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Guararema e Salesópolis têm o 
maior percentual de vacinados
Ambas as cidades estão com cerca de 90% dos públicos-alvos imunizados contra o coronavírus ao menos com a 1ª dose

EM JANEIRO

  Alto Tietê recebe R$ 3,7 milhões em 
repasses para combater Covid. Cidades, página 6

Guararema e Salesópolis pos-
suem o maior número de pessoas 
vacinadas com a primeira dose da 
vacina contra o coronavírus. Fer-
raz de Vasconcelos apresenta me-
nor nível de vacinação na primeira 
dose, com apenas 73,72%. Ou-
tros municípios da região tiveram 
desempenho maior do que  80%. 
Cidades, página 5A Escola Antônio Carlos Mayer, 

no Jardim Maitê, receberá as ativi-
dades do projeto-piloto “Bombeiro 
nas Escolas”. A iniciativa, conduzida 
pela Secretaria de Educação e pelos 
bombeiross, envolve a orientação de 
segurança pessoal e coletiva em casos 
de emergência. Cidades, página 3

Projeto de Suzano

‘BOMBEIROS 
NAS ESCOLAS’ 
SERÁ EM ABRIL

BOLSA TRABALHO

Prazo para 
apresentar 
documentos é 
ampliado. p5

Por outro lado, Ferraz de Vasconcelos apresenta o menor percentual de vacinados na região

Tiago Morais/AIPMG
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Meio ambiente

Região tem mais de 140 ações 
para recuperação de nascentes

Governo do Estado informou que Alto Tietê tem 
participação prioritária no projeto. Cidades, página 3
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ARTISTAS LOCAIS   
A Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos, em parceria das secretarias 
de Comunicação e Cultura e Turis-
mo, se prepara para lançar nos pró-
ximos dias uma nova série: “Péro-
las de Ferraz”. O objetivo é contar 
a história de artistas locais, inclusi-
ve os proponentes contemplados da 
Lei Aldir Blanc, no qual vislumbram 
uma oportunidade, reconhecimento 
e notoriedade dos munícipes. Os in-
teressados podem enviar a sua his-
tória pelo e-mail perolasdeferraz@
gmail.com ou entrar em contato por 
meio do telefone 4679-5728.

CESTAS DE ALIMENTOS
A Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social de Poá, em parce-
ria com a Fundação Banco do Brasil 
(FBB), realiza na próxima quarta-
-feira, a distribuição de 330 cestas 
de alimentos na entidade assisten-
cial Aldeias SOS, no Jardim Obelis-
co. A entrega será das 13 às 16 horas 
para moradores cadastrados no Ca-
dÚnico. Os poaenses devem acessar 
o site da Prefeitura (www.poa.sp.gov.
br) e consultar o Número de Identi-
ficação Social (NIS) para verificar se 
têm direito ao benefício.

REGULARIZAÇÃO
A Secretaria de Obras Públicas, Pla-
nejamento, Orçamento e Habitação 
de Interesse Social realizou na quin-
ta-feira passada, a entrega de 25 
matrículas das famílias residentes 
da quadra 17, da Vila Santa Helena, 
por meio do Programa de Regulari-
zação Fundiária. A prefeita Marcia 
Bin (PSDB) acompanhou a cerimô-
nia de entrega realizada na residên-
cia de um dos moradores do bairro, 
ao lado do secretário da Pasta, Ri-
cardo Leão. 

PROGRAMA
A Prefeitura de Mogi das Cruzes di-
vulgou anteontem a lista dos proje-
tos aprovados para a segunda fase de 
seleção do Programa de Incubação 
do Polo Digital. Ao todo, 16 iniciativas 
voltadas aos conceitos de  GovTechs 
e Cidades Inteligentes inscritas fo-
ram aprovadas na análise de requi-
sitos para a submissão das propos-
tas e disputam as 10 vagas para o 
programa deste ano. Para esclare-
cer dúvidas ou para mais informa-
ções sobre o ciclo de incubação de 
2022, os interessados podem entrar 
em contato com o e-mail polodigital@
mogidascruzes.sp.gov.br 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

A medida da liderança

É 
virtualmente impossível se man-
ter alheio ao conflito na Ucrânia, 
iniciado há mais de uma semana – 
nos noticiários de todos os canais, 

nos programas de varieadades, nas redes 
sociais, nas conversas de ponto de ônibus e 
no subconsciente coletivo, entre pesadelos 
de que a incursão do exército russo pode ser 
o “prólogo” de um conflito de proporções 
jamais imaginadas, aos moldes da Guer-
ra Civil Espanhola em 1936 e da Segunda 
Guerra Sino-Japonesa,em 1937.

Nesta guerra da Geração Z, com redes 
sociais compartilhando relatos cruéis, nos 
deparamos mais uma vez com a tentativa 
de capitalização de um evento mundial por 
atores políticos regionais.

Viralizam imagens e vídeos de prefeitos 
e deputados ucranianos no Instagram com 
fuzis e coletes balísticos; o presidente ucra-
niano Volodymyr Zelensky usando meios 
não convencionais para convencer ao mun-
do que ainda está no controle. E até mesmo 
um insuspeito e folclórico deputado estadual 
que, por falta de melhores pautas para se 
promover no período pré-eleitoral, viajou 

para o leste europeu, onde alega produzir 
bombas incendiárias para civis desesperados 
em uma zona de guerra, sem comprovação.

Todos devem entender as escolhas e ações 
dos políticos da Ucrânia, que lidam com 
a situação que lhes é imposta da manei-
ra que podem. No entanto, é fundamental 
que não se busque a romantização de uma 
resposta armada, como sendo a única op-
ção para um representante do povo. A se-
paração entre liderança civil e militar não 
é apenas uma das características do estado 
democrático de direito, mas atende a tra-
tados internacionais.

O amor de um político eleito à morte so-
bre como ele abraça a ideia de uma guerra 
convencional que pode levar a consequên-
cias imprevisíveis – desde o agravamento de 
uma crise econômica ao holocausto nuclear 
– é um sinal de alerta para toda e qualquer 
pessoa com um mínimo de consciência. 
Não há glamour, romantismo ou idealismo 
que justifique qualquer tentativa de ganho 
político com uma guerra que não atinge o 
próprio povo. Independentemente de que 
lado seja tomado neste conflito.

Um lobo saciava sua sede 
nas águas limpas de um rio 
quando viu mais abaixo um 
cordeiro que também ali be-
bia. Desceu pela margem e 
cheio de razões falsas o in-
quiriu: “Por que você suja a 
água que eu estou bebendo?” 

“Como posso sujar a tua água 
se estou bebendo da corren-
teza abaixo de você?” 

Nessa fábula de Esopo, mil 
razões do cordeiro não se-
riam suficientes para aplacar 
o desejo do lobo de devorá-lo. 

