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Quase cinco mil adolescentes 
receberam dose de reforço

Desde o início da aplicação da terceira dose contra a Covid-19, 4.906 jovens foram vacinados nas cidades da região

MÍDIAS

Um levantamento da redação 
do Mogi News/Dat indica que os 
municípios de Itaquaquecetuba, 
Suzano, Poá, Ferraz de Vascon-
celos, Guararema, Santa Isabel e 
Mogi das Cruzes vacinaram 4.906 
jovens, desde o início da aplicação 
das doses de reforço contra a Co-
vid-19 liberadas pelo Ministério da 
Saúde para os jovens entre 12 e 17 
anos. As datas de início variaram 
entre as cidades. A dose de refor-
ço deve ser aplicada quatro meses 
após a segunda dose. A Secretaria 
de Saúde de Suzano, por exem-
plo, nos três primeiros dias de va-
cinação, que começou no dia 1 de 
junho, informou que vacinou 5% 
dos jovens com a dose adicional.   
Cidades, página 3
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Entidades ligadas ao comércio 
em cidades do Alto Tietê reco-
mendaram nesta semana aos seus 
filiados a retomada da utilização de 
máscaras de proteção, bem como a 
adoção de medidas sanitárias nos 
estabelecimentos. As recomenda-
ções possuem o intuito de conter 
um possível retorno dos casos  de 
Covid-19. Cidades, página 4

Uso de máscaras

ENTIDADES 

RECOMENDAM 

PROTOCOLOS

EDUCAÇÃO

Mogi abre 
inscrições 
para o EJA. p5

Aplicação da dose de reforço para adolescentes começou na última quarta-feira em Suzano

Glaucia Paulino/Secop Suzano

 Com o uso de mídias e tecnologias, Guararema desenvolve projeto 
para estimular o aprendizado da Língua Inglesa. Cidades, página 5

Relacionamentos

Cresce procura 
por terapia 
para casais

Piscóloga destaca 
desafios das relações. 
Saúde, página 11
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EDITORIAL

Verbo e Carne

A
mar é mais que um verbo intran-
sitivo, que nos perdoe o fantasma 
de Mário de Andrade. O Dia dos 
Namorados, hoje celebrado, traz 

mais que uma oportunidade de externar o 
amor que sentimos. Embora seja uma data 
considerada de cunho predominantemente 
comercial, atrelada à força à imagem de San-
to Antônio, o Dia dos Namorados permite 
uma breve reflexão sobre não apenas o amor 
do momento, mas as relações ao longo de 
uma vida inteira. 

O amor de todos os casais de nosso país, 
assim como de todos os países do mundo, 
foi colocado à prova durante a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). E não é mera 
coincidência que abordamos dois desdobra-
mentos desta condição, que afetou a todos 
nós: as expectativas do comércio para a data, 
como um meio de buscar a retomada de nos-
sa tão sonhada normalidade, e a valorização 
da saúde mental a dois, com o aumento das 
consultas de terapia de casais. 

O amor é mais que meramente uma rea-
ção química, mais que um impulso bioló-
gico: é a mola-mestra da nossa cultura, de 

onde surgem poemas inspirados, canções 
que guardam os momentos, que inspiram 
livros, filmes, novelas. Amar, em todas as 
suas formas, é um ato que nos aproxima da 
divindade - e, por isso, demanda nosso res-
peito ao que se atribui como amor. 

Existem casais de todos os tipos, de todos 
os gêneros, com todas as histórias - histórias 
de compromisso, de entrega, de renúncia a 
vícios e de mudanças. Histórias de devoção 
àqueles que precisam um do outro, das mais 
diferentes formas. Negar a uma ou outra 
parte da nossa sociedade o direito a viver e 
expressar este amor que tanto precisamos 
hoje é mais que uma expressão de ódio: é 
rejeitar aquilo que nos faz humanos, inde-
pendentemente de nossas crenças. 

Este Dia dos Namorados, que pode ser 
o primeiro após a longa noite da pande-
mia (que trabalhemos para isso), deve ser 
o nosso novo ponto de partida, onde amar 
não seja apenas verbo mas seja carne, real 
e vivo em nosso meio. A véspera do dia do 
santo casamenteiro não será apenas festa, 
mas será alívio, para os que amam e os que 
ainda irão amar.

Em 1945, o escritor in-
glês George Orwell, teve 
seu livro “A Revolução dos 
Bichos”, lançado como sáti-
ra política, considerado um 
dos 100 melhores romances 
da língua inglesa pela revis-
ta americana Time. A frase: 

“Todos são iguais, mas alguns 
são mais iguais que os ou-
tros”, emitida pelo porcão-

-chefe, do palanque, para o 
proletariado suíno. 

A personagem principal 
da história, Napoleão, é ba-
seada no líder da União So-
viética Josef Stalin, e o seu 
nome ao imperador francês 
Napoleão Bonaparte , como 
libelo contra o totalitarismo. 
Napoleão se sentindo dono 
da situação, quer o poder 
absoluto.  

Isso nos remete ao tem-
po atual, se iguala ao novo 

Grande Irmão: 2

ARTIGO
José Mauro Jordão

“czar” da Rússia, Putin.  Na-
poleão, o porco líder, pro-
move a revolução, elimina 
seus adversários, promove 
um socialismo democrático, 
e logo implanta uma ditadu-
ra, onde os porcos e outros 
bichos, sem a proteção do 
Partido, não podem mais 
expressar seu ponto de vista, 
sem liberdade de expressão.  

Foi criada uma república 
na granja, e o porco Napo-
leão sendo candidato único, 
lógico, ganhou a eleição. De-
pois a comida ficou cada vez 
mais escassa, mas não para 
os porcos privilegiados pelo 
poder, deixando os outros 
animais de fora separavam 
para si, e a família, o melhor. 
Qualquer semelhança com 
governo socialista é mera 
coincidência. Entre o poder 
e o amor o homem natural 

escolhe o poder. 
Conta-se de um diálogo 

entre Stalin, já no cargo de 
primeiro-ministro, com sua 
mãe: “Mamãe, lembra-se do 
nosso czar Nicolau?” “Claro!” 

“Pois bem, de certa forma sou 
o novo czar ...” A mãe, ain-
da, em lembrança da recente 
execução da família imperial 
Románov, em 16 de julho 
de 1918, pelos bolchevistas, 
respondeu: “Pondo tudo na 
balança, você teria feito me-
lhor virando padre.” 

Nosso  mundo de hipo-
crisia gera a desconfiança 
que necessita da vigilância  
alicerçada no poder centrali-
zado e governado  pela mão 
cruel de um ditador. Stalin, 
em seu tempo de governo da 
União Soviética, é exemplo 
disso, mais de cem milhões 
de vidas pereceram por causa 
das suas atrocidades. 

