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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Sete casos de feminicídio são
registrados entre 2020 e 2021
No primeiro ano foram cinco crimes cometidos em cidades do Alto Tietê, ao passo que no ano seguinte foram dois
Mogi News/Arquivo

Dados SSP apontam que, no Alto
Tietê, entre 2020 e 2021, houve sete
casos de feminicídio. Porém, apenas
neste ano, duas tentativas ocorreram
em Suzano, e uma morte confirmada
em Itaquá. No país, em média, uma
mulher foi vítima a cada 7 horas no
ano passado, de acordo com o relatório Violência contra Mulheres do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Cidades, página 6

Wagner Giurni Gomes

COMANDANTE
DO CPA-M/12
CONCEDE
ENTREVISTA
Coronel Giurni conversou com
a reportagem durante a tarde de
sexta-feira e afirmou estar preparado para comandar a PM no
Alto Tietê. Cidades, página 6

NO VASQUEZ

Encerramento
do mês da
mulher será na
quarta feira.p4

mínima

máxima

15º

26º

Sol com muitas nuvens durante o dia.

Hoje

Divulgação/PMG

Guararema promove Domingão da
Vacinação contra Covid e gripe

CORREDOR

Mogi News/Arquivo

Neste ano foram duas tentativas de feminicídio em Suzano e um crime consumado em Itaquá

Novo caderno

Maturidade +
Saúde

Páginas 10 e 11

Ação ocorre no unidade Nogueira de vacinação
durante o período da manhã. Cidade, página 7

Páscoa promete preços altos para os
consumidores da região. Cidades, página 4
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Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

EDITORIAL

M

ra, ou menos insegura frente aos temores de
impacto na produção industrial na guerra
econômica contra a Rússia, dá uma rara janela de oportunidade para o empresariado e,
principalmente, para os gestores públicos de
todas as esferas.
Especialistas apontam que o recuo da moeda americana pode refletir no aumento do
investimento do setor agropecuário para o
mercado interno; do preço dos combustíveis
nos postos; aumentar o consumo de bens industrializados produzidos no país. No entanto, há também a janela de oportunidade do
real, com maior poder de compra no mercado internacional, influenciará na compra de
artigos importados.
Neste breve período até o final do primeiro
semestre, gestores públicos de todas as esferas
podem e devem buscar meios para fomentar o
empreendedorismo e a reativação dos setores
produtivos. Antes que qualquer aventureiro
lance mão, é dever dos agentes públicos, em
conjunto com a sociedade, buscar usufruir
deste momento ímpar em que o real se valoriza, a inflação recua e o consumo doméstico
pode aumentar.

ARTIGO
Mauro Jordão
josemaurojordao@gmail.com

O fim da beleza
O homem quer moldar o
mundo conforme sua mente humanista. O surrealismo
reflete o delírio onírico da
arte moderna. A arte tem
um rosto que personaliza e
emite sentimento. O conceito
de ser intelectual é de quem
aprova o que não entende
e que finge ver o que não
existe das pinceladas disformes daquele que se intitula
como artista, expondo na
tela o feio e o grotesco do
caos interno da sua mente
perturbada.
Numa bienal, a maioria do
que se acha em exposição,
chamada de arte, está despida de sentimento e beleza, frustrados ficam os seus
criadores por não conseguir
chocar o público. Querem
que a opinião pública consiga ver a “roupa nova do

rei” invisível por não existir.
Uma grande pedra exposta
no salão de uma Bienal não
pode ser apreciada como arte,
antes precisa ser esculpida
pelas mãos do artista. Será
que o mundo decretou o
fim da beleza?
Deve existir discernimento
no curador para catalogar o
que é arte e o que é picaretagem. Há em todos nós um
sentimento estético de beleza. Sabe por quê? Porque o
nosso Criador, Deus, nos fez
à sua imagem e semelhança, e todas as coisas criadas
por Ele, e nenhuma deixou
de ser, tem a sua marca estética de perfeição e beleza.
Fractal, reproduz e mantém
a beleza de modo perfeito
como fez Deus. Eduardo Kobra, bom desenhista e hábil
pintor realista, desenvolveu

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

CONTRACAPA

O fio da oportunidade
ais do que pânico moral, que
fantasmas ideológicos de ditaduras de extrema-esquerda ou
extrema-direita, ou mesmo sobre o espírito abstrato da corrupção, que infelizmente permeia todos os setores de nossa
sociedade, o principal interesse de gestores
públicos e agentes políticos é o desempenho
econômico do Brasil neste ano, que mostra-se cada vez mais decisivo como construção
de sociedade.
Nos alicerces da economia, está a cotação
do dólar frente ao real, que já foi motivo de
piadas e protestos, chegando na última sexta-feira abaixo da marca de R$ 5. A confluência
de ações internas como o aumento da taxa
básica de juros - o que acaba por atrair o capital estrangeiro - e o noticiário internacional
da guerra na Ucrânia afetando a dinâmica de
toda Europa, pode e vai refletir na nossa região e no nosso dia a dia.
O valor do dólar influencia desde o preço
do pão francês à política de vendas e investimentos de grandes empresas multinacionais,
muitas delas sediadas em nossa região. A posição do Brasil como uma opção mais segu-
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uma técnica original de muralismo que expõe para todos
na paisagem urbana sua arte
cheia de harmonia e beleza,
resgatando a memória da cidade de São Paulo.
Como é agradável olhar o
belo que surge das mãos do
Kobra, arte que nos dá uma
mensagem de paz, mesmo
vivendo na agitação de um
mundo apressado. Jesus nos
convida a observar as aves
do céu: a sua plumagem
multicolorida e o seu canto
melodioso. E mais: Ele disse “olhai os lírios do campo”
que nem Salomão em toda
sua glória se vestiu como
qualquer deles. Na Criação,
as mãos do artista supremo,
Deus, criou a arte viva com
a exímia capacidade divina
de produzir beleza usando
na fauna e na flora a cor, a
reta e a curva.

•••

editor@moginews.com.br
ALINE SABINO

OBRAS
Seguem dentro do prazo as obras
para a instalação da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense que vai implantar um sistema de
vigilância pela cidade. Inicialmente
com 100 câmeras, o objetivo é auxiliar nas ações de prevenção e combate ao crime. A sala que abrigará
a central está sendo adaptada nas
dependências do prédio da Secretaria de Segurança e o planejamento
de funcionamento do sistema está
sendo montado pela Guarda Civil
Municipal, Polícia Militar e Civil. Dos
100 equipamentos, 50 serão fixos e
os outros móveis, o que permitirá
uma flexibilidade e a elaboração de e
stratégias diferenciadas de vigilância.

VASECTOMIA
A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba vai dar início, amanhã, às cirurgias gratuitas de vasectomia em
pessoas que participaram do mutirão de cadastramento no último dia
11. A previsão é de que sejam realizadas 25 cirurgias por semana, chegando a cem cirurgias em um mês,
em homens que não desejam mais
ter filhos. A ação será no Centro de
Especialidades, localizado na rua

Mmdc, 58 - centro, e terá como pacientes elegíveis todos aqueles que
se cadastraram e receberam atendimento médico, psicológico e de enfermagem, ou seja, fizeram os exames pré-operatórios.

