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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Irregularidades retiram mais de
mil veículos das ruas da região
Números são deste ano e foram passados à reportagem pelas prefeituras; no total, 1.080 veículos foram apreendidos
Mogi News/Arquivo

Dentre as cidades procuradas
pela reportagem, foram confirmados no total 1.080 veículos
que apresentaram pendências de
documentação do veículo ou do
condutor, que não estão em condições de rodagem, ou em estado de abandono em vias públicas.
Cidades, página 5

De forma remota

OFERTAS
DE ESTÁGIO
AUMENTAM
A procura por trabalho remoto pelos estudantes cresceu com
a pandemia de Covid-19. A avaliação é de especialistas do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e do Núcleo Brasileiro
de Estágios (Nube). A modalidade chega a representar até 35%
das oportunidades disponíveis.
Cidades, página 4

Novo caderno

Maturidade +
Saúde

DIA DAS MÃES

A superação
durante uma
pandemia. p7

Páginas 10

Orientação da GCM

MOGI

Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Estudantes participam de ação
antidrogas em escola de Suzano

Pedro Chavedar/PMMC

Pendências com documentação dos veículos ou condutores levaram os carros aos pátios municipais

mínima

máxima

12º

22º

Sol com muitas nuvens durante o dia.

Ações são direcionadas para alunos com 11 e 12 anos
e ocorre durante as quintas-feiras. Cidades, página 5

Obras de melhorias afetarão abastecimento de
água no Rodeio e Ponte Grande. Cidades, página 6
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EDITORIAL

O

TRIBUNA

Novo trabalho

mundo vive mudanças todos os
dias. Tem gente que não gosta e
sempre reclamam que “na minha
época que era bom”, para estes há a
definição de cultura estacionária, porém existem os que apoiam as alterações, para este o
termo utilizado é de cultura cumulativa, entretanto, como já dizia o ditado, a única coisa
que existe de permanente é a mudança, com o
perdão do trocadilho, essa é uma verdade que
não deve mudar, ao menos tão cedo.
Trabalhar em um determinado local era algo
comum antes da chegada da pandemia de coronavírus (Covid-19), mas sua necessidade se
tornou completamente subjetiva, seja para o
lado da empresa, seja pelo lado do trabalhador.
É claro que é dispensável mencionar aqui que
há ocupações em que isso é impossível, como
as de motoristas e profissionais de segurança, isso só para dar um exemplo, entretanto,
aqueles que utilizam um computador, ou outro instrumento que não necessite o deslocamento do profissional, tendem a permanecer
mais em casa ou adotar o trabalho híbrido.
Além dos hábitos higiênicos, a pandemia
nos trouxe mudanças na maneira como vemos

nossos empregos, e isso parece claro em uma
reportagem feita pela nossa redação sobre a
procura de profissionais e estudantes para estagiar em empresas que priorizam o trabalho
remoto no Alto Tietê, e isso não deve parar por
aí, talvez estejamos vivenciando um momento
de completa mudança no modo de trabalhar.
Essa alteração ajuda as cidades da região,
e todas as outras também, porque contribui
para diminuir a quantidade de pessoas nos
transportes públicos, que ficam menos lotados, e de carros nas ruas, para quem pode e
prefere dirigir o seu próprio veículo para ir
trabalhar. De quebra, ajuda a solucionar, ou
ao menos postergar, aquele velho problema
da descentralização dos locais de trabalhos,
que nas grandes cidades, como São Paulo,
sem concentram mais nas regiões centrais,
o que obrigava um maior investimento nos
sistemas de transportes, não que esse investimento não deva ocorrer.
Para além disso, essa mudança não prende
o trabalhador em um mesa por todo dia, ele
pode se organizar e conseguir realizar outras
coisas durante o dia, o que seria impossível em
um local estático. Que venham as mudanças.

ARTIGO

editor@jornaldat.com.br

Dia das Mães em Suzano
O Dia das Mães, celebrado hoje, foi
comemorado na sexta-feira pela Secretaria Municipal de Governo com
um evento de homenagem às mulheres suzanenses. Ao todo, 40 nomes foram reconhecidos durante a cerimônia “Mães Guerreiras de Suzano”, que
contou com as presenças do prefeito
Rodrigo Ashiuchi (PL) e da primeira-dama Larissa Ashiuchi. O encontro
teve o objetivo de reforçar o protagonismo feminino na sociedade.

Lutadora de sumô
A lutadora suzanense Luciana Watanabe disputou o primeiro torneio de sumô
da história do evento “Arnold Sports
Festival South America” e conquistou o
troféu de campeã no último domingo.
O festival esportivo aconteceu em São
Paulo, no espaço Expo Center Norte,
entre os dias 29 de abril e 1º de maio,
reunindo atletas de toda a América do
Sul em uma variedade de modalidades de luta e fisiculturismo.

Carreta Panificação

Mauro Jordão

A Prefeitura de Poá, em parceria com
o governo do Estado, anunciou a che-

josemaurojordao@gmail.com

Mamãe
Toquinho, cantor e violo- e Herivelto Martins).
Um sorriso difícil de esnista brasileiro, brindou todas as mães com esta terna quecer, da mãe primigesta
e bela canção Mamãe: Ela é quando abraça pela primeia dona de tudo/ Ela é a ra- ra vez seu filhinho recéminha do lar/ Ela vale mais -nascido, cheio de choro
para mim/ Que o céu, que e de vida. Aquele sorriso
a terra, que o mar./ Ela é a compartilhado enche o ampalavra mais linda/ Que um biente da sala cirúrgica, no
dia um poeta escreveu/ Ela caso de ser uma cesariana,
é o tesouro que um pobre/ ou da sala de parto, quando
Das mãos do Senhor rece- normal, de festa de alegria.
beu. – Mamãe, mamãe, ma- Duas perguntas surgem dos
mãe/ Tu és a razão dos meus lábios da nova mamãe: “É
dias/ Tu és feita de amor e normal?” “Homem ou muesperança/ Ai, ai, ai, mamãe/ lher?” Lembro, do anestesista,
Eu cresci, o caminho perdi/ enquanto eu realizava a ceVolto a ti e me sinto crian- sariana, em tom de pilhéria,
ça./ Mamãe, mamãe, mamãe/ responder: “Por enquanto é
Eu te lembro o chinelo na homem!” Esse binômio de
mão/ o avental todo sujo de amor, entre mãe e filhos, já
ovo/ Se eu pudesse eu que- se estabelece desde o útero,
ria, outra vez, mamãe/ Co- o melhor lugar do mundo
meçar tudo, tudo de novo. para viver antes de nascer,
(Compositores David Nasser depois do nascimento a

criança enfrenta um mundo
hostil protegida, no ninho
do lar, pelo carinho cuidadoso da mãe em amamentar,
alimentar, vestir e embalar
seu nenê para dormir. No
comer para crescer, a mamãe fica toda feliz com a
boca cheia da criança após
tanta rebeldia em aceitar as
colheradas insistentes da
“papinha”.
Certa feita, uma cliente
me declarou: “Eu não quero
ter filho. Assim, ele não irá
sofrer num mundo egoísta e
cruel como o nosso”. Argumentei: “Para a criança que
nasce é um mundo novo,
cheio de desafios que ela
vai ter de aprender a viver
tanto no lado bom como no
lado mau, e no meio de tantas vitórias e derrotas ela vai
ficar agradecida por ter uma
mãe que a deixou nascer”.

gada da “Carreta da Panificação”, no
próximo mês de junho, no município.
Ela oferecerá 60 vagas no curso profissionalizante que será dividido em
três turmas. Os alunos terão direito a
uma bolsa-auxílio no valor de R$ 210
para quem completar 75% de frequência na capacitação.

