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

Estamos preparados para receber os nossos alunos 

e continuar proporcionando a experiência única de 

aprendizado e a convivência que só o dia a dia na 

escola com os colegas e professores podem oferecer. 

Para aumentar ainda mais a segurança de todos, 

vacine também os seus fi lhos de 5 a 11 anos.

Sabemos que a importância da escola vai muito além 

dos muros. Desejamos uma ótima volta às aulas

aos nossos alunos e toda a sua família!

•Aulas 100% presenciais

•Mais de 3.000 profi ssionais prontos para
educar as nossas crianças

•Até 5 refeições diárias

•Mais de 8 mil tablets e chromebooks
à disposição da rede municipal 

•Cerca de 47 mil alunos benefi ciados - 
capacidade de manter 68% em período integral

•Kits de material escolar serão fornecidos

•Uniformes serão distribuídos

•Mais de 200 escolas equipadas e preparadas

•144 unidades de período integral

VOLTA ÀS AULAS
Já estamos no ritmo da 

VOLTA ÀS AULAS
e afi nados com os cuidados 
necessários para garantir a 
segurança de todos.

Mais segurança - A vacinação de crianças de 5 a 11 anos já foi iniciada. 

Acesse cliquevacina.com.br e saiba mais.

Região tem 57 mil famílias 
com Tarifa Social de energia

Para famílias que utilizam até 30 quilowatts/mês, a redução no valor da conta com a tarifa diferenciada é de 65%

As cidades da região contam com 57.173 famílias com o benefício de Tarifa Social de Energia, de acordo com a EDP Bandeirante. O benefício garante que as famí-
lias cadastradas recebam descontos proporcionais de acordo com a economia no uso da energia.  Para famílias que utilizam até 30 quilowatts/mês, a redução no va-
lor da conta é de 65%. Famílias indígenas e quilombolas têm descontos maiores. Entre as cidades do Alto Tietê, Mogi das Cruzes tem o maior número de cadastrados. 
Cidades, página 6

Saúde

Ferraz vai 
ampliar testes 
rápidos
Cidades, página 3

CIDADES DO ALTO TIETÊ 
ENTREGAM KITS A ALUNOS

Educação

Apenas Guararema e Ferraz já concluíram a entrega 
do material escolar e uniformes. Cidades, página 4

Mogi libera visitas monitoradas

MEIO AMBIENTE

Inscrições abertas para visitas à Ilha Marabá, 
Viveiro e Parque Municipal. Cidades, página 6

Tiago Morais/PMG
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MANUTENÇÃO 
Na próxima quarta-feira, a partir 
das 9 horas, a Cooperativa de Ele-
trificação e Desenvolvimento da Re-
gião de Mogi das Cruzes (Cermc) 
fará manutenção na rede elétrica 
que atende o sistema de abasteci-
mento de água do Barroso e Vila 
São José. Sem energia, será ne-
cessário suspender o fornecimento 
de água. A previsão da cooperativa 
é concluir a manutenção às 14 ho-
ras, mas a normalização do abas-
tecimento leva um pouco mais de 
tempo devido à necessidade de re-
tomar a captação, tratamento e dis-
tribuição. O fornecimento de água 
deve se estabilizar à noite.

USINA MÓVEL
Pela primeira vez em sua história, 
Itaquaquecetuba conta com uma 
usina móvel de asfalto. O equipa-
mento tem como função reaprovei-
tar e acelerar os trabalhos de re-
capeamento e pavimentação das 
ruas, feito pela Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos diariamen-
te. O primeiro bairro a ser contem-
plado pelo aparelho será o Jardim 
Silvestre.

CURSO
Os moradores de Santa Isabel, com 
mais de 18 anos, podem se inscrever 
na capacitação profissional gratuita 
de casqueamento e ferrageamento, 
que acontecerá entre os dias 14 e 18 
de março, das 9 às 17 horas, no Sí-
tio Santo Antônio da Bela Vista, lo-
calizado na Avenida Brasil, 1702. As 
inscrições devem ser feitas por meio 
do site da Prefeitura (www.santaisa-
bel.sp.gov.br/portal/links). 

INCLUSÃO SOCIODIGITAL
Para oferecer o acesso digital gratui-
to às pessoas em situação de vulne-
rabilidade, a Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos, por meio da Secretaria 
de Assistência Social, realizou o lan-
çamento do Programa de Assistência 
e Inclusão Sociodigital. O novo servi-
ço estará disponível a partir da pró-
xima semana em quatro entidades 
parceiras s, no Jardim Angelina, na 
Rua Kazuo Yokomizo, 122; Vila Mar-
garida, na Rua das Margaridas, 710; 
Jardim São Luís, na Rua Vicente de 
Custódio da Silva, 747 e na Vila Santo 
Antônio, na Rua Francisco Fernandes 
Barroso, 30. Ao todo, serão 12 polos 
de atendimento 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Vida e trânsito

F
alar sobre mobilidade urbana é mais 
do que uma “modernidade” apregoa-
da aos governantes e gestores públi-
cos que desejam dar um ar mais mo-

derno às demandas de trânsito e logística - é 
uma matéria viva, que influencia a vida e o 
futuro de centenas de milhares de famílias, 
de milhões de pessoas, todos os dias. Atua 
no desenvolvimento econômico, na geração 
de emprego, na saúde e na educação.
O recente estudo que mostrou a queda no 
número de mortes no trânsito na cidade de 
Suzano em 2021 do sistema Infosiga, do 
governo do Estado, demonstra que o longo 
caminho iniciado nas campanhas de cons-
cientização há mais de 30 anos não apenas 
frutificaram, mas formaram uma nova men-
talidade nos motoristas, pedestres e ciclistas. 
A redução foi de 55%. 
Parte deste processo não passa apenas pelo 
sistema fiscalizatório ou pelos temidos pon-
tos e multas aplicados pelas autoridades, mas 
principalmente no investimento na conso-
lidação de um sistema de formação de con-
dutores, que começa muito antes das aulas 
nas autoescolas. O trabalho de base nas esco-

las, nos meios de comunicação, nas campa-
nhas do poder público sobre a importância 
da vida do trânsito representam que todo e 
qualquer investimento para a formação de 
novas mentes é, acima de tudo, um trabalho 
de longo prazo.
A despeito das tentativas do governo fede-
ral em ‘facilitar’ o acesso às habilitações, em 
falas com pouco ou quase nenhum aporte 
técnico ou teórico, os dados estatísticos mos-
tram que a cultura da condução imprudente 
aos poucos cai no ridículo dos memes, das 
esquetes de comédia, e que não tem mais 
espaço no mundo real.
O Alto Tietê, na confluência de importantes 
rodovias e com uma miríade de ruas, ave-
nidas, cruzamentos e rotatórias, sabe muito 
bem sobre a necessidade de se investir não 
apenas na educação, mas nas condições das 
ruas. E, dentro das limitações orçamentárias 
que as cidades enfrentam em manter a sua 
infraestrutura viária, busca incessantemen-
te para que a vida siga fluindo com o ritmo 
dos carros, motos, caminhões e bicicletas, 
todos na busca de uma harmonia em meio 
à correria do dia-a-dia. 

Do alto da montanha da 
fé, onde se processa a san-
tificação, a visão espiritual 
do mundo se estende dian-
te dos nossos olhos como o 
grande vale de sofrimentos 
do homem decaído. Nele vi-
vemos, assistimos, participa-
mos e sofremos os horrores 
da guerra, do luto da morte, 
do medo da peste e da cala-
midade da fome. É um mun-
do em constante construção 
e destruição onde se tem de 
tudo; momentos breves de 
alegria e longos dias de tris-
teza, muitos sorrisos, depois, 
banhados de lágrimas.