OAB SUZANO
A 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) recebeu na quinta-feira passada o conselheiro seccional Marcos da Costa
para palestra “Os Impactos das Tecnologias e o Futuro da Justiça”. O
encontrou reuniu cerca de 70 advogados suzanenses e marcou os 46
anos de fundação da Casa do Advogado em Suzano.Na oportunidade,
os profissionais da cidade puderam
refletir sobre os desafios da advocacia na atualidade, em meio à era
digital, e abordar o futuro da Justiça. A temática foi apresentada pelo
advogado Marcos da Costa, conselheiro da seccional paulista que já
ocupou a presidência do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil e da OAB São Paulo por
duas gestões, além de atuar como
vice-presidente, tesoureiro e presidente da Comissão de Informática Jurídica.

CHARGE

Mauro Jordão é médico
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Direito do consumidor

Itaquá e Santa Isabel recebem veículos para o Procon
Região - As cidades de
Itaquaquecetuba e Santa
Isabel estão entre os 105
municípios contemplados
com viaturas do Procon. As
chaves foram entregues, de
forma simbólica, na última
quinta-feira, no Memorial
da América Latina, em São
Paulo. O evento contou também com o lançamento das
cartilhas: Procon-SP Racial,
Longevidade e Diversidade e
os Selos Eficiência e Empresa
Verificada.
Na cerimônia, o Procon-SP,

Dayane Oliveira/AIPMI

Procons da região vão contar com novos veículos

que tem como diretor executivo, Fernando Capez, complementou, simbolicamente,

a entrega das chaves de
viaturas oficiais a Procons
municipais, cuja primeira

etapa ocorreu em setembro
do ano passado. Os novos
veículos, um total de 105
carros, serão utilizados para
o desenvolvimento de atividades de fiscalização do
mercado e de orientação e
atendimento ao consumidor.
O recurso para a compra dos veículos, no valor
total de R$ 6,2 milhões,
foi garantido por emenda
parlamentar do deputado
federal Celso Russomano
(Republicanos), conhecido
pela atuação na área do

execução da emenda deu-se
por Termo de Convênio
As chaves foram
firmado entre Procon-SP e a
entregues, de
Secretaria Nacional de Defesa
forma simbólica, do Consumidor (Senacon),
vinculada ao Ministério da
na última
Justiça.
quinta-feira
“Quando todos os Procons
municipais estiverem contemplados com as viaturas
vamos passar a instrumentá-los com equipamentos e
Direito do Consumidor, e computadores para que tudo
teve como finalidade fortale- seja informatizado e os Procer a estrutura dos Procons cons possam se conversar”,
Municipais do Estado. A afirmou Russomano.

MENOS TEMPO NO BUSÃO,
MAIS TEMPO PARA VOCÊ
A Prefeitura de Mogi está realizando um projeto piloto para
garantir melhorias no transporte público e torná-lo mais
moderno, rápido e eficiente. O nosso plano é que você tenha:
Viagens mais rápidas
Mais horários de partidas
Menos impacto no trânsito
Mais qualidade de vida
Mais economia no seu bolso

Saiba mais sobre esse projeto em
pravoce.mogidascruzes.sp.gov.br
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COMÉRCIO

Comerciantes da região estão otimistas para a primeira data celebrada sem restrições depois de dois anos

Páscoa deve ser lucrativa com fim
de restrições contra a Covid-19
Aline Sabino

Região- A Páscoa deste ano
pode ser uma data doce para o
paladar, mas não para o bolso.
Esta será a primeira vez, depois
de dois anos, que a data poderá
ser celebrada sem restrições
para o comércio devido ao
arrefecimento da pandemia
de coronavírus (Covid-19),
o que gera otimismo para o
setor. As lojas e supermercados
da região estão entrando no
clima e, mesmo com os preços
elevados, a expectativa é de
crescimento das vendas. Neste
ano, data será celebrada no
dia 17 de abril.
No entanto, segundo o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), os chocolates
em barra e bombons tiveram
um aumento de 10,74%. Já
açúcares e derivados, usados
em doces e sobremesas, acumularam uma alta de 19,85%.
No caso do açúcar refinado, a
variação chegou a 43,77%, o

Consumo

que certamente vai deixar os
preços mais salgados.
A pandemia enfraqueceu as
vendas de ovos de chocolate
em 2020 e 2021 por conta
das restrições de circulação,
por exemplo, que estabeleceu
o fechamento dos comércio,
e depois o funcionamento
com limitações. A Associação
Comercial de Mogi das Cruzes
(ACMC) estima um crescimento
de pelo menos 17% em relação
às vendas do ano passado, já
se comparado com 2020, a
alta deve ser de 23%.
Segundo a presidente da
ACMC, Fádua Sleiman, as
lojas estão comercializando
os produtos para a confecção
dos doces. “Nos mercados,
os chocolates já estão nas
prateleiras. Assim, como o
panetone, os ovos de Páscoa
são consumidos ao longo das
semanas que antecedem a data,
então, essa venda é constante
e muito importante para o
comércio. Estamos otimistas
com os resultados”, disse.
“Em 2020, tivemos um grande

Mogi News/Arquivo

também já se preparou para a
data. De acordo com a empresa,
a meta é vender o mesmo
volume de ovos de Páscoa
que o ano passado. A aposta
é no reforço do estoque dos
chocolates em barra, nesta
época do ano.

Suzano

Mesmo com os preços expectativa de vendas é grande

prejuízo. No ano passado, tiveram alta, mas a procura
conseguimos recuperar parte pelos produtos tem crescido.
das perdas, e agora estamos “As profissionais que nessa
otimistas. As vendas de Páscoa época contratam mais gente
se concentram nos 40 dias para ajudar e as pessoas que
depois do Carnaval. Já neste fazem os ovos em casa para
ano, após o cancelamento das família e amigos, tendência
celebrações, as compras estão que cresce a cada ano. Os
sendo antecipadas”, informou clientes notam que dá para
o comerciante mogiano, Luiz economizar e a qualidade é
excelente”, observou.
Cláudio França.
A rede Shibata Supermercados
Segundo França, alguns itens

Em Suzano, segundo Associação Comercial e Empresarial
(ACE), a expectativa para de
produtos relativos à Páscoa é
positiva. “Esta será a primeira Páscoa com o comércio
totalmente reaberto desde o
início da pandemia, em 2020,
o que é um atrativo a mais
para lojistas e consumidores,
que passaram os últimos dois
anos com lojas fechadas e/ou
com entrada restrita. Este fato,
por si só, deverá garantir um
volume de vendas maior e isso
deve ultrapassar os registros
de vendas do ano anterior”.
De acordo com a ACE, em
2021 as vendas foram melhores
que 2020, mas não chegaram
aos patamares de 2019, quando

não existia pandemia. “Para
2022, a expectativa é que os
números sejam maiores que o
período pré-pandemia, com um
bom fluxo de caixa para todos
os comerciantes. No entanto,
não podemos deixar de levar
em consideração o aumento de
preço dos produtos devido à
inflação, que pode ter impacto
nos hábitos de consumo da
população e deve reduzir
as listas de compras para a
Páscoa”, destacou.
A entidade apontou ainda
o impacto do preço do dólar
e a inflação. “O aumento
no preço dos combustíveis
também é um fator que afeta
os empresários, por ser uma
nova despesa para os estabelecimentos, que também está
intimamente ligado com os
novos preços dos produtos
comercializados”. A ACE disse
ainda que é esperado que haja
um pequeno aumento nos
valores dos itens vendidos e
dos serviços prestados, para
que o comerciante não saia
no prejuízo.

