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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Um terço dos contribuintes
acertou as contas com o Leão
Receita Federal explicou que pouco mais de 100 mil pessoas entregaram a declaração de Imposto de Renda 2022
Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

Faltando menos de um mês para
a entrega da declaração de imposto
de renda de pessoa física 2022 (IRPF
2022), a Receita Federal apontou
que apenas um em cada três contribuintes já encaminhou o relatório
anual de rendimentos e despesas.
Entre as cidades da região, Itaquaquecetuba é a que conta proporcionalmente com a maior quantidade de pessoas em dia com o Leão.
Cidades, página 6

Força-tarefa

CREA FARÁ
FISCALIZAÇÃO
NO ALTO TIETÊ
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de
São Paulo (Crea-SP) inicia amanhã
mais uma força-tarefa de fiscalização na região do Alto Tietê. A
concentração e saída estão marcadas para segunda-feira, às 9 horas.
Cidades, página 5

SANEAMENTO

mínima

máxima

15º

26º

Obras de
ampliação da
ETE têm início. p7
Imposto de renda 2022.

Mogi

Novo caderno

Pedro Chavedar/PMMC

Parceria entrega reforma de
estrutura da avenida Kennedy

INFLAÇÃO

Ney Sarmento/PMMC

Sol com muitas nuvens durante o dia.

Maturidade +
Saúde

Páginas 10 e 11

Prefeitura trabalhou junto com empresa para concluir
a parte estrutural da via. Cidades, página 7

Preço dos produtos afeta tanto feirantes
quanto consumidores. Cidades, página 5
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EDITORIAL

D

pode acarretar no desenvolvimento da enfermidade, e se tornar um câncer, como é o
caso do colo do útero, que está associado à
infecção persistente por subtipos do HPV.
O atual governo brasileiro, desde o começo do mandato, insistiu que este tipo
de assunto, que envolve relação sexual,
não deve ser tratado nas escolas, o que é
uma grande bobagem. A ideia era que isso
fosse conversado somente entre as famílias
das crianças. Ora, mas se nem pais e mães
sabem o que falar às vezes, desconhecem
métodos contraceptivos e de prevenção
de doenças, por isso, o melhor lugar para
tratar do assunto é a própria escola, claro,
com o auxílio dos pais.
No Alto Tietê haverá a distribuição de
absorventes para estudantes das escolas
estaduais, mais de 73 mil serão atendidas,
seria o momento certo para falar deste assunto, com palestra, orientação médica e a
importância da vacina contra o HPV. Se isso
pudesse ocorrer, o que seria ótimo, não deveria ficar restrita somente às alunas, mas
sim incluir toda comunidade para saberem
os riscos que este vírus pode trazer.

ARTIGO
Mauro Jordão
josemaurojordao@gmail.com

O novo czar da Rússia II
O rei Pirro, de Épiro, ao
derrotar os romanos na Batalha de Heracleia, em 280
a. C., o seu exército sofreu
grandes perdas. Em novo
confronto com o exército
de Roma, em 219 a. C., foi
novamente vitorioso na Batalha de Asculum, ao custo
da perda quase total das
suas tropas.
A alguém que foi cumprimentá-lo pela vitória, disse:
“uma outra vitória como esta
estou completamente arruinado”. Esta frase se ajusta
muito bem na cabeça do
Putin diante da resistência
ucraniana. Quando usamos,
hoje, a expressão “vitória de
Pirro” traduz vitória na vida
social, esportiva e política
que trouxe mais danos do
que benefícios, uma luta
inglória.

Francis Bacon, filósofo inglês, disse: “quem não quer
pensar, é fanático; quem não
pode pensar, idiota; quem
não ousa pensar, um covarde”. O ódio fanático de Putin contra a Ucrânia cresceu
desde a sua insatisfação com
a queda da União Soviética
causada pela renúncia de
Mikhail Gorbatchov, no Natal de 1991, devido sua má
administração econômica e
política. No dia imediato, o
Soviete Supremo da URSS
declarou o fim da União
das Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Putin nunca se
conformou com a dissolução da União Soviética.
A fronteira com a Ucrânia
o fazia se sentir ameaçado por
saber que esse país solicitou o
ingresso na Otan, e com isso
justifica os meios de destrui-

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

CONTRACAPA

Abaixo da meta

urante a semana, nossa reportagem foi atrás dos números de
vacinação no Alto Tietê contra o
Papilomavírus Humano (HPV)
em meninos e meninas entre os 9 e 14. O
resultado desta apuração é alarmante: a
vacinação está abaixo da meta estipulada
pelo Plano Nacional de Imunização (PNI),
que recomenda uma imunização de, pelo
menos, 80% do público-alvo. Em algumas
cidades, como Ferraz de Vasconcelos, a vacinação atingiu 34% das pessoas que precisam se imunizar.
Antes conhecido como um país que detém
uma das melhores estruturas de vacinação
do mundo, o Brasil patina nas campanhas
de imunização. É preciso fazer uma força
hercúlea para que as pessoas se dirijam até
os postos para receber a vacina.
Na questão do HPV, por exemplo, por se
tratar de uma doença que pode ser passada
para outra pessoa por meio da relação sexual, transmite aos mais puritanos que isso
não deve ser tratado com indivíduos com
9 ou 14 anos. A questão neste caso não é a
relação em si, mas a prevenção de algo que
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ção praticados contra aquele país, se fazendo de vítima,
visando a segurança atual e
futura da Rússia. Putin enganou seus próprios soldados
que foram convocados para
uma operação militar próxima da fronteira da Ucrânia,
quando, na verdade, já era
declaração de guerra.
Em vez de armas o dialogo de paz entre as nações
conflitantes poderia ter evitado toda essa tragédia da
invasão e destruição de um
país livre. Amós Oz, um
dos mais premiados escritores israelenses, disse: “O
oposto da paz é fanatismo e
morte”. Para ele o fanatismo
está crescendo porque das
coisas complexas se deseja
respostas simples: apontar
a culpa de alguém, chamá-lo de vilão e convidar um
“Putin” para eliminá-lo.

•••

editor@moginews.com.br
ALINE SABINO

RODA DE CONVERSA
A 1ª roda de conversa sobre transtorno do espectro autista (TEA)
acontecerá na próxima segunda-feira, às 18h30, na Câmara Municipal de Santa Isabel, localizada na
Praça Prefeito Hyeróclio Eloy Pessoa de Barros, n° 33, Jardim Monte Serrat. A ação tem o objetivo de
promover a conscientização sobre
o autismo e os métodos para o desenvolvimento das pessoas diagnosticadas com TEA, além esclarecer
dúvidas e combater o preconceito.

IGUALDADE RACIAL
Pela primeira vez Ferraz de Vasconcelos se organiza para a criação
do Conselho Municipal da Igualdade Racial. Na quarta-feira passada, lideranças do movimento negro se reuniram com o assessor
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Direitos Humanos e Cidadania, Adriano Silva e a assessora
de gabinete, Alessandra França.
O encontro teve ainda a participação da vice-presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento
e Participação da Comunidade Negra, Cida Costa. O grupo apresentou as demandas e destacou a ne-

cessidade da constituição de um
Conselho de Igualdade Racial no
Município de Ferraz de Vasconcelos. O próximo passo é o envio de
um ofício com a formalização do
pedido, viabilizando assim a realização das providências necessárias para a elaboração do Projeto
de Lei para criação do órgão.