“Na guerra, a primeira vítima 
é a verdade”, esta frase tra-
duz o benefício maligno de se 
usar a estratégia da mentira. 
Putin é o lobo e o cordeiro é 
a Ucrânia, o final da histó-
ria todos nós já sabemos. As 
armas sempre substituem o 
diálogo que promove a paz; 
elas amedrontam, submetem 

O senhor da guerra

ARTIGO
Mauro Jordão

e impõem o adversário a se 
colocar de joelhos. A guer-
ra não é só geopolítica ou 
econômica, ela mata seres 
humanos como se fossem 
objetos, sem amor e sem 
piedade. 

É evidente que o desejo 
de Vladimir Putin é instalar 
em Kiev um governo que o 
obedeça, caso não aconteça 
ele irá converter a Ucrânia 
num Estado falido, como 
aconteceu com a Alemanha 
Oriental sob o domínio co-
munista, após a Segunda 
Grande Guerra Mundial. O 
comentarista de economia 
Celso Ming expõe que a rea-
ção dos governos do ocidente 
ao ataque russo à Ucrânia foi 
relativamente leve, não de-
sejando abrir mão da zona 
de conforto, os revides não 
atingiria petróleo, gás, ferti-

lizantes e grãos. Você, que é 
um cristão, suavize sua an-
gústia pela fé em Deus nes-
se tempo de guerra, porque 
nenhum intento do homem, 
na prática do mal, pode ul-
trapassar os limites da Sua 
vontade, Ele está no contro-
le e os tiranos não podem ir 
um milímetro além do que 
está estabelecido por Ele. 

Os planos de Deus e suas 
promessas sempre se cum-
priram tanto em tempos de 
guerra como em tempos 
de paz. A bíblia no Salmo 
46 diz que Ele é o Senhor 
da Guerra: “Deus é o nosso 
refúgio e fortaleza, socorro 
bem presente nas tribulações. 
O Senhor dos Exércitos está 
conosco. Ele põe fim à guerra, 
quebra o arco e despedaça a 
lança; queima os carros no 
fogo. Aquietai-vos, e sabei 
que eu sou Deus”.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Estado coloca região como 
prioritária em programa

Alto Tietê - O governo do 
Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Meio Am-
biente, apontou na quinta-feira 
passada que o Alto Tietê conta 
com mais de 140 projetos 
em andamento no Programa 
Nascentes, iniciativa para 
recuperação de áreas naturais.

O programa atende 479 
cidades paulistas e define 
mapas de áreas para res-
tauração, com o intuito de 
preservação de nascentes 
hídricas e outras áreas de 
preservação ambiental. Nas 
oito cidades do Alto Tietê 
(com exceção de Arujá e 
Ferraz de Vasconcelos), o 
governo estadual informou 
que 143 projetos estão em 
andamento, com um total 
de 380 hectares em processo 
de restauração.

A Pasta estadual informou 
que conta com um mapa de 
áreas prioritárias para restau-
ração, e que os municípios 

Recuperação de nascentes

da região são classificadas 
com prioridade “Muito Alta”. 

“Com este nível de prioridade, 
a região pode receber projetos 
de restauração oriundos do 
cumprimento de obrigações 
firmadas em outros lugares do 
estado”, informou em nota.

Na região, o Programa 
Nascentes conta com cinco 
projetos de prateleira apro-
vados, que estão com 80% 
de sua área compromissada 
e necessitando de restaura-
ção. Segundo o Estado, é 
necessário entrar em contato 
diretamente com as empresas 
que apresentaram as pro-
postas. Mais informações e 
orientações estão disponíveis 
na página do programa na 
Internet, na Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 

Meio Ambiente.
Outro meio que o governo 

do Estado disponibilizou 
em encontrar áreas que não 
foram vinculadas a projetos 
de restauração é o Banco de 
Áreas Rurais, que é com-
posto por áreas públicas ou 
particulares que não contam 
com vegetação nativa, e o 
proprietário tem o desejo 
de restaurar. A iniciativa é 
voltada para entes públicos 
e privados que possuem a 
obrigação de restaurar áreas 
devido a impacto ambiental, 
e a parceria proporciona a 
recuperação ambiental sem 
custo aos proprietários e 
proprietárias.

Pessoas e empresas que 
possuem áreas e desejam 
a restauração para a mata 
nativa podem se inscrever 
junto ao governo do Estado, 
por meio de um formulário 
disponibilizado no portal do 
Programa Nascentes – mais 
informações podem ser obtidas 
pelo e-mail bancodeareas@
sp.gov.br.

André Diniz

Escola no Jardim Maitê 
receberá projeto-piloto
Chamado de Bombeiros nas Escolas, iniciativa começa na unidade Antônio Carlos Mayer

EM 5 DE ABRIL

Suzano - A Escola Munici-
pal Antônio Carlos Mayer, 
localizada no bairro Jardim 
Maitê, receberá as primeiras 
atividades do projeto-piloto 

“Bombeiro nas Escolas” a partir 
de 5 de abril. A iniciativa, 
conduzida pela Secretaria 
Municipal de Educação e 
pelo Corpo de Bombeiros, 
envolve a orientação para 
segurança pessoal e coletiva 
em casos de emergência 
para crianças de 9 e 10 anos 
da unidade. O objetivo é 
analisar os resultados para 
implementar a ação em ou-
tras escolas.

Focado na prevenção de 
incêndios e em segurança nos 
mais variados ambientes, o 
projeto reunirá cerca de 60 
alunos do 4º ano do ensino 
fundamental da escola dos 
períodos matutino e vespertino, 
todas as terças-feiras do mês. 
A orientação envolve formas 
de se evitar perigos, como 
e quando acionar o Corpo 
de Bombeiros e aspectos 
da atuação da corporação, 

principalmente rotas utiliza-
das pelas equipes e o curso 
de ação correto durante as 
ocorrências. Serão quatro 
aulas semanais de aproxi-
madamente uma hora de 
duração cada uma.

Todos os alunos participantes 
receberão material especial, 
consistindo em um livro 
com informações e temas a 
serem abordados. A iniciativa 
da Secretaria Municipal de 
Educação com o Corpo de 

Bombeiros de Suzano já está 
em fase de aprovação para 
implementação em outros 
locais da cidade.

De acordo com o diretor 
da escola, Asiel Lopes dos 
Santos, já houve reuniões 

com membros do Corpo 
de Bombeiros para acertar 
os detalhes finais da ação. 

“Ficamos muito honrados 
em ter essa formação para 
nossos alunos. Os bombei-
ros já estiveram reunidos 
aqui para nos apresentar a 
proposta do curso e estamos 
todos muito ansiosos para o 
início do projeto”, relatou.

Segundo o secretário 
municipal de Educação, 
Leandro Bassini, a possível 
implementação do projeto 
em outras escolas vai ampliar 
ainda mais a proposta de 
orientar e proteger alunos 
e suas famílias. “A escola 
é um espaço para todo e 
qualquer aprendizado válido, 
pois buscamos formar cida-
dãos conscientes e, acima de 
tudo, bem orientados para 
a continuidade de sua vida 
pessoal e profissional. Como 
este é um projeto-piloto, 
avaliaremos de perto os 
resultados para, no futuro, 
termos essas ações em mais 
escolas”, comentou.

