os cidadãos podem se dirigir a unidade 
mais próxima do município onde reside, 
afinal instalar uma praça de serviços custa 
muito dinheiro.

Sendo o Poupatempo um serviço que 
agrada, seria de bom tom também que ou-
tros segmentos estatais, sejam das esferas 
federal, estaduais ou municipais, também 
seguissem pelo mesmo caminho. Podemos 
imaginar se saúde, segurança e educação 
fossem tão bons como o Poupatempo. Há 
ilhas de excelência em alguns deles, por 
exemplo, como na alta complexidade da 
saúde. O SUS, nesse quesito, não deixa a 
dever aos hospitais privados, mas peca na 
atenção básica, onde deve ocorrer os tra-
balhos de prevenção da doença e prestar os 
serviços mais simples à população.

Com a quantidade paga em impostos, a 
questão não seria mais dinheiro, mas uma 
melhor utilização dos recursos.

Olhei para o alto e vi o pico 
do Marumbi, 1.500 metros 
de altitude, após descer do 
trem na estação local para 
realizarmos um festivo pi-
quenique. A descida da ser-
ra do mar sobre trilhos em 
direção a cidade de Morretes 
é um desafio da engenharia 
sobre o abismo. 

O entusiasmo jovem, quan-
do ainda acadêmico de Me-
dicina, me levou a convidar 
o colega Paulinho para esca-
larmos juntos esta montanha 
desafiadora até o cume. Sem 
apetrechos de alpinista, fo-
mos à luta abrindo caminho, 
com dificuldade, por entre 
árvores e vegetação rasteira 
e seguindo em parte o curso 
de um riacho, até chegarmos 
a base da  montanha. 

A subida era exaustiva, mas 
a paisagem deslumbrante 

A visão do alto

ARTIGO
Mauro Jordão

que se abria diante dos nos-
sos olhos nos dava a energia 
de subir mais para ver mais. 
Depois de ingerir o caldo de 
algumas laranjas que havía-
mos levado, saciou a nossa 
sede. Mais à frente deparamos 
com um paredão, e subindo 
perigosamente, firmado no 
ombro do parceiro, venci o 
obstáculo. 

Já estava no cume, mas o 
colega ficou para trás e não 
podia me acompanhar, sen-
ti medo e resolvi descer até 
onde ele estava. Deus nos 
amparou no pior. A descida 
foi mais fácil. Preocupados 
com o horário de retorno, no 
caminhar da tarde, apressa-
mos o passo, sedentos e per-
didos na mata em desespero 
para encontrar o riacho que 
além de saciar a nossa sede 
nos levaria até a estação de 

trem. Enfim aconteceu. A 
nossa epopeia terminou ten-
do em nós um hino vibran-
te de vitória. Em recordação, 
essa visão horizontal do pas-
sado inspirou-me a escrever 
sobre a visão espiritual do 
alto, com a qual poucos se 
preocupam, porém, sendo 
a mais importante. 

Qual tem sido a tua visão 
diária? A rotina cansativa de 
todos os dias de poucas ce-
lebrações? Ou a inigualável 
visão da montanha da fé que 
nos faz descortinar todo o 
vale de bênçãos, semeado 
e regado por Deus com as 
sementes do amor, da paz e 
da alegria, do qual se colhe 
cada dia esse alimento es-
piritual necessário para um 
viver feliz. Jesus diz a seus 
seguidores: “Eu vim para que 
tenham vida e a tenham em 
abundância”.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Moradores contam com 12 
locais com internet gratuita 
Recurso ofertado pelo município está disponível em praças, parques, unidades de saúde e outros prédios 

CONECTIVIDADE

Suzano - Nos últimos anos, 
a Prefeitura de Suzano tem 
investido em inovação e 
tecnologia para levar mais 
conforto, comodidade e 
acessibilidade para toda a 
população. Como resultado 
deste esforço constante, os 
cidadãos podem usufruir de 
acesso gratuito à internet em 
12 espaços públicos, como 
praças, parques e instalações 
municipais. Com uso livre 
para comunicação, trabalho 
e lazer, o recurso tem trans-
formado a rotina daqueles 
que vivem na cidade.

Os pontos de acesso es-
tão espalhados por áreas 
estratégicas que levam em 
consideração o volume de 
tráfego de pessoas no trecho 
e nas proximidades. Entre 
os locais com wi-fi aberto ao 
público pelo projeto “Conecta 
Suzano” estão as praças João 
Pessoa, dos Expedicionários, 
Cidade das Flores e do Jardim 
Colorado. O Parque Municipal 
Max Feffer, o Pavilhão Zumbi 
dos Palmares e o Cineteatro 

Wilma Bentivegna também 
contam com o serviço. Estes 
espaços estão posicionados 
próximos à região central e 
recebem grande contingente 
de pessoas diariamente.

O sistema municipal, de 
internet 4G, permite que 
a população conecte seus 
dispositivos sem precisar 
usar o pacote de dados das 
empresas de telefonia móvel. 
Para acessar, o usuário pre-
cisa apenas escolher o ponto 
de wi-fi aberto e inserir seu 
nome completo, número de 
celular e e-mail. Também 
existe a opção de fazer login 
com sua conta do Facebook, 
modalidade que pode agilizar 
o procedimento.

Além dos espaços de lazer e 
recreação, alguns prédios que 
oferecem serviços públicos 
também contam com o recurso 
de conexão gratuita, como 
o Paço Municipal Prefeito 
Firmino José da Costa, o 
Centro Unificado de Serviços 
(Centrus), o Serviço de Ação 
Social e Projetos Especiais 

(Saspe) e o Velório Municipal. 
A rede de atendimento de 
saúde também tem internet à 
disposição de seus pacientes 
e dos moradores das proxi-
midades, em locais como o 
Pronto Atendimento (PA) de 

Palmeiras, o Pronto-Socorro 
Municipal (PS) Adulto e 
Infantil e a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Doutor An-
dré Cano Garcia, na Cidade 
Boa Vista. 

As políticas públicas de 

incentivo às telecomunica-
ções e a implementação de 
novas tecnologias renderam a 
Suzano o 8º lugar no ranking 
nacional de acesso à web no 
ano passado. A classificação, 
chamada “Cidades Amigas da 

Internet 2021”, foi produzida 
pela Associação Brasileira 
de Infraestrutura para Te-
lecomunicações (Abrintel) e 
colocou o município do Alto 
Tietê à frente de importantes 
capitais do Brasil, como Rio 
de Janeiro, São Paulo e Belo 
Horizonte. 

O prefeito Rodrigo Ashiu-
chi destacou que a medida é 
mais um importante passo 
para a universalização do 
acesso à internet. Ele ainda 
pontuou que vivemos em 
uma sociedade extremamente 
conectada e online, que se 
comunica, se informa e se 
diverte pelos meios digitais. 