NOVOS BRINQUEDOS
Um novo playground está à disposição dos pequenos no Clube de
Campo de Mogi das Cruzes (CCMC).
Foram instalados seis equipamentos e três bancos em forma de lápis. Quem passa pelo layground já
nota um ambiente ainda mais bonito e alegre que conta com escorregador, escorregador baby, gaiola trepa-trepa, gangorra, gira-gira
e o balanço duplo.

FIM DA GREVE
Os servidores municipais de Guararema decidiram pelo fim da greve que durou boa parte da semana
passada. A Prefeitura apresentou
nova proposta, entre elas o perdão
dos dias perdidos pela greve, e em
assembleia, realizada anteontem,
aprovou as propostas.

CHARGE

Mauro Jordão é médico
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CELEBRAÇÃO

Suzano: uma cultura a parte
dentro na região do Alto Tietê
Um das cidades mais importantes da Grande São Paulo celebrou 73 anos de emancipação politico-administrativa
Fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano

O Cineteatro homenageia a atriz Wilma Bentivegna

A instalação do painel “Amo Suzano” foi feita em 2019 no praça Cidade das Flores é cartão postal da cidade

Suzano completou 73 anos
de sua emancipação ontem,
entretanto, o dia exato de sua
independência de Mogi das
Cruzes é 24 de dezembro
de 1948. Por que então
comemorar o aniversário da
cidade no dia dois de abril?
Antes de Suzano ser o que
é hoje, muitos nomes lhe
couberam e outros povos
lhe habitaram. O território
era ocupado pelos índios
guianas e utilizado por outras
tribos como passagem, até a
chegada dos europeus.
No século XVI a região já
era famosa pelas incursões à
caça e seus veios de ouro, que
atribuíram importância ao
local. Uma paragem próxima à
cabeceira de Taiaçupeba-Mirim
começou a ser frequentada
no século seguinte e foi
nomeada como “Taiaçupeba”.
Com a liderança do rico
proprietário Antonio Francisco
Baruel, Taiaçupeba passou a
ser chamada de “Baruel” na
segunda metade do século
XVIII. Cem anos depois, a
família Baruel sumiu da região.
Em 1875, foi construída,
em Baruel, uma parada para
embarque de lenha entre as
estações ferroviárias de Mogi
das Cruzes e Guaianases, denominada “Piedade”, devido
à proximidade com a Capela
à Nossa Senhora da Piedade.
Foi pelos arredores que o
feitor da rodovia, Antonio
Marques Figueira, construiu

sua casa, a primeira da região.
A região estava ficando
cada vez mais conhecida
e atraindo pessoas importantes. O poeta e educador
Suami Paula de Azevedo,
que escreveu o prefácio do
livro “Memórias de Suzano”,
lançado em 2009 pela DAT
Editora, do grupo Mogi News,
atentou dois grandes marcos
da cidade. “Em 1870, ali
era um lugar tão especial e
com gente importante, que
fizeram a primeira escola do
Alto Tietê, a escola do Baruel,
uma salinha na própria capela. Conforme a cidade foi
crescendo rapidamente ao
longo dos anos, a segunda
escola da região também
foi aberta por lá, em 1892”,
explicou.
Visando fundar um arruamento junto à Parada
Piedade, Marques Figueira
se juntou à outros proprietários locais, como o Major
Francisco Pinheiro Froez,
dono das Fazendas Boa Vista
e Revista; o Major Guilherme
Boucault, líder político de
Mogi das Cruzes e o conde
João Romariz, proprietário da
fazenda que se localizava no
atual bairro da Vila Amorim.
Depois da encampação
da Companhia Ferrocarril,
empresa ferroviária, pela
Estrada de Ferro Central
do Brasil em 11 de abril de
1891, foi inaugurada a estação Piedade, que no início

do século XX já mostrava
fragilidade devido à falta
de demanda de lenha. Com
medo da desativação, os líderes pediram ao engenheiro
da ferrovia a construção de
uma estação de alvenaria.
O engenheiro Joaquim
Augusto Suzano Brandão
autorizou a construção e
em 22 de dezembro de 1907
teve em sua homenagem o
batismo da nova estação, que
agora se chamava “Suzano”.
Quase um ano depois, a Vila
da Concórdia também passou
a adotar definitivamente o
nome do engenheiro.
Em 1919, a Vila de Suzano se tornou distrito de
Mogi das Cruzes e em 24 de
dezembro de 1948 teve sua
independência. As eleições
para os primeiros vereadores
e prefeito foi realizada em
março de 1949 e a posse
no dia dois de abril, data
escolhida para representar
o aniversário da cidade.

Turismo
Suzano é uma cidade da
região leste do Estado de
São Paulo de 206.236 km²
e população estimada de
303.397 pessoas, segundo a
última contagem feita pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Repleta de praças municipais,
natureza e história, Suzano
tem diversos pontos turísticos,
os quais estão listados abaixo.

