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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Pedidos de serviços públicos
para Ouvidoria têm aumento
Mesmo com queda no total de acionamentos, as solicitações de serviços para o órgão mogiano cresceram mais de 3%
Patrimônio

A Ouvidoria Geral de Mogi das
Cruzes registrou um aumento no
número de solicitações de serviços,
mesmo com a queda no número
total de acionamentos do órgão
durante o primeiro quadrimestre
deste ano, na comparação com o
mesmo período de 2021. Este ano
foram 8.071 acionamentos, e 8.759
atendimentos no mesmo período
de 2021 - uma queda de 7,85%.
Mas, se verificadas as solicitações
de serviços públicos (como pedidos
ligados à zeladoria urbana), neste
ano foram 4.106 ligações, contra
3.966 no ano passado, o que representa um aumento de 3,53%.
Cidades, página 5

Wanderley Costa/Secop Suzano

CASARÃO DA
MEMÓRIA FAZ
137 ANOS
O histórico imóvel que abriga o
Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, em Suzano, completa 137 anos de existência hoje,
totalmente restaurado pela Prefeitura. A comemoração faz parte do
aniversário de 73 anos de emancipação político-administrativa da
cidade, comemorado no dia 2 de
abril. Cidades, página 3

SUZANO

Passeio
ciclistíco será
hoje. p6
Construção terminou em 22 de maio de 1885 e imóvel foi restaurado pela Prefeitura de Suzano

RECAPEAMENTO

Ginásio Municipal abrigará
pessoas em situação de rua

Wanderley Costa/Secop Suzano

Onda de frio

Destaque

Maturidade +
Saúde

Acolhimento no Ginásio Municipal Professor Hugo
Ramos, em Mogi, começou ontem. Cidades, página 4
Fiscalização

Educação

MUNICÍPIOS
FAZEM AÇÃO
CONJUNTA

SEMANA DO
BRINCAR VAI
ATÉ DIA 31

Técnicos de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano do projeto-piloto
de combate ao descarte irregular de
resíduos da construção civil participam de ação. Cidades, página 6

Escolas e creches da rede de Mogi
das Cruzes irão participar da Semana do Brincar, uma mobilização
mundial, promovida pela Aliança
pela Infância. Cidades, página 6

Páginas 10 e 11

Serviço

Vias do Jardim Revista, em Suzano, vão
receber novo asfalto. Cidades, página 5

Mogi castra
quase 2 mil
animais
Cidades, página 5

2

Domingo, 22 de maio de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Av: Japão, 46 - sala 6 - Vila Ipiranga Mogi das Cruzes, SP - CEP 08743-540 - Fone: (11) 4735-8000

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

EDITORIAL

TRIBUNA

Riqueza repartida
Mobilidade urbana no Alto Tietê não é
meramente um assunto de gestão pública,
mas uma questão que influencia a vida e o
sustento de milhares de pessoas. Podemos
perceber nos corredores viários que ligam
as nossas cidades e seus congestionamentos em horário de pico, nas plataformas da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e na necessidade recorrente de
modernização de nossas estações, no dilema
de décadas para a instalação da alça de saída
do Rodoanel em Suzano, ou a luta da comunidade contra a instalação de uma praça de
pedágio em Mogi das Cruzes.
Nosso potencial como ‘facilitador do escoamento’ nos é revelado em grandes gestos
como este, ou em discursos de pré-candidatos, tal qual ocorrido nesta semana.
Sempre que se menciona algo para facilitar o transporte e a logística da região, toda a
atenção do mundo é fundamental. Em cada
oportunidade, o protagonismo de nossas dez
cidades é colocado à prova, um novo convite
para o crescimento de nossa riqueza, quando fazemos correr a riqueza que circula pelo
coração econômico do Brasil.

Mauro Jordão
editor@jornaldat.com.br

Um trecho da letra da can- nor atrito, se desfaz ao não
ção “Se Todos Fossem Iguais se amar mais.
A Você”, de Tom Jobim, diz
Amor atrelado ao Verão
assim: “Se todos fossem/ aquece a alegria e produz o
Iguais a você,/ Que maravi- amor amadurecido que eslha viver/ Uma canção pelo colhe, elege, separa e valoar/ Uma mulher a cantar,/ riza. É o amor que faz a sua
Uma cidade a cantar, a sorrir, “florzinha” ser a mais bela e a
a cantar, a pedir/ A beleza de mais importante, entre tanamar/ Como o sol, como a tas outras do jardim.
flor, como a luz/ Amar sem
O amor adolescente é dimentir, nem sofrer/ Existiria vergente; o amor adulto vai
a verdade/ Verdade que nin- se tornando, para ambos,
guém vê/ Se todos fossem no convergente no propósito
mundo iguais a você”. Três de fazer feliz o ser amado.
virtudes iniciadas pela vogal A ausência produz falta, en“a” são necessárias para man- tristece e empobrece. Ama-se
ter o equilíbrio do ser huma- muito, briga-se muito, sofreno: alegria, amor e amizade. -se muito; porém, busca-se a
Alegria se compara com a reconciliação, e vence o amor.
primavera, amor adolescente,
No meio desta batalha de
tudo são flores, paixão sem sonhos e desejos esse amor
medida, ciúme exuberante. aquecido em seus sentimenA vida é o momento de agora. tos caminha até alcançar a
Fogo de palha que, ao me- fase do amor outonal. Esta

 Processo seletivo

Está aberto o processo seletivo para a
contratação de profissionais que atuarão no primeiro Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Itaquaquecetuba,
previsto para ser inaugurado ainda neste ano. A unidade será instalada na região central e ficará responsável por
atender pessoas com transtornos mentais. Os salários variam de R$ 1,5 mil a
R$ 3,4 mil. Mais informações sobre o
edital podem ser consultadas no link:
https://cutt.ly/VHTK1Ke.
 OAB Itaquá

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)- Itaquaquecetuba anunciou que as obras de construção
da nova sala de apoio aos profissionais
do Direito na Delegacia Central atingiu
80% de conclusão. A previsão é de que o
espaço seja entregue no final de junho.
 Campanha do Agasalho