Inciativa da parceria será focada na prevenção de incêndios e demais acidentes

Wanderley Costa/Secop Suzano

MatériaNatus orum 
abemo vit.

matéria Um noc, 
catquam taresti 
mmodicaeque 
et; neque ia

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), homenageou 
na última semana a servidora 
Mayr de Souza, que há 54 
anos se dedica à carreira 
pública. Com uma trajetória 
que atravessa gerações, a 
funcionária se despede da 
administração municipal 
com a aposentadoria na 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças.

Na oportunidade, o prefeito 
e o chefe da Pasta, Itamar 
Corrêa Viana, destacaram 
a contribuição da servidora 
ao longo de mais de cinco 
décadas de história. Mayr 
é economista e advogada, 
com pós-graduação em 
direito ambiental, extensão 
universitária em regularização 
fundiária, recuperação de 
áreas degradadas, e avaliação 
de impactos ambientais.

“A colaboradora tem uma 
grande formação e vasto 
conhecimento que por anos 
contribuiu para o cresci-
mento e desenvolvimento 
da cidade. Agradeço o em-
penho e amor pelo nosso 
município, sem dúvidas é 
uma pessoa que faz parte 
da história de Suzano”, 
comentou Ashiuchi.

Servidora da 
Saúde recebe 
homenagem da 
Prefeitura

Carreira de 54 anos

O programa 
atende 479 
cidades 
paulistas

A vacinação continua com 

tudo em Mogi. Agora é a vez 

dos nossos pequenos, mas 

você, pai ou responsável, 

precisa dar o exemplo: �que 

atento ao intervalo entre as 

doses e não esqueça de 

completar o ciclo vacinal.

EU VACINEI!

agora é
a sua vez!

Estamos unidos para

vencermos a Covid!
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Lei de Incentivo à Cultura 
abre inscrições no dia 14 
Mogi - A partir do dia 14 
de março, a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo 
abrirá mais um período 
de inscrições para a Lei de 
Incentivo à Cultura (LIC). 
Artistas de Mogi das Cruzes 
interessados em captar recur-
sos por meio da ferramenta 
de fomento devem acessar a 
plataforma online e cadastrar 
seu projeto. O período vai 
até 15 de abril.

Podem ser inscritos projetos 
das áreas de música, dança, 
artes cênicas, cinema, vídeo, 
literatura, artes visuais, arte 
popular, patrimônio cultural, 
acervos do patrimônio cul-
tural de museus, arquivos 
históricos, centros culturais e 
bibliotecas, patrimônio paisa-
gístico, pesquisa e formação 
científica nas diferentes áreas 
de conhecimento.

Além de dados básicos 
do proponente, que pode 
ser pessoa física ou jurídica, 
devem ser inseridas no sis-
tema online todas as infor-
mações referentes ao projeto, 

Cultura

como apresentação, área de 
enquadramento, objetivos, 
justificativas, abrangência 
territorial, público-alvo, pro-
dutos culturais, contrapartida 
e planilha orçamentária.

Após a validação e envio 
das propostas, elas serão 
submetidas à análise técnica. 
A princípio, seguem valendo 
as mesmas regras referentes 
aos processos de aprovação 
e captação de recursos pra-
ticados até então, porém é 

importante lembrar que a 
lei está passando por um 
processo de reformulação, 
com a participação direta 
da sociedade civil.

Mais informações sobre 
as inscrições podem ser 
obtidas no site da Secretaria 
de Cultura ou pelo e-mail 
culturamogi@mogidascruzes.
sp.gov.br. Em função da pan-
demia e do distanciamento 
social, a Secretaria também 
agenda reuniões online.

Artistas interessados devem acessar a plataforma  

Divulgação/PMMC 

UBSs Alto Ipiranga e Vila 
Suíssa alteram horário
Mogi - A partir da próxima 
segunda-feira, os Postos de 
Saúde da Vila Suíssa e Alto 
Ipiranga voltam a atender 
casos leves de síndrome gripal 
de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 17 horas, com um 
médico disponível e sem 
necessidade de agendamen-
to. A mudança ocorre por 
conta da queda acentuada 
na procura por atendimento 
no período noturno e nos 
finais de semana, mas o 
Hospital Municipal continua 
como referência de Pronto 
Atendimento 24 horas.

Ao longo do mês de janei-
ro, as duas unidades foram 
temporariamente adaptadas 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde como Centros 
de Combate à Gripe para 
pacientes mogianos, aten-
dendo ao surto registrado 
em vários pontos do país. 
As unidades Ponte Grande 
e Jardim Camila também 
oferecem apoio para casos 
leves durante o horário nor-
mal de expediente.

Síndrome gripal

Já o Hospital Municipal 
em Braz Cubas segue como 
referência para atendimento 
de casos mais graves e fun-
ciona 24 horas por dia, todos 
os dias da semana. Além 
disso, a cidade tem outras 
unidades que funcionam 
ininterruptamente para casos 
de urgências e emergências, 
como as Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs) do 
Rodeio, Oropó e Jundiapeba, 
o Pronto Atendimento do 

Jardim Universo, além do 
Pró-Criança.

A Secretaria Municipal de 
Saúde orienta pela manutenção 
dos cuidados preventivos à 
Covid-19 e também gripe e 
outras doenças respiratórias: 
evitar aglomerações, intensi-
ficar a lavagem e higienização 
das mãos e manter o uso de 
máscara, além de manter 
os ambientes bem arejados, 
aumentar o consumo regular 
de água, frutas e verduras.

Na Vila Suíssa não haverá mais horário especial

Divulgação/PMMC

Investimentos anunciados 
diminuíram no ano passado
Valores superiores a R$ 1 bilhão em 2020, caíram para R$ 940 mil; especialista destaca impacto da pandemia

ECONOMIA

Mogi - Os investimentos 
anunciados em Mogi das 
Cruzes diminuíram de mais 
de R$ 1 bilhão, quando 
comparados os anos de 2020 
e 2021. Os dados foram 
levantados pela reportagem 
por meio da Pesquisa de 
Investimentos Anunciados 
no Estado de São Paulo 
(Piesp) feita pela Fundação 
Sistema Estadual de Análise 
de Dados (Seade). Enquanto 
os investimentos realizados 
na cidade foram de R$ 940 
mil em 2021, no ano anterior 
a cidade havia recebido R$ 
1.053.600. 

Este é o menor valor de 
investimentos desde 2012, 
análise mais antiga de Mogi 
das Cruzes feita pela Piesp. 
O segundo menor valor de 
aplicações de dinheiro na 
cidade havia ocorrido em 2016, 
quando o estudo computou 
R$ 1,2 milhão. Os investi-
mentos registrados incluem 
empresas públicas e privadas 

de setores como Comércio, 
Indústria, Infraestrutura e 
Serviços.

