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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Parceria entre Caio Cunha
e Marco Bertaiolli garante
Bom Prato para Jundiapeba
Deputado ainda deve enviar um repasse federal da ordem de R$ 2,5 milhões para instalação do restaurante
Divulgação

Articulação entre Caio Cunha e
Marco Bertaiolli confirmou, a instalação da nova unidade do restaurante Bom Prato em Jundiapeba, a segunda de Mogi das Cruzes.
Cidades, página 6

Construção civil

MULHERES
PODEM FAZER
CURSO
EM MOGI
Inscrições podem ser feitas de
forma online até o dia 27 de março.
Cidades, página 5

mínima

máxima

15º

26º

TODAS POR ELAS

Suzano irá
distribuir
absorventes
nas escolas. p3

Sol com muitas nuvens durante o dia.

Mogi

Novo caderno

Maturidade +
Saúde

Mogi News/Arquivo

Faixa reversível da avenida
Miguel Gemma inicia amanhã

2,39 METROS

Daniel Carvalho/Mogi News

Políticos vinham trabalhando juntos para conseguirem a nova unidade do restaurante na cidade

Páginas 10 e 11

Medida começa a valer a partir das 9 horas, durante a
semana no sentido bairro-centro. Cidades, página 6

Estado e municípios monitoram o nível
da água do rio Tietê . Cidades, página 3

2

Domingo, 20 de março de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

EDITORIAL

D

duas primeiras ondas em 2020 e 2021. No
entanto, há de se dar os nomes certos para
os autores deste “milagre”.
O recuo da pandemia não foi obra da
providência divina, ou mero tédio por parte
do vírus. O recuo aconteceu por conta da
seriedade do assunto assumida pela grande maioria da sociedade, pelas vacinas, pela
adesão ao uso de máscaras, pela adoção de
novos hábitos e itens pessoais, como o álcool em gel, e pelo compromisso da ciência, e não de negacionistas.
Engana-se que a alvorada deste novo
mundo pós-pandemia representa que as
mortes, internações e o medo que vivemos foram apenas um pesadelo. Tudo o
que passamos deve servir de ensinamento
para que doenças que possam nos atingir
no futuro não nos coloquem de joelhos
como ocorreu com a Covid-19. Que esta
geração não deixe perder as duras lições
que aprendemos com a empolgação e com
a desinformação, para que as imagens dos
sepultamentos, dos leitos lotados e do desespero pelo qual passamos nos dias mais
tenebrosos sejam em vão.

ARTIGO
MAURO JORDÃO
josemaurojordao@gmail.com

O novo czar da Rússia
O novo “czar” da Rússia,
Vladimir Putin, no desejo de
restaurar a glória do império
russo, ordenou a invasão da
Ucrânia com requintes de
crueldade, como definiu o
Papa “um verdadeiro massacre”. A sua ambição de
poder se iguala ao governo
de terror de Josef Stalin. O
grande engano de Putin foi
pensar que diante da extravagante demonstração, antes
da invasão, do poderio militar russo o povo ucraniano se
amedrontasse e em poucos
dias de luta armada se renderia com facilidade.
Nem o povo russo nem
os militares foram devidamente preparados para essa
inconsequente missão. Não
contava com a coragem do
presidente Zelenski de convocar a nação a defender a

liberdade e de resistir aos
tanques e aos aviões de guerra do invasor. Na Rússia as
manifestações antiguerra levaram milhares à prisão. No
ataque à Ucrânia, o tiro de
Putin lhe saiu pela culatra
ao destruir a reputação das
Forças Armadas da Rússia,
que já perdeu equipamentos
e sofreu milhares de baixas,
demonstrando incapacidade
tática diante do opositor menor e menos armado.
O Ocidente infligiu o castigo econômico à Rússia, excluindo os seus sete principais bancos do sistema Swift,
impedindo-os de realizar
pagamentos fora do país,
ocorrendo, então, escassez
de itens de consumo para
a população civil. Se Putin
impôs uma situação infernal à Ucrânia, não deixa de

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

CONTRACAPA

Alvorada
ois anos, mais de 650 mil mortes
no Brasil e 6 milhões pelo mundo. A longa noite da pandemia do
coronavírus (Covid-19) vai finalmente dando lugar aos primeiros raios de
sol da normalidade, que foram sinalizados
pela decisão do governo do Estado de São
Paulo em abolir a obrigatoriedade do uso
de máscaras em locais abertos e fechados,
embora ainda seja recomendado seu uso
em ambientes como o transporte público
e no interior de hospitais.
Um momento que foi aguardado por
quase todos os 210 milhões de brasileiros
desde a declaração do estado de pandemia
global da Covid-19 - todos aguardavam a
sinalização da volta ao “velho normal”, dos
beijos e abraços, dos sorrisos nos bares e
lanchonetes, sem os olhares de desconfiança e repreensão por uma máscara fora do
lugar ou com uma tosse mais proeminente.
Mas não há como não ficar com várias
“pontas” de esperança com dados como a
queda do número de 63 mortes diárias na
última semana por Covid-19 no Estado,
diante do horror que foram os picos das
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começar a haver também na
Rússia em tempo de guerra. Como Stalin, Putin está
destruindo a burguesia, responsável pela modernização
da Rússia, que está fugindo,
como empresários, para Turquia e Armênia.
Comparando os dois presidentes, à medida que a Rússia
afunda: Putin está isolado e
moralmente morto. Zelenski,
homem comum e corajoso,
uniu seu povo e o mundo.
Os ucranianos lutam para
conter a paranoia de Putin,
e a maioria dos russos devem estar pensando como
destronar esse novo “czar”
stalinista do século 21. Esse
homem pelas atrocidades que
está cometendo, entre elas
crimes de guerra, no banco
dos réus está sendo julgado
por Deus e pelos homens,
e o seu fim será abreviado.

•••

editor@moginews.com.br
ALINE SABINO

ARTE MODERNA

ÚLTIMO DIA

A Secretaria de Cultura de Suzano
anunciou que promoverá uma programação especial em comemoração ao centenário da Semana de Arte
Moderna de 1922. Entre os dias 24 e
27 de março (quinta-feira a domingo), o Teatro Municipal Doutor Armando de Ré (rua General Francisco
Glicério, 1.354, no Centro) receberá
uma ocupação especial para celebrar este marco da história nacional, com a exibição gratuita de diversas manifestações artísticas. As
atrações começam às 18 horas, sem
necessidade de retirar ingressos.