A Prefeitura de Poá lançou a Campanha do Agasalho 2022 – Solidariedade
que Aquece, durante evento realizado no
Teatro Municipal “Turíbio Ruiz”. A ação
tem como meta arrecadar 20 mil peças

ARTIGO

A beleza de amar

ALINE SABINO

estufa de carinho e dedicação produz o Outono da vida,
acrescentado, naturalmente,
dos frutos doces da amizade.
Nesse lar feliz onde se
goza alegria, amor e amizade podem-se criar filhos de
bom caráter que amam e
são amados pelos pais. Um
dia as quatro estações se encontrarão; a Primavera disse: “Eu sou alegria”; o Verão
anunciou: “Eu sou o amor”;
o Outono afirmou: “Eu sou
a amizade”.
Cheios de soberba, perguntaram, com desprezo,
ao Inverno: “E você quem
é?”. Ele respondeu: “Eu sou
a sabedoria. A alegria me faz
sorrir, o amor me dá vida e
a amizade me afasta da solidão”. “Levanta-te, querida e formosa minha, e vem,
chegou o tempo de cantar e
amar” (Cantares).
Mauro Jordão é médico.

editor@jornaldat.com.br

entre roupas e cobertores. Para atingir
a meta estabelecida, a Campanha do
Agasalho conta com mais de 70 pontos
de arrecadação. Mais informações podem ser obtidas por meio do site https://
poa.sp.gov.br/
 IPVA

Os proprietários de veículos com placa final 9 têm até amanhã para efetuar o pagamento da quarta parcela do
IPVA 2022 com desconto de 5%, concedido pelo governo estadual. Neste ano,
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi parcelado
em cinco vezes, de fevereiro a junho. Os
contribuintes que escolheram o parcelamento deverão recolher a quarta cota até
a data limite para evitar juros e multas.
 Leilão da Caixa

A Caixa Econômica Federal, em parceria
com a Fidalgo Leilões, promoverá leilão
de imóveis no dia 30 de maio, com descontos que podem chegar até 85% abaixo a avaliação. As vendas ocorrerão por
meio do site www.fidalgoleiloes.com.br,
com diversas oportunidades para interessados em adquirir casas, apartamentos, terrenos, entre outros.

FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO DEVE SER CRIADO
Divulgação/PMMC

A

riqueza não existe se não for compartilhada. Esta noção não se trata
de uma retórica que pode ser considerada por muitos como progressista ou idealista, mas um fato consumado
no campo teórico e na prática. A logística
tornou-se ciência ensinada nos bancos de
escola, e episódios como a greve geral de
caminhoneiros em 2018 mostraram a importância dos investimentos no transporte
de bens e mercadorias e a importância de
facilitar este trabalho.
A notícia divulgada nesta semana pelo Grupo MogiNews/DAT de novos investimentos
prometidos pelo governo do Estado para a
região do Alto Tietê, que inclui as rodovias
Mogi-Dutra (SP-088) e Mogi-Bertioga (SP098) no pacote estadual do programa Estrada Asfaltada com aproximadamente 60
quilômetros de benefícios entre recuperação de sinalização e conservação especial,
reforça a noção da importância do Alto Tietê como ponto estratégico na distribuição e
no encaminhamento de pessoas, produtos,
matérias-primas - tudo aquilo que alimenta
a nossa economia.

•••

Mogi - A Comissão Municipal de Emprego reuniu-se na quinta-feira e aprovou a
elaboração da minuta de lei que prevê a criação do Fundo e Conselho Municipal
de Trabalho, Emprego e Renda, que será enviada para aprovação do Poder
Executivo. Assim, a cidade poderá prover recursos para ações, serviços e apoio
técnico em regime de financiamento compartilhado no âmbito do Sistema
Nacional de Emprego (SINE).

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br
Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com
Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br
Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br
Gerente Administrativa/Financeira Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.
Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997.
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Construção terminou em 22 de maio de 1885 e imóvel foi totalmente restaurado pela Prefeitura de Suzano

Imóvel que abriga Casarão da
Memória completa 137 anos
Suzano - O histórico imóvel que abriga o Casarão da
Memória Antônio Marques
Figueira completa 137 anos
de existência hoje. E mais do
que a própria construção, o
resgate do local, que fica na
rua Campo Salles, 543, no
centro, merece ser celebrado.
A comemoração faz parte
do aniversário de 73 anos
de emancipação político-administrativa de Suzano,
comemorado em 2 de abril.
O imóvel construído para
ser a casa do feitor Antônio
Marques Figueira, que hoje
só pode ser visto pelo seu
endereço atual, já teve um
pomar nos fundos da propriedade, quando a entrada

era pela rua Dr. Prudente de
Moraes, de frente à linha
férrea, e chegou a sediar
uma clínica médica.
A diretora de Patrimônio
Histórico e Cultural de Suzano,
Rita Paiva, lembrou como foi
o processo de restauração do
local, que é de 1885. “Este
casarão é um dos primeiros
de Suzano e nos demos
conta disso recentemente,
quando ele estava quase para
ser demolido. Nós, como
suzanenses, olhamos este
casarão com muito carinho,
por isso batalhamos pela sua
restauração”.
Embora boa parte da estrutura do imóvel seja nova,
muitos aspectos puderam ser

Wanderley Costa/Secop Suzano

Para o prefeito, Casarão é uma fusão do moderno com o passado de Suzano

preservados, como detalhou
a diretora: “As portas e as
janelas são originais. O piso

hidráulico na parte de cima
também é da época. Posso
dizer que ele foi restaurado de

NOSSAS

lUTAS
Conheça a história do Yuri.

Mogiano, campeão de boxe, que viu sua
vida se transformar por meio do Centro
de Artes Marciais Jackson Durães.