“Abrimos pontos de wi-fi em 
regiões estratégicas para 
levar a internet aonde as 
pessoas estão. Este é um 
aspecto muito importante que 
deve ser considerado pelo 
Poder Público ao pensar no 
desenvolvimento social e na 
comodidade da população. 
Assim, Suzano avança e se 
torna cada vez mais conec-
tada”, concluiu.

Com a iniciativa, Suzano ficou em 8º lugar no ranking de acesso a web em 2021

 Irineu Junior/Secop Suzano

Itaquá - A Secretaria de Esporte 
e Lazer de Itaquaquecetuba 
abre amanhã inscrições para 
14 modalidades esportivas. 
As aulas são gratuitas, com 
vagas limitadas e começam 
no próximo dia 14. Tanto 
as aulas como as inscrições 
acontecem nos ginásios Su-
miyoshi Nakaharada (rua 
Santa Rita de Cássia, 173 

- Vila Japão) e no Roberto 
Noriaki Iamashita (rua Au-
gusto dos Anjos, 29 - Parque 
Piratininga).

Para participar é neces-
sário ir até o ginásio com 
a modalidade de interesse, 
de segunda a sexta, das 8h 
às 17h, com cópias do RG 
e CPF do participante e do 
responsável (se for menor 
de idade), além do com-
provante de endereço. Entre 
as modalidades: iniciação 
esportiva, futsal sub 10, sub 
12, sub 14 e sub 17, volei-
bol, handebol, basquetebol, 
ginástica e ritmos, funcional, 
alongamento, step e pilates.

Inscrições 
abertas para 14 
modalidades 
esportivas

Esporte e Lazer

Suzano - A Sala Rosa, criada 
pela Comissão da Mulher 
Advogada da 55ª Subseção 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB Suzano) e 
anexa à Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM), irá retomar 
na próxima segunda-feira 
o acolhimento psicológico 
presencial de vítimas da 
violência doméstica e sexual. 
Para agendamento do serviço, 
é preciso entrar em contato 
pelo telefone (11) 4747-7524.

Criada em 2006, a Sala 
Rosa se consolidou como 
um centro de referência 
no apoio às mulheres que 
sofreram algum tipo de vio-
lência. O acompanhamento 
psicológico é um serviço 
gratuito oferecido desde a 
fundação do espaço. Por 
conta das normas sanitárias 
de distanciamento social da 
pandemia de Covid-19, a 
atividade foi temporariamente 
interrompida.

Comissões 
Na última quinta-feira, houve 

a nomeação dos presidentes 

das 32 Comissões Temáti-
cas da OAB Suzano e do 
Núcleo da Escola Superior 
de Advocacia (ESA-SP). As 
Comissões Temáticas são 
órgãos internos de assesso-
ramento da OAB, na qual 
um grupo de advogados 
se une para debater e fazer 
contribuições ativas sobre 
pautas relevantes a partir 
do interesse público. 

Para o Núcleo da Escola 
Superior de Advocacia (ESA-

-SP), foi conduzido Rogério 
Rodrigues da Silva. A Comissão 
de Esportes está com Caian 
Zambotto, enquanto a da 
Mulher Advogada segue com 
Maria Margarida Mesquita. 
Já as Comissões de Eventos, 
Cultura, Cerimonial e Direito 
do Trabalho são presididas, 
respectivamente, por Cintia 
Duarte, Juliana de Oliveira 
Mantoan, Mônica da Silva 
Vigantzky e Renato de Mi-
randa Vicente. Veja no site 
da OAB as demais comissões 

- https://www2.oabsp.org.
br/asp/subsecoes/subsecao.
asp?codsub=55. 

Acolhimento presencial 
é retomado pela OAB

Serviço regional 

Suzano - Uma equipe da Ronda Ostensiva Motorizada (Romo), grupamento 
especializado da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano que atua com 
motocicletas, localizou uma carroceria de carreta roubada na última terça-
feira, na Vila Figueira. O caso ocorreu na rua Shoichi Masuda, por volta do 
meio-dia. Os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram 
o semi-reboque estacionado em um local ermo sem o cavalo mecânico. Em 
consulta a partir da placa, foi descoberto que havia sido roubado no dia anterior, 
em Itaquaquecetuba. O módulo de carga acabou sendo apreendido e levado à 
Delegacia Central de Polícia, onde foi entregue ao proprietário.

 ROMO RECUPERA CARROCERIA NA VILA FIGUEIRA
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Mogi - O patrimônio no século 
XXI não ficará mais restrito 
apenas às posses materiais 
como casas, carros, dinheiro 
vivo: criptomoedas, tokens 
não-fungíveis (NFTs) surgem 
como as novas riquezas do 
futuro, mas há uma que está 
mais próxima do dia-a-dia 
das pessoas: a propriedade 
intelectual, como o nome de 
uma marca. 
Em Mogi das Cruzes, um 
escritório trabalha há mais 
de oito anos com um serviço 
que garante a propriedade de 
marcas de negócios, registro 
de software e outras patentes 

Agência em Mogi atua na preservação de marcas e propriedade intelectual

Negócios

atua no mercado há mais de 20 
anos e conta com uma master 
franquia em Mogi. Segundo 
ele, quatro em cada cinco 
empresas não contam com 
este tipo de proteção. 

“O pequeno e médio empreendedor, 
bem como aqueles que estão 
começando startups, realizam 
muitos investimentos na marca 
e acreditam que o registro do 
CNPJ já confere proteção, o 
que não é verdade. A pessoa 
não apenas corre o risco de 
ter sua marca ‘roubada’, mas 
pode estar inconscientemente 
usando uma marca já registrada 
no INPI”, explicou. 
O escritório já atendeu dezenas 
de empresas, entre academias 

a propriedade de uma marca. 
Davy Mota é franqueado da 
empresa Marca Protegida, que 

intelectuais junto ao Instituto 
Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI), que garante 

Davy Mota é o diretor da empresa Marca Protegida

Divulgação

Consulta pública sobre região 
leste da cidade tem novo prazo 

Prazo para a população apresentar sugestões que terminaria em janeiro, foi prorrogado até dia 15 de fevereiro

CEZAR DE SOUZA

Mogi - Com o novo prazo 
definido pela Secretaria 
Municipal de Planejamento 
e Urbanismo, a população 
mogiana pode participar 
da consulta pública sobre a 
Área de Intervenção Urbana 
(AIU) da região leste, que 
compreende o distrito de 
Cezar de Souza, até o dia 
15 de fevereiro – o limite 
anterior era o final de janeiro. 