Mauro Jordão é médico. 
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De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

INSCRIÇÕES PARA PASSE LIVRE COMEÇARÃO EM JULHO

Suzano - A Secretaria de Educação inicia no dia 1º de julho o prazo de inscrições 
para o programa Passe Livre Estudantil, que visa assegurar a gratuidade 
no transporte público municipal para o segundo semestre. Os estudantes 
interessados devem acessar o site oficial do programa (www.suzano.gov.br/web/
passe-livre) até 30 de setembro.Mais informações pelo telefone 4744-6084 ou pelo 
e-mail passe.livre@educ.suzano.sp.gov.br.
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 �Última parcela do IPVA 

Os proprietários de veículos com placa 
final 2 têm até amanhã para efetuar o 
pagamento da quinta parcela do IPVA 
2022 com desconto de 5%, concedido 
pelo governo estadual. Neste ano, o Im-
posto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) foi parcelado em 
cinco vezes, de fevereiro a junho.

 �Qualificação profissional

Termina amanhã o prazo de inscrições 
para a nova turma do Formare na Su-
zano, referência global na fabricação 
de bioprodutos desenvolvidos a partir 
do cultivo de eucalipto, iniciativa que 
é realizada pelo Programa Voluntariar 
da empresa em parceria com a Funda-
ção Iochpe. Ao todo, são 20 vagas para 
a Unidade de Suzano (SP) para o curso 
gratuito de Operador(a) de Processo de 
Produção. Mais informações podem ser 
obtidas por meio do link www.avaforma-
re.org.br/cadastro

 �Emprego Arujá

Arujá Emprega e PAT disponibilizam 
novas vagas de emprego. Os currículos 
devem ser enviados pelo site do Arujá 

Emprega (http://servicosonline.prefei-
turadearuja.sp.gov.br/servicosonline/
arujaemprega/).

 �Lançamento

‘Vive’, o mais recente trabalho de Ju-
liana Rodrigues Trio, formado por Ju-
liana Rodrigues, Abner Paul e João 
Benjamin, será lançado em um show 
marcado para o próximo dia 24 de ju-
nho, no Teatro Vasques, em Mogi das 
Cruzes. Mais informações estão dispo-
níveis no site https://sway.office.com/
HnSznyjHhpufFMAX?ref=Link

 �Curso

O curso gratuito Descomplique está 
com vagas abertas e ocorrerá entre 27 
de junho e 2 de julho, das 9 às 13 ho-
ras, na Associação Comercial e Indus-
trial de Santa Isabel (ACISI), localizada 
na rua Imperatriz Cristina,  62, centro. 
As inscrições devem ser feitas pelo site 
(www.santaisabel.sp.gov.br/portal/links). 
Na capacitação profissional, as pessoas 
aprenderão técnicas de empreendedo-
rismo, marketing, finanças e formaliza-
ção de negócios, mas as vagas são li-
mitadas. Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 4656-2644.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••
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Mais de 4.900 adolescentes 
já tomaram a terceira dose

A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 foi liberada recentemente para o grupo etário de 12 a 17 anos

ALTO TIETÊ

Desde o início da campanha 
da aplicação da terceira dose 
da vacina contra a Covid-19 
voltada para adolescentes 
de 12 a 17 anos no fim de 
maio até o início de junho, 
segundo levantamento da 
redação do Mogi News/
Dat, os municípios de Ita-
quaquecetuba, Suzano, Poá, 
Ferraz de Vasconcelos, Gua-
rarema, Santa Isabel e Mogi 
das Cruzes vacinaram 4.906 
jovens. As datas de início 
variaram entre as cidades. 
A dose de reforço deve ser 
aplicada quatro meses após 
a segunda dose. 

A Secretaria de Saúde de 
Suzano informou que nos 
três primeiros dias de vaci-
nação, que começou no dia 
1 de junho, 5% dos jovens 
já estavam vacinados com a 
dose adicional. A estimativa 
da Secretaria é de que haja 

cerca de 24 mil adolescen-
tes na cidade. Deste total, 
1.206 já receberam a dose 
de reforço. 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes afirmou que, no 
mesmo período de Suzano, 
vacinou 964 adolescentes 
com a terceira dose. A Admi-
nistração Municipal reiterou 
que há 34.450 jovens de 
12 a 17 anos no município, 
mas que nem todos estão no 
prazo correto para receber a 
aplicação da dose adicional. 
Até o dia 3 de junho, os ín-
dices de cobertura para esta 
faixa-etária foram de mais de 
100% para a primeira dose 
(37.854 doses aplicadas) e e 
96% para primeira e segunda 
doses (33.451).

Em Poá, de acordo com 
a Secretaria de Saúde, por 
meio do Departamento de 
Vigilância em Saúde, o mu-
nicípio vacinou, entre o 
dia 1 de junho até a última 

quinta-feira, 810 adolescen-
tes de 12 a 17 anos com a 
terceira dose. Segundo a 
Pasta, cerca de 8.800 jovens 
ainda devem receber a dose 
dose de reforço.

Já em Itaquaquecetuba, 

a campanha de aplicação 
da terceira dose em ado-
lescentes teve início no dia 
31 de maio. Até a última 
terça-feira foram vacinados 
com a dose adicional 904 
jovens, sendo 355 deles no 

mês passado. A Prefeitura de 
Itaquá ressaltou que ainda 
não foi analisada a quanti-
dade de adolescentes aptos 
a receber a dose de reforço. 
Porém, foi informado que 
36.400 adolescentes foram 

vacinados com a primeira 
dose e 30.217 com a primeira 
e segunda dose. 

A Prefeitura de Santa Isabel, 
por sua vez, deu inicio à 
vacinação de adolescentes 
com a terceira dose no dia 
30 de maio. Segundo a Ad-
ministração Municipal, até 
a última quinta-feira foram 
vacinados 444 jovens, sendo 
esperados outros 6.176.

Ferraz de Vasconcelos
Também no dia 30 de 

maio, a Prefeitura de Fer-
raz de Vasconcelos iniciou 
sua campanha de vacinação 
voltada mesma faixa etária, 
aplicando a dose adicional 
em 578 adolescentes até a 
última segunda-feira.

A nota técnica do Ministério 
da Saúde que recomenda a 
dose de reforço para ado-
lescentes foi publicada no 
dia 27 de maio.

*Texto supervisionado pelo editor.