No Vasques

Venda de peixes deve aumentar Encerramento do mês da
com aproximação da Páscoa
mulher ocorre quarta
e de tilápia. Aniele de Jesus merluza e cação, peixes mais Mogi - Na próxima quarta- à saúde emocional e física
Guimarães, 34 anos, vendedora, populares”, afirmou.
-feira, o Fundo Social vai das mulheres, passando por
Mogi- Muitos católicos, devido afirma que já consome peixes
promover um evento especial, neurociência, motivação,
à Quaresma, período que an- semanalmente. “Eu gosto de Páscoa
que simboliza o encerramento funcionamento cerebral,
tecede a Páscoa, optam pelo fazer o peixe cozido, a tilápia
De acordo com o trabalho do “Mulher” – programação movimento bioemocional,
consumo de peixe em vez no molho fica muito boa”.
“Quaresma e seu Código Alimentar: de março em homenagem às longevidade, meditação,
de carne vermelha. Por isso,
Para Lucas Moura, pro- Limites e Possibilidades dos mulheres. Será um encontro alongamento. O objetivo é
neste período, as peixarias prietário de uma peixaria no Alimentos”, de Raniérica Silva no Theatro Vasques, que vai mostrar a importância de ter
costumam se preparar para centro, a expectativa é manter de Sousa Batista, é na Quares- reunir vídeo, foto, música, corpo e mente saudáveis e
atender um maior número o ritmo de vendas do ano de ma que os cristãos praticam o talk show com especialistas em harmonia.
A trilha sonora da noite
de clientes. Para Denilson 2021. “Nesta época, vendemos jejum e a abstinência de carne, e também a presença de
Hortencio, responsável por três vezes mais”, explicou. A ou de outros alimentos como mulheres de expressão, com será comandada pela canuma peixaria no bairro Jar- peixaria de Moura também não chocolates, bebidas alcoólicas. diferentes histórias de vida. tora Gabi Mendes, que já
dim das Acácias, as vendas vende bacalhau, favorecendo O consumo de peixes é muito
O evento terá início às se apresenta em inúmeros
aumentaram um pouco no o consumo de peixes frescos. associado à Quaresma e a Pás- 19 horas e, para a entra- eventos da cidade e trará
começo do mês, mas deve ser “Os peixes que mais saem coa estando ligada à história da, o Fundo Social pede repertório especialmente
mais significativo na própria são sardinha, corvina, filé de do cristianismo.
a doação de dois pacotes selecionado para o evento.
semana da Páscoa, que este
Na sequencia, será aprede absorventes, que serão
Camila Igisk / Unsplash
ano será celebrada no dia 17
direcionados à campanha sentado um vídeo, produzido
de abril.
Tia Chica. A primeira atração durante o ensaio fotográfico
O bacalhau, embora seja
da noite será um talk show, realizado no dia 10 de martradicionalmente consumido
que terá a participação da ço, já pela programação do
psiquiatra Pamela Costa e “Mulher”. Na data, o Fundo
na Páscoa, não é vendido na
peixaria. “Não vendo, porque
da educadora física Kaori Social convidou dez mulheres
os grandes mercados têm
Sakuma, com mediação da que representam diversas
um preço melhor e nem tem
presidente do Fundo Social causas do universo feminino,
procura também”, explicou
de Mogi, Simone Margenet para que tivessem um dia de
Hortencio. Entre os peixes
Cunha.
beleza e também estrelassem
mais comprados pelos clientes,
Ao longo do bate-papo, uma sessão de fotos.
O ensaio fotográfico foi
ele lista a sardinha e o cação,
serão abordados assuntos
e filés de merluza, de pescada Consumo de peixe aumenta no período da Quaresma
que aludem diretamente feito em parceria com o

Raissa Sandara

Estúdio Marina Neves Photoboutique e teve atuação
voluntária de outras profissionais, como a cabeleireira
e proprietária do Studio
Thay Costa, Thayná Costa,
a maquiadora e consultora
de imagem Naiara Luísa, a
penteadista especialista em
noivas e eventos sociais, Aline
Feitosa, a fotógrafa Marina
Neves e também a assistente
de fotografia, Meire Neves.
As fotos foram reveladas
e emolduradas em parceria
com a Mogi Foto e JMolduras. Ao término do evento,
todas serão entregues às dez
mulheres que estrelaram a
sessão fotográfica.
“Esta é nossa maneira
de homenagear todas as
mulheres e encerrar essa
programação, que foi planejada com muito carinho
pelo Fundo Social. Contamos
com a presença de todos
para essa noite tão especial”, destaca a presidente
do Fundo Social de Mogi,
Simone Margenet Cunha.
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CONQUISTA

Cidade é reconhecida como polo
de tecnologia e de inovação
Cidade foi classificado como território de Arranjo Produtivo Local em Tecnologia da Informação e Comunicação
Mogi - O município conquistou um importante
reconhecimento das ações
desenvolvidas para o incentivo à tecnologia e inovação.
Na última quarta-feira, o
município foi classificado
como território de Arranjo
Produtivo Local em Tecnologia
da Informação e Comunicação (APL TIC). O anúncio
foi feito pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
do governo do Estado.
“O reconhecimento de
Mogi das Cruzes como APL
TIC coloca o município em
destaque no Estado e no
país como uma cidade que
fomenta negócios que tenham
como base a tecnologia da
informação e a comunicação.
Também é um reconhecimento
ao ambiente de inovação e
empreendedorismo de base
tecnológica que vem sendo
criado no município e é uma
das principais diretrizes da
nossa administração”, destacou o prefeito Caio Cunha.
Com a classificação, Mogi

passa a ser reconhecida como
um polo de desenvolvimento
em tecnologia e inovação.
O município também pode
receber o repasse de recursos
para novas ações e projetos
e iniciativas governamentais
de fomento aos setores. A
APL TIC de Mogi terá como
entidade gestora o Alto Tietê
Valley, referência em processos
de inovação.
“A parceria da prefeitura com
as instituições e entidades do
município foi decisiva para
que Mogi das Cruzes tenha
chegado a este nível de destaque e reconhecimento na
inovação, que é pioneiro na
nossa região. A administração
vem trabalhando para criar
um ambiente favorável de
negócios e tivemos um apoio
fundamental do escritório
regional do Sebrae-SP, que nos
instruiu e acompanhou todo
o processo. A participação do
Alto Tietê Valley também foi
essencial para que a cidade
chegasse ao reconhecimento
como APL TIC”, afirmou o

Divulgação/PMMC

de mão de obra qualificada.

Benefícios

Polo Digital é uma das ações de destaque no segmento realizada pela prefeitura

secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e
Inovação, Gabriel Bastianelli.
Ele lembrou que a estrutura
de inovação e tecnologia existente foi fundamental para o
reconhecimento. Fazem parte,

Jiu-Jitsu

ações com participação direta
da prefeitura, como o Polo
Digital, a legislação do Sistema
Municipal de Inovação e a
existência de um Conselho
Municipal de Inovação e
Tecnologia (CMIT) atuante.

