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Mulheres se tornam mães 
aos 28 anos em Suzano

A idade média para aderir à maternidade foi calculada durante pesquisa da Fundação Seade com base em 2019
Um relatório da Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados (Sea-
de) destacou que, ao passo em que 
as gerações avançam, as mulheres 
se tornam mães mais tardiamente. 
Em Suzano, a idade média para a 
maternidade aumentou dois anos 
desde 2000. Há quase duas déca-
das, primeiro período de abrangên-
cia da pesquisa, a idade média das 
mulheres que se tornaram mães era 
de 25,7 anos, aumentando para 26,7 
em 2010. Já em 2019, o número 
chegou à idade média de 28,1 anos.  
Cidades, página 3

QR Code na CPTM

Passagens 
podem ser 
compradas 
pelo celular
Cidades, página 3

BRASILEIRÃO

Santos encara 

o Vasco no Rio 

de Janeiro. p9

Expectativa dos lojistas está liga-
da à proximidade com a data mais 
importante do ano, o Natal, mas 
que por causa da pandemia pode 
sofrer um duro golpe nas vendas 
deste ano. Cidades, página 6

A partir de hoje

COMÉRCIO 
ESPERA 
AUMENTO 
NAS VENDAS

Pesquisa pode sugerir que as vidas acadêmica e profissional das mulheres vêm antes da maternidade

MARIANA ACIOLI

Eleição do Condemat

Prefeitos reeleitos de Salesópolis, Guarulhos e 
Suzano são cotados para assumir a presidência

Vanderlon Gomes, Guti e Rodrigo Ashiuchi foram os únicos chefes de Executivo que 
se mantiveram no cargo e largam na frente para comandar a região. Cidades, página 4
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HONDA HR-V

HR-V 2021 ganha 
novos equipamentos, 
além de um novo 
design para fi car 
mais moderno
design para fi car 
mais moderno

Autonews,página 7

MAIS TECNOLÓGICO E COM 
MELHOR DESEMPENHO
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 Cultura em Suzano I

A Associação Cultural Literatura no Brasil 
(ACLB) promoverá, a partir de amanhã, 
15 workshops virtuais com autores suza-
nenses. A atividade faz parte da progra-
mação do Festival Literário e de Cultura 
Urbana em cumprimento às ações da Lei 
de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei 
nº 14.017/2020). A realização é da ACLB 
e da Prefeitura de Suzano. 

 Cultura em Suzano II

A maioria dos workshops terão foco nos 
livros que foram doados recentemente 
para as salas de leitura e para as biblio-
tecas públicas e comunitárias da cida-
de. Esses livros foram adquiridos pela 
ACLB por meio dos recursos da Lei Al-
dir Blanc. Dos 15 workshops, 12 serão 
realizados ao vivo com a possibilidade 
de interação online com o público. Os 
outros três workshops foram gravados.

 Tentativa de furto em Arujá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Aru-
já impediu a tentativa de furto de cabos 
de aço da base desativada da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), localizada na ro-
dovia Presidente Dutra (BR-116). O ma-
terial estava sendo roubado, quando um 

••• FÁBIO MIRANDA  editor@jornaldat.com.br

TRIBUNA

morador acionou os agentes por meio 
de uma denúncia. O caso aconteceu na 
última semana. De acordo com o co-
mando da GCM, uma pessoa se dirigiu 
a uma viatura da corporação, avisando 
sobre um possível furto que ocorria na 
base da PRF. 

 Chefe de Gabinete em Poá

A prefeita eleita de Poá, Marcia Teixeira 
Bin de Sousa (PSDB), ofi cializou o nome 
de Lucas Bertagnolli como Chefe de Ga-
binete, na manhã desta sexta-feira. O fu-
turo responsável pela Pasta já desem-
penhou o mesmo cargo nas sedes do 
poder Executivo poaense, entre 2017 e 
2018, e Ferraz de Vasconcelos, em 2018. 