Atenção estudantes universitários
de instituições públicas e privadas,
o prazo para inscrição do Projeto
Unilivre, que concede transporte
gratuito para os discentes, termina hoje. A informação é da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por
meio da Secretaria de Transportes
e Mobilidade Urbana. Os interessados devem atender alguns pré-requisitos, tais como: morar em
Ferraz de Vasconcelos, estar matriculado em universidade pública
ou privada, dentre outros. Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Transportes
e Mobilidade Urbana pelo número
4674-4000.

NASCENTES POÁ
A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá realiza na
próxima terça-feira, o lançamento do
programa “Nascentes Poá”. O município poaense aderiu ao programa
do Governo Estadual como objetivo
de promover a restauração ecológica das áreas de nascentes e mananciais. O lançamento do programa que
também tem como finalidade comemorar o “Dia Mundial da Água”, celebrado na mesma data, será realizado na Gruta Santa Helena, localizada
no Jardim Santa Helena.

CARTÓRIO
O município de Arujá deverá ter,
em breve, um Cartório de Registro
de Imóveis e outros tipos de serviços notariais. A notícia foi anunciada ontem durante reunião na
Prefeitura entre o prefeito Luís
Camargo (PSD), o Dr. Camargo,
o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Santos, e o deputado estadual
Alex de Madureira

CHARGE

Mauro Jordão é médico
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NÍVEL DA ÁGUA

Estado e municípios mantêm
monitoramento do rio Tietê
Nível médio do rio em Mogi das Cruzes subiu mais de 60 centímetros na comparação entre os anos de 2021 e 2022
André Diniz

Alto Tietê - O nível do rio
Tietê em 2022 tem se mostrado uma preocupação
para autoridades estaduais
e municipais da região, segundo apuração feita pelo
Grupo MogiNews/DAT no
início desta semana. As fortes
chuvas que atingem a região
desde janeiro já começam a
influenciar o nível do principal corpo d’água que corta
a região, principalmente no
nível das águas.
Segundo o Departamento
de Águas e Energia Elétrica (DAEE), vinculado ao
governo do Estado, o nível
do rio Tietê na estação de
medição do Estaleiro, em
Mogi das Cruzes, apontou
2,29 metros no dia 13 de
março, superando a marca
de 1,67 metros registrada no
dia 13 de março de 2021. Na
estação do Jardim Romano,
na Zona Leste de São Paulo,
o nível registrado foi de 1,41
metro em 2021 para 1,84

metro neste ano.
Questionada sobre investimentos e ações que estão
sendo feitas atualmente para
evitar enchentes e alagamentos, o governo do Estado
informou que está promovendo o desassoreamento
do córrego do Sabino em
Mogi das Cruzes em trecho
de 4,9 km, e limpeza no
ribeirão Taiaçupeba-Mirim
entre Suzano, Ribeirão Pires e
Mogi das Cruzes, em trecho
de 4,8 km. Os investimentos
somados seriam da ordem
de R$ 20,9 milhões.
Na terça-feira, a Câmara
de Mogi das Cruzes encaminhou uma moção de apelo
ao Daee para a limpeza e
desassoreamento do Rio
Jundiaí, na região dos bairros Jardim Santos Dumont
I, II e III.

Outras cidades
Além do DAEE, a situação
do nível das águas do rio
Tietê também é acompanhado
por algumas das prefeituras

Arte

Mogi News/Arquivo

Água chegou a 2,29 metros na última medição, diferente do 1,67 metro em 2021

da região.
Em Suzano, a administração municipal informou
que conta com uma estação
hidrológica instalada na
ponte sobre o rio na avenida Vereador João Batista

Fitipaldi, e monitoramento
nos bairros Parque Maria
Helena e Cidade Miguel
Badra. Na cidade, o nível em
2022 teria oscilado entre 1
metro e 1,50 metro desde o
início do ano, conforme os

períodos de chuva.
A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que faz o
monitoramento em parceria
com o DAEE e com a Sabesp,
e que a Defesa Civil local
conta com um plano de

contingência para atuação
em emergências durante as
chuvas de verão. Os números
do nível do rio na cidade,
até o fechamento da matéria,
não foram informados.
A Prefeitura de Poá declarou
que o rio Tietê passa por um
trecho do bairro Vila Varela,
no limite com Itaquaquecetuba, e que foram tomadas
ações para manutenção do
curso, como a limpeza e
desassoreamento. Segundo a
secretária de Meio-Ambiente,
Claudete Canada, ações semelhantes são realizadas no
córrego Bela Vista.
A Defesa Civil de Mogi das
Cruzes apontou que realiza
monitoramento constante
como parte da Operação
Verão, acompanhando o rio
Tietê e as famílias que moram
nas imediações. Segundo o
órgão, em 2022 o rio oscilou
entre 1,48 metro no dia 1º
de março a 3,82 metros em
31 de janeiro; na terça-feira,
o registro do rio chegou a a
3,56 metros.

Todas por Elas

Terminal Norte recebe
Fundo Social distribuirá
mural e uma área de lazer absorventes nas escolas
Suzano - O Terminal de
Transportes Urbanos Vereador
Diniz José dos Santos Faria,
o Terminal Norte, ganhou
um novo mural e uma área
de lazer. Os espaços foram
entregues na tarde de sexta-feira passada pelo prefeito
Rodrigo Ashiuchi (PL) e pelo
secretário de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, junto
ao gerente administrativo da
Radial Transporte, Murillo Silva.
A nova área recebeu assentos, um totem “AmoSuzano”,
palco e paisagismo completo,
assinado pelo arquiteto e
urbanista André Luís Perini.
Para completar, o ambiente ganhou ainda um novo
mural por meio do projeto
“Arte Pública” – uma parceria
da prefeitura com a Radial
Transporte, a custo zero para
o poder público.
Com 70 metros de largura, o painel conta com
obras assinadas pelos artistas
Racil Saraiva, Niko Takaki,
Ruy Guanaes, Ítalo Raphael,
Vinicius Ripa e Raça, todos

grafiteiros da cidade. “Quem
passar pela via, vai encontrar
um mural muito bonito, que
retrata culturas que fazem
parte da formação da população, inclusive com menção
aos trabalhadores rurais da
cidade e a cultura urbana que
nasce nas periferias”, contou
o vice-prefeito.
O Ashiuchi, por sua vez,
parabenizou o sucesso da
iniciativa. “Este é um projeto muito especial para o
município, que tem levado a