Acesse

youtube.com/prefeituramogi
e assista ao documentário

forma moderna”. O telhado
que também é original, não
exigia o uso de calhas e tem

um formato irregular nas
áreas laterais, um modelo
muito utilizado na arquitetura brasileira na época da
inauguração.
Para o prefeito Rodrigo
Ashiuchi, o Casarão representa
a fusão do moderno com o
passado de Suzano. Já para
o secretário de Cultura, o
vice-prefeito Walmir Pinto,
o local mantém Suzano na
rota cultural do Alto Tietê. O
Casarão foi reaberto em 26 de
setembro de 2021, quando
as atividades suspensas na
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19) estavam sendo
retomadas. A revitalização
recebeu um investimento
de R$ 210 mil.
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Maior aumento de mortes foi registrado em Itaquaquecetuba, que registrou nove falecimentos pela doença

Óbitos por Covid têm alta de
0,5% no último mês na região
Ricardo Wolffenbuttel/Governo de SC

Everton Dertonio*

Número cresceu de
Região - Entre março de 1.176 mortes para
2021 até o dia 18 de abril 1.185; Suzano foi a
deste ano, foram registra- segunda cidade com
das 5.922 mortes no Alto maior número de
Tietê. Desde então até a falecimentos, com
última quarta-feira, a região sete casos

registrou mais 31 óbitos, o
que representa um aumento de 0,5%. Os dados são
levantados pelo Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) junto às Vigilâncias Epidemiológicas das
dez cidades que compõem
a região.
O maior aumento de óbito
foi registrado no município
de Itaquaquecetuba, que
registrou nove falecimentos
pela doença no último mês.
O número cresceu de 1.176
mortes para 1.185. Suzano foi
a segunda cidade com maior
número de falecimentos,
com sete casos. Em abril,
o número de óbitos era de
1.029 e atualmente é 1.036.
No entanto, a cidade com

maior número de mortes
por Covid-19 é Mogi das
Cruzes com 1.842, sendo
quatro entre abril e maio.
Biritiba Mirim e Salesópolis não tiveram aumento
de fatalidades pelo vírus no
período, a segunda, inclusive,
foi a que menos registrou
mortes no Alto Tietê desde
2021: 61. Em Biritiba Mirim,
até então, foram registrados
114 óbitos. As cidades de
Guararema e Arujá tiveram
uma morte cada e, respectivamente, registraram 117
e 344 casos fatais.

Contágio
O maior número de casos
confirmados de contágio

Entre 18 de abril e 18 de maio, 31 pessoas faleceram em decorrência do vírus

pelo coronavírus no mesmo período também foi em
Itaquaquecetuba: 855, indo
de 34.136 para 34.991. No
entanto, Itaquá também foi a
cidade com o maior número
de pacientes recuperados.

Frio

Até abril este número era
de 32.853 e agora é 33.831,
ou seja, 978 novas recuperações. Em Mogi, no último
mês, foram confirmados
470 casos, chegando ao
número atual de 53.721, e

recuperados 395 pacientes,
totalizando 51.239. Poá foi
a terceira cidade que mais
recuperou pacientes com
o quadro clínico. No mês
passado o município tinha
7.565 pacientes recuperados,

no atual, mais 386 foram
curados, chegando ao total
de 7.951.
A coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do
Condemat, Adriana Martins,
atribuiu o baixo índice de
crescimento no número de
casos na região à eficácia
da vacinação para todos os
públicos, mas atentou sobre
os cuidados necessários. “As
recomendações são as mesmas e devem ser mantidas.
Tomar a vacina e as doses de
reforço, higienizar as mãos
com frequência, usar máscara
em locais fechados como no
caso do transporte público
em que a obrigatoriedade
está mantida. No caso de
pessoas que tenham sintomas,
a recomendação continua
para que fique em casa, se
possível isolado e fazendo o
uso da máscara”, salientou
reiterando a importância de
continuar seguindo as recomendações das autoridades
sanitárias.
*Texto supervisionado pelo editor.

Na próxima semana,

Ginásio Municipal vai abrigar Movimento Maio Amarelo
pessoas em situação de rua
terá simulação de acidente
Mogi- Em função das baixas temperaturas que vêm
sendo registradas ao longo
dos últimos dias, a Prefeitura
abriu desde ontem o Ginásio
Municipal “Professor Hugo
Ramos” para o acolhimento
de pessoas em situação de
rua. Serão 30 vagas disponibilizadas e a acolhida será
sempre a partir das 19 horas,
com encerramento na manhã
seguinte, às 7 horas.
Assim como foi feito no
último ano, o atendimento
se dará por demanda espontânea – isto é, a pessoa não
precisa ter sido encaminhada
de outro serviço da Assistência
Social, como o Centro POP ou
abordagem. Basta, portanto,
que o interessado vá até o
local. Porém a Secretaria de
Assistência Social também
trabalhará com encaminhamentos, a depender da necessidade, perfil do atendido e
situação das demais unidades
de acolhimento.
O objetivo da ação é ampliar ainda mais a oferta de

acolhimento para pessoas em
situação de rua no período
de frio mais intenso. Além de
camas com travesseiro, colchão
e cobertores para o pernoite,
os abrigados terão acesso à
higienização, alimentação e
terão um espaço de descanso,
onde poderão assistir televisão.
Animais de estimação serão
novamente aceitos, portanto
os abrigados também podem
levar seus pets.
“Estamos repetindo o modelo do ano passado, que deu

muito certo. Novamente, o
Ginásio Municipal será aberto
para acolher as pessoas em
situação de rua, que são as mais
vulneráveis ao frio. Portanto
a partir deste sábado quem
vive nessa situação e busca
um lugar quente e adequado
para passar a noite, pode
procurar Ginásio, que será
acolhido”, destacou o prefeito,
Caio Cunha (Podemos), que
esteve no ginásio na tarde de
anteontem, para acompanhar
os trabalhos de montagem.
Divulgação/PMMC

Com 30 vagas, a acolhida será a partir das 19 horas

Mogi- As ações educativas
do movimento Maio Amarelo em Mogi das Cruzes
continuam na próxima
semana. O destaque será
a simulação de acidente
de trânsito com vítima,
na próxima quinta-feira
(26/05), realizada em parceria
entre a Prefeitura, Corpo
de Bombeiros, Consórcio
Regional do Serviço Móvel
de Urgência (Cresamu),
Polícia Militar, Hospital
das Clínicas Luzia de Pinho Melo, Santa Casa de
Mogi das Cruzes, Liga de
Emergência da Faculdade de
Medicina da Universidade
de Mogi das Cruzes (UMC),
Centro Universitário Braz
Cubas e Plano de Auxílio
Mútuo.
A atividade, que será realizada no Largo do Carmo,
das 9 horas ao meio-dia
tem como objetivo alertar
para os riscos de dirigir
embriagado, falando ao
celular ou desatento aos
sinais de trânsito.