 CIC de Ferraz 

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) 
Ferraz de Vasconcelos reuniu 90 crian-
ças do Projeto Bombeiros Mirins e Juve-
nis durante ação solidária promovida na 
sede da unidade localizada na rua Amé-
rico Trufelli, 60, no Conjunto Residencial 
José Chacon Moriel, na semana passada. 
Durante a ação foram distribuídos sal-
gadinhos, guloseimas e produtos de hi-
giene pessoal e limpeza. Os participan-
tes ainda ganharam brinquedos doados 
por alunos da UNIP.
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No livro Guinness dos 
Recordes, a Bíblia é listada 
como o livro mais vendido de 
todos os tempos, com mais 
de cinco bilhões de cópias 
vendidas e distribuídas. No 
segundo domingo do mês de 
dezembro celebramos o Dia 
da Bíblia, data ofi cialmente 
reconhecida pelo Congres-
so Nacional. 

Em mais de 60 países, 
em datas variadas, os cris-
tãos agradecem a Deus a 
sua Palavra Revelada em 
2.000 línguas e dialetos. A 
Bíblia, sem dúvida, é o gran-
de best-seller da história da 
humanidade. Dos 31.124 
versículos contidos na Bí-
blia, 8.352 tem conteúdo 
profético, dentre os quais 
se anuncia o nascimento de 
Jesus, o Filho de Deus, entre 
os homens, sua vida como 

Para você quem eu sou?

Mauro Jordão é médico.

ARTIGO
Mauro Jordão

Servo, depois da morte na 
cruz e ressurreição como 
Salvador e Senhor e no fi -
nal dos tempos como Juiz 
Eterno para julgar e conde-
nar, pelas obras, aqueles que 
rejeitaram a Sua morte na 
cruz como único meio de 
justifi cação dos seus pecados. 

Confesso, depois de ter 
lido e ouvido tantas vezes 
comentários sobre os cin-
co primeiros versículos do 
Evangelho Segundo João, o 
Espírito abriu-me a mente 
para entender, com mais 
profundidade, a grande-
za do Verbo, Jesus Cristo, 
que é em essência o pró-
prio Deus. Antes de o tempo 
existir, Cristo já existia na 
eternidade ao lado do Pai. 
O versículo terceiro afi rma 
de Jesus, sendo Ele o Cris-
to de Deus: “Todas as coisas 

no princípio foram feitas por 
intermédio dEle, e sem Ele 
nada do que foi feito se fez”. 

Como Criador, Ele se ofe-
receu ao Pai para ser o Ver-
bo Encarnado que viesse à 
Terra para salvar o seu povo, 
as criaturas humanas, do 
pecado deles. Jesus não é 
um “homem-deus” como 
Hitler quis ser, mas, sim, o 

“Deus-Homem” que morreu 
por nós. O Natal humanista 
e consumista do Papai Noel 
não é o verdadeiro Natal que 
honra e glorifi ca o Filho de 
Deus. Voltaire disse: “Deve-
mos julgar um homem mais 
pelas suas perguntas do que 
pelas respostas”. Jesus, po-
rém, lhe julga pela resposta 
a Sua pergunta: “Para você 
quem Eu Sou?” De Pedro, 
o discípulo, a resposta foi: 

“Tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo”. E a tua resposta?

 josemaurojordao@uol.com.br

EDITORIAL

União de forças

A
ssim como em outros momentos du-
rante o enfrentamento da pandemia 
da Covid-19, o Alto Tietê começa a 
esboçar um trabalho em conjunto 

para vencer mais uma etapa no combate ao 
coronavírus: a vacinação da população.

Na última quinta-feira, prefeitos e secretá-
rios de Saúde, das atuais e das novas gestões, 
participaram de uma reunião promovida pelo 
Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) com o objetivo de 
discutir estratégias de enfrentamento da pan-
demia e para a campanha de vacinação, pre-
vista para começar em janeiro.