arte para onde o público está. Suzano - O Fundo Social de
esse ciclo natural do corpo e
é muito importante que, em
Meus agradecimentos à Radial Solidariedade reuniu na últi- Esta é a primeira
casos urgentes, elas possam
Transporte pelo diálogo cons- ma semana um total de 500
se sentir acolhidas”, contou.
tante e por mais esta parceria, pacotes de absorvente íntimo vez que a
De acordo com o secretáque soma aos esforços para que serão destinados para 25 distribuição
deixar nossa cidade ainda escolas da rede municipal. O
rio municipal de Educação,
ocorrerá nas
mais bonita”, concluiu.
montante entregue à SecreLeandro Bassini, receber os
Também participaram do taria Municipal de Educação instituições
absorventes será muito positivo
encontro a coordenadora de foi arrecadado na campanha de ensino
para as alunas das escolas,
Artes Plásticas da Prefeitura, “Todas por Elas” e será útil às
que poderão focar nos estuAline Baliberdin; a coorde- estudantes do 4º e 5º anos do
dos sem preocupações. “As
nadora de Comunicação da ensino fundamental da cidade. Antes, a organização visitava jovens desta idade estão em
Radial, Jéssica Alves, e o coorEsta é a primeira vez que a as residências de mulheres fase de transição, por isso o
denador do Terminal Norte, distribuição ocorrerá nas ins- em situação de vulnerabi- que pudermos realizar nas
Gilmar Silva.
tituições de ensino. A medida lidade. Agora, em parceria escolas para ajudá-las será
serve para auxiliar as alunas em com a Educação, o objetivo feito. Agradeço à primeiraWanderley Costa/Secop Suzano
caso de emergência do ciclo de é centralizar a distribuição -dama Larissa e ao Fundo
menstruação, possibilitando nas instituições de ensino.
Social por essa colaboração
Segundo a presidente do em prol das estudantes de
que as equipes das instituições
deem o suporte necessário Fundo Social, a primeira- Suzano”, concluiu.
e tenham as condições para -dama Larissa Ashiuchi, as
Para saber sobre esta e outras
evitar constrangimentos e alunas da rede municipal ações do Fundo Social, o teledesconfortos dentro de sala de ensino precisam de um fone de contato é 4745-2195.
de aula.
importante suporte nesta fase O órgão municipal atende de
Promovida com o objetivo de descoberta e mudança no segunda a sexta-feira, das 8 às
de arrecadar absorventes por corpo. “Temas como esse são 17 horas, nas dependências
meio de doações em Suzano, a considerados tabus na nossa do Paço Municipal Prefeito
principal diferença da atuação sociedade, mas eles fazem Firmino José da Costa, que
da campanha “Todas por Elas” parte do desenvolvimento de está localizado na rua Baruel,
envolve o atendimento e a meninas que, um dia, serão 501, 2º andar, sala 224, no
Novos espaços foram entregues na sexta-feira
entrega dos itens às famílias. mulheres. Elas estão descobrindo centro.
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SAÚDE

Faltas às consultas e exames
prejudicam os atendimentos
Nos primeiros 10 dias de atendimento ampliado para consultas e retornos, foram registradas 1.934 ausências
Mogi - A Secretaria Municipal de Saúde solicita aos
mogianos que não faltem
às consultas, retornos ou
exames confirmados. E, caso
não possam comparecer,
que informem pelo SIS 160
com pelo menos dois dias
de antecedência para que a
vaga possa ser direcionada
para outra pessoa na espera.
Nos primeiros 10 dias de
atendimento ampliado para
consultas e retornos na Rede
Básica, foram registradas
1.934 ausências de pacientes.
“Estamos reforçando equipes e
buscando diversas alternativas
para atendermos à demanda
reprimida gerada durante a
pandemia, mas a população
precisa colaborar. As faltas
causam um enorme prejuízo
ao serviço público e também
aos pacientes que esperam
por uma vaga”, lamenta
o secretário municipal de
Saúde, Zeno Morrone Junior.
Entre os dias 1º e 12 de
março, a Secretaria Municipal
de Saúde agendou 8.841

consultas em 19 unidades,
mas somente 6.907 pacientes compareceram. Foram
ofertadas 3.297 vagas para
ginecologia e 5.544 para
clínica médica, das quais
compareceram 2.506 e 4.401
pacientes, respectivamente,
resultando em 791 ausências
em ginecologia e 1.143 em
clínica médica.
Os números representam
uma média de 22% de absenteísmo, mas, dependendo da
unidade, os índices chegam a
30%. O Posto de Saúde Santo
Ângelo, por exemplo, abriu
208 vagas para ginecologia em
10 dias, das quais somente
139 pacientes compareceram:
foram 69 ausências, o que
equivale a 33% de absenteísmo. Na clínica médica,
das 449 vagas ofertadas, 319
pacientes compareceram e
130 faltaram (29%).
Na Unidade Nova Jundiapeba, foram 731 consultas
agendadas somente no mês
março, até o dia 12, das
quais 535 foram realizadas

Divulgação/PMMC

diversas, eletrocardiograma,
tomografia, endoscopia e
colonoscopia, entre outros.
De 5.437 procedimentos
agendados e previamente
confirmados, 1.014 pacientes
deixaram de comparecer
sem qualquer aviso prévio
que possibilitasse a disponibilidade da vaga para outra
pessoa. Destes, 179 estavam
marcados para mutirões.

Atendimento
estendido

Unidade básica de saúde no Santo Ângelo tem um dos maiores índices de faltas

e 196 foram perdidas por
ausência dos pacientes. Foram
desperdiçadas 93 vagas de
ginecologia e 103 de clínica
médica.
As faltas aumentam o tempo
de espera de quem aguarda

o agendamento. O SIS 160
envia mensagens com antecedência aos munícipes e, quem
não puder comparecer, deve
responder essas mensagens
e disponibilizar a vaga para
outra pessoa.

Exames
Somente na primeira quinzena de março, a Secretaria
Municipal de Saúde já perdeu mais de mil vagas para
exames de especialidades
variadas como ultrassografias

Com a reposição de médicos nas unidades de maior
demanda e atendimento
estendido aos sábados, a
partir de março a Secretaria
ampliou a oferta de vagas para
consultas e retornos na Rede
Básica de Saúde. Os novos
atendimentos ocorrem por
meio de um complemento no contrato já existente
com o Cejam – Centro de
Estudos e Pesquisa Dr. João
Amorim. No total, devem
ser ofertadas 16 mil novas
consultas por mês.