O homem natural tem a 
visão horizontal do vale, ele 
não deseja subir a montanha 
da fé, pela razão ele pensa 
ter sua segurança nos bens 
materiais, tesouros da terra 
onde a traça e a ferrugem 

A visão do alto II

Mauro Jordão

tudo consomem e ladrões 
escavam e roubam. O ho-
mem espiritual, além da vi-
são horizontal, ele possui a 
visão vertical do alto e prefere 
ajuntar tesouros eternos no 
céu onde não existe a inse-
gurança do vale.

Infelizmente, a Igreja tem 
perdido muito do discernimen-
to entre a verdade e a men-
tira, e no vale tem buscado 
se identificar com o mundo. 
Não temos poder para mudar 
o mundo em que vivemos, 
porém, o nosso mundo in-
terior pode ser mantido ou 
melhorado com a ajuda do 
Espírito Santo que habita 
em nós, fazendo uma faxi-
na espiritual de purificação 
dos nossos lábios, dos nos-
sos olhos e das nossas mãos 
no falar, no ver e no servir.

Para palmilhar o cami-

nho da fé: primeiro, temos 
de nos aproximar de Jesus 
para ouvir o “vinde” do seu 
chamado “segue-me” e obe-
dientes segui-Lo; segundo, 
ser discípulos para apren-
der a seus pés a verdade do 
Evangelho; terceiro, tendo a 
visão do alto vamos descer 
a montanha da fé em dire-
ção ao vale, ordenados pelo 

“ide”, e cheios do poder do 
Espírito Santo testemunhar 
aos homens o Evangelho da 
Salvação.

A vida de muita gente se 
assemelha a “Síndrome da 
Igreja de Laodicéia”, em Apo-
calipse: “Estou rico e abas-
tado e não preciso de coisa 
alguma”. E Deus contradiz 
esse soberbo: “Nem sabes 
que tu és infeliz, sim, mise-
rável, pobre, cego e nu.” Está 
faltando nele a visão do alto.

Mauro Jordão é médico

Sidney Antonio de Moraes
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SAE oferece capacitação 
para ampliar teste rápido
Ferraz- A equipe do Serviço 
de Atendimento Especiali-
zado (SAE) promoveu uma 
capacitação para ampliar a 
oferta dos testes rápidos de 
HIV, Sífilis e Hepatites C e 
B nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs). O exame já 
é ofertado nas unidades 
pelas equipes de enferma-
gem e passarão a ser feitos 
também pela equipe da 
Farmácia. Quem quiser 
fazer a testagem pode ir em 
qualquer unidade ou até 
o SAE, localizado na Rua 
Santa Catarina, 32. Não é 
preciso encaminhamento 
e o teste é feito na hora.

A coordenadora do SAE, 
Layana Martins Bezerra 
de Jesus, esclareceu que o 
morador não precisa ir na 
UBS de referência, ele pode 
ir em qualquer unidade 
do município e, se quiser 
anonimato, não precisa 
apresentar documento de 
identificação. “Sabemos 
que a pessoa que vem em 
busca da testagem tem 

HIV, Sífilis e Hepatites C e B

inúmeras questões de cunho 
cultural, da vida privada, e 

sentimentos como medo e 
vergonha e o nosso papel 
é o de oferecer o melhor 
acolhimento possível”, 
destacou.

O resultado do teste do 
HIV e Sífilis sai em 15 mi-
nutos. Em caso de positivo, 
o paciente é imediatamente 
encaminhado para orientações 
e confirmação diagnóstica.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4679-1961.

Resultado do teste do HIV e Sífilis sai em 15 minutos

Maxson Rodrigues - Secom

Banco de Alimentos 
distribui 1,5 toneladas 

Itaquá- A Secretaria de 
Abastecimento e Segurança 
Alimentar de Itaquaquecetu-
ba recebeu 1,5 tonelada de 
alimentos de uma empresa 
parceira e, desta vez, a equipe 
do Banco de Alimentos foi 
até a Vila Japão, na  quarta-

-feira passada, para atender a 
demanda da população local 
com a distribuição de laranja, 

Doações

limão, banana, melão e milho.
As doações ocorrem por 

meio de parcerias com em-
presas, agricultores e com o 
Banco de Alimentos de São 
Paulo que avisam quando os 
produtos ficam disponíveis 
e a retirada acontece na 
Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São 
Paulo (Ceagesp).

“Desde 2016 estávamos 
com as doações bloqueadas 
por falta de prestação de 
contas, mas houve a regu-
larização no ano passado e, 
neste momento, a liberação 
tem ajudado muitas famílias 
que recebem assistência de 
entidades do município”, 
contou o secretário Aparecido 
Ribeiro de Almeida.

Banco avisa quando os produtos ficam disponíveis e retirada acontece na Ceagesp

Divulgação/Prefeitura de Itaquá

Vacinação de crianças tem novas 
vagas para a próxima semana 

Aplicações para o público de 5 a 11 anos são feitas mediante agendamento no site bit.ly/Agendamento_Suzano

COVID-19

Suzano- A Secretaria de Saúde 
continua seus esforços para 
ampliar a campanha de imu-
nização contra o coronavírus 
(Covid-19) na cidade. Nesta 
semana, mais 3.271 crianças 
de 5 a 11 anos receberam 
a primeira dose pediátrica, 
sendo 805 só na sexta-feira 
passada. A Pasta também 
já abriu novas vagas para o 
agendamento deste público 
para a próxima semana. As 
aplicações acontecerão da 
próxima terça a sexta-feira 
nos 24 postos de saúde es-
palhados pelo município.

Os atendimentos acon-
tecerão das 9 às 16 horas 
mediante agendamento prévio. 
Para participar, os pais ou 
responsáveis devem realizar 
pré-cadastro no “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br) 
e, em seguida, registrar a 
data, horário e unidade de 
saúde de sua preferência 
na plataforma virtual bit.
ly/Agendamento_Suzano. 
O cadastro deve ser feito 
com os dados pessoais das 

crianças.
O titular da Pasta, Pedro 

Ishi, destacou a eficácia da 
imunização na cidade e a sua 
importância para garantir a 
segurança do público infantil, 
tendo em vista o aumento de 
casos de Covid-19 em todo 
o país. “Temos trabalhado 
de forma rápida e estraté-
gica para fazer com que a 
vacinação chegue a quem 
mais precisa, em especial o 
público infantil. Com isso, 
assim que um ciclo semanal 
da imunização das crianças 
está para ser concluído, já 
disponibilizamos um novo 
calendário com mais vagas 
à população. A campanha 
seguirá normalmente, por-
tanto pedimos aos pais ou 
responsáveis que garantam a 
imunização de seus filhos o 
mais breve possível”, concluiu.

Na data agendada, reco-
menda-se que apenas um dos 
pais ou responsáveis legais 
acompanhe o beneficiário, 
para evitar aglomerações. 
Para a imunização, é preciso 

comparecer à unidade de 
saúde com os documentos 
em nome do menor de idade, 
que incluem RG, CPF, cartão 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e o comprovante de 
pré-cadastro no site “Vacina 

Já”. Para indivíduos com 
comorbidades, é necessá-
rio levar laudo médico que 
comprove a condição.

Por fim, Ishi ainda reforçou 
a importância do público 
maior de 12 anos seguir 

atento ao seu ciclo vacinal, 
seja para receber as doses 
pendentes ou para receber a 
primeira, pois a imunização 
é imprescindível para conter 
o avanço do vírus e garantir 
a segurança de todos, sejam 

familiares, pessoas próximas 
ou colegas de trabalho.

