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

Região tem 215 mil motoristas 
com a habilitação atrasada

Em razão da quantidade de pessoas com a CNH fora do prazo, Poupatempo vem realizando mutirões de regularização

MOGI

  Festeiros vão divulgar o calendário do 
Divino no próximo mês. Cidades, página 6

Na somatória do Alto Tietê, 215.984 
condutores estão atualmente com 
a sua habilitação fora de prazo, ou 
com outra situação irregular. A ci-
dade de Mogi das Cruzes é a que 
possui o maior número de moto-
ristas, com 72.842; Suzano está em 
segundo lugar, com 43.371 pessoas, 
e Itaquaquecetuba, em terceiro lugar, 
com 29.827 motoristas. O contin-
gente no Alto Tietê representa 2,58% 
de todas as pessoas do Estado que 
necessitam realizar a regularização. 
Cidades, página 5

MOGI

Ginástica 
Artística abre 
inscrições. p4

A iniciativa ocorreu na avenida 
Lourenço de Souza Franco e ve-
rifi cou as condições de veículos 
e condutores. Cidades, página 5

Mogi

PREFEITURA 
PROMOVE 
AÇÕES DE 
EDUCAÇÃO 
PARA O 
TRÂNSITO

Devido à pandemia de Covid, motoristas puderam usar o documento fora do prazo de validade

Mogi News/Arquivo
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COMUNICADO

Em razão do Carnaval, 
o jornal não circulará 
na terça e quarta-feira, 
retornando na quinta-
-feira. O leitor poderá 
acompanhar as notícias 
da região por meio do site 
www.portalnews.com.br

Sol com muitas nuvens durante o dia. 

mínima máxima
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Itaquá

Programa EDP nas Escolas 
beneficia 1,8 mil estudantes 

Ação ocorre junto às secretarias municipais e premia 
criatividade do aluno . Cidades, página 3
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OBRAS
O Serviço Municipal de Águas e Es-
goto (Semae) continua com a moder-
nização do abastecimento na região 
leste de Mogi das Cruzes, na próxi-
ma semana (de 1 a 4 de março), com 
obras de montagem de estrutura hi-
dráulica e tubular do reservatório 
Vila Oroxó e assentamento de redes 
no Jardim Rodeio. Para estes traba-
lhos, não há previsão de paradas na 
distribuição de água.

EDUCAÇÃO
A 55ª Subseção da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (Suzano) vem rece-
bendo, por meio das Comissões da 
Pess relatos de dificuldades de ma-
trículas de crianças atípicas, princi-
palmente daquelas com transtorno 
do espectro autista (TEA), em escolas 
particulares e estaduais. A entidade 
afirma que a conduta afronta a legis-
lação brasileira, que garante o aces-
so integral à educação como forma 
de desenvolvimento e dá preferência 
ao atendimento da pessoa com de-
ficiência na rede regular de ensino.

CURSO
Foram prorrogadas até a próxima 
quarta-feira as inscrições para mais 

de 40 mil vagas em 38 cursos de qua-
lificação profissional do Novotec Ex-
presso em todas as regiões do Esta-
do. O programa é uma iniciativa do 
governo do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, em parceria 
com a Secretaria da Educação e o 
Centro Paula Souza (CPS), instituição 
responsável pelas Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais. Os interessados 
podem se inscrever gratuitamente por 
meio do site www.novotec.sp.gov.br.

PARÓQUIA
A Paróquia Rede de Comunidades 
São Maximiliano Kolbe (Franciscanos 
Conventuais), em Mogi das Cruzes, 
realizará hoje, às 19 horas, a missa 
da Juventude e Adolescentes, seguin-
do diretrizes da XXXVI Jornada Mun-
dial da Juventude, tradicional ação 
da Igreja Católica. A mensagem do 
Papa Francisco sobre as atividades 
deste ano será um dos pilares da 
mensagem. “Deus diz a cada um de 
vós, mais uma vez: levanta-te. Espero 
de todo o coração que esta mensa-
gem ajude a preparar-nos para tem-
pos novos, para uma página nova na 
História da Humanidade”.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Carnaval

S
e pararmos para pensar, nunca tive-
mos tantos motivos para celebrar o 
Carnaval e, ao mesmo, tempo nun-
ca tivemos tantos motivos para ficar 

em casa. O Brasil, o Estado, nossa região e 
nossas cidades vivem dias de uma contradi-
ção que, em outros tempos, seria digna de 
uma marchinha ou para batizar um bloco 
carnavalesco.

Dois anos se passaram desde a última vez 
que o povo foi às ruas para a festa de Momo. 
A alegria de fevereiro deu lugar ao medo, ao 
desconhecido, à paranoia do negacionismo 
e ao desespero e o luto das centenas de mi-
lhares de mortes. A esperança com a vacina 
surgida na virada de 2021, impedida por inte-
resses políticos e a violência da segunda onda 
de contaminações e óbitos, acabou por tirar 
não apenas a prerrogativa, mas a justificati-
va moral para qualquer tipo de celebração.

Os investimentos federais e estaduais para 
o combate à pandemia de coronavírus foram 
e estão sendo acompanhados e fiscalizados 
pelas autoridades competentes, e os núme-
ros das Secretarias de Saúde dos municípios 
e dos estados mostram que, a despeito de 

todos os entraves, conseguimos começar o 
processo de superação da pandemia. A mé-
dia de mortes por Covid-19 na última sema-
na, embora esteja abaixo de 800 casos fatais 
por dia no Brasil, está longe do pesadelo do 
primeiro semestre de 2021, mas não é o “ve-
lho normal” do início do ano, com média na 
casa dos dois dígitos em todo o país

Estamos saindo da pandemia, vacinados e 
experientes – e por este motivo, temos todos os 
motivos do mundo para celebrar. Deveríamos 
estar lotando as estradas, as ruas, os clubes, 
as casas de praia e sítios, mas roubam-nos a 
alegria diariamente. Quando não são as no-
tícias de dentro do Brasil, com as catástrofes 
causadas pelo tempo ou os descalabros das 
páginas políticas, são a guerra, o medo e o 
suspense do noticiário internacional. 

Nos acostumamos ao carnaval marcado 
no suspense do fim do mundo. Mas não é 
a primeira vez que nos equilibramos neste 
tênue fio entre a agonia e o êxtase. Com boa 
vontade e um pouco de terapia, talvez pos-
samos voltar a aprender a pular, rir, pintar o 
rosto e ganhar as ruas com plenitude – e um 
pouco mais de responsabilidade.

Neste mundo apressado, 
necessário se faz planejar a 
fim de estabelecer prioridades 
na escolha entre o importan-
te e o urgente. Planejamento: 
produz o bom uso do tempo. 
O nosso tempo é consumi-
do na base de 60 segundos 
a cada minuto. A única coisa 
que somos realmente capazes 
de controlar na vida é o nos-
so próprio tempo. 

Princípio de Pareto, eco-
nomista e sociólogo: em ge-
ral, 20% do esforço inicial 
despendido na realização de 
um trabalho geram 80% dos 
resultados e, inversamente, 
os restantes 80% de esforço 
despendido só geram 20% de 
resultados devido o cansaço 
físico e mental. Frase do Barão 
de Itararé: “De onde a gente 
menos espera é que não sai 
nada mesmo”. Uma soneca,  

Como viver bem no tempo II

ARTIGO
Mauro Jordão

um cafezinho, uma caminha-
da fazem iluminar, de novo, 
o painel mental. 

De acordo com Edwin Bliss, 
autor do livro Administração 
do Tempo, todas as coisas na 
vida, inclusive o trabalho, po-
dem ser divididas em quatro 
categorias: 1 – importantes 
e urgentes; 2 – importantes 
e não urgentes; 3 – urgen-
tes, mas não importantes; 
4 – nem importantes e nem 
urgentes. A maioria das pes-
soas dá prioridade ao item 1 
e não faz as coisas do item 4. 
Há desperdício de tempo ao 
nos dedicarmos às tarefas do 
item 3 e deixarmos de execu-
tar as tarefas do item 2. 