O antigo imóvel, datado
de 1885, foi totalmente revitalizado. Intervenções foram
feitas na infraestrutura, nos
pisos e nos sistemas elétrico e Max Feffer tem uma grande pista de skate
hidráulico, mantendo a configuração original. Também maiores pistas da modalida- altura, a “Dama das Flores”,
foi realizado um trabalho de da América Latina, com dos artistas plásticos Lúcio
de cenografia, para que o 2,6 mil metros quadrados e Rodrigo Bittencourt.
visitante possa ter uma ex- e mais de 20 obstáculos
O espaço abriga duas granperiência de imersão sobre verticais e horizontais. O des esculturas: o Pássaro
a história suzanense, tendo Parque Municipal Max Feffer Tsuru, instalada em 2016,
à sua disposição exposições funciona todos os dias, das símbolo de saúde, boa sorte,
temáticas. As visitas devem 6 às 18 horas.
felicidade, longevidade e
ser agendadas pelo telefone
A área é conhecida pela estufa fortuna, também de autoria
4748-6949.
e minhocário, canteiros com dos artistas plásticos Lúcio
Inaugurado em 2018, o espécies de mudas floríferas e e Rodrigo Bittencourt; e a
local leva o nome da can- frutíferas, e, principalmente, obra da artista plástica nipotora, atriz e apresentadora o Jardim Oriental, com árvore -brasileira Tomie Ohtake,
Wilma Bentivegna. Nascida cerejeira e um lago com pe- inaugurada em 2008, em
em 1929 em São Paulo, ela dras, fonte e peixes. O local homenagem aos cem anos da
foi a primeira mulher a se oferece mudas gratuitamente, imigração japonesa no Brasil.
apresentar na televisão, na mediante a apresentação de Outro destaque é a ponte
extinta emissora TV Tupi, e documento pessoal com foto que passa sobre o rio Una
viveu seus últimos anos de e comprovante de endere- e pelo busto do ex-prefeito
vida em Suzano. A progra- ço. O ambiente também Pedro Miyahira, projetada
mação pode ser conferida proporciona diversão para em junho de 2018.
no site e nas redes sociais da os cães, no espaço PlayPet,
Mais conhecida como a
Prefeitura de Suzano.
que conta com piscina, pista Praça do Baruel, é fundamental
O espaço conta com área de agility para treinamento para quem quer descobrir
para piquenique, pista de e área verde. O espaço fica um pouco mais da história
caminhada e ciclismo, play- aberto diariamente, das 8 de Suzano. Considerada o
ground, quadra de futsal, às 17 horas.
“berço” da cidade, ela recebeu
O local foi reinaugurado uma reforma completa na
piscina para aulas de natação
e hidroginástica, apenas para em fevereiro de 2019, após estrutura e se tornou mais
usuários cadastrados, e a receber revitalização nos es- um centro turístico e de
Arena Suzano. Além disso, pelhos d’água, rearborização, promoção ao comércio e à
abriga o Pavilhão da Cultura melhorias na iluminação e geração de emprego. Hoje,
Afro-Brasileira Zumbi dos manutenções hidráulicas, a praça e a Igreja do Baruel,
Palmares, onde são realizadas além da instalação do painel edificada no século XVII e
apresentações culturais e aulas “Amo Suzano”. Na praça reconstruída em 1916, estão
esportivas, e o Suzano Skate também há uma escultura entre os principais pontos
Park, considerada uma das de metal de 11 metros de turísticos do município.
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VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Boletim mostra predominância
das mulheres na rede do Suas
Rede é composta por 810 trabalhadoras e trabalhadores, sendo 620 mulheres – ou seja, mais de ¾ do total.
Mogi- Visando homenagear todas as mulheres do
Sistema Único de Assistência Social (Suas), tanto
as trabalhadoras como as
usuárias da rede, e enaltecer o papel fundamental
que elas desempenham no
desenvolvimento de boas
práticas e políticas públicas,
a Vigilância Socioassistencial de Mogi das Cruzes
produziu um boletim, que
mostra quem são essas
mulheres, quais perfis elas
têm e onde atuam.
O estudo mostra que a
rede socioassistencial de
Mogi das Cruzes é composta
por 810 trabalhadoras e
trabalhadores, sendo 620
mulheres – ou seja, mais de
¾ do total. São 38 mulheres
atuando no órgão gestor, 243
no setor de Proteção Social
Básica, 320 na Proteção
Social Especial e outras 18
nos três Conselhos Tutelares
na cidade. Nesse último
caso, só há mulheres entre
as profissionais atuantes.

O boletim traz também
uma visão sobre o perfil
dessas mulheres com informações de faixa etária, grau
de escolaridade, local de
atuação e cargo. As mulheres
aparecem em maior número
em quase todos os locais da
rede, e também em todos
os cargos, representando
87% das profissionais de
nível superior e 83% dos
cargos de chefia.
No Cadastro Único, que
reúne informações sobre a
população de baixa renda
do município e contém
informações de quase 30%
da população mogiana, o
público feminino responde por 58% do total. Em
números absolutos, são
75.361 mulheres do município inscritas.
Sobre os atendimentos
na rede socioassistencial,
mais uma vez as mulheres
aparecem como maioria. Na
Central do CadÚnico, 85%
das pessoas atendidas são
mulheres; nas sete unidades

Divulgação

Mulheres representam 87% das profissionais de nível superior e 83% dos cargos de chefia

do Cras elas representam
76% dos atendimentos; nas
duas unidades do CREAS
respondem por 71% e nos
Conselhos Tutelares, são
80%.
A Vigilância Socioassistencial

Participação dos pais

é uma área vinculada à
gestão do Suas, que tem
como objetivo a produção e
sistematização de informações territorializadas sobre
situações de vulnerabilidade
e risco que incidem sobre

famílias e indivíduos, bem
como a análise do padrão
e qualidade dos serviços
socioassistenciais ofertados
pela política de assistência
social.
Assim, é uma área de gestão

da informação que apoia as
atividades de planejamento,
supervisão e execução dos
serviços socioassistenciais.
Sua atuação se relaciona
com fornecimento de dados,
mapeamentos, construção
de indicadores, diagnósticos
e análises que contribuam
para o planejamento e desenvolvimento de ações
preventivas e proativas
junto à população.
A área de Vigilância Socioassistencial vem sendo
estruturada pela Secretaria
de Assistência Social desde
2013. Dentre as diversas
ações realizadas, destacam-se o gerenciamento do
Sistema Informatizado e
Prontuário Digital – IRSAS
e o Diagnóstico Socioterritorial de Mogi das Cruzes
que é de acesso público pela
plataforma online “Visor de
Informações para o Sistema
Único de Assistência Social –
VISUAS” disponível no link:
http://semas.mogidascruzes.
sp.gov.br/

Rede municipal

Encontro terá oficinas sobre
Mais de 20 mil alunos
Transtorno do Espectro Autista farão avaliação online
Ney Sarmento/Arquivo PMMC

Encontro será na Emesp Profª Jovita Franco Arouche, na Vila Lavínia

A programação começará
Mogi- Referência no atendimento a alunos com Transtorno na próxima segunda-feira, às
do Espectro Autista (TEA), a 10h30, com a oficina “Brincar
Emesp Profª Jovita Franco – construindo caminhos e posArouche, na Vila Lavínia, terá sibilidades”. As oficinas serão
uma programação de oficinas ministradas pelos profissionais
na próxima semana, em co- da Emesp. No dia 5, os pais
memoração ao Dia Mundial irão participar de oficinas
do Autismo, celebrado ontem. sobre estimulação sensorial e
As atividades são destinadas os benefícios da musicalização
aos pais e responsáveis por para as crianças com TEA. O
alunos matriculados na uni- tema do dia 6 será “Converdade escolar e serão realizadas sando sobre as dificuldades
nos aspectos comunicativos
entre os dias 4 e 7 de abril.

motores e comportamentais”.
“A ideia é fomentar discussões
com os pais e responsáveis,
ampliando os conhecimentos
sobre ações e atividades que
podem ser feitas em casa,
auxiliando no desenvolvimento deles”, observou a
diretora, Juliana Nascimento.
As oficinas “Estimulação e integração sensorial para todos”
e “Imaginação e confecção de
brinquedos” irão encerrar a
semana.

Mogi- A Secretaria Municipal
de Educação, por meio do
Departamento Pedagógico
(Deped), realizará, entre
os dias 04 e 14 de abril,
E-Aprendi, uma avaliação
diagnóstica online destinada a acompanhar as
aprendizagens de 20.449
alunos do 2º ao 5º ano do
ensino fundamental da
rede municipal de ensino.
A prova será aplicada nas
escolas pela plataforma
Simulados.
Elaborada pela equipe
de Avaliação e com a operacionalização dos orientadores de informática do
Deped, que compõem a
Equipe Simulado, a E-Aprendi também faz parte
das ações de recuperação
e recomposição das aprendizagens organizadas pela
Secretaria de Educação de
Mogi das Cruzes. A data da
aplicação ficará a critério
da escola. Os pais podem
consultar diretamente as
unidades escolares para