Além da reorganização da rede de atendi-
mento aos infectados, principalmente com am-
pliação de leitos de UTI, foi sugerido um plano 
regional para imunização dos grupos prioritá-
rios. As primeiras propostas construídas são da 
vacinação em sistema drive-thru, em horários 
pré-defi nidos, reforço na segurança e coopera-
ção entre os municípios para armazenamento 
das vacinas. O consórcio também já deu iní-
cio ao processo de registro de preços para, se 
necessário, fazer a compra coletiva de insu-
mos, como agulhas, seringas e câmaras frias.

Ao Estado foi solicitado o quantitativo da po-
pulação prioritária a ser imunizada na região, 
assim como a garantia do envio de vacinas em 
quantidade sufi ciente para não ter interrupções. 
Foi deliberado um plano regional para a imu-
nização dos grupos prioritários. Como o Plano 
Nacional de Vacinação apresentado anteontem 
pelo Ministério da Saúde não traz cronograma 
de etapas, o Alto Tietê faz seu planejamento 
baseado na escala estadual.

No fi nal de seu mandato, o presidente do 
Condemat e prefeito de Guararema, Adria-
no Leite (PL), ressaltou que o consórcio vai 
manter o “propósito da cooperação”, de criar 
uma atuação regional para o enfrentamento 
da pandemia. O Condemat continua sendo o 
elo entre as cidades, fazendo papel ainda não 
visto em âmbito nacional, com o distancia-
mento entre o governo federal e alguns Esta-
dos, como São Paulo.

O consórcio e sua atuação na união entre 
os municípios precisam ser valorizados. A 
união de forças das prefeituras da região cer-
tamente será fundamental para que a imuni-
zação seja ordenada e atinja todas as camadas 
da população.

CHARGE
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Passagens podem ser 
compradas com QR Code

Usuários do sistema de 
transporte sobre trilhos do 
Alto Tietê podem pagar a 
passagem no valor de R$ 
4,40 em uma das estações das 
linhas 11-Coral ou 12-Safira, 
da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM), 
que atendem a região, por 
meio do bilhete digital, que 
possui um QR Code. Para 
que isso possa ser feito, é 
preciso baixar o aplicativo 
TOP e vale para smartphones 
que operam com o sistema 
Android e IOS. A ideia, além 
de modernizar o sistema, é 
aposentar o uso do bilhete 
único.

Além do aplicativo TOP, o 
passageiro também poderá 
comprar o Bilhete Digital 
QR Code nas máquinas de 
autoatendimento (ATM), lo-
calizadas dentro das estações. 
O bilhete é então impresso 
para que a pessoa use nas 
catracas. Mesmo sem ter uma 
data de validade, no caso 
do Bilhete Digital QR Code 
impresso, a recomendação é 

CPTM

de que ele seja utilizado em 
até 72 horas após a emissão 
para evitar que a impressão 
do código sofra danos. Para 
garantir o melhor uso na sua 
versão em impressa, também 
é recomendado que não o 
amasse, dobre, rasgue ou 
molhe, inclusive com álcool 
em gel, para evitar que o 
QR Code seja inutilizado, e 
que, após o uso, o papel seja 
descartado na lixeira.

Os Bilhetes Digitais QR 
Code poderão ser utilizados 
nas catracas sinalizadas e 

preparadas com a tecnologia, 
impresso ou digital direto da 
tela do celular, aproximando 
o código do leitor indicado. 
Neste período de transição, 
haverá a presença de profissio-
nais identificados nas estações 
para auxiliar os usuários no 
uso das máquinas ATMs e 
oferecer suporte nos leitores 
instalados nas catracas. O 
atendimento também poderá 
ser feito pelo WhatsApp, 
pelo telefone 3888-2200, 24 
horas por dia, todos os dias 
da semana.