Os cidadãos podem par-
ticipar apresentando suges-
tões, que serão analisadas e 
incorporadas ao processo de 
desenvolvimento sustentável 
da região pelo link - https://
www.mogidascruzes.sp.gov.
br/pagina/secretaria-de-pla-
nejamento-e-urbanismo/
projeto-urbanistico-especifico-

-pue-da-area-de-intervencao-
-urbana-aiu-regiao-leste.

O secretário municipal 
de Planejamento e Urba-
nismo, Claudio de Faria 
Rodrigues, explica que o 
Plano Diretor de Mogi das 
Cruzes (Lei Complementar 
nº 150, de 26 de dezembro 

de 2019) definiu a região 
como AIU Região Leste, 
caracterizada como um eixo 
de crescimento próximo ao 
rio Tietê, sendo necessários, 
para isso, investimentos 
em saneamento ambiental, 
mobilidade e implantação 
de diferentes serviços e 
equipamentos públicos, de 
maneira sustentável.

O Plano Diretor determina 
que cada AIU tenha com um 
Projeto Urbanístico Especí-
fico (PUE), que subsidiará a 
regulação urbanística de seu 
território. Nas AIUs onde 
já exista intervenção em 
áreas já ocupadas, como é 
o caso da AIU Região Leste, 
o Plano Diretor também 
impõe a obrigatoriedade de 
disponibilização do conteúdo 
proposto e dos resultados 
dos estudos que integram o 
Plano Urbanístico Específico 
na internet, para ciência da 
população e oferecimento 
de críticas e sugestões, por 
período não inferior a 20 dias.

“Decidimos prorrogar o 

prazo para que as pessoas 
possam entrar no site da 
Prefeitura e se manifestar 
livremente, apresentando 
críticas e sugestões para a 
construção coletiva do Pro-
jeto Urbanístico Específico 

daquela região. Nosso objetivo 
é estimular o crescimento 
sustentável e organizado 
em Cezar de Souza, com 
o apoio de ferramentas de 
planejamento baseadas na 
participação democrática 

dos moradores”, afirma o 
secretário.

Uso do Solo
A Secretaria Municipal de 

Planejamento e Urbanismo 
possui outra consulta pública 

de grande importância aberta 
à população mogiana. Ela 
trata da Lei de Ordenamento 
do Uso e Ocupação do Solo 
(LOUOS) - Lei Municipal 
nº 7.200, de 31 de agosto 
de 2016, um dos principais 
instrumentos de planeja-
mento territorial, reunindo 
as regras do zoneamento e a 
definição dos parâmetros de 
uso e de ocupação do solo. 
Atualmente o processo está 
focado na coleta de sugestões 
da população.

Os trabalhos seguem um 
cronograma de reuniões, 
consultas e audiências públi-
cas durante todo o período 
de revisão do documento. 
Nelas, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes detalhará o anda-
mento do processo e colherá 
sugestões e opiniões dos 
munícipes sobre a LOUOS. 

A revisão da lei está prevista 
no novo Plano Diretor de 
Mogi das Cruzes, aprovado 
pela Lei Complementar nº 
150, de 26 de dezembro 
de 2019.

Objetivo é promover o crescimento sustentável da região leste da cidade 

Divulgação/PMMC 

de ginástica, restaurantes, au-
toescolas, agências de comuni-
cação e outros. “Acredito que 
há um espaço para expansão 
desta proteção não apenas em 
Mogi das Cruzes, mas também 
para clientes que atendemos 
em toda a região em todo o 
país”, apontou. 
Além dos serviços, os inte-
ressados necessitam pagar 
duas taxas federais: uma de 
aproximadamente R$ 142 no 
início do processo, e outra de R$ 
298 no final do procedimento. 
O INPI concede descontos de 
até 60% em taxas federais e 
serviços relacionados ao Re-
gistro de Patentes e Registro 
de Marca para pessoas físicas, 

desde que já não sejam sócias 
de uma empresa do mesmo 
ramo que o item a ser registrado, 
microempreendedores individuais 
(MEI), microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte 
(EPP). Também se qualificam 
para o recebimento do desconto 
as cooperativas, instituições de 
ensino e pesquisa, entidades 
sem fins lucrativos e órgãos 
públicos.
Informações sobre os serviços 
estão disponíveis pelo telefone 
WhatsApp 95910-8000. O 
escritório está localzido no 
Helbor Dual Patteo Mogilar, 
que fica na avenida Pref. Carlos 
Ferreira Lopes, 703, na Vila 
Mogilar

André Diniz

Patentes e Registro de Software

REGISTRO DEMARCA

(11) 9 5910 8000

MARCA SEM REGISTRO

É MARCA SEM DONO!

CUIDADO! VOCÊ PODE TER

A SUA MARCA ROUBADA
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Gestão de políticas públicas é 
foco de programa de startups
Prazo de inscrições para a iniciativa municipal termina no dia 2 de março; atividades começarão no mesmo mês  

POLO DIGITAL 

Mogi - A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes abriu na última 
quarta-feira as inscrições para 
as startups interessadas em 
participar da edição deste ano 
do Programa de Incubação 
do Polo Digital. Assim como 
no ano passado, a iniciativa 
será destinada a projetos 
voltados aos desafios da 
gestão de políticas públicas, 
trabalhando os conceitos 
GovTechs e Cidades Inteli-
gentes. O prazo de inscrições 
termina no dia 2 de março 
ao meio-dia.

Nesta edição do programa 
de incubação serão atendi-
das até 10 novas startups. 
Podem se inscrever startups 
GovTechs ou  com soluções 
para Cidades Inteligentes, 
considerando também as Edu-
Techs, AgroTechs, FoodTechs, 
SportTechs e HealthTechs, 
com CNPJ, estabelecidas 
no Brasil e que estejam em 
estágio de validação de seus 
modelos de negócio.

Os interessados devem 
preencher o formulário 

disponível no site poloco-
necta.mogidascruzes.sp.gov.
br, enviar o CPF e o RG dos 
responsáveis pelo negócio, 
o CNPJ da empresa e uma 
apresentação, em formato 
PDF, em no máximo dez 
slides, contendo o problema, 
a explicação da solução, sua 
viabilidade, a aplicação e o 
potencial de mercado e de 
escala que possui.

Os projetos inscritos pas-
sarão por seleção que será 
realizada em duas etapas. Na 
primeira, serão analisados os 
requisitos básicos para a sub-
missão das propostas, como, 
por exemplo, a viabilidade 
econômica e tecnológica do 
negócio, a originalidade da 
proposta e a solução apre-
sentada. Os aprovados irão 
para a segunda fase, em que 
os responsáveis pelo negó-
cio farão uma apresentação 
curta – conhecida como 
pitch – para uma banca. A 
previsão é que o programa 
tenha início na segunda 
quinzena de março.