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Avaliação ocorre entre os dias 04 e 14 de abril

mais informações.
estudantes com deficiência.
Os resultados da E-Aprendi
A plataforma Simulados,
serão usados como base para em que será feita a E-Aprendi,
a elaboração de estratégias também oferece diversas
e planejamentos por parte atividades online para os
dos gestores, professores, estudantes da rede de ensino
equipes técnicas e a Secre- municipal testarem e aplitaria de Educação quanto carem seus conhecimentos.
às ações necessárias para A plataforma Simulados
garantir o aprendizado e está disponível na versão
o desenvolvimento dos web https://simulados.smeestudantes. A avaliação é -mogidascruzes.sp.gov.br
feita de forma acessível e ou por meio do aplicativo
apresenta recursos para os disponível na Play Store.
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Crea-SP realiza força-tarefa
de fiscalização no Alto Tietê
Estão previstas 280 diligências em oito municípios do Alto Tietê, com foco na orientação e prevenção em postos
Região - O Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo
(Crea-SP) inicia amanhã
mais uma força-tarefa de
fiscalização na região do
Alto Tietê. A concentração
e saída estão marcadas para
segunda-feira, às 9 horas,
na sede da Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Mogi das
Cruzes (aeamc). O trabalho
prosseguirá até a próxima
sexta-feira.
Com caráter orientativo e
preventivo, a ação tem como
foco assegurar a presença
de profissionais habilitados à frente das atividades
abrangidas pelo Conselho a
fim de garantir a segurança
da população. Estão previstas 280 diligências em oito
municípios, como Mogi
das Cruzes, Suzano, Poá,
Itaquaquecetuba, Ferraz de
Vasconcelos, Biritiba Mirim,
Guararema e Salesópolis.
Nesta ação, quatro agentes
ficais identificados, portando

Divulgação

coletes e veículos do Crea-SP,
atuam em equipamentos de
postos de combustível, como
tanques subterrâneos, bombas, elevadores hidráulicos,
compressores, entre outros,
além de fiscalizar a área de
segurança do trabalho, bem
como empresas sem registro

Denúncia

Diligências serão
em Mogi, Suzano,
Poá, Ferraz, Biritiba,
Guararema e
Salesópolis

ou responsável técnico.

Meta

do Estado, conta com cerca
de 350 mil profissionais registrados e 95 mil empresas
registradas.

Ao longo deste ano, o objetivo da entidade é chegar a 400 mil ações fiscalizatórias

O Conselho encerrou o ações fiscalizatórias.
ano passado com 292 mil
De 2015 a 2021,?as
Creaações de fiscalização, su- fiscalizações?do
perando em mais de 45% a -SP?aumentaram?cerca de
meta estabelecida. Foi um 900%.?O?crescimento?se
recorde histórico. Em 2022, deve ao uso das tecnologias
o objetivo é chegar a 400 mil para apoio às atividades, com

pesquisas e apurações remotas, antes dos agentes fiscais
irem a campo, e à adoção do
modelo das forças-tarefas
no Estado.
Instalada há 87 anos, a
autarquia federal é responsável

pela fiscalização, controle,
orientação e aprimoramento
do exercício e das atividades
profissionais nas áreas da
Engenharia, Agronomia e
Geociências. O Crea-SP está
presente nos 645 municípios

Para fortalecer a ação
de fiscalização do Crea-SP,
canais de denúncia estão
disponíveis em todas as
unidades do Conselho, no
site https://www.creasp.org.
br/, por telefone (0800 017
18 11 / 0800 770 27 32) ou
e-mail: faleconosco@creasp.
org.br.
Se enquadra em infração
à legislação profissional a
ausência de responsável
técnico em projetos, execuções ou prescrições; obras
clandestinas; falta de placa
na obra ou de identificação
de responsável em atividades
sujeitas à fiscalização; produção
irregular de material ou insumo aplicáveis na Engenharia,
Agronomia e Geociências e
outras situações relacionadas
à violação do exercício técnico
de profissionais habilitados.

Cursos

Economia

Inscrições abertas para o
Clube Crescer até quarta

Alta dos preços impacta
feirantes e consumidores

Mogi- Moradores que já fizeram cursos nas áreas de
artesanato e culinária terão
agora um novo espaço para
trocar experiências e técnicas:
o Clube Crescer. A novidade
será realizada em quatro unidades do Centro Municipal de
Apoio à Educação de Jovens e
Adultos (Crescer) da Secretaria
de Educação de Mogi das
Cruzes. As inscrições estão
abertas até o dia 6 de abril
para 225 vagas, divididas em
nove clubes.
O Clube Crescer é um espaço
destinado a reunir artesãos e
culinaristas dispostos a compartilhar seus conhecimentos
e experiências de maneira informal, valorizando a iniciativa
independente de geração de
renda. Serão 25 pessoas em
cada grupo, que participarão
de 11 encontros realizados uma
vez por semana com quatro
horas de duração.
Cada clube abordará uma
técnica diferente. Podem se
inscrever ex-alunos do Crescer
e pessoas que não tenham feito

Ingrid Leone

os cursos, mas que possuam
conhecimentos nas áreas de
culinária, bordados, crochê,
peças em feltro, bonecas em
tecido e feltro, amigurumi e
pintura em tecidos.
A organização do clube
será feita de forma colaborativa entre os participantes
com apoio das equipes das
unidades do Crescer. No primeiro encontro do clube, os
participantes irão definir em
conjunto quais atividades

serão feitas nos próximos
dez encontros. Também estão
previstas na programação
encontros com instituições
parceiras e a participação em
uma feira empreendedora.
Os interessados poderão
se inscrever diretamente na
sua unidade de interesse. É
necessário apresentar RG e
comprovante de endereço. A
inscrição pode ser feita no link
https://portal.sme-mogidascruzes.
sp.gov.br/pages/crescer
Divulgação/PMMC

Novidade será realizada em quatro unidades do Crescer

Divulgação/Ingrid Leone

Mogi - O aumento de preços
têm impactado comerciantes
e consumidores. De acordo
com o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
15 (IPCA-15), divulgado
recentemente pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), apontou altas significativas em
alimentos como cenoura
(45,65%), tomate (15,46%) e
frutas (6,34%). A reportagem
esteve ontem em uma feira
no Jardim Santista, em Mogi
das Cruzes.
O comerciante Eunides
Batista da Silva Junior, dono
de uma barraca de coco e
derivados, afirmou que sentiu o aumento no valor dos
alimentos, o que ocorreria
naturalmente apenas entre
os meses de novembro e
dezembro. Segundo ele, a
variação de preços não atinge
apenas os produtos, como
também a logística. Em março,
houve o mega-aumento da

Feirantes apontam problemas com aumentos

gasolina, do diesel e do gás
de cozinha.
Alessandro Benedito Marcelino, que tem uma barraca
de peixes, afirmou que vive
a pior situação financeira
em mais de 30 anos. “Eu
nunca vi uma situação dessa
nesses 35 anos de trabalho.
Infelizmente a tendência é
piorar, apesar de torcer por
uma melhora, não tenho
nenhuma perspectiva”, disse.
O vendedor de frango e

miúdos de boi, Humberto
Arisi, disse que também sente
o impacto como consumidor. “Da mesma forma que
o consumidor sofre aqui, eu
sofro no supermercado. Hoje
com R$ 100 você só traz a
sacolinha”. A aposentada
Debie Dias de Souza Cunha
afirmou que não tem mais
condições de pensar em
fazer uma compra mensal
e avalia o que vai comprar
para conseguir economizar.
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Um terço dos contribuintes
entregou o Imposto de Renda
Das quase 295 mil declarações aguardadas pela Receita Federal, pouco mais de 100 mil já foram entregues
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