O racional e o produtivo 
seria agir de forma contrária. 
Não é a quantidade de tempo 
que dedicamos a um proble-
ma que vai resolvê-lo, mas a 

qualidade da capacidade de 
concentração. Pessoa dispersi-
va sai com frequência do foco 
útil da atenção para devanear 
em coisas inúteis e depois re-
tornar. O ato de delegar gera 
economia de tempo. Ser efi-
ciente é fazer as coisas certas 
que fazem acontecer. Arquivo 
e documentação: Em caso de 
dúvida deve-se jogar tudo no 
lixo, evitando o arquivamen-
to de quase tudo. Se possível 
utilize o ciclo circadiano do 
seu organismo, períodos do 
dia que faz as tarefas rende-
rem mais. Um pouco de ten-
são na execução das tarefas, 
sem ser estresse, é natural e 
benéfica, produz maior ener-
gia muscular e emocional. A 
reta é a tarefa e o lazer são as 
curvas, use as duas. 

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Programa EDP nas Escolas 
beneficia 1.800 alunos
Itaquá - O programa EDP 
nas Escolas beneficiará 1.800 
alunos em Itaquaquecetu-
ba em 2022. Com o tema 

“Oceano”, a ação do Insti-
tuto EDP, organização que 
coordena os investimentos 
socioambientais do grupo 
EDP no Brasil, entregou 
ontem material de apoio 
para 1.800 estudantes das 
escolas municipais Guilherme 
Donizete da Silva dos Santos 
e José Marinho Ferreira.

A iniciativa comemorou 
20 anos em 2021 visando 
fortalecer a educação pú-
blica e contribuir para a 
melhoria da qualidade da 
vida estudantil de alunos 
de escolas municipais do 
ensino fundamental. Esse 
ano, o programa atuará em 
48 escolas de 11 estados 
brasileiros, beneficiando mais 
de 12 mil alunos em 2022.

Ao longo do ano, o programa 
realizará ainda capacitação 
de professores, melhorias na 
infraestrutura física, ativida-
des visando inclusão digital, 

Escolas públicas 

ações envolvendo realidade 
virtual, que irá mostrar como 
a acidificação dos oceanos 
prejudica o meio ambiente, 
além de estímulo às artes. 
A primeira atividade será 
a entrega de kits escolares 
com itens essenciais da rotina 
estudantil, como mochila, 
cadernos, lápis, apontador, 
canetas, lápis de cor, cola, 
entre outros. 

Em 20 anos, o programa 
EDP nas Escolas já beneficiou 

851 instituições de ensino, 
possibilitando melhorias para 
mais de 250 mil estudantes e 
quase 16 mil professores. A 
iniciativa acontece em conjunto 
com as secretarias municipais 
de educação, promove ações 
durante o período letivo. A 
ação incentiva, capacita e 
premia o potencial criativo 
de crianças e adolescentes nas 
escolas. O EDP nas Escolas 
está alinhado à BNCC – Base 
Nacional Comum Curricular. 

 Ação do instituto foi realizada em duas escolas 

Divulgação 

Cerca de 215 mil motoristas 
precisam renovar a habilitação
Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba são as cidades com mais motorista que precisam renovar a CNH

TRANSPORTE

Região - Um levantamento 
com o Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran-SP) feito pelo Mo-
giNews/DAT nesta semana 
mostrou que o Alto Tietê 
conta com mais de 215,9 
mil motoristas com a Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) vencida.

O levantamento foi feito 
com o órgão para ajudar a 
delimitar a demanda que o 
Poupatempo, de responsabi-
lidade do governo estadual, 
terá para regularizar a situação 
dos motoristas que, devido 
à pandemia do coronavírus 
(Covid-19), puderam circular 
com o documento vencido, 
uma vez que repartições 
públicas e o Poupatempo 
permaneceram fechados pelas 
medidas de distanciamento 
social.

Na somatória do Alto 
Tietê, 215.984 condutores 
estão atualmente com a sua 
habilitação fora de prazo, ou 

com outra situação irregular. 
Mogi das Cruzes é a cidade 
que possui o maior número 
de motoristas que precisam 
providencias a renovação, 
72.842 pessoas; Suzano está 
em segundo lugar com 43.371 
pessoas, e Itaquaquecetuba 
em terceiro lugar com 29.827 
motoristas.

Em todo o Estado de São 
Paulo, segundo dados do 
Detran-SP, 8,343 milhões 
de pessoas necessitam pro-
curar o Poupatempo mais 
próximo de sua residência. 
O contingente no Alto Tietê 
representa 2,58% de todas 
as pessoas que necessitam 
realizar a regularização.

PROCEDIMENTOS 
O Detran-SP informou que 

foi restabelecido o prazo para 
a renovação das carteiras de 
motorista vencidas dede 1º 
de março do ano passado, 
em cronograma definido 
pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran). O 
motorista não poderá ter 
nenhum bloqueio no pron-
tuário, como a suspensão ou 
cassação do documento, e 

os condutores das categorias 
C, D e E precisarão marcar e 
realizar o exame toxicológico 
em clínicas credenciadas 
antes de fazer a renovação. 

“No caso de profissionais que 
exercem atividade remune-
rada (EAR), é necessário se 
submeter também ao exame 
psicológico”, explicou o 
Detran.

Para os motoristas das ca-
tegorias A e B (motocicletas e 
automóveis de passeio), será 
necessário agendar dia e hora 
para o exame médico – se o 
interessado ou interessada 
optar por realizar o proces-
so presencialmente, ele ou 
ela deverá marcar no portal 
do Poupatempo na internet 

(http://www.poupatempo.
sp.gov.br) e designar a qual 
posto de atendimento irá 
comparecer. “A renovação da 
CNH pode ser feita de forma 
online pelo portal do Detran 
(http://www.detran.sp.gov.br), 
pelo portal do Poupatempo ou 
pelo aplicativo Poupatempo 
Digital”, concluiu o Detran.

André Diniz

Poupatempo está realizando ações para renovação

/Agência Brasil

Suzano- O Núcleo de Acom-
panhamento aos Servidores 
(NAS), da Secretaria de Admi-
nistração de Suzano, visitou 
funcionários dos dois cemité-
rios municipais anteontem. A 
iniciativa faz parte do projeto 

“Trocando Ideias”, voltado ao 
apoio daqueles que foram mais 
impactados psicologicamente 
pela pandemia da Covid-19). 
O grupo iniciou as ações de 
2022 com orientações acerca 
da saúde mental e física no 
trabalho. As rodas de con-
versa elaboradas para criar 
diálogo e possibilitar a troca 
de experiências ocorrerão a 
partir de 7 de abril, no Viveiro 
Municipal Tomoe Uemura.

Membros do NAS visitaram 
os funcionários do Cemitério 
São João Batista, localizado no 
Parque Alvorada, na região 
do Raffo, na parte da ma-
nhã, e os do Cemitério São 
Sebastião, no Sítio São José, 
na parte da tarde. A atividade 
foi realizada pelo técnico em 
segurança do trabalho Ever-
ton Luís dos Santos e pelo 
engenheiro em segurança do 

NAS retoma projeto e 
visita trabalhadores

cemitérios

trabalho Raí Hideki Ribeiro 
Hanashiro. Na ocasião, os 
servidores foram orientados 
a respeito dos equipamentos 
de proteção individual (EPI) 
durante a jornada de trabalho, 
indicando a forma de uso 
correto, precauções e métodos 
para conservação adequada.