24 horas
A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou na sexta-feira, a alteração no horário de atendimento em quatro Unidades Básicas
de Saúde, sendo Jardim América, Calmon Viana, Cidade Kemel e Vila Varela. A mudança que terá início a partir
de amanhã, teve como base três meses de estudo junto às unidades que
tiveram o horário de atendimento ampliado para 12 horas, em meados de
janeiro deste ano.

Governador em Itaquá
O governador Rodrigo Garcia (PSDB)
esteve ontem em Itaquaquecetuba para
entregar 779 escriturar para moradores da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo (CDHU). O evento ocorreu
por volta das 8 horas.

CHARGE

Mauro Jordão é médico
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Cursos de qualificação têm
mais de dois mil inscritos
Neste mês, devem ser abertas novas turmas dos cursos de panificação, costura e designer de sobrancelhas
Ingrid Leone

Itaquá - Mais de 2.500 pessoas
se inscreveram nos cursos de
qualificação ofertados pela
Prefeitura de Itaquaquecetuba. A princípio, são oito
formações que acontecem
na Casa de Cursos e nas
dependências da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, ambas no centro da
cidade. As oficinas são de
costura, artesanato, depilação,
informática, panificação,
massoterapia, manicure/pedicure e diarista/empregada
doméstica. Novas turmas
devem ser abertas ainda
neste mês.
A presidente do Fundo
Social de Solidariedade de
Itaquá e primeira-dama, Mila
Prates Boigues, informou que
a partir da alta demanda dos
munícipes, as novas turmas
serão de panificação, costura
e designer de sobrancelhas.
Os cursos são voltados para

pessoas que residem em
Itaquá. Mais informações
sobre a abertura de vagas
e especificações no site da
prefeitura - https://www.
itaquaquecetuba.sp.gov.br/.
A maioria das pessoas, segundo a presidente do Fundo
Social, está em busca de cursos
rápidos para complementar
a renda familiar, fazendo da
qualificação um novo ofício e
até mesmo a renda principal.
Mila contou que, em algumas
oficinas, disponibilizadas
pela Secretaria Municipal
de Políticas para Mulheres,
os participantes já saíram
cadastrados no programa de
vagas Itaquá Mais Emprego.
Para a primeira-dama, o objetivo é atender a população
em situação de vulnerabilidade para que consigam
estabilidade financeira.
A Casa de Cursos foi inaugurada no mês passado e
oferece, inicialmente, os
cursos de corte e costura,

Divulgação/Dayane Oliveira

Divulgação

Mila Boigues destacou a
criação de novas turmas

Casa de Cursos, inaugurada em abril, no centro de Itaquá, oferece atividades

panificação, manicure/pedicure,
depilação e massoterapia,
cada um deles com 20 vagas.
O local conta com máquinas
de costura, fogão industrial,

mesa de corte, cadeira para
manicure/pedicure e macas
para realização das aulas.
Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a

Oficina Criativa oferece, no
momento, o curso de costura para 40 pessoas. Além
dessas duas iniciativas, o
projeto InfoItaquá, também

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ofertou
o curso de informática para
111 pessoas. Já as secretarias
de Políticas para Mulheres
e de Cultura promoveram
oficinas de artesanato, de
vendas, finanças e de diarista/empregada doméstica
em parceria com a iniciativa
privada.

4

cidades

Domingo, 8 de maio de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

OPORTUNIDADE

Procura e oferta de trabalho
remoto cresce na pandemia
Tanto estagiários como empresas têm mais interesse na nova modalidade de trabalho; setor vive melhora
Ingrid Leone

Região - A procura por trabalho remoto pelos estudantes
cresceu com a pandemia de
Covid-19. A avaliação é de
especialistas do Centro de
Integração Empresa-Escola
(CIEE) e do Núcleo Brasileiro
de Estágios (Nube). Segundo
o Nube, as empresas também
passaram a oferecer mais
vagas nessa modalidade,
representando até 35% das
oportunidades disponíveis.
Entre vagas para trabalho
remoto e presencial, o CIEE
tem 198 vagas de estágio no
Alto Tietê, e o Nube conta
com 2.673 oportunidades em
toda Região Metropolitana
de São Paulo.
Entre as vantagens do
trabalho remoto, conhecido
também como home office,
que impactam positivamente
o mercado de trabalho, o
Nube apontou que para as

empresas, se torna interessante,
porque permite expandir as
equipes por todas as regiões
do Brasil. Já os estagiários
precisam apenas ter um
computador ou notebook e
acesso à internet. Assim, um
jovem de Mogi das Cruzes,
Arujá ou Salesópolis, pode
estagiar em uma empresa de
Manaus (AM), Caxias do Sul
(RS) ou Belo Horizonte (MG),
por exemplo, diretamente
de sua casa.
Mesmo com um formato
diferente, o Nube explicou
que a carga horária permanece a mesma, sendo de seis
horas diárias, no máximo,
totalizando 30 horas semanais.
Os estagiários não podem
fazer horas extras. Helenice
Resende, gerente de seleção
do Nube, destacou ainda que
essas novas oportunidades
direcionam o mercado de
trabalho, facilitando a entrada dos jovens. Ela salienta

Reprodução/Internet

Sistema traz facilidade para que o estudante trabalhe em outras cidades do país

que o estudante não precisa
mais procurar vagas apenas
na sua cidade ou região, é
possível expandir a busca

para outros estados do Brasil
e até outros países.
Além do trabalho remoto,
outra possibilidade é o trabalho híbrido, com o tempo
dividido entre o presencial
e o remoto. Para Helenice,
o feedback por parte dos
estagiários é que o modelo
híbrido é mais positivo, porque

melhora a qualidade de vida,
ao diminuir o tempo gasto
com o transporte público. A
modalidade também atende
a necessidade de contato
com colegas e líderes.
Segundo Thalyta Tiarga,
consultora do Programa de
Estágio e Aprendizagem do
CIEE, os últimos anos foram

difíceis com a pandemia da
Covid-19, porque as empresas deixaram de contratar e
ainda tiveram que desligar
estagiários e colaboradores.
Porém, no decorrer de 2020
e 2021, o cenário foi melhorando. Aos poucos, de
acordo com ela, as empresas
voltaram a contratar, e neste
momento, o mercado está
bem aquecido com relação
às contratações de estágio.
Entre as áreas com mais
oportunidades, Thalyta destacou o administrativo, contábil,
recursos humanos, gestão,
pedagogia e enfermagem.
Há também oportunidades
como aprendiz para quem já
concluiu o ensino médio ou
ainda estuda, na faixa etária
de 14 a 24 anos incompletos.
As áreas com mais vagas são
para produção, administração,
comércio e varejo.
A consultora do CIEE
apontou como tendência
para o mercado, se houver
maior estabilidade e mais
confiança das empresas, o
aumento das vagas em áreas
como Engenharia, Química
e Direito.