Vinicius Santana/PMMC

Atividade será realizada no Largo do Carmo na quinta

Mas a programação segue
já a partir de amanhã, quando
a equipe de Educação para
o Trânsito da Secretaria
Municipal de Mobilidade
Urbana distribuirá material
educativo no centro da
cidade. Também amanhã,
na garagem da empresa de
ônibus Princesa do Norte,
haverá a Palestra e Vivência,
uma parceria da Prefeitura
com a Coordenadoria da

Pessoa com Deficiência
(Copede).
A programação da semana
inclui outras palestras e mais
distribuição de materiais
educativos. A programação
completa está disponível
no site da Prefeitura https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/ .
Neste ano, o Maio Amarelo tem como tema “Juntos
Salvamos Vidas”.
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ADMINISTRAÇÃO

Solicitações para zeladoria e saúde aumentam 3,5%, enquanto que total de acionamentos do órgão teve queda de 7,85%

Ouvidoria tem aumento no
número de pedido de serviços
Divulgação/PMMC

André Diniz

No primeiro
Mogi - A Ouvidoria Geral quadrimestre deste
de Mogi das Cruzes registrou ano foram 8.071
um aumento no número acionamentos em
de solicitações de serviços, sua totalidade, e
mesmo com a queda no nú- 8.759 atendimentos
mero total de acionamentos no mesmo período
do órgão durante o primeiro no ano passado

quadrimestre deste ano, na
comparação com o mesmo
período em 2021.
O levantamento teve como
objetivo medir o engajamento
da comunidade junto à Administração Municipal para a
solicitação de serviços, bem
como reclamações, dúvidas,
elogios e sugestões.
No levantamento feito pela
municipalidade, no primeiro quadrimestre deste ano
foram 8.071 acionamentos
em sua totalidade, e 8.759
atendimentos no mesmo
período no ano passado uma queda de 7,85%. Mas,
se verificadas as solicitações
de serviços públicos (como
pedidos ligados à zeladoria
urbana), neste ano foram

4.106 ligações, contra 3.966
no ano passado: um aumento
de 3,53%.
Na somatória de ações
diversas como elogios, denúncias e afins, a queda
na comparação com o ano
passado foi de 17,27%: foram
3.965 casos neste ano, contra
4.793 no ano passado.
Na visão da Administração
Municipal, a diferença se dá
em função do trabalho da
ouvidoria durante a pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), uma vez que
reclamações e denúncias
de aglomerações irregulares

Aumento na resolução

Objetivo foi medir o engajamento da comunidade junto à Administração Municipal

foram o principal motivo de
acionamento. “As principais
reclamações e demandas
trazidas pela população são
sobre zeladoria urbana - como
corte de mato, tapa-buraco
e pavimentação de ruas - e

Cães e gatos

saúde no geral, como marcação de consultas e exames
com especialistas”, informou.
Os prazos para resolução
das solicitações de serviço
constam no site da Prefeitura de Mogi na internet. A

administração tem o prazo
de 20 dias para resolução,
podendo ser prorrogado para
mais 10 dias, caso necessário.
Os telefones à disposição
da comunidade para solicitações e dúvidas são o 156

Recapeamento

Mogi castra quase dois mil Jardim Revista tem
animais entre janeiro e abril nova fase de obras
Raissa Sandara

Mogi - Apenas nos primeiros quatro meses do ano, o
serviço de castração de Mogi
das Cruzes atendeu quase
dois mil animais. A Prefeitura
oferece o serviço de castração gratuita de cães e gatos
pelo Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ). O número
de castrações deste ano já
supera o total do ano passado,
quando foram realizados
1.656 procedimentos.
A Prefeitura disponibilizada,
em média, 500 vagas por mês
para castração, divididas entre
o CCZ, a clínica conveniada
e o PetMóvel. O período
entre a inscrição e a cirurgia
de castração varia de dois a
quatro meses, podendo variar
de acordo com o local que
a cirurgia será feita. Para
se inscrever no programa é
necessário residir em Mogi.
O interessado deve levar um
documento pessoal com foto,
comprovante de endereço
em seu nome ou o cartão do

Sistema Integrado de Saúde
(SIS), além de comprovante
de vacinação antirrábica
válida (que tenha ocorrido
há menos de 1 ano).
A inscrição deve ser feita
no Pronto-Atendimento ao
Cidadão (PAC) Prédio I, no
piso térreo da Prefeitura
(avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277,
Centro Cívico), podendo
ser agendado para segundas,
quartas ou sextas-feiras, das

da Ouvidoria Geral e 162 da
Central de Serviços.

14 às 16 horas, sendo que
por dia são distribuídas 40
senhas.
Já as cirurgias de castração
na cidade são agendadas em
dias úteis, devendo o interessado levar o pet ao Centro de
Controle de Zoonoses, às 8
horas, e retirá-lo às 15 horas.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
4792-8585 ou pelo e-mail
zoonoses.sms@mogidascruzes.
sp.gov.br.
Reprodução / Agência Brasil

Iniciativa oferece castração gratuita para cães e gatos

Suzano - O secretário quinta-feira. “As vias estão
de Manutenção e Serviços passando por todo o serviço
Urbanos de Suzano, Samuel de infraestrutura antes de
Oliveira, informou que o receberem o novo asfalto,
trabalho de recapeamento que tem previsão de começar
de 30 ruas do Jardim Re- a ser aplicado na semana
vista, que começaram no que vem”, explicou Oliveira.
fim de abril, entrarão na
Para Ashiuchi, a revitalietapa de aplicação de nova zação das ruas é uma grande
camada de asfalto a partir conquista para a população.
da próxima semana.
“Batalhamos muito pelo recaA obra teve a ordem de peamento das vias do bairro,
serviço assinada em 16 de e logo vamos poder entrar na
abril pelo prefeito Rodrigo fase de aplicação de asfalto.
Ashiuchi (PL), recebeu inves- Isso vai melhorar muito o
timentos de R$ 16,6 milhões trânsito e trazer qualidade
do governo estadual e foi para quem mora no Jardim
intermediada pelo deputado Revista”.
federal Marcio Alvino e pelo
As vias públicas benedeputado estadual André do ficiadas, além da avenida
Prado (ambos do PL) junto Libanesa, são as ruas Santa
à Secretaria de Estado de Terezinha, Santana, Suzano,
Desenvolvimento Regional. das Maravilhas, Bandeirantes,
Ao todo, serão revitalizados Brás Cubas, Tupi, Itapeva, Ena,
11 km de vias. Desde o início Pinhal, Solon, Cruzeiro do Sul,
das intervenções, as vias já Planalto, Silvestre, Guarani,
passaram pelo processo de Lincoln, Cumbica, Jamaica,
fresagem, ajustes no sistema Geraldina Elias, Pindorama,
de drenagem e reforma das Tietê, São João, Cruzeiro,
guias e sarjetas.
Supremus, Heitor da Veiga
Os trabalhos ocorriam e Nossa Senhora Aparecida
na avenida Libanesa na e a avenida Atlântida.