Everton Dertonio*

Em Suzano, 1.206 jovens foram vacinados com a dose adicional contra a Covid-19 

Glaucia Paulino/Secop Suzano

O Pró-Mulher agora faz parte de algo maior: um complexo 

de saúde. É mais estrutura, bem-estar e conforto para as 
mogianas. É um novo momento para a Saúde de Mogi!

∙ Novo local

∙ Nova estrutura

∙ Novos serviços

∙ Mesma eficiência

NOVO

Saiba mais em

www.mogidascruzes.sp.gov.br

Tudo novo! Agora em Braz Cubas

Rua Francisco Affonso de Melo, 550 - Braz Cubas
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O projeto Sonho Olímpico, 
que promove o atletismo 
entre crianças e adolescen-
tes, em Suzano, está com 
inscrições abertas para a 
próxima competição, a Cor-
rida Infantojuvenil Monteiro 
Lobato. Essa etapa acontece 
no dia 24 de julho, nas ruas 
Tadeu José de Morais e Marta, 
na Vila Urupês, e existem 
200 vagas para inscrição 
antecipada, que vai até o 
dia 21 de julho. O projeto 
atende crianças de 4 a 17 
anos. Mais informações pelos 
telefones 95144-6006 ou 
93006-2974.

Na competição, as crianças 
são separadas por faixa etária 
e fazem uma corrida em um 
percurso predefinido. Todos 
os participantes ganham 
uma medalha e um lanche. 
Além disso, os jovens com 
os melhores tempos de cada 
faixa etária, tanto no femi-
nino quanto no masculino, 
vão subir ao pódio e receber 

Projeto Sonho Olímpico abre 200 
vagas para crianças e adolescentes

Atletismo

aconteceu no Jardim Boa Vista. 
A próxima etapa, em julho, 
na Vila Urupês, recebeu o 
nome em homenagem ao 
escritor Monteiro Lobato. 
Tiarga explica que “no cartório 
de registro de imóveis de 
Suzano há dados que mos-
tram uma grande extensão 
de terras, que pertencia a 
José Bento Monteiro Lobato”. 
As duas últimas etapas, em 
setembro e novembro, serão 
realizadas, respectivamente, 
no Baruel e no Estádio Mu-
nicipal Francisco Marques 
Figueira, o Suzanão.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Jefferson Sabino. Segundo 
Tiarga, o objetivo é levar o 
atletismo para as crianças, 
deixando-as em atividade 
durante todo o ano, com a 
realização de cinco etapas 
competitivas nos meses de 
março, maio, julho, setembro 
e novembro.

Os locais são definidos 
por meio de uma reunião 
na equipe do projeto. A 
primeira etapa foi realizada 
no Jardim Europa, a segunda 

medalhas de ouro, prata e 
bronze. “As medalhas para 
os vencedores são feitas 
para o projeto não perder 
a competitividade, apesar 
de ser uma brincadeira”, diz 
Benedito Tiarga, idealizador 
da iniciativa.

O projeto Sonho Olímpico 
começou a ser pensado em 
2002, mas só foi colocado 
em prática em 2019, junto 
com outras cinco pessoas, 
entre elas, o atleta olímpico 

Gabriel Vicco*

Entidades recomendam volta 
de protocolos no comércio 

Mesmo sendo facultativo, associações comerciais recomendam uso da máscara e outras medidas preventivas 

PANDEMIA 

Alto Tietê - Entidades 
ligadas ao comércio em 
cidades do Alto Tietê re-
comendaram nesta semana 
aos seus filiados a retomada 
da utilização de máscaras 
de proteção, bem como a 
adoção de medidas sanitárias 
nos estabelecimentos. As 
recomendações possuem 
o intuito de conter um 
possível retorno dos casos 
do novo coronavírus (Co-
vid-19) na região.

As medidas aconteceram 
um mês e meio após a 
declaração do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
que revogou a emergência 
sanitária no país da pan-
demia da Covid-19, com 
validade a partir de 22 de 
maio. Segundo o ministro, 
na ocasião, a redução das 
taxas de ocupação de leitos 
nos hospitais, unidos à 
vacinação, justificariam o 
afrouxamento das diretrizes.

A Associação Comercial 

de Mogi das Cruzes (ACMC) 
informou que vem orien-
tando os lojistas para in-
centivar funcionários e 
clientes quanto ao uso de 
máscaras, com o intuito 
de afastar o risco de novo 
fechamento do comércio. 
Segundo a entidade, o se-
tor registrou uma alta no 
número de funcionários 
com síndrome respiratória 
aguda grave, incluindo a 
Covid-19.

“A ACMC tem incentivado 
que os comerciantes e co-
laboradores que integram 
os grupos prioritários para 
a imunização tomem as 
vacinas contra a Covid-19 e 
contra a gripe. Acreditamos 
que a ampliação da segunda 
dose de reforço para os 
profissionais de saúde e 
pessoas com idade a partir 
de 50 anos é importante 
para combater a doença e 
reduzir os índices”, afirmou 
Fádua Sleiman, presidente 
da associação.

O Sindicato do Comércio 

Varejista de Mogi das Cruzes 
(Sincomércio) publicou 
orientações para seus filia-
dos para o uso de máscaras 
tanto de clientes quanto 
de colaboradores dentro 
dos estabelecimentos, bem 

como a adoção de protoco-
los de segurança sanitária 
como a disponibilização de 
desinfetantes. Para Valterli 
Martinez, presidente do 
Sincomércio, as medidas 
são voltadas principalmente 

para a garantia da qualidade 
de vida e da integridade dos 
comerciários e comerciantes 
mais vulneráveis pelo vírus.

A Associação Comercial 
e Empresarial de Suzano 
(ACE) informou em nota 

que está acompanhando 
os números da Covid-19 
no município, e mantém 
a recomendação do uso 
de máscaras no comércio, 
mesmo sendo facultativo, 
e mantém a adoção de 
protocolos sanitários para a 
prevenção de novos casos. 
A obrigatoriedade se apli-
ca ao transporte coletivo, 
unidades médicas e escolas 
públicas ou privadas.

“Com a colaboração de 
todos, seja com o uso de 
máscara, afastamento de 
pessoas com suspeita, uso 
de álcool em gel, ambientes 
ventilados e outros atos, 
podemos manter o comércio 
ativo e fazer a economia 
girar”, afirmou a entidade.

Segundo levantamento 
do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
as dez cidades registraram 
desde o início da pandemia 
187.714 casos confirmados de 
Covid-19, com 5.958 mortes 
até a última quinta-feira. 

André Diniz

Medidas são recomendadas para preservar trabalhadores e consumidores 

Divulgação/PMMC

Mogi- A Central de Agenda-
mentos do Sistema Integrado 
de Saúde (SIS) 160 volta a 
funcionar das 7 às 13 horas. 
De segunda a sexta-feira, o 
horário é das 7 às 19 horas. 
Não há expediente aos do-
mingos e feriados.