Bolsa Trabalho

Beneficiados recebem
certificação e orientações
Mogi - A Prefeitura realizou
uma ação especial para a
entrega dos certificados dos
bolsistas da segunda turma do
programa Bolsa Trabalho. A
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Inovação promoveu uma roda de conversa
em parceria com o Sebrae para
falar sobre empreendedorismo
e empregabilidade.
O evento ocorreu na última
quinta-feira, na Escola de Empreendedorismo e Inovação,
e teve a certificação das participantes e orientação sobre
o programa Mogi Conecta
Emprego.
As participantes do programa
atuaram em diversos setores
da Prefeitura, como unidades
de saúde, unidades do Cras,
conselho tutelar, Mercado
Municipal, entre outros. Elas
também fizeram cursos de
capacitação e receberam bolsa-auxílio de R$ 540 por mês.
A vice-prefeita, Priscila

Divulgação/PMMC

Evento foi realizado na Escola de Empreendedorismo

Yamagami (Pode), compareceu e agradeceu os serviços
prestados pelas bolsistas durante
os cinco meses de programa. A
entrega do certificado foi feita
pela vice-prefeita, o secretário
adjunto de Desenvolvimento
Econômico e Inovação, Claudemir de Menezes, e a gestora
do Mogi Conecta, Lilian Wuo.
O Bolsa Trabalho é uma
iniciativa do governo do

Estado, em parceria com os
municípios, que tem objetivo
de gerar renda, qualificação
e empregabilidade para as
pessoas em situação vulnerável.
Além do curso proporcionado
pelo programa via Univesp,
a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação recebeu
a doação de cursos onlines
que serão disponibilizados
para as bolsistas.
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IRREGULAR

Mais de mil veículos foram
retidos no Alto Tietê neste ano
Pendências com documentação de veículos ou do condutor são principais motivos de apreensão nas cidades
André Diniz

Região - Um levantamento
do Mogi News/Dat mostrou
que, desde o início deste ano,
mais de mil veículos foram
recolhidos por agentes de
fiscalização e policiais na
região do Alto Tietê para
pátios, aguardando regularização. Dentre as cidades
procuradas pela reportagem, foram confirmados
no total 1.080 veículos que
apresentaram pendências de
documentação do veículo ou
do condutor, que não estão
em condições de rodagem,
ou em estado de abandono
em vias públicas.
A Prefeitura de Mogi informou que agentes de trânsito
e da Guarda Municipal realizam as ações de apreensão
de veículos juntamente com
a Polícia Militar (PM), e já
foram retidos 733 veículos
desde o início do ano. “Os
principais fatores são a documentação irregular do
veículo ou condutor, o mau

estado de conservação ou
o seu estacionamento em
locais irregulares”, destacou
a municipalidade, que conta
com um pátio para veículos
apreendidos em César de
Souza.
Em Suzano, os agentes
municipais, de acordo com a
Prefeitura, apenas atuam na
remoção de veículos envolvendo
estacionamento irregular. A
cidade também conta com
um pátio municipal. Segundo
a municipalidade, já foram
feitas 316 apreensões, em
sua maioria pela PM, com
menos de 5% sobre casos
administrativos. “A maior
parte dos casos diz respeito
à atuação do governo do
Estado, com a apreensão
de veículos de condutores
que não apresentam CNH,
com documentos atrasados,
sem licenciamento, entre
outras situações”, explicou
a Prefeitura.
As apreensões em Guararema são feitas pela PM,
segundo a Prefeitura. O

Daniel Carvalho/Arquivo Mogi News

de documentação tanto do
condutor quanto do veículo,
ou também pelo mau estado
de conservação”, informou.
Em Arujá, a Prefeitura
afirmou que estuda criar uma
licitação para a escolha de
um pátio para a remoção de
veículos. Já em Santa Isabel, os
agentes de trânsito, segundo
a Prefeitura, não realizam
a abordagem e retenção de
veículos, e a cidade não tem
contrato com pátio.

Recuperados

Mogi é uma das poucas cidades da região com pátio próprio para veículos

Departamento de Trânsito
apenas recolhe veículos em
estado de abandono. Desde
o início do ano, 31 veículos
foram apreendidos e recolhidos para o pátio particular
alugado por licitação.

Sem pátios
No Alto Tietê também
há cidades em que não há
a retenção de veículos feita
no município. Em Poá, a
Prefeitura informou que a

retenção é feita exclusivamente pela Guarda Civil
Municipal (GCM) e pela
PM, mas que não está sendo
realizada devido à falta de
um pátio conveniado. “Na
maioria dos casos, é por falta

De acordo com o levantamento da Secretaria de
Estado da Segurança Pública,
no primeiro trimestre deste
ano foram recuperados 458
veículos no Alto Tietê. Deste
total, 153 foram recuperados
em março. No agregado do
primeiro trimestre, Itaquaquecetuba registrou a maior
quantidade de veículos recuperados, com 147 carros,
motos, caminhões e ônibus.
Em segundo lugar vem Suzano, com 88 casos.

“Vozes pela Igualdade de Gênero”

Educação

Educação abre inscrições
para concurso de música

Estudantes participam de
projeto contra as drogas

Região - Após dois anos de
hiato, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
(Seduc-SP) lançou na última
quinta-feira, em parceria
com o Ministério Público do
Estado, o concurso musical
“Vozes pela Igualdade de
Gênero”. O tema deste ano é
“Nossa voz também é nossa
vacina!”, e visa refletir sobre
o impacto da pandemia da
Covid-19 sobre a sociedade
a partir das desigualdades
de gênero, classe, renda, e
outras desigualdades sociais
acentuadas na crise global.
A abertura aconteceu
presencialmente na Escola
Estadual Winston Churchill,
em Sertãozinho, cidade na
qual mora Luísa Apolinário,
ex-aluna da EE Ferrucio
Chiaratti e vencedora da
última edição. Durante o
evento também foram homenageados com medalhas e
troféus as equipes que ficaram
em segundo e terceiro lugar.
Podem participar alunos e
alunas das escolas estaduais

