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Mais notícia em um só lugar

Matrículas de alunos trans na
rede estadual crescem 750%
De acordo com a Secretaria da Saúde, em 2015, seis estudantes estavam matriculados na região; ano passado foram 51
Rovena Rosa/Agência Brasil

Segundo a Secretaria de Estado
da Educação, 51 estudantes estavam inscritos com o nome social
em dezembro de 2021 na região do
Alto Tietê nas Diretorias de Ensino de Mogi das Cruzes, Suzano e
Itaquaquecetuba, que é uma dos
indicadores do ingresso de alunos
trans no ensino estadual, que compreende o segundo ciclo do Ensino
Fundamental e o Ensino Médio. Na
comparação com 2015, houve um
aumento de 750%, quando apenas
seis alunos estavam matriculados.
Cidades, página 6

Novidade

UPA RODEIO
RECEBE
PROJETO
PARA
DETECÇÃO
DE INFARTO
Problema pode ser descoberto
em minutos. Cidades, página 5

Poupatempo

Carteira de
vacinação é
serviço mais
procurado

ITAQUÁ

Prazo para MEIs
termina dia 31
de maio. p6

Cidades, página 5
Tiago Morais/AIPMG

Dados foram obtidos pela reportagem com base nos números das três Diretorias de Ensino

Saúde

Dayane Oliveira/AIPMI

Carreta da Mamografia chega
nesta terça-feira em Itaquá

mínima

máxima

15º

26º

Sol com muitas nuvens durante o dia.

Veículo estará estacionado na praça Padre João
Alvares, de segunda a sábado. Cidades, página 6

Guararema entrega títulos de posse para
mais de 80 pessoas. Cidades, página 3
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EDITORIAL

O

Tanto hoje quanto na época já se chamava a atenção para dois pilares fundamentais
para a preservação da vida da população: a
prevenção por meio de políticas públicas
habitacionais, e a necessidade de um aparato adequado para detecção, alerta e ações
de defesa civil. As chuvas que nos atingem
desde a virada do ano não são uma surpresa, não surgem de “lugar nenhum”.
Os investimentos em meteorologia, sistemas de alertas por sirenes e redes de aviso pela telefonia celular passaram a ter o
seu papel, mas ainda há espaço para mais.
Atuações como os Núcleos Populares de
Defesa Civil (Nupdec), que qualificam e
capacitam a população em áreas de risco,
são um bom começo, mas não podem mais
serem tratados como uma experiência ou
política pública de terceira grandeza.
A busca por investimentos junto aos governos do Estado e federal, às agências de
fomento não pode ser apenas para construir
pontes e prédios suntuosos, mas para quitar
nosso crônico e desgraçado déficit habitacional, de maneira a dar dignidade e segurança
para a população.

ARTIGO
Mauro Jordão
josemaurojordao@gmail.com

Como viver bem no tempo
No princípio da Criação,
Deus fatiou a eternidade e
nos deu o tempo. Usando
o tempo, Ele criou em seis
dias os céus e a Terra. A Terra estava em trevas e vazia, e
o Espírito de Deus pairava
sobre as muitas águas que a
rodeavam.
Para os homens, Deus mostra organização com prioridades na sequência, disse Deus,
no primeiro dia: “Haja luz; e
houve luz”. A luz chamou de
dia, e as trevas de noite. No
segundo dia Deus separou as
águas acima e abaixo do firmamento que foi criado por
Ele e foi chamado de céus. No
terceiro dia Deus ajuntou as
águas num só lugar e apareceu a porção seca, esta chamou terra, e o ajuntamento
das águas, mares. Em seguida,
nesse mesmo dia ordenou o

surgimento das plantas. No
quarto dia Deus criou o sol,
a lua e as estrelas. No quinto
dia aconteceu a criação das
aves, dos animais, dos peixes
e dos insetos. No sexto dia,
após ter surgido a biodiversidade dos seres viventes Deus
criou o homem à sua imagem
e semelhança. No sétimo dia,
Deus descansou de toda obra
que fizera.
Atualmente, a lei na escala
de trabalho iguala o exemplo
dado por Deus na Criação, para
cada seis dias de trabalho, o
empregado deve ter um dia
de descanso. O rei Salomão,
em Eclesiastes 3, nos diz que
tudo tem seu tempo determinado para qualquer propósito
debaixo do céu. Na Bíblia, em
Colossenses 3: 23 o apóstolo
Paulo ordena que tudo que
fizermos, façamos de todo

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

CONTRACAPA

Preparação
estrategista prussiano Helmuth
Von Moltke escreveu em seus
ensaios que “nenhum plano
sobrevive ao campo de batalha”, ressaltando a aleatoriedade da vida e
a necessidade de qualquer gestor, civil ou
militar, de estar pronto para adaptar-se às
necessidades que surgem sem aviso prévio.
Mas, passados tantos anos, certas questões
não podem ser mais relegadas ao improviso
e ao imediatismo.
A tragédia da cidade de Petrópolis não é
uma novidade ou uma intempérie imprevista, infelizmente. Um breve olhar ao passado mostra que em 2011 a mesma região
sofreu com as chuvas, com quase mil mortos; em abril de 2010, a cidade do Rio de
Janeiro contabilizou 231 mortes, também
pelas chuvas. Ainda estávamos em choque
pelas mortes que atingiram as cidades de
Franco da Rocha, Arujá, Embu das Artes,
Várzea Paulista e tantas outras. Isso sem
olhar para as tragédias do século passado,
as enchentes, as famílias deslocadas, os prejuízos e a perda da prosperidade e dignidade de milhares de pessoas.
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NOVA EMPRESA
A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e a empresa Alto Tietê Transporte LTDA (ATT), concessionária do serviço no município, apresentaram na
sexta-feira passada, 12 novos veículos zero quilômetro que farão parte
da frota e começará a operar a partir de amanhã. O evento ocorreu na
avenida Brasil em frente ao Centro
de Convenções e contou com a presença da prefeita Priscila Gambale (PSD), do presidente da Câmara
Municipal, Flávio Batista de Souza
(Podemos), o Inha, do deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL) e representantes da empresa.

CONSELHO DA MULHER
A primeira reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itaquaquecetuba, realizada na sede da
Secretaria de Políticas para Mulheres na quarta-feira passada, definiu
algumas diretrizes para o ano. Foram discutidas algumas ações para
o calendário bimestral, alterações no
regimento interno, foi dada a sugestão de uma unidade itinerante para
orientações e atendimentos multidisciplinares nos bairros, foram
entregues cartilhas do ciclo da vio-

lência doméstica e familiar às conselheiras e alguns projetos da Pasta foram pontuados.