Outro ponto verificado
pela Ouvidoria Geral do
Município a pedido do Grupo
MogiNews é o número de
atendimentos concluídos
com sucesso pelo órgão
junto à comunidade. Em
2022, foram 5.042 registros
finalizados com êxito segundo
a municipalidade, contra
3.029 no ano passado - um
aumento de 16,44%.
A Ouvidoria Geral do
Município informou que
passou por um processo de
reformulação, onde o tempo
de espera foi reduzido para
menos de um minuto, com
uma média de 140 ligações
da população por dia. “Temos hoje 3.029 registros
em análise - são demandas
que precisam de estudos de
implantação e também estão
sendo incluídos nos mutirões
semanais promovidos pelas
secretarias”, explicou.

Zeladoria

Avenida
Guilherme
Garijo recebe
zeladoria
Suzano - Os trabalhos
de zeladoria realizados pela
Prefeitura de Suzano, por
meio da Secretaria Municipal
de Manutenção e Serviços
Urbanos, estão sendo realizados na avenida Guilherme
Garijo, no bairro Jardim São
José, região norte da cidade.
A expectativa é de que as
melhorias sejam concluídas
até o próximo sábado.
A avenida é uma das mais
importantes da região por
ligar a cidade com a rodovia
Mogi-Dutra (SP-88) e, por
sua vez, facilitar o acesso para
as rodovias Ayrton Senna
(SP-70), Presidente Dutra
(BR-116) e Mogi-Bertioga
(SP-98). Além dos veículos
de passeio, a Guilherme
Garijo também é utilizada
por motoristas de veículos
pesados.
Além dos trabalhos pontuais
de manutenção nas ruas da
cidade, a prefeitura informa
que promove regularmente
mutirões de zeladoria.
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ESTRADA DOS FERNANDES

Ação é decorrente do projeto-piloto de combate ao descarte irregular de resíduos da construção civil

Municípios participam de ação
piloto de fiscalização conjunta
Região- Técnicos das áreas
de Fiscalização e Meio Ambiente dos municípios de
Ferraz de Vasconcelos, Poá
e Suzano, que integram o
projeto-piloto de combate ao
descarte irregular de resíduos
da construção civil, realizado
por meio de parceria entre
o Consórcio de Desenvolvimento de Municípios do
Alto Tietê (Condemat) e a
Secretária de Infraestrutura
e Meio Ambiente do Estado
(Sima), participaram da
primeira ação de fiscalização
conjunta na Estrada dos
Fernandes, área escolhida
devido à localização que
abrange os três municípios.
A fiscalização contou com
o suporte de agentes da
Polícia Militar Ambiental,
da Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo
(Cetesb) e da Coordenadoria
de Fiscalização e Biodiversidade da Sima.
O projeto-piloto, lançado
em junho de 2021, teve
início com a capacitação

das equipes técnicas dos
municípios em monitoramento remoto com o uso
de imagens de satélite, além
da elaboração da minuta do
Plano de Monitoramento e
Fiscalização Integrada.
O objetivo do projeto
é estabelecer uma efetiva
de fiscalização ambiental
integrada entre as instâncias
governamentais estadual
e municipal, com foco na
minimização dos impactos
decorrentes dessa prática
irregular.
“Este piloto está sendo
executado em uma área bastante complexa e desafiadora
e que servirá de ponto de
partida para outras áreas e
para futuramente ampliarmos
para os demais municípios
buscando soluções integradas”,
disse a secretária de Meio
Ambiente de Poá e membro
da Câmara Técnica de Gestão
Ambiental e Sustentabilidade,
Claudete Canada.
De acordo com dados
da Sima, os 12 municípios

Divulgação/Condemat

Ação contou com o suporte de agentes da PM Ambiental, da Cetesb e da Sima

do Condemat geram em
torno de 5 mil toneladas
de resíduos da construção
civil por dia.

Seminário
O Condemat realiza nos dias

1 e 2 de junho o Seminário
“Sustentabilidade, Desastres
Urbanos e Risco Climático”.
O evento abre a programação
do Dia Mundial do Meio
Ambiente, comemorado no
dia 5, e reunirá especialistas

de renome nacional e internacional na Universidade
Mogi das Cruzes.
Fruto da articulação de
gestores das Câmaras Técnicas de Gestão Ambiental e
Sustentabilidade, Habitação

e Agricultura, o Seminário
discutirá temas como risco
climático e desastres urbanos,
alternativas para regularização
fundiária em áreas frágeis,
desafios da gestão do território e a política pública de
sustentabilidade, impactos do
risco climático na produção
rural e biodiversidade e
mudanças climáticas.
“Será um encontro técnico de especialistas com
o objetivo de formarmos
um conjunto de propostas
a serem apresentadas aos
municípios para a elaboração
de políticas públicas voltadas
para a gestão do território”,
disse o coordenador da Câmara Técnica de Habitação,
Miguel Reis.
Os interessados em participar
já podem se inscrever por
meio do link: https://forms.
gle/7kpwuXujq9BxDJKs6 .
Haverá emissão de certificado de participação. Mais
informações podem ser obtidas por meio do telefone
4652-3413.