No ano passado, segundo 
o estudo, foram anunciados 
investimentos de R$ 940 mil 
em Mogi, destes, R$ 920 mil 
vieram da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM), e R$ 20 mil foram 
de investimentos feitos pelo 
Mogi Shopping.

Já em 2020, os investi-
mentos chegaram a mais de 
R$ 1 bilhão em áreas como 
Infraestrutura e Serviços. A 
empresa que mais investiu 
no ano foi o Grupo Vamos, 
especializada em locação 
de caminhões e maquinário 
agrário, com R$ 1 bilhão; 
seguida do Serviço Social da 
Indústria (Sesi), com R$ 31 
milhões; o Centro Univer-
sitário Braz Cubas, com R$ 
20 milhões; o Hotel Marbor, 
com R$ 2 milhões; e a G2L 
Logística, com investimentos 
de R$ 600 mil.

“Eu entendo que os números 
caíram muito principalmente 

em virtude da Covid-19 
(coronavírus)”, explicou o 
especialista em Finanças Públi-
cas e professor da Faculdade 
Piaget, Robinson Fernandes 
Guedes. “A produção caiu 
muito nos parques industriais 

das cidades do Alto Tietê e 
de todo o país”.

De acordo com o especia-
lista, o Produto Interno Bruto 
(PIB) do país também tem 
tido crescimento baixo. “É 
um PIB que não cresce mais 

de 1% ao ano”. Outro fator 
apontado por ele que enfra-
queceu o desenvolvimento 
local foi a dificuldade em 
obter insumos. “Muitos dos 
insumos e da matéria-prima 
que é utilizada pela indústria 

de bens e serviços vêm da 
China. Esses componentes 
ficaram mais caros”.

A mesma queda pode ser 
vista no Comércio, que acabou 
puxando os investimentos 
para baixo, segundo o pro-
fessor. “Os fechamentos do 
comércio acabaram afetando 
quem vive de sua loja”, ci-
tando que diversos grupos 
do varejo foram impactados 
e possivelmente por isso os 
investimentos no setor caíram. 

“O comércio de materiais de 
construção sofreu não somente 
pela falta de produtos, mas 
também pelos produtos que 
encareceram”.

“O empresário tem um 
negócio para ganhar dinhei-
ro”, afirmou o especialista 
explicando que empresários 
escolheram não investir em 
2021. “Quando ele vislumbra 
uma possibilidade de prejuízo, 
o que ele faz? Ele se retrai”.

Os valores da Piesp são de 
investimentos anunciados 
publicamente, então o valor 
pode ser maior. 

Raissa Sandara

Mogi registrou o menor valor de investimentos dos últimos anos em 2021

Divulgação/PMMC
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Estado amplia prazo para 
entregar documentação
Mogi- O governo do Estado 
prorrogou até a próxima 
quinta-feira o prazo para 
que os candidatos aprovados 
em primeira chamada para 
o Programa Bolsa Trabalho 
apresentem a documentação 
necessária e assinem o termo 
de adesão ao programa. Os 
selecionados devem compa-
recer a uma das unidades 
do programa Mogi Conecta, 
localizadas no Terminal Central, 
Terminal Estudantes e no 
Centro Integrado de Cida-
dania (CIC) de Jundiapeba.

Os beneficiados devem 
comparecer, das 9 às 16 horas, 
a uma das unidades do Mogi 
Conecta e levar carteira de 
identidade, CPF, carteira de 
trabalho e comprovante de 
residência. Inicialmente, o 
prazo terminava anteontem.

No programa Bolsa Trabalho, 
os participantes prestarão 
serviços em departamentos 
públicos municipais e esta-
duais, durante cinco meses. 
Serão cinco dias por semana 
de atividades, sendo um dia 

Bolsa Trabalho

destinado à realização de 
um curso de qualificação 
profissional. Neste período, 
eles receberão bolsa-auxílio 
no valor de R$ 540 por 
mês. Mogi das Cruzes será 
beneficiada com cem vagas 
para esta etapa do programa 
Bolsa Trabalho.

A iniciativa também garante 
80 horas de qualificação, 
promovida pela Universidade 
Virtual do Estado de São 
Paulo (Univesp). Os cursos de 

capacitação realizados serão 
de Auxiliar de Controle de 
Produção e Estoque, Gestão 
Administrativa, Gestão de 
Pessoas, Organização de 
Eventos, Rotinas e Serviços 
Administrativos e Secretariado 
e Recepção.

A carga horária dos se-
lecionados será de quatro 
horas diárias, cinco dias 
por semana, e o benefício 
poderá ser pago por cinco 
meses consecutivos. 

Selecionados devem comparecer no Mogi Conecta

Pedro Chavedar/PMMC

Prefeitura realiza ação 
integrada de trânsito
Mogi - Os órgãos participantes 
da Operação Direção Segura 
Integrada Municipal (ODSI) 
realizaram na manhã de 
anteontem a segunda edi-
ção da iniciativa, que une 
educação para o trânsito e 
fiscalização, em uma ação 
para a melhoria da segurança 
viária no município. Equipes 
da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana, do Detran, 
da Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros estiveram na 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho, próximo ao Parque 
Centenário, no distrito de 
César de Souza.

As equipes da Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana distribuíram 680 
materiais educativos para 
motoristas que passaram 
pelo local, enquanto a Polícia 
Militar e o Detran fizeram a 
fiscalização sobre condições 
de veículos e condutores. 
Durante a operação, foram 
realizadas 18 abordagens, três 
autuações por desrespeito 
ao semáforo vermelho e a 

César de Souza 

apreensão de uma motoci-
cleta por irregularidade de 
documentação.

A ODSI faz parte do trabalho 
desenvolvido no município 
voltado à ampliação da se-
gurança no trânsito e para 
a prevenção de acidentes 
em Mogi. O planejamento 
é que a ação seja realizada 
rotineiramente, atendendo 
diversos pontos da cidade.

A primeira edição da ini-
ciativa aconteceu no dia 

25 de fevereiro, na avenida 
Lourenço de Souza Franco, 
em Jundiapeba. Na ocasião, 
foram distribuídos 650 mate-
riais educativos, enquanto os 
órgãos estaduais fiscalizaram 
nove veículos e não houve 
autuações.

Mogi vem realizando um 
trabalho integrado voltado 
à segurança viária, que alia 
ações de educação para o 
trânsito, sinalização, fiscali-
zação e engenharia de tráfego. 

Ação ocorreu na avenida Francisco Rodrigues Filho

Divulgação/PMMC

Guararema e Salesópolis têm 
maior número de imunizados 
Com mais de 90% de vacinados com a primeira dose, cidades da região tiveram alto desempenho na aplicação

COVID-19

Região - Guararema e Sa-
lesópolis possuem o maior 
número de pessoas vacinadas 
com a primeira dose da vacina 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) na região. Ferraz de 
Vasconcelos apresenta menor 
nível de vacinação na primeira 
dose, com apenas 73,72%. 
Outros municípios da região 
tiveram desempenho de mais 
de 80%. A análise considera 
todos habitantes, ainda que 
crianças menores de 4 anos 
não tenham sido contempladas 
pela vacinação.