MASSAGEM GRATUITA
A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos,
por iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo, está promovendo sessões de massagens relaxantes gratuitas para os moradores na Estação
Cidadania e Cultura. Para agendar
um horário, basta entrar em contato por meio do telefone 4678-5708.

FILME AO AR LIVRE
A Prefeitura de Santa Isabel promoverá a reexibição de forma gratuita
da peça cinematográfica Pica-Pau.
O filme será transmitido na próxima
quinta-feira, às 19 horas, no Centro
Cultural, localizado na avenida da
República, 118. A ação é em parceria
com o Museu de Imagem e Som (MIS).

PÁSCOA
A Prefeitura de Santa Isabel está com
inscrições abertas para cursos. Os
interessados em aprender mais sobre as técnicas de fabricação de ovos
de chocolate e bombons, receberão
capacitação gratuita. Mais informações, entre em contato 4656-2644.

CHARGE

o coração, como para o Senhor, e não para os homens,
evitando, assim, sentimentos de indignação. Pitágoras
(582 – 497 a.C.), matemático
e filósofo grego: “Com organização no tempo acha-se o
segredo de fazer tudo e bem
feito”. Vivemos os dias úteis
e os inúteis, as horas produtivas e improdutivas e até os
minutos e segundos, preciosos, mas notoriamente desperdiçados.
O tempo cronológico de 24
horas é suficiente para realizar as nossas diversificadas
atividades programadas do
dia? Se Deus fez nosso planeta
girar em 24 horas porque é
suficiente. Como estabelecer
prioridades na escolha entre
o importante e o urgente?
Mauro Jordão é médico
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ENCONTRO

Secretaria do Meio Ambiente
traça estratégias para este ano
Secretário André Chiang apresentou nova organização administrativa e reforçou o compromisso com a Pasta
Suzano - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente
esteve reunida na tarde da
sexta-feira passada para
traçar estratégias de atuação
deste ano com um novo
organograma administrativo.
A reunião foi realizada no
Cineteatro Wilma Bentivegna
e contou com a presença
dos integrantes dos setores de Bem-Estar Animal e
de Fiscalização e Controle
Ambiental para alinhamento
dos projetos e demandas
da Pasta.
Durante o encontro, o
secretário de Meio Ambiente,
André Chiang, apresentou
uma nova organização administrativa da equipe, com
o objetivo de atender todas
as demandas do município
e potencializar a atuação
individual de cada servidor
e ampliar suas capacidades.
Outras pautas pertinentes
também foram abordadas,
tais como a prestação de
contas interna, padronização
dos processos e os projetos

futuros.
O Meio Ambiente ampliou
de forma significativa seu protagonismo diante de diversos
assuntos socioambientais.
Dentro deste contexto, as
equipes receberam a missão
de intensificar as ações para
gestão de resíduos sólidos, por
meio do Programa Caçamba
Verde, dar continuidade aos
processos de licenciamento
ambiental e angariar novos
parceiros para garantir a
qualidade de vida dos cães
e gatos suzanenses.
De acordo com o titular
da Pasta, a metodologia mais
eficaz para o cumprimento
de todos os objetivos instituídos é a cooperação entre
os servidores. “Sempre vou
reforçar a importância de
atuarmos em conjunto, pois
muitas vezes um assunto
envolve mais de um setor e
conseguimos entrar em um
consenso mais fácil com a
expertise e conhecimento de cada um. Vocês são
uma equipe extremamente

Wanderley Costa/Secop Suzano

Reunião com membros do secretariado ocorreu no cineteatro de Suzano

qualificada e acredito que
juntos possamos ir mais
longe”, disse.
Com as transformações
cotidianas ocasionadas pela
pandemia do coronavírus
(Covid-19), alguns processos

e articulações seguirão de
forma remota, em ambientes virtuais, que receberam
fomento e suporte durante
a transição do ano. A Pasta
municipal conta com novos
equipamentos eletrônicos

para otimizar as avaliações
dos documentos fiscais, assim como de aproximar o
contato com outros órgãos
reguladores e munícipes.
“Avaliamos que durante o
período em que estivemos

trabalhando de casa, muitas
reuniões e processos caminharam bem neste formato e proporcionaram mais
agilidade para a população.
Portanto, fizemos a aquisição
de novos computadores e
dispositivos eletrônicos para
nos mantermos conectados
e à frente das demandas”,
explicou Chiang.
As campanhas de grande
adesão popular seguem ativas,
como o “Baby, me leva!” para
adoção responsável dos pets,
os atendimentos de castração
e microchipagem, assim
como o funcionamento dos
quatro ecopontos vigentes,
para recolhimento de resíduos sólidos na cidade, e
as centrais de triagem, para
coleta seletiva e reciclagem.
A Secretaria Municipal
de Meio Ambiente está localizada no segundo andar
do Centro Unificado de
Serviços (avenida Paulo
Portela, 210), e o telefone
disponível para contato é
4745-2055.

Famílias de núcleos habitacionais

Patrulhamento

Prefeitura entrega mais
de 80 títulos de posse

GCM detém foragido da
Justiça no Miguel Badra

Guauarema- A Prefeitura
entregou anteontem títulos de posse para mais de
80 famílias dos núcleos
habitacionais Dona Anísia,
Recanto do Convento e
Ricardo Ramires.
A cerimônia de entrega
foi realizada no Centro do
Idoso e contou com a presença do prefeito Zé (PL),
do deputado estadual André
do Prado (PL), do vice-prefeito Odvane Rodrigues,
do presidente da Câmara de
vereadores, Irineu Cláudio
Leite (PSC), do secretário de
Assistência Social, Habitação e
Cidadania, Eduardo Moreira
e do secretário de Governo,
Tecnologia e Sustentabilidade,
Eduardo Maia. Devido ao
seu trabalho em Brasília
sobre o tema, o deputado
federal Marcio Alvino (PL)
também foi diversas vezes
citado e cumprimentado
pelas autoridades presentes.
As famílias contempladas
estiveram no local e receberam o documento que