No período de pandemia 
da Covid-19, o atendimento 
telefônico foi ampliado para 
prestar melhor assistência ao 
público mas, diante da reto-
mada segura, os serviços estão 
sendo reajustados à rotina.

Desde o final do ano passado, 
a Central de Agendamentos 
funciona num amplo espaço 
adaptado a novos recursos 
tecnológicos, no prédio do 
Laboratório Municipal de 
Exames Diagnósticos, no 
Parque Monte Líbano.

Por meio do SIS 160 é 
possível solicitar agendamento 
de consultas de clínica médica, 
pediatria e ginecologia, escla-
recer dúvidas sobre os serviços 
de saúde e obter orientações 
sobre a rede de atendimento.

Central de Agendamento 

do SIS volta a funcionar

Atendimento telefônico

Não há expediente aos domingos e feriados

Divulgação/PMMC

A cada etapa 
são realizadas 
competições de 
atletismo em 
diferentes locais

Jefferson Sabino, atleta olímpico, com jovens 

Manoel Liberati/Divulgação
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Alunos participam dos 
Jogos da Sustentabilidade

Mogi- Os Jogos Escolares da 
Sustentabilidade, promovidos 
pela Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
completaram a primeira se-
mana de atividades anteonem. 
Além das ações desenvolvidas 
pelos alunos, os técnicos da 
secretaria fizeram visitas às 
escolas, deram orientações 
a professores e estudantes, 
além de tirarem dúvidas dos 
participantes.

Lançados oficialmente no 
dia 3 de junho, no Auditório 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, os Jogos da Susten-
tabilidade serão a programa-
ção do Junho Ambiental em 
2022 e prevêem atividades 
semanais colaborativas – e 
não competitivas – realizadas 
pelas escolas inscritas, com o 
objetivo de difundir a cultura 
de sustentabilidade entre os 
estudantes em todo o município. 

Estão inscritas nos Jogos da 
Sustentabilidade 27 escolas, 
sendo 15 municipais, nove 
estaduais e três particulares, 
com aproximadamente 3,2 

Sustentabilidade 

mil estudantes envolvidos 
diretamente. “A primeira se-
mana de atividades foi muito 
produtiva e estamos cumprindo 
nosso objetivo, que é resgatar 
a cultura das gincanas esco-
lares, estimulando os alunos 
a realizarem ações em defesa 
do meio ambiente, sempre de 
forma colaborativa. Teremos 
várias atividades ao longo deste 
mês”, comentou o secretário 
André Saraiva.

Além disso, os técnicos da 
pasta promoverão um encontro 
virtual por semana com os 
participantes, com o objetivo 
de mobilizar as equipes, e 
farão visitas surpresa para 
verificar o andamento das 
tarefas. As atividades deverão 
ser cumpridas pelas unidades 
de ensino até o dia 30 de junho. 
A premiação dos vencedores 
ocorrerá um mês depois, no 
dia 30 de julho.

A segunda etapa de atividades 
será realizada entre os dias 
13 a 20 de junho, enquanto 
a terceira ocorrerá entre os 
dias 20 a 24. Finalmente, a 

quarta fase acontecerá entre 
27 a 30 deste mês. As ativi-
dades serão desenvolvidas a 
partir de quatro Objetivos de 
Sustentabilidade (ODSs): água 
potável e saneamento; consumo 
e produção responsáveis; ação 
contra a mudança global do 
clima e vida terrestre.

As escolas que completarem as 
tarefas e receberem a validação 
da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente ganharão selo do 
Objetivo de Sustentabilidade 
correspondente. Aquelas que 
executarem as ações e conquis-
tarem selos dos quatro ODSs 
ganharão uma visita guiada 
ao Parque Natural Municipal 
Francisco Affonso de Melo e 
participarão ainda do sorteio 
de uma horta – a Secretaria do 
Verde e Meio Ambiente dará 
como prêmio um Projeto de 
Sustentabilidade para a escola, 
que será sorteado e poderá 
ser uma horta ou uma ação 
de arborização, por exemplo.

Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-5962.

Guararema inova no ensino 
de inglês com tecnologias

“English Club – Let’s Learn Together” incentiva a produção autoral entre alunos com o uso de novas tecnologias

EDUCAÇÃO 

Guararema - A produ-
ção autoral entre o público 
infantojuvenil com o uso 
das múltiplas linguagens é 
destaque entre as ações de-
senvolvidas pela professora 
de Língua Inglesa Suéller 
Costa, que atua na Rede de 
Ensino de Guararema com 
alunos do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental.

Com a sua mediação, as 
crianças produzem histórias 
em quadrinhos, mangás, tiri-
nhas, jogos, e-books, vídeos, 
dentre outras publicações 
realizadas com o aporte das 
mídias e tecnologias. São pro-
duções roteirizadas em Língua 
Portuguesa e produzidas no 
idioma estrangeiro, aliando 
habilidades e competências 
voltadas tanto ao compo-
nente curricular quanto às 
áreas digitais, informacionais, 
comunicativas e atitudinais.

O projeto é idealizado com 
o propósito de estimular o 
ensino e o aprendizado da 
Língua Inglesa sob a perspec-
tiva da Educomunicação, um 

campo que inter-relaciona a 
comunicação à Educação para 
instigar, por meio do direito 
à expressão, o pensamento 
crítico, criativo, comunicativo, 
colaborativo, solidário e mo-
bilizador, além de promover 
a cidadania com o debate 
de temas transversais, que 
tenham repercussões tanto 
no âmbito regional quanto 
nacional ou global.

O projeto ganhou expansão 
e novas unidades estão sendo 
contempladas. Atualmente, 
é desenvolvido nas escolas 
municipais Professora Eu-
nice Leonor Lopes Prado e 

Professora Célia Leonor Lopes 
Lunardini. As atividades 
ocorrem de maneira híbrida, 
com atividades presenciais e 
virtuais, e a proposta atende 

turmas dos períodos da ma-
nhã e tarde.

“Até então, em 2020, este 
trabalho ocorria em uma das 
minhas aulas e em consonância 

com os conteúdos dos ma-
teriais didáticos. Em 2021, 
ganhou um espaço especial 
na carga horária; e, em 2022, 
o projeto passou a integrar 

o Programa Curricular da 
Rede de Ensino guarare-
mense, com um período 
dedicado exclusivamente 
às suas ações”, explicou a 
professora Suéller Costa.