Para a coordenadora do 
NAS, Renata Pires, as visitas 
são muito importantes para 
dar um apoio mais direcionado 
aos funcionários. “Ao todo, 
Suzano tem 45 trabalhadores 
nos dois cemitérios municipais, 
sendo 27 no São Sebastião e 
outros 18 no Raffo. Portanto, 
poder dar uma atenção mais 
próxima a cada ambiente é 
muito proveitoso para eles, que 
assim podem tirar dúvidas e 
trazer questionamentos”, disse.

Para 2022, o órgão rea-
lizará visitas periódicas aos 
cemitérios, além de coordenar 
reuniões bimestrais com os 
45 servidores, trabalhando 
assuntos como segurança 
no trabalho, administração 
financeira, saúde mental e 
outros.

Suzano- O polo da Univer-
sidade Virtual do Estado de 
São Paulo (Univesp) formou 
nesta semana mais 12 alunos 
no ensino superior gratuito. 
Desta vez, os formandos são 
do curso de Pedagogia, sendo 
uma das opções de graduação 
disponíveis na unidade. Além 
de Pedagogia, o município 
também conta com a formação 
em Engenharia da Computa-
ção, Engenharia de Produção, 
Licenciatura em Matemática, 
Licenciatura em Letras e Técnico 
em Gestão Pública. Atualmente, 
182 alunos fazem parte da 
Univesp na cidade.

Os novos formandos par-
ticiparam de uma cerimônia 
virtual junto ao presidente 
da universidade, o professor 
Dr. Rodolfo Jardim Azeve-
do. A colação de grau ainda 
foi prestigiada pela diretora 
acadêmica Simone Teles e 
pela professora Sílvia Colle-
lo, homenageada da turma 
constituída por membros de 
263 polos da Univesp.

Polo da Univesp 
forma 12 alunos 
em curso de 
Pedagogia

Ensino gratuito

Confira o número de carteiras de 
motorista irregulares por cidade no 

Alto Tietê

Cidade   Número de Habilitações
Arujá   12.750
Biritiba-Mirim  2.959
Ferraz de Vasconcelos 19.217
Guararema  4.435
Itaquaquecetuba  29.827
Mogi das Cruzes  72.842
Poá   22.971
Salesópolis   1.983
Santa Isabel  5.629
Suzano   43.371
No Alto Tietê   215.984
No Estado  8.343.220
Fonte: Detran/SP

A renovação da 
CNH pode ser 
feita de forma 
online pelo 
portal do Detran
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Cultura abre editais de 
seleção para Mostra Arte
Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Cultura acaba de 
abrir dois editais que visam 
selecionar artistas para a 1ª 
Mostra Arte: Substantivo 
Feminino, que será reali-
zada entre março e abril, 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. 
Os interessados devem es-
tar devidamente inscritos 
no Cadastro Municipal de 
Artistas.

Um deles (edital 003) é 
uma convocatória para ar-
tistas mulheres que tenham 
interesse em apresentar 
obras de teatro, música ou 
dança. O objetivo é enal-
tecer a produção artística 
de mulheres de Mogi das 
Cruzes, reconhecer artistas 
que tenham trabalhos de 
relevância no que tange às 
universalidades femininas, 
valorizando principalmente 
artistas mulheres da cidade. 
Os trabalhos devem seguir 
o tema Arte: Substantivo 
Feminino.

Por esse edital, serão 

Substantivo Feminino

contemplados dois projetos 
de arte cênica, dois de música 
e dois de dança e o valor do 
cachê por espetáculo será 
de R$ 2 mil. As inscrições 
são feitas de forma online 
e seguirão abertas até o dia 
4 de março. 

Já o segundo edital (004) 
visa premiar obras artísticas 
e culturais já realizadas 
por artistas mulheres, re-
conhecendo trabalhadoras 
do segmento que tenham 

contribuído para a promoção, 
desenvolvimento, fruição e 
acesso aos bens artísticos 
e culturais no município.

Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria 
Municipal de Cultura, que 
atende na rua José Bonifácio, 
516, no Centro Histórico, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h; pelo tele-
fone 4798-6900 ou então 
pelo e-mail culturamogi@
mogidascruzes.sp.gov.br.

Mostra e premiação celebrarão o Dia da Mulher

Divulgação/PMMC

Ginástica artística está 
com inscrições abertas
Mogi - A Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer 
realiza no dia 19 de março, 
a partir das 8h30, seletivas 
para vagas na Escola de Ini-
ciação em Ginástica Artística. 
As atividades ocorrerão no 
Centro de Ginástica Artística 
Professor Adolfo Martini, na 
Vila Indistrial e as inscrições 
já estão abertas pelo link bit.
ly/seletiva-ginastica. 

No masculino, a participa-
ção está aberta para nascidos 
entre 2010 e 2014, enquanto 
no feminino, podem parti-
cipar nascidas entre 2010 e 
2016. Todos os alunos devem 
ser moradores de Mogi das 
Cruzes e as atividades serão 
divididas em horários, de 
acordo com a idade dos 
participantes. 

Não é necessário que os 
participantes tenham expe-
riência em ginástica artística. 
Após as seletivas, os aprovados 
serão divididos em turmas, de 
acordo com o conhecimento 
da modalidade. O Centro de 
Ginástica Artística Professor 

Seletivas 

Adolfo Martini oferece aulas 
gratuitas de iniciação espor-
tiva e também para turmas 
avançadas. Os destaques 

podem representar Mogi 
das Cruzes em competições 
oficiais.

A Escola de Iniciação 
em Ginástica Artística de 
Mogi das Cruzes funciona 
na estrutura anexa à escola 
municipal Professor Adolfo 
Martini, na Vila Industrial. 
O endereço é rua Professora 
Ana Maria Bernardes, 280, 
Vila Industrial.

Candidatos em seletiva realizada antes da pandemia 

Divulgação/PMMC 

Curso Educadores Ambientais 
conclui formação no Cocuera 
Curso em Mogi foi organizado em três grandes edições, uma delas voltada para a recuperação de mananciais

MEIO AMBIENTE

Mogi - O último módulo de 
formação da terceira turma 
do Curso de Educadores 
Ambientais Locais, promovido 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente, foi realizado 
na última quarta-feira na 
Associação dos Agricultores 
de Cocuera. Com isso, três 
turmas concluíram a forma-
ção voltada para as Áreas 
de Proteção e Recuperação 
de Mananciais (APRM), em 
Jundiapeba, Taiaçupeba e 
agora em Cocuera.

O Curso de Educadores 
Ambientais Locais foi or-
ganizado em três grandes 
edições. A primeira é voltada 
para a área da recuperação 
de mananciais, que foi con-
cluída agora com a terceira 
turma. A segunda edição 
terá como tema ‘Cidade”, 
com início em maio. Já a 
terceira abordará os “Pés da 
Serra”, incluindo toda a área 
próxima à Serra do Itapeti. 
O secretário municipal do 

Verde e Meio Ambiente, André 
Saraiva, destaca que o curso 
oferece capacitação e debate 
sobre um tema fundamental 
para a sociedade, que é a 
preservação ambiental.

A educadora ambiental 
Carla Panzeri, que ministra e 
coordena a formação prática 
dos participantes, detalha 
que no módulo realizado 
nesta quarta-feira (23/02), a 
turma de Cocuera elaborou 
projetos voltados para temas 
sócio-ambientais, escolhidos 
por eles. Ela lembra que a 
turma 1, de Jundiapeba, 
escolheu o tema “resíduos 
sólidos”, enquanto a turma 
de Taiaçupeba optou pela 
área de “fiscalização am-
biental comunitária”. Já a 
turma de Cocuera definiu 
o tema “resíduos sólidos”, 
porém voltado para o ma-
peamento dos recicladores 
independentes.