André Diniz

Região - Faltando menos de
um mês para o prazo final
da entrega da declaração de
Imposto de Renda de Pessoa
Física 2022 (IRPF 2022),
a Receita Federal apontou
que apenas um em cada
três contribuintes já encaminhou o relatório anual
de rendimentos e despesas.
O levantamento é atualizado
diariamente na página da
Receita Federal na internet,
e leva em conta o número
de declarações encaminhadas via online, tendo como
parâmetro o mesmo número
de contribuintes em 2021.
Até o dia 31 de março, dos
mais de 294 mil formulários aguardados pelo Fisco,
apenas 100,9 mil foram
computados nos bancos
de dados, representando
34,33% do total.
Entre as cidades da região,
Itaquaquecetuba é a que
conta proporcionalmente
com a maior quantidade de

Entre as
cidades
da região,
Itaquaquecetuba
é a que conta
proporcionalmente
com a maior
quantidade de
pessoas em dia
com o Leão

na entrega do Imposto de
Renda em 2021 foi pelo
“Programa Gerador da DeclaSâo esperados para este ano mais de 294 mil declarações do Imposto de Renda
ração” (PGD), software criado
pelo governo federal para
pessoas em dia com o Leão, com 38,42% (10.047), e em quantidade de contribuintes o registro e envio de dados,
com 41,62% (19.066 pessoas terceiro lugar vem Biritiba é Mogi das Cruzes, com com 95% dos formulários
físicas) das declarações já Mirim, com 36,67% (1.278 30.807 formulários enviados. enviados por tal plataforma.
concluídas. Em segundo lugar de 3.485). Em números abSegundo a Receita Federal, Em segundo lugar, foi o
está Ferraz de Vasconcelos, solutos, a cidade com maior o formato mais predominante aplicativo “Meu Imposto de

Renda” para smartphones e
tablets com 4%, e com 1% o
sistema e-CAC, serviço “Meu
Imposto de Renda - Extrato
da DIRPF”. “Vale ressaltar que,
durante o prazo de entrega,
não há entrega presencial
da declaração na Receita
Federal. Essa possibilidade
(entrega em mídia removível,
às unidades da RFB, durante
o seu horário de expediente)
só existe após o fim do prazo”,
explicou o órgão.
O prazo final para a entrega
é no dia 29 de abril. Caso
o contribuinte que está na
faixa de rendimentos para
a declaração não entregue,
poderá receber multa mínima
de R$ 165,74 e 1% por mês
com base no valor a ser pago,
podendo chegar a 20% do
valor a pagar para a Receita
Federal. “Recomenda-se que
o contribuinte faça a entrega
o quanto antes, evitando
assim que venha a ser objeto
de ofício de imposto devido
e ter as multas aumentadas”,
apontou.

Cultura

Baixas temperaturas

Ações teatrais reúnem mil estudantes

Frente fria alerta região
para população de rua

Mogi - De 21 a 30 de março,
as intervenções teatrais do
Projeto “Tá ligad@?” reuniram
1.062 estudantes de escolas
públicas da cidade. Foram 28
apresentações gratuitas de um
talk show muito divertido, que
misturou música e palhaçaria
para dialogar com o público
jovem sobre temas como
prevenção de ISTs, gravidez
não planejada, bullying e
entre outros.
Ao interagir com os espectadores de forma lúdica e
descontraída, o “Tá ligad@?”
buscou surpreender o público, proporcionando uma
experiência de aproximação
e identificação com temas
complexos que permeiam o
cotidiano da juventude.
Além das apresentações, em
23 de março, foram realizadas
duas palestras gratuitas, uma
na Escola Vereador Narciso
Yague Guimaraes e outra na
Escola Professor Ilson Gomes.
As palestras refletiram sobre
a utilização do teatro em sala
de aula e como esta linguagem pode incorporar e ser
incorporada por diferentes
áreas de ensino, ampliando

Divulgação

Foram 28 apresentações durante o mês de março

possibilidades para a realização
de uma educação plena.
Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado
pelo Ministério do Turismo via
Secretaria Especial de Cultura,
o projeto é uma produção da
Ricardo Martins Fotografia
LTDA e contou com patrocínio
da NGK do Brasil em Mogi
das Cruzes.
Sobre a NGK do Brasil:
Em 1959 a NGK Spark Plug
Co. Ltd. instalou no Brasil,
em Mogi das Cruzes, sua
primeira fábrica fora do Japão,
trazendo ao país uma das mais
avançadas tecnologias em sua

especialidade ao fabricar velas
de ignição.
Desde então, a NGK cresce
juntamente com o parque
automobilístico nacional, tendo construído sua segunda
unidade e ampliando espaços
para sua atuação em mercados
internacionais.
A NGK produz no Brasil, velas, cabos de ignição e
terminais supressivos, além
de comercializar bobinas de
ignição e velas aquecedoras
com a marca NGK. Sob a marca
NTK, a companhia também
possui portfólio completo de
sensores de oxigênio, sensores

de detonação e ferramentas
de corte.
Em 2018 foi criado o departamento MOVA com objetivo
de promover a Inovação e o
Empreendedorismo na NGK
do Brasil, visando a continuidade da empresa através do
desenvolvimento de novos
produtos e serviços.
A empresa possui um sistema
de gestão que alinha as atividades
relacionadas à qualidade dos
produtos e atendimento aos
clientes, com a preservação
do meio ambiente e serviços
fornecidos aos clientes, atendendo e plenamente às suas
necessidades e expectativas.
Deste modo, a NGK do Brasil
desenvolveu, documentou e
implementou um Sistema de
Gestão Integrado baseado nos
requisitos IATF, das normas
ISO 9001 e ISO 14001. Os
mais de 1.300 colaboradores
da NGK do Brasil passam
por um completo programa
de treinamento e integração
à filosofia de trabalho, onde
são estimulados a contribuir
com propostas de melhoria
contínua em benefício da
organização e da sociedade.

Região - O alerta de baixas
temperaturas emitido para
o Alto Tietê fez com que as
prefeituras da região começassem a mobilização para
o atendimento à população
em situação de rua.
Segundo a Secretaria de
Assistência Social de Mogi das
Cruzes, o município desenvolverá a Operação Inverno,
que consistirá na ampliação
dos serviços de atendimento e
oferta de proteção social, com
lançamento oficial no mês que
vem. A cidade possui quatro
unidades para acolhimento,
com 156 vagas, além de um
edital de chamamento para
um novo serviço com 30 vagas.
“O município desenvolve um
trabalho integral, que inclui
a abordagem social a pessoas
que estão nas ruas mantida ao
longo do ano, com encaminhamento para o acolhimento
institucional, as atividades
do Centro POP”, explicou o
município, que registrou em
2021 uma média mensal de 301
atendidos, com aumento para
340 atendimentos neste ano.