Suzano - Os alunos da
Escola Municipal Antônio
Marques Figueira tiveram
o primeiro contato com os
agentes da Guarda Civil
Municipal (GCM) e que
executam o projeto Grupo
Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard).
A ação, em parceria com a
Secretaria de Educação de
Suzano, é direcionada aos
alunos de 11 e 12 anos da
unidade e será continuada
por outras sete edições, todas
as quintas-feiras.
O primeiro dia de encontro
ocorreu em 28 de abril teve
a apresentação dos guardas
e das crianças, com a introdução de seus nomes, idades
e suas expectativas para as
atividades. Em paralelo, os
estudantes puderam satisfazer
a curiosidade de conhecer
os equipamentos utilizados
pela corporação, como coletes balísticos, uniformes
e algemas.
Esta foi a primeira de
oito aulas programadas para

matriculados no ensino médio
ou nos cursos de Educação
de Jovens e Adultos (EJA),
individualmente ou em grupos de até cinco pessoas. As
letras precisam ser inéditas,
em qualquer estilo musical, e composta em língua
portuguesa.
Já as escolas deverão formar
uma comissão multidisciplinar
que será responsável pela
avaliação e seleção de até cinco
músicas. A unidade deverá

organizar uma votação para
escolher a melhor canção, que
será encaminhada à Diretoria
de Ensino correspondente.
Na segunda fase, haverá
a escolha da Diretoria de
Ensino, que faz a avaliação e
seleção das músicas recebidas
das escolas. As dez melhores
composições serão eleitas
pela comissão julgadora, com
representantes do Ministério
Público, da Seduc-SP e da
área musical.
Governo do Estado/Divulgação

Última edição do concurso aconteceu em 2019

“Ficamos muito
contentes em
criar essa
proximidade
com elas”
contemplar aproximadamente
250 alunos do 5º ano do ensino fundamental da escola,
visando o desenvolvimento
socioemocional e a descoberta
de noções e deveres enquanto
integrantes da sociedade,
trabalhando questões como
o combate ao uso de drogas
na adolescência.
Segundo o subcomandante André Alves da Silva,
um dos GCMs que está à
frente do Guard, o trabalho
é progressivo e visa construir
uma visão com os jovens. “O
primeiro encontro foi muito
positivo, sentimos os alunos
muito abertos para dialogar
com a gente, e isso é muito
bom para o que queremos
passar para eles”, comentou.

Para a comandante da
GCM, Rosemary Caxito, o
desenvolvimento do projeto
mostra o compromisso da
guarnição com os cidadãos.
“Assim como na apresentação
do projeto para os responsáveis, ressalto que o principal
é ajudar na construção cidadã
dessas crianças. Da nossa
parte, ficamos muito contentes
em criar essa proximidade
com elas, pois nosso dever
parte da premissa de servir
a população e oferecer todo
o auxílio possível”, pontuou.
De acordo com o secretário municipal de Educação,
Leandro Bassini, o apoio da
GCM é muito importante
para a formação dos alunos
enquanto cidadãos. “Além de
ser uma experiência diferente,
estar junto com os agentes
é benéfico à medida que as
crianças tomam contato com
conceitos mais práticos de
cidadania, por isso agradeço
a Secretaria de Segurança
Cidadã e toda a equipe envolvida”, comentou.
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EDUCAÇÃO

Região possui 37 alunos com
surdez ou deficiência parcial
Números são das redes municipais; demanda mobiliza profissionais para que estudantes não fiquem sem aulas
Everton Dertonio*

No último dia 24, a Lei nº.
10.436/2002, que institui a
Língua Brasileira de Sinais
(Libras) como meio legal de
comunicação e expressão,
completou 20 anos. Nas redes
públicas municipais de ensino
dos municípios de Suzano,
Poá, Mogi das Cruzes, Santa
Isabel, Ferraz de Vasconcelos
e Itaquaquecetuba, 37 alunos
possuem deficiência auditiva
ou surdez absoluta. Dos municípios citados, o único que
não oferece cursos de Libras
ou de inclusão no ambiente
escolar é Poá.
A cidade com maior número de profissionais da área
da educação com formação
em Libras é Ferraz, com cinco professores de educação
especial e quatro de ensino
regular. No entanto, a rede
não possui nenhum aluno
com surdez absoluta, mas sim
com deficiências auditivas, que
podem ser reduzidas com o
auxílio de aparelhos e, portanto,

os pais optaram pelo não uso
das Libras.
Mogi, por outro lado possui
a maior quantidade de alunos
com deficiência auditiva, sendo
sete deles atendidos por cinco
pessoas que atuam como intérpretes e oito atendidos por
uma professora especialista
no Departamento de Orientação
e Promoção (DOP)/Pró-Escolar.
Esta também orienta o trabalho
realizado nas escolas.
Suzano também tem quantidade significativa no número
de estudantes com deficiência
auditiva na rede pública. Ao
todo são 12 alunos que estudam
na Escola Municipal Damasio
Ferreira dos Santos, na Vila
Sol Nascente, onde há um
Polo de Educação Bilíngue,
onde todos os funcionários
e alunos têm aulas de Libras,
além de pais, responsáveis e
comunidade. A Secretaria de
Educação de Suzano dispõe
de três intérpretes e três professores de Libras.
A rede de ensino de Itaquá
atende cinco estudantes surdos

Divulgação

Paulo Lima: “A cada contato descubro algo novo”

com três intérpretes. A Prefeitura, por meio da Secretaria de
Educação, Ciência, Tecnologia
e Inovação, oferece o curso de
Libras aos professores, pais
de estudantes e demais moradores. Entre o curso básico
e o intermediário, há cerca de
230 alunos.
A Educação de Poá informou
que possui quatro professores
intérpretes e quatro alunos
com deficiência auditiva. Já
a Secretaria de Educação de
Santa Isabel tem dois intérpretes

Reconhecimento

e três aluno com redução de
audição.

Os desafios
A professora de Libras em
uma igreja evangélica de Suzano e aluna de pedagogia, pós
graduação em surdocegueira e
interpretação e capacitação em
Libras, Alexandra Rodrigues
Pereira, de 45 anos, destacou
a importância do ensino de
Libras. “Para os surdos, é sua
língua natural, antes mesmo do
português, e por ser seu meio

de comunicação é importantíssimo que todos aprendam,
principalmente os ouvintes,
para que se comuniquem de
forma natural.”, apontou.
O ex-professor da rede estadual de ensino e também
aluno de Libras, Humaita
Henry de Oliveira, 23 anos,
explicou porquê escolheu
estudar a língua. “Meu primeiro contato foi durante a
licenciatura em Letras, mas
na época não me interessei
tanto. Quando decidi cursar
fonoaudiologia, a primeira coisa
que veio a minha cabeça foi
aprender Libras, justamente
para promover que as pessoas
surdas não sejam excluídas da
sociedade”, confessou.
Oliveira também citou a
importância dos intérpretes para
a integração. “É um facilitador
na comunicação entre pessoas
ouvintes e surdas. Na lei diz
que temos que ter algum meio
de comunicação com essas
pessoas, infelizmente a do
interprete acaba sendo a última
opção por ser um meio mais

caro, porque é mais barato
deixar um sistema legendar
automaticamente um vídeo”,
concluiu.

