
SAÚDE  São Paulo amplia controle na venda de materiais e equipamentos odontológicos e cria meios para prevenir conduta ilegal 

Lei fiscaliza atuação de dentistas
ei

Sn
er

 S
o

ar
eS

cidadesO DIÁRIO  mogi das Cruzes, sexta-feira, 30 de dezembro de 2016

6

A aprovação do projeto de 
lei 113, de 2014, exigirá que o 
documento fiscal proveniente 
da compra de materiais e equi-
pamentos de uso clínico odon-
tológico inclua a inscrição no 
Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo (Crosp) 
de quem faz a aquisição desses 
materiais. Quando sanciona-
da pelo governador Geraldo 
Alckmin,  a lei valerá para as 
pessoas físicas e jurídicas. No 
caso de estudantes de Odonto-
logia, será exigida a matrícula 
e o nome da instituição à qual 
o aluno é vinculado. Em Mogi 
das Cruzes, 1055 cirurgiões-
dentistas atuam no atendi-
mento privado e público.

O projeto de autoria do 
deputado Fernando Capez 
atende a uma solicitação do 
CROSP, que nos últimos três 
anos intensificou, por meio 
de fiscalização e campanhas, 
como a “Operação Sorriso 
Colorido”, a coibição da venda 
irregular desses produtos em 
todo o Estado. A meta é ampliar 
as ferramentas de fiscalização 
para coibir a prática ilegal.

As exigências serão colo-
cadas em prática por meio de 
convênio entre o Crosp e a Se-
cretaria de Estado da Fazenda. 

Desde 2014, representan-
tes da entidade têm se reunido 
com responsáveis técnicos de 
revendedoras e diretoria de 
entidades de classe para sina-
lizar a preocupação com a co-
mercialização indiscriminada 
de materiais e equipamentos 
odontológicos.

“Com a aprovação do pro-
jeto e todas as demais ações 
em curso, envolvendo inclusi-
ve outros órgãos fiscalizadores 
– como a Vigilância Sanitária 

e Guarda Civil Municipal –, 
acreditamos que a prática ir-
responsável e o comércio irre-
gular de produtos possam ser 
sensivelmente inibidos”, afir-
ma o presidente do Conselho, 
o vereador mogiano Claudio 
Miyake (PSDB). 

“A venda de produtos sem 
procedência confiável é um 
outro problema que combate-
mos”, completa. Conhecer a 
procedência dos materiais uti-
lizados em tratamentos odon-
tológicos é uma orientação 
sistemática aos profissionais 
de saúde bucal. “Defendemos 
também a adoção de uma 
carteira de identificação do 
produto adquirido, com regis-
tro pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
código de barras”. 

Recentemente o comércio 
clandestino de equipamentos 
odontológicos tem crescido.

Os riscos
Componentes de im-

plantes feitos com uma liga 
metálica não adequada, por 
exemplo, podem oxidar. A 
oxidação aumenta a chance 
de irritações a tecidos periféri-
cos, como a gengiva. Também 
pode ocorrer retenção de mi-
cro-organismo, o que resulta 
em infecção.

No caso de aparelhos or-
todônticos piratas, que virou 
“modinha” entre adolescen-
tes, pode haver a ocorrência 
de sérios problemas perio-
dontais, como a retração gen-
gival, perda óssea e radicular 
e outras lesões, que podem 
obrigar o paciente a realizar 
procedimentos reparadores 
futuros.

vErão  associados aproveitam as piscinas dos clubes de Campo, Vila e do Sesi

Clubes atraem quem ficou na Cidade
Para os dias quentes de ve-

rão, uma das opções de diver-
são para quem preferiu ficar na 
Cidade, são os clubes de lazer e 
os espaços onde as pessoas po-
dem se refrescar e aproveitar 
para passar o dia com a família. 
Nesta semana, o movimento 
está menor porque muita gente 
viajou para passar o Ano Novo 
fora. Ontem, as piscinas do Vila 
Santista, do Clube de Campo 
e da unidade de Braz Cubas 
do Serviço Social da Industria 

(Sesi) estavam com movimento 
abaixo do normal. 