Durante o programa, as 
startups têm benefícios de 
utilização da estrutura do Polo 
Digital gratuitamente, o que 
representa uma estimativa 
de apoio financeiro indire-
to de cerca de R$ 300 mil 

para as empresas incubadas. 
Além disso, participarão de 
diversas ações de mentoria 
e treinamentos, organizadas 
pela Prefeitura e por outros 
parceiros, como o escritório 
regional do Sebrae-SP. O 

programa é desenvolvido 
durante 10 meses.

Em 2021, a Prefeitura de 
Mogi  desenvolveu o primeiro 
programa municipal do Brasil 
voltado exclusivamente para 
buscar soluções frente aos 

desafios da gestão de políticas 
públicas - GovTechs. Isso 
permitiu que a Prefeitura 
participasse ativamente do 
apoio aos empreendedores, 
como uma plataforma para 
inovação de iniciativas que 
poderão colaborar com a 
prestação de serviço público 
e, consequentemente, trarão 
benefícios para a população.

Nove startups finalizaram 
o ciclo do ano passado, com 
iniciativas voltadas à Edu-
cação, Saúde, Agricultura, 
Empregabilidade, Mobilidade, 
Meio Ambiente e Zeladoria. 
Todas elas possuem produ-
tos finais desenvolvidos e 
validados, com contratos 
fechados ou em negociação 
com órgãos públicos ou a 
iniciativa privada.

Para esclarecer dúvidas ou 
para mais informações, os 
interessados podem enviar 
um e-mail para polodigital@
mogidascruzes.sp.gov.br ou 
comparecer ao Polo Digital 

- avenida João XXIII, 1.160, 
em César de Souza.

 Iniciativa será destinada a projetos voltados a GovTechs e Cidades Inteligentes

Arquivo PMMC 

Mogi - O Fundo Social de 
Mogi das Cruzes fechou 
uma parceria com o Patati 
Patatá Circo Show, que vai 
proporcionar a mais de mil 
crianças e também adultos 
assistidos pelas instituições 
sociais e associações cadas-
tradas a experiência de ir ao 
circo. Serão, ao todo, 18 
entidades atendidas até o 
final de fevereiro, em sessões 
que acontecerão aos sábados 
e domingos.

As instituições beneficia-
das pela parceria atendem 
comunidades de locais como 
Residencial Novo Horizonte, 
Jardim Planalto, Jardim Piatã, 
Vila Nova União, Conjunto 
Toyama, Jundiapeba, Chácara 
Santo Ângelo, Taiaçupeba, 
Chácara Guanabara, Sabaúna, 
Vila Industrial, Parque das 
Varinhas, Boa Vista e Botujuru. 

“Esta é uma parceria mui-
to gratificante, pois vamos 
proporcionar a experiência 
de ir ao circo a pessoas que, 
em sua maioria, nunca ti-
nham tido essa oportunidade. 
Agradecemos à direção do 

Fundo Social leva mais 
de mil crianças ao circo 

Patati Patatá

circo, que gentilmente ce-
deu os ingressos e tornou 
tudo isso possível”, destaca a 
presidente do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha.

A coordenadora do Patati 
Patatá Circo Show, Karine 
Pissuti, também comentou 
a ação. “Para nós é uma 
grande satisfação estar de 
volta à Mogi das Cruzes e 
poder participar de uma 
ação social como essa. A 
função do circo é entreter e 
encantar e entendemos que 
isso deve ser algo acessível 
a todos”, destacou.

Para as entidades, o clima 
é de gratidão e expectativa. 

“Estamos em completa alegria 
por poder proporcionar às 
crianças do nosso bairro uma 
oportunidade tão especial 
como ver o Patati Patatá. 
É mais do que um circo - 
muitas crianças cresceram, 
estão se formando assistindo 
aos vídeos deles e cantando 
suas músicas”, destaca Neuza 
Aparecida de Oliveira, coor-
denadora da Casa Dandara.

Mogi - A aproximadamente 
200 dias da Festa do Divino 
Espírito Santo, os festeiros 
e capitães de mastro falam 
sobre a expectativa deles 
para a realização deste evento 
religioso e cultural mais 
tradicional do Brasil, diante 
de uma pandemia, que ora 
se agrava, ora dá sinais de 
que vai passar. Os festeiros 
são Ricardo Lima da Costa 
e Denise Rezende da Silva 
e os capitães de mastro são 
Eduardo Ferreira Rego e 
Milena da Costa Freire Rego. 
A Festa do Divino ocorrerá 
de 26 de maio a 5 de junho, 
sob o tema Divino Espírito 
Santo, fazei de mim um 
instrumento de vossa paz.

“Diferentemente das demais 
festividades, nestes últimos 
dois anos, a nossa festa não 
deixou de existir, pois ce-
lebramos Pentecostes, e o 
Espírito Santo sempre está 
conosco! Neste contexto, 
cabe a nós ter a sensibilidade 
para moldar o formato pos-
sível de celebração que, com 

Festeiros falam da expectativa para 
a festa de 26 de maio a 5 de junho

Divino

motivos óbvios impede que 
as pessoas façam o uso das 
máscaras”, observa o festeiro.

Por esta razão, neste mês o 
Chá-bingo, que, normalmente 
ocorreria logo na sequência 
da 7ª Coroa do Divino, foi 
cancelado. “Incentivamos 
que as pessoas participem 
da reza da Coroa no dia 12 
(próximo sábado), às 15 horas, 
na Associação Pró-Festa do 
Divino, pelo formato online”, 
convida Ricardo.

A missa mensal em pre-
paração da Festa do Divino, 
contudo, está confirmada para 
o dia 21 às 19 horas, a ser 
celebrada pelo Monsenhor 
Antonio Robson Gonçalves 
na Catedral de Sant’Ana.

A Associação Pró-Divino, 
responsável pelos festejos, 
está localizada na avenida 
Francisco Rodrigues Filho, 
1.232, no Mogilar. Acompa-
nhe as notícias sobre a festa 
nas redes sociais Facebook 
(@festadodivinodemogi-
dascruzes) e Instagram (@
divinomogi). 

cresce diariamente e os ór-
gãos de imprensa noticiam 
que não há perspectiva de 
queda. “Embora a vacinação 
esteja avançando positiva-
mente, entendemos que 
não devemos renunciar às 
ações preventivas: uso de 
máscaras e higienização. E 
por estas indicações, temos 
adotado uma posição muito 
conservadora quanto aos 
eventos em que a alimentação 
se faz presente, já que por 

responsabilidade pela saúde 
e vida de nossos irmãos, po-
deremos organizar. Enquanto 
houver uma vida em risco 
pelos efeitos da pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19), manteremos nosso 
questionamento se é viável 
submeter os fiéis ao míni-
mo risco de contaminação”, 
destaca o festeiro Ricardo.