“A aplicação de primeira 
dose, segunda e dose de 
reforço seguem disponíveis 
nos postos de saúde sem 
qualquer necessidade de 
agendamento, basta com-
parecer com documento 
de identidade e carteira de 
vacinação, no caso de segunda 
dose ou dose de reforço. Só 
com a ajuda e colaboração 
de todos que poderemos 
alcançar um patamar de 
estabilidade e segurança para 
todos”, concluiu o secretário 
municipal.

Nesta semana, mais 3.271 crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose 

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Exame já é 
ofertado nas UBSs 
pelas equipes de 
enfermagem e 
passarão a ser feitos 
também pela equipe 
da Farmácia

Aplicações 
acontecerão na 
próxima terça a 
sexta-feira nas 
24 UBSs
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Guararema e Ferraz concluem 
entrega de kits para os alunos

Entre as cidades ouvidas, a maioria está com o processo em andamento ou começará na próxima semana

EDUCAÇÃO

Região - Pouco mais de 
uma semana após o início 
do ano letivo de 2022 na 
rede municipal de ensino 
de todas as cidades do Alto 
Tietê, Guararema e Ferraz 
de Vasconcelos, entre as 
cidades ouvidas pela repor-
tagem do Mogi News/Dat, já 
concluíram a entrega de kits 
escolares e uniformes. Nas 
demais cidades, as secretarias 
municipais de Educação 
informaram que o trabalho 
está em andamento ou deve 
ser iniciado nesta semana. 

A Secretaria de Educação 
de Guararema informou que 
os 3.657 alunos da rede de 
ensino local já receberam os 
kits com uniformes e material 
escolar. Outra cidade que 
já terminou o processo foi 
Ferraz de Vasconcelos, onde 
os 19,7 mil alunos já rece-
beram materiais e uniforme, 
com investimento conjunto 
de R$ 8,5 milhões - sendo 

R$5,8 mi para os uniformes, 
e R$ 2,7 milhões para os 
materiais.

Em andamento
Em Santa Isabel, a prefei-

tura informou que já está em 
andamento o processo de 
entrega dos kits escolares, e 
que 4.883 alunos receberão 
os materiais nas unidades de 
ensino. A previsão é de que 
o uniforme, que faz parte 
de um empenho à parte 
da pasta da Educação, seja 
entregue em outras datas a 
partir de fevereiro, mas não 
há definição até o momento. 
A Secretaria de Educação 
declarou que foi investido 
R$ 1 milhão na compra dos 
novos materiais.

A entrega está em anda-
mento em Itaquaquecetuba, 
com os uniformes sendo en-
viados para as escolas e com 
a logística de distribuição 
às famílias já pronta. A pre-
feitura estima que 42 mil 
estudantes da cidade deverão 

receber os novos kits este 
ano, com 24 itens para os 
alunos e 24 itens para os 
professores. O investimento 
da administração municipal 
foi de aproximadamente R$ 

6 milhões.

Nesta semana
Em Suzano, a Secretaria 

Municipal de Educação in-
formou que a distribuição 

começa amanhã e que serão 
atendidos os 25.953 alunos 
inscritos na rede municipal, 
com kits com material escolar 
e uniforme. Segundo a pre-
feitura, foram investidos R$ 

4,4 milhões para o material 
escolar e mais R$ 4,7 milhões 
para os uniformes.

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes infor-
mou que estão sendo feitas 
as montagens dos kits de 
material escolar, com base 
nos cálculos do número de 
alunos da rede municipal 
e as etapas de ensino: “A 
empresa, que fará a opera-
ção, iniciará a distribuição 
ponto-a-ponto a partir de 
segunda-feira (amanhã)”. 
Serão beneficiados 47 mil 
alunos com um investimento 
de R$ 13,6 milhões.

A prefeitura poaense espera 
iniciar a entrega a partir da 
próxima semana para os 
12,5 mil alunos. O processo 
será dividido em etapas, 
começando pela entrega do 
material escolar. Os unifor-
mes devem ser entregues 
posteriormente, pois ainda 
estão em processo licitatório, 
na etapa de apresentação e 
aprovação.

Andre Diniz

Estudantes das unidades de ensino de Guararema já receberam os kits escolares  

Vitoria Mikaelli/PMG
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MARCA SEM REGISTRO

É MARCA SEM DONO!

CUIDADO! VOCÊ PODE TER

A SUA MARCA ROUBADA

Trabalhos serão executados na próxima semana, entre 14 e 18 de fevereiro

Divulgação/PMMC
Mogi- O Serviço Municipal 
de Águas e Esgoto (Semae) 
continua, na próxima semana 
(de 14 a 18 de fevereiro), com 
as obras de modernização do 
abastecimento de água nos 
bairros Jardim Aracy, Jardim 
Náutico, Vila Áurea Maria e Vila 
Oroxó.  Na próxima segunda 
e na terça-feira, haverá uma 
pequena pausa na distribuição 
de água no Jardim Aracy, das 
9 às ao meio dia, para testes 
de operação de válvula redu-
tora de pressão. Na próxima 
quinta, a pausa será na Vila 
Áurea Maria, também das 9 
às ao meio dia, período em 
que será instalada uma válvula 
de setorização na rua Manoel 
Margarido. Os moradores que 

Semae executa obras de abastecimento em bairros
Jardim Aracy, Jardim Náutico, Áurea Maria e Oroxó

distribuição de água, como 
instalação de válvulas de ma-
nobras, ventosas, válvulas de 
descarga, interligações de rede, 
pontos de monitoramento de 
pressão, instalação de redes de 
distribuição de água, válvulas 
redutoras de pressão, macro-
medidores (hidrômetros de 
grande porte, instalados na 
rede), detecção de vazamentos 
não visíveis e telemetria de 
controle (medição à distância).

Os bairros beneficiados 
vão de Sabaúna à Vila Oroxó, 
passando por Botujuru, todo 
distrito de Cezar de Souza, 
Jardim Maricá, Ponte Grande, 
Jardim Aracy e Itapety, ao 
longo da margem direita do 
rio Tietê.

têm caixa d’água em casa não 
terão a rotina alterada.

Para os demais trabalhos, 
não há previsão de paradas 
no abastecimento, conforme 
programação abaixo.

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

O investimento total previsto 
na setorização da região leste 
é de R$ 10 milhões, incluindo 
os materiais.

O projeto contempla várias 
intervenções no sistema de 
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Administração poaense 
regulariza pendências
Poá- A Prefeitura, por meio do 
Departamento de Habitação 
em Interesse Social, regularizou 
junto ao Ministério de Desen-
volvimento Regional (MDR), 
as pendência relacionadas aos 
compromissos assumidos por 
meio do Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social 
(SNHIS). A regularização 
garante ao município a pos-
sibilidade de pleitear recursos 
voltados para programas de 
urbanização e de habitação.

Segundo o diretor do De-
partamento, Antonio Carlos 
Pereira, a cidade de Poá estava 
há muitos anos com a situação 
pendente junto ao sistema por 
falta de informações que devem 
ser enviadas, anualmente, por 
meio do Relatório de Gestão 
do Fundo de Habitação de 
Interesse Social (FHIS). “A 
regularização permite a abertura 
deste canal para pleitearmos 
recursos federais. A prefeita 
Marcia Bin (PSDB) tem traba-
lhado diariamente na busca 
pela recuperação financeira 
da cidade e, mesmo tendo 

Ministério de Desenvolvimento Regional

obtido resultados positivos, a 
cidade ainda não disponibiliza 
de dotação orçamentária para 
investimentos em diversas 
áreas e a busca por recursos 
estaduais e federais é uma 
grande opção para desenvol-
vermos os projetos em prol 
da população”, afirmou.