Objetivo é modernizar o sistema de compra de bilhete

Arquivo/Mogi News

Suzanenses se tornam mães 
quando chegam aos 28 anos

Pesquisa revelou que há quase 20 anos, a idade média para aderir à maternidade girava em torno dos 25,7 anos

SEADE

Um relatório da Fundação 
Sistema Estadual de Análise de 
Dados (Seade) destacou que, 
ao passo em que as gerações 
avançam, as mulheres se tor-
nam mães mais tardiamente. 
No município de Suzano, a 
idade média para a mater-
nidade aumentou dois anos 
desde 2000. Há quase 20 
anos, primeiro período de 
abrangência da pesquisa, a 
idade média das mulheres 
que se tornaram mães era de 
25,7 anos, aumentando para 
26,7 em 2010. Já em 2019, o 
número aumentou ainda mais, 
chegando à idade média de 
28,1 anos. 

Para a demógrafa da Fun-
dação Seade que participou 
da elaboração da pesquisa, 
Lucia Yazaki, a gravidez cada 
vez mais tardia pode estar 
associada às mudanças das 
próprias mulheres. Alguns dos 
fatores citados por Lucia foram 
o aumento da escolaridade, a 
maior inserção no mercado 

Adiar a maternidade pode estar associado ao desejo de evolução profissional

de trabalho e o desejo de 
evolução profissional anterior 
à maternidade. 

“Embora a pesquisa não 
tenha analisado os fatos de 
causalidade, penso que para 
várias mulheres a gravidez mais 
tardiamente é programada para 
se encaixar nos seus diferentes 
projetos de vida. Dentre eles 
estão o profissional, pessoal e 
familiar, por exemplo”, pon-
tuou a demógrafa. 

No município de Mogi das 
Cruzes, a idade média em que 
as mulheres se tornam mães 
também vem aumentando. 
Em 2000, primeiro período 
de abrangência da pesquisa, 

a idade média era de 26 anos, 
aumentando para 27,1 em 
2010. Já em 2019, o número 
aumentou ainda mais, chegando 
à idade média de 28,3 anos. 

Ainda nos três períodos, 
dentro dos últimos 19 anos, a 

pesquisa da Fundação Seade 
mostrou que, em Itaquaque-
cetuba, as idades médias das 
mulheres que se tornaram 
mães aumentaram de 25,7 
anos, em 2000, para 26,2 em 
2010 e 27,6 no ano passado, 

já em Ferraz de Vasconcelos, 
a idade média passou de 25,8 
para 26,4 e depois, em 2019, 
atingiu os 28 anos. O adiamento 
da maternidade também foi 
observado em Poá, que subiu 
de 26,1 anos, para 27,2 e, por 

fim, 28,4 anos. 
Em Guararema, as mulheres 

alcançaram a idade média 
dos 28 anos para decidirem 
se tornarem mães no ano 
passado. Em 2000, a média 
era de 25 anos, que se manteve 
em 2010 e aumentou para 28 
anos em 2019.

As moradoras de Arujá estão 
com uma idade média para 
se tornarem mães próximo 
dos 29 anos, considerando 
que em 2019 a média era 
de 28,6. No ano de 2010 a 
idade estava em 27,3 e, em 
2000, 25,8.

Ainda de acordo com o 
relatório da Fundação Seade, 
em 2019, a idade média para 
a maternidade das moradoras 
de Santa Isabel foi de 27,7 
anos. Em 2010, a decisão por 
se tornarem mães estava na 
casa dos 26 anos e, em 2000, 
na dos 25. Em Salesópolis, 
a idade média passou de 25 
anos para 26,6 e 27,4. Por fim, 
em Biritiba Mirim as idades 
médias evoluíram de 25,4 
para 26,3 e 27 anos. 

Thamires Marcelino
Daniel Carvalho/Mogi News

Centro de Convenções tem 
30% do cronograma cumprido

O Centro de Convenções, 
que está em construção no 
parque Leon Feffer, em Braz 
Cubas, atingiu 30% do cro-
nograma das obras. Todos os 
trabalhos iniciais são estrutu-
rais e contam com recursos 
do Ministério do Turismo. 
A estrutura terá uma área 
de 1.084 metros quadrados.

O investimento total para 
a realização dos serviços está 
estimado em R$ 2.025.882,44. 
Ao final de agosto deste ano, 
foram finalizados os trabalhos 
de sondagens e levantamentos 
técnicos da construção.