A preocupação deles se 
dá num momento em que a 
média móvel de contaminação 

Coroa do Divino no mês de janeiro foi presencial 

 Divulgação/Natalia Amschinger 



Domingo, 6 de fevereiro de 20226 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Gastos com a Covid têm de ser 

enviados até amanhã ao TCE
Município como Suzano e Mogi apontaram que vão enviar os gastos com a pandemia e coronavírus no prazo

DINHEIRO PÚBLICO

Região - O Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE) estabeleceu 
para até amanhã a data limite 
para os municípios paulistas 
prestarem esclarecimentos 
sobre os gastos com Saúde, 
Assistência Social e outros 
pontos na pandemia do 
coronavírus (Covid-19). E as 
cidades do Alto Tietê devem 
responder ao levantamento 
de informações no último dia.

O TCE disponibilizou pela 
internet um formulário de dez 
páginas e 40 tópicos distintos 
para os prefeitos com pedidos 
de informação nas áreas de 
Educação, Assistência Social, 
gastos com Comunicação 
e investimento em leitos e 
hospitais de campanha para 
o exercício de 2022, entre 
outros pontos. A Corte também 
pede números consolidados 
desde o início da pandemia, 

Pandemia de Covid se estabeleceu na região em 2020

de 2020 a 2022, referente 
a outras gestões, exceto nas 
cidades onde houve reeleição.

Segundo o Tribunal de 
Contas, apenas 83 cidades 
já finalizaram o questionário 
e o descumprimento poderá 
acarretar aos responsáveis 
a aplicação de multa, bem 
como sanções previstas em 
lei, denúncia ao Ministério 
Público, e “outras provi-
dências que os Conselheiro  
Relatores das contas anuais 
dos respectivos municípios 
julgarem necessárias”, infor-
mou em nota.

O TCE-SP reforçou que os 
dados serão disponibilizados 
na internet, na ferramenta 

“Painel de Gestão de Enfren-
tamento da Covid-19”.

No Alto Tietê
A reportagem entrou em 

contato com algumas cidades 
na região para averiguar o 
andamento do questionário. 

Segundo o levantamento, 
a expectativa é de que os 
municípios encaminhem os 
dados no último dia.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano informou que está 
finalizando as respostas para 
o envio até amanhã, e que 
aguarda dados de setores 
específicos, “motivo pelo 
qual também não é possível 

informar a respeito de in-
vestimentos e despesas até 
o momento”.

Mogi das Cruzes declarou 
que o preenchimento está em 
andamento, por se tratar de 
um documento extenso, e 
que os investimentos desde 
o início da pandemia foram 
vários, como o Hospital 
de Campanha, os leitos no 

Hospital Municipal de Braz 
Cubas, o sistema Drive-Thru 
de vacinação e a Central Pós-

-Covid, entre outras iniciativa. 
“Quanto aos valores, a pasta 
está concluindo todos os 
levantamentos e compilações, 
e informa que deve ter todos 
os dados consolidados na 
próxima segunda-feira, dentro 
do prazo estabelecido pelo 
TCE-SP”, concluiu.

A cidade de Arujá infor-
mou que está na fase final de 
preenchimento do questionário, 
e que os valores constam 
no Portal da Transparência 
disponibilizado na internet. 

Questionada sobre qual setor 
gerou o maior volume de 
despesas - entre medicamen-
tos, insumos, internações 
e outros, a administração 
municipal informou que 
realizou um contrato único 
para a gestão da pandemia, 
sendo agregados todos os 
pontos.

Em Itaquaquecetuba, a 
Prefeitura declarou que está 
realizando o preenchimento 
dos dados, que será concluí-
do no dia 7 de fevereiro; no 
total, a cidade aponta ter 
gasto R$ 31,4 milhões em 
2020 e 2021 no combate à 
Covid-19, e que os setores 
de medicamentos, insumos e 
leitos tiveram volumes seme-
lhantes em despesas, mas que 
ainda está em levantamento.

Até o fechamento da edição, 
as cidades de Poá e Ferraz 
de Vasconcelos não enca-
minharam posicionamento 
à reportagem.

André Diniz
Mogi News/Arqquivo

O TCE-SP 
reforçou que 
os dados serão 
disponibilizados 
na internet
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Atendimentos jurídicos 
virtuais chegam a 17 mil
Região - A Secretaria da 
Administração Penitenciá-
ria (SAP) atingiu a marca 
de 17.031 atendimentos 
jurídicos virtuais por meio 
da plataforma TEAMS nas 
duas unidades prisionais da 
região do Alto Tietê. Os da-
dos são desde a implantação 
da modalidade, em junho 
de 2020, até o último dia 
2, e estão relacionados às 
audiências de instrução e 
julgamento (5.063), citações 
e intimações por parte de 
oficiais de justiça (7.913), 
atendimento de advogados 
(3.152) e Defensoria Pública 
(903). A utilização do meca-
nismo foi possível após uma 
parceria com o Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP).

A medida permite a conti-
nuidade dos atos processuais. 

“Trata-se de uma importante 
ferramenta tecnológica que 
reduz o número de pessoas 
circulando nas unidades pri-
sionais e evita o contágio de 
nossos servidores, prestadores 
de serviços, visitantes e dos 

Presídios

próprios presos”, afirma o 
Secretário da SAP, Nivaldo 
Restivo.

Em São Paulo, a SAP aca-
ba de alcançar a marca de 
1 milhão de atendimentos, 
mais precisamente o total 
de 1.046.831 atendimentos 
jurídicos virtuais nos 179 
presídios do Estado. Antes da 
expansão, 39 equipamentos 
estavam instalados e atual-
mente são 734 estações de 
teleaudiência que atendem 

100% do sistema prisional.
Com essa inovação foi 

possível diminuir as escoltas 
para apresentações judiciais: 
se, em 2019, foram 41.541 
no Estado; em 2020, esse 
número caiu para 9.973, o 
que gerou uma economia 
de mais de R$ 12 milhões, 
com uma queda de 73% 
nos custos. Em 2021, foram 
2.919 escoltas realizadas até 
19 de novembro ao custo de 
R$ 1,7 milhão. 

Em todo Estado, foram 1 milhão de atendimentos

Divulgação/SAP

Região recebe R$ 63,5 milhões 
em repasses do IPVA em janeiro
Valores são referentes à primeira parcela do tributo, com base nas quitações de veículos que rodam no Alto Tietê

RETORNO

Alto Tietê - O governo do 
Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Fazenda e Planejamento, 
informou no início desta semana 
os valores dos repasses feitos 
para as cidades pelo Imposto 
sobre Propriedade de Veículo 
Automotor (IPVA) somaram 
mais de de R$ 63 milhões no 
final de janeiro para as dez 
cidades do Alto Tietê.