Suzano declarou que conta
com 50 vagas para a população
em situação de rua, sendo que
o público não é fixo, podendo
oscilar constantemente, tendo
pouco mais de cem pessoas
nesta condição. “Em 2021 foi
registrado um aumento na
quantidade de acolhimentos
em função das baixas temperaturas, que foram muito
intensas. Neste ano, a Pasta
constatou uma regularidade na
procura do serviço”, apontou
a Prefeitura.
Poá emitiu nota informando
que conta com uma Casa de
Acolhida, formada em parceria
com a Associação Afro Brasileira, localizada no bairro Vila
Açoreana com capacidade para
30 pessoas, onde são oferecidas
refeições e equipe de suporte com o acompanhamento
das pessoas em situação de
vulnerabilidade e encaminhamento para programas sociais.
Nos cálculos do município,
Poá tem aproximadamente
650 pessoas que receberam
algum tipo de atendimento
social. (A.D.)
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SANEAMENTO

Obras para ampliação da ETE
em Cezar de Souza tem início
Intervenções vão aumentar a capacidade da estação de tratamento de esgoto para 460 litros por segundo
Mogi - A obra de ampliação
da capacidade da Estação
de Tratamento de Esgoto
(ETE) de Cezar de Souza,
localizada ao lado do Parque Centenário, teve início
neste mês de março. Após
a conclusão dos estudos
geológicos, topográficos e
projetos estruturais, a obra
foi iniciada com os serviços
de fundação. Com investimento de R$ 32.637.774,45,
o trabalho permitirá que a
estação aumente sua capacidade de tratamento, que
passará para 460 litros de
esgoto por segundo.
A iniciativa faz parte do eixo
de saneamento do Programa
Viva Mogi – uma marca da
Prefeitura de Mogi das Cruzes
que agrega valores permanentes,
como a qualidade de vida
da população e a reconexão
dos cidadãos com o município. Esses conceitos serão
levados para todas as obras
estruturantes da cidade, em
todos os distritos e bairros,
transformando-se em uma

Divulgação/PMMC

Investimento para a obra é de R$ 32,6 milhões e deve durar cerca de 36 meses

marca da administração.
O Consórcio ETE Leste
Mogi, formado pelas empresas
Azevedo e Travassos e Infracon
Engenharia e Comércio, é o
responsável pela obra, cujo
prazo de execução será de 36

meses. Atualmente funcionários e máquinas trabalham
na perfuração, armação e
concretagem das estacas da
fundação do novo tanque.
“Trata-se de uma obra de
grande porte, que está bem

Abastecimento

em seu início. Assim que a
demarcação estiver concluída, os trabalhos de campo
avançarão de acordo com o
cronograma e será possível
observar visualmente e de
forma gradativa o avanço

A iniciativa faz
parte do eixo de
saneamento
do Programa
Viva Mogi
dos trabalhos”, explica a
secretária-adjunta de Infraestrutura Urbana, Leila
Alcântara.
As intervenções na área
de saneamento básico do
Programa Viva Mogi também
incluem a implantação de
redes de abastecimento de
água e de coleta de esgoto
em Cezar de Souza, além
do trabalho de saneamento
ambiental do Córrego Lavapés
e Córrego dos Corvos.

Viva Mogi

As intervenções do Viva
Mogi beneficiarão inicialmente
o distrito de Cezar de Souza.
O programa tem financiamento de cerca de R$ 350

milhões, captados junto ao
Banco de Desenvolvimento
da América Latina (CAF).
Além das obras na área de
saneamento, outro eixo de
atuação será o socioambiental,
que prevê a construção de
dois novos parques (Airton
Nogueira e outro parque, na
avenida Francisco Rodrigues
Filho), além da ampliação
do Parque Centenário e da
recuperação das áreas verdes
próximas ao rio Tietê.
Outro eixo é o de mobilidade
e desenvolvimento urbano,
que inclui a construção da
avenida Parque (Corredor
Ambiental Ecológico Sustentável - CAES), sistema de
vias e intervenção urbanística
em Cezar de Souza. Outra
ação será a implantação de
30 quilômetros de ciclovias
interligando os parques e o
Corredor Ambiental Ecológico
Sustentável, bem como a
construção de uma passarela
sobre o rio Tietê. No total,
serão 6,2 km de CAES, 3
novas transposições e ciclovias.

Avenida

Semae dá início a reforma Parte estrutural da Kennedy
em processo de tratamento é concluída por parceria
Mogi - O Serviço Municipal
de Águas e Esgotos (Semae)
iniciou a primeira etapa
das obras de melhorias no
tratamento de água em sua
principal estação, a ETA
Centro. A autarquia reformará
filtros, instalará uma linha
de ar para retrolavagem e
implantará a automação desse
processo de retrolavagem.
O objetivo é modernizar os
procedimentos e prolongar
a vida útil dos filtros, que
são estruturas importantes
para garantia da qualidade no
tratamento. Os investimentos somam R$ 3,9 milhões
e os trabalhos devem durar
cerca de um ano.
A obra incluirá a reforma
da estrutura e impermeabilização de filtros, trocas
de válvulas de descarga e
instalação de equipamentos
de automação, como transmissores de nível, painéis de
comando, infraestrutura de
cabeamento e comunicação
de dados, entre outros.
A ETA Centro é o principal

sistema de produção de
água do Semae e mantém
o abastecimento de mais
de 200 mil habitantes, que
correspondem a cerca de
50% do consumo de água
tratada no município.
A reforma dos filtros

A obra incluirá
a reforma da
estrutura e
impermeabilização
de filtros
acompanha outras ações
para melhorar a eficiência
na operação da distribuição
de água. No ano passado,
também na ETA Centro,
a autarquia concluiu a
implantação de um novo
sistema para aumentar a
agilidade durante a limpeza
dos decantadores (tanques

utilizados para remoção de
partículas).
O sistema era composto
por três decantadores, com
dois pontos de limpeza por
jateamento cada um. Após as
intervenções, passaram a ser
cinco pontos por decantador.
Também em 2021, o Semae reformou outros seis
filtros da ETA Centro, o
que deu mais eficiência ao
processo de produção e
distribuição de água potável:
as seis unidades tiveram um
acréscimo na capacidade de
tratamento, passando de
120 para 180 litros de água
por segundo – um volume
equivalente à capacidade
média de tratamento de
toda ETA Leste, no Socorro,
por exemplo.
A reforma incluiu a substituição de ramais, difusores,
crepinas (componentes para
retenção de partículas sólidas) e demais elementos
filtrantes, além de pintura
própria para estruturas sujeitas a umidade constante.