Guararema já aplicou 70.660 
vacinas contra a Covid-19, se-
gundo o Governo do Estado de 
São Paulo. Destas 29.002 foram 
na primeira dose e atingiram 
95,19% da população do mu-
nicípio; 26.265 vacinas foram 
utilizadas na segunda dose, em 
86,21% dos habitantes; 14.533 
doses foram administradas na 
terceira dose em 47,7% da 
população. Apenas 860 doses 
únicas foram aplicadas na 

cidade, estima-se que 2,82% 
dos residentes da cidade. Os 
dados apresentados levam em 
consideração que a cidade tem 
30.465 habitantes, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Em Salesópolis, segundo 
município com maior número 
de vacinados com a primeira 
dose na região, foram aplicadas 
até agora 38.594 doses de vacina. 
Sendo que 15.791 foram para 
a primeira dose, atendendo 
90,9% da população, a cidade 
tem 17.363 habitantes de 
acordo com o IBGE; 14.349 
para segunda dose,  82,64% 
da população; 7.992 para 
terceira dose, atendendo 46% 
dos habitantes; e 462 doses 
únicas que atenderam 2,66% 
da população salesópolense.

Outras cidades
Suzano aparece, em terceira 

posição, com 612.525 doses 
de vacinas, aplicando 262.236 
primeiras doses, o que representa 
86,43% do total de 303.397 
moradores, segundo o IBGE; 

227.251 segundas doses, aten-
dendo 74,9% dos habitantes; 
115.389 terceiras doses, o que 
equivale 38% da população 
do município; e 7.649 doses 
únicas, o que demonstra que 
menos de 2,52% da população 
suzanense tomou a vacina de 
dose única.

Em Santa Isabel foram apli-
cadas 119.566 doses, sendo 

que 49.424 foram na pri-
meira dose, o que significa 
que 84,44% dos habitantes 
da cidade tiveram acesso a 
vacina, considerando que o 
local tem 58.529 habitantes; 
43.869 tomaram a segunda 
dose, 74,95%; e 24.995 ter-
ceiras doses, com 42,70% 
de vacinados. Apenas 1.278 
vacinas de dose única foram 

aplicadas na cidade, atendendo 
2,18% dos moradores.

Mogi das Cruzes aplicou 
380.716 vacinas para primeira 
dose, estas doses atenderam 
83,57% dos 455.587 mora-
dores; 337.690 vacinas foram 
utilizadas como segunda dose, 
imunizando 74,12% da popu-
lação; 193.541 como terceira 
dose, aplicadas em 42,48% 
dos mogianos; e 10.503 doses 
únicas atenderam 2,3% da 
população do município.

Ainda, de acordo com a 
Pasta, em reunião com o le-
gislativo, na semana passada, 
Mogi das Cruzes teve diversos 
atendimentos relacionados à 
Covid-19. Apenas a Atenção 
Primária recebeu 105.994 
ligações para monitoramento, 
tendo realizado 718 consultas 
presenciais, 703 testes, 390 tele-
consultas, 2.833 atendimentos 
nas unidades de Covid-19 e 
1.056 consultas itinerantes, 
quando contabilizadas as mé-
dicas e de enfermagem.

Na cidade de Poá, já foram 
aplicadas ao todo 230.107 

doses de vacinas. Vacinando 
83,46%, com 99.510 primeiras 
doses; 72% dos poaenses, com 
as 85.848 segundas doses; e 
35% da população da cidade, 
com as 41.766 terceiras doses. 
Apenas 2,5% tiveram acesso às 
2.983 doses únicas. Segundo 
última estimativa do IBGE, 
Poá tem 119.221 habitantes.

Arujá apresenta 82,81%, 
de sua população de 92.453 
indivíduos, vacinados com a 
primeira dose, com 76.565  
porções vacinas; 75.11% de 
vacinados com a segunda dose, 
com 69.448 vacinas; 37.78% 
vacinados com a terceira dose, 
34.935 vacinas. Ao todo, apenas 
2,52% dos moradores tiveram 
acesso a uma das 2.332 vaci-
nas de dose única. No total a 
cidade aplicou 183.280 doses 
de vacina contra o coronavírus.

Itaquaquecetuba conta com 
702.399 doses totais aplicadas, 
destas, 312.942 primeiras doses, 
ou seja, 82,55% da população 
total recebeu esta dose; 263.524 
segundas doses, equivalente 
69,51% dos habitantes.

Raissa Sandara

Nove cidades apresentam mais de 80% com 1ª dose 

 José Cruz/Agência Brasil
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Inscrições estão abertas 
para a próxima edição
Mogi - Já estão abertas as 
inscrições para a próxima 
edição do projeto Roteiro 
do Patrimônio, no dia 20 
de março. A ação é realizada 
uma vez ao mês e consiste 
em um passeio guiado por 
ruas do Centro Histórico de 
Mogi das Cruzes, ao longo 
do qual os participantes são 
apresentados a elementos e 
aspectos que constituem a 
história e a identidade de 
Mogi das Cruzes. 

Inscrições para o Roteiro 
podem ser feitas pelo link - htt-
ps://docs.google.com/forms/d/
1f2YxMOsIyxJ5k1y3eYDAG
_5Ew8SQn_0yxCYvYPn0s0I/
viewform?edit_requested=true. 

O ponto de saída é o obelisco, 
que simboliza o marco zero 
da cidade, na praça Coronel 
Almeida, em frente à Catedral 
de Sant´Anna. De lá, o grupo 
parte, sempre acompanhado 
por um historiador, para 
uma caminhada que passa 
em frente a prédios e pontos 
emblemáticos do Centro 
Histórico da cidade, como 

Roteiro do Patrimônio

o casarão neoclássico da rua 
Coronel Souza Franco, que 
foi restaurado e deu lugar ao 
Museu Virtual da Educação.

A saída será às 9 horas e o 
trajeto como um todo deve 
se encerrar às 11h30. 

Projeto
Trata-se de um projeto de 

educação patrimonial, que 
teve início em setembro de 
2021 e acontece sempre uma 
vez ao mês. Na ocasião, foi 

incluída também uma visita 
ao Museu Mogiano.  Para o 
próximo passeio podem se 
inscrever pessoas de todas 
as idades e a formação das 
turma é feita conforme a 
ordem das inscrições. O uso 
de máscaras é obrigatório 
ao longo de todo o passeio.

Mais informações sobre o 
projeto Roteiro do Patrimô-
nio podem ser obtidas pelo 
telefone da Secretaria de 
Cultura, que é o 4798-6900. 