O repasse é feito pelo go-
verno do Estado com base 
na arrecadação feita com os 
proprietários de veículos de 
transporte por combustão 
interna - carros, ônibus, cami-
nhões, motocicletas, veículos 
utilitários, etc. - que pagam 

anualmente uma taxa com base 
no valor venal dos itens. Por 
lei, os municípios possuem 
direito a receber metade dos 
impostos arrecadados pelo 
governo do Estado.

Até o final de janeiro, as 
dez cidades receberam um 
total de R$63.514.027,28, 
referentes ao pagamento de 
153.374 veículos que quitaram 
todas as suas pendências com 
a Fazenda estadual.

Destas, a cidade que teve 
o maior repasse foi Mogi das 
Cruzes, que recebeu R$ 26,9 
milhões, com a adesão de 53,6 
mil veículos ao pagamento 
total com desconto. Suzano 
consta em segundo lugar 
com R$ 11 milhões e 28,1 
mil veículos regularizados, 

e Itaquaquecetuba aparece 
em terceiro lugar com R$ 
7,5 milhões e 24,6 milhões.

Uma das particularidades 

do levantamento revelado 
pela Secretaria de Estado da 
Fazenda e Planejamento é a 
comparação de números entre 

as cidades de Arujá e Ferraz 
de Vasconcelos que, embora 
possuam uma frota de veí-
culos aproximada, possuem 

uma discrepância de R$ 2 
milhões no valor total dos 
repasses. Arujá conta com 
uma frota de 11.097 veículos 
quitados, e obteve um crédito 
de R$ 5.725.740,54 e Ferraz 
de Vasconcelos, que obteve 
11.563 quitações, recebeu 
R$ 3.724.942,52.

Como informado pelas 
prefeituras no início do mês, 
o repasse estadual do IPVA é 
parte integrante da composição 
do orçamento do município, 
que é direcionado não apenas 
para ações voltadas à mobili-
dade urbana e manutenção de 
ruas e avenidas, mas compõe 
o caixa para ações nas áreas de 
Educação, Saúde, Segurança 
Pública e investimentos em 
infraestrutura.

André Diniz

Repasse é feito pelo governo do Estado, de forma proporcional para as cidades

Mogi News/Arquivo

Ferraz  - Segundo dados da 
Infosiga e do Samu de Ferraz 
de Vasconcelos (SP), houve 
um crescimento de 500% 
dos acidentes envolvendo 
bicicletas entre 2020 e 2021. 
Entre os meses de janeiro a 
julho de 2020, aconteceram 
na cidade duas colisões com 
vítimas lesionadas levemente. 
Já entre o mesmo período 
de 2021, foram seis colisões 
e quatro atropelamentos - 
nenhum com vítimas fatais. 
Os dados foram obtidos pela 
Kakau Seguros via Lei de 
Acesso à Informação.

O Estado de São Paulo 
também registrou crescimento 
nos números de ciclistas en-
volvidos em acidentes. Um 
levantamento realizado pela 
Associação Brasileira de Me-
dicina do Tráfego (Abramet) 
apurou que entre janeiro e 
maio de 2021 foram 1950 
pessoas envolvidas, número 
23% maior que o registrado 
no ano anterior.

A busca por mais segurança 
nos deslocamentos durante 
a pandemia só fez crescer o 

Acidentes envolvendo 
bicicletas crescem 500% 

Infosiga 

número de bicicletas nas ruas, 
refletindo no crescimento 
do comércio desse tipo de 
veículo. Segundo pesquisa 
feita pela Aliança Bike (As-
sociação Brasileira do Setor 
de Bicicletas), o ano passado 
registrou um aumento de 
34% no número de vendas 
em todo o Brasil.

“A partir do momento 
que o ciclismo começa a 
ser uma prática recorren-
te do brasileiro, é preciso 
melhorar com urgência a 
infraestrutura. A tendência 
é que continue havendo 
um aumento no número de 
acidentes envolvendo bici-
cletas e pedestres. É preciso 
proteger-se”, explica o CEO 
da Kakau, Henrique Volpi.

Ferraz de Vasconcelos é 
conhecida por suas trilhas 
para trekking e principalmente 
mountain bikes, com destaque 
para a Trilha dos Quartos. 
Inclusive no Wikiloc, site 
que disponibiliza trajetos 
gravados pelos próprios 
utilizadores, e reúne diversas 
opções de passeios.

Poá - A Secretaria de Cultura 
de Poá abre, na próxima 
segunda-feira, inscrições para 
16 oficinas culturais online, 
em parceria com o governo 
do Estado e o Instituto Poie-
sis. São mais de 900 vagas 
distribuídas entre as oficinas 
de fotografia, documentário, 
narração de histórias, escrita 
de projetos, afrovisualismo, 
criação poética, entre outras.

De acordo com o secretá-
rio de Cultura, Ariel Borges, 
além das oficinas culturais, 
os interessados também têm 
opção de assistir palestras. 

“Desde o ano passado, durante 
o período de quarentena, te-
mos ofertado diversas opções 
culturais online com grande 
procura, por isso orientamos 
aos interessados para se 
inscrever o quanto antes, já 
que as vagas são liberadas 
para todo o estado”, disse. 

Para se inscrever e partici-
par, acesse o link https://poa.
sp.gov.br/poa-abre-inscricoes-

-para-mais-de.../

Oficinas online 
de cultura têm 
mais de 900 
vagas no Estado

Artes 

Aluno de Itaquá participa de Camping Escolar Paralímpico

Vitor Henrique Miranda Coelho, de 15 anos, é aluno da Secretaria de Esporte e 
Lazer de Itaquaquecetuba e está participando do Camping Escolar Paralímpico na 
modalidade Futebol de 7. Ele é o único atleta da região a participar do evento que 
acontece até hoje no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O projeto é 
realizado no Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2018.
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Al Gore, político
dos EUAMontes
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Amarrar
Arnaldo
Niskier,
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Acessório
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de celular

A Santa
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(Rel.)

(?) José,
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esportivo

Pretexto;
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ros (SP)

Toque de acordar
no quartel

"Bate o Sino" ou
"Jingle Bells" 

3/air — ite — nor. 4/ansa — drag — fair. 5/avaré — urais. 6/nanica.

Às vezes a vida nos joga 
em uma roda-viva que 
mal nos permite pensar 
se aquilo que estamos 
fazendo realmente nos 
traz alguma satisfação. 
Apenas ligamos o 
automático e seguimos 
como robôs cumprindo as 
nossas funções e prazos. 
Até que de repente nos 
sentimos completamente 
desanimados.