Perseguição a mulheres

Empreendedorismo

Grupo denuncia suposta
tentativa de sequestro

Sebrae realiza evento para
mulheres na quarta-feira

Aline Sabino

Mogi- Uma denúncia que
circula nas redes sociais mostra
um veículo que supostamente
teria sido usado para assediar mulheres na cidade. As
mensagens informaram que
dois homens, em um carro
de cor branca, estavam perseguindo as vítimas próximo
a região da Avenida Cívica
e do Terminal Rodoviário
Geraldo Scavone, no Mogilar. Em outra mensagem uma
mulher teria sido seguida por
um carro preto próximo ao
Terminal Central, no centro.
O texto de uma das denúncias diz “para as meninas
que descem no Terminal
Central, tomem cuidado”.
Uma vítima revela que estava
saindo de um curso por volta
das 18h30, no centro de
Mogi, quando um veículo
preto encostou próximo
a ela. “Um cara alto com
blusa de touca me parou e
me mandou entrar dentro
do carro, me puxou pelo

braço tentando me agarrar,
mas graças a Deus consegui
me soltar”. Ela contou, ainda,
que buscou ajuda no terminal
de ônibus.
A reportagem do Mogi
News entrou em contato
com a Polícia Militar que
disse em nota que realiza
o policiamento ostensivo e
preventivo no local com base
em critérios técnicos e sistemas
inteligentes. Segundo a PM,
o local é área de interesse
da Secretaria de Segurança
Pública (SSP) e, após tomar

conhecimento do ocorrido Mogi - Em comemoração
pelas mídias sociais houve um ao Mês da Mulher, o evento
reforço do policiamento na Mogi Empreendedora será
região. De acordo com a nota, realizado na próxima quartao patrulhamento no Centro -feira, dia 23 de março, às 18
Cívico e Mogilar, é realizado horas, no Centro Municipal
pelo 17º Batalhão de Polícia de Formação Pedagógica (CeMilitar Metropolitano, confor- mforpe). A ação será realizada
me planejamento elaborado pelo Sebrae-SP, Prefeitura de
pela Seção de Operações Mogi das Cruzes e Midas
após monitoramento dos Marketing e contará com
indicadores criminais.
discussões sobre os desafios
A Polícia Militar informou, enfrentados pelas mulheres.
ainda, que não consta boletim As inscrições são gratuitas e
de ocorrência de tentativa de são 500 vagas disponíveis.
sequestro no local mencionado.
A oficina “Descubra-se”,
da Erika Pereira, vai abrir
Mogi News/Arquivo
o evento. Erika é escritora,
mestra pela Universidade
Federal de São Carlos e membro da Sociedade Brasileira
de Coaching.
A programação seguirá
com um painel para discutir
o papel da mulher perante
os desafios enfrentados na
sociedade com a participação
de Stephanie Saito, empreendedora desde os 17 anos;
Gisele Cristine Boaventura,
Ação aconteceu próximo ao Terminal Central
que era funcionária da franquia

Emanuel Aquilera/Arquivo

Comemoração ao Mês da Mulher será no Cemforpe

que hoje é proprietária; e
Simone Silotti, produtora
rural de Quatinga que está
na lista das 100 mulheres
mais poderosas do Agro
da Forbes e idealizadora
do projeto Faça um bem
incrível.
O painel também contará
com a participação da Priscila
Yamagami Kähler, coprefeita
de Mogi das Cruzes; Simone
Margenet Cunha, presidente
do Fundo Social de Mogi

das Cruzes; Ada Cristina
da Costa, advogada; capitã
Brenda Benitez da Polícia
Militar; e Denise Mariano,
do Sesc de Mogi das Cruzes.
A iniciativa será no Cemforpe, localizado na rua
Antenor Leite da Cunha 55,
Nova Mogilar. As inscrições
podem ser feitas no link
https://bit.ly/Mogiempreendedora. Outras informações
no telefone (11) 4723-4510
(opção 4).
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Curso para construção civil
será oferecido para mulheres
Embora seja um profissão mais voltada para o publico masculino, ideia é que a mulher trabalhe onde desejar
Mogi - Uma parceria entre a
Prefeitura e o programa Via
Rápida, do governo do Estado,
oferecerá três cursos de capacitação gratuitos voltados à
construção civil e exclusivos
para mulheres. A iniciativa
tem como objetivo reforçar
que a mulher pode trabalhar
onde ela quiser, inclusive em
profissões tradicionalmente
masculinas, e faz parte das
ações em comemoração ao
Mês da Mulher. As inscrições
podem ser feitas pelo site
cursosviarapida.sp.gov.br até
o dia 27 de março.
Para fazer a inscrição, as
interessadas deverão acessar o
site cursosviarapida.sp.gov.br
e selecionar a cidade de Mogi
das Cruzes. Serão disponibilizados cursos de encanadora e
instaladora predial, de pequenos reparos em construção e
de pintora predial. Os cursos
terão 100 horas/aula cada um
e as participantes também
terão direito a bolsa-auxílio
no valor de R$ 210, paga pelo
Governo do Estado.

“O setor da Construção
Civil está aquecido com a
retomada da economia após
a pandemia e é destaque em
contratações em Mogi das
Cruzes. Estes cursos valorizam
a participação feminina no
mercado de trabalho e abrem
uma possibilidade importante
para a ampliação da presença
de mulheres nestas profissões,
que tradicionalmente empregam mais homens”, destacou
o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Inovação, Gabriel Bastianelli.
Além do mercado de trabalho
formal, esta é uma excelente
oportunidade para quem
quer trabalhar por conta. A
formalização como microempreendedora individual, por
exemplo, permite que a profissional preste serviços para
pessoas físicas e jurídicas e
tem outros benefícios, como
a contribuição previdenciária.
As ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Inovação para o
Mês da Mulher continuam até

Emanuel Aquilera

Inscrições para a capacitação deve ser feita até o dia 27 de março de forma online

o final de março. Na próxima
semana, serão disponibilizados vídeos e lives reforçando
a importância da presença
feminina em diversas áreas
como indústria, tecnologia,
proprietárias do próprio negócio

e a construção civil.
Além disso, a Prefeitura de
Mogi das Cruzes vem desenvolvendo uma série de ações
para valorizar a participação
das mulheres no mercado de
trabalho. No mês passado,

58 mulheres concluíram a
1ª fase do programa Bolsa
Trabalho, em parceria com
o Governo do Estado. Elas
foram certificadas e tiveram
os currículos cadastrados
no programa Mogi Conecta

Emprego.
Já neste mês, outras cem
mulheres foram selecionadas na primeira chamada da
2ª fase do programa Bolsa
Trabalho. Neste programa, as
participantes prestam serviços
em departamentos públicos
municipais e estaduais, durante
cinco meses. Neste período,
elas receberão bolsa-auxílio
no valor de R$ 540 por mês.
Elas também participarão de
cursos de capacitação profissional, da mesma forma que
ocorreu com as integrantes
da 1ª fase.
Mais informações sobre as
ações voltadas à empregabilidade para as mulheres em Mogi
das Cruzes podem ser obtidas
pelo telefone 4699-1600, do
programa Mogi Conecta Emprego. A iniciativa conta com
três unidades, localizadas nos
Terminais Central e Estudantes
e no CIC de Jundiapeba, que
reúnem serviços disponibilizados
pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Inovação e por parceiros.