Suzano- A Guarda Civil Municipal (GCM) segue com
patrulhamentos preventivos
por toda a cidade para coibir
a criminalidade e garantir a
segurança da população. Na
madrugada de quinta-feira
passada, uma ação de rotina
resultou na identificação e
prisão de um indivíduo que
estava foragido da Justiça. Ele
tentou fugir em um carro, mas
colidiu o veículo em um muro
e foi parado pelos agentes.
Na ocasião, uma equipe
estava em ronda pelo bairro
quando avistou um automóvel
circulando com todas as lanternas apagadas. Em razão do
horário e da movimentação
suspeita, foi dada ordem de
parada. Quando o condutor
do veículo notou a presença
dos guardas, ele imediatamente
acelerou e iniciou fuga. A
viatura acompanhou o trajeto
dos suspeitos até que eles
perderam o controle do carro
e o colidiram em um muro.
Mesmo após o acidente, os
dois homens desembarcaram

dá segurança jurídica sob mutirões de regularização
seus imóveis.
fundiária nos bairros.
“O documento que vocês
“Este é um trabalho de
estão recebendo hoje é mui- todos nós: dos deputados
to mais que um papel: é a que nos auxiliam a ingressar
certeza jurídica que a casa e estarmos aptos à prograde vocês está regularizada, mas estaduais e federais, do
é a certeza que vocês vão nosso secretário Eduardo
poder morar sem preocu- Moreira, do nosso vicepações, é a certeza de que, -prefeito Odvane, enfim de
no futuro, vocês vão poder todos que conseguiram esse
passar esse imóvel para seus feito”, disse o prefeito Zé.
filhos; isso não tem preço!”, “Tínhamos o compromisso
disse o deputado estadual de entregar esses títulos
André do Prado.
de posse e, nesta manhã
Com o objetivo de dar estamos cumprindo o que
andamento ao processo prometemos. Fico muito
de regularização fundiária feliz com mais esse avanço
destes lotes a Prefeitura de em Guararema”, completou.
Guararema promoveu, em
Com o título de posse
junho de 2021, uma nova do imóvel, o cidadão pode
fase de coleta de documen- viabilizar, por exemplo, a
tação junto aos proprietários sua comercialização. Além
dos imóveis.
disso, o documento facilita a
Para dar mais celeridade contratação de empréstimo
ao processo, em parceria por meio de uma instituição
com o governo do Estado financeira, já que a posse de
de São Paulo, por meio do uma propriedade legalmente
programa Cidade Legal, a constituída pode ser um
Secretaria Municipal de requisito básico nesse tipo
Assistência Social realizou de operação.

Divulgação/Secop

Suspeitos perderam o controle do carro e o colidiram

e tentaram continuar a fuga
a pé, mas a GCM conseguiu
impedi-los. Os homens foram questionados sobre o
motivo de tentarem fugir,
mas nenhum se explicou.
Quando os guardas checaram
as documentações, em busca
de histórico criminal, não foi
constatada nenhuma irregularidade. Diante da tentativa
de fuga sem razão plausível,
os agentes indagaram novamente sobre a situação, até
que o motorista confessou ter
apresentado um documento

falso. Ele cumpria pena por
tráfico de drogas e estava
foragido da Justiça porque
havia saído durante o último
indulto e não retornado.
Após a descoberta, o homem recebeu voz de prisão
e a equipe conduziu os dois
para o Pronto-Socorro (PS)
Municipal, para verificar se
o acidente de trânsito havia
causado algum tipo de lesão.
Eles foram posteriormente
conduzidos à Delegacia Central
de Polícia para que as devidas
providências fossem tomadas.
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80 ANOS OU MAIS

Idosos terão prioridade também
no agendamento pelo SIS 160
A partir de amanhã, a Prefeitura implanta a priorização do agendamento de consultas da Rede Básica de Saúde
Mogi- A partir de amanhã,
a Prefeitura implanta a
priorização do agendamento
de consultas da Rede Básica
para Idosos com 80 anos
ou mais por meio do telefone 160. Presencialmente,
esses pacientes já recebem
atendimento preferencial
e agora terão prioridade
também pela Central de
Agendamento de Consultas
do Sistema Integrado de
Saúde (SIS).
Desde o mês passado, o SIS
já prioriza o agendamento
para pessoas com deficiência.
Desta forma, a preferência
de atendimento pelo 160
fica assim: agendamento
por Prioridade de Idade
(super idoso 80 anos ou
mais e idoso 60 anos ou
mais, respectivamente) e
agendamento para pessoas
com deficiência.
As preferenciais são válidas
para quem precisa agendar
primeira consulta de Rede
Básica. O paciente entra em
contato com a Central de

Divulgação/PMMC

Desde o mês
passado, o SIS
já prioriza o
agendamento
para pessoas
com deficiência

Agendamento de Consultas
pelo telefone 160 e faz a
solicitação conforme sua
necessidade (Clínica Médica,
Ginecologia e Odontologia).
O agendamento é efetuado
após a confirmação do
território e a qual unidade
pertence, o que é conferido
pelo bairro/endereço cadastrado ou na ficha individual
preenchida.
O SIS 160 verifica a vaga
disponível para a Unidade
Básica de Saúde de referência
e efetua o agendamento. Caso
não haja vaga, o atendente
informa ao paciente que seus

ou outros procedimentos.
A comprovação deve ser
feita mediante apresentação de documento na
Unidade Básica de Saúde
e informação do Código
Internacional de Doenças
(CID), que pode constar
no RG, laudos médicos
ou outro documento para
comprovação.
Com o cadastro atualizado,
ao efetuar nova solicitação
de consulta na Central 160
será direcionado para a fila
prioritária de agendamento
de acordo com a programação das agendas médicas.

Surdos e mudos
Paciente entra em contato com a Central de Agendamento de Consultas pelo 160

dados serão inseridos em
fila de espera e o agendamento seguirá por ordem da
data de solicitação, sendo
priorizado o paciente super
idoso 80 anos ou mais e,
na sequência, o idoso de

60 à 79 anos.

“Pessoa com Deficiência”
em qualquer unidade de
saúde. Não há necessidade
Deficiência
Para priorização do pa- de procurar o Posto para
ciente com deficiência é fazer isso: a atualização pode
preciso manter o cadastro ocorrer durante uma ida à
atualizado com a declaração unidade para consulta, exame

Pacientes com limitação
para comunicação (surdo
ou mudo) podem solicitar consulta médica por
meio do atendimento160@
mogidascruzes.sp.gov.br
informando a necessidade
e fornecendo o número
do Cartão SIS ou pessoais
(nome, data de nascimento
e nome da mãe).