Inclusão social
O professor de Libras, Paulo
Victor Martins de Lima, 36,
também acredita que a tecnologia não substitui o trabalho
humano e nem supre todas as
necessidades. “Iniciei meus
estudos com os surdos da
comunidade local, lá no Rio
de Janeiro, a cada dia desde
então, a cada contato ainda
descubro algo novo sobre
eles e isso é inspirador. Ao
mesmo tempo me surpreendo
em saber que existem tantos
esquecidos, sem ser entendidos, sem ajuda até mesmo
dos próprios familiares, locais
públicos sem acessibilidade,
cursos superiores ensinando e
formando profissionais apenas
com teorias e quase nenhuma
prática. Acredito que a Libras
pode sim ser compartilhada
com todos”, finalizou.
*Texto supervisionado pelo editor.

Semae

Ações homenageiam cinco Obras de melhoria seguem
expedicionários da cidade no Rodeio e Ponte Grande
Santa Isabel - Em comemoração ao Dia Nacional dos
Expedicionários, a prefeitura
de Santa Isabel realizou na
última quinta-feira diversas
ações em homenagem aos
cinco soldados isabelenses
que lutaram na Força Expedicionária Brasileira (FEB),
durante a Segunda Guerra
Mundial.
Na tradicional Praça do
Expedicionário, localizada
em frente à Delegacia de
Polícia da cidade, foi plantada
uma muda de árvore para
representar a luta do soldado
Avelino José Benedito. O espaço já conta com mais quatro
árvores, em homenagem ao
major Francisco José Mineiro,
sargento Juvenal Ferreira,
soldado Ernesto Rodrigues
da Cunha e soldado José
Alves de Queluz. Também
foi feita uma palestra sobre
a contribuição dos soldados
do município para a guerra,
com os alunos da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) e
da Escola Técnica de Santa

Isabel (Etec).
A iniciativa do projeto
Nossa Terra, em parceria
com o Centro de Memória
Francisco Sanches Baptista,
Chico Fotógrafo, tem o objetivo de preservar e valorizar
a história da cidade, além de
reconhecer as pessoas que
contribuíram para formação
da identidade isabelense.
A palestra foi dividida
em três partes, abordando a
importância da preservação

da memória e a atuação dos
expedicionários de Santa
Isabel na guerra. O professor
Francisco Mineiro, neto do
Major Francisco José Mineiro,
também participou do evento,
contando relatos de seu avô.
Os cinco soldados isabelenses
aportaram em Nápoles e foram
recebidos pelas autoridades
americanas, depois fizeram
treinamento para combate.
Eles enfrentaram oito meses
de batalha.
Divulgação

Palestra abordou a contribuição dos soldados

Mogi - O Serviço Municipal
de Águas e Esgotos (Semae)
continua com a modernização do abastecimento na
região do Jardim Rodeio
e Ponte Grande. As obras
serão para assentamento
de redes e instalação de
válvulas. A autarquia informa que, para realizar os
trabalhos, haverá pausas
na distribuição de água,
de segunda a quinta-feira.
Os serviços fazem parte
da setorização da região
atendida pela Estação de
Tratamento de Água (ETA)
Leste, que abastece os distritos de Cezar de Souza e
Sabaúna e bairros como
Botujuru, Jardim Maricá,
Rodeio, Jardim Náutico,
Ponte Grande, Oroxó, Jardim Aracy e Itapety.
A setorização é a divisão
de uma grande área de
distribuição em sistemas
menores para aperfeiçoar o
fornecimento de água, melhorar o gerenciamento de
pressão, agilizar manutenções

Semae/PMMC

Haverá pausas na abastecimento de água na região

e diminuir perdas. O investimento total previsto é de
R$ 10 milhões, incluindo
os materiais.
O projeto inclui várias
intervenções no sistema de
distribuição de água, como
instalação de válvulas de
manobras, ventosas, válvulas
de descarga, interligações de

rede, pontos de monitoramento de pressão, instalação
de redes de distribuição de
água, válvulas redutoras de
pressão, macromedidores
(hidrômetros de grande
porte, instalados na rede),
detecção de vazamentos
não visíveis e telemetria
de controle
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DIA DELAS

Mães contam como superaram
desafios vividos na pandemia
Em fases diferentes da maternidade, mulheres destacam como o período impactou sua vida e dos seus filhos
Raissa Sandara

Região - A pandemia de
coronavírus (Covid-19) trouxe
muito mais do que alterações
econômicas e de estilo de
vida, ela transformou uma
das experiências mais singelas
e profundas: ser mãe. Da
gravidez aos primeiros anos
de vida, à pré-adolescência,
o vírus exigiu mudanças,
acarretou riscos e gerou
medos, mas também pode
fortalecer vínculos entre mães
e filhos. Neste Dia das Mães,
o Mogi News/Dat destaca a
vivência de três mulheres
neste conturbado período.
Aparecida de Fatima dos
Santos Soares, funcionária
pública, 35 anos, teve os
gêmeos Heitor e Benício em
janeiro de 2020. Dois meses
depois do nascimento dos
filhos, o lockdown devido
à pandemia de coronavírus
(Covid-19) começou. Fatima
relata que a fase foi complicada pois sempre existia
o risco de contaminar os

recém-nascidos. As visitas se
restringiam a poucas pessoas
da família.
A mãe dos gêmeos considera
que a pouca interação com
outras crianças e adultos
pode ter comprometido, de
alguma forma, a socialização
dos filhos. Para o psicólogo
João Vitor Cardoso Guedes,
foi grande o impacto da
pandemia: “A pandemia tirou
das crianças dois anos de
uma interação social muito
rica”, explicou, contando
que as experiências coletivas
compartilhadas auxiliam na
descoberta de si e do mundo.
Para Fatima, o período de
isolamento social agravou a
situação piorando seu quadro
de depressão. O psicólogo
ressalta que experiências
similares foram sentidas
por outras mulheres que
tiveram que lidar com mais
responsabilidades em um
momento de incertezas e
de isolamento social.
Fatima afirma que a maternidade é maravilhosa, e que

Arquivo Pessoal

readaptar à rotina escolar.
Para o psicólogo, os desafios
de adolescentes foram mais
relacionados à rede de apoio
do que às dificuldades do
ensino remoto. Para Jaciara, apesar dos desafios, foi
maravilhoso ter mais tempo
para se dedicar ao filho.
“Parece que o tempo parou
para que a gente pudesse se
cuidar”, refletiu.

Maternidade

Fatima com os gêmeos, Benício e Heitor, nas primeiras horas do nascimento

os filhos são os “tesouros” de
sua vida, com quem aprende
a cada dia a ser mãe, ser mais
paciente e o significado da
palavra amor. Hoje Benício e
Heitor estão com dois anos
e quatro meses.