Em março, a Secretaria do 
Verde promoverá a formatura 
das três primeira turmas, 
assim como a entrega dos 

certificados. Também será 
realizado um seminário em 
que as turmas farão apre-
sentações de como estão os 
projetos desenvolvidos du-
rante os módulos. A primeira 
turma reuniu moradores de 

Jundiapeba, Chácara Santo 
Ângelo, Conjunto Santo Ân-
gelo, Santo Ângelo, Parque 
das Varinhas, Jardim Nove de 
Julho e Parque São Martinho. 
As aulas tiveram início no dia 
2 de setembro e foram até o 

dia 14 de outubro.
Já a segunda turma reuniu 

moradores dos bairros Barroso, 
Pedra Branca, Pindorama, 
Quatinga, Taiaçupeba, Ta-
quarussu e Vargem Grande. 
As aulas ocorreram entre os 

dias 27 de outubro e 8 de 
dezembro. Os participantes 
que tiverem pelo menos 
80% de participação nas 
quatro etapas de formação 
receberão certificados.

Sustentabilidade 
O curso tem como objetivos 

promover a sensibilização dos 
moradores frente ao tema, 
estimular o conhecimento 
sobre o território onde vivem 
e fomentar o planejamento 
de ações orientadas pelos pa-
radigmas da sustentabilidade.

Durante a formação são 
abordados problemas so-
cioambientais locais, como o 
descarte irregular de resíduos 
sólidos, o parcelamento irre-
gular do solo, a poluição dos 
rios e córregos, a supressão 
da vegetação nativa, entre 
outros. Outra meta dos Edu-
cadores Ambientais Locais é 
tornar a legislação ambiental 
mais acessível à população, 
além de orientar as pessoas a 
elaborarem planos de ações 
coletivas.

Último módulo foi na quarta-feira na Associação dos Agricultores de Cocuera

Divulgação/SVMA

Podem participar 
meninos nascidos 
entre 2010 e 2014, 
e meninas, entre os 
anos de 2010 e 2016
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Prazo para participação 
na revisão é prorrogado
Mogi - A Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e 
Urbanismo prorrogou, por 
mais 60 dias, o processo 
de participação popular 
no trabalho de revisão da 
Lei de Ordenamento do 
Uso e Ocupação do Solo de 
Mogi das Cruzes (LOUOS). 
As sugestões da população 
podem ser feitas pelo site da 
Prefeitura e se encerrariam 
no final deste mês. Mas a 
secretaria optou por ampliar 
o prazo e com isso as pessoas 
poderão se manifestar até o 
final de abril.

“O projeto vem sendo 
construído a partir da par-
ticipação das pessoas, em 
um processo democrático e 
que busca justamente incluir 
as demandas da sociedade. 
Queremos uma legislação 
renovada, que seja resultado 
da participação social e que 
reflita o que os mogianos 
querem para o seu município”, 
explica o secretário Claudio 
de Faria Rodrigues, que 
esta semana participou de 

Lei de Uso do Solo

reuniões com os vereadores 
e com os comerciantes para 
tratar do tema.

O diálogo com os parla-
mentares aconteceu na última 
segunda-feira e foi proveitoso, 
segundo o secretário, assim 
como a reunião realizada 
na noite de quinta-feira, 
na Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes. Nas 
duas oportunidades, o se-
cretário fez uma explanação 
sobre a importância da lei 

e principalmente sobre a 
participação popular.

A Lei de Ordenamento do 
Uso e Ocupação do Solo foi 
instituída pela Lei Municipal 
nº 7.200, de 31 de agosto de 
2016, e é um dos principais 
instrumentos de planejamento 
territorial da cidade. A revisão 
da lei está prevista no novo 
Plano Diretor de Mogi das 
Cruzes, aprovado pela Lei 
Complementar nº 150, de 
26 de dezembro de 2019. 

Última reunião foi realizada na Associação Comercial

Divulgação/SMPU

Educação para o trânsito busca 
levar segurança para as ruas

Primeira edição ocorreu com a participação de diversas entidades, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

AÇÃO INTEGRADA

Mogi - Uma ação conjunta 
entre a Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana, o 
Detran, a Polícia Militar, 
o Corpo de Bombeiros e a 
Guarda Municipal realiza-
ram, na manhã desta sexta-

-feira a primeira edição da 
Operação Direção Segura 
Integrada Municipal (ODSI). 
A iniciativa foi realizada na 
avenida Lourenço de Souza 
Franco, próximo ao Polo 
Municipal de Segurança, 
teve como foco principal a 
educação para o trânsito e 
realizou a verificação sobre 
condições de veículos e 
condutores. 

Durante o trabalho, equipes 
da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana entregaram 
materiais educativos para 
motoristas que passaram 
pelo local. Ao todo, 650 
impressos foram distribuí-
dos. Já os órgãos estaduais 
realizaram a fiscalização em 
nove veículos e não houve 
autuações.

A ação faz parte das 

iniciativas voltadas à am-
pliação da segurança no 
trânsito e para a prevenção 
de acidentes em Mogi das 
Cruzes. O planejamento é 

que a ação seja realizada 
rotineiramente, atendendo 
diversos pontos da cidade. 
Os locais das próximas 
edições serão definidos em 

conjunto entre os órgãos 
participantes.

“A integração do trabalho 
da Prefeitura com os ór-
gãos estaduais é importante 

para ampliar a segurança 
no trânsito, tanto com a 
fiscalização quanto com 
as ações educativas, que 
buscam uma convivência 
mais harmoniosa no trân-
sito”, explicou a secretária 
municipal de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres. 

Mogi das Cruzes vem 
realizando um trabalho in-
tegrado voltado à segurança 

viária. A iniciativa alia ações 
de educação para o trânsito, 
sinalização, fiscalização e 
engenharia de tráfego. Os 
resultados se refletem em 
queda no número de mortos 
em acidentes de trânsito 
nas vias municipais da 
cidade. Em 2021, a cidade 
registrou o menor número 
de óbitos desde o início do 
levantamento do sistema 
Infosiga, do Governo do 
Estado. Foram 30 vítimas 
fatais no ano passado, nú-
mero 18,9% menor que 
em 2020.

Neste ano, os primeiros 
resultados divulgados pelo 
sistema Infosiga confirmam 
a tendência de 2021. Em 
janeiro, foi registrado uma 
morte em acidente de trânsito 
em vias municipais, mesmo 
número do ano passado. 
Os acidentes com feridos, 
no entanto, apresentaram 
queda: foram 83, o que 
significa 8,8% a menos que 
em 2021 e 23,8% menor 
que em 2020.

Iniciativa foi realizada na avenida Lourenço de Souza Franco, em Jundiapeba 

Divulgação/PMMC

Bairro do Cocuera sedia 
primeira reunião do ano
Mogi- O Bairro do Cocuera 
sediou a primeira reunião de 
Segurança Rural deste ano, 
realizada anteontem, na 
Associação dos Agricultores 
de Cocuera. O encontro 
contou com mais de 50 
pessoas entre representantes 
do Poder Público, por meio 
das Secretarias Municipais 
de Segurança, Agricultura, 
Verde e Meio Ambiente e 
Infraestrutura Urbana, órgãos 
de segurança pública do 
município, EDP Bandeiran-
tes e da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral 
(Cati). 

A iniciativa faz parte do 
Planejamento da Secretaria de 
Agricultura e visa promover 
um diálogo aberto sobre se-
gurança em diferentes polos 
da zona rural do município. 
O objetivo é identificar as 
principais demandas e buscar 
soluções para os problemas 
apontados. “Os encontros 
são uma oportunidade de 
diálogo com os produtores 
e moradores da zona rural”, 

Segurança Rural

explicou o secretário adjun-
to da Agricultura, Rodolfo 
Marcondes. 