Mogi - A Prefeitura, em parceria com a empresa Fame,
acaba de concluir a parte
estrutural das obras de recuperação da avenida Kennedy,
liberando o acesso para o uso
de moradores. Em meados
do último ano, um trecho
da via colapsou e precisou
ser interditado. Os serviços
compreenderam a contenção
do maciço, reconstrução de
toda a base da via e também
de guias, sarjetas, drenagem,
passeio e, por fim, recapeamento asfáltico.
Tão logo a situação foi
identificada, a Prefeitura de
Mogi e a empresa que tem
unidade às margens da avenida
se mobilizaram para resolver.
A empresa também construiu
um novo muro de arrimo, para
a contenção do barranco que
separa a unidade fabril da via
pública. Além disso, foi feita
a reconstrução do muro de
divisa, serviço este que é de
competência da empresa e está
em andamento. Da parte da
Prefeitura, ainda será finalizada

a parte de sinalização viária.
O prefeito Caio Cunha
(Pode) esteve na via nesta
quarta-feira e vistoriou os
trabalhos. “Que bom que o
problema foi resolvido. O que
ocorreu aqui foi muito sério
e desde o primeiro instante
entendemos a gravidade e nos
mobilizamos para resolver
o quanto antes, porém com
responsabilidade e instrução
técnica”, destacou.
As obras tiveram como base

estudos e análises técnicas,
incluindo um relatório do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que apontaram
as providências a serem adotadas. A via foi monitorada
diariamente por equipes da
Prefeitura, até que a situação estivesse efetivamente
resolvida. Também foram
feitos encontros e diálogos
com a vizinhança, para que
os moradores ficassem a par
do andamento dos trabalhos.
Pedro Chavedar/PMMC

Avenida já foi liberada para uso dos pedestres
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“ Errar, superar, aprender e recomeçar.
É assim que devemos viver a vida.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
DIA 04 IRENE ALMEIDA DA SILVA
Parabéns... Hoje é o seu dia! Comemore e agradeça pela
vida! Você é o motivo do sorriso de muita gente. Feliz
aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

O QUE FAZER PARA MUDAR O MUNDO
Comece mudando a si

seus problemas, não seja

mesmo. Ninguém muda

oportunista, não seja

o mundo se não consegue

vingativo. Quem tem um

mudar a si mesmo. Cuide

pouquinho de bom senso

da Saúde do Planeta. Não

percebe que podemos viver

desperdice água, não jogue

em harmonia, respeitando

lixo no lugar errado, não

direitos e deveres.

maltrate os animais ou

Coragem, Honestidade,

desmate as árvores. Por

Sinceridade, Fé, Esperança

mais que você não queira,

são virtudes gratuitas que

se nascemos no mesmo

dependem de seu esforço e

planeta, compartilhamos

comprometimento com sua

com ele os mesmos efeitos

Honra e Caráter.

e consequências de sua
exploração.
Seja responsável: não
culpe os outros pelos

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

A INFÂNCIA
A infância é uma fase de descobertas onde a curiosidade está
presente.
A aquisição do idioma inglês na ed. Inf. acontece em um ambiente
lúdico através de canções e brincadeiras. As crianças ouvem as
instruções dos prof. no momento da ação, compreendendo o que
deve ser feito, como um simples “Sit down please.” ou “Get your
pencil please”. Nas canções, as crianças aprendem assuntos
pertinentes à sua idade e realidade como saudações, animais,
cores, membros da família, entre outros, unindo o conteúdo lexical
com a estrutura gramatical inseridas na letra da música. Nesta
fase, a criança consegue chegar à reprodução fonética semelhante
ao nativo já que o aparelho fonético está em desenvolvimento.
Nos primeiros anos da vida escolar, a aprendizagem do idioma
inglês também estimula as funções cognitivas das crianças,
proporcionando a aprendizagem das outras disciplinas na
vida escolar. Este processo facilita a troca de idiomas quando
necessária a comunicação comparado a um adulto aprendendo um
segundo idioma, já que este é um nativo consolidado.
Dominar o inglês proporcionará benefícios diante de um mundo
globalizado, e dará excelentes oportunidades em cursos no
exterior, vestibulares, universidades e melhores empregos.
Por que não começar na infância?
Denise M R P Reis, possui bacharelado em Letras Tradutor,
experiência nos EUA, é prof em língua inglesa no Col. Interativo
desde 2012
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Pagamento do 13º salário será antecipado pelo INSS
O décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) será antecipado. O pagamento será feito
em duas parcelas, alcançando cerca de 30,5 milhões de beneficiários. A
primeira parcela, no valor de 50% sobre o benefício, será paga entre 25 de
abril e 6 de maio, junto com as aposentadorias e pensões. A segunda parte
será paga de 25 de maio e 7 de junho. Famílias que recebem o Auxílio Brasil
ou outro tipo de benefício assistencial não têm direito.

BEM-ESTAR

Animais de estimação contribuem
para saúde e bem-estar de idosos
Estudo aponta que ter um animal, por cinco anos ou mais, pode contribuir para um declínio cognitivo mais lento
Katia Brito

Animais de estimação são
mais que uma boa companhia para pessoas idosas. Um
estudo preliminar, divulgado em fevereiro, aponta que
possuir um animal, como
cachorro ou gato, especialmente por cinco anos ou
mais, pode contribuir para
um declínio cognitivo mais
lento. A autora do estudo
é Tiffany Braley, do Centro
Médico da Universidade de
Michigan em Ann Arbor e
membro da Academia Americana de Neurologia.
Entre os 1.369 idosos analisados, com idade média de
65 anos e habilidades cognitivas normais, 53% possuía animais de estimação e
32% eram donos de animais
de longa data, ou seja, por
cinco anos ou mais. Os pesquisadores usaram dados do
Health and Retirement Study,
estudo de beneficiários do
Medicare, e por meio das
pontuações cognitivas alcançadas pelos participantes em
testes, estimaram as associações entre os anos de posse
de animais de estimação e a
função cognitiva.
Os participantes foram avaliados ao longo de seis anos,
e os donos de animais de estimação de longo prazo, em
média, tinham uma pontuação composta cognitiva 1,2
pontos maior em relação às
pessoas que não tinham animais de estimação. Os benefícios cognitivos associados
à animais de estimação por
mais tempo foram mais sig-

Arquivo Pessoal

Albert, marido de Sandra, se apaixonou por Mel

nificativos para adultos negros, adultos com educação
universitária e homens.

Amor e dedicação
Um exemplo de que a pesquisadora está no caminho
certo é o aposentado João
D. Oliveira Vaz, de 85 anos.
Nascido em Porangaba, no
interior de São Paulo, desde
1972 ele está em Mogi das
Cruzes, e sempre teve animais de estimação. Já cuidou de pássaros, tartarugas,
gatos, cachorros e papagaios.
“Sem dúvida o amor dedicado aos animais sempre fiz
de tal forma que havia empatia no mais alto teor. Era a
alegria da casa. Recomendo

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Suzi se tornou parte da família da aposentada Dirce

João Vaz lamenta a morte do pequeno Fred em 2014

a adoção de animais, principalmente os sofredores e
abandonados. Esta atitude
faz bem ao coração e vale
para todas as idades”, recomendou o aposentado.
Nos últimos anos, João
tinha dois cachorros. Um
deles, que ganhou o nome
de Veludo, foi adotado de
uma família que se mudou
para o Maranhão. “Ele tinha
cerca de três anos. Veio para
minha casa e fez companhia
ao outro cão de nome Fred.
Viveram juntos por seis anos.
Eram chamados de dupla
‘Fred Branco e Veludo Preto”, contou.
Infelizmente, o trio, formado por João e seus cães,

se separou em 2014 com a
morte de Fred, e em outubro do ano passado, Veludo
fugiu e não foi encontrado.