No Sesi, o orientador de es-
porte, Felipe Pereira de Ávila dis-
se que normalmente aos finais 
de semana circulam pelo local 
de 150 a 200 pessoas e cerca de 
100 durante os dias de semana. 
“As piscinas são grande e espaço 
tem muita área verde, ideal para 
a família se divertir”, comenta. 
A unidade pode ser frequentada 
por toda a comunidade, basta ir 
até lá para providenciar a cartei-

rinha.  
No Clube Santista o clima era 

de total tranquilidade nesta quin-
ta-feira. A piscina tinha poucas 
pessoas, entre elas o programa-
dor Sandro de Oliveira e a fisiote-
rapeuta Aline Fernandes de Oli-
veira, que foram até lá para levar 
o filho Felipe, com 1 ano e meio. 
“O lugar ideal passar algumas 
horas com a criança”, declarou 
ele. A esposa disse que o clube 
entrará no circuito de férias para 
o mês de janeiro.

A piscina do Clube de Cam-
po estava movimentada ontem, 
com a presença de muitas fa-
mílias. “Não tem opção melhor 
para o calor. Aqui a gente tem 
todo o aparato para passar o dia 
nadando, fazendo academia, 
conversando e se divertindo na 
companhia de amigos”, disse 
a professora aposentada Cio-
mara Nogueira Carvalho, que 
estava se refrescando ao lado 
do amigo também aposentado 
Renato de Souza   

A Quase Paróquia Nossa 
Senhora da Escada, conhecida 
por abrigar a imagem de São 
Longuinho, em Guararema, 
receberá hoje, às 19 horas, o 
grupo de folias de reis duran-
te a missa celebrada pelo ad-
ministrador paroquial padre 
Sidnei Barbosa de Amorim. 
Este é o segundo ano em que 
a equipe passará pela igreja. 
As celebrações das “Oitavas 
de Natal” prosseguem até o 
dia 2, segunda-feira.  Durante 
a missa, o rei é apresentado 
para a comunidade que o saú-
da, e durante o momento das 
oferendas, a assembleia oferta 
aos reis “presentes”, que pode 

ser dinheiro ou alimentos.
De acordo com o padre 

Sidnei, “Jesus ao nascer foi 
presenteado pelos reis Bel-
chior, Baltazar e Gaspar, que 
foram até Belém guiados por 
uma estrela. eles levaram mir-
ra , ouro e incenso”. 

Após a santa missa, o gru-
po Folia de Reis de Guararema 
percorrerá as ruas e casas no 
bairro Freguesia da Escada 
e os alimentos arrecadados 
serão destinados para as insti-
tuições beneficentes. As apre-
sentações do grupo seguirá até 
6 de janeiro pela madrugada, 
data em que acontecerá a sole-
nidade de Reis.

Grupo de Folia de Reis 
participa de missa hoje

Somente hoje, quase 20 mil 
veículos deverão passar pela 
Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) 
em direção ao Litoral, segundo 
previsão do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER). O 
número é maior que o registrado 
na segunda-feira (15.565 veículos) 
e na terça (16.038), dias em que a 
via chegou a ficar parada desde a 
Perimetral, em Mogi, até a che-
gada de Bertioga, com 40 quilô-
metros de congestionamento.

O movimento de volta deve 
ficar intenso a partir de domin-
go, com a expectativa de 21 mil 
veículos subindo a Serra do Mar. 
Entretanto, o tráfego pode ficar 
ainda mais intenso na segun-

da-feira, de acordo com o DER, 
quando 24 mil veículos são espe-
rados no sentido Bertioga-Mogi.