Os moradores e agriculto-
res do Cocuera apontaram 
demandas nas mais diver-
sas áreas. Entre elas estão: 
falta de energia elétrica em 
alguns pontos da na área 
rural, desrespeito à Lei do 
Silêncio nos finais de semana, 
dúvidas em relação a podas 
de árvores, conectividade 
e internet no meio rural e 

situações de furto na região.
Os participantes puderam 

obter mais detalhes das me-
lhorias e ações em andamento 
como o novo aplicativo Ilumina 
Mogi, assim como o acesso 
à Ouvidoria pelo telefone 
156, opção 5. Também foi 
reforçada a importância de 
realizar o boletim de ocor-
rência presencialmente ou 
de forma online e reforçado 
o telefone 153 para contato 
com a Guarda Municipal. 

Encontro anteontem contou com mais de 50 pessoas

Divulgação/PMMC

Equipes da 
Secretaria 
Municipal de 
Mobilidade 
Urbana 
entregaram 
materiais 
educativos para 
motoristas
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Cidade fecha convênio 
para Cadastro Integrado 
Mogi - O coordenador mu-
nicipal de Habitação, Rogério 
Dirks, esteve em São Paulo 
nesta semana, para a assina-
tura de um convênio com o 
governo do Estado, que vai 
permitir ao município fazer 
parte do Cadastro Integrado 
de Beneficiários do Auxílio 
Moradia (Cibam). O convê-
nio é não oneroso e envolve 
a Secretaria de Estado da 
Habitação, a Companhia 
de Desenvolvimento Habi-
tacional Urbano (CDHU) e 
o município.

Por meio do convênio, a 
cidade pode receber apoio 
financeiro do Estado no caso 
de situações emergenciais, a 
exemplo de vítimas de ocor-
rências geradas pelas chuvas. 
A implantação da ferramenta 
de gestão também garante 
eficiência na administração 
dos recursos públicos dire-
cionados ao programa, bem 
como um melhor controle 
dessas ocorrências, de forma 
conjugada entre Estado e 
município.

Auxílio Moradia

“É importante ter esse convê-
nio, pois numa eventualidade 
e necessidade, o município 
pode ter acesso a essa con-
trapartida disponibilizada 
pelo Estado, que é de R$ 300, 
auxiliando o atendimento 
dos munícipes em casos 
emergenciais”, explica o 
coordenador de Habitação, 
Rogério Dirks.

O sistema Cadastro Inte-
grado de Beneficiários De 
Auxílio Moradia (Cibam) 

consiste em um banco de 
dados amplo para a coleta 
de informações, identificação 
da concessão de auxílios 
aluguel/moradia e benefícios 
de natureza financeira simi-
lares, objetivando facilitar 
a identificação das famílias 
beneficiárias e propiciar 
estudos e medidas para as 
ações de políticas públicas 
habitacionais, isoladas ou 
conjuntas, direcionadas a 
este público alvo.

Convênio foi assinado nesta semana em São Paulo

Divulgação

Secretário enfrentará desafios 
com índices de criminalidade
Novo chefe da Pasta,Toriel Sardinha, tentará manter os índices criminais no município abaixo da média estadual 

EM BAIXA

O novo secretário de Se-
gurança de Mogi das Cru-
zes, Toriel Sardinha, chega 
à cidade com um desafio 
deixado por seu antecessor, 
André Ikari: a manutenção e 
melhoria das taxas de delito 
do município, que segundo 
dados da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública, são 
uma das mais baixas entre 
as cidades mais populosas 
do Alto Tietê.

Toriel Sardinha foi anun-
ciado como o último nome 
da reforma no secretariado 
mogiano realizada pelo pre-
feito Caio Cunha (Pode) no 
início do mês, onde outras 
secretarias também passaram 
por mudanças.

Um dos pontos que o 
novo secretário de Seguran-
ça poderá enfrentar é o da 
manutenção dos índices de 
criminalidade do município, 
que encontram-se entre os 
mais baixos do Alto Tietê e 
abaixo da média do Estado 

nos principais indicadores: 
homicídios, furtos, roubos e 
furto e roubo de veículo por 
100 mil habitantes.

No coeficiente de homicí-
dios por 100 mil habitantes, 
Mogi possui uma taxa de 3,66, 
abaixo do índice estadual 
(6,04). No Alto Tietê, fica 
apenas abaixo da cidade de 
Poá, que em 2021 registrou 
3,44 homicídios por 100 mil 
moradores.

Entre os furtos por 100 
mil habitantes, Mogi está 
abaixo da média estadual 
(802,73 em Mogi contra 
1.047,37 no Estado). No 

entanto, conta com o ter-
ceiro melhor índice entre 
as cidades mais populosas: 
está atrás de Itaquaquece-
tuba (711,47) e Ferraz de 
Vasconcelos (648,16).

No índice de roubos por 
100 mil pessoas, Mogi das 
Cruzes tem quase a metade 
da média estadual. Enquanto 
que a cidade tem 272,84 
casos em média, o Estado 
computa 502,76 – sendo este 

o menor índice no Alto Tietê. 
O maior número pertence à 
cidade de Poá, com 833,27.

Para roubos e furtos de 
veículos, Mogi também pos-
sui o menor índice do Alto 

Tietê, com 186,09 casos, e 
segue abaixo do Estado, com 
251,06. Poá apresenta o pior 
indicador, com 429,1 casos.

Questionada pela reportagem 
sobre as medidas que o novo 
secretário pode implantar, a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
informou que o novo titular 
da Pasta de Segurança está 
levantando informações com 
sua equipe para decidir os 
próximos passos.

Na quarta-feira passada, o 
novo secretário de Segurança 
de Mogi das Cruzes visitou 
a Câmara de Vereadores do 
município, e conversou com 
os parlamentares, colocando-

-se à disposição do poder 
Legislativo.

André Diniz

Secretário irá se inteirar dos dados de Mogi para decidis os rumos da Segurança

Guilherme Berti/PMMC

Festeiros vão divulgar a 
programação em março
Mogi - Com a aproximação 
da Festa do Divino Espírito 
Santo de Mogi das Cruzes, 
as ações referentes ao evento 
religioso e folclórico co-
meçam a ganhar força e se 
intensificam nesta reta final 
de preparativos. 

A pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) e 
todas as suas implicações, 
contudo, continuam a ser 
um empecilho na finalização 
da programação, que está 
sendo feita pelos festeiros 
Ricardo Lima da Costa e 
Denise Rezende da Silva 
e pelos capitães de mastro 
Eduardo Ferreira Rego e 
Milena da Costa Freire Rego. 
A Festa do Divino irá ocorrer 
de 26 de maio a 5 de junho, 
sob o tema “Divino Espírito 
Santo, fazei de mim um 
instrumento de vossa paz”.

De acordo com o festeiro 
Ricardo, reuniões estão sendo 
feitas para definir o formato 
em que a festividade deverá 
ser realizada. “Nos reunimos 
com pessoas estratégicas nas 

Festa do Divino 2022 

diversas ações que formam 
a estrutura tradicional da 
Festa e estamos em fase de 
conciliar essas informações 
para, em conjunto com a 
Associação Pró-Festa do 
Divino, discernir sobre a 
viabilidade da realização das 
atividades em que a aglo-
meração de pessoas é uma 
certeza e em que formatos 
poderíamos ajustá-las para 
diminuir riscos”. Até o início 
do mês de março todas essas 
decisões serão anunciadas.

A missa mensal em pre-
paração da Festa do Divi-
no foi realizada na última 
segunda-feira, celebrada pelo 
Monsenhor Antonio Robson 
Gonçalves na Catedral de 
Sant’Ana.

Evangelização
Ao longo desta semana, 

as rezadeiras e rezadores 
da Festa do Divino Espírito 
Santo iniciam a caminhada 
de evangelização. Entre hoje 
e amanhã, o grupo receberá o 
kit, na Associação Pró-Festa 

do Divino, às 14 horas. O 
kit é composto por livretos, 
flâmulas, água benta e fita 
para medalha. Excepcional-
mente, neste ano eles também 
receberão a medalha nova.