O diretor informou que um 
município ao aderir ao SNHIS, 
é obrigado a elaborar o Relatório 
de Gestão com a finalidade de 
realizar a prestação de contas, 
abordando alguns temas como 

Objetivos, Metas propostas 
e alcançadas, Avaliação da 
atuação dos conselhos gestores, 
entre outros. “Fizemos os 
levantamentos necessários e 
toda documentação foi enca-
minhada para obtermos esta 
excelente notícia. O próximo 
passo é trabalhar na elaboração 
e finalização de projetos para 
serem encaminhados ao Mi-
nistério de Desenvolvimento 
Regional, em busca de recursos 
para executá-los”, finalizou 
Antonio Carlos.

Regularização garante a possibilidade de pleitear recursos

Rodrigo Nagafuti – Secom Poá

Inscrições abertas para 
participação em seletivas
Mogi- A Prefeitura realiza 
nos dias 19 e 20 de fevereiro 
seletivas para a formação das 
equipes de vôlei que represen-
tarão a cidade durante o ano. 
As atividades ocorrerão no 
ginásio esportivo do Parque 
da Cidade e os interessados 
podem se inscreverpor meio 
do site bit.ly/seletivas-volei.

A seletiva para a equipe 
feminina acontecerá no dia 19 
e será dividida por categorias, 
de acordo com a idade. Para 
as equipes sub-15 e sub-17, 
voltada a atletas nascidas en-
tre 2005 e 2008, a atividade 
será feita às 8h30. Já para os 
times sub-19 e sub-21 – jo-
gadoras nascidas entre 2001 
e 2004 – a seleção ocorrerá 
às 10 horas.

Para participar, as atle-
tas deverão levar cópia do 
documento de identidade, 
garrafa com água e traje 
para a prática esportiva. As 
equipes formadas durante 
a seletiva deverão disputar 
competições como a Copa 
Infantil, os Jogos Abertos da 

Formação de equipes

Juventude, os Jogos Regionais 
e os Jogos Abertos.

Já para a formação dos 
elencos masculinos, a seleção 
acontecerá no dia 20, com 
atividades apenas para atle-
tas de Mogi das Cruzes. Os 
testes para a equipe sub-16 

– voltada a jogadores nascidos 
entre 2006 e 2009 – serão 
feitos às 9 horas, enquanto 
para o time sub-19 – para 
atletas nascidos entre 2003 
e 2005 – serão a partir das 

11 horas.
Os participantes também 

deverão apresentar cópia do 
documento de identidade. Eles 
deverão levar garrafa de água 
individual e é obrigatório o 
uso de máscaras de proteção.

O ginásio fica na estrutura 
do Parque da Cidade. O 
endereço é rua Jardelina de 
Almeida Lopes, 451 – Parque 
Santana. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4798-5005.

Seletiva para a equipe feminina acontecerá no dia 19 

Divulgalção/PMMC

Trabalhos de recuperação do 
asfalto chegam a mais bairros

Operação Tapa-Buraco esteve nos bairros Jardim Quaresmeira, na Cidade Miguel Badra e na Cidade Boa Vista

MOBILIDADE URBANA

Suzano - A Operação Tapa-
-Buraco, da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana de Suzano, segue 
atuando de forma periódica 
por diversos bairros. O serviço, 
que promove a recuperação 
asfáltica das vias públicas 
da cidade, esteve em três 
comunidades entre segunda 
e sexta-feira. A previsão é 
de que mais bairros sejam 
contemplados em breve, de 
acordo com cronograma oficial. 
As ações compreenderam 
mais de 40 bairros.

No início da semana, as 
equipes começaram o itine-
rário de atendimentos pelo 
Jardim Quaresmeira, com a 
aplicação de massa asfáltica 
para reparo em ruas como 
a Eunice Cerqueiro Inno-
cencio. Na sequência, eles 
concentraram esforços na 
Cidade Miguel Badra e na 
extensão da avenida Fran-
cisco Marengo. Os locais da 
região norte foram escolhi-
dos devido à quantidade de 
serviços a serem cumpridos. 

Com isso, uma série de vias, 
como a rua Mario Bochet-
ti, foram beneficiadas com 
novos reparos. A partir de 
amanhã será a vez do Jardim 
Colorado, do Parque Santa 
Rosa e do Jardim Vitória 

serem contemplados pelo 
projeto municipal.

Em paralelo a este serviço, 
a pasta segue com ações de 
substituição e revitalização de 
sinalização viária por todas 
as regiões, com pintura de 

faixas de pedestre, lombadas, 
vagas de estacionamento 
exclusivas para idosos e 
instalação de placas, tanto 
de trânsito como toponími-
cas. As medidas contribuem 
para facilitar a orientação 

de pedestres e motoristas, 
além de garantir melhores 
condições de segurança 
àqueles que estão em cir-
culação pelas vias.

O chefe da pasta, Clau-
dinei Galo, destacou que as 

equipes da Operação Tapa-
-Buraco seguem presentes por 
toda a cidade diariamente, 
atuando de forma intensi-
va para levar melhorias à 
população, principalmente 
nos endereços que mais 
precisam dos reparos. “Os 
buracos e irregularidades 
das vias têm grande impacto 
no cotidiano das pessoas, 
interferindo na mobilidade 
e no trânsito, portanto estes 
serviços são essenciais para 
garantir mais qualidade de 
vida e segurança a todos. 
Com isso, contribuímos 
para a fluidez e a tranqui-
lidade no tráfego de veícu-
los e pedestres”, afirmou. 
A Operação Tapa-Buraco 
funciona de forma cons-
tante pela cidade, seguindo 
planejamento da pasta. De 
acordo com levantamento 
da Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana, cerca de 1,5 mil 
metros quadrados de área 
receberam reparo asfáltico 
no ano passado. 

Previsão é de que mais bairros sejam contemplados em breve, de acordo com o cronograma oficial da cidade

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

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

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

Ilha Marabá, Viveiro e Parque Municipal

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

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

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

A recomendação é para 
que os participantes ve-
nham com calça comprida, 
além de calçados fechados e 
confortáveis. Além disso, é 
importante levar repelentes, 
protetor solar, lanche e água. 
No parque existem cerca 
de 300 espécies de aves 
identificadas, além de 40 
tipos de mamíferos.

Visitas ocorrem durante a semana em grupos reduzidos

Divulgação/PMMC

Alunos medalhistas recebem 
bolsas de iniciação científica
Mogi- Destaque nas duas 
últimas edições da Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA), a Esco-
la Municipal Profª Guiomar 
Pinheiro Franco, no Jardim 
São Pedro, comemorou na 
última semana uma grande 
conquista para cinco estudantes. 
Medalhistas da competição em 
2020, eles passaram a receber 
desde o final de 2021 uma 
Bolsa de Iniciação Científica 
Júnior CNPq/MCTI do Auxílio 
Brasil, do Governo Federal. 

“É uma grande alegria com-
partilhamos este brilhante 
resultado. Nossa gratidão à 
equipe da escola, que tem fo-
mentado esse amor pela ciência 
desde cedo e aos alunos e suas 
famílias pelo compromisso 
com a aprendizagem. Estamos 
trabalhando fortemente para 
que todos os mogianinhos e 
mogianinhas tenham a oportu-
nidade de construir e vivenciar 
seu projeto de vida e se pre-
parar para o futuro”, disse o 
secretário de Educação, André 
Stábile. Nas edições de 2020 

Olimpíada Brasileira de Astronomia

e 2021, a escola conquistou 
131 medalhas na OBA.

Na escola, os alunos par-
ticipam da OBA desde o 1º 
ano do ensino fundamental. 