Mogi também conta com
entidades voltadas à inovação,
empresas especializadas no
setor e instituições de ensino
públicas e particulares com
cursos voltados à área da
tecnologia para formação

A classificação conferida
pelo governo do Estado dá
ao município a possibilidade
de acesso a políticas e ações
destinadas ao fortalecimento
do setor de tecnologia da
informação e comunicação;
a promoção, divulgação e
reforço da identidade do
APL TIC; e a possibilidade
de participação em editais de
chamamento público para
fomento promovidos pela
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado. Além
disso, as empresas inseridas
no APL terão acesso a linhas
de crédito específicas públicas
ou privadas.
Também existe a possibilidade de participação
do município em editais e
demais projetos promovidos
por entidades parceiras e em
feiras e eventos promovidos
ou apoiados pela Secretaria
Estadual de Desenvolvimento
Econômico.

31 pessoas

Termina amanhã prazo para
Jovens sonham disputar
campeonato em Abu Dhabi aderir ao Bolsa Trabalho
Everton Dertonio*

Itaquá - Felipe Fontes e
Emanuel Almeida, 15 e 10
anos, são os primeiros do
ranking em suas respectivas
categorias, Infanto Juvenil B
categoria Pena e Pluma, pela
Confederação Brasileira de
Jiu-Jitsu (CBJJ). Os jovens
são alunos dos professores
Gustavo e Bruno Almeida
e sonham em disputar o
World Professional Jiu-Jitsu
Championship 2022, que
acontecerá em Abu Dhabi,
capital dos Emirados Árabes,
em novembro.
Felipe disse não saber
explicar a sensação de ser
o número um do ranking,
mas seu professor falou o
porquê de seus alunos serem
vencedores. “São meninos
da periferia de Itaquá. E se
destacam bastante nas competições, fazem da dificuldade
um esforço maior para as
conquistas”, comentou.
Para o jovem, seria impossível saber quem se tornaria

caso não tivesse conhecido
o professor, figura pela qual
sente grande admiração e
carinho, sentimentos que
Gustavo também disse compartilhar. Felipe atribuiu
ao professor seus títulos
brasileiro, sul-americano e
mundial.
O maior objetivo de Felipe, segundo ele próprio, é
conquistar coisas maiores no
esporte, como lutar fora do
país, mas atenta que para que

isso seja possível, é preciso
arrecadar dinheiro. Por isso,
os atletas e seus professores
fizeram uma vaquinha online
para tentar representar o Brasil
no campeonato mundial de
Abu Dhabi. A meta é chegar
em R$ 30 mil, que cobriria
o custo das inscrições dos
jovens e as passagens e hospedagens para as competições
no Oriente Médio.
*Texto supervisionado pelo editor.
Divulgação

Felipe Fontes (esq.) e Emanuel Almeida, de Itaquá

Mogi - As 31 pessoas classificadas na lista de espera Esta será
do programa Bolsa Trabalho devem fazer a adesão a segunda
à iniciativa até amanhã. Os turma do Bolsa
beneficiados deverão comparecer a uma das unidades Trabalho
do Mogi Conecta – localizadas no Terminal Central, na iniciativa. A previsão é que
Terminal Estudantes e no os classificados da lista de
CIC de Jundiapeba – para espera que fizerem a adesão
apresentar a documentação ao programa comecem a atuar
necessária e fazer a assina- no início de abril.
tura do termo de adesão
No programa Bolsa Trabalho,
ao programa, realizado em os participantes prestarão
parceria entre o governo serviços em departamentos
do Estado e a Prefeitura de públicos municipais e estaMogi das Cruzes.
duais, durante cinco meses.
Os interessados devem Serão cinco dias por semana
comparecer, das 9 às 16 de atividades e curso de
horas, a uma das unidades do qualificação de acordo com
Mogi Conecta e levar carteira a escolha do bolsista. Neste
de identidade, CPF, carteira período, eles receberão bolsade trabalho e comprovante -auxílio no valor de R$ 540
de residência. Eles serão por mês. Mogi das Cruzes
beneficiados com as vagas está sendo beneficiada com
remanescentes da primeira cem vagas para esta etapa
lista, cujo prazo para adesão do programa Bolsa Trabalho.
terminou em 10 de março.
A iniciativa também garante
Nesta etapa do programa, 80 horas de qualificação,
68 pessoas já estão trabalhando 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 selecionados será de quatro
horas diárias, cinco dias
por semana, e o benefício
poderá ser pago por cinco
meses consecutivos. Além
do curso de qualificação
profissional, os participantes também terão apoio à
empregabilidade, por meio
do programa Mogi Conecta
Emprego.
Esta será a segunda turma
do Bolsa Trabalho realizada
em Mogi das Cruzes. Em
fevereiro, 58 mulheres que
participaram da primeira fase
foram certificadas e tiveram
seus currículos cadastrados
no programa Mogi Conecta
Emprego.
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CRIME

Feminicídios evidenciam alta
da violência contra a mulher
No mês passado, duas tentativas de feminicídio ocorreram em Suzano e uma morte foi registrada em Itaquá
Ingrid Leone

Região - Dados da Secretaria
de Estado da Segurança
Pública (SSP) apontam que,
no Alto Tietê, entre 2020 e
2021, houve sete casos de
feminicídio. Porém, apenas
neste ano, duas tentativas já
foram registradas em Suzano,
e uma morte ocorreu em
Itaquaquecetuba. No país,
em média, uma mulher foi
vítima de feminicídio a cada
7 horas no ano passado, de
acordo com o relatório Violência contra Mulheres do
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública. O estudo ainda
apontou que, na pandemia,
o isolamento social devido
à pandemia de Covid-19
influenciou no aumento
das mortes, o que evidencia
o crescimento da violência
contra a mulher.
Em 2020, primeiro ano da
pandemia, foram registrados
cinco casos de feminicídio
na região, sendo dois deles
em Mogi das Cruzes, um em

Suzano, outro em Ferraz de
Vasconcelos e um também
em Poá. No ano passado, os
dados apresentaram queda,
com apenas um caso em
Arujá e um em Itaquá. Os
dados são do sistema de
Registro Digital de Ocorrências (R.D.O.), ferramenta da
SSP. Em janeiro deste ano,
houve uma morte também
em Itaquá.
Neste banco de dados não
há números sobre tentativas
de feminicídio, como as
ocorridas em Suzano no
mês passado. A Patrulha
Maria da Penha da cidade,
referência no enfrentamento
à violência contra a mulher
e defesa da sua integridade,
atuou nas duas ocorrências.
Em um dos casos, o ex-marido tentou enforcar a
vítima, e no segundo, houve
o descumprimento de uma
medida protetiva, e o agressor
ameaçou a mulher de morte
com uma faca.
A advogada Rosana Sant’Ana
Pierucetti, coordenadora e

Divulgação/Secop Suzano

Patrulha Maria da Penha impediu duas tentativas de feminicídio em Suzano

presidente da Organização violência doméstica aumentou
Não Governamental (ONG) drasticamente, ampliando
Recomeçar, de Mogi, vol- um cenário que já existia.
tada para o acolhimento “O fato de estarem dentro
institucional de mulheres de casa, isoladas, devido às
vítimas de violência, afirmou restrições da quarentena as
que durante a pandemia a tornou ainda mais vulneráveis.