Legislação

Jardim Aracy, Oroxó e Rodeio

Associação Comercial de Mogi
receberá consulta pública da Louos

Obras para melhoria do
abastecimento continuam

Mogi- A Associação Comercial
de Mogi das Cruzes (ACMC)
recebe no dia 24 de fevereiro,
a consulta pública sobre a
revisão da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação
do Solo (Louos), promovida
pela Prefeitura. A reunião,
que é aberta ao público,
será às 18h30 no auditório
da entidade, e discutirá as
alterações e sugestões para
o processo de revisão.
Para participar do encontro
é preciso se inscrever por
meio do link https://forms.
gle/ajB4s794cWH1kSdN8
. Durante o encontro, a legislação será apresentada
e os participantes poderão
esclarecer dúvidas sobre
as mudanças. A Louos foi
instituída pela Lei Municipal
nº 7.200, de 31 de agosto
de 2016. A legislação é um
importante instrumento
para planejar a ocupação
e o desenvolvimento do
município.
O novo Plano Diretor de
Mogi, aprovado pela Lei

Ney Sarmento/PMMC

Para participar
é preciso se
inscrever de
forma online

Encontro servirá para a população sugerir alterações

Complementar nº 150, de
26 de dezembro de 2019,
estabelece, por meio de seu
artigo 242, que a legislação
urbanística precisa ser revista
e alterada, no que couber,
para adequar e ajustar seus
dispositivos legais. O processo
deve contar com a participação ampla da população, por
isso, as reuniões de revisão
da Louos são necessárias.
“Essa consulta é uma forma
da população e de nossos

comerciantes poderem opinar
e participar das decisões
de nossa cidade. Esse é o
momento para apresentar
ideias e sugestões que possam
contribuir para o desenvolvimento de Mogi. Por isso,
é essencial a participação de
nossos empresários e comunidade”, avaliou a presidente
da ACMC, Fádua Sleiman.
Na primeira fase do processo
foram realizadas reuniões
com órgãos da administração

municipal, em seguida, estão
sendo promovidas as reuniões
setoriais e acolhimento de
sugestões para a revisão da
Louos, que podem ser feitas
de forma online, por meio
do site da Prefeitura.
Os próximos passos contarão com a análise das condições atuais de ocupação do
território e identificação de
convergências e divergências.
Em seguida, será feito o
alinhamento dos conceitos
e estratégias centrais para a
nova legislação, enquanto a
última etapa será dedicada
à construção da minuta do
projeto de lei. A sede da
ACMC fica na rua Barão de
Jaceguai, 674, centro.

Mogi- O Serviço Municipal de Águas e Esgoto
(Semae) continua com as
obras de modernização do
abastecimento de água na
região leste. Na próxima
semana (de 21 a 25 de
fevereiro), o trabalho estará
concentrado no Jardim
Rodeio e Vila Oroxó. Na
próxima terça-feira, haverá
uma pequena pausa na
distribuição de água no
Jardim Aracy, das 9 horas
àao meio-dia, para testes
de operação de válvula
redutora de pressão. Os
moradores que 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

diminuir 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 distribuição
de água, como instalação
de válvulas de manobras,
ventosas, válvulas de descarga, interligações de rede,
pontos de monitoramento
de pressão, instalação de
redes de distribuição de
água, válvulas redutoras de
pressão, macromedidores
(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.
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SAÚDE

UPA do Rodeio recebe projeto
para diagnóstico de infarto
Sistema Telecardio deve contribuir para agilizar o atendimento a pacientes com dor torácica na unidade
Mogi - Referência no atendimento de urgências e emergências, a UPA – Unidade
de Pronto Atendimento do
Rodeio está incorporando
uma nova tecnologia de
atendimento aos pacientes.
É o recurso Telecardio, um
sistema de telediagnóstico
que permite, em poucos
minutos, que o eletrocardiograma seja laudado por
um cardiologista a distância.
A novidade deve contribuir
para agilizar o atendimento
de casos de dor torácica.
O diagnóstico do infarto
é feito por meio do eletrocardiograma, história clínica
do paciente e análise das
enzimas cardíacas CK-MB,
Mioglobina e Troponina,
são esses os procedimentos
realizados nas unidades de
Pronto Atendimento para
adicionar celeridade e resolutividade no diagnóstico.
O novo recurso é resultado
de uma parceria firmada
pela Secretaria Municipal
de Saúde com o Laboratório

Gu Maldonado/PMMC

Em 2020, foram
registradas 901
internações por
infarto agudo

Telecardio permite que rapidamente o eletrocardiograma seja laudado por um cardiologista a distância

Boehringer, sem custos para
o município.
O projeto da plataforma
Telecardio está em funcionamento na UPA do Rodeio e

posteriormente será levado
para outras unidades de
pronto atendimento, como
Oropó, Jundiapeba e Jardim
Universo.

“Cemforpe de Portas Abertas”

Telecardio
A ferramenta auxilia os
médicos da UPA no diagnóstico e adoção de conduta
nos casos de Infarto Agudo

do Miocárdio. O Programa
Telecardio é uma plataforma
de comunicação à distância
entre unidades de Pronto
Atendimento e cardiologistas

que auxiliam no diagnóstico
rápido e preciso.
A análise do exame é realizada em poucos minutos,
seguida por laudo médico
elaborado por cardiologistas
em tempo real, com funcionamento 24 horas por dia,
todos os dias da semana.
O ataque cardíaco é uma
ocorrência grave que está
entre as principais causas de
morte no Brasil e no mundo.
No entanto, quanto antes a
pessoa receba atendimento
médico diante dos primeiros
sintomas, maiores serão suas
chances de sobrevida.
Em Mogi, foram registradas
901 internações por infarto
agudo do miocárdio em 2020,
das quais 121 evoluíram para
óbito, ou seja 13%.

Poupatempo Digital

Projeto recebe alunos da Carteira de vacinação é
EM Eng. Claudio Abrahão serviço mais procurado
Mogi- Os alunos da EM Eng.
Claudio Abrahão, no Jardim
Santa Teresa, tiveram um dia
diferente anteontem. Mais de
500 crianças participaram do
projeto “Cemforpe de Portas
Abertas”, uma iniciativa do
Departamento Pedagógico
(Deped) da Secretaria de
Educação de Mogi das Cruzes. A proposta é de que os
alunos conheçam o espaço
do Cemforpe, no Mogilar,
onde fica a equipe que elabora os materiais didáticos
utilizados pela rede.
Os alunos assistiram a duas
sessões da peça “Cachinhos
Dourados e os três ursos”,
encenada por integrantes
da equipe pedagógica. A
história da família de ursos
que vão passear e encontram
a personagem em sua casa
encantou as crianças. Toda
a equipe do departamento
participou da atividade, desde
a produção dos figurinos e
cenários até a recepção dos
estudantes.
Wanderson Ramos de