“Todos da escola ficamos feli-
zes, pois esperamos algo do 
tipo para daqui alguns anos 
quando chegassem no ensino 
médio. Foi muito gratificante” 
, disse Celso Ricardo da Silva, 
coordenador pedagógico da 
escola. Pais e alunos também 
estão comemorando o resultado. 

“Fiquei muito feliz e ele está 
muito contente”, disse Roberta 
Virginia da Silva Santos, mãe 

do aluno Caio Arthur da Silva 
Santos, que ainda estuda na 
escola.

Os outros alunos que re-
ceberam a bolsa foram João 
Victor Wolf do Nascimento e 
mais três ex-alunos: Ketlhyn 
Kayllane Alves de Almeida, que 
atualmente estuda na Escola 
Estadual Profª Dora Peretti de 
Oliveira e os irmãos Guilherme 
Beringuer Paiva de Almeida, 
aluno da Escola Estadual Ver. 
Narciso Yague Guimarães e 
Gabriel Beringuer Paiva de 
Almeida, que estuda na EM 
Prof. Rodolpho Mehlmann.

Cinco alunos foram premiados durante a Feira

Divulgação/PMMC

Tarifa Social atende 57 mil 
famílias em todo Alto Tietê

Medida traz descontos nas contas para famílias em situação de vulnerabilidade que economizam eletricidade

ENERGIA ELÉTRICA

Região- As cidades da região 
contam com 57.173 famílias 
com o benefício de Tarifa 
Social de Energia, de acordo 
com a EDP Bandeirante. O 
benefício garante que as fa-
mílias cadastradas recebam 
descontos proporcionais de 
acordo com a economia no 
uso da energia. Para famílias 
que utilizam até 30 quilowatts/
mês, a redução no valor da 
conta é de 65%. 

Se a família consumir entre 
31 e 100 kWh/mês, o valor 
fixo da conta diminui 40%. 
E para as famílias que con-
somem 101 kWh até 220 
kWh, a redução é de 10%. 
As famílias que utilizam mais 
de 220 kWh/mês não têm 
nenhum desconto e pagam 
o mesmo valor de famílias 
não cadastradas no benefício.

Famílias indígenas e quilom-
bolas têm descontos maiores. 
De 100% se consumirem 
menos de 50 Kwh/mês. Para 
as outras faixas de consumo, o 

desconto é o mesmo percentual 
relatado anteriormente.

Entre as cidades do Alto 
Tietê, Mogi das Cruzes tem o 
maior número de cadastrados 
na Tarifa Social com 15.924 
famílias. Em segundo lugar está 
Itaquaquecetuba com 12.678 
famílias, Suzano aparece em 
terceiro com 11.613. 

Tem direito ao benefício de 
desconto no valor da energia 
elétrica famílias que sejam 
inscritas no Cadastro Único 
(Cadúnico) para Programas 
Sociais do governo Federal, 
contanto que tenham renda 
familiar mensal per capita, 
comprovadamente, menor 
ou igual a meio salário mí-
nimo nacional; Idosos com 
65 anos, ou mais, e pessoas 
com deficiência que recebam 
o Benefício de Prestação Con-
tinuada da Assistência Social 

- BPC; Famílias quilombolas 
ou indígenas com inscrição no 
CadÚnico; Famílias inscritas no 
CadÚnico com renda mensal 
de até 3 salários mínimos, que 
tenham portador de doença 

ou patologia cujo procedi-
mento médico ou tratamento 
requeira uso contínuo de 
aparelhos, equipamentos ou 
instrumentos que dependam 
de energia elétrica.

Os documentos necessários 
para se cadastrar na EDP são 
o RG, ou outro documento de 
identificação social com foto, 
como Carteira de Motorista, 
e CPF (Cadastro de Pessoa 
Física). Ou, ainda, Registro 

Administrativo de Nascimento 
Indígena (RANI);

Número de Identificação 
Social (NIS), obtido por meio 
dos Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS);

O benefício do Tarifa Social 
apenas permite uma instalação 
elétrica por família;

É de responsabilidade do 
cliente cadastrado informar a 
EDP de mudança de endereço, 
caso isso não ocorra, ele pode 

perder o direito ao desconto;
O Cadastro Único garante 

a manutenção do desconto de 
luz ao consumidor, por isso 
é importante que os dados 

estejam atualizados no cadas-
tro no CRAS do município. 
Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
0800 721 0123. 

Raissa Sandara

EDP fará a redução no valor da conta de até 65%

Arquivo/Mogi News

Com a Tarifa Social de 
Energia, as famílias bene-
ficiadas pagam as contas 
de acordo com a Bandeira 
Tarifária Verde, mesmo que 
no momento a bandeira 
em vigor seja uma mais 
cara, como a de Escassez 
Hídrica em vigor há seis 
meses no país. 

O sistema de Bandeiras 
conta com quatro classi-
ficações diferentes, elas 
são as bandeiras Verde, 
Amarela, Vermelha e a 
Escassez Hídrica.

A Bandeira Verde aparece 
quando a produção de 
energia elétrica ocorre sem 
problemas ou dificuldades, 

Bandeira Tarifária

como secas. Quando ela 
aparecer na conta não existirá 
acréscimos por consumo de 
KWh, independentemente 
da quantidade consumida 
no mês.

Quando a conta de ener-
gia vier com a Bandeira 
Amarela, a fatura terá um 
acréscimo de R$ 0,01874 
por KWh consumido. E 
os valores adicionais vão 
aumentando, conforme 
fica mais caro produzir a 
eletricidade. A Bandeira 
Vermelha tem dois pata-
mares, em um o aumento é 
de R$ 0,03971 e em outra 
é de R$ 0,09492 por KWh, 
respectivamente. (R.S.)
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Patrulhamento rural recebe 
viatura do governo estadual
Poá- O município recebeu 
do governo do Estado uma 
caminhonete, em solenidade 
realizada ontem no muni-
cípio de Itapeva, interior 
de São Paulo. O carro será 
destinado à Patrulha Rural, 
para intensificar os trabalhos 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM). Acompanhada pela 
secretária de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais, Claudete 
Canada, a prefeita Marcia Bin 
(PSDB) participou do evento 
de entrega do veículo, com a 
presença do vice-governador 
Rodrigo Garcia.

A caminhonete será utilizada 
pela Guarda Civil Municipal 
(GCM) para auxiliar no pro-
grama Rotas Rurais e foi uma 
conquista da administração 
municipal, por meio do 
convênio com a Secretaria 
do Estado de Agricultura e 
Abastecimento.

“O veículo chega em um 
ótimo momento, já que esta-
mos realizando investimentos 
na área da segurança com o 
retorno da monitoramento 

Segurança

por câmeras e do aumento 
do efetivo da GCM, que será 
concluído nos próximos dias. 
Por meio desta patrulha, 
também poderemos pro-
porcionar mais segurança 
na área rural da cidade”, 
enfatizou a prefeita.

O veículo que foi pleiteado 
pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Recursos 
Naturais em novembro de 
2021, conta com cabine 
dupla e giroflex. “Agradeço 
muito ao governo estadual 

por nos atender em mais essa 
solicitação, que garantirá 
uma melhor qualidade no 
trabalho dos GCM’s, que 
estão capacitados para atuar 
como agentes ambientes. A 
viatura chega para reforçar 
este serviço tão importante 
para a cidade”, ressaltou 
Claudete.

O evento também contou 
com a presença do secretário 
estadual de Agricultura e 
Abastecimento, Itamar Borges, 
entre outras autoridades.