A cada bimestre, é orga-
nizada uma proposta que 
instiga a produção autoral 
entre as crianças e em Língua 
Inglesa, apropriando-se de 
uma linguagem (à escolha 
dos educandos) para registrar 
os trabalhos produzidos. Ao 
longo de dois anos, quatro 
escolas foram contempladas 
com o projeto, atendendo, 
ao todo, cerca de 800 alunos.

“Fico contente com a am-
plitude, vejo que é um sinal 
de que as metodologias têm 
contribuído para a adesão do 
grupo e sido significativas 
entre os envolvidos, tanto para 
os alunos, que demonstram 
engajamento durante as ativi-
dades, quanto pela professora, 
pois, a cada produção, eu 
aprendo bastante com as 
minhas turmas”, completou 
a professora Suéller.

Projeto une novas tecnologias ao ensino de inglês em escolas de Guararema

Divulgação/PMG

Produção autoral é 

destaque entre as 

ações desenvolvidas 

pela profª de Língua 

Inglesa Suéller Costa

Educação abre inscrições 
para o EJA 2º Semestre

Mogi - A Secretaria de 
Educação de Mogi das Cru-
zes abre inscrições para 
a Educação de Jovens e 
Adolescentes (EJA) a partir 
de amanhã, com prazo até 
o dia 15 de julho. Podem 
se inscrever jovens a partir 
dos 15 anos completos e que 
não concluíram o Ensino 
Fundamental. As aulas serão 
na EM. Coronel Almeida, 
localizada no centro de 
Mogi das Cruzes.

No período da manhã, 
das 8 às 12 horas, serão 
ofertadas vagas para o Ciclo 
I do ensino fundamental, o 
que corresponde do 1º ao 
5º ano. À noite, as aulas 
serão das 19 às 22 horas e 
além do Ciclo I, os alunos 
poderão cursar o Ciclo II 
(6º ao 9º ano).

Um responsável pelo 
aluno ou o próprio estu-
dante, caso seja maior de 
18 anos, poderá fazer a 
inscrição pelo aplicativo 
Educa + Mogi ou pelo site 
da Secretaria Municipal de 

Até 15 de julho

Educação . Os interessados 
também podem se inscre-
ver presencialmente em 
qualquer unidade escolar 
municipal. Para os inte-
ressados que utilizarem 
o celular, a orientação é 
escolher a opção “Versão 
para Computador” para 
melhor visualização da tela.

Para se inscrever, os inte-
ressados devem apresentar 
certidão de nascimento, 
documento de identidadde, 

comprovante de endere-
ço, nos casos de inscrição 
presencial. Para inscrição 
online, basta uma Selfie 
como candidato segurando 
o documento de forma legí-
vel - e, em ambos os casos, 
será necessário apresentar 
caderneta de vacinação. 

As inscrições presen-
ciais serão na rua Dr. Paulo 
Frontin, nº 240, no Centro 
de Mogi - local da Escola 
Municipal Coronel Almeida.

Aulas serão na EM. Coronel Almeida, localizada no centro

Divulgação/PMMC
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Entidades sociais têm 
repasse de R$ 700 mil 

Suzano - A Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social de Suzano promoveu 
na última sexta-feira um 
encontro com entidades 
sociais da cidade. A reunião, 
sediada no Cineteatro Wilma 
Bentivegna, formalizou o 
repasse de R$ 700 mil em 
emendas federais. O recurso, 
viabilizado pelo deputa-
do federal Marcio Alvino, 
contempla dez instituições 
dedicadas a 14 projetos do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), voltados a crianças 
e adolescentes; jovens e 
adultos; e idosos.

O encontro foi liderado 
pelo secretário Geraldo 
Garippo e contou com as 
presenças do parlamentar, 
do prefeito Rodrigo Ashiu-
chi e do deputado estadual 
André do Prado. Na ocasião, 
o chefe da Pasta reforçou a 
importância do investimento 
e agradeceu o trabalho das 
entidades. 

A verba foi igualmente 

Assistência

dividida, com o investimento 
de R$ 63.636,00 a cada um 
dos oito serviços voltados 
a crianças e adolescentes, 
e R$ 31.818,50 a cada um 
dos cinco programas de 
convivência e fortalecimento 
de vínculos de idosos. Um 
projeto de jovens e adultos 
também foi contemplado.

As entidades contempladas 
são Associação de Assistência 
à Mulher, ao Adolescente e à 

Criança Esperança (AAMAE); 
Instituto Virtutis; Instituto 
Amar Holiness; Fundação 
MGI; Associação Amigos do 
Parque Alvorada, Umuarama 
e Jardim Pompeia; Instituto 
Thadeu José de Moraes; Co-
munidade Kolping Jardim 
São José; ONG Vida Nova; 
Associação Luz do Amanhã; 
e Associação de Apoio para 
Deficientes Visuais de Suzano 
(AADVIS). 

Recurso contempla dez instituições dedicadas a projetos 

 Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Violência contra a mulher 
tem aumento no Alto Tietê 

Região registrou neste ano três feminicídios, enquanto em 2021, um caso foi registrado durante todo o ano

TENTATIVAS E FEMINICÍDIOS

O Alto Tietê registrou um 
aumento de casos de violên-
cia contra a mulher nestes 
primeiros cinco meses, em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Conforme dados da Secre-
taria Segurança Pública do 
Estado de São Paulo (SSP), a 
região registrou neste ano três 
feminicídios, enquanto em 
2021, um caso foi registrado 
durante todo o ano. Em 2020, 
cinco feminicídios ocorrem 
na região. Neste banco de 
dados não há números sobre 
tentativas de feminicídio, 
mas na região, de acordo 
com os casos registrados 
pelas polícias Militar e Civil, 
Itaquaquecetuba é a cidade 
com mais registros.

No final do mês de maio, 
uma mulher levou mais de 20 
facadas do ex-companheiro 
em Itaquá. Ademir Fernan-
des de 53 anos é suspeito 
da tentativa de feminicídio. 
A agressão teria ocorrido 

no condomínio Chácara 
Cuiabá. De acordo com a 
SSP, o caso é investigado por 
meio de inquérito policial 
pela Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) do município. 
A Justiça decretou a prisão 
preventiva. 

Neste mês, mais um caso 
ocorreu no município, poli-
ciais militares prenderam um 
homem acusado de violência 
doméstica e apreenderam 
com ele uma arma de fogo.

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba, por meio da Secre-
taria de Segurança Urbana, 
informou que de janeiro a 
abril deste ano, foram abertas 
76 medidas protetivas, 34 
ocorrências registradas e 127 
visitas de monitoramento a 
residências de pessoas com 
medidas protetivas. 