No domingo, às 11 horas, 
o bispo diocesano, dom Pe-
dro Luiz Stringhini, celebra 
a Missa de Envio, momento 
em que todos recebem as 
bênçãos para essa tarefa de 
visita e oração nas casas dos 
devotos, no período que 
antecede a Festa do Divino.

 Atualmente, há 41 rezadei-
ras oficiais e 115 auxiliares, 
totalizando 156 pessoas, que 
se encarregam de evangelizar 
dezenas de famílias. Elas 
estão sob a coordenação de 
Aparecida Marlene Miguel 
de Barros (Cida), Elizabeth 
Martins de Godoy (Beth) e 
Mônica de Sousa Mello. “É 
um momento muito signifi-
cativo, pois todos aguardam 
para voltar às atividades e se 
preparar para a chegada de 
Pentecostes”, destaca Cida 
Barros.

Índices criminais
Crime   Mogi Itaquá Suzano Ferraz Poá Média do Estado

Homicídios  3,66 8,53 8,52 7,17 3,44 6,04

Furtos   802,73 711,47 939,81 648,16 1.088,67 1.047,37

Roubos   272,84 790,67 586,87 802,39 833,27 502,76

Furto e Roubo Veículo 186,09 365,87 387,44      416,56 429,1 251,06

Fonte: SSP

Toriel Sardinha 

foi anunciado 

como o último 

nome da 

reforma no 

secretariado
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Aborto: o polêmico tema que 
mexe com quase todos os países
Muitos componentes envolvem o assunto, desde pressão da igreja até dúvidas sobre a possibilidade de homicídio

ESCOLHA?

O Tribunal Constitucio-
nal da Colômbia, judiciário 
do país, descriminalizou na 
segunda passada o aborto até 
a 24ª semana de gestação. A 
interrupção da gravidez já 
era permitida no país, desde 
2006, em casos de estupro, 
malformação fetal ou de risco 
à saúde da gestante, mas em 
outros contextos o ato poderia 
ser punido com penas de 16 
até 54 meses.

Com a alteração na lei, as 
mulheres daquele país que 
façam o procedimento no 
prazo de gestação delimitado 
não serão acionadas legalmente. 
O país é o sexto da América 
Latina a autorizar a interrup-
ção da gravidez, sendo que 
anteriormente os seguintes 
países já haviam autorizado 
o procedimento: o México 
autorizou a interrupção a 
qualquer momento da gra-
videz, em 2021; a Argentina 
descriminalizou o aborto até 
a 14ª, em 2020; o Uruguai 
permitiu o aborto legal até a 
12ª semana, em 2012; a Guiana 

autorizou a interrupção da 
gravidez até a 12ª semana, em 
1995; e Cuba descriminalizou 
o aborto até a 10ª, em 1965.

Outros países da América 

Latina também se movimentam 
no sentido de descriminali-
zação do ato. No Equador, a 
Assembleia Nacional descri-
minalizou o aborto em casos 

de estupro, na quinta-feira da 
semana passada, garantindo 
que gestações decorrentes de 
estupro possam ser interrom-
pidas em até 12 semanas para 

mulheres em áreas urbanas; 
e em até 18 semanas no caso 
de mulheres indígenas e mo-
radoras de áreas rurais. 

O presidente chileno Gabriel 
Boric também já se posicionou 
sobre o assunto nas redes so-
ciais, em 2021, defendendo o 
direito das mulheres do seu país 
terem acesso ao procedimento 
de interrupção de gravidez 
gratuito e disponibilizado 
pelo governo chileno.

No Brasil, o aborto induzido 
é considerado crime previsto 
pelo Código Penal de 1984, 

segundo os artigos 124 e 
126, que criminalizam tanto 
a mulher que provoque o 
aborto quanto o indivíduo 
que a auxilie a realizá-lo.

De acordo com a legislação 
brasileira, as únicas situações 
em que o aborto não é qualifi-
cado como crime são: quando 
a gravidez é consequência de 
estupro; quando a gravidez 
representa risco de vida para 
a gestante; ou quando o feto 
for anencefálico, caracterizado 
pela ausência de uma parte 
do cérebro , neste caso o 
procedimento é considerado 
como parto antecipado para 
fins terapêuticos.

Segundo dados divulgados 
pelo Departamento de Infor-
mática do Sistema Único de 
Saúde (DataSUS), apenas no 
primeiro semestre de 2020, 
foram realizados 80,9 mil 
procedimentos em mulhe-
res que após realizarem um 
aborto, tiveram complicações 
e precisaram de atendimento 
médico.

Raissa Sandara

Na Colômbia, as mulheres podem realizar o procedimento de aborto até a 24ª semana de gestação

Divulgação

No Alto Tietê, a vereadora Malu Fernandes (SD), de 
Mogi das Cruzes criticou a decisão da Colômbia em 
legalizar a interrupção da gravidez até a 24ª semana. 
A parlamentar se referiu a situação como “legalização 
do assassinato de bebês”, alegando que a defesa dos 
direitos da mulher deveria incluir pautas que pudessem 
empoderar a mulher para que ela obtivesse condi-
ções educacionais, financeiras, de proteção contra à 
violência e cuidados na gestação. (R.S.)

Vereadora de Mogi 
critica Colômbia

A discussão apresenta dois lados
Para Afonso Pola, soció-

logo e professor, “a descri-
minalização do aborto em 
países da América Latina 
mostra que existe uma 
tendência”. Segundo ele, 

“cerca de 59% das mulheres 
no mundo vivem em países 
cujas legislações preveem 
a interrupção da gravidez 
em circunstâncias amplas, 
ou seja, a livre vontade da 
mulher é respeitada”.

Para o sociólogo é pos-
sível discutir o assunto 
da descriminalização do 
aborto segundo duas óticas, 

“aquela que usa valores, 
normalmente vinculados 
ao viés da religiosidade, 
ou usar como critério de 
análise a questão da saúde 
pública”. 

De acordo com Pola, 
no Brasil, são poucas as 
situações que possibilitam o 
uso da justiça para garantir 
um procedimento com a 
devida segurança médica. 
O sociólogo também co-
mentou sobre o perfil das 
mulheres que terminam 
recorrendo ao aborto. “A 

maioria são realizados por 
meninas pobres, fora do am-
biente hospitalar”. 

O padre Cleiton Viana 
da Silva, doutor em Teolo-
gia Moral pela Accademia 
Alfonsiana, também falou 
sobre a descriminalização 
do aborto. “ É semelhante a 
descriminalizar-mos, por exem-
plo, o roubo ou o homicídio, 
porque o aborto também é 
homicídio, não é porque seja 
permitido juridicamente que 
seja eticamente aceitável”.

O religioso também enfatizou 

O sacerdote enfatiza que, 
“de maneira geral o aborto 
é uma coisa condenável 
em si mesmo, você mata 
uma pessoa para resolver o 
problema de outra”, expli-
cou. Já nos casos em que o 
aborto é utilizado para evitar 
riscos à vida da mulher o 
religioso defende que esses 
casos sejam analisados por 
uma equipe médica: “Até 
onde essa mulher vai levar 
essa gravidez, precisa de 
uma análise médica, sem 
colocar em risco a vida 
dela e do feto”.

Padre Silva também 
enfatizou que a Igreja não 
tem como objetivo julgar 
e sim acolher e que em 
muitos casos a mulher não 
tem o amparo necessário 
da sociedade ou do esposo: 

“Há várias situações, dentro 
da sociedade, que muitas 
vezes fazem pesar sobre 
a mulher sozinha, uma 
responsabilidade que não 
é somente dela”, explicou 
padre, citando o machismo 
e os casos de abandono 
da mulher grávida. (R.S.)