Prefeita recebeu o veículo em evento em Itapeva

Rodrigo Nagafuti - Secom Poá

Casos de apologia ao nazismo 
estão se repetindo no Brasil

Episódios de apologia nas mídias repercutiram no país; professor analisa o que leva a esse tipo de pensamento

PRECONCEITO

Os últimos dias foram 
marcados por apologia ao 
nazismo nas mídias digitais 
e televisivas. Na segunda-

-feira, o podcaster Monark, 
co-criador do “Flow Podcast”, 
defendeu a ideia da criação de 
um partido nazista no Brasil 
apoiado por lei, durante a 
transmissão de um dos seus 
programas. Dois dias depois, 
o escritor e comentarista 
político Adrilles Jorge foi 
demitido da Jovem Pan após 
reproduzir um gesto nazista 
ao fim do programa em que 
participava.

Para o historiador, professor 
universitário e escritor Má-
rio Sérgio de Moraes, essas 
opiniões derivam de um 

“ressentimento coletivo com 
relação a toda modernidade e 
que captam, por vezes, certas 
ideologias estrangeiras, que 
acrescentam sem ter cons-
ciência do que realmente 
seja, é quase uma neurose.”

No entanto, as referências 

ao nazismo não são novidade 
no Brasil. Em janeiro de 2020, 
o então secretário especial 
de Cultura do governo do 
presidente Jair Bolsonaro, 
Roberto Alvim, foi exonerado 
do cargo após ter divulgado 
um vídeo onde copiava um 
discurso feito por Joseph 
Goebbels, ministro da pro-
paganda de Adolph Hitler.

Ainda no governo federal, 
o assessor internacional da 
Presidência da República, 
Filipe Martins, foi flagra-
do reproduzindo um gesto 
racista durante uma sessão 
do Senado em março de 
2021. O gesto em questão 
foi feito juntando o polegar 
ao indicador e mantendo 
os demais dedos esticados, 
formando as letras “W” e 

“P”, o que representa o termo 
“White Power” utilizado por 
apoiadores da supremacia 
branca. 

É possível trazer o assunto 
até para a região do Alto Tietê. 
Em 2003, dois jovens foram 
arremessados de um trem 

em movimento, na estação 
Braz Cubas, por três rapazes 
neonazistas. Uma das vítimas 
faleceu e a outra perdeu um 
braço. Os criminosos foram 
presos há poucos anos atrás.

Segundo Mário Sérgio, o 

pensamento nazista ganha 
força com a falta de filtro para 
o consumo de informação. 

“Vivemos um momento em 
que as informações se dão 
no modo virtual, então é 
uma espécie de uma gripe 

de violência. As pessoas 
recebem e propagam a in-
formação sem selecionar e, 
a partir disso, reagem por 
seus instintos. E isso não 
passa de um processo de 
elaboração, é como se pegasse 

um alimento sem saber a 
procedência e o devorasse, 
então o organismo reage de 
maneira nociva e eu sinto a 
dor com raiva daquele que 
me vendeu o produto.”

Lei Antirracismo 
Embora seja corriqueiro, 

o ato de praticar, induzir, ou 
incitar a discriminação ou 
preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência 
nacional é proibido por lei, 
segundo diz o artigo 20 da 
Lei 7.716/89, conhecido 
como “Lei Antirracismo”, 
e prevê pena de um a três 
anos de reclusão e multa.

Assim como Adrilles, Monark 
também foi demitido e fez 
um vídeo pedindo desculpas 
por estar embriagado quando 
proferiu a opinião durante o 
programa. Já Adrilles, falou 
que fez apenas um gesto de 
despedida e ainda reiterou 
que foi “abandonado” pela 
empresa. Ambos estão sendo 
investigados pelo Ministério 
Público.  

Everton Dertonio 

Adrilles Jorge e Monark foram demitidos nesta semana após gesto e fala nazista

Reprodução/Jovem Pan News e Flow Podcast

Festividades carnavalescas 
estão proibidas na cidade
Ferraz- De acordo com o 
decreto municipal nº 6.533, 
a Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos veta a realização 
de reuniões, eventos ou 
quaisquer outras festivida-
des carnavalescas em área 
pública, no período de 20 
de fevereiro a 6 de março 
de 2022. Esta medida já se 
encontra em vigor.

Tal ação considerou o 
alto grau de transmissão 
das variantes que transitam 
no Brasil, Delta e Ômicron, 
no qual pode influenciar 
no aumento do número 
de pessoas contaminadas 
pela Covid-19.

No caso da realização 
de festividades e eventos 
carnavalescos em esta-
belecimentos comerciais 
e em áreas particulares, 
devem ser previamente 
licenciados pelos órgãos 
competentes, adotando as 
seguintes medidas: limita-
ção de 70% da capacidade 
máxima permitida, uso 
obrigatório de máscara em 

Pandemia

tempo integral em todo o 
recinto e disponibilização 

de álcool em gel 70% para 
higienização frequente das 
mãos.

O não cumprimento da 
determinação pode acarretar 
aos órgãos competentes a 
adoção das medidas ad-
ministrativas e judiciais 
cabíveis, estando sujeito 
às penalidades previstas 
na lei, na iminência de 
risco coletivo.

Eventos particulares devem ser previamente licenciados

Antonio Cruz/Agência Brasil

Medida considerou 
o alto grau de 
transmissão das 
variantes que 
transitam no Brasil



Domingo, 13 de fevereiro de 20228 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

Domingo, 13 de fevereiro de 2022 9portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 67

MFP
LABORATORIO

SANTIAGOE
CRAMOPT

CARDIOPATIA
ROCRERGD
APRESTIMO
DORECEES

DESEMBARQUE
OCORSS

EXPELIDASC
IRHAEP

AR
GOVERNANTA
EUAEGEV

IN
INTERRUPTO

OIESDATAS

I

Centro 
de experi-

ências
científicas

Povos
africanos
de baixa
estatura

Atividade
proibida

durante a
piracema

Ponto, no
telegrama

Doença
como o

sopro no
coração

Gregório
Duvivier,

ator e
humorista

Lula à (?),
petisco 

de restau-
rantes

(?) na Nor-
mandia, o
Dia D da
2   Guerra

Ficar por
fora de um

assunto
(pop.)

Postas para
fora de si
(as pedras
dos rins)

Democra- 
tiza o aces-
so à uni-
versidade

Rua
(abrev.)

Silvio
Santos, o
"patrão"
do SBT

Amigo do
Mickey

(TV)

Poeta;
bardo
(poét.)

Estereótipo
do jovem

intelectual
(ing.)

Cada 
conjunto de 
cromosso-
mos (Gen.)

Elétron-
volt

(símbolo)

Turno (?),
padrão de
trabalho 

da indústria

Obrigado,
em francês

Dá-(?)!:
Vamos!

Colo; peito

Entradas
da agenda

É avaliado
pela segu-

radora
Acreditar

Andar;
caminhar

Ritual
religioso
Ajuda;
auxílio

Castro
Alves

Constitu-
intes da

matéria, segundo os
filósofos da natureza

Equipamento de e-
mergência em aviões

Material usado 
em olarias

Élio Gaspari, 
jornalista carioca
Estado do Pico da
Bandeira (sigla)

Cidade de SC homô-
nima de hidrelétrica

Membro da tribo
inimiga de Peri (Lit.) 

Médio
(abrev.)
Arco, em
francês

(?)
Bernabéu,

estádio 
do Real
Madrid
(fut.)

Monograma
de "Irene"
"Quartel",

em QG

Função
feminina 

equivalen-
te à de

mordomo 

País onde
se localiza
o Vale do

Silício
(sigla)

a

3/arc. 4/dorê — vate. 5/boiar — merci. 6/aimoré — prouni. 11/desembarque.