Santana Filho, aluno do 5ª ano,
esteve pela primeira vez no
auditório do Cemforpe.”Foi
muito legal. Gostei mais do
palco, é primeira vez que
venho aqui”, contou. Samuel
Moreira Davi, estudante do
4º ano, escolheu seu personagem preferido. “Gostei
de tudo. Meu personagem
preferido foi a Cachinhos
Dourados”, disse.
A proposta é que sejam
feitas visitas monitoradas

aos espaços do Departamento, conversas com os
profissionais e finalização
com uma atividade cultural e um piquenique. Um
dos objetivos é oportunizar
vivências em espaços pedagógicos significativos para a
dinâmica da rede municipal.
A secretária de Educação
Patricia Helen Gomes dos
Santos e o secretário adjunto
Caio Callegari acompanharam
a apresentação.
Divulgação/PMMC

Proposta é de que os alunos conheçam o Cemforpe

Região - Disponível na versão digital desde o início
da campanha de vacinação
contra a Covid-19, em 2021,
a carteira de vacinação é o
serviço mais procurado no
aplicativo Poupatempo Digital,
disponível para Android e
iOS. O comprovante já teve
mais de 15 milhões de acessos,
sendo 3,2 milhões apenas
no primeiro mês de 2022.
As versões em português
e inglês dos comprovantes
das três doses do imunizante
podem ser acessadas e baixadas também pelo portal
www.poupatempo.sp.gov.
br. A carteira emitida pelo
Poupatempo, que tem a
possibilidade de ficar salva
no celular, tem a mesma validade legal do papel entregue
no momento da vacinação e
pode ser utilizada para viagens
internacionais e lugares que
exigem o documento.
Através do aplicativo e
do portal é possível ainda
realizar o pré-cadastro para
a vacina, validar carteiras de

Reprodução

Comprovante já teve mais de 15 milhões de acessos

vacinação e consultar a data
prevista para a próxima dose
a ser tomada, de acordo com
o calendário anunciado pelo
governo paulista.
Com cor diferenciada, a
carteira de vacinação infantil
para as crianças de 5 a 12
anos, que começaram a se
vacinar em janeiro, também
está disponível.

Poupatempo
Administrado pela Prodesp

– empresa de Tecnologia
do Estado – o Programa
Poupatempo tem 24 anos
de existência e já realizou
cerca de 670 milhões de
atendimentos à população em
suas 113 unidades. Na região,
as cidades de Suzano, Mogi
das Cruzes, Itaquaquecetuba,
Ferraz de Vasconcelos e Santa
Isabel têm postos. Arujá será
inaugurado hoje, e Guararema também está na lista
de expansão do programa.
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“Recanto Skate Park” de Ferraz alcança jovens da região
Ferraz - Bastante procurado por adolescentes e jovens no Parque Municipal Nosso
Recanto, em Ferraz de Vasconcelos, o “Recanto Skate Park” possui mini ramp de
7,50 metros por 3,50 com o “Half Pipe” com 1,70 de altura, dois obstáculos do tipo
“Quarter” de 45, uma savana dupla, além de tabela basketball. O parque fica na rua
Lourenço Paganucci, 1133, bairro Jardim Pérola, e funciona de terça a sexta-feira.
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DESDE 2015

Presença de estudantes trans
aumenta 750% no Alto Tietê
Uso do nome social contribui para redução da evasão escolar, segundo vice-presidente do Fórum Mogiano LGBT
André Diniz

Região - O uso do nome social
para travestis e transexuais
na administração direta e
indireta no Estado de São
Paulo ocorre desde 2010, por
decreto estadual, e o processo
foi homologado pelo Ministério
da Educação desde 2018 em
escala nacional. Com isso, as
pessoas trans são tratadas tanto
nos documentos escolares
quanto pelos professores de
acordo com sua identidade
de gênero, reduzindo a possibilidade de episódios de
constrangimento e assédio
moral nas instituições
Segundo a Secretaria de Estado
da Educação, 51 estudantes
estavam inscritos com o nome
social em dezembro de 2021
no Alto Tietê nas Diretorias de

Ensino de Mogi das Cruzes,
Suzano e Itaquaquecetuba,
que é uma dos indicadores
do ingresso de alunos trans
no ensino estadual, que compreende o segundo ciclo do
Ensino Fundamental e o Ensino
Médio. Na comparação com
2015, houve um aumento de
750%, quando apenas seis
alunos estavam matriculados.
O aumento da presença de
alunos e alunas trans no ensino
público estadual acompanha
a tendência em todo o Estado,
onde o aumento da presença
é de mais de dez vezes: de 161
em 2015, saltou para 1.614
no ano passado.
Para Alexandra Braga, militante e vice-presidente do
Fórum Mogiano LGBTQIA+, o
resultado do levantamento do
governo do Estado representa

Mogi News/Arquivo

Segundo Alexandra, a entidade é procurada para receber
queixas e pedidos de ajuda
envolvendo o preconceito
no ambiente escolar, principalmente com profissionais
de educação que relutam por
entender questões envolvendo
o nome social e identidade de
gênero. “É dever da instituição
escolar respeitar e garantir sua
eficácia para este público, e
nós, neste contexto, recebemos denúncias e buscamos
junto aos profissionais de
educação para efetivar este
direito”, concluiu.

Em 2015, seis pessoas haviam registrado nome social

Violencia e evasão
Segundo dados do Dossiê
Assassinato e Violência contra
Travestis e Transsexuais Brasileiras de 2021, 140 mulheres
trans foram assassinadas no

um bom sinal no combate à
evasão escolar desta parcela da
população. “A efetivação do
uso do nome social na escola

garante o acesso e permanência
na educação, possibilitando
plena cidadania na sociedade”,
explicou.

Brasil por sua identidade de
gênero, sendo que em 2020 o
número chegou a 175 pessoas.
O relatório é elaborado pela
Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (Antra) em
parceria com a Universidade
Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG).
O 1º Mapeamento de
Pessoas Trans do município
de São Paulo, realizado em
2020, apontou que 51% das
pessoas entrevistadas haviam
concluído o Ensino Médio, e
58% da população transgênero
realizava trabalho informal
ou autônomo - sendo que
para as travestis o trabalho
informal era para 72% das
entrevistadas.