Além do medo da violência
do companheiro, tinha o
medo da Covid-19”, destacou.
A advogada defendeu que
a violência seja combatida
com diferentes medidas
preventivas.

Segundo a pesquisadora do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, Betina
Barros, desde 2016 houve um
amadurecimento da polícia
para classificar o feminicídio.
Porém, segundo ela, por se
tratar de uma lei consideravelmente nova, de 2015, e de
abordagem multidisciplinar,
a prática de feminicídio não
é sempre reconhecida. “A
questão de gênero pode gerar
ampla interpretação. É uma
abertura que faz com que a
maior parte dos homicídios
categorizados como feminicídios sejam casos muito
típicos”, explicou.
A pesquisadora ainda disse
que não existe uma classificação certa ou errada da lei,
já que muitas vezes não há
evidências suficientes. O
feminicído é categorizado
como crime enquanto ato
contra a mulher por ser
mulher. Betina defende a
necessidade de uma rede
de apoio, criada pelo Estado,
para as vítimas.

Entrevista

Comandante do CPA-M/12 destaca ações no Alto Tietê
dos pontos de destaque do
Alto Tietê, bem como os
Região - O novo titular do 112 núcleos do programa
Comando de Policiamento Vizinhança Solidária, de
de Área Metropolitana 12 parceria entre a PM e a co(CPA/M-12) coronel Wagner munidade para adoção de
Giurni Gomes, concedeu condutas e monitoramento.
entrevista nesta sexta-feira “Além disso, em uma ação
passada ao Grupo MogiNews/ pioneira no Estado, no último
DAT sobre a expectativa dia 23, foi implementado o
acerca do posto, a situação primeiro núcleo do prograda segurança na região do ma “Vizinhança Solidária
Alto Tietê, e sobre o trabalho Empresarial”, no distrito
conjunto com outras forças industrial do Taboão em
policiais.
Mogi das Cruzes”, apontou.
O coronel, com 34 anos
Sobre a experiência que
de experiência na corporação pode trazer para o comando
na Polícia Militar, desde do CPA-M/12, o coronel
o dia 15 de fevereiro está destacou que o período onde
responsável pelo comando atuou em funções operacionais
do CPA-M/12, que agrega e administrativas permitiu
os outros três batalhões da vivenciar diversas realidades
região, o 17º de Mogi das e desafios, culminando em
Cruzes, o 32º de Suzano e sua promoção ao posto mais
o 35º de Itaquaquecetuba alto da corporação em 12 de
que cobrem oito cidades fevereiro deste ano. “Desta
da região - com exceção de forma, sinto-me plenamente
Arujá e Santa Isabel.
preparado para desempenhar
Na avaliação inicial do o comando do policiamento
comandante Giurni, a re- nesta importante região do
dução de crimes violentos Estado”, declarou.
Questionado sobre o tracomo latrocínio, homicídios
dolosos, roubos contra a balho em conjunto com a
pessoa e de veículos é um Polícia Civil e as guardas

Divulgação/PM

André Diniz

Coronel Wagner Giurni Gomes assumiu a corporação em 12 de fevereiro

municipais da região, o novo
comandante reforçou que,
de forma preliminar, pôde
notar a harmonia entre as
instituições, cada uma em
sua área de atuação “Um dos
principais objetivos do meu
comando é a potencialização
desta integração, por meio

de operações integradas e
pelo compartilhamento de
informações ligadas à segurança pública”, comentou.

Resposta a artigo

Giurni aproveitou o encontro para responder a um
artigo publicado no Mogi

News, em 5 de março, com
o título “Insegurança e falta
de policiais”, de autoria do
articulista Olavo Arruda Câmara, que tratou da questão
do policiamento na região.
O coronel refutou as afirmações de Câmara, com base
nos números da 1ª Cia do

17º Batalhão, responsável
por Mogi das Cruzes - 21,5
mil carros e 13,9 mil motos
fiscalizadas, 46 automóveis
recuperados, 136 pessoas
presas e 64 procurados capturados, entre outros.
“Fica claro, pelos números demonstrados, que o
policiamento realizado em
Mogi, especialmente na região central, é realizado de
forma intensa e presente, ao
contrário do que pretendeu
informar o artigo. Apesar
da expressiva redução da
criminalidade nos últimos
20 anos, crimes ainda continuarão a ocorrer até que
os fatores que dão causa
ao comportamento infracional sejam neutralizados
ou minimizados. Por fim,
vale lembrar que policiais
militares patrulham 24 horas
por dia, todos os dias do
ano em um trabalho árduo,
incansável e em muitas vezes
com o sacrifício da vida, na
nobre missão de proteger
pessoas, fazer cumprir as
leis, combater o crime e
preservar a ordem pública”,
concluiu.
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ONLINE

Cultura de Paz é tema em live
da Secretaria de Educação
Programa “Cola aí na Live” apresentou atividades desenvolvidas sobre o assunto com alunos e profissionais
Suzano - A Secretaria Municipal de Educação recebeu na
última quinta-feira alunos e
profissionais da Escola Municipal Professora Therezinha
Pereira Lima Muzzel para a
edição mensal do programa
“Cola aí na Live”, transmitido por meio do canal do
YouTube “TV Prefeitura de
Suzano” (bit.ly/TVPrefSuz)
e pela rede social oficial da
administração municipal
(www.facebook.com/prefsuzano). O tema do encontro
foi a Cultura de Paz e as
atividades promovidas pela
escola sobre esse assunto.
Na oportunidade, a live
contou com a participação
do chefe da pasta, Leandro
Bassini; da coordenadora
da unidade escolar, Beatriz
Oliveira; do professor Ronaldo Oliveira; e das alunas do
5º ano, Emanuelly Vitória e
Melissa Marques. O grupo
debateu o tema “Cultura de
Paz” junto ao público online,
contando com profissionais
da Educação, pais e alunos.

Campanha

Marília Campos/Secop Suzano

Há três anos, no
dia 13 de março,
ocorreu a tragédia
na escola estadual
Professor
Raul Brasil
“É muito importante abordarmos a Cultura Paz, especialmente em um período
como este, em meio à guerra
entre Rússia e Ucrânia. Mas
vivenciamos, aqui pertinho,
outros conflitos, seja na escola ou em casa. Pensando
nisso, a escola Therezinha
Muzzel promoveu uma série de trabalhos junto aos
alunos, levando à reflexão Na oportunidade, o secretário de Educação, Leandro Bassini, também participou
sobre esses conflitos e sobre
como podemos contribuir especialmente tratando-se bullying, pela falta de empa- da escola exibiu vídeos sobre
para uma sociedade melhor”, do tema Cultura de Paz. tia e compreensão do outro. as atividades desenvolvidas
explicou Bassini.
“Há três anos, no dia 13 de Então, precisamos continuar na unidade, contando com
O chefe da pasta lembrou março, ocorreu a tragédia trabalhando pelo diálogo diversas formas de expressão.
ainda que o mês de mar- na escola estadual Professor entre as pessoas e para um Dentro da temática, os doço será sempre marcante Raul Brasil, motivada por mundo melhor”, disse.
centes puderam trabalhar a
Durante a live, a coordenação alfabetização, com a elaboração
para a Educação suzanense, muitas coisas, inclusive pelo