 A edificação terá dois 
blocos. Um deles será o 
salão de eventos, com altura 
interna livre (pé-direito) de 
6,25 metros e área de 750 
metros quadrados. Além 
disso, também faz parte da 
estrutura um bloco mais baixo 
para as áreas de apoio, abri-
gando entrada coberta, hall e 
sanitários públicos, cozinha 
e áreas de apoio, depósito e 

Obras no parque

vestiários de funcionários.

Outras obras
Entre os projetos que visam 

mais conforto aos clientes e 
que ainda passam por análise 
dos documentos estão as 
feiras de Braz Cubas e Jun-
diapeba, além do mezanino 
que será construído no Mer-
cado Municipal, no valor de  
R$ 1,5 milhão. Para este 
último, a empresa já foi auto-
rizada a iniciar a mobilização 
das equipes, de materiais e 

maquinários para o trabalho. 
A Secretaria Municipal de 
Obras notificou a empresa 
para que possa acelerar o 
andamento do processo de 
início das obras. 

Já as licitações para as obras 
nos pátios das feiras de Braz 
Cubas e Jundiapeba foram 
concluídas, sendo que Braz 
Cubas está na fase de elabo-
ração do projeto executivo 
e, a de Jundiapeba, aguarda 
a assinatura da ordem de 
serviço.

Área no Leon Feffer vai receber atrações culturais

Mogi News/Arquivow
Thamires Marcelino

A gravidez cada vez 
mais tardia pode 
estar associada 
às mudanças das 
próprias mulheres
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Deputado Damasio tem 15 
emendas incluídas na LOA

A Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp) aprovou, na 
quinta-feira passada, o Projeto 
de Lei 627/2020 que orça a 
Receita e fixa a Despesa do 
Estado para o exercício de 
2021. O deputado estadual 
Marcos Damasio (PL) teve 15 
emendas acatadas pela Comis-
são de Finanças e Orçamento 
e Planejamento (CFOP) e 
incluídas em seis subemendas.

A primeira faz parte da Su-
bemenda 1 e remaneja recursos 
para o Tribunal de Justiça 
investir na formação de juízes 
auxiliares para reequilibrar as 
vagas em diversas Comarcas 
que sofrem com a redução 
de quadro, o que impacta no 
andamento dos processos. Tal 
medida também é necessária 
para permitir a implantação 
de Varas Especializadas.

Outra emenda está na Su-
bemenda 2 e destina mais 
recursos para a reforma de 
escolas. Damasio acredita que, 
apesar do “Escola + Bonita”, é 
necessário dar atenção a escolas 
que não foram contempladas no 

Orçamento estadual

projeto, viabilizando manuten-
ções e adequações garantindo 
a segurança e o bem- estar.

Já na Subemenda 3, foram 
aceitas oito emendas que pedem 
recursos para Santas Casas 
de Misericórdia de diversas 
cidades do Estado, incluindo a 
de Mogi. Outras três emendas 
foram agregadas na Subemenda 
4, prevendo mais verbas para 
fortalecer o Banco do Povo 
Paulista; fomentar e apoiar a 
criação de startups por meio 

das incubadoras, polos de 
tecnologia e centros de ino-
vação; e ampliar as vagas do 
Via Rápida, que prepara quem 
busca uma oportunidade no 
mercado de trabalho ou quer 
abrir o próprio negócio.

Na formação técnica, foi 
acatada uma emenda na Su-
bemenda 5 que destina mais 
recursos para a ampliação 
de vagas nas Escolas Técni-
cas (Etecs). Para finalizar, foi 
aceita a emenda que indica 
mais verba para a expansão 
de programas sociais como o 
Bom Prato e o Viva Leite na 
Subemenda 13.