De acordo com a Agên-
cia Senado, a maioria das 
mulheres brasileiras (86%) 
percebeu um aumento na 
violência cometida contra 
pessoas do sexo feminino 
durante o último ano. A 

conclusão é da pesquisa 
de opinião “Violência Do-
méstica e Familiar Contra a 
Mulher — 2021”, realizada 
pelo Instituto DataSenado, 
em parceria com o Obser-
vatório da Mulher contra a 

Violência. O estudo ouviu 
três mil pessoas entre 14 
outubro e 5 de novembro.

A pesquisa revela ainda que 
18% das mulheres agredidas 
por homens convivem com 
o agressor. Para 75% das 

entrevistadas, o medo leva 
a mulher a não denunciar. 

A delegada responsável pela 
DDM de Suzano, dra. Silmara 
Marcelino, explica que na 
maioria dos casos, senão em 
todos, o feminicídio sempre 

está ligado a um histórico 
de agressão, não somente 
física, mas psicológica, moral 
e intimidação para a vítima. 

“A vítima nem sempre quer 
denunciar, seja por medo, 
ou por vergonha que as 
pessoas saibam que ela 
é vítima de violência, ou 
por outro lado  a vítima 
se culpa, achando que 
ela tomou alguma atitude 
errada. Desses vários epi-
sódios de violência, muitos 
vezes podem culminar em 
um feminicídio”, afirmou.

A dra. Silmara disse 
ainda que a vítima pre-
cisa observar os sinais. 
Segundo ela a violência é 
uma crescente. “A vítima 
precisa procurar por ajuda 
por menor que seja o sinal. 
Ainda que inicialmente 
ela não queira optar por 
algo criminal, como o B.O, 
a vítima pode procurar 
orientação no Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas)”, 
concluiu.

Aline Sabino

Itaquaquecetuba é a cidade da região com mais registros de violência doméstica

Mogi News/Arquivo

Mogi- Para manter a qua-
lidade da água distribuída à 
população, o Semae realiza, 
neste mês de junho, a limpeza 
de reservatórios. Na próxima 
terça-feira, o serviço será no 
Botujuru e será necessário 
interromper o abastecimen-
to por algumas horas (das 
4 horas ao meio-dia, com 
normalização no período da 
noite). O procedimento de 
limpeza atende à legislação 
sanitária.

A autarquia reforça a orien-
tação para que os moradores 
economizem água, evitando a 
lavagem de carros e quintais 
e o desperdício em tarefas 
domésticas essenciais como 
a lavagem de louças e de 
roupas, além de reduzir o 
tempo de banho.

“Assim como em nossa 
casa devemos fazer a limpeza 
periódica da caixa d’água, 
o Semae faz a limpeza dos 
reservatórios para garantir a 
boa qualidade da água que 
distribuímos. O período 
de limpeza dura cerca de 
oito horas e para quem tem 

Semae fará limpeza 
em reservatório 

Botujuru

caixa d’água a rotina não é 
afetada”, explicou a diretora 
do Departamento de Ope-
rações do Sistema de Água, 
Milena Forte.

Ter caixa d’água é fun-
damental para evitar trans-
tornos durante os trabalhos 
de manutenção da rede ou 
outras intervenções que 
exigem a interrupção do 
abastecimento.

A reserva de 200 litros para 
cada morador é suficiente. 
Assim, uma casa com cinco 
pessoas deve ter uma caixa 
com capacidade para mil 
litros. Isso garante o abasteci-
mento da residência por até 
24 horas sem fornecimento 
de água da rua. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 115.

Itaquá- As secretarias de 
Segurança Urbana e de Meio 
Ambiente estiveram na última 
quinta-feira no Palácio dos 
Bandeirantes para a apresen-
tação da Operação Estiagem 
2022, que abordou práticas 
de prevenção aos incêndios 
florestais.O evento teve a 
presença do governador Ro-
drigo Garcia e contou com 
palestras ministradas pela 
Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Ambiental, 
Climatempo e Artesp.

“A Defesa Civil e a Guarda 
Ambiental estão preparadas 
para atender e gerenciar cri-
ses no município de forma 
técnica e profissional, mas é 
importante buscar meios de 
melhorar a nossa atuação”, 
reforçou o secretário de Se-
gurança Urbana, Anderson 
Caldeira. A operação vai até 
30 de setembro. Em caso de 
emergência, a Defesa Civil 
deve ser acionada pelo 199 e 
a Guarda Ambiental pelo 153.

Município 
participa da 
Operação 
Estiagem 2022

Meio Ambiente

Serviço será no 
Botujuru e será 
necessário interromper 
o abastecimento por 
algumas horas
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Flávio arruma suas malas para viajar e diz para a mãe que não quer nenhum 

namorado dela lá durante esse período.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Joaquim salva Isadora de se afogar no lago e a leva de volta para casa. Isadora 

afi rma a Heloísa e Violeta que jamais amará novamente após sua decepção 

com Rafael. Iolanda exige que Rafael apresse os papéis do casamento dos 

dois. Cipriano desconfi a de Emília e Jojô questiona a mãe. Leônidas provoca 

Matias ao falar de Olívia.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Anita comenta com Rose que fez um procedimento para tirar sua tatuagem 

da perna. Paulo pede ao delegado para conversar novamente com a família 

de Clarice. Regina manipula Leonardo para aceitar o romance de Martha com 

Vini, namorado de sua mãe. Pat se preocupa com o valor do investimento 

para a abertura da agência de dublês. Danilo oferece dinheiro para Moa 

aceitar compartilhar a guarda de Chiquinho com Rebeca.

GLOBO, 21H00

Pantanal
IMuda é forçada a entrar em um barco com Levi, que a ameaça com uma 

faca. Filó e Irma se preocupam com o sumiço de Muda. Levi ameaça matar 

Muda se Juma não lhe devolver sua arma. Juma atira no braço de Levi. Tibério 

vai atrás do barco de Levi, que sofre um acidente. Muda decide fi car com 

Juma na tapera. Tenório descobre Zuleica está sob investigação da Receita 

Federal. Alcides revela a Guta seu amor. Tadeu desmerece a capacidade 

de Jove para ganhar a sela de prata. Tenório leva um susto quando Marcelo 

sugere visitar o Pantanal.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

A vida é um 
caminho irregular. 
Ora tem subidas, 
ora tem descidas. 
Tão depressa tudo 
corre bem, e é como 
se caminhássemos 
sobre nuvens fofas e 
coloridas.

Mas de repente 
tudo pode ficar difícil 
e essas nuvens se 
transformarem em 
areias movediças que 
nos querem engolir.

Assim é a vida! Ora 
fácil, ora impossível, e 

MOMENTO
especial

ASSIM É A VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

RODRIGO ALCKMIN FERNANDES CLAUDINO   12/06

39 anos os parabéns de sua família e dos Amigos da  

APAFI-MC

Aos aniversariantes de hoje parabéns! Que venha um novo 

ano repleto de risos e de abraços apertados!