Pola diz que vontade de mulher deve ser respeitada

Mogi News/Arquivo

que o posicionamento da 
Igreja Católica não é somen-
te de ordem religiosa, mas 
também do ponto de vista 
antropológico. “Diante do 
feto humano, diante do em-
brião humano, eles não são 
uma parte a ser descartada”, 
defendeu o sacerdote. “Uma 
entidade própria, um novo 
indivíduo da espécie humana, 
dentro de uma aparência talvez 
diferente de uma criança e 
um adulto, mas em termos 
biológicos você tem um novo 
indivíduo”.

Mulheres 
colombianas 
que façam o 
procedimento 
no prazo de 
gestação 
delimitado não 
serão acionadas

Para Malu, ação é “assassinatos de bebês”

Divulgação
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A vida se faz todos os dias, não 

espere pela sexta-feira ou pelo 

feriado para ser feliz. Todo dia de 

vida vale a pena ser bem vivido, 

pois todos os dias podem ser 

especiais.

Ao acordar agradeça a Deus 

por estar vivo, pela capacidade de 

sonhar, pelas chances de realizar. 

Ao acordar, escolha ser feliz e ter 

um bom dia, por mais que você 

saiba das dificuldades que irá 

enfrentar na sua jornada.

Encare tudo como um 

aprendizado. Não coloque mais 

peso nas coisas do que elas 

realmente têm. Tente levar a vida 

MOMENTO
especial

ESCOLHA TER UM BOM DIA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje Os seus melhores dias estão à 

sua frente. Feliz aniversário!

“ Não há dias cinzentos para 
quem sonha colorido.”

 cultura@jornaldat.com.br

de uma maneira leve.

Pense que viver não é apenas 

cumprir tarefas. Viver é acordar, 

é almoçar, jantar e dormir; é 

trabalhar e sorrir; é estar com 

os amigos e a família. Viver é 

aprender e é se divertir.

Não deixe os seus dias 

passarem em brancas nuvens, 

sem que você veja, sem que viva, 

sem que sinta. Ao acordar todos 

os dias desperte para a vida. 

Deseje-se um bom dia!

As crianças e o Carnaval 

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

A maioria das crianças adora pular carnaval, porém por mais um 

ano teremos um carnaval diferente e ainda com restrições. 

Se for viajar não se esqueça do protetor solar e muita água para 

hidratar. 

Há diversas opções para curtir essa data com a criançada sem 

precisar sair de casa. 

Sendo o Carnaval um período de integração e diversão e como 

os clubes estarão fechados para essa comemoração, que tal 

proporcionar uma programação diferente com segurança e 

diversão para as crianças?

Faça um Planejamento com a criança para que juntos possam 

aproveitar todos os momentos deste feriado.

- Use a criatividade e crie máscaras divertidas e coloridas para a 

diversão em família,

- Improvise com acessórios ou use uma fantasia para curtir o 

Carnaval. 

- Faça uma culinária saudável, com alimentos naturais, mantendo 

a criança sempre hidratada e bem alimentada para enfrentar o 

calor e ter muita energia. 

- Fantasia e máscara no rosto, proponha um baile com a família, 

faça uma “playlist” com músicas animadas, decore o local com 

serpentinas, use acessórios coloridos e divirtam-se.

- Proponha uma Sessão cinema na tarde de Carnaval, com pipoca 

e suco. 

- Jogos de tabuleiros e brincadeiras sensoriais com tema de 

carnaval também são dicas que garantem a diversão no feriado. 

Lembre-se: Para as manhãs de sol, capriche no protetor solar. 

Mantenha a criança em segurança, evite aglomerações e aproveite 

um Carnaval diferente, sem perder a alegria e o colorida da 

festividade.
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Projeto ‘Amigo Estou Aqui’ tem como foco aposentadoria

O projeto “Amigo, Estou Aqui” foi criado pela Prefeitura de Suzano para 
preparar os funcionários públicos municipais para a aposentadoria e vem 
promovendo encontros com servidores. Para a secretária municipal de 
Administração, Cíntia Renata Lira, prover os futuros aposentados com 
recursos e orientações é essencial para que vivam bem suas vidas após 
anos de trabalho. O objetivo, segundo ela, é mostrar que a nova etapa da 
vida pode ser muito próspera. 

TRADIÇÃO POPULAR 

As tradições populares são 
marcadas pelo reconhecimen-
to e valorização das pessoas 
idosas, responsáveis por trans-
mitir sua cultura de geração 
em geração. Exemplo disso 
são os grupos de congada 
de Mogi das Cruzes, como 
conta o músico e produtor 
cultural, Déo Miranda: “É 
uma característica comum 
por serem grupos familia-
res. Quando a pessoa entra 
no universo, já entra pelos 
pais e avós. A idade deter-
mina a experiência”.

Quem nasce na tradição 
das congadas, chamados de 
dançantes em São Paulo, e 
brincantes na região Nordes-
te, tem os mais velhos como 
mentores, de acordo com Mi-
randa, e vão aprendendo a 
questão devocional, danças 
e toques. Os mais experien-
tes, segundo ele, decidem 
que enquanto puderem vão 
participar do grupo, como 
algo vitalício.

Não é raro ver pessoas ido-
sas nos grupos que, Déo expli-
ca são chamados de mestres 
por estarem há muito tempo 
e ter mais conhecimento do 
que os mais jovens. “Geral-
mente são eles que vão ensi-
nando os mais jovens como 
conduzir e ter no coração e 
na alma esse entendimento 
que é responsável pela tradi-
ção”, e assim os grupos vão 
tendo continuidade.

Um exemplo de renovação 
citado por Miranda ocorreu 
na Congada de Santa Efigênia, 
que hoje concentra pessoas 

Katia Brito

Grupos de congada valorizam 
vivências dos velhos mestres
Nas tradições populares, pessoas idosas são símbolos da experiência e conhecimento para os mais jovens

vindos de Minas Gerais e de 
cidades do Vale do Paraíba. 
Em Mogi, a congada está in-
serida nos festejos do Divino 
Espírito Santo. 

Na forma de cortejo, os 
grupos apresentam seus can-
tos e danças ao som de ins-
trumentos de percussão, e 
levam bandeiras que estam-
pam o santo padroeiro. Entre 
os integrantes rainhas, reis 
congos, capitão, dançantes, 
tocadores, dirigidos por um 
mestre, por um maestro da 
oralidade.  

Sesc Mogi
Ontem teve início no Sesc 

Mogi das Cruzes a programa-
ção especial “Compartilhando 

 Danilo Duvilierz/Divulgação  Danilo Duvilierz/Divulgação 

Congadas em Mogi começaram nos anos 1950, influenciados por outros dançantes 

Grupos unem diferentes gerações de dançantes na cidade

saúde+
maturidade

Saberes – Congadas de Mogi 
das Cruzes”, com vivências 
reunindo a Congada Santa 
Efigiênia, Congada do Divi-
no Espírito Santo, Congada 
Batalhão de Nossa Senhora 
Aparecida e Congada de São 
Benedito do Santo Ângelo.

A ideia, segundo Miranda, 
é que os congadeiros trans-
mitam suas tradições para os 
participantes, compartilhan-
do o que fazem nos grupos. 
Ontem foi realizada a oficina 
de customização de adereços, 
com quepes de marinheiros. 
Os itens são enfeitados ao 
gosto de cada dançante, com 
fitas, lantejoulas e referên-
cias ao seu santo de devoção.

Hoje são duas vivências, 
a primeira sobre a customi-
zação de instrumentos, das 
10h ao meio-dia, com a par-
ticipação do mestre José Pau-
lino, com mais de 80 anos, 
um representante da pri-
meira geração de congadei-
ros dos anos 1950. “Ele vai 
levar instrumentos que fazia 
na madeira, mais rústicos, e 
outros dois congadeiros vão 
levar como customizam hoje”, 
explica Miranda.

Das 14 às 16 horas, desta-
que para as danças tradicio-
nais, com um grupo de qua-
tro dançantes mostrando os 
passos da congada. As ativi-
dades continuam na terça, dia 
1 de março, também das 14 
às 16 horas, com percussão 
e toques tradicionais. 