Doação

Saúde

Saúde promove ação contra Fundo Social recebe
tuberculose na área central 66 quilos de alimentos
Suzano - O Fundo Social
Poá - A Secretaria de Saúde horas, de segunda a sexta- com sintomas sugestivos de de Solidariedade recebeu
de Poá, por meio do Serviço -feira. Caso o resultado seja tuberculose, além do enca- anteontem uma doação de
de Atendimento Especiali- positivo, o serviço indica minhamento de munícipes 66 quilos de alimentos. Os
zado (SAE), realizou uma iniciar o tratamento o mais que apresentaram sintomas mantimentos foram destinacampanha de orientação rápido possível”, enfatizou na abordagem ao SAE. “É dos pela academia Instituto
sobre a Campanha contra a responsável pelo Setor, preciso ficar alerta para os Acqua Fitt, que realizou uma
a Tuberculose, na Praça Renata Yeda.
seguintes sintomas: tosse atividade especial com os
dos Expedicionários, na
Folhetos informativos há mais de três semanas, alunos no Parque Municipal
região central da cidade. O foram distribuídos aos mu- febre, suor noturno, perda Max Feffer.
Os alimentos foram arreobjetivo da ação é informar nícipes sobre o tema para de apetite e de peso, cana população sobre a doença incentivar a prevenção da saço e fadiga”, destacou o cadados durante a ação ao
e realizar a intensificação de doença, além de realizar diretor do Departamento ar livre e posteriormente
coleta de exames e acom- a coleta de material para de Vigilância em Saúde, encaminhados ao órgão,
panhamento especializado. baciloscopia de pessoas Leonardo Barbosa Garcia.
sediado no Paço Municipal
Prefeito Firmino José da Costa.
De acordo com a coordenaRodrigo Nagafuti/Secom Poá
dora do órgão, Renata Yeda, a
Na oportunidade, a entrega
realização da campanha segue
contou com a participação
determinação do Ministério
do proprietário do Instituto
da Saúde com o intuito de
Acqua Fitt, Ricardo Nakajima, e da gestora comercial
realizar exames em pessoas
da academia, Loren Souza.
sintomáticas e, desta forma,
prevenir complicações por
A dupla foi recepcionada
diagnósticos tardios. “Todas
pela presidente do Fundo
as Unidades Básicas de Saúde
Social de Solidariedade, a
(UBSs) estão realizando a
primeira-dama Larissa Ashiuchi.
coleta de escarro das pessoas
“Fico muito grata e feliz com
a colaboração dos alunos da
sintomáticas, bem como o
próprio SAE, localizado na
Acqua Fitt. Grata porque vai
rua Deocasta Aguilera, 215,
ajudar na manutenção dos
nossos estoques e feliz por
no Jardim Medina, sem
pedido médico, das 9 às 16 Evento ocorreu na Praça dos Expedicionários
ver os alunos se mobilizando,

de canções e danças sobre o
tema, por exemplo.
“Abordamos a Cultura de
Paz durante todo o ano, não
só em março. Os professores
têm isso como uma prática, é
sempre muito interessante. O
professor Ronaldo está com
os pequenos do primeiro ano
e não se restringiu devido à
idade das crianças. Ele abordou
a guerra, extrapolou os muros
e trabalhou a escrita com a
apresentação do alfabeto russo.
Nesse momento também tivemos escutas interessantes por
parte das crianças”, comentou
a coordenadora Beatriz Oliveira.
De acordo com o professor,
a atividade já tem apresentado
resultados. “Conseguimos
colher os frutos desse processo porque hoje, quando
acontece algum conflito, os
alunos conseguem perceber e
verbalizar utilizando de todos
os subsídios oferecidos nas
atividades, buscando alternativas para o estabelecimento
da paz”, concluiu Ronaldo
Oliveira.

Os alimentos
foram
arrecadados
durante a ação
ao ar livre
cuidando da saúde, aproveitando os espaços públicos e
fazendo o bem ao próximo.
Parabenizo a iniciativa da
academia e espero que isso
inspire outras pessoas nessa
grande corrente da solidariedade”, disse.
Para contribuir com a
doação de mantimentos e
outros itens, como materiais
de higiene pessoal e cobertores, o Fundo Social de
Solidariedade está localizado
na rua Baruel, 501, sala 224,
no centro de Suzano, com
atendimento das 8 às 17
horas. O serviço de retirada
das doações também pode
ser agendado com a equipe
do órgão municipal por meio
dos telefones 4745-2195 e
4745-2188.

Domingão da
Vacinação vai
imunizar contra
Covid e gripe
Guararema - A Prefeitura
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza hoje
o Domingão de Vacinação,
ação especial para imunizar
os públicos-alvo contra o
coronavírus (Covid-19) e o
vírus Influenza (gripe).
A ação ocorre na Unidade
Nogueira de vacinação, no
período da manhã e será
organizada e realizada pela
Pasta municipal.
A vacinação contra a Covid-19 será apenas para dose
adicional: terceira dose para
quem recebeu a segunda há
quatro meses e quarta dose
para pessoas a partir de 80
anos, que receberam a terceira
dose há quatro meses.
Já o início da vacinação
contra o vírus Influenza será
para pessoas a partir de 80
anos, conforme cronograma
do Plano Estadual de Imunização. Para esta ação, não é
necessário agendamento, basta
comparecer na unidade com
documentação.
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“ Dê o seu melhor todos os dias,
mesmo que isso aparente não ter
retorno nenhum.”

cultura@jornaldat.com.br

RECOMEÇO
A vida é um conjunto
de possibilidades,
de caminhos que se
cruzam e descruzam
em um percurso que
às vezes também vive
de paradas. E às vezes
é mesmo preciso parar,
respirar e descansar.
Mas o que realmente
importa não é quando
ou onde parou,
mas o recomeço da
caminhada. Por muito
que você tenha sofrido
e agora pareça difícil
retomar a vida onde

você a deixou, esse
recomeço é possível.
Acredite!
Você pode sentir
medo, as pernas
podem tremer, mas a
vontade de lutar deve
prevalecer sempre. Não
importa em que altura
da vida você parou, o
que realmente importa
é o que você vai fazer
daí para frente.
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homena-

Sistema
de troca
de marchas
de carros

Daqui a pouco;
em seguida
Companhia Siderúrgica do Atlântico (sigla)

Chefe de
James
Bond (Cin.)
Festa de
despedida
(pop.)
Raça de
boi zebu

“Riso”,
em chats
Conjunção
alternativa

Desejo de
vingança
Insensível;
frio (fig.)
Cantor pop
sertanejo
que gravou
“Meteoro”
Comboio
Uso
informal
de “para”
Serviço
geológico
do Brasil
(sigla)

Oswaldo
Aranha,
diplomata
O estado
de quem
foi pego
desprevenido

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da

Correio
eletrônico
A poesia
de Bilac
Colunista de Aditivo
tecnologia do sal
do jornal caseiro
“O Globo” (símbolo)

Toque
afetuoso
Soltar a voz
(o leão)
Peça
integrante
de uma
corrente
Rente;
raso
Transporte
alternativo

Etapa
do pleito
eleitoral

geada

DICAS DA
SEMANA

(?) comum:
sepultura
coletiva
Destro
Preceito
religioso
3ª nota
musical

(?) Stone,
atriz de
“Instinto
Selvagem”

Educação Infantil

Formato
da pista de
atletismo

Mãe, Eu quero!
O suposto
habitante
do Planeta
Vermelho
Aquela
que sente
saudade do
que passou

Hora
canônica
Nikolai Gogol, escritor
Letrasímbolo
da escala
Celsius

31
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BANCO

Golpe frontal com o
punho, no
pugilismo
Débora Falabella, em
“Avenida Brasil” (TV)
101, em
Tesla
romanos (símbolo)

3/jab. 5/dogma — sinai. 6/sharon. 9/cora rónai. 10/parnasiana — vasectomia.