Causa animal

Diversão

Parlamentares visitam
Hospital Arnaldo Pezzuti

Projeto Pedalar realiza
hoje o ‘Bicicleta Cultural’

Mogi - Uma comitiva de parlamentares que defendem a
causa animal no Estado esteve
na tarde desta sexta-feira no
Dr. Hospital Pezzuti Cavalcati
para verificar as denúncias de
abandono e maus tratos aos
animais que vivem no entorno
da unidade. O grupo formado pelo deputado estadual
delegado Bruno Lima (PP) e
vereadores Fernanda Moreno
(MDB) de Mogi das Cruzes,
Regiane de Castro (Podemos)
e Marcel Pereira da Silva (PTB),
de Suzano, tinha por objetivo
verificar os motivos que levaram a direção do Hospital
Dr. Arnaldo a proibirem por
protetores, ONGs e funcionários de alimentarem ou
assistência médica dos cães
que ali vivem.
Os parlamentares foram
recebidos por integrantes da
diretoria administrativa do
hospital. “Recebemos a informação que a diretoria técnica
distribuiu um comunicado
proibindo funcionários de
fornecerem alimentação aos

Parlamentares
foram recebidos
por integrantes
da diretoria
administrativa
animais, sob risco de serem
penalizados administrativamente.
Além disso, representantes de
ONGs e protetores que residem
na região, foram proibidos de
adentrar na área para assistir os
animais, o que é um absurdo.
Deixar animais com fome e
sede é maus tratos. Viemos
aqui para entender o motivo”,
comentou o deputado estadual
Bruno Lima, que há alguns
dias apresentou requerimento
de informações na Assembleia
Legislativa (Alesp).
A vereadora Fernanda
Moreno (MDB) conta que
também estranhou a decisão
da diretoria técnica do hospital. “O trabalho voluntário

de assistência aos animais que Everton Dertonio*
circulam nesta comunidade
acontece desde 2013. Ha- Mogi - O Projeto Pedalar,
via um consenso. Protetores, em parceria com a Secretaria
ONGs e alguns voluntários Municipal de Mobilidade
se revezavam para acesso Urbana, com o apoio da
a tratamento veterinário e Associação dos Empresários
castração. Havia a necessidade de Turismo Rural (Asdetur),
de ampliar o trabalho com os promove hoje a “Bicicletada
animais, principalmente uma Cultural”. O evento aconpolítica de castração, o que não tecerá na Avenida Cívica,
aconteceu”, explicou. “Mas com entrada gratuita e sem
decidir assim suspender tudo necessidade de inscrição, a
é no mínimo, um retrocesso”, partir das 9 horas.
completou. “Entendemos
Patrícia Maria da Silva,
que trata-se de uma região organizadora do evento
hospitalar que é ampla e que, diz que o evento tem a
com boa vontade, é possível “intenção de fazer emergir
implantar uma política de bem vários grupos de pedal e
estar das pessoas e dos animais. mostrar que a bicicleta é
Para estes, criar política de plural”. O encontro contará
identificação, vacinação, cas- com a presença de Bicicletas
tração para posterior doação”, Antigas, Low Bikes, Desafio
completou Fernanda Moreno. Low e Manobras, Oficina
Representantes do Hos- Jogos de bicicletas para
pital Dr. Arlando Pezzuti se crianças, palestras e uma
comprometeram a trabalhar grande reunião das bikes.
em conjunto com os parDurante o encontro de
lamentares para implantar bikes antigas o propósito
políticas públicas em favor é reunir colecionadores
dos animais.
a fim de compartilharem

Wanderley Costa/Secop Suzano

Ideia é mostrar a integração da bicicleta nas cidades

conhecimento sobre um
dos veículos mais antigos
da humanidade, a bicicleta. Toda pessoa que tenha
uma bicicleta antiga pode
participar do encontro, sem
nenhuma taxa de inscrição.
Também haverá premiações.
O Projeto Pedalar levará
aos visitantes um pouco sobre
a importância da bicicleta
nas cidades e sua integração.
A oficina será direcionada

para crianças de 2 a 6 anos.
Serão apresentadas algumas
técnicas para aprender a
pedalar usando as bicicletas
de equilíbrio. “Confiamos na
ferramenta bicicleta como
forma de contribuir para
cidades melhores, com mais
qualidade de vida. Vibramos
para que mais pessoas usem
as bicicletas mais vezes”,
apontou Patrícia.
*Texto supervisionado pelo editor.
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Parceria de Bertaiolli e Caio
Cunha garante 2º Bom Prato
Deputado federal vai enviar um repasse da orde de R$ 2,5 milhões para a instalação da unidade de Jundiapeba
Mogi News/Arquivo

André Diniz

Mogi - A ação conjunta entre
o prefeito Caio Cunha (Pode)
e o gabinete do deputado
federal Marco Bertaiolli (PSD)
confirmou, nesta semana, a
instalação da nova unidade
do restaurante popular Bom
Prato no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes,
a segunda da cidade.
O anúncio foi feito nesta
semana, em que o governador João Dória (PSDB)
prometeu para o segundo
semestre a vinda da nova
unidade do programa que
oferece refeições a preços
acessíveis. Também foi confirmado o investimento
de R$ 3,6 milhões em 20
unidades em todo o Estado,
incluindo uma na cidade
de Ferraz de Vasconcelos.
O novo espaço em Jundiapeba funcionará em um
edifício próximo à estação
da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos
(CPTM), entregue em 2020

O novo espaço
em Jundiapeba
funcionará em
um edifício
próximo à
estação

Anunciada na semana passada, nova unidade do Bom Prato em Mogi estará pronta no segundo semestre

pela Prefeitura, na última
gestão municipal. Desde
então, a comunidade aguarda
a confirmação da utilização
do espaço, que chega com

o anúncio do governo do
Estado. A unidade será instalada no segundo semestre.
O prefeito Caio Cunha
(Pode) agradeceu em suas

Av. Engenheiro Miguel Gemma

redes sociais pelo trabalho
em conjunto com o deputado federal, e afirmou que o
convênio para a instalação
da nova unidade deve ser

assinado em breve com o
governo do Estado.
A equipe do deputado
Bertaiolli confirmou que
o aporte financeiro para

a instalação da segunda
unidade do Bom Prato em
Jundiapeba deverá ser de
R$ 2,5 milhões, lembrando
o trabalho desenvolvido
pelo gabinete que começou
no final de abril.
“Jundiapeba conta com
mais de 60 mil moradores.
Foram feitos estudos técnicos, mas a participação
é de toda a comunidade.
Precisamos que todos estejamos juntos numa só
voz e caminho, e que as
forças políticas se unam
aos anseios da comunidade
e ganhem força”, ressaltou
Marco Bertaiolli