A falta de motivação é 
um sintoma de que algo 
em nossa vida não está 
bem, é sintoma de que 

MOMENTO
especial

RENOVE EXPECTATIVAS

*Maria Rosa Mieko
Educadora

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

ANIVERSARIANTES: 
SALY ESTAPE
JOÃO MANUEL DOS REIS

Que o dia de hoje seja cheio de lembranças felizes do pas-
sado e grandes esperanças para o futuro. Feliz aniversário!

“ O tempo passou e você se 
transformou. Tire um tempo para 
admirar a nova pessoa que você 
se tornou.”

 cultura@jornaldat.com.br

precisamos de mudanças. 
E muitas vezes essas 
mudanças não precisam 
ser drásticas, não 
precisamos, por exemplo, 
mudar de cidade ou 
emprego. Basta repensar 
a nossa rotina, mudar 
pequenos hábitos e vícios 
do cotidiano.

Tenha coragem, força, 
ânimo e determinação. E 
nunca deixe de sonhar.

SONO INFANTIL

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Os recém-nascidos dormem cerca de dois terços do 

tempo. Dormem, tanto durante o dia quanto a noite, porém 

após algumas semanas o sono diurno tende a diminuir e 

podemos observar sinais de sono diurno/noturno. Cada 

criança possui um ritmo próprio de sono, antes de 1 

ano ela dorme rapidamente se estiver satisfeita das 

necessidades primárias. Ao passar do 1º para o 2º ano, a 

vigília torna-se cada vez mais frequente, fi cando mais 

ativas. 

Fatores que comprometem o sono: hábitos alimentares; 

incompatibilidade do horário da criança com o dos pais; 

falta de estímulos em geral e personalidade.  Aos 2 anos 

a criança já começa a utilizar artimanhas para manter o 

adulto por perto.

Dica: o adulto pode vestir o pijama, escovar os dentes, 

contar história para que as crianças associem essas ações 

com o horário de dormir.

Como a criança deve dormir: de barriga para cima, em 

seu próprio berço; mantenha o berço sem brinquedos, 

sem almofadas para que não corra o risco de distração e 

até sufocamento; local arejado, temperatura agradável; 

roupas leves e a chupeta será bem-vinda, principalmente 

se o bebê mamar antes de dormir. Sono, memória e 

aprendizagem: o sono é importante para a recuperação 

física e psicológica da criança, por isso precisa ser 

respeitado. O aumento de atividades das crianças, com 

várias obrigações, muitas vezes impede um padrão 

de sono regular. Um sono de qualidade favorece o 

desenvolvimento integral da criança.

Fonte: Coleção Gira Mundo – p.17  Ed. Uninter
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Ginásio de Ferraz oferece atividade física para idosos

O Ginásio Municipal de Esportes Paulo José da Cruz, o “Paulão”, em Ferraz 
de Vasconcelos, passou a oferecer aulas para pessoas idosas. Realizadas 
por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, as  ações incluem 
ginástica localizada e alongamento sênior. As aulas são gratuitas e ocorrem 
todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 8 horas. As matrículas 
podem ser feitas no próprio ginásio. Basta levar cópias do RG, CPF, 
comprovante de residência e uma foto 3x4. Informações: (11) 4679-5940.

ATIVIDADE FÍSICA 

Exercícios que envolvem 
o corpo inteiro, aumentando 
a flexibilidade, a resistência 
e a força são fundamentais, 
principalmente, para pessoas 
idosas. Estes são os benefí-
cios do pilates, como destaca 
Edna Silva, fisioterapeuta e 
proprietária do Instituto Sa-
kurá, instalado na Vila Oli-
veira, em Mogi das Cruzes. 

Pós-graduada em Terapias 
Manuais e Posturas, Edna 
explica que a principal di-
ferença entre o pilates e ou-
tras atividades físicas está nos 
grupos musculares utilizados 
em cada exercício: “No pila-
tes, os exercícios são globais, 
ou seja, envolvem o corpo 
inteiro, já nas outras ativi-
dades cada grupo muscular 
é trabalhado isoladamente”.

Edna trabalha com pi-
lates há dez anos: “Muitos 
médicos começaram a me 
encaminhar pacientes pelo 
aumento de consultas por 
queixa de diversas limitações 
em atividades diárias, como 
sentar e levantar, amarrar um 
tênis. Os médicos observa-
ram que o pilates pode tor-
nar essas tarefas mais fáceis 
de ser realizadas”.

No Instituto Sakurá, a fi-
sioterapeuta oferece pilates 
clínico e fitness: “Combino 
exercícios com baixo impac-
to, trabalho os músculos es-
pecíficos a cada necessidade, 
a coordenação e o fortaleci-
mento, além da conservação 
da massa muscular e condi-
cionamento cardiovascular”.

Cada paciente de Edna re-

Katia Brito

Flexibilidade e resistência de 
idosos aumentam com pilates
A fisioterapeuta Edna Silva destaca os benefícios da atividade, como a prevenção de quedas e melhora do sono

teoporose, auxiliando, como 
destaca a especialista, na pre-
venção de quedas. De acordo 
com Edna, o fortalecimento 
muscular contribui para um 
bom funcionamento do cor-
po como um todo: “O pilates 
trabalha diversos músculos 
ao mesmo tempo e isso faz 
um bem danado”.

O objetivo do Pilates, se-
gundo Edna, é obter o con-
trole do corpo pela mente, 
por isso as principais pre-
missas são respiração, con-
centração e precisão. “Essa 
atividade traz consigo be-
nefícios para quem a pratica, 
independentemente de sua 
idade, mas em relação aos 
idosos, os efeitos são ainda 
melhores, uma vez que nes-

Divulgação Divulgação 

Divulgação 

Com Edna (à esquerda), alunas do Instituto Sakurá têm diversos benefícios com a atividade 

Joel Amano, de 93 anos, teve melhoras nas primeiras sessões

A fisioterapeuta Edna Silva trabalha com pilates há dez anos 

saúde+
maturidade

sa faixa etária, a maioria das 
pessoas apresenta problemas 
com postura, dores no corpo, 
indisposição, etc”, destaca. 

O pilates também pode 
ajudar a colocar o sono em 
dia. “Muitos idosos ficam 
muito tempo em casa sem 
ter o que fazer, e com isso 
sofrem com ansiedade e não 
dormem direito. Dormir bem 
é fundamental em qualquer 
idade, mas os idosos têm 

uma necessidade maior de 
uma noite bem dormida. 
Como o pilates contribui 
para a liberação de endorfi-
na, o corpo terá a sensação 
de bem-estar e alívio do es-
tresse, uma vez relaxado, o 
sono se torna mais gostoso 
e profundo”, explica Edna. 