Maio Amarelo

Rede municipal

Cidade tem 8ª edição do
Passeio Ciclístico hoje

Semana do Brincar tem
início e segue até o dia 31

Suzano - O Parque Municipal
Max Feffer, no Jardim Imperador, em Suzano, é o ponto de
partida da 8ª edição do Passeio
Ciclístico de Suzano, evento
que visa trazer atenção para
os perigos da direção perigosa
no trânsito, na manhã de hoje.
Os interessados podem fazer
sua inscrição no local no dia
do evento mediante a entrega
de um quilo de alimento
não-perecível. Até anteontem, foram arrecadados mais
de 500 quilos de alimentos
não-perecíveis.
O início do passeio está previsto para às 8h30, no parque,
onde os ciclistas terão a largada
do circuito, que inclui algumas
das principais vias da região
central da cidade. Acompanhados pelas equipes de trânsito
da Secretaria de Transportes
e Mobilidade Urbana e da
Guarda Civil Municipal (GCM),
os participantes percorrerão
a avenida Senador Roberto
Simonsen até o cruzamento
com a rua Sete de Setembro
e continuam pela avenida

Mogi- Escolas e creches
da rede municipal de Mogi
das Cruzes irão participar,
de hoje até o dia 31 de
maio, da Semana do Brincar,
uma mobilização mundial,
promovida pela Aliança pela
Infância, para sensibilizar
a todos sobre o direito de
brincar e dar visibilidade à
cultura da infância. Neste
ano, o tema é “Confiar na
força do brincar”. Em Mogi,
serão realizadas atividades
nas escolas, palestra e um
encontro no Parque Centenário aberto ao público.
A programação está sendo
coordenada por uma comissão, formada por diretores,
Supervisão de Ensino e o
Departamento Pedagógico
da Secretaria Municipal de
Educação. As profissionais
elaboraram um guia com
informações sobre a Semana Mundial do Brincar e
sugestões de brincadeiras
para crianças da Educação
Infantil ao 5º ano do Ensino
Fundamental, público-alvo

Armando de Salles Oliveira,
rua Presidente Nereu Ramos
e rua Nove de Julho, antes de
fazerem o caminho inverso e
retornarem ao local de início
para a conclusão da prova.
Segundo o titular da Pasta,
Claudinei Galo, a atividade
busca ensinar e orientar os
suzanenses ao oferecer uma
opção diferente de lazer para
toda a família.
“Ao longo da campanha
Maio Amarelo, realizamos uma
série de ações para alertar a
população sobre a importância
de se evitar imprudências ao
dirigir. Agora, fechamos o mês

com esse evento que traz este
tema junto à motivação de
utilizar meios de transportes
alternativos. Será uma grande
manhã”, afirmou.
Galo ressalta que, além de
contribuir para um trânsito
mais seguro, a ação também
tem um papel social importante.
“Junto com esse trabalho
próximo e acessível de conscientização, também é uma
forma de incentivar a prática
do exercício físico e fazer o
bem ao colaborar com os
alimentos não-perecíveis. As
doações vão fazer a diferença
para muitas famílias”, concluiu
Wanderley Costa/Secop Suzano

Passeio terá como ponto de partida o Parque Max Feffer

das atividades.
A semana é um convite
para que a comunidade,
professores e gestores experimentem o brincar nas
suas diversas formas. Sobre o
tema de 2022, o guia destaca
que “Confiar no brincar é
confiar na alegria, é confiar
no encontro. Brincar é estar
no mundo e confiar que ele
vai dar certo e que pode ser
melhor”.
A partir da programação proposta pela equipe
do Deped, as escolas terão
autonomia para fazer suas
próprias atividades, colocando a brincadeira como
parte da rotina diária nas
turmas de educação infantil
e ensino fundamental. As
profissionais observam que
o brincar deve fazer parte
da programação das escolas
não só nesta semana, mas
no ano todo.

Parque e palestra
Das 9 às 11 horas, no
dia 28, as atividades no

Parque Centenário serão
abertas ao público. As crianças poderão participar de
diferentes brincadeiras com
monitoria dos alunos do
Centro Universitário Braz
Cubas. A programação terá
amarelinha, corda, elástico,
land art (brincadeira com a
natureza), dobradura, circuito, peteca, jogo de alvo,
pé de lata e jogo da velha
gigante.
No dia 31, às 19 horas,
profissionais da educação
da rede municipal de ensino
participarão da palestra “A
vida interior da criança” com
Gandhy Piorsky, pesquisador da cultura de infância.
As vagas são limitadas e
a inscrição será feita por
meio de formulário on-line
enviado para as unidades
escolares. O ingresso será
solidário. No dia do evento,
ele deverá ser trocado por
um quilo de alimento não
perecível e as doações serão
destinadas ao Fundo Social
de Mogi das Cruzes.
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“ Cultive sonhos grandes e
preocupações pequenas.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje desejo
felicidades a você! Muita saúde e novas aventuras!
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Amigos e (?): os convidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca
Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)
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É PRECISO SABER VIVER
É preciso saber
viver. É preciso saber
escolher a felicidade.
Todos passam por
problemas, provações
de todo tipo. Todos
têm que ultrapassar
obstáculos de
diferentes tamanhos,
mas apesar disso
tudo é preciso saber
viver. E isso significa
saber sorrir apesar
da tristeza, saber
enxergar as dádivas
mesmo atravessando
tribulações. É preciso

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

saber sentir gratidão
e ver sempre o lado
positivo, pois só assim
conseguirá ser feliz.