Ao escutar seu filho pedindo algo que acabou de ver, você
consegue resistir e explicar a ele que não é o momento
ou prefere satisfazer a vontade dele o atendendo
prontamente?
Vivemos numa sociedade, onde o consumismo é muito
forte, porém é papel do adulto orientar a criança a
consumir de forma responsável e assim evitar o consumo
desnecessário e excessivo.
Seu filho insiste em querer algo para ele? Siga as dicas a
seguir:
- Mesada: Se ele tem algum dinheiro guardado ou
recebe mesada, diga para comprar com esse dinheiro.
Normalmente, a vontade passa nessa hora;
- Anote aquilo que ele quer, a data do dia e o motivo dele
querer comprar aquilo. Deixe o tempo correr, logo mais
um novo modismo vai aparecer e nesse momento, mostre
para ele a primeira anotação e demonstre que em alguns
meses aquilo que ele queria tanto já não tem mais tanta
graça e logo veio uma nova moda;
- Converse sobre a moda, o consumo e como as
propagandas estimulam as pessoas a gastarem.
Uma das melhores estratégias para evitar o consumismo
infantil é por meio do diálogo aberto e é muito importante
desde cedo estar disposto a conversar com a criança sobre
dinheiro e hábitos de consumo. É possível combater o
consumismo infantil por meio de orientação, planejamento
e com a participação ativa da criança.
Fonte: blog.apprendafixa.com.br/consumismo infantil

Monte (?),
o ponto
mais alto
do Egito

(?) Maravilha,
cantora
gospel

T

ANIVERSARIANTES:
SIDNEY REGO NOBRE FRANCO
DIA 28
PERCI APARECIDO GONÇALVES
RAFAEL RODRIGUES DUARTE
Parabéns! Que venha um novo ano repleto de risos e de
abraços apertados! Feliz aniversário!
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Centro de Convivência abre inscrições para cursos
O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, em Suzano,
está com inscrições abertas para 11 cursos culturais e esportivos, como
informática, violão, artesanato, alfabetização, dominó, xadrez, origami e
dança de salão. As aulas do projeto municipal visam desenvolver habilidades
e incentivar a socialização dos participantes, mantendo corpo e mente
saudáveis. Os interessados podem procurar a sede do órgão municipal (rua
Benjamin Constant, 1.375, centro), das 8 às 17 horas.

LONGEVIDADE

LETRAMENTO

Cartilha deve ajudar
a combater abusos

Educação midiática
será tema de palestra
amanhã na Unai
Reprodução/Facebook

Na última quinta-feira, foram lançadas pelo órgão em São Paulo cartilhas e
serviços, com foco também racial e em diversidade, entre outras inovações
Entre as cartilhas lançadas
nesta semana pelo Procon-SP,
uma delas tem como foco
a Longevidade. O evento
de lançamento aconteceu
na última quinta-feira, no
Memorial da América Latina,
em São Paulo, incluindo
também as cartilhas Procon-SP Racial e Diversidade e os
Selos Eficiência e Empresa
Verificada. Também foram
entregues, de forma simbólica, chaves de viaturas
a Procons de cidades do
interior do Estado.
Fernando Capez, diretor
executivo do Procon-SP, conduziu todo o evento e destacou os lançamentos como
as mais recentes inovações
do Procon-SP. O Procon
Longevidade é representado
por Walter Feldman, também
presidente da Longevidade
Expo+Fórum, feira do segmento, que este ano será
no Centro de Convenções
Rebouças, em São Paulo, entre
os dias 29 de setembro e 1º
de outubro, Dia Internacional
da Pessoa Idosa.
A cartilha Longevidade
deve estar disponível nesta
semana. De acordo com
o Procon-SP, a publicação
aborda os abusos sofridos
pelos idosos tais como: empréstimos não solicitados
cujos débitos aparecem em
sua aposentadoria; troca
de cartão nas agências por
pessoas que se aproximam
no caixa para “auxiliar”;
venda de produtos ou serviços por meio de ligações
telefônicas dentre outras

Divulgação/Procon

Estão abertas inscrições para novos alunos 50+ da Unai

Walter Feldman destacou em sua apresentação a discriminação sofrida pelo segmento

situações que podem ser
denunciadas que ocorrem
contra aqueles que são considerados hipervulneráveis.
Na imagem da apresentação
de Feldman no evento, destaque para a frase: “Respeito
não tem idade. A verdadeira
cidadania está no respeito
aos longevos”. Feldman é
médico e atuou na gestão
pública e teve sete mandatos
no Legislativo municipal,
estadual e federal.
O responsável pelo Procon
Longevidade ressaltou que
não há preparo para a uma
vida longeva, o que pode
ser feito, por exemplo, com
investimentos em atividade

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

física, alimentação adequada
e qualidade de vida relacional
e comunitária. “Este também
é um segmento discriminado,
as empresas precisam se
atentar aos longevos porque
todos nós seremos longevos
um dia”, salientou.
Para Feldman, é preciso
mais espaços e ações que se
adequem às pessoas longevas,
seguindo o exemplo do Procon
Longevidade e indo além de
um caráter apenas assistencial.
Em 1999, de acordo com ele,
a Organização Mundial de
Saúde (OMS), considerou
a longevidade a maior conquista da humanidade. E é
preciso que todos percebam

que há na longevidade uma
vida ativa, criativa, saudável
e esperançosa.

Raça e
diversidade
Destaque também para
cartilha do Procon-SP Racial
que tem como objetivo fortalecer ações de prevenção
da discriminação por motivo
racial nas relações de consumo.
O material Diversidade trata
das discriminações contra
pessoas devido sua orientação sexual ou identidade
de gênero. Mais informações
sobre as publicações no site
do Procon-SP - https://www.
procon.sp.gov.br/.