Microempreendedores

Mulheres de Peito

Prazo para declaração
termina em 31 de maio

Carreta da mamografia
chegará na terça-feira

Itaquá - Os Microempreendedores Individuais (MEI’s)
que estiverem devidamente
formalizados têm até o dia
31 de maio para entregar a
sua Declaração Anual Simplificada (DASN-SIMEI). O
objetivo da ação é informar
para a Receita Federal o faturamento de cada empresa,
que no caso dos MEI’s, não
pode ser superior a R$ 81
mil por ano.
No ato da apresentação
desse documento, também
é solicitada a relação mensal
de faturamento e demais
documentos da empresa e do
proprietário. A não apresentação da documentação no
período determinado poderá
acarretar em multas, cujos
valores variam de acordo com
o período de decadência, e
até bloqueio do CNPJ.
A declaração pode ser feita
pela internet (https://cutt.ly/
tPv7S0a) ou no Sebrae Aqui
da cidade, que funciona nas
dependências da Secretaria

Milena Matos/Divulgação

Empreendedores podem procurar o Sebrae Aqui

de Desenvolvimento Econômico (rua Dom Thomaz
Frey, 89 - centro). “É muito
importante fazer a declaração
anual para manter a empresa
regularizada, obter benefícios
e continuar trabalhando”,
disse o prefeito Eduardo
Boigues. Mais informações
aqui: https://cutt.ly/2Pv6g8J.
Devido a facilidade de
acesso, empresas são abertas
pela internet, porém, seus

proprietários não procuram
a prefeitura para efetivar a
devida regularização depois.
Atitudes como essas estão
sujeitas a penalidades previstas em lei como multas,
cujos valores dependerão do
período em que a empresa
permanecer irregular, restrições
no Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais
(CADIN), entre outras.

Itaquá - A carreta móvel
de mamografia do programa estadual Mulheres de
Peito vai desembarcar em
Itaquaquecetuba a partir de
terça-feira até 5 de março,
na praça Padre João Álvares,
região central da cidade.
Os atendimentos serão de
segunda a sexta-feira, das
8h às 17h, e aos sábados,
das 8h às 12h. Além da
mamografia, haverá outros
serviços gratuitos.
Para fazer a mamografia é
necessário apresentar o RG,
o cartão SUS e retirar uma
senha: serão distribuídas 50
por dia durante a semana e
25 aos sábados. O pedido
médico é obrigatório para
mulheres de 35 a 49 anos e
acima dos 70. O resultado do
exame sai na hora, já o laudo
deve ser retirado após 48h
no site mulheresdepeito.fidi.
org.br com usuário e senha
entregues pela equipe em
atendimento no momento
do exame.

“A Secretaria Municipal de
Saúde também vai oferecer
testes de papanicolau, realizado
para detectar alterações nas
células do colo do útero, teste
rápido de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)
e aferir a pressão arterial”,
revelou a secretária de Saúde,
Ariana Julião. Já a Secretaria
Municipal de Políticas para
Mulheres promoverá serviços
de corte de cabelo, maquiagem,

limpeza de pele, massagem,
sobrancelhas e distribuição
de brindes.
No primeiro dia de atendimento, as mulheres vão
poder participar da palestra
motivacional “Mulheres de
voz: sexo forte”, apresentada
por Mary Mabu, às 8h. Além
disso, quem participar vai
concorrer a um curso de
instalação de som e acessórios
com 50% de desconto.
Dayane Oliveira/Divulgação

Além da mamografia, haverá outros serviços
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO MOGI DAS CRUZES
EE VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES
Rua Desidério Jorge, s/nº, Vila Natal – Mogi das Cruzes / SP
Telefones: (11) 4796-2779 / (11) 4726-8550
E-mail: e041130a@educacao.sp.gov.br

EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DOS
SERVIÇOS DA CANTINA ESCOLAR DA E.E. VER. NARCISO YAGUE
GUIMARÃES

A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E. VER.
NARCISO YAGUE GUIMARÃES, sita à Rua Desidério Jorge, s/nº, Vila Natal, em
Mogi das Cruzes, torna pública a abertura de Processo de Licitação para a
administração dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola. Comunica aos
interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, de 22
a 25 de Fevereiro de 2022, no horário das 08:00h às 17:00h, mediante
pagamento de taxa de valor 02 UFESP, ou seja, R$ 63,44 (Sessenta e três reais
e quarenta e quatro centavos) a título de contribuição para as despesas de
expediente, e esclarece que as propostas deverão ser apresentadas no mesmo
local até o dia 04 de Março de 2022 as 17:00h.
A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada em
sessão pública no dia 08 de Março de 2022 às 08:00hs

Valor do envelope R$ 63,44 (Sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

Mogi das Cruzes, 18 de Fevereiro de 2022.

PREVENÇÃO CONTRA

O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de
plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo
fechado

Lave suas mãos
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“ Acordar, respirar fundo,
agradecer e conquistar o
mundo!”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
DIA 21

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
"Dormi na (?)", sucesso
de Bruno e Marrone
Crime de interferência
em inquérito policial

© Revistas COQUETEL
Antigo,
em inglês
Instrumento
de cordas

(?) do sangue, deficiência do
hemofílico

(?) assíduos: os
assinantes
do jornal

Desenrolar
negativo
de
protestos

Instituição
que
centraliza
a maior
parte do
mercado
petroleiro
(sigla)

Riqueza do
pecuarista
Material
reciclável

Conjunção
aditiva
Recipiente
plástico de
mercados,
prejudicial
ao meio
ambiente

"(?)
Produto
usado na Mundo",
lavagem periódico
de roupas da Espanha

(?) expiatório: assume
a culpa de
outros
Ação com
as mãos
que revela
ansiedade

ODINEA ZAPPILE

O poder da gratidão
reside na capacidade
de este sentimento nos
tornar mais felizes. Se
coisas boas acontecem
na sua vida mas você
não as reconhece com
gratidão, eventualmente
começará a achar que
esses benefícios lhe
eram devidos e assim
outros que não possuí,
pelo que estará atraindo
para si sentimentos
ruins como a inveja ou o
sentir-se indevidamente
injustiçado.

Se pelo contrário você
se sentir agradecido pela
mais mínima dádiva, isso
vai encher o seu coração
de alegria, de paz.
Então agradeça,
hoje e todos os dias.
Seja grato por todos os
momentos da sua vida,
mesmo os menos bons,
pois também estes são
importantes e nos fazem
mais fortes

Caráter do
comum
O assunto
evitado
por pudor
Prática
esportiva
dos campos
da GrãBretanha

Moeda que
circulava no
reinado de
D. João VI

Posta em
estado de
atenção
(por alguém)

Primeira
consoante
do alfabeto

Que excedem as expectativas
(fem.)

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

Oferece;
doa

Pássaro
de cor
negroazulado

Divisões
geológicas
da Terra

Mensageiro
de Deus
Censura
em fotos

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da
Educação Infantil

Apelido da
Portuguesa
(fut.)

Cuidado,
em inglês
Cervídeo
com
grande
galhada

Outra vez!
Nem,
em inglês
(?) Smith,
cantor inglês
Soar como
a abelha

Matemático
e inventor
a quem é
atribuída a
expressão
"Eureka!"