Saída será da Praça Coronel Almeida, no centro 

Divulgação 

NGK renova apoio ao 
piloto Bruno Baptista
Mogi - A NGK – multina-
cional japonesa especialista 
em sistema de ignição de 
alta performance e tecno-
logia – anuncia a renovação 
do apoio a Bruno Baptista, 
piloto oficial da Stock Car, 
considerada a principal ca-
tegoria do automobilismo 
brasileiro e uma das maiores 
do mundo. Com esta parceria, 
a marca estará presente no 
carro e no macacão do piloto 
durante a competição.

Uma das revelações da 
Stock Car, Baptista espera 
chegar entre os cinco pri-
meiros do campeonato e, 
consequentemente, disputar 
o título com o apoio da NGK 
e junto à RC Team, a equipe 
mais vitoriosa da história da 
categoria. “Para um jovem de 
apenas 24 anos, que disputa 
a principal categoria do au-
tomobilismo brasileiro com 
renomados e experientes 
concorrentes, ser um piloto 
NGK é muito significativo por 
estar representando o maior 
fabricante de velas do país e 

Stock Car 

maior especialista do mundo 
em sistema de ignição. No 
meio automobilístico, quase 
não tem ninguém que não 
conheça a marca”, comentou.

Com a parceria, a empresa 
visa reforçar sua posição de 
comprometimento com o 
desenvolvimento do auto-
mobilismo no Brasil. “A NGK 
tem o automobilismo em 
seu DNA e, por isso, marca 
presença constante nas pistas 
de todo o país, mostrando 
sua tecnologia de ponta em 
diversos modelos de com-
petição. É uma honra para 

a NGK estar, mais uma vez, 
envolvida na competição da 
Stock Car com o apoio a um 
esportista tão comprometido, 
como é Bruno Baptista. Com 
essa ação, esperamos colher 
bons frutos nas classificações 
das etapas”, declarou Marcos 
Mosso, gerente de Marketing 
da NGK do Brasil.

Bruno Baptista
Mesmo tendo começado 

no kart um pouco tarde, aos 
25 anos, e feito apenas duas 
temporadas antes de entrar no 
automobilismo, Baptista logo 
conquistou o importante título 
sul-americano da Fórmula 
4, com 17 anos, em 2014. 
Na Stock Car, foi o piloto 
revelação da temporada de 
2019, quando alcançou a 
primeira vitória e foi o quarto 
mais jovem a vencer uma 
prova em toda a história da 
categoria, com 22 anos. Em 
2020, também foi o piloto 
mais jovem entre todos da 
temporada a conquistar a 
primeira vitória com pole 
position na disputa.

Municípios recebem R$ 3,7 mi 
em repasses contra a Covid-19
Tribunal de Contas revelou respostas de questionário enviado aos municípios, bem como os valores empenhados

TRANSPARÊNCIA

Região - O Painel de Ges-
tão de Enfrentamento da 
Covid-19, do Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP), revelou 
que as dez cidades do Alto 
Tietê receberam, aproxima-
damente, R$ 3,7 milhões em 
repasses estaduais e federais 
no primeiro mês do ano para 
o combate à pandemia de 
coronavírus (Covid-19). No 
entanto, o valor empenhado 
pelas prefeituras no mesmo 
período para o pagamento 
de despesas representa um 
valor quase quatro vezes 
maior.

O painel, disponível na 
internet, aponta todas as ações 
realizadas pelos municípios 
do Estado em relação ao 
combate ao novo coronavírus, 
bem como as ações tomadas 
para garantir a transparência 
de gastos, políticas públicas 
e medidas tomadas para 
garantir a integridade física 
da população.

No levantamento das 
dez cidades da região, oito 
afirmaram ao TCE-SP que 
receberam recursos – Biritiba 
Mirim e Santa Isabel foram as 
exceções. No total, afirmaram 
ao órgão que receberam, em 
conjunto, R$ 3.715.854,27 
em repasses federais; já em 
repasses estaduais, apenas a 
cidade de Salesópolis teria 
recebido R$15.235,03 – mes-
mo valor que teria recebido 
do governo do Estado.

Nos apontamentos ao 
TCE-SP, Mogi das Cruzes 
afirmou ter recebido o maior 
valor em repasses federais, 
somando R$ 3,018 milhões. 
Em segundo lugar vem a 
cidade de Arujá, com R$ 
480 mil, e em terceiro lugar 
a cidade de Itaquaquecetuba, 
com R$ 100 mil.

O levantamento do Tri-
bunal de Contas do Estado 
também apontou quanto foi 
empenhado em despesas 
no combate à pandemia 
pelas cidades da região, e 
quanto foi pago do valor 

empenhado. Na somatória das 
dez cidades, foram mais de  
R$ 14,6 milhões empenhados 
pelas prefeituras, e R$ 7,4 
milhões pagos no mês de 
janeiro deste ano.

No total, cinco cidades 

declararam ao TCE-SP que 
efetuaram pagamento de 
despesas neste ano: Arujá 
(R$ 951,9 mil), Guararema  
(R$ 130,8 mil), Itaquaque-
cetuba (R$ 177,7 mil) e 
Salesópolis (R$ 79,7 mil). 

Poá foi a cidade que decla-
rou às autoridades o maior 
valor de despesas pago em 
janeiro deste ano, com R$ 
6,084 milhões.

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba informou por 

nota que, ao longo do ano, 
passado foram empenhados 
R$ 10,1 milhões e já foram 
pagos R$ 9,4 milhões em 
despesas com a Covid-19, 
e a administração acredita 
que a possibilidade de ame-
nização dos casos ao longo 
deste ano pode fazer com 
que os investimentos sejam 
menores.

A Prefeitura de Poá, por 
sua vez, declarou que no ano 
passado foram liquidados 
R$ 1,555 milhão e pagos R$ 
1,546 mi para combater a 
pandemia. Sobre os repas-
ses federais e estaduais, a 
administração municipal 
aguarda a evolução para 
verificar como será feito o 
envio de verbas.

A Secretaria de Saúde 
de Suzano declarou que, 
ao longo do ano passado, 
foram feitos investimentos 
de R$ 5,091 milhões com 
verbas federais, estaduais 
e municipais, e que ainda 
não há previsão oficial para 
este ano.

André Diniz

Consulta dos dados no TCE pode ser feito por meio do site da entidade

Divulgação/TCE

Baptista espera 
chegar entre os 
cinco primeiros 
do campeonato
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Nem tudo o que você 

fizer bem será elogiado. 

Haverá momentos em que 

tentará com muito esforço 

demonstrar um bom coração 

e ninguém vai reparar nisso.

Todo o mundo afirma 

que devemos ser honestos, 

altruístas e gentis, mas na 

hora de passar das palavras 

às ações, cada um busca 

seus próprios interesses.

Talvez seja um grande 

desafio se empenhar em 

cultivar verdadeiros valores 

quando se está rodeado 

de pessoas que buscam o 
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A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

MAYUMI MATSUFUGI

NADIA APARECIDA BORBA MONTES

ANTONIO LAUDERITES HAMERMULER

“ Que o vento leve o necessário e 
me traga o suficiente.”

 cultura@jornaldat.com.br

contrário.