Micro e pequenas empresas

Faixa reversível começa a Parcelamento de débitos
valer amanhã, às 9 horas deve começar em abril
Mogi- Os motoristas que
chegam ao município pela
avenida Engenheiro Miguel
Gemma no horário de pico
da manhã poderão utilizar,
a partir de amanhã, a faixa
reversível no trecho entre as
avenidas Júlio Perotti e Santa
Rita. A medida será adotada
de segunda a sexta-feira, das 7
às 9 horas, no sentido bairro-centro, e poderá ser usada
por veículos leves.
Na quarta-feira passada,
a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana realizou
um teste no local, que teve
resultados positivos. A equipe
técnica da Pasta continuará
fazendo o acompanhamento
no local, para verificar o comportamento dos motoristas
durante os diversos dias e
adotar ajustes, caso sejam
necessários.
Durante o período de validade
da faixa reversível, os motoristas
de veículos leves que trafegam
no sentido bairro-centro da
avenida Engenheiro Miguel
Gemma poderão continuar

na via após o encontro com a
avenida Júlio Perotti e chegar
à avenida Santa Rita. De lá,
eles poderão utilizar a via para
acessar a avenida Vereador
Narciso Yague Guimarães ou
seguir para a região central
pelo bairro do Socorro.
Caminhões e ônibus não
poderão circular a faixa reversível. Assim, estes veículos e
os motoristas que têm com
destino Cezar de Souza permanecerão utilizando a avenida
Júlio Perotti e, posteriormente,
a avenida João XXIII.
“A melhoria da circulação

viária é uma das prioridades
em mobilidade urbana, uma
vez que tem impacto para os
veículos particulares e para
o transporte coletivo. Estão
sendo realizadas diversas ações
para a melhoria da fluidez
do trânsito entre a região
leste de Mogi das Cruzes e os
bairros próximos ao Centro,
que apresenta dificuldades,
principalmente no período
de pico da manhã. A faixa
reversível da avenida faz parte
deste trabalho”, destacou a
secretária municipal de Mobilidade Urbana, Cristiane Ayres.
Divulgação

Medida será adotada no sentido bairro-centro

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Everton Dertonio
Katia Brito

Região - Mais de 400 mil micro
e pequenas empresas do país
devem ser beneficiadas com
o parcelamento especial de
débitos, publicado na última
sexta-feira no Diário Oficial.
O anúncio foi feito pelo deputado federal Marco Bertaiolli
(PSD), relator do projeto na
Câmara Federal e coordenador
da Frente Parlamentar Mista
do Empreendedorismo, em
suas redes sociais. O Programa de Recuperação Fiscal
(Refis) será aberto nos sites
da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN)
e da Receita Federal no dia
1º de abril, com prazo até o
dia 29 de abril.
O presidente Jair Bolsonaro
havia vetado o Projeto de
Lei Complementar (PLP)
46/21, aprovado no ano
passado, que cria o programa de parcelamento de
dívidas de micro e pequenas

Marco Bertaiolli foi relator do projeto na Câmara

empresas participantes do
Simples Nacional, inclusive
microempreendedores individuais (MEI) e empresas
em recuperação judicial. A
decisão foi derrubada no
Congresso Nacional.
De acordo com Bertaiolli, na live, no mesmo dia da
promulgação da lei, houve
uma reunião do Comitê Gestor
do Simples Nacional para
sua regulamentação. Com
a adesão ao Refis, segundo

ele, é preciso reunir as dívidas e efetuar o pagamento
de uma entrada referente a
1% do total, mas que pode
ser parcelada em oito vezes.
O parcelamento do débito
total pode ser feito em 180
vezes. Também estão previstos
descontos em juros, multas
e encargos proporcionais a
queda de faturamento. O
prazo para adesão que terminaria no dia 31 de março foi
estendido para 29 de abril.
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“ O sorriso é a melhor resposta
para um olhar.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
Aos aniversariantes de hoje parabéns! Que venha um novo
ano repleto de risos e de abraços apertados! Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

FELICIDA DE, QUEM É VOCÊ
Todos a buscam, todos a querem,
mas a verdade é que poucos a

é ninguém para julgar.
Mas na maioria dos casos a

encontram, pois muito poucos sabem

verdadeira felicidade vive em

onde se encontra a felicidade. E

coisas mais abstratas, simples e

quem, ou o que é, essa felicidade?

baratas como o amor, a amizade,

Todos têm palpites, uns mais

um momento de relaxamento, um

corretos que outros, certamente, mas

sorriso sincero, um abraço apertado,

nunca há um consenso. E por quê?

um beijo sentido.

Porque a felicidade não se define, ela

Não importa onde vive a felicidade

se sente e vive no coração de cada

para você, o que importa é que você

um de nós de forma diferente.

a procure, a saiba identificar e a viva

Muitos acham que felicidade

intensamente. Seja feliz!

é igual a dinheiro, fama, sucesso
ou objetos caros. Mas será? Talvez
uma minoria seja capaz de se sentir
realizada e completa apenas com
bens materiais, e se assim é, ninguém

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

DICAS DA
SEMANA

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

O USO DO CELULAR POR CRIANÇAS
“Tudo acontece no tempo certo!” Quando se trata de crianças
e o uso dos celulares, esse tempo deve ser controlado e não
exceder. O uso excessivo pode trazer consequências para o
desenvolvimento cognitivo e social, causar o sedentarismo, ou
agitação e ansiedade.
Não somos contra os eletrônicos, ao contrário, a questão é
controlar o tempo de uso.
“De acordo com a OMS: Crianças de 02 a 05 anos podem utilizar tais
dispositivos por, no máximo, 1h por dia”. Disponível em Tonello.
med/OMS.
CELULAR AO IR DORMIR:
“Uma pesquisa do King’s College, de Londres, detectou efeitos
negativos do uso do aparelho no período de descanso, o distúrbio
do sono na infância é conhecido por causar danos à saúde mental
e física, o conteúdo pode ser estimulante e atrasar o início do sono,
e a forte luz emitida pelas telas prejudica a visão e afeta o relógio
biológico”. Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/
geral-42603165
DICAS:
Faça combinados com a criança.
Ofereça histórias antes de dormir, isso fará com que ela relaxe e
tenha uma noite de sono tranquila.
Use um “timer” para administrar com a criança o tempo de uso
dos eletrônicos.
Crie um espaço em casa para a criança brincar, fazer descobertas,
se movimentar...
Ofereça alguns momentos do brincar juntos.
Quer saber mais? Acesse o site: colegiointerativomogi.com.br
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Procon-SP lançará selo para o segmento da longevidade
O Procon-SP lança na próxima quinta-feira, às 14h30, os selos de Eficiência
e Empresa Verificada, nos segmentos Racial, Longevidade e Diversidade.
Também haverá a entrega simbólica de chaves de viaturas aos Procons
municipais. O evento no Memorial da América Latina, em São Paulo, contará
com a presença do diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez,
entrevistado pela página na semana passada, que tem como um dos focos
de seu trabalho a defesa de direitos da pessoa idosa.