“Apresentamos 49 emendas 
ao Orçamento, todas ampliando 
recursos para Saúde, Educação, 
Segurança, Infraestrutura, Tra-
balho, formação profissionais e 
muitas outras áreas e tivemos 
15 aceitas e incorporadas a 
outras em Subemendas em 
temas importantes. Vamos 
trabalhar para que estes recur-
sos sejam de fato aplicados e 
haja resultados positivos para 
a população”, concluiu 

Prefeitos reeleitos são favoritos 

a assumir o Condemat em 2021

Com eleição e posse marcada para o dia 5, novo presidente terá a responsabilidade de liderar o Alto Tietê

BLOCO REGIONAL

A eleição para escolha do 
novo presidente do Consór-
cio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) ocorre em 5 
de janeiro com a tendência 
de eleger ao cargo mais im-
portante do grupo um dos 
três prefeitos reeleito nas 
eleições deste ano.

Segundo informações 
apuradas pela reportagem, 
a presidência do Condemat 
deve ficar entre Gustavo 
Henric Costa (PSD), o Guti, 
prefeito reeleito em Guaru-
lhos; Vanderlon Gomes (PL), 
de Salesópolis, ou Rodrigo 
Ashiuchi (PL), de Suzano. 
Apensas os três, dos 12 mu-
nicípios que integram o 
Condemat, tiveram prefeitos 
reconduzidos ao cargo.

A intenção, segundo os 
bastidores do consórcio, é 
manter a linha de condução 
dos trabalhos que vêm sendo 
realizados nas últimas gestões, 
entendendo que alguns dos 

prefeitos eleitos que assumi-
rão seus mandatos em 2021 
estarão empenhados em dar 
início às gestões municipais 
e precisarão de tempo para 
tal tarefa. Por isso, a escolha 
de um prefeito que já está 

em mandato ganha ainda 
mais força.

A região passou por uma 
forte renovação em seus 
chefes dos Executivos e inte-
grantes do grupo entendem 
como saudável manter o 

modelo adotado em outras 
oportunidades de, no ano 
seguinte a eleição, eleger 
prefeitos que foram reeleitos 
em suas cidades. Foi assim 
em 2017 quando Adriano 
Leite (PL), de Guararema, 

– atual presidente do grupo 
em segundo mandato – as-
sumiu o comando do grupo 
após ser reeleito no pleito 
de 2016.

Ao menos nos últimos 
cinco anos, houve consenso 

entre os prefeitos da região 
para escolha do presidente 
do Condemat. De 2016 até 
2020, as eleições contaram 
sempre com apenas uma 
chapa concorrendo ao cargo 
e que foi escolhida. 

Caberá ao próximo presi-
dente do Condemat coordenar 
a campanha de vacinação 
contra a Covid-19, prevista 
para começar em janeiro. 
Em reunião recente, além 
da reorganização da rede de 
atendimento aos pacientes 
infectados, principalmente 
com ampliação de leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), foi discutido e proposto 
por prefeitos e secretários de 
Saúde, um plano regional 
para imunização dos grupos 
prioritários.

O Plano Nacional de Va-
cinação apresentado nesta 
semana pelo Ministério da 
Saúde não traz cronograma 
de etapa, mas o Alto Tietê faz 
seu planejamento baseado na 
escala estadual, que começa 
em 25 de janeiro.

Felipe Antonelli

Mudanças na área central 
não agradam motoristas

A área central de Mogi das 
Cruzes passou por mudanças 
no trânsito e as alterações 
não foram bem recebidas 
por boa parte dos motoris-
tas e pelas associações que 
representam as categorias.

A instalação do semáforo 
em frente à Estação Mogi das 
Cruzes da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) dividiu opiniões. Para 
o presidente da Associação 
de Motoristas por Aplicati-
vo da Região do Alto Tietê 
(Amarati), Maicon Silva, o 
farol no local não alterou o 
fluxo de veículos, até porque, 
as paradas já ocorriam para a 
travessia de pedestres.

Além disso, ele afirmou 
que, por vezes, o volume 
de veículos no local ocorre 
pois, nas vagas destinadas ao 
embarque e desembarque, a 
saída de carros é comprometida, 
devido à pequena distância 
entre o espaço dos veículos 
e a faixa de pedestres.