Mesmo que surjam 

contratempos afirme 

com convicção: este dia é 

bom! Nele vejo condições 

de bem pensar e agir. 

Cada hora, cada minuto é 

abençoado e precioso.

Deus, que me vê e 

protege, dá-me este dia 

para que eu progrida e 

seja feliz. Assim, farei das 

dificuldades um caminho 

para o meu equilíbrio, 

do nervosismo um meio 

de obter a calma e das 

desavenças uma força 

para a paz.

MOMENTO
especial

TER UM BOM DIA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

DIA 14

WILLIANS FILHO MORENO

Feliz Aniversário! Que sua vida seja recheada de bons e 

felizes momentos. Parabéns!

“ Ciclo da vida: tentar, cair, 
levantar, recomeçar. Nunca 
desistir.”

 cultura@jornaldat.com.br

Estou pronto para 

amar, descobrir soluções 

e conviver com pessoas 

difíceis. Diga isso para 

você, pois, se depende 

dos dias e das suas 

ocorrências, mais eles 

dependem de você e do 

que fizer com eles.

O dia é sua fisionomia. 

O dia é bom para quem é 

bom para si mesmo!.

Combater o “Bullying” é um dever de todos!

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

“A dor do outro nunca irá doer em mim? Basta eu me 
colocar no lugar do outro, e perguntar se eu gostaria que 
fosse comigo e então observar a resposta”. 

- Fale sobre o assunto, as coisas só vão mudar quando todos 
tiverem consciência do problema.  

- Dê atenção quando alguém lhe contar algo que sofreu, não 
minimize a dor da pessoa.  

- Ao identifi car alguém praticando “Bullying”, tome 
providencias imediatamente.

- Crianças, adolescentes e jovens isolados, sem interação 
não é comum, investigue e busque ajuda.  

“Bullying” é um assunto muito sério, que afeta, 
principalmente, crianças e adolescentes do mundo 
todo, infelizmente ainda muito presente nas escolas, no 
ambiente de trabalho e na própria internet, onde se tornou 
um ambiente bastante favorável para esse tipo de situação, 
fazendo com que o termo “cyberbullying” fi casse popular. 
A solidariedade, a diversidade, o comportamento 
ético e o respeito devem ser estimulados em casa 
e na escola, sendo temas de trabalhos em grupo e 
exercícios. Os educadores devem incentivar a empatia 
em toda e qualquer tarefa e o ambiente deve favorecer a 
comunicação entre todos os alunos.
Contribua para que o mundo se torne um ambiente melhor, 
com pessoas mais felizes, tranquilas e respeitadas.  

Fonte: https://www.purebreak.com.br
www.educador360.com
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Plataforma ajuda a planejar alocação segura de pessoas

Por meio de uma parceria entre pesquisadores do Instituto de Ciência e 
Tecnologia da Unifesp, da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e do 
Instituto Federal de São Paulo (IFSP) foi criado o sistema Sala Planejada, 
uma plataforma que simula posicionamentos e disposições capazes de 
auxiliar no planejamento de salas em ambientes fechados, como escolas, 
restaurantes e consultórios, entre outros. O objetivo é minimizar o risco de 
disseminação do coronavírus. Acesse em www.salaplanejada.unifesp.br/.

REGIÃO 

As questões relacionadas à 
covid-19 seguem como um 
desafio para a população ido-
sa na cidade de Suzano. É a 
avaliação da presidente do 
Conselho Municipal do Idoso, 
Elaine Cavalheiro Silva. Para 
ela, os idosos estão temero-
sos em relação à saúde, além 
do próprio distanciamento 
social e as dificuldades em 
desfrutar da vida e da pre-
sença de amigos e familiares. 
A cidade, de acordo com es-
timativa da Fundação Seade, 
tem mais de 38 mil idosos.

“Neste ano, com a ampla 
vacinação da população su-
zanense, a intenção é dar 
continuidade aos trabalhos, 
ampliando o atendimento e 
engajando a população ido-
sa que foi duramente penali-
zada nesses últimos anos de 
pandemia do novo corona-
vírus (covid-19)”, avalia o 
secretário de Assistência e 
Desenvolvimento Social da 
cidade, Geraldo Garippo.

Suzano conta com diversos 
serviços voltados para a po-
pulação idosa que, de acor-
do com o secretário, mesmo 
nos momentos mais duros da 
pandemia, buscaram manter 
o vínculo com os idosos por 
meio de atividades remotas, 
conforme as possibilidades 
de cada núcleo familiar. “Em 
relação ao acolhimento insti-
tucional, este não teve as ati-
vidades suspensas durante a 
pandemia, passando apenas 
por restrições de visitas aos 
idosos”, explica.

Sobre a retomada das ati-

Katia Brito

Pandemia traz desafios para   
a população idosa suzanense
Secretário Geraldo Garippo e presidente do Conselho Municipal do Idoso da cidade destacam desafios e ações 

Casa dos Sonhos), Associa-
ção de Apoio para Deficientes 
Visuais de Suzano – AADVIS 
(Projeto Viver Bem).

O município conta ainda 
com dois serviços de aco-
lhimento institucional e um 
Centro Dia do Idoso. Além 
disso, oferece atividades no 
Centro de Convivência da 
Melhor Idade (CCMI) Maria 
Picoletti, que conta com cur-
sos, oficinas e outras ações. 
Os serviços somados atendem 
mais de 700 idosos. Garip-
po salienta que a secretaria 
estuda a implantação de um 
novo Centro Dia do Idoso, 
em parceria com o governo. 

O Fundo Social de Soli-
dariedade, de acordo com 
Garippo, também é um im-

Maurício Sordilli e Wanderley Costa/Secop Arquivo Mogi News 

Centro Dia de Suzano, assim como outros espaços da cidade, vem retomando as atividades  

Garippo pretende engajar a 
população idosa da cidade

saúde+
maturidade

portante parceiro, promoven-
do anualmente o Concurso 
Miss e Mister Melhor Idade, 
a Gincana Esportiva da Me-
lhor Idade e bailes mensais, 
que eram realizados antes da 
pandemia. Eventos que reu-
niam, em média, 900 idosos. 
Já a Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer viabiliza a 
participação da delegação su-
zanense nos Jogos Regionais 
dos Idosos (Jori), que tem 
cerca de cem participantes.  

Conselho do Idoso
Elaine conta que o Con-

selho do Idoso de Suzano 
tem como função elaborar 
pautas para a discussão de 
projetos em defesa do idoso; 
verificar denúncias e fiscali-
zar as entidades que abrigam 
os idosos em curta e longa 
duração; analisar pedidos 
de inscrição e renovação das 
instituições que prestam ser-
viços voltados à população 
idosa; fiscalizar a garantia de 
direitos da pessoa idosa pe-

rante aos órgãos públicos e, 
recentemente, também passou 
a gerenciar o Fundo Muni-
cipal do Idoso, deliberando 
a respeito das propostas de 
projetos na política do idoso.

 O Fundo Municipal do 
Idoso, gerido pelo Conselho, 
foi criado para financiar ser-
viços, programas e projetos 
de caráter público, voltados 
à proteção e à promoção dos 
direitos de pessoas idosas. 
Elaine explica que a captação 
de recursos são pressupos-
tos importantes para garan-
tir, de forma mais efetiva, a 
implementação de políticas 
públicas em prol das pessoas 
idosas na cidade de Suzano.

“Com parte do recurso de-
positado no Fundo Muncipal, 
já deliberamos à Secretaria 
Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social que 
nos apresente o projeto de 
elaboração de diagnósticos 
sócio-territoriais na política 
do idoso, o que nos permitirá 
constatar as vulnerabilidades, 
violações de direitos e apli-
car o recurso corretamente”, 
destaca Elaine.