Ainda assim, não pense 

que não vale a pena 

desenvolver boas qualidades. 

Você sempre estará em paz 

e de consciência tranquila se 

souber que deu seu melhor.

Faça tudo o que puder, 

vença os obstáculos e tente 

se superar a cada dia. Esse 

é o caminho certo para a 

realização e para se sentir 

verdadeiramente em paz.

Letramento em casa e na escola

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

O papel da escola de Educação Infantil e da Família é amplo e 
rico: fazer com que a criança leia o mundo e comece a expor suas 
primeiras palavras e ideias no papel, ainda que não o faça de 
um jeito perfeito, correto, convencional. E isso não é fácil. Exige 
autoconfi ança, crença em si própria. Ela trocará letras, inverterá 
sílabas, inventará traçados. Tudo faz parte do aprendizado. 
Signifi ca que está buscando aproximar-se desse universo 
simbólico. 
Por esse motivo, faça como a escola propicie a seu fi lho um 
ambiente em que o mundo das letras esteja presente e que 
possam ser referências em suas descobertas. 
Seguem algumas dicas que podem ser acrescentadas na rotina da 
família:

- Ofereça desde cedo um acervo de livros com textos e ilustrações;
- Visite livrarias;
- Disponibilize diversos lápis;
- Leia, seja exemplo;
- Registrem as histórias contadas com desenhos, palavras, frases;
Cada qual tem sua hora: defi nir um momento certo para esse 
aprendizado, igual para todas as crianças, é desconsiderar 
experiência e maturidade individual. 
Cada criança é única, fato que precisa ser considerado por escolas 
e famílias. É o que dará a medida do tempo apropriado, o que 
permitirá que não se antecipe nem se retarde a alfabetização.
fonte: Coordenação Colégio Interativo; Norma L Brandão, 
pedagoga e educadora da Vercrescer ass.ed..
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Estudo alerta para aumento da obesidade 

No Brasil, o número de pessoas vivendo com sobrepeso ou obesidade tem 
crescido. Projeções para 2030 indicam que 68% da população poderá estar 
com excesso de peso e 26% com obesidade. Os dados integram o estudo A 
Epidemia de Obesidade e as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) - 
Causas, custos e sobrecarga no SUS, realizado por pesquisadores do Brasil 
e do Chile, disponível no link - https://rezendelfm.github.io/obesidade-e-as-
dcnt/. Na última sexta-feira, dia 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. 

#SONHOSNAOENVELHECEM

A literatura sempre esteve 
na vida da professora aposen-
tada Isabel Cristina de Mo-
raes, de 61 anos, conhecida 
como Bel Moraes. Desde os 
14 anos, a mogiana escrevia 
poemas e ao longo da vida 
escreveu crônicas e outros tex-
tos, alguns deles publicados 
no Mogi News, como uma 
homenagem ao dentista que 
ajudou seu filho que havia 
sido agredido, e uma reflexão 
sobre o Natal e o carinho e a 
energia compartilhadas nas 
trocas de presente. Ela tam-
bém participou de concursos 
e teve poemas expostos no 
Teatro Vasques. O interesse 
pela literatura também foi 
compartilhado com os fi-
lhos para quem sempre lia 
na infância, Bruno e Helen.   

Inspirada pela professora 
de Psicologia Social da Uni-
versidade Aberta à Integração 
(Unai) de Mogi das Cruzes, 
Mildred Portela, Isabel re-
solveu realizar o sonho de 
lançar um livro de poemas. 

“Ouvindo meu coração” (Edi-
tora Lux) será lançado no dia 
19 de março, às 10 horas, 
no Cursinho Popular Maio 
de 68, localizado na rua Dr. 
Paulo Frontin, 365 (ao lado 
da Catedral de Sant’Ana), no 
centro de Mogi das Cruzes. 

“Faz tempo que eu tenho 
vontade de escrever um livro, 
mas sentia medo das críticas, 
faltava apoio na família, e na 
Unai tive esse insight na aula 
de Psicologia Social, da pro-
fessora Mildred”, conta. O 
tema da aula foi procrastina-

Katia Brito

Professora aposentada 
lança livro de poemas 
Livro “Ouvindo meu coração” é realização de sonho antigo de Bel Moraes

oferece aulas diversificadas 
para pessoas com 50 anos 
ou mais, com foco na qua-
lidade de vida por meio da 
educação continuada. 

“Não me vejo sem a Unai, 
preenche meu tempo, co-
nheço pessoas e exercito a 
mente e aprendo”, conta. 
Apesar das dificuldades com 
a tecnologia, ela conseguiu 
acompanhar as aulas online. 

Sobre realizar um sonho 
na maturidade, ela revela que 
é preciso vencer o medo das 
críticas e não pensar nos ou-
tros, o que não é fácil. “Vale 
muito a pena. É um sonho 
mesmo, um filhinho que 
nasceu. Sou muito grata a 
Mildred, ela ensinou o cami-
nho das pedras e aproveitei”. 

Divulgação 

Maxson Rodrigues/Secom Ferraz

Divulgação 

Poemas do livro falam de amor, natureza, entre outros temas

Apresentação contará com participantes do Centro Cultural

Bel Moraes venceu o medo 
de expor seus poemas 

saúde+
maturidade

ção e a realização de sonhos, 
e uma das etapas destacada 
pela professora foi a vonta-
de e o desejo no coração, o 
que Bel já tinha. 

A partir daí começou o pla-
nejamento para que o livro 
se tornasse realidade. Com 
dificuldades para lidar com 
computadores, ela contou 
com a ajuda da filha ado-
lescente de uma amiga para 
digitalizar os textos, recen-
tes e reunidos ao longo da 
vida. Em pesquisas na in-
ternet, encontrou a editora 
e depois de alguns percalços 
no caminho, nasceu o livro 

“Ouvindo meu coração”. 
Agora a escritora aguarda 

com ansiedade o lançamen-
to no dia 19, mas conta que 
tem material para mais uns 
dois livros. A obra traz poe-
mas sobre temas como a na-
tureza, o amor, os cinco ne-
tos, Deus, escola e também 
aos médicos que fazem parte 
de sua vida. 

Maturidade
Formada em Letras, fo-

ram 30 anos atuando na 
Educação, e depois de apo-
sentada, este é seu terceiro 
ano na Unai. A instituição 

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos, por iniciativa 
da Secretaria de Cultura 
e Turismo, promoverá na 
próxima terça-feira uma 
apresentação de Dança de 
Carimbó em alusão ao Dia 
Internacional da Mulher, 
com os participantes do 
Centro Cultural Amigo do 
Idoso. Predominante da região 
amazônica, o Carimbó é de 
origem indígena e surgiu 
no século XVII, no Pará. 
Denominado “Chá Cultural”, 
o evento é destinado para o 
público idoso, totalmente 
gratuito, e ocorrerá das 10 
às 12 horas. 