“Amor verdadeiro é aquele que o 
vento não leva e a distância não 
separa.  Feliz Dia dos Namorados!

 cultura@jornaldat.com.br

às vezes assim assim. 
Mas nunca devemos 
desistir, desesperar ou 
parar de lutar.

ASSIM É A VIDA
Pois tal como o bom 

um dia chega ao fim, 
também os momentos 
difíceis darão lugar 
a dias melhores. O 
segredo é lutar, persistir 
e ser mais forte que a 
própria vida!
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Santa Isabel realiza mutirão de catarata 

As pessoas com mais de 60 anos que moram em Santa Isabel podem se 
cadastrar para o mutirão de cirurgia de catarata na Secretaria Municipal 
de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. É necessário 
apresentar RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço. Após a 
inscrição, a prefeitura fará o contato para avaliação com o oftalmologista. As 
cirurgias serão realizadas na última semana do mês. O cadastro deve ser 
feito na avenida Guilherme Alfieri, 332, Parque São Benedito.saúde+

maturidade

Com base na sua história 
pessoal e, também, nas his-
tórias de amigos que estavam 
solteiros ou separados e 
vivenciaram as dificuldades 
para se encontrar pessoas 
para uma relação estável, o 
jornalista Airton Gontow criou 
um site de relacionamento 
voltado para pessoas de 40 
anos ou mais. Em nove anos, 
o site chegou a marca de 102 
casamentos realizados. Um 
bom número para destacar 
neste Dia dos Namorados.

“Já temos 204 pessoas que 
saíram do site porque en-
contraram um parceiro ou 
parceira! Isso sem contar 
quem saiu do site e não disse 
o motivo e, claro, as centenas 
de namoros. É gratificante. 
Digo sempre que sou um 
dos poucos empresários 
que festeja a cada cliente 
que perde”, afirma Gontow.

Veja dicas de segurança 
para sites de relacionamento 
preparadas pelo diretor do 
site Coroa Metade (www.
coroametade.com.br): 

1 – Não dê seu e-mail, 
Facebook, WhatsApp ou 
outros dados pessoais no 
início do relacionamento 
virtual. Como os golpistas 
sabem que podem ser ra-
pidamente eliminados do 
site, fazem de tudo para 
conseguir essas informações 
logo de início, para depois 
permanecerem em contato. 
Proteja suas redes sociais, 
que contém informações 
importantes sobre sua vida. 
No mesmo sentido, não dê 
rapidamente informações 
como o endereço da sua 

Especialista dá dicas de segurança 
para sites de relacionamento 

Dia dos Namorados Para idosos

Mesmo que as conversas no 
site, por telefone e por vídeo 
tenham sido agradáveis, 
não marque na sua casa e, 
também, nem permita que 
a pessoa busque você em 
sua residência. 

5 – Tome extremo cuidado 
ao receber mensagens com 
links. Os links podem ser 
janelas de acesso ao seu 
celular, tablet ou computador.

6- Entre com o coração 
aberto e acredite que sem-
pre é tempo para ser feliz. 
Mágoas e tristezas fazem 
parte da vida. Há milhões 
de pessoas que se encon-
traram pela internet e hoje 
são casadas e felizes. Entre 
100% de peito aberto, mas 
com a mente 100% atenta. 

por telefone. Antes de mar-
car o primeiro encontro, 
converse através de uma 
chamada de vídeo. Sempre 
observe atentamente se a 
pessoa é de fato a mesma 
que aparece na fotografia.

4 – Quando marcar o 
primeiro encontro, faça 
sempre em um lugar público, 
como um shopping center. 

residência ou o local de 
trabalho. 

2 – Como em todas as 
situações da vida, preste 
atenção nos detalhes. Se a 
pessoa que está se interessando 
por você perguntar três vezes, 
ainda que em dias diferentes, 
qual é a sua profissão ou 
quantos filhos você tem, é 
um forte indício de que o 
interesse não é real ou que 
ela está flertando ao mesmo 
tempo com várias pessoas; 
se diz que é médica e, uma 
semana depois, conta que 
é advogada, fica claro que 
está mentindo....

3 – Após um bom pe-
ríodo conversando apenas 
dentro do site, passe para a 
conversa por chat e, depois, 

Diretor de site afirma que sempre é tempo para ser feliz, sem mágoas e tristezas 

Banco de Imagens Freepik

As inscrições para forma-
ção do Coral de Mil Vozes 
2022 estão abertas e podem 
ser feitas pela internet ou 
presencialmente na sede 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, localizada na região 
central de Mogi das Cruzes. 
Neste ano, o coral será com-
posto apenas por pessoas 
idosas que se apresentarão 
junto à Orquestra Sinfônica 
Jovem de Mogi das Cruzes, 
na comemoração do aniver-
sário da cidade, no dia 1 de 
setembro.

Os ensaios do coral serão 
no Theatro Vasques sempre 
às segundas-feiras e terão a 
regência do maestro Lelis 
Gerson, titular da orquestra 
mogiana. Os idosos interes-
sados em participar serão 
divididos em duas turmas de 
ensaio: das 9h30 às 10h30 
e das 10h30 às 11h30, com 
previsão para início em 20 de 
junho. No repertório deste 
ano haverá a interpretação de 

obras de renomados artistas 
nacionais.

Tradicionalmente o Coral 
de Mil Vozes, geralmente 
composto por crianças de 
instituições de ensino da 
cidade, celebra o aniversário 
de Mogi das Cruzes e já se 
apresentou ao lado de ícones 
da Música Popular Brasileira 
(MPB), como Alceu Valença, 
Toquinho, Ivan Lins e Milton 
Nascimento.

Saiba mais
Mais informações po-

dem ser obtidas pelo site 
da Secretaria de Cultura, 
por e-mail (culturamogi@
mogidascruzes.sp.gov.br), 
pelo telefone 4798-6900 
ou então presencialmente 
na sede da Pasta, que fica 
na rua José Bonifácio, 516, 
centro (Casarão do Carmo), 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h45. Para se inscrever,  
link acesse o link: https://bit.
ly/3HiQ0Mz. 