Operação Dia das Mães

Mais tempo

na época estava na 5ª série
e teria as aulas online. Durante o período, os maiores
desafios foram a socialização
e a aprendizagem. Ela explica
que Davi agora, na 7ª série,
enfrenta o desafio de se

Jaciara Martins, auxiliar de
limpeza, 32, é mãe de Davi,
de 12 anos. Ela conta que
no começo do lockdown
decidiu sair do emprego
para ficar com o filho que

Ana Paula Abdo Santoro, educadora física, 27, se
tornou mãe do Samuel este
ano. Apesar dos cuidados,
ela contraiu o coronavírus
no final da gestação, mas
os sintomas foram leves.
Samuel tem hoje dois meses
de vida e os cuidados devido
à Covid-19 continuam.
Para Ana, a experiência de
ser mãe tem sido “maravilhosa”. “Eu sempre idealizei
a maternidade, sempre foi
o sonho da minha vida e
está sendo melhor do que
eu idealizei”, concluiu.

Gestos que Aquecem

Procon orienta comércio
Campanha para doação
para atendimento a clientes terá sistema de drive thru
Mogi - O Procon vem realizando a “Operação Dia das
Mães”, atividade de orientação
e repressão de violações aos
direitos dos consumidores.
Na última quarta-feira, 20
estabelecimentos de roupas,
lingeries, acessórios e floriculturas já receberam os fiscais do
órgão. O objetivo é averiguar
se os fornecedores expõem
os preços dos produtos de
forma clara e adequada, bem
como as regras de pagamento
e trocas. Os fiscais também
orientaram sobre a obrigação
do fornecimento de nota fiscal
e a disponibilidade do Código
de Defesa do Consumidor.
O preço precisam estar
expostos de forma clara, para
que não haja dúvida sobre a
qual produto se refere, em
tamanho que permita a fácil
visualização. Também precisa
constar o valor total à vista, as
parcelas e, se houver acréscimo, o valor a prazo, explicou
a coordenadora do Procon,
Fabiana Bava. “A intenção é
que o consumidor não seja

constrangido a fazer inúme- precisam estar expostos nas
ras perguntas sobre diversos vitrines e em todas as peças
produtos até localizar aquele – aqueles que descumprem
que o interesse e que esteja estão sujeitos à multa”, conclui
dentro do valor que pretende Fabiana.
gastar”, complementou.
Os consumidores podem
O Procon alerta que os denunciar os estabelecimentos
fornecedores não podem que não expõem os preços,
alegar desconhecimento da ou descumprem outras regras
lei e que as regras precisam do Código de Defesa do
ser cumpridas por todos Consumidor pelo telefone
os comércios. “De bares a 4798.5090 ou pelo email:
boutiques, a regra de fixação proconfisc@mogidascruzes.
de preços vale para todos e sp.gov.br.
Mogi News/Arquivo

Comércio de Dia das Mães - Suzano

Mogi - O Fundo Social vai
realizar na próxima sexta-feira
um drive thru da campanha
Inverno Solidário – Gestos
que Aquecem. O objetivo
da ação, que acontecerá
na Avenida Cívica, ao lado
do Ginásio Municipal de
Esportes, das 9 às 16 horas,
é fomentar a arrecadação e
doação de itens e também
facilitar a logística para quem
quiser e puder contribuir.
Serão aceitos no drive
os mesmos itens pedidos
pela campanha como um
todo. Ou seja, cobertores,
agasalhos, pares de meia e
também roupas e mantas
para pets. É importante que
sejam doados itens novos
ou então em bom estado de
conservação, de modo que
possam ser reaproveitados.
Os cobertores seguem sendo
os itens mais necessários.
A campanha Inverno Solidário – Gestos que Aquecem
foi lançada no dia 29 de
abril e vai se estender até 30
de agosto. Serão, portanto,

O Fundo Social
faz 100% das
entregas para
as instituições
quatro meses de ação, o
que deve contribuir para
o volume de arrecadações
e, assim, para o número de
instituições beneficiadas.
Qualquer pessoa física ou
jurídica pode contribuir.
Além do drive na próxima
sexta-feira, as entregas de
doações podem ser feitas
durante todo o período da
campanha na sede do Fundo
Social, que fica no primeiro
andar do prédio-sede da
Prefeitura ou então nos cerca
de 60 pontos de coleta espalhados por toda a cidade. A
relação completa dos pontos
pode ser consultada no site
da Prefeitura.
As entregas são feitas para
as instituições tão logo as

arrecadações chegam em
volume suficiente. Assim, é
possível atender com mais
agilidade as instituições sociais, associações de bairro
e lideranças comunitárias
cadastradas no Fundo Social e, por conseqüência,
as comunidades por elas
atendidas.
O Fundo Social faz 100%
das entregas para as instituições, que são entidades
com reconhecida atuação
social nos bairros e distritos
onde atuam. Assim, existe a
segurança de que as doações
chegarão efetivamente às
pessoas que mais precisam.
Quem desenvolver campanhas próprias de arrecadação,
como condomínios, escolas
e empresas e precisar de suporte logístico para a retirada
do que foi arrecadado, pode
entrar em contato com o
Fundo Social pelo telefone
4798-5143. Qualquer outra
dúvida ou informação sobre
a campanha pode ser obtida
pelo mesmo telefone.
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Não é fácil, mas, com a dose certa de
motivação, a gente conquista!”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
VITTORIO DI BELLO
DIA 09
ZENO MORRONE JUNIOR

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Microscópicos
Bahia
(sigla)

Duas obrigações
cívicas do
homem
brasileiro

(?) nupcial: Condição
Situação que irrita
certas celebridades
rito de aca- da leoa
salamento que atuava (?) Diego de La Vega:
de aves em circos
o Zorro (Cin.)

O Planeta
Vermelho
Nesse
momento

Maneira
petulante
de agir

Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse
novo ano de vida!

Lance do
jogo de
bilhar e
de golfe

Magnetizado
(o metal)

cultura@jornaldat.com.br

(?) Escovinha, personagem
do "Recruta Zero"
(HQ)

Tenha fé na vida
nas nossas mãos.
O melhor a fazer é
estarmos preparados,
precisamos ser
flexíveis porque de
repente, podemos
ter a vida de pernas
para o ar. O futuro a
nós pertence, e cabe
a nós fazer dele o
lugar onde queiramos
estar, aconteça o que
acontecer.
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Assim, em
espanhol
Piloto (?),
recurso de
aviões
Que não
se mexe
(fem.)

A aluna
que irá
sair-se
mal nas
provas
Ação
própria de
crianças
irrequietas
Vogal do
vocativo

na educação de Flávio e Nicole. Gustavo encontra Cecília no colégio.

Secreção
hepática

GLOBO, 18H15

Capacidade potencializada
pela
catuaba
(pop.)

desmascarar Iolanda. A modelo de Isadora tem um acidente, e Joaquim sugere
que ela desfile no lugar. Tenório se culpa pelo afastamento de Olívia. Abílio
sofre com a suposta morte de Bento. Silvana propõe uma viagem com Bento.

Poema
lírico de
origem
grega

O táxi
sem passageiros

(?)-shirt:
camiseta
(ing.)