Para todas as atividades é 
necessária a apresentação da 
carteira de vacinação contra 
a Covid-19, e é obrigatório 
o uso de máscara na unida-
de. O Sesc Mogi fica na rua 
Rogerio Tácola, 118, Socorro.

mais jovens. Com o faleci-
mento precoce de José Batista 
Afonso, o capitão Zé Baiano, 
sua filha Gislaine Donizete 
Afonso assumiu o grupo aos 
18 anos e conseguiu mantê-
-lo com outros dançantes de 
sua geração, e lá se vão mais 
de 20 anos.

Nos últimos seis anos, o 
produtor cultural conta que 
muitos dos mestres falece-
ram, mas ainda há muitos 
integrantes com idade mé-
dia de 70 anos. Muitas con-
gadas estão sem sua segunda 
geração, mantidas por filhos 
mais velhos, netos e bisnetos 
dos fundadores.

Casa do Congado
Déo Miranda também é 

presidente e fundador da 
Casa do Congado, criado em 
2009, juntando outros dan-
çantes da cidade, reunindo 
na época integrante da pri-
meira geração de congadei-
ros, que ajudaram a compor 
a casa. O local não tem sede 
física, mas mantém o portal 
Memória Digital do Congado 
de São Paulo com arquivos 
audiovisuais, fotos, depoi-
mentos jornalísticos, entre 
outros destaques. 

O Reinado de Congos de 
Mogi das Cruzes, segundo 
relato disponível no site, é 
um aglomerado de grupos 
de Congada, Marujada e Mo-
çambique, formado por volta 
dos anos 1950, influenciado 
por dançantes congadeiros 

Grupos de congada 
da cidade vão 
promover vivências 
durante o feriado   
no Sesc Mogi
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DESDE A ATENÇÃO BÁSICA

O Brasil perdeu, no dia 
15 de fevereiro, vítima de 
complicações de um AVC 
isquêmico (Acidente Vas-
cular Cerebral), o jornalista 
e cineasta Arnaldo Jabor. 
No Brasil, a cada cinco 
minutos, uma pessoa morre 
após ter o problema, de 
acordo com o Ministério 
da Saúde e é a segunda 
maior causa de mortalida-
de no Brasil. Existem dois 
tipos de AVC: o isquêmico, 
que ocorre quando falta 
sangue em alguma área 
do cérebro – sendo o mais 
comum e correspondendo 
entre 80% e 85% dos casos; 
e o hemorrágico, quando 
um vaso (do tipo artéria, 
raramente uma veia) rompe.

No combate ao AVC, 
cada minuto tem valor 
imensurável no salvamento 
de uma vida, ressalta a 
presidente da Rede Brasil 
AVC e presidente-eleita da 
World Stroke Organization 
(Organização Mundial de 

AVC requer socorro rápido e a 
prevenção deve ser reforçada
Doença mata uma pessoa a cada 5 minutos; presidente da Rede Brasil AVC defende acesso à atendimento especializado

Divulgação Marcello Casal/Arquivo Agência Brasil

AVC isquêmico é o mais comum, e ocorre quando falta sangue em alguma áreas do cérebro

Especialista defende importância da preparação de agentes de saúde, enfermeiros e médicos 

AVC), dra. Sheila Cristina 
Ouriques Martins. “A cada 
minuto em que o AVC is-
quêmico não é tratado, a 
pessoa perde 1,9 milhão de 
neurônios, por isso, identificar 
rapidamente os sinais do 
AVC e o socorro ágil evita o 
comprometimento mais grave 
que pode deixar sequelas 
permanentes, como redução 
de movimentos, perda de 
memória, prejuízo à fala 
e diminui drasticamente 
o risco de morte”, explica.

Alerta
Entre os sinais de alerta 

mais comuns estão fra-
queza ou formigamento 
na face, no braço ou na 
perna, especialmente em 
um lado do corpo; confusão 
mental, alteração da fala 
ou compreensão; alteração 
na visão, no equilíbrio, na 
coordenação, no andar, 
tontura e dor de cabeça 
súbita, intensa, sem causa 
aparente.

Ao identificar os sintomas 
e agir rapidamente para 
o socorro, é fundamental 
que o atendimento seja 
especializado. Por isso, a 
presidente da Rede Brasil 
AVC salienta a importância 
da preparação dos agentes 
de saúde, enfermeiros e 
médicos, além da capaci-
tação da Atenção Primária 
para trabalhar a prevenção 
da doença. 

“A Atenção Primária é a porta 
de entrada do SUS (Sistema 
Único de Saúde) e atende 
até 80% dos problemas de 
saúde da população, sem 
que haja a necessidade de 
encaminhamento para os 
hospitais”, diz a especialista.

A Rede Brasil AVC atua 
intensamente na capaci-
tação dos profissionais de 
saúde, para o adequado 
gerenciamento e moni-
toramento de todos os 
pacientes pelas equipes 
da Estratégia de Saúde 
da Família. “A prevenção 

sempre será a melhor ação 
e o AVC pode ser evitado 
em até 90% dos casos se os 
principais fatores de risco 
modificáveis puderem ser 
controlados, tais como a 
hipertensão e o diabetes”, 
pontua. 

“Então, estratégias nesse 
sentido devem ser otimizadas 
junto aos pacientes pelos 
profissionais da saúde. É 
importante que cada vez mais 
a população seja orientada 
sobre os principais fatores 
de risco das principais 
doenças crônicas, como 
eles podem ser evitados e 
quando buscar atendimento 
médico”, completa.

Centros de AVC
Quando o AVC ocorre, o 

acesso do paciente a um 
centro de AVC é fundamental, 
segundo a especialista, e 
o processo de certificação 
atesta a qualidade das insti-
tuições de saúde no que se 
refere à estrutura, assistência 
e tratamento da doença. 
Por isso, a importância da 
certificação internacional 
gratuita é concedida pelo 

World Stroke Organization, 
junto à Sociedade Ibero-

-Americana de Doenças 
Cerebrovasculares (SIECV). 
Atualmente, é dada à hos-
pitais da América Latina e, 
futuramente, será expan-
dida para outras regiões 
do mundo.

A certificação dos centros 
de AVC da WSO / SIECV 
é baseada no Roadmap, 
ferramenta que fornece 
padronização e consis-
tência para a seleção de 
recomendações, e classifica 
os serviços em 3 níveis: 2 
centros de AVC (Essencial 
e Avançado) e 1 serviço 
de saúde mínimo para 
áreas com baixo acesso a 
médicos. “O objetivo da 
certificação dos centros de 
AVC é aumentar a qualidade 
do tratamento na América 
Latina, melhorando os 
desfechos dos pacientes”, 
destaca dra. Sheila.

Informações sobre como 
os hospitais podem solicitar 
a certificação podem ser 
acessadas no site http://
www.globalstrokealliance.
com/pt/certificacao/.

Rede Brasil AVC
A Rede Brasil AVC é uma 

organização não governa-
mental criada em 2008 com 
a finalidade de melhorar a 
assistência multidisciplinar 
ao paciente com AVC em 
todo o país. É formada por 
profissionais de diversas 
áreas que, unidos, lutam 
para diminuir o número de 
casos da doença, melhorar o 
atendimento pré-hospitalar 
e hospitalar ao paciente, 
melhorar a prevenção ao 
AVC, propiciar a reabilita-
ção precoce e reintegração 
social. Mais informações 
no site http://www.rede-
brasilavc.org.br/.

Mundial
A World Stroke Organiza-

tion (Organização Mundial 
do AVC) é voltada exclusi-
vamente para o AVC. São 
cerca de três mil membros 
individuais e 90 membros da 
sociedade, representa mais 
de 55 mil especialistas em 
AVC em ambientes clínicos, 
de pesquisa e comunitários. 
Mais informações em https://
www.world-stroke.org/.
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