Abaixo de
Banho
oriental
de spas

Sal do (?),
tempero
rosado
Botão de
rádios
(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Et cetera
(red.)
Mestre do
Gênio (Lit.)
O par do
condicionador capilar
Teorias

Sufixo de
"hidroxila"
Parte
do boi
O esporte
mais
popular
no Brasil

Hortaliça
de boa durabilidade
Passar ao
longo de
Deus, em
latim

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes
Meta de
projetos
Tatuagem
do Popeye

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

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Sentimento de sofreguidão

Arma de
arremesso
Como se
encontram
os membros de
debates
televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Diz-se de
indivíduo
lento
Tony Ramos, ator
Resina de
colares

(?) Waters,
um dos fundadores do
Pink Floyd
Cavalo de
pelagem
marrom

Rogério pede conselho para Gustavo de como se aproximar de Cassandra.
O pai de Dulce aconselha o rapaz a falar a língua dela para ser escutado.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Giulia (?),
atriz de
"Boogie
Oogie" (2014)

Fonte do
caviar
Capa de
confrarias

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito
Aplauso,
em inglês
Picape
ou sedã

Davi observa Isadora ser levada pelo delegado Salvador. Violeta recebe a
notícia da prisão da filha e se desespera. Nelsinho enfrenta Salvador. Davi vai

em que se vê a foto de Davi como procurado.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Guilherme garante a Flávia, Neném e Paula que ele será o escolhido pela
Morte. Nedda obriga Edson a trabalhar no Neném Coiffeur. Flávia discute

Instrumento de
Nome (?): percussão
Francisco, para Jorge Mario Bergoglio
(Catol.)
Estado do
carimbó

BANCO

Sem (?)
nem beira:
na miséria
A 5ª letra
"Os fins
justificam
os (?)"
(dito)

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

com Augusta para a delegacia. Joaquim senta próximo ao cartaz da polícia

37

com Guilherme e vai embora. Paula sofre com o desprezo da filha mais velha.
Guilherme desmaia nos braços de Neném. Celina pede para Flávia não ir

Solução

A
P
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lutam contra os amonitas. Kayla faz um pedido a Iran.

B

Reis
Anciões comemoram aliviados uma notícia trazida pelos mensageiros. Israelitas

C

RECORD, 21H

T

para fazer o serviço da casa.
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conta a Túlio que sua avó lhe dizia que chamavam seu pai de mineirinho.
Juma diz a Muda que elas vão matar Tenório. Maria Bruaca contrata Zefa
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o berrante. Maria Bruaca deixa claro a Tenório que sabe da existência de
Zuleica. Muda conta toda a verdade de sua história para Juma. José Lucas
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Pantanal
Tibério alerta Muda sobre Juma. Túlio admira a destreza de José Lucas com

A
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GLOBO, 21H00
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embora. Cora afirma a Tucão que está contra Roni.
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Geriatras e especialistas em Gerontologia são essenciais
Na última segunda-feira, dia 16 de maio, a Sociedade Brasileira de Geriatria
e Gerontologia (SBGG) completou 61 anos, data que também celebra o Dia
do Geriatra, médico especialista focado na promoção do envelhecimento, e
do Esoecialista em Gerontologia, profissional com formação diversificada.
Profissionais essenciais para o estudo do envelhecimento e a assistência
à pessoa idosa em todos os seus aspectos, atuando em prol de uma
longevidade digna e saudável.

Tecnologia assistiva

Mogi das Cruzes

Relatório aponta necessidades de
idosos e pessoas com deficiência

Idosos têm aula de
alongamento no Sesc

Demanda por itens assistivos, que incluem cadeiras de rodas, aparelhos
auditivos e aplicativos de apoio, deve crescer com o envelhecimento
Banco de Imagens Freepik

Um relatório publicado
na última segunda-feira pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS) e Unicef revela
que mais de 2,5 bilhões de
pessoas precisam de um ou
mais produtos assistivos, como
cadeiras de rodas, aparelhos
auditivos ou aplicativos que
apoiem a comunicação e a
cognição. Entre as pessoas
com necessidades de tecnologia assistiva, estão aquelas
com deficiência, idosas, com
doenças transmissíveis e não
transmissíveis, problemas
de saúde mental, declínio
funcional gradual ou perda
de capacidade intrínseca e as
afetadas por crises humanitárias.
No entanto, quase um
bilhão dessas pessoas não
têm acesso a essas tecnologias, principalmente em
países de baixa e média
renda, onde o acesso é muito
baixo – alcança apenas 3%
das pessoas que precisam
desses produtos para viver.
O relatório observa que
o número de pessoas que
precisam de um ou mais
produtos assistivos provavelmente aumentará para 3,5
bilhões até 2050, devido ao
envelhecimento da população
e ao aumento da prevalência
de doenças crônicas não
transmissíveis em todo o
mundo. Também destaca
a grande lacuna no acesso
entre países de baixa e alta
renda. Uma análise de 35
países revela que o acesso
varia de 3% nos países mais
pobres a 90% nos países ricos.
O The Global Report
on Assistive Technology

O Sesc Mogi das Cruzes
promove até o fim de junho
aulas de alongamento exclusivas para pessoas idosas
com duração de 60 minutos.
A atividade é gratuita e as
vagas são limitadas. É preciso se inscrever na loja do
Sesc. O objetivo é aumentar
a flexibilidade e relaxamento
dos músculos e, com isso,
diminuir os riscos de lesões,
melhorar e corrigir a postura
corporal, além de estimular
a qualidade dos movimentos
nas atividades diárias.
Quem ministra a atividade
é o educador físico Matheus
Alves, que atua como professor de educação física em
escolas particulares e em
academias como professor de
alongamento, dança, entre
outros. As aulas acontecem
às quartas-feiras, às 17 horas.
Na unidade também tem
aula aberta com educadores
do Sesc. A prática em grupo
engloba diferentes tipos de

ginástica (ginástica artística,
rítmica, acrobática, aeróbica e
de trampolim), manifestações
da cultura popular (dança,
jogos e circo) e do esporte. A
atividade possibilita a troca
de experiências, como forma
de integração e diversão,
promovendo o bem-estar
e a saúde, considerando a
história, os interesses e as
necessidades de cada pessoa.
As aulas são às terças e quintas, às 16h30, com duração
de uma hora. As vagas são
limitadas. Inscrições no local.
Não é mais necessário
apresentar o comprovante de
vacinação contra a Covid-19,
e o uso de máscara deixou
de ser obrigatório. Álcool
em gel segue disponível
nos ambientes. O Sesc fica
na rua Rogerio Tácola, 118,
Socorro. O funcionamento
é de de terça a sexta, das 13
às 22 horas, e aos sábados,
domingos e feriados, das 9
às 18 horas.
Divulgação