BANCO

Aline Dias,
atriz de
"Malhação"
(TV)

Temporão;
precoce

2/el. 3/nor — old — pet. 4/care.

A Neurociência é estudo do sistema nervoso e suas
funcionalidades. Na educação vem ganhando destaque,
devido à evolução da sociedade em relação ao aprendizado
e o comportamento humano.
“Segundo o teórico Vygotsky (teoria da aprendizagem), o
desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da
interação social, ou seja, de sua interação com outros
indivíduos e com o meio”.
É extremamente satisfatório quando os alunos assimilam
os conteúdos, porém essa tarefa é muito desafiadora para
os educadores, já que cada criança possui características
únicas. Sendo assim, os professores orientados por esse
profissional, encontrarão caminhos que contribuirá
com todo o processo e o sucesso de cada aluno ao
compreenderem como a interação de novas informações,
conceitos e emoções acontecem em cada individuo.
As conexões entre os neurônios estão presentes em toda a
vida, sendo assim todos os alunos são capazes de aprender
algo novo todo dia.
Conhecer como o cérebro humano funciona é essencial
para melhor prática docente.
Fonte: Sophia.com

Mar de
(?), lago
da Ásia
Central

O indíviduo
que troca
o dia pela
noite

DICAS DA
SEMANA

Neurociência na educação

Distribui
tarefas
entre subordinados
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Feliz aniversário! Que sua vida seja recheada de bons e
felizes momentos. Parabéns!
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Centro de Convivência do Idoso de Arujá retoma atividades
Após quase dois anos remotamente devido à pandemia de Covid-19, o
Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Arujá voltou com atendimento
presencial no fim de janeiro, respeitando os protocolos de saúde e
distanciamento social. O primeiro curso que marcou o retorno é o de
artesanato. Haverá também aulas do coral, entre outras atividades. Para se
inscrever no CCI, é preciso ter a partir de 60 anos e entrar em contato com o
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

POLÍTICAS PÚBLICAS

Guararema oferece serviços de
apoio para idosos vulneráveis
Secretário adjunto de Assistência Social destaca ações e políticas da cidade para atender pessoas idosas
Katia Brito

As pessoas idosas em situação de vulnerabilidade,
vítimas de violência ou que
têm seus direitos violados
recebem atenção especial da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e
Cidadania de Guararema. A
cidade tem uma instituição
de longa permanência para
idosos (ILPIs) conveniada à
administração municipal, o
Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, que atende
20 pessoas.
Uma ILPI, como são chamados os antigos asilos, é
considerada um serviço de
Proteção Social Especial de
Alta Complexidade, garantindo proteção integral aos
atendidos.
“Na instituição, o idoso
tem tudo que necessita para
uma vida digna, como qualquer outro cidadão, porque
isso é um direito. O Estado
tem a obrigação e o dever de
ofertar políticas para atender
essas necessidades”, afirma o
secretário adjunto de Assistência Social, Jorge Alberto
Ferreira Santos. Segundo estimativas da Fundação Seade,
Guararema tem um total de
4.306 pessoas idosas, o que
representa 14,5% da população de aproximadamente
30 mil habitantes.
Os idosos da cidade também contam com o Serviço de
Fortalecimento de Vínculos,
que antes era executado pelo
Centro de Convivência para
o Idoso, e chegou a atender
50 idosos, com atividades
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Município oferece atividades direcionadas a todas as idades

Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo atende 20 idosas com cuidados de longa duração

duas vezes por semana, por
um período de até quatro
horas. O serviço é considerado de Proteção Social Básica
por ampliar a proteção social
dos beneficiados. Durante a
pandemia, foi suspenso, mas,
segundo Santos, algumas situações foram atendidas de
forma online, com indicação
de atividades para serem feitas em casa.
No momento das atividades online, o secretário
municipal conta que, principalmente os idosos, tiveram dificuldades para acessar
computadores e celulares e
lidar com as tecnologias de
informação e comunicação,
porém, houve uma boa participação.

A cidade pode ter
novos projetos
de acordo com
demandas do
Conselho Municipal

Retomada

planejada por causa da ômiO atendimento do Serviço cron”, avalia Santos.
O secretário adjunto tamde Fortalecimento de Vínculos estava previsto para retor- bém ressalta o respeito à lenar presencialmente entre gislação local e do Estado:
fevereiro e março, mas com “Tudo tem que ser pensado
o avanço da nova variante, para oferecer segurança em
a ômicron, o planejamento qualquer retomada de servifoi revisto, de acordo com o ço, principalmente voltada
secretário adjunto.
para o idoso no município”.
“A retomada tem que ser
pensada, planejada, tendo Novos serviços
em vista que o idoso é do
Santos afirma que, no mogrupo de risco, mesmo va- mento, Guararema não há
cinado, Nós não podemos perspectiva para a criação
voltar de uma vez, tem que de novos serviços ou projeter um plano dentro da pre- tos voltados para o público
visão da Vigilância Sanitária, idoso. Porém, a administração
do Comitê do Covid no mu- municipal está à disposição
nicípio. A gente segue essas para atender apontamentos
orientações. Essa retomada que possam surgir a partir de
é lenta e agora precisa ser re- demandas levantadas pelo

Conselho Municipal do Idoso.
“Uma outra situação, o
que pode ocorrer a qualquer momento, é que haja
um apontamento para isso
do Conselho do Idoso, que
é responsável por estar deliberando, provocando, se
reunindo e discutindo a política voltada para o idoso”,
explica o secretário adjunto.
O órgão, segundo ele, pode
propor algum projeto dentro do planejamento estabelecido pelos conselheiros
e o projeto será implantado.