A titular da Pasta, Ro-
semeire Crossi, destaca a 
importância da ação. “O Dia 
Internacional da Mulher é 
uma data importante para 
a sociedade como um todo. 
De forma alguma poderíamos 

Dança de Carimbó será 
destaque no Chá Cultural 

FERRAZ 

Evento “Chá 
Cultural”, voltado 
para pessoas 
idosas, faz alusão 
ao Dia da Mulher

Autora se inspirou 
na aula de Mildred 
Portela, da Unai, 
e deu vida ao seu 
primeiro livro

deixar passar sem nenhuma 
atividade. Por isso, integra-
mos a data com os festejos 
do Centro Cultural Amigo 
Do Idoso”, disse a secretária.

O Centro Cultural Amigo 
do Idoso está situado na 
rua Carlos Gomes, 172, no 
centro de Ferraz, e funciona  
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas. Mais 
informações, basta entrar 
em contato com a Secretaria 
de Cultura e Turismo pelo 
telefone 4679-5728.  
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DIA INTERNACIONAL 

O Instituto do Câncer 
do Estado de São Paulo 
(Icesp), unidade ligada à 
Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo e ao 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina 
da USP, promoveu nesta 
semana em seu perfil do 
Instagram @institutodo-
cancersp, uma série de 
vídeos em alusão ao Dia 
Internacional de Cons-
cientização sobre o HPV, 
comemorado na última 
sexta-feira, dia 4 de março.

Os vídeos publicados, 
entre terça e sexta-feira, 
traziam as dúvidas mais 
frequentes sobre as infecções 
e tumores causados pelo 
papilomavírus humano 
(HPV), respondidas pela 
profa. dra. Luisa Lina Villa, 
chefe do Laboratório de 
Pesquisa e Inovação em 
Câncer do Icesp. A pro-
gramação foi criada com 
o intuito de levar informa-
ções de forma dinâmica e 

Campanha chama atenção para 
conscientização sobre o HPV 
Série com informações sobre o vírus, que pode levar ao câncer de colo de útero, foi destaque no perfil do Instagram do Icesp

Agência Brasil/Divulgação  InaPlavans/Banco de imagens Freepik

Vacina contra o HPV está disponível no SUS, de acordo com a idade de meninos e meninas 

Campanha Março Lilás destaca ações de prevenção e combate ao câncer de colo do útero

auxiliar na conscientização 
e prevenção do vírus, que 
é o causador da infecção 
sexualmente transmissível 
mais comum no mundo.

“Estima-se que 80% da 
população sexualmente 
ativa já entrou em con-
tato com o vírus alguma 
vez na vida. É nosso papel 
conscientizar as pessoas 
sobre o assunto e abordar 
a importância do autocui-
dado na prevenção do vírus 
e doenças relacionadas”, 
destaca a profa. dra. Luisa.

Apesar de muitas pes-
soas não saberem, o HPV 
não só atinge mulheres, 
como também homens e 
crianças de ambos os sexos. 
O vírus se instala na pele 
e em mucosas, podendo 
ocasionar lesões e desen-
volver tumores de colo do 
útero, vagina, ânus, boca 
e garganta, vulva e pênis. 

“Na maioria dos casos, as 
infecções são eliminadas 
espontaneamente pelo 

organismo, sem qualquer 
sinal ou lesão. Entretanto, 
alguns tipos de HPV podem 
causar verrugas genitais. 
Outros tipos, quando per-
sistentes, podem causar o 
câncer”, explica Luisa.

Câncer 
No ano de 2021, o Icesp 

atendeu cerca de 820 novos 
casos de câncer do colo do 
útero. “E quando falamos 
deste tipo de tumor, o vírus 
está relacionado a 100% 
dos casos. E infelizmente, 
muitos casos são diag-
nosticados em estágios 
mais avançados quando é 
mais difícil tratar”, explica 
a pesquisadora.

O câncer do colo do útero, 
também chamado de câncer 
cervical, de acordo com 
Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), é o terceiro tumor 
maligno mais frequente na 
população feminina (atrás 
do câncer de mama e do 
colorretal), e a quarta causa 

de morte de mulheres por 
câncer no Brasil. 

Ao longo do mês, acontece 
a campanha “Março Lilás”, 
que se dedica a conscien-
tizar a população sobre a 
prevenção e combate ao 
câncer de colo do útero, por 
meio da detecção precoce.

Prevenção
O HPV é transmitido 

pelo contato entre pele e 
mucosas, sendo a principal 
forma de transmissão por 
meio da relação sexual. 
Mais raramente, pode acon-
tecer também por meio 
do contato com objetos 
e roupas de uso pessoal 
contaminados, e de mãe 
para filho, durante o parto.

A imunização e o uso de 
preservativo são as melhores 
maneiras para a prevenção. 
A vacina contra o HPV é 
indicada para proteção de 
quatro tipos diferentes do 
vírus, dentre os quais os 
tipos 6 e 11, que geralmente 
causam verrugas genitais, e 
os tipos 16 e 18, principais 
responsáveis pelas lesões 
que precedem o câncer.

A vacina é disponibiliza-
da pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), gratuitamente, 
para meninas de 9 a 14 
anos e meninos de 11 a 14 
anos. Também têm direito 
à imunização gratuita ho-
mens e mulheres de 9 a 26 
anos que vivem com HIV, 
pacientes com câncer em 
tratamento de radioterapia 
e quimioterapia e pessoas 
transplantadas de órgãos 
sólidos e medula óssea.

O uso do preservativo 
é uma barreira na trans-
missão do HPV e é sempre 
recomendável por ser muito 
eficaz também para a pre-
venção de outras Infecções 
de Transmissão Sexual (ISTs). 
A boa higiene genital, das 
mãos e de objetos de uso 
íntimo também pode mi-
nimizar o risco de contato 
com o vírus.

“É importante lembrar, 
também, que todas as mu-
lheres precisam visitar o 
ginecologista e realizar 
o exame de Papanicolau 
rotineiramente, ferramenta 
muito importante para a 
detecção precoce de tumo-

res”, finaliza a profa. Luisa.

Estratégia global
A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) lançou 
em 2020 uma chamada 
global para que todos os 
países se empenhem em 
controlar o surgimento de 
novos casos do tumor do 
colo do útero e reduzir a 
elevada mortalidade pela 
doença.

Foram estipulados ob-
jetivos e metas a serem 
implantadas até 2030: va-
cinar 90% das meninas 
até 15 anos contra o HPV, 
que 70% das mulheres 
recebam pelo menos dois 
exames preventivos de alta 
qualidade, sendo um até 
os 35 anos e o outro até os 
45 anos, e para que 90% 
das lesões precursoras e o 
câncer recebam tratamento 
adequado.

Apesar de complexo e 
ambicioso, esse desafio 
pode ser alcançado, de 
acordo com o material 
divulgado pelo governo 
do Estado, visando salvar 
a vida de muitas mulheres.
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