PREVENÇÃO

Quedas impactam a mobilidade,
a saúde e a autonomia de idosos
Especialista alerta que a queda em pessoas idosas não é normal, e possíveis causas precisam ser investigadas
Katia Brito

A fratura do colo do fêmur é a mais comum entre
as pessoas idosas que sofrem
quedas, como ocorreu recentemente com o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, de 90 anos, que precisou
passar por uma cirurgia e se
recupera em São Paulo. De
acordo com o fisioterapeuta Hudson Azevedo Pinheiro, que é secretário adjunto
da Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia do
Distrito Federal (SBGG-DF),
este agravo aumenta o risco
de hospitalização e de morbidade, perda de independência e até mesmo morte
em idosos, principalmente
os mais longevos.
O especialista explica que
quedas são mais comuns em
pessoas idosas em decorrência das alterações que podem acontecer, geralmente,
associadas ao processo de
envelhecimento, como, por
exemplo, a diminuição de
reflexos posturais, da acuidade visual e da força muscular. “Muitas vezes associado ao desengajar das tarefas
sociais como aposentadoria,
a diminuição do nível de atividades e isso tudo compromete para que a queda possa
acontecer”, avalia.
Entre os fatores associados
ao risco de queda, Pinheiro
destaca a questão medicamentosa. A diminuição sensorial,
de acordo com ele, quer seja
por alterações no tato ou na
visão, pode estar vinculada
ao uso inapropriado de al-
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Medidas preventivas
devem ser adotadas

Dispositivos como bengala e andador ajudam a devolver o direito de ir e vir a pessoa idosa

guma medicação, como os
psicotrópicos, que devem ser
utilizados com parcimônia.
As questões ambientais
também precisam ser levadas
em conta, segundo o fisioterapeuta, como o tipo adequado de calçado e de piso, e a
indicação ou não de algum
dispositivo como bengala e
andador. “É importante deixar bem claro que cair nunca
normal. Então se um idoso
vem apresentando episódios
de queda, vale a pena buscar um especialista”, orienta.
No caso de tratamento cirúrgico, por exemplo, Pinheiro explica que o período de
imobilização na recuperação,
pode culminar na perda mais
acentuada de massa de força
muscular. Também há reflexos em questões cognitivas

e emocionais, como o medo
de uma nova queda, que afeta a autonomia, a qualidade
de vida e a independência.
O secretário adjunto da
SBGG-DF relata que há subnotificação, partindo do pressuposto que cair é normal ou
uma coisa boba. “É importante estar documentando e
verificando. É considerado
um caidor recorrente aquele
que apresenta mais de duas
quedas em um ano. Então
até a primeira queda acontecer, muitas vezes, o risco
de um novo episódio é baixo.
A partir da segunda queda
num período de um ano, a
chance desse evento ser recorrente acaba aumentando”.

Dispositivos
Embora sejam vistos com

O tratamento de quedas
em idosos, de acordo com
fisioterapeuta Hudson
Azevedo Pinheiro, secretário adjunto da Sociedade
Brasileira de Geriatria e
Gerontologia do Distrito
Federal (SBGG-DF), é
multidimensional e multifatorial. Para prevenir, ele
recomenda no ambiente
doméstico a retirada tapetes, assim como o uso
de extensões ou edredons
e cobertores compridos.
Há também ambientes
com mais risco, segundo
Pinheiro, como o banheiro que deve contar com
barras de apoio de segurança e, em alguns casos,
uma cadeira para higienização e banho. Também
são recomendadas fitas
antiderrapantes e, no período noturno, uma luz

preconceito, o fisioterapeuta ressalta que dispositivos,
como bengala e andadores,
que auxiliam a marcha, devolvem o direito constitucional de ir e vir às pessoas
idosas. A orientação é usar
segundo a prescrição, com
o objetivo melhorar a percepção e o tato.
“O problema é que, muitas vezes, é prescrito por um rampa. Isso consegue proprofissional de saúde, mas em mover com mais segurança
nenhum momento é dada e confiança o uso”, salienta.
A cantora Fafá de Belém,
a oportunidade para o que
chamamos de um ‘teste drive’ técnica do programa The
com o dispositivo. Na minha Voice+ (Globo), voltado para
prática clínica, além de pres- talentos 60+, apareceu na
crever, eu treino esse disposi- atração com uma bengala e
tivo. Como ele vai fazer para chamou a atenção. Ela pasandar em diferentes tipos de sou por uma intervenção citerreno, quer seja domiciliar rúrgica em janeiro, e se maou mesmo comunitário, o nifestou pelas redes sociais:
acesso a uma escada, uma “Uma pessoa idosa usando

de apoio.
O fisioterapeuta orienta que sejam avaliados
os medicamentos, feito
o controle de episódios
de hipotensão e hipoglicemia, e ainda verificada
questões alimentares e nutricionais. A dor cervical e
o aumento de tensão nessa região, de acordo com
ele, também pode levar a
fraqueza muscular e déficit sensoriais, que podem
melhorar ou ser corrigidos
com o acompanhamento
de um fisioterapeuta.
Pinheiro ressalta que a
abordagem para o idoso
caidor é multifatorial e é
preciso que ele participe
como parceiro e agente
desse processo: “Cair nunca é normal. A gente precisa entender o que está
levando a quedas”. (K.B.)
bengala se torna, aos olhos da
sociedade, alguém limitado,
lento, dependente. E o objetivo da bengala é justamente
o oposto! É nos proporcionar segurança, movimento!”.
O fisioterapeuta afirma
que há impacto também nos
cuidadores familiares, que
acabam servindo de apoio
no lugar dos dispositivos, o
que pode levar a problemas
de coluna e nos ombros.
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Cuidados com saúde
bucal devem crescer

Campanha de combate
à tuberculose segue
em Poá até dia 28
Divulgação

Dia 20 de março é o Dia Mundial da Saúde Bucal, e o sorriso volta a ser destaque
Divulgação