Mama

Articulares

Abdome Total

Transvaginal

Tireóide

Próstata
e muitos outros

Cervical

A Universidade Aberta à
Integração (Unai), em Mogi
das Cruzes, receberá amanhã
a jornalista especialista em
Educomunicação, Gisleine
Zarbiettis para a palestra “A
educação midiática como
resposta às desigualdades”.
Voltada para os professores
da instituição que tem como
foco a área da gerontologia,
ciência que estuda o envelhecimento em seus aspectos
biológicos, psicológicos e
sociais.
A capacitação será ministrada gratuitamente das 15
horas às 16h30 na Unai, que
fica na sala A 032 no campus
do Centro Universitário Braz
Cubas, localizado na avenida
Francisco Rodrigues Filho,
1233, Vila Mogilar. Mais
informações pelo número
98172-8718.
Segundo a especialista,
estudos apontam que as
pessoas acima dos 65 anos
espalham até sete vezes
mais artigos falsos do que
o grupo etário entre 18 e 29
anos. “ Essa palestra trará
um panorama geral sobre a

Central de Agendamento

educomunicação para que
os participantes possam
entender para que ela serve e
como se configura o campo
jornalístico e midiático, uma
emergência em tempos de
tanta desinformação e uma
necessidade para avançar
no âmbito das políticas
públicas, o que realmente
pode mudar o panorama
das desigualdades sociais”,
explica.
A diretora da Unai, Juraci Fernandes de Almeida,
explica que com o ensino
híbrido em decorrência da
pandemia que impulsionou
o acesso às plataformas digitais, a instituição passou
a oferecer como diferencial
este ano a disciplina de
letramento digital.
A Unai está com inscrições
abertas para novos alunos a
partir de 50 anos. O curso
tem duração de três anos,
com várias disciplinas e
oficinas opcionais. Mais
informações pelo telefone
4791-8125, no horário das
13 às 18 horas, ou pelo
WhatsApp 99887-5577.

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

oncomogi

• www.oncomogi.com.br •
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Projeto Efraim traz
apoio e acolhimento

Especialista alerta
para aumento do uso
incorreto de remédios
Banco de |Imagens/Freepik

Iniciada em 2018 em Mogi das Cruzes, iniciativa é baseada na experiência pessoal
da fundadora, que compartilha suas vivências em rodas de conversa, agora online
Banco de Imagens Freepik

Katia Brito

Acolhimento a pessoas
com depressão e transtornos
mentais é o que oferece o
Projeto Efraim, criado em
2018 pela mogiana Rubia
Teles, formada em Gestão
de Recursos Humanos, pela
Universidade Braz Cubas,
e estudante de Assistência
Social. Durante quase sete
anos, ela conviveu com a
depressão e transtorno de
ansiedade, e a partir dessa
experiência, percebeu que
poderia ajudar pessoas
que passam pelo mesmo
problema.
Pelo projeto, Rubia promove
reuniões semanais, em que
oferece apoio, orientação e
troca de experiências de
forma solidária e gratuita. No início, os encontros
aconteciam na antiga Igreja
Malhadas, na Vila Rubens.
“Só eu faço os atendimentos
e reuniões, pois a base do
projeto é o fato de eu ter
vivenciado a mesma dor
de quem participa. Futuramente pretendemos ter
voluntários”, afirmou.
Há também o suporte de
seis psicólogos parceiros
para quem a fundadora do
projeto encaminha as pessoas,
à medida que identifica a
necessidade. Nesses casos,
os profissionais cobram um
valor social por sessão de
terapia.
Segundo ela, aproximadamente cem pessoas já foram
impactadas diretamente,
mas o número chega a ser
maior já que atinge também familiares e colegas de
trabalho. “Ajudar o próximo é o que me motiva, o
projeto me fez entender o
real significado da palavra
empatia”, afirmou.
A idade dos participantes
varia entre 22 e 55 anos.
São pessoas de cidades da

Automedicação é considerada uma epidemia silenciosa

Projeto tem apoio de psicólogos que, segundo Rubia, cobram valores sociais pela sessão de terapia

região: Mogi das Cruzes,
Suzano e Itaquaquecetuba,
alcançando também São
Paulo e Bauru, e outros Estados: Santa Catarina, Mato
Grosso e Rio de Janeiro. O
projeto chegou ao Japão.
Rubia conta que as pessoas encontram no projeto
o apoio para a necessidade grande que sentem de
se expressar, e na mesma
proporção, uma solução
para a dificuldade de ter
alguém para ouvir. “Então
flui normalmente mesmo
porque eles entendem que
estão diante de alguém que
vivenciou o mesmo que
estão vivenciando, logo não
tem julgamento”, destacou.
Os atendimentos, voltados
para pessoas acima de 18
anos, começaram presencialmente e atualmente são
realizados no formato online
devido à pandemia de Covid-19. Durante o ano, além
dos encontros, há também
palestras direcionadas às

famílias. Os interessados
em participar, podem enviar uma mensagem pelo
direct do Instagram @
projeto_efraim_rt.

Arquivo pessoal

Futuro
Além de voluntários, os
planos para o projeto incluem
a conquista de um espaço

Pessoas têm
encontrado nas
reuniões do Projeto
Efraim um lugar de
apoio e escuta

físico para realizar atendimentos presencialmente,
e a criação de uma clínica
que ofereça tratamento para
questões de saúde mental

Rubia compartilha sua história
com participantes do projeto

e emocional de forma mais
humanizada.
O Projeto Efraim não conta
com subsídios governamentais
ou apoio da iniciativa privada.
Rubia convida osnteressados
em fazer doações para ajudar o projeto a crescer para
contribuirem pelo sistema
PIX. A chave é o e-mail: centrodeatendimento.efraim@
gmail.com

Estudos e pesquisas recentes
têm apontado o aumento
do uso de medicamentos
de forma abusiva e sem
orientação médica, alerta a
dra. Amelie Falconi, médica
e especialista em tratamento da dor. Segundo ela, a
automedicação acontece
principalmente entre jovens
de 18 a 24 anos, em torno
de 85%; adultos entre 25
a 34 anos correspondem a
83%; dos 35 aos 44 anos à
78% e acima dos 65 anos
representam 59%.
Segundo dados do o
Conselho Federal de Medicina, a indicação é que
em um quadro geral, 77%
dos brasileiros fazem uso de
medicamentos sem qualquer
orientação médica.
As consequências, apontadas pela médica, são as
mais variadas possíveis,
desde reações alérgicas,
insuficiência hepática e
renal, sangramentos gastrointestinais, interações
medicamentosas, intoxicações, dependências,
agravamento das doenças
e até morte.
“O problema é a crença
que remédios que não precisam de receita médica
não fazem mal para a saúde.
Analgésicos comuns, anti-inflamatórios e outros remédios podem causar prejuízos
à saúde que podem levar

inclusive a necessidade de
transplante, por falência de
órgãos, e morte”, explicou
a especialista.
Em muitos casos, segundo
a médica, a frequente automedicação acaba escondendo
condições clínicas severas,
entre elas a dor crônica, que
sem a orientação médica e
tratamento adequado, acaba
por agravar essa condições.
A automedicação dificulta
o diagnóstico e o tratamento
necessário.
Com a pandemia, a especialista acredita que houve
um aumento do uso abusivo
dos medicamentos, seja pela
falta de atendimento ou
suporte médico adequado
devido ao isolamento social,
pelo medo de sair de casa, ou
pelo aumento de ansiedade,
depressão e pela síndrome
do pânico que foi gerada.
Calmantes, analgésicos,
relaxantes musculares e
anti-inflamatórios estão
entre os mais consumidos
inadequadamente.
O grande perigo, de
acordo com a médica, é
que o paciente quando
sente dor geralmente vai
consumindo medicações
em sequência, ignorando
a quantidade consumida.
A especialista alerta: “Não
pratique a automedicação.
Isso pode levar a drásticas
consequências”.
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