Ontem, o trânsito ficou pa-
rado no início da manhã, até por 
volta das 10h, por conta da forte 
neblina que atingiu todo o trecho 
de serra. Até as 17h de ontem, 
tinham descido para o Litoral 
12.893 veículos e retornado 5.594.

Os números estão surpreen-
dendo as expectativas do DER. Na 
segunda-feira, o departamento 
esperava um movimento de 12 
mil veículos no sentido Litoral, 
mas desceram 15.656; já na terça, 
quando 6 mil veículos estavam 
sendo esperados, passaram pela 
via 16.038.

Ano novo Movimento deve se intensificar hoje, segundo a Polícia rodoviária

Sorteio dá o primeiro carro a Gilsiene
A auxiliar administrativo e 

moradora do Conjunto do Bos-
que, Gilsiene Priscila Rodri-
gues, receberá o primeiro car-
ro de um sorteio. Ela ganhou a 
promoção Natal de Carro Novo 
2016 da Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC), 
sorteado ontem. O prêmio é um 
Onix/GM Joy, zero quilômetro, 
na cor preta. 

“É o meu primeiro carro e 
estou muito feliz. Sempre parti-
cipo de promoções, mas nunca 
tinha ganhado nada. Agora ga-
nhei um carro!”, disse Gilsiene, 
que foi sorteada com um cupom 
recebido na loja de roupas 
Mysky, no calçadão da Rua Dr. 
Paulo Frontin. O comércio será 
premiado com uma TV Smart 
40’.

Dezenas de pessoas, entre 
lojistas e consumidores, acom-
panharam o sorteio  realizado 
na Casa do Papai Noel, na Praça 
Cel. Almeida. Entre elas estava 
Juliana de Aquino, que mora no 

CoMÉrCIo Ganhadora da campanha de natal da aCMC mora no Conj. do Bosque

Socorro e participou da promo-
ção. A filha dela, Maria Gabrie-
la Dantas de Aquino, de cinco 
anos, foi quem sorteou o cupom 
ganhador. “Queria que ela tiras-
se o meu, mas estou muito feliz 
por quem ganhou”, declarou 
Juliana.

O cupom de Gilsiene foi sor-

teado entre mais de 300 mil que 
foram distribuídos aos consu-
midores das cerca de 200 lojas 
participantes. 

A presidente da ACMC, Tânia 
Fukusen Varjão, destaca a adesão 
dos lojistas à promoção, que nes-
te ano superou as expectativas 
iniciais em cupons distribuídos. 

“As lojas aderiram mesmo à cam-
panha e apostaram no sorteio de 
prêmios para se diferenciar da 
concorrência, atrair os clientes 
e elevar as vendas no período. 
Num Natal de economia ruim 
como esse, tivemos uma procura 
maior das lojas pelos cupons e 
um volume 36% a mais no retor-
no de cupons preenchidos pelos 
consumidores, na comparação 
com 2015”, avalia.

Esse é o sétimo ano que a 
Associação Comercial premia o 
consumidor mogiano com um 
veículo. Em 2013, a ganhadora 
da promoção foi uma vendedo-
ra autônoma do Jardim Ivete, 
em 2014 uma nutricionista de 
César de Souza e, no ano pas-
sado, uma microempresária do 
Alto do Ipiranga. Neste ano, foi a 
auxiliar administrativo Gilsiene 
Priscila Rodrigues. 

A campanha é uma iniciati-
va da ACMC, em parceria com 
o Sincomércio e Shibata Super-
mercados.

Mogi-Bertioga espera 21 mil veículos

São longuInho

DIvErSão  Famílias curtem os dias de sol nos clubes que se prepararam para receber mais frequentadores nos próximos meses

MuDAnçA  Ao contrário dos demais dias, a descida foi tranquila

SortE gilsiene é auxiliar administrativo e ganhou a promoção

rISCoS Miyake alerta sobre o uso de produtos sem procedência
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