Após dois anos escondidos atrás das máscaras, os
sorrisos começam a retornar
para as ruas. A decisão de
desobrigar o uso dos itens
em locais públicos coloca
em evidência a importância
dos cuidados com os dentes e coincide com o Dia
Mundial da Saúde Bucal,
celebrado hoje, dia 20 de
março.
Para a Associação Paulista
dos Cirurgiões-Dentistas
Regional de Mogi das Cruzes
(APCD RMC), o Dia Mundial
da Saúde Bucal serve como
um alerta para os cuidados
que ficaram em segundo
plano durante a pandemia
de Covid-19.
Cárie, periodontite e tártaro são alguns dos problemas bucais mais comuns.
Além de causarem dor e
incômodo, comprometem Cárie, periodontite e tártaro são alguns dos problemas bucais mais comuns nos consultórios
o relacionamento pessoal
e profissional, afetam a adequado”, destaca a vice- procedimentos oferecidos para o tratamento indicado.
autoestima e confiança. -presidente da APCD RMC, estão o de gengiva, canal, Para agendar o atendimento,
A boca é responsável por Roberta Suely Siqueira da restauração, extração de basta entrar em contato
diversas funções, entre elas: Silva Spinosa.
dentes, implantes, próteses, pelos telefones 4790-3969
a fala, a alimentação e as
De acordo com Roberta, além de limpeza dos dentes e 4699-1805.
expressões, por isso, os os casos que ficaram repre- com aparelho de última
A APCD-RMC fica na rua
cuidados com órgão são sados durante os últimos geração. O tratamento de Delphino Alves Gregório, 50,
essenciais, já que o seu mau dois anos começarão a chegar Harmonização Orofacial é no bairro do Mogilar. Para
funcionamento compromete aos consultórios. “Os den- outra novidade.
saber de todas as novidades
outros sistemas.
tistas continuaram com os
O atendimento nas clínicas sobre os tratamentos ofereUm levantamento da atendimentos na pandemia,
cidos, acesse as redes sociais
Aliança para um Futuro Livre seguindo os protocolos de
(Instagram e Facebook) da
da Cárie (ACFF) em todo segurança. Agora, os proentidade (@apcdrmc) e o
mundo, cerca de 100% dos fissionais terão que estar
site (www.apcd-rmc.com.br).
adultos têm ou já tiveram preparados para atender
cárie dentária. Na infância, essa demanda. É importante Especialista avalia
Flexibilização
esse número chega a 600 entrar em contato com os que casos que
Na última quinta-feira, foi
milhões de crianças.
pacientes e lembrá-los da ficaram represados
anunciada pelo governo do
“Nos dois últimos anos, importância dos cuidados começam a chegar
Estado a flexibilização do
parte das pessoas acabou com a boca”, acrescenta.
uso de máscaras em todos
aos profissionais
os ambientes do Estado de
negligenciando as visitas
São Paulo, com exceção do
aos dentistas, inclusive, Clínicas da APCD
transporte público – e seus
muitos pacientes, utilizaram RMC
máscaras para esconder
Para democratizar os
respectivos locais de acesso,
problemas bucais, como atendimentos, a regional
como estações de Metrô – e
falta de dentes, dentes tortos da APCD em Mogi conta vinculadas começa com o nos locais destinados à prese com cáries. Essa é uma com clínicas de atendi- processo de triagem, onde é tação de serviços de saúde.
grande preocupação, pois os mento com a maior parte feita uma avaliação clínica. O fim da obrigatoriedade do
casos acabam se agravando do tratamento subsidiada A etapa seguinte é o enca- uso em ambientes abertos
com a falta de tratamento pela entidade. Entre os minhamento do paciente já havia ocorrido no dia 9.

Ultrassom especializado
para rastreamento e
prevenção do câncer
Exames realizados por
médico especialista em
diagnóstico por imagem

Mama

Articulares

Abdome Total

Transvaginal

Tireóide

Próstata
e muitos outros

Cervical

Ação visa ampliar informação e intensificar a coleta de exames

A Secretaria de Saúde
de Poá iniciou na última
segunda-feira a Campanha
de Combate à Tuberculose.
A ação segue até o dia 28
de março e tem como objetivo ampliar a informação
sobre a doença e realizar a
intensificação de coleta de
exames e acompanhamento
especializado. O serviço
é oferecido no Serviço de
Assistência Especializado
(SAE), das 7 às 16 horas.
De acordo com a coordenadora do órgão, Renata Yeda, as equipes estão
realizando a busca ativa
de sintomas respiratórios
da doença por meio da
oferta do exame de coleta
de escarro. É preciso ficar
alerta para os seguintes
sintomas: tosse há mais de
três semanas, febre, suor
noturno, perda de apetite e
de peso, cansaço e fadiga.
Além disso, na próxima
sexta-feira será realizada uma
ação de conscientização na
Praça dos Expedicionários,
das 10 às 13 horas. “Vamos
fazer coleta de material para
baciloscopia de pessoas
com sintomas sugestivos de
tuberculose, encaminhamento de munícipes que
apresentaram sintomas na
abordagem ao SAE, além
de entregar panfletos, kits
com informações sobre
tuberculose, HIV, hepatites virais e hanseníase,

Central de Agendamento

bem como preservativos
feminino e masculino”,
detalhou.
De acordo com o diretor do
Departamento de Vigilância
em Saúde, Leonardo Barbosa
Garcia, o objetivo da ação
é incentivar a prevenção.
“Estudos realizados pela
Organização Mundial de
Saúde (OMS) apontam o
aumento dos casos no período
da pandemia de Covid-19.
A realização da campanha
segue determinação do
Ministério da Saúde com o
intuito de realizar exames
em pessoas sintomáticas
e prevenir complicações
por diagnósticos tardios”,
destacou.
O secretário de Saúde,
Alexandre Provisor, explicou que a cidade segue
a estratégia da OMS para
erradicar a tuberculose até
2030. “Em Poá, foram 51
novos casos notificados e
quatro óbitos em 2020 e 34
novos casos em 2021, com
um óbito registrado. O que
demonstra a importância
de continuarmos dando a
devida atenção para esta
doença. A prevenção é
sempre o melhor remédio e
por isso é muito importante
ficar atento aos sintomas”,
alertou.
Mais informações pelos
telefones 4636-3875 ou
4639-7204 (ambos com
whatsapp).

Você não fica
em fila de espera

Os exames
são agendados

(11)
(11)

R. Osmar Marinho Couto, 78, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP • Siga-nos nas redes sociais:

Mais conforto e
comodidade para você
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