Teófilo
Ottoni,
político
brasileiro

Os verbos
como
"viver" e
"cantar"

Formato
do palito
de dentes

Página
(abrev.)
Gostei
muito de

"Urbano",
em IPTU
"Nosso
(?)", clássico da
Literatura
espírita
brasileira

(?)
Howard,
cineasta
dos EUA

Executivo,
Legislativo e
Judiciário
Ponce de (?): descobriu a Flórida (EUA)
A pessoa considerada
"cópia" de outra

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Paula impede Odete de falar com Flávia. Paula finge passar mal na frente de
Flávia. Tigrão se revolta contra Guilherme. Neném vai com Rose encontrar

Enrique
Egas,
arquiteto
espanhol

"(?)
Clarín",
jornal
argentino

Juntei;
acrescentei

Peça do
mostrador
da bússola (pl.)

Ver, em
inglês

Gustavo sai preocupado atrás da esposa pela cidade. Haydee diz ao padre

Pablo aceita o convite de Rafael, que comemora com Augusta a chance de

Intento do
vigarista

Condições
para se
atingir
certos fins

que achou que o dinheiro iria solucionar tudo, mas não é assim, e que errou

Além da Ilusão

Placa-(?),
componente do
micro

BANCO

3/así — ron — see. 4/león. 5/imota. 10/virilidade. 17/assédio da imprensa.

Você já reparou
como a vida nos
surpreende. A vida
é realmente uma
caixinha de surpresas,
de onde menos
esperamos saem
coisas surpreendentes
que mudam
completamente a
nossa existência.
Por mais que
façamos planos, por
mais que sonhemos
e tentemos controlar
o nosso futuro, há
coisas que não estão

© Revistas COQUETEL
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Tigrão. Flávia estranha o comportamento de Paula. Madame Lu engana

Solução

moça. Muda fala sobre o Velho do Rio para Filó. Guta e Alcides veem uma
sucuri numa canoa à deriva no rio.

RECORD, 21H00

Reis
O povo de Israel é pego de surpresa com ataque do povo da Filístia. Saul faz
uma declaração de amor para Ainoã e ela retribui. O que Kesha diz abala
Ner. Samuel está pronto para dizer quem é o novo rei israelita.
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Rio. José Leôncio desconfia da história de Muda. Guta acompanha Alcides
até a tapera de Juma. Juma ameaça Madeleine, e Zaquieu tenta acalmar a

R

Jove se irrita. Trindade explica para Tadeu e Tibério como salvou o Velho do
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Pantanal
Trindade chega à fazenda de José Leôncio. Juma pede para ir embora, e
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GLOBO, 21H00
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Carmem. Tigrão e Tina se beijam. Neném conta para a família sobre Tigrão.

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

portalnews.com.br

Domingo, 8 de maio de 2022

9

10 Maturidade + Saúde

Domingo, 8 de maio de 2022

portalnews.com.br

maturidade
+ saúde

Idosos precisam manter esquema vacinal com reforço
O Observatório Covid-19 Fiocruz divulgou, em março, a nota técnica
Diferenciais de cobertura vacinal segundo grupos etários no Brasil. Os
pesquisadores destacam que as internações em leitos clínicos, leitos de
UTI e óbitos hospitalares está cada vez mais concentrada entre os idosos
mais longevos. Desta forma, idosos que não mantém esquema com
reforço em dia estão em situação particularmente perigosa, mesmo com o
arrefecimento da incidência e mortalidade na população como um todo.

Dia das Mães

Dia das Mães

Mulheres idosas precisam entrar
na agenda social e governamental

Câmara aprova projeto
sobre Junho Violeta

Especialistas destacam a necessidade de que essas mulheres sejam
incluídas nos debates da sociedade e nas políticas públicas e ações
Banco de Imagens Freepik

Envelhecer significa passar
por um processo intrínseco
e natural ao ser humano. No
entanto, quando falamos em
mulheres idosas, envelhecer
pode se tornar um fator de
resistência. Durante muitas
décadas, a mulher foi valorizada quase que exclusivamente pelos seus papéis
reprodutivos, tendo como
centralidade de sua vida o
lar e os cuidados com os
membros da família. Uma
reflexão importante para
este Dia das Mães.
Para a presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria
e Gerontologia (SBGG), dra.
Ivete Berkenbrock, atualmente, as mulheres idosas
continuam dando suporte
à família, por serem muitas
vezes as provedoras por meio
da aposentadoria, pensão ou
benefícios.
Com o aumento da expectativa de vida, mais mulheres acima dos 60 anos se
tornaram cuidadoras de seus
pais, também idosos. Além
disso, ajudam a cuidar dos
netos ou a fazer os serviços
domésticos para os filhos.
Segundo o Departamento
Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos
(Dieese), as pessoas idosas
representam um quinto da
população brasileira. Dessas,
18,5% trabalham, 85% moram
com outras pessoas e 75%
contribuem com pelo menos
metade da renda familiar.
Além disso, com a inflação
fechando 2021 em 10,06%
(a maior desde 2015), muitos
idosos não conseguem se

Os vereadores da Câmara
de Suzano aprovaram na
sessão ordinária da última
quarta-feira o projeto de lei
que institui no calendário
oficial de datas e eventos
do município a campanha
“Junho Violeta”. O projeto é
de autoria do parlamentar
Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), o Lázaro de
Jesus. Agora o texto segue
para sanção do prefeito de
Suzano, Rodrigo Ashiuchi.
De acordo com a propositura, durante o mês de
junho devem ser realizadas
ações de mobilização, sensibilização e conscientização
da população sobre todos
os tipos de violência contra
as pessoas idosas. O laço na
cor violeta é o símbolo da
campanha.
Na justificativa do projeto,
o vereador aponta que o Junho
Violeta é “um movimento
de conscientização realizado por diversos segmentos

públicos e privados, dirigido
à população idosa em geral
sobre a importância da prevenção dos casos de abuso
e violência contra a pessoa”.
Lazario ressaltou ainda
a importância de haver um
mês de referência para a realização de palestras, debates,
caminhadas e outras ações
que envolvam as famílias,
pessoas mais próximas aos
idosos e toda a comunidade
sobre o tema.