Pessoas jurídicas tributa-
das em regime de lucro real 
podem contribuir com até 
1% do seu imposto de renda 
para o Fundo Municipal do 
Idoso. Já as pessoas físicas 
que fazem sua declaração na 
forma completa podem doar 
até 6% do tributo devido. Os 
dados bancários para con-
tribuições são: Banco Caixa 
Econômica - agência 0642, 
conta corrente 00071029-6, 
Operação 006.

vidades presenciais, Garip-
po informa que “seguem de 
acordo com avaliações perió-
dicas do cenário pandêmico 
no município. A situação im-
põe a revisão de protocolos 
junto às unidades, diante da 
vulnerabilidade do público 
idoso. Então, a retomada tem 
sido lenta, com revezamento 
de grupos a fim de reduzir 
a circulação de pessoas no 
mesmo horário”.

A presidente do Conselho 
Municipal do Idoso também 
destaca que, com a nova va-
riante Ômicron e os surtos 
da Influenza A/ H3N2, hou-
ve um recuo e o retorno ao 
primeiro plano de ação: não 
aglomerar e evitar atividades 
em grandes grupos. “O Con-

selho recomenda que todos 
os idosos se protejam, que 
saiam de casa somente em 
extrema necessidade”, orienta.

Serviços
Suzano, segundo secretá-

rio de Assistência e Desen-
volvimento Social, conta com 
oito serviços conveniados em 
parceria com o terceiro se-
tor, sendo cinco serviços de 
convivência e fortalecimento 
de vínculos. São eles: Fun-
dação MGI (Projeto MGI e a 
Melhor Idade), Comunida-
de Kolping Jardim São José 
(Projeto Renancer), Ong Vida 
Nova (Projeto Vida Nova), 
Associação Amigo do Bair-
ro Pq.Alvorada, Umuarama 
e Jardim Pompeia – (Projeto 
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PÓS-COVID 

Um estudo recente iden-
tificou uma alta prevalência 
de déficits cognitivos e 
transtornos psiquiátricos em 
pacientes que se recupera-
ram das formas moderada 
e grave de covid-19. Mais 
da metade (51,1%) dos 425 
participantes das avaliações 
conduzidas por pesquisa-
dores da Universidade de 
São Paulo (USP), no Hos-
pital das Clínicas, relatou 
ter percebido declínio da 
memória após a infecção, 
e outros 13,6% desenvolve-
ram transtorno de estresse 
pós-traumático. As avalia-
ções ocorreram entre seis 
e nove meses após a alta 
hospitalar. 

O transtorno de ansiedade 
generalizada foi diagnosticado 
em 15,5% dos voluntários, 
sendo que em 8,14% deles 
o problema surgiu após a 
doença. Já o diagnóstico de 
depressão foi estabelecido 
para 8% dos pacientes – em 
2,5% deles somente após a 

Estudo revela prevalência de 
casos de depressão e estresse
Pesquisadores avaliaram pacientes entre seis e nove meses após alta hospitalar; mais da metade relatou declínio da memória

Banco de imagens/Pixabay Lisa Ferdinando / Fotos públicas

Estudo comparou resultados de testes cognitivos de pacientes recuperados com média da população  Para quem foi afetado pela covid-19, médico recomenda vacinação e acompanhamento psiquiátrico 

internação. Os resultados 
completos da pesquisa, 
que contou com apoio 
da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp), foram 
divulgados na revista Ge-
neral Hospital Psychiatry.

“Um dos principais acha-
dos é que nenhuma das 
alterações cognitivas ou 
psiquiátricas observadas 
nesses pacientes se corre-
laciona com a gravidade do 
quadro. Também não vimos 
associação com a conduta 
clínica adotada no período 
de hospitalização ou com 
fatores socioeconômicos, 
como perda de familiares 
ou prejuízos financeiros 
durante a pandemia de 
COVID-19”, conta Rodolfo 
Damiano, médico residente 
do Instituto de Psiquiatria 
da Faculdade de Medicina 
(FM-USP) e primeiro autor 
do artigo.

O estudo integra um projeto 
mais amplo, coordenado 

pelo professor da FM-USP 
Geraldo Busatto Filho, no 
qual um grande grupo de 
pessoas atendidas no Hospital 
das Clínicas, entre 2020 e 
2021, vem sendo acompa-
nhado por profissionais 
de diversas áreas, entre 
elas otorrinolaringologia, 
fisiatria e neurologia, para 
avaliar eventuais sequelas 
do SARS-CoV-2.

Para o pesquisador, o fato 
de não ter sido encontrada 
uma correlação clara entre 
a condição psiquiátrica e a 
magnitude da doença na 
fase aguda ou fatores psi-
cossociais – incluindo os de 
natureza socioeconômica 
ou vivências traumáticas 

– corrobora a hipótese de 
que alterações tardias re-
lacionadas à infecção pelo 
SARS-CoV-2 (como processos 
inflamatórios associados a 
alterações imunológicas, 
danos vasculares associa-
dos a coagulopatias ou a 
própria presença do vírus 

no cérebro) teriam papel 
na origem dos transtornos.

“A presença de mani-
festações clínicas, como 
perdas cognitivas, cefaleias, 
anosmia [perda do olfato] 
e outras alterações neuro-
lógicas nesses pacientes 
contribuem com evidências 
adicionais de que essas 
alterações psiquiátricas 
possam refletir a ação do 
SARS-CoV-2 no sistema 
central.”

Metodologia
Todos os participantes 

foram submetidos a uma 
bateria de testes cognitivos 
para avaliação de habilidades 
como memória, atenção, 
fluência verbal e orientação 
espaço-temporal.  “Ob-
servamos bastante perda 
cognitiva. Em um teste que 
mede a velocidade de pro-
cessamento, por exemplo, 
os pacientes demoravam 
em média duas vezes mais 
do que o esperado. E isso 

foi observado para todas 
as idades”, conta Damiano. 

“Além disso, mais da metade 
relatou, de forma subjetiva, 
um declínio na memória.”

Os voluntários também 
passaram por uma entre-
vista estruturada com um 
psiquiatra e responderam 
a questionários padroniza-
dos usados no diagnóstico 
de depressão, ansiedade e 
estresse pós-traumático. 
Como descrevem os autores 
no artigo, a prevalência de 

“transtorno mental comum” 
(sintomas depressivos, es-
tados de ansiedade, irrita-
bilidade, fadiga, insônia, 
dificuldade de memória 
e concentração) no grupo 
estudado (32,2%) foi maior 
do que a relatada para a 
população geral (26,8%) em 
estudos epidemiológicos.

Nesses pacientes, a pre-
valência de transtorno de 
ansiedade generalizada 
(14,1%) foi consideravel-
mente maior do que a média 

dos brasileiros (9,9%). A 
prevalência de depressão 
encontrada (8%) também é 
superior à estimada para a 
população geral do país (entre 
4% e 5%). O agravamento 
de sintomas psiquiátricos 
após infecções agudas é 
algo comum e esperado, 
comenta o pesquisador. 

Próximos passos
Atualmente, o grupo 

da USP estuda amostras 
de sangue dos voluntá-
rios durante o período de 
internação. O objetivo é 
avaliar o perfil de citocinas 
(proteínas do sistema imu-
ne que regulam a resposta 
inflamatória) para descobrir 
se há correlação entre o 
grau de inflamação durante 
a fase aguda da Covid-19 
e o desenvolvimento de 
sintomas neuropsiquiá-
tricos. Para quem já foi 
afetado, Damiano indica 
vacinação e acompanha-
mento psiquiátrico. 
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