Coral de Mil Vozes está 
com inscrições abertas 

Pessoas de 40 anos ou mais também têm recorrido a internet em busca 
de um novo amor ou amizades, mas é preciso ter cuidado e atenção

Projeto foi aprovado no Legislativo na quarta-feira

Divulgação

Tenha a mente 
atenta nos sites, 
mas o coração 
aberto para novas 
experiências
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Nádia Roll Vaz, que atua em Mogi, destaca que tem aumentado a procura pelo atendimento de 
casais, e os homens vão aos poucos percebendo a importância do processo terapêutico  

Busca por terapia conjunta 
cresce com novos paradigmas

Mogi - O que antes era um 
tabu na sociedade brasileira, a 
terapia de casais passou nos 
últimos anos a ganhar um novo 
papel nas relações amorosas, 
principalmente depois da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19). É o que aponta a 
doutora Nádia Roll Vaz, psi-
cóloga com especialização em 
relacionamentos que atua em 
Mogi das Cruzes.

Nádia realiza atendimentos 
psicoterapêutico há mais de sete 
anos, sendo que nos últimos três 
anos, abrangeu seus atendimentos 
com foco na terapia de casais. 
Nessa trajetória, afirma que um 
dos tabus que foi derrubado é 
sobre o momento em que um 
casal decide procurar ajuda 
terapêutica. 

“Anteriormente, a busca pela 
terapia de casais acontecia na 
fase de pré-separação, onde 
um dos cônjuges procurava 
o atendimento de maneira 
unilateral para salvar o seu 
casamento. Porém, isso mudou 
com o tempo e atualmente, 
não é mais uma busca na 
pré-separação, mas uma 
maneira de como as pessoas 
buscam relacionar-se de forma 
mais afetuosa e harmônica”, 
explicou.

A psicoterapeuta atende 
mensalmente cerca de 15 
casais, além de atender indi-
vidualmente jovens e adultos, 
e ressalta que são inúmeros 
os desafios que os casais apre-
sentam, sendo que, uma das 
maiores queixas se refere a 
ausência de comunicação. 

“Mas na verdade a comuni-
cação é algo presente em todas 
as relações. A problemática 
existente é a forma como 
a comunicação acontece, 
pois muitas vezes flui com 
agressividade e ausência 
de empatia, resultando em 
brigas e desentendimentos. O 
mais adequado nesse cenário 
para se conseguir resolver 

essa problemática é ambos 
desenvolverem uma escuta 
empática, sem utilizar uma 
maneira de responder para 
legitimar o próprio ponto 
de vista. Um dos objetivos 
da terapia de casal é ajudar 
o casal a obter uma escuta 
afetiva e a desenvolver o 
hábito de dar respostas mais 
empáticas”, resumiu.

O período de tratamento 
pode variar, segundo a es-
pecialista. As sessões podem 

durar meses ou mesmo anos. 
A chave, segundo a psicólo-
ga, é o comprometimento 
do casal em adequar seus 

posicionamentos e ações.

Novos paradigmas 
Além da mudança dos 

paradigmas nos relaciona-
mentos, a pandemia da Co-
vid-19 acabou por fomentar 
o aumento pela busca pela 
terapia de casal. Segundo a 
especialista, a somatória do 
estresse causado pela doença 
e pelo risco à saúde pública, 
transformou a sociedade e 
obrigou as pessoas a mudarem 

Psicóloga com especialização em relacionamentos, Nádia Roll Vaz, destaca o crescimento da procura de casais 
pelo atendimento terapêutico e os novos paradigmas das relações, evidenciados pela pandemia de Covid-19

Terapia para 
casais, segundo 
a especialista, 
visa despertar o 
autoconhecimento 

e se adaptarem aos seus novos 
hábitos de vida, sendo que 
uma das principais mudanças 
foi otrabalho remoto. 

Diante desse contexto, 
alguns casais precisaram se 
adaptar a uma nova forma 
de se relacionar, sendo esses 
fatores o que levou a um 
aumento pela psicoterapia, 
tanto de casais como na 
modalidade individual.

“Hoje temos um número 
maior de pessoas buscando 
pela psicoterapia, conscientes 
de sua importância. Com a 
pandemia houve também 
um aumento significativo 
da busca dos adolescentes 
por busca terapêutica, sendo 
uma das principais queixas, 
os sintomas de ansiedade”, 
apontou a psicoterapeuta.

Qualidade 
relacional

Segundo Nádia Roll, a busca 
pelo atendimento de casais tem 
maior prevalência por parte das 
mulheres. Essa dinâmica ocorre 
em relação a alguns homens 
ainda considerarem um tabu 
expor para um desconhecido 
a intimidade do casal.

“Mas essa dinâmica muda 
no decorrer dos atendimentos, 
pois a partir do momento 
que o casal começa o pro-
cesso terapêutico, os homens 
passam a ter consciência do 
quanto estavam precisando 
desta ajuda, muito mais até 
do que imaginavam. Desse 
modo, quando o casal chega 
para terapia, em muitos casos, 
é justamente porque não 
conseguiram mais lidar com 
a problemática, e já foram 
feitas inúmeras tentativas 
para solucionar o problema, 
e no final perceberam que 
todas essas tentativas foram 
frustradas”, explica.

A psicóloga afirma que 
compreende que inicialmente 
não deve ser fácil para o casal 
expor seus problemas para um 

desconhecido, pois ambos es-
tarão revelando sua intimidade, 
medos e fragilidades, porém, 
ao perceber que existe um 
profissional habilitado com 
uma escuta atenta e afetiva 
toda a insegurança dá espaço 
para uma esperança que tudo 
poderá melhorar. 

A especialista ressalta que 
a confiança no terapeuta e o 
bem-estar não acontecem de 
forma rápida, às vezes são 
necessários vários encontros 
até que o casal se sinta à 
vontade para iniciar suas 
falas mais significativas.

Atendimento 
Nadia salientou que o aten-

dimento de casais também 
pode acontecer no processo 
de separação, onde o terapeuta 
irá ajudar para que ambos 
consigam ter uma clareza de 
como esse processo poderá 
acontecer de forma mais tran-
quila e saudável. Em alguns 
casos essa procura ocorre 
quando o casal tem filhos, 
pois ambos têm uma preocu-
pação do quanto o processo 
de separação poderá afetar o 
desenvolvimento emocional 
dos filhos.

A terapeuta enfatizou que a 
terapia para casais tem como 
objetivo despertar em cada 
membro o autoconhecimento 
acerca de si e de seu parceiro. 

“Buscamos principalmente a 
qualidade de vida relacional. Se 
o casal não está bem na relação 
conjugal, os outros campos 
também estarão prejudicados, 
tanto o campo profissional e 
social como todos os outros, 
pois a vida amorosa é uma 
parte essencial de nossas vidas”, 
concluiu.

Pessoas e casais que estejam 
interessados no atendimento 
com a especialista podem fazer 
o agendamento, entrando em 
contato com a Dra. Nadia Vaz 
pelo telefone 97165-4323, 
em horário comercial.
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