Brasil
Dados do Disque 100, que
recebe denúncias de violência
contra grupos vulneráveis
no país, revelam que entre
janeiro e março deste ano,
houve 19.600 denúncias
referentes a pessoas idosas,
totalizando 95.278 violações.
O número de denúncias
representa 22,97% do total
do período, abaixo apenas de
casos envolvendo crianças
e adolescentes.
Divulgação

Mulheres idosas vivem o desafio do cuidado e de contribuir com familiares

manter ou contribuir com a
renda familiar apenas com as
suas aposentadorias. Assim,
são obrigados a voltar ao
mercado de trabalho atrás
de uma vaga de emprego.
Ana Amélia Camarano,
coordenadora de Estudos e
Pesquisas de Igualdade de
Gênero, Raça e Gerações,
da Diretoria de Estudos e
Políticas Sociais (Disoc), do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), salienta
que envelhecer é questão de
gênero. Segundo ela, além de
termos mais mulheres idosas
do que homens, as mulheres
cuidam de seus maridos e
depois não tem ninguém
para cuidar delas. Elas são
as principais cuidadoras,

Redes de apoio são
fundamentais para
as necessidades
físicas, financeiras e
também emocionais

mas também são as que
demandam mais cuidados,
estando mais sujeitas a problemas como hipertensão,
a problemas de artrite e
artrose e depressão.
Uma forma relevante de
suporte a essas mulheres,
como indica a presidente
da SBGG, são as chamadas
redes de apoio, compostas,

em muitos casos, por familiares, que além das necessidades físicas ou financeiras,
contribuem principalmente
para a saúde emocional.
Ana Amélia chama atenção ainda para os impactos
da pandemia de Covid-19
como um dificultador nas
relações de todos, mas em
especial, na vida das pessoas
idosas. E o resultado deste
período ainda é indefinido.
A presidente da SBGG
finaliza ressaltando a importância de mais ações
governamentais que dêem
mais suporte às mulheres
idosas, tema que deve estar na pauta da sociedade
principalmente em ano
eleitoral.

Projeto foi aprovado no Legislativo na quarta-feira
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Mogi das Cruzes

Burnout aumenta
entre as mulheres
Psicóloga explica por que as mulheres estão mais propensas a adoecer
em razão da síndrome por conta do trabalho acumulado no dia a dia
Reprodução Instagram

A imagem da mulher e mãe
ainda está muito vinculada às
formas idealizadas e romantizadas
pela sociedade. A avaliação é
da psicóloga Bruna Rodrigues,
do Instituto Diferente Mente.
Segundo ela, a romantização
e o estereótipo de “Super Mulher” e “Supermãe” impõem
às mulheres altos padrões a
serem alcançados, gerando
uma cobrança social para que
se sobrecarreguem ainda mais
para alcançar o patamar esse
status em todos os aspectos da
vida, carregando uma imensa
pressão e ansiedade por isso.
A psicóloga afirma que é
possível notar a síndrome de
Burnout acontecendo com
maior frequência entre as
mulheres por conta das atividades acumuladas ainda mais
durante o período mais rígido
do isolamento da covid-19.
Ela destaca que a mulher hoje
está inserida no mercado de
trabalho e ao mesmo tempo
cumprindo todas as atividades
domiciliares, que envolvem o
cuidado da casa e o cuidado
dos filhos.
Embora os trabalhos domésticos e os cuidados com os
filhos sejam de responsabilidade
de homens e mulheres, por
conta de toda a idealização e
pressão social, Bruna alerta que
elas estão em uma constante
cobrança interna e precisam
fazer sempre o dobro ou mais
para provar que são capazes,
gerando um grande desgaste.
Desde janeiro de 2022,
a Organização Mundial da
Saúde (OMS) incluiu a síndrome como como doença
ocupacional e foi codificada
na classificação de doenças
como um quadro de estresse
crônico relacionado ao trabalho. Contudo, mesmo o
trabalho doméstico fazendo
parte e sobrecarregando
as mulheres, a psicóloga
afirma que não pode ser

Maturidade + Saúde

Centro Oncológico tem
exames de ultrassom
O Centro Oncológico Mogi
das Cruzes ampliou suas especialidades de atendimento
e agora está com um setor
exclusivo para exames de
ultrassom. Mama, abdome total, tireóide, cervical,
articulares, transvaginal e
próstata, estão entre os mais
de 50 tipos de exames para
diagnóstico e prevenção de
diversas doenças, entre elas,
do câncer, no qual a clínica
é referência para tratamento.
Os exames são realizados
por um médico especialista
em diagnóstico por imagem,
um cuidado que faz toda a
diferença. Isso porque com
o conhecimento técnico
avançado, a qualidade dos
exames e laudos aumentam,
garantindo um diagnóstico
mais preciso para o paciente.

Sem filas de
espera

Síndrome é relacionada ao acúmulo de atividades, que foi ainda maior com o isolamento

considerado quando falamos
em diagnóstico de Burnout.
Bruna destaca a pesquisa
Women in the Workplace 2021,
elaborada pela LeanIn.Org e
McKinsey & Company, que
revela que em média 42% das
mulheres sofrem de sintomas
de síndrome de Burnout em
contrapartida, para os homens,
a média é de 35%.
O levantamento aponta
que as mulheres estão cada
dia mais sobrecarregadas e
mais propensas a adoecer.
Esse tipo de problema se
acentuou muito também
devido a nova dinâmica nas
relações profissionais com
a implantação do trabalho
remoto, que gera, muitas
vezes uma sobrecarga e acúmulo de funções gerando
um efeito cascata.
“Podemos identificar sinais
em um indivíduo sofrendo
com o Burnout, quando tudo
que era prazeroso no trabalho

Mulheres têm maior
sobrecarga do que
homens, segundo
levantamento
internacional

se torna extremamente desagradável, a produtividade cai,
o cansaço físico e mental é
enorme e não passa, a pessoa
pode começar a ter sintomas
fisiológicos como dores de
barriga, tontura”, pontua a
psicóloga.

Tratamento
Quando identificado os
sintomas o ideal é procurar ajuda de um psicólogo,
segundo a especialista: “O
tratamento será definido de
acordo com o grau de esgotamento do indivíduo. Se o grau
é elevado e tem impactado

fisiologicamente e socialmente,
então se faz necessário, além
de um acompanhamento psicológico, alguma intervenção
medicamentosa para que essa
problemática diminua, para
que a pessoa consiga uma
integração melhor dentro
do processo psicoterapêutico.
Mas, se os sintomas são mais
leves um acompanhamento
psicológico é algo muito agregador dentro desse processo
de tratamento”.
O cuidado com a saúde
mental deve fazer parte de
diálogos constantes, recomenda a psicóloga, pois muitos
ainda tratam o Burnout, a
ansiedade e depressão como
preguiça ou reclamações sem
fundamento. Ela salienta que
é preciso falar cada dia mais
sobre esses assuntos para que
o olhar para o próximo seja
de mais empatia e para que as
cobranças sociais não deixem
mais pessoas doentes.

Outro diferencial do setor de
ultrassom do Centro Oncológico Mogi das Cruzes é que o
serviço não tem fila de espera.
Os agendamentos são feitos
de maneira que o paciente
não precisa ficar esperando
a sua vez nas dependências
da clínica, proporcionando

Exames são
realizados por
médico especialista
em diagnóstico
por imagem

mais comodidade.

Tipos de ultrassom
A relação completa dos
exames pode ser conferida
no site do Centro Oncológico Mogi das Cruzes (www.
oncomogi.com.br/ultrassom).

Como agendar o
seu exame
Os exames devem ser
marcados na Central de
Agendamento do Centro
Oncológico Mogi das Cruzes
pelo telefone 4795-4795 ou
pelo WhatsApp 4795-4793.
O Centro Oncológico está
localizado na rua Osmar
Marinho Couto, nº 78, Alto
do Ipiranga.
Divulgação

Centro Oncológico ampliou suas especialidades
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