Idosos estão entre os que mais vão precisar do apoio da tecnologia assistiva

apresenta evidências sobre
a necessidade global e o
acesso a produtos assistivos
e proporciona uma série de
recomendações para expandir
a disponibilidade e o acesso,
aumentar a conscientização
sobre essa necessidade e
implementar políticas de
inclusão para melhorar a
vida de milhões de pessoas. A
condição econômica é uma
grande barreira ao acesso,
indica o relatório. Cerca de
dois terços das pessoas com
produtos assistivos relataram
pagamentos do próprio bolso. Outras relataram contar
com o apoio financeiro de
familiares e amigos.
Uma pesquisa em 70 países apresentada no relatório

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

Benefícios do
acesso abrangem
a pessoa assistida,
familiares, amigos e
toda sociedade

encontrou grandes lacunas na
prestação de serviços e na
força de trabalho treinada
para tecnologia assistiva,
especialmente nas áreas
de cognição, comunicação
e autocuidado. Pesquisas
anteriores publicadas pela
OMS apontam a falta de
conscientização e preços
inacessíveis, falta de serviços,

qualidade, variedade e
quantidade inadequadas
de produtos e desafios de
compras como barreiras.
Os produtos assistivos são
geralmente considerados
um meio de participação
na vida da comunidade e
na sociedade; sem eles, as
pessoas sofrem exclusão,
correm o risco de isolamento, vivem em situação de
pobreza, podem enfrentar
a fome e serem obrigadas a
ser ainda mais dependentes.
Famílias e sociedade também
se beneficiam da ampliação do
acesso a produtos de qualidade
e seguros. Acesse o relatório
em https://apps.who.int/iris/
handle/10665/354357 (texto
em inglês).

Mama

Articulares

Abdome Total

Transvaginal

Tireóide

Próstata
e muitos outros

Cervical

Aulas de alongamento ajudam na flexibilidade

Central de Agendamento

Você não fica
em fila de espera

Os exames
são agendados
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GESTAÇÃO

Especialista alerta para cuidados
especiais ao longo da gravidez
Alimentação equilibrada e exercícios ajudam a futura mamãe e o bebê, e também quem deseja engravidar
A gravidez é uma das fases mais marcantes na vida
de uma mulher, e manter
uma alimentação rica em
vitaminas faz parte deste
processo. No cardápio das
gestantes, não podem faltar cereais integrais, frutas, legumes, leites e derivados, além de carnes
brancas e magras. Também é indicado optar por
preparos grelhados ou no
vapor, evitando o consumo de alimentos processados e frituras.
Recomendações reforçadas pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da
Saúde. O protocolo instituído a partir da publicação defende o cuidado com
a alimentação, indicando
o consumo de uma grande variedade de alimentos in natura e minimamente processados, além
da ingestão de água, pois
ajudam a suprir a necessidade de nutrientes fundamentais para esse momento da vida, como ferro,
ácido fólico, cálcio e vitaminas A e D.
De acordo com protocolo do ministério, a alimentação saudável durante a
gravidez favorece o bom
desenvolvimento fetal e
a saúde e o bem-estar da
gestante, além de prevenir
o surgimento de agravos,
como diabetes gestacional, hipertensão e ganho
de peso excessivo.
Como a criança está em
formação, os especialistas
alertam que é importante
ter uma atenção especial
com a alimentação, sempre levando em conta o
equilíbrio, a quantidade
e a frequência das refeições. Orientação reforçada por Edna Silva, fisioterapeuta e proprietária do
Instituto Sakurá, instalado
na Vila Oliveira, em Mogi

Divulgação

Manter-se ativa, com práticas como Pilates, é importante para a saúde, especialmente na gravidez, como indica a fisioterapeuta
Divulgação

primeiro passo para uma
gravidez saudável é estar
no peso ideal. “Todas as
nossas clientes que estão
pensando em engravidar,
oriento com alguns dos
conselhos básicos da gravidez sobre como cuidar
da alimentação delas e da
saúde do bebê. São dicas
que nem todas as mães sabem para ajudar a garantir o desenvolvimento de
uma gestação saudável”.
Uma das orientações

mais importantes, segundo a estrategista do Método
Afine-se, é acompanhar o
ganho de peso. “Nós sabemos que, se está comendo
por dois e ganhar muitos
quilos extras pode dificultar a perda deles depois. Ao
mesmo tempo, não ganhar
peso suficiente pode colocar o bebê em risco de um
parto de baixo peso, uma
das principais causas de
problemas de desenvolvimento”, alerta.
Para a fisioterapeuta,
manter-se ativa é importante para a saúde geral e
tirar alguns minutos do dia
para fazer uma caminhada pode ajudar a reduzir o
estresse, controlar o peso,
melhorar a circulação e o
humor, e ainda contribui
para dormir melhor. “Fazer
Pilates e caminhadas são
ótimas atividades para a
maioria das mulheres grávidas. Oriento também pedir autorização do médico
antes de iniciar qualquer
exercício”, ressalta.
Pilates é uma das atividades oferecidas por Edna
no Instituto Sakurá. Mais
informações podem ser obtidas no site https://www.
institutosakura.com ou pelos telefones 99878-1707 e
4726-1707.
Fernando Frazão/Agência Brasil

Edna orienta clientes que estão tentando engravidar para que cuidem da alimentação e da saúde

das Cruzes. Ela também
é pós-graduada em Terapias Manuais e Posturas e
estrategista de emagrecimento do Método Afine-se.

Fertilidade
Já para quem está tentando engravidar, as estimativas apontam que 15%
dos adultos em todo o mundo sofrem de infertilidade.
Os dados são da Sociedade Brasileira de Reprodu-

ção Humana (SBRH) e do
Unifert - Centro Avançado
de Reprodução Humana
Assistida.
O excesso de peso pode
interferir na fertilidade feminina, isso porque ocorre um desequilíbrio no ciclo hormonal, além disso
o sobrepeso pode causar
uma deficiência de vitaminas, nutrientes, ferro, ácido
fólico e vitamina B12, essenciais para as funções

reprodutivas e para a formação do bebê.
Casais que adquirem
simples mudanças no estilo
de vida, como, por exemplo, praticar exercícios e
diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas, café, gordura, açúcar, e que evitam
vícios como o cigarro, podem aumentar significativamente as chances de ter
um bebê saudável.
Como destaca Edna, o

Alimentação deve ser baseada mais em produtos in natura
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