Mais informações no site 
http://www.institutosakura.
com.br/ ou pelos telefones 
(11) 99878-1707 e 4726-1707. 

cebe uma atenção especial: 
“Passo corretamente os exer-
cícios direcionados para que 
eles alcancem os objetivos que 
buscam quando começam a 
praticar”. De acordo com ela, 
tudo é realizado da melhor 
forma, contribuindo para o 
aumento da flexibilidade, da 
resistência e força, o que se 
reflete em uma melhor qua-
lidade de vida. 

A fisioterapeuta conta que 
tem vários clientes idosos e 
que a procura pelo pilates 
vem crescendo. “Muitos ido-
sos reclamam da falta de fle-
xibilidade e acham que não 
tem como melhorar, pois tem 
sim. Músculos bem alonga-
dos podem prevenir graves 
lesões, diminuem o estresse 

e ainda melhoram a prática 
de outros exercícios físicos”. 

Para Edna, além de todos 
os benefícios, ter uma boa 
flexibilidade é fundamen-
tal para os idosos, uma vez 
que previne as quedas que 
são comuns nessa idade. Da-
dos do Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia 
estimam há uma queda para 
um em cada três indivíduos 
com mais de 65 anos, e que 
um em cada 20 desses ido-
sos que sofreram uma queda 
tenham uma fratura ou ne-
cessitem de internação. En-
tre as pessoas com 80 anos 
ou mais, 40% cai a cada ano. 

O pilates também é reco-
mendado para quem tem 
doenças como artrite e os-
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DIA MUNDIAL DO CÂNCER

A última sexta-feira, dia 
4 de fevereiro, foi marcada 
pelo Dia Mundial do Cân-
cer, uma campanha criada 
pela União Internacional 
para o Controle do Câncer 
(UICC). O tema escolhido 
para o triênio 2022-2024 é 

“Somos iguais e diferentes”, 
abordando, de acordo com 
o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), as barreiras 
que impedem as pessoas 
de terem acesso aos cui-
dados fundamentais para 
o controle do câncer e a 
importância da equidade. 

Para Luciana Holtz de 
Camargo Barros, fundadora 
e presidente do Instituto 
Oncoguia, a pandemia de 
covid-19 impactou pro-
fundamente o mundo do 
câncer. “Pessoas deixaram 
de fazer exames e muitos 
pacientes tiveram trata-
mentos interrompidos, isso 
tudo especialmente no 

Pacientes encontram barreiras 

de acesso aos devidos cuidados 
Principal desafio está no acesso a informações e aos cuidados fundamentais para o diagnóstico e tratamento da doença 

Freepik/Banco de Imagens Divulgação

Especialista alerta para a busca de tratamento e a necessidade de manter os exames em dia

Campanha internacional visa aumentar a conscientização e a educação sobre a doença no país

primeiro ano. As coisas 
melhoraram um pouco no 
segundo ano, mas ainda 
dentro de um cenário bem 
desafiador”, avalia. 

Deixar de fazer um exame, 
segundo Luciana, “pode 
significar ‘deixar’ um câncer 
crescer e você perder a chan-
ce de fazer um diagnóstico 
precoce”. Ela deixa como 
mensagem para este dia: 

“Coloque seus exames em 
dia. Pulou a mamografia e 
o papanicolau, vá fazer! Tá 
sentindo algo estranho já 
há mais de três semanas 
que não passa, procure um 
especialista e não descanse 
até saber que está tudo bem”.

A presidente do Instituto 
Oncoguia orienta também 
quem aguarda o início do 
tratamento: “Está esperando 
pra começar seu tratamento? 
Saiba que existe a lei dos 
60 dias e cobre seus direi-
tos. O câncer não espera. 
Pode contar com a nossa 
ajuda, das ouvidorias e do 

Oncoguia também!”. 

Acesso é desafio
Os números de casos de 

câncer vêm aumentando, 
destaca Luciana. No Bra-
sil, segundo ela, são 626 
mil novos casos por ano. 

“Estamos falando de uma 
doença que vai se tornar a 
principal causa de mortes 
no mundo nos próximos 
anos”, alerta. Os principais 
tipos são câncer de mama, 
próstata, pulmão, intestino 
e pele.

O estigma da doença 
diminuiu, mas ainda é 
presente, em especial, entre 
as pessoas mais velhas e 
sem acesso à informação 
de qualidade, avalia Luciana. 

“O mundo do câncer mudou 
muito, hoje sabemos mais 
sobre a doença (que são 
muitas e não uma só), sa-
bemos causas, conhecemos 
detalhes necessários para 
se fazer um diagnóstico 
precoce e temos muitas 

opções de tratamentos. 
Estamos curando doenças 
avançadas e oferecendo 
cuidado adequado para 
que pessoas com câncer 
metastático vivam por mui-
tos anos, com qualidade”.

O grande desafio, de 
acordo com a presidente 
do instituto, é o acesso a 
tudo isso, e infelizmente 
não são todas as pessoas 
que têm acesso a estas 
novidades. “Temos um 
cenário de muita falta de 
equidade no cuidado do 
câncer”, lamenta. 

Luciana explica que os 
fatores de risco são sempre 
os mesmos: fumar, beber, 
estar obeso, ser sedentário 
e comer comida “enlatada”. 
Hoje, segundo ela, é funda-

mental: não fumar, beber 
moderadamente (atenção 
a quantidade), usar filtro 
solar, peso equilibrado, 
fazer atividade física de 
forma regular, aprender a 
controlar o estresse, buscar 
ter uma boa noite de sono e 
comer alimentos saudáveis.

Instituto Oncoguia 
O Oncoguia é uma asso-

ciação sem fins lucrativos, 
que tem como objetivo 
ajudar o paciente com 
câncer a viver melhor por 
meio de projetos e ações de 
informação de qualidade, 
educação em saúde, apoio 
e orientação ao paciente, 
defesa de direitos e advocacy.

No Oncoguia, eles acre-
ditam que a informação e 

a orientação personalizada 
fazem muita diferença na 
vida de quem está enfren-
tando uma doença como 
o câncer. “Um paciente 
informado está mais pre-
parado, é mais proativo na 
busca por seus direitos e 
até mesmo cuida melhor 
de si”, afirma a presidente 
do instituto.

No portal e nas redes sociais, 
são oferecidos conteúdos 
e dicas sobre a doença, di-
reitos e qualidade de vida. 
Pelo telefone 0800-7731666, 
pacientes e familiares po-
dem esclarecer dúvidas, 
ter ajuda na resolução de 
problemas decorrentes da 
doença ou do tratamento, e 
o acolhimento de angústias 
e preocupações.

Katia Brito
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