Atividades
Além das iniciativas de
cunho social, Guararema

oferece atividades esportivas e culturais realizadas em
parceria com o Sesi, que foram retomadas nos espaços
municipais e estão disponíveis para moradores de todas as idades. São aulas de
zumba, capoeira, taekwondo,
judô ou ginásticas localizada,
de condicionamento físico
infantil, hiperdia, funcional ou rítmica, entre outras.
Inscrições pelo telefone (11)
4693-3601.
Já para atividades culturais,
a administração municipal
tem turmas para ilustração,
histórias em quadrinhos, desenho com grafite, aquarela,
teatro, violão, canto e cordas
friccionadas. Para se inscrever para a lista de espera,
basta ligar no telefone (11)
4695-1793 ou comparecer
ao Centro Cultural Nelson
da Silva Braga, localizado
na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 54, no centro. As aulas
de cordas friccionadas têm
vagas disponíveis.
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CAMPANHA

Fevereiro Roxo & Laranja alerta
sobre quatro tipos de doenças
Iniciativa nacional destaca a conscientização, cuidado e tratamento do lúpus, Doença de Alzheimer, fibromialgia e leucemia
Divulgação

A cor roxa da campanha alerta sobre lúpus, Alzheimer e fibromialgia, e o laranja sobre leucemia

Os meses do ano são
marcados por cores de
campanhas voltadas para
a conscientização e o tratamento de determinadas
doenças. O Janeiro Branco,
por exemplo, destaca a
saúde mental, e neste mês
de fevereiro, as cores são
Roxo e Laranja. A cor roxa
conscientiza sobre Lúpus,
Alzheimer e Fibromialgia,
e o laranja alerta sobre a
Leucemia.
A campanha Fevereiro
Roxo e Laranja busca alertar
e chamar atenção para o
cuidado com doenças, às
vezes, pouco conhecidas
pela população. Doenças
que não têm cura, mas é
possível que, com o tratamento adequado, as pessoas consigam manter a
qualidade de vida. Saiba
mais sobre as doenças:

Lúpus
O Lúpus Eritematoso

Sistêmico (LES ou apenas
lúpus), segundo a Biblioteca Virtual em Saúde, do
Ministério da Saúde, é uma
doença inflamatória crônica
de origem autoimune, ou
seja, o próprio organismo
ataca órgãos e tecidos.
Há dois tipos de lúpus: o
cutâneo, que se manifesta
apenas com manchas na
pele (geralmente avermelhadas ou eritematosas),
principalmente nas áreas
que ficam expostas à luz
solar (rosto, orelhas, colo e
braços) e o sistêmico, que
afeta um ou mais órgãos
internos.
Entre os sintomas estão
lesões de pele, geralmente
avermelhadas nas maçãs do
rosto e dorso do nariz; dor
e inchaço, principalmente
nas articulações das mãos;
inflamação de pleura ou
pericárdio (membranas
que recobrem o pulmão e
coração); inflamação no rim;
alterações no sangue, como

diminuição de glóbulos vermelhos (anemia), glóbulos
brancos (leucopenia), dos
linfócitos (linfopenia) ou de
plaquetas (plaquetopenia).
O diagnóstico deve ser
feito pelo conjunto de alterações clínicas e laboratoriais, e o tratamento
depende do quadro de
cada paciente, por isso
deve ser individualizado.
Seu objetivo é permitir
o controle da atividade
da doença, minimizar os
efeitos colaterais dos medicamentos e proporcionar
uma boa qualidade de vida.

Alzheimer
Nem toda falta de memória
é a Doença de Alzheimer.
O Alzheimer, de acordo
com a Biblioteca Virtual
em Saúde, do Ministério
da Saúde, é a forma mais
comum de demência neurodegenerativa, que ocorre
principalmente em pessoas

idosas. A doença instala-se
quando há problema no
processamento de certas
proteínas do sistema nervoso.
Surgem, então, fragmentos
de proteínas mal cortadas,
tóxicas, dentro dos neurônios e nos espaços que
existem entre eles.
Com essa toxicidade,
ocorre perda progressiva
de neurônios em certas
regiões do cérebro, como
o hipocampo, que controla a memória, e o córtex
cerebral, essencial para a
linguagem e o raciocínio,
memória, reconhecimento
de estímulos sensoriais e
pensamento abstrato.
Entre os sintomas da
Doença de Alzheimer, estão falta de memória para
acontecimentos recentes (lembrando que nem
toda falta de memória é
Alzheimer, é preciso uma
avaliação médica); repetição
da mesma pergunta várias
vezes; dificuldade para
acompanhar conversações
ou pensamentos complexos;
incapacidade de elaborar
estratégias para resolver
problemas; irritabilidade,
desconfiança injustificada,
agressividade, passividade,
interpretações erradas de
estímulos visuais ou auditivos,
tendência ao isolamento.
Não há cura para a Doença
de Alzheimer. O objetivo do
tratamento, que além de
medicamentoso pode incluir
medidas terapêuticas como
a estimulação cognitiva e
musicoterapia, é retardar a
evolução e preservar pelo
maior tempo possível as
funções intelectuais dos
pacientes.
Os melhores resultados
com pacientes com Alzheimer são obtidos quando o
tratamento é iniciado nas
fases mais precoces. Importante também o suporte

Quadro clínico da Doença de
Alzheimer costuma ser dividido em
quatro estágios:
- Estágio 1 (forma inicial): alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais;
– Estágio 2 (forma moderada): dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos. Agitação e
insônia;
– Estágio 3 (forma grave): resistência à execução de tarefas
diárias. Incontinência urinária e fecal. Dificuldade para comer. Deficiência motora progressiva;
– Estágio 4 (terminal): restrição ao leito. Mutismo. Dor ao
engolir. Infecções intercorrentes.
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde

aos cuidadores familiares.

Fibromialgia
A fibromialgia, segundo
a Sociedade Brasileira de
Reumatologia, se caracteriza por dor muscular
generalizada, crônica (com
duração de mais de três meses), mas sem evidência de
inflamação nos locais de dor.
A doença é acompanhada
de sintomas típicos, como
sono não reparador e cansaço. Pode haver também
distúrbios do humor como
ansiedade e depressão, e
alterações da concentração
e de memória.
De acordo com a entidade,
geralmente a doença afeta mais mulheres do que
homens e aparece na faixa
etária entre 30 e 50 anos,
embora existam pacientes
mais jovens e mais velhos.
A fibromialgia afeta 2,5%
da população mundial.
O principal tratamento é
não-medicamentoso, ou
seja, os cuidados do paciente consigo mesmo, como
exercícios aeróbicos, são
mais importantes do que as

medicações, embora estas
também tenham seu papel.

Leucemia
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde
de Goiás, a leucemia se
desenvolve na medula óssea,
e pode ser influenciada
por fatores genéticos e
ambientais. Como os danos
à medula óssea resultam
na falta de plaquetas no
sangue, importantes para o
processo de coagulação do
organismo, as pessoas com
leucemia podem sangrar
excessivamente.
As células brancas do
sangue, envolvidas no combate a agentes patogênicos,
podem ficar suprimidas
ou sem função, colocando
o paciente sob risco de
infecções. Já a deficiência
de células vermelhas ocasiona anemia, que pode
levar a falta de ar e fadiga.
Pode ocorrer dor nos ossos
ou articulações devido
à extensão do câncer. O
tratamento será definido
de acordo com o paciente
e o tipo de leucemia.
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