Companhia
A professora aposentada
Sandra Garcia Barakat, 78,
sempre teve cachorros mas
não tinha tido contato com
a velhice dos animais. Nascida no Guarujá, ela mora em
Mogi há 40 anos. Hoje, com
a poodle Mel, que tem há 13
anos, ela vive essa experiência.
A cachorra foi comprada em
2009 com quatro meses. O
marido Albert que era alheio,
também foi conquistado por
Mel. “Sempre tive muito carinho. Gosto muito de animais

e recomendo, são muito carinhosos”, destacou.
Mel, que sempre foi muito
dócil, segundo Sandra, hoje
é quem demanda mais cuidados e precisou de adaptações no ambiente doméstico.
Diagnosticada com catarata,
a cachorra está cega e faz
tratamento para pancreatite
crônica. “Como eu não tive
filhos, é uma companhia, e
fui me adaptando, onde eu
vou, ela vai. Hoje ela depende mais de mim”, contou.

Família
Mistura de pequinês com
poodle, a cachorra Suzi completa em maio 11 anos, ao
lado de Dirce de Araújo Der-

tônio, 72, que se aposentou
há cinco anos. O animal foi
presente de uma amiga para
combater a tristeza causada
pela perda de um outro cachorro e conquistou toda a
família. “Ela entende tudo,
sabe quando estou triste,
chateada, doente”, contou.
No último ano, Suzi vem
perdendo a visão.
Quando o marido adoeceu, Dirce contou que Suzi
não saia de perto dele. Com
a morte dele há oito anos, a
cachorra se tornou sua companheira. “Ela é bem dócil.
Com certeza, os animais são
uma companhia para quem
é sozinho”, destacou ela, que
sempre teve cachorros.
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DIA DO AUTISMO

Especialista destaca
formas da alopecia

Pandemia de Covid-19
teve impacto sobre
crianças com autismo
Banco de Imagens Freepik

Queda de cabelo, como a vivida pela atriz Jada Pinkett Smith, pode ter várias
causas, segundo médica dermatologista; um dos tipos mais comuns é a areata
Reprodução/Instragram

Katia Brito

Uma piada de mal gosto,
uma reação violenta e em
meio a isso uma doença
pouco falada: a alopecia.
O problema é vivido pela
atriz Jada Pinkett Smith,
de 50 anos, que teve a
cabeça raspada ironizada
na cerimônia do Oscar,
no domingo passado, pelo
comediante Chris Rock.
E assim, infelizmente, o
ponto alto da cerimônia
acabou sendo o tapa em
Rock dado pelo marido
da atriz, o ator Will Smith.
Em seu perfil @pormaisfios
no Instagram, a mogiana
Giovana Iniesta, que tem
uma forma da doença diferente da atriz, levantou
uma questão importante
para seus mais de 20 mil
seguidores: “Precisamos
de Will Smiths ou de informações realmente bem
apuradas e verdadeiras
circulando sobre alopecia?”.
Em uma postagem, ela
disse não concordar com
a agressão mas entender
a situação do casal e os
constrangimentos que atriz
já pode ter passado.
A médica dermatologista
Fabiane Brenner, coordenadora do departamento de
Cabelos e Unhas da Sociedade
Brasileira de Dermatologia
(SBD), explicou que alopecia
se refere à queda de cabelo,
e há diversas doenças que
podem ser a causa. “Elas
se dividem basicamente
em alopecia cicatricial e
não cicatricial. As pessoas
com formas não cicatriciais
sempre podem voltar a ter
cabelos novos”, afirmou.
Tanto homens como
mulheres de diferentes
idades podem ter a doença, segundo a especialista.
A forma mais comum de
alopecia é a calvície ou

Inclusão de crianças com TEA no convívio social é desafio

A atriz Jada Smith, que tem alopecia areata e resolveu raspar a cabeça, foi vítima de piadas no Oscar

alopecia androgenética,
que é o tipo de doença de
Giovana. “Ela acontece
principalmente depois da
adolescência sob influência
dos hormônios”, destacou
Fabiane, reforçando que há
uma grande variedade de
alopecias.
A forma que atinge Jada,
também é considerada comum. Trata-se da alopecia areata. “É uma doença
autoimune, que tem um
processo inflamatório que
acaba fazendo com que o
cabelo caia, de tal forma
que ele cai subitamente
em áreas localizadas ou
outras áreas extensas do
couro cabeludo”, salientou
a médica dermatologista.
Segundo ela, outras áreas do
corpo que têm pelos, como
as sobrancelhas, também
ser acometidas.

Tratamentos
A coordenadora do departamento de Cabelos e

Unhas da SBD afirmou que
o tratamento vai depender
da forma de queda de cabelo
e depende da avaliação
de um dermatologista. “É
possível sim que a pessoa volte a ter cabelos na
maioria das formas não
cicatriciais”, disse.
Um ponto importante

Doença tem vários
tipos, e entre os
mais frequentes
estão a areata e a
androgenética

também é a saúde emocional
dos pacientes, como explicou
Fabiane: “Sem dúvida os
aspectos emocionais influenciam no desenvolvimento de

Divulgação

Fabiane Brenner ressalta influencia dos aspectos emocionais

todas as formas de alopecias,
especialmente nas mulheres.
Na alopecia areata momentos de estresse podem ser
um gatilho para a queda,
como também a queda de
cabelo pode desencadear
um enorme desconforto
psicológico e ambiental.
Muitos pacientes contam
que mudam suas rotinas por
conta da queda de cabelo”.

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi
celebrado ontem, dia 2 de
abril, dando destaque para
a conscientização sobre o
tema e para as famílias com
crianças diagnosticadas com
Transtorno do Espectro
Autista (TEA) e o impacto sofrido por elas com a
pandemia de Covid-19.
Segundo dados do CDC
(Center of Deseases Control
and Prevention - Centro de
Controle e Prevenção de
Doenças), órgão dos Estados Unidos, uma pesquisa
publicada em dezembro de
2021 apontava que 1 a cada
44 crianças aos 8 anos de
idade é diagnosticada com
TEA. A partir desse estudo,
estima-se o Brasil tenha 4,84
milhões de autistas.
Mesmo com esse número expressivo de casos de
autismo, o assunto ainda é
tratado como tabu. “Ainda
existe muito preconceito
e falta de informação pela
sociedade. Essas crianças
precisam ser inseridas em
um convívio social e muitas
instituições não estão preparadas. Muitos pais, também,
resistem à procura de ajuda
e informação quando notam
algo de diferente em seus
filhos e as crianças acabam
sofrendo mais sem o acompanhamento profissional
devido’’, afirma a psicóloga

Bruna Rodrigues do Instituto
Diferente Mente.
O diagnóstico não é algo
tão simples, de acordo com
a especialista, e uma equipe,
com profissionais como
psicólogos e psiquiatras,
deve ser consultada para
que se obtenha um resultado assertivo, iniciando de
maneira precoce o acompanhamento. Segundo a
psicóloga, não existe um
padrão, por isso, podem
existir dificuldades que não
estão ligadas ao autismo.
Bruna ressalta que os
pais devem ficar alertas
para quaisquer sinais diferentes em cada etapa do
crescimento da criança,
como dificuldade em falar,
andar e olhar para os pais,
problemas para responder
quando é chamada, incomodo ao visitar lugares
barulhentos ou até mesmo
para socializar com outras
pessoas.
A psicóloga explica que
um dos desafios é a socialização e a inserção da criança
em um contexto social. E
como o tratamento precisa
ser presencial, houve um
impacto durante a pandemia.
Ela defende que o assunto
seja amplamente discutido
em meios de comunicação
e em escolas para levantar
a bandeira da infância e da
inclusão.
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