Já a Associação de Motoboys 
de Mogi das Cruzes e região 

Trânsito

afirmou que o semáforo im-
plementado no local auxilia 
no regramento do trânsito.

O maior problema do local 
é em relação às vagas para 
embarque e desembarque, 
que foram limitadas recen-
temente em frente à praça 
Sacadura Cabral. Atualmente, 
os motoristas só podem parar 
depois da entrada da rua 
Princesa Isabel de Bragança 
e, para retornar à estação, 
caso queiram pegar outro 

passageiro, precisam seguir 
até a rua Basílio Batalha e 
dar a volta pela professor 
Flaviano de Melo.

“O semáforo em si ajuda, 
mas naquele ponto da estação 
não há vagas para embarque 
e desembarque. Com isso, 
somado ao desrespeito de 
alguns pedestres, a região 
fica caótica para o trânsito, 
trazendo risco para todos”, 
disse a associação, por meio 
de nota. (F.A.)

Travessia de pedestres é um dos pontos de divergência

Mogi News/Arquivo

‘Vamos trabalhar  para 
trazer resultados 
positivos’ disse, Damasio

Divulgação

Prefeito de Salesópolis, Vanderlon 
Gomes, ainda não ocupou o cargo 
de presidente do Condemat 

Arquivo/Mogi News

Rodrigo Ashiuchi, de Suzano, já 
presidiu a entidade e foi sucedido 
por Marcus Melo 

Arquivo/Mogi News

Administrador da maior cidade 
signatária do bloco regional, Guti 
pode ser o nome da vez

Prefeitura de Guarulhos
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Diretora da APCD Mogi 
é finalista de prêmio

A dentista Roberta Suely 
Siqueira da Silva Spinosa, 
vice-presidente da regional 
Mogi das Cruzes da Associa-
ção Paulista de Cirurgiões-

-Dentistas (APCD), é uma 
das 15 finalistas do prêmio 
Melhor Dentista do Mundo, 
uma iniciativa da organização 
social Turma do Bem para 
reconhecimento dos profis-
sionais que se dedicaram ao 
voluntariado em 2020.

A mogiana é destaque 
na rede de mais de 17 mil 
dentistas voluntários que 
participam da organização 
social em todo o Brasil, Amé-
rica Latina e Portugal. Desde 
2011, a vice-presidente da 
APCD atua como coorde-
nadora da Turma do Bem e 
mantém o engajamento de 
60 consultórios na prestação 
de serviços odontológicos 
gratuitos para jovens carentes . 

Neste ano, Roberta apos-
tou numa ação diferenciada 
para reduzir riscos de con-
taminação pela Covid-19. 
O projeto Slipper Genkan, 

Melhor Dentista do Mundo

que consiste na confecção 
de um protetor para calçado. 
A iniciativa ganhou vida 
através da parceria com a 
empresária Priscila Marcatto 
que deu origem à Pollen, 
responsável por mobilizar 
parceiros e vender os kits 
confeccionados por artesãs e 
costureiras.. “Encontramos 
uma alternativa de valorizar 
a mão de obra local, auxiliar 
na renda e apoiar o consumo 
consciente, já que foram 

usados retalhos de tecido”, 
explica Roberta Spinosa. 

Premiação
O evento poderá ser acom-

panhado pelas redes sociais 
amanhã, às 20 horas através 
do link youtube.com/fabio-
bibancos e no Facebook @
TurmadoBem. Durante a live 
os internautas poderão ainda 
assistir apresentações  de 
Caetano Veloso, Julia Mestre, 
Zé Barra e Jota Quest.

Ação de Roberta (esq.) reduz contaminação da Covid

APCD/Divulgação

Aluna da Fatec é premiada por         
alimentar famílias na pandemia

Projeto #FaçaumBemINCRÍVEL distribuiu 170 toneladas de produtos agrícolas em 13 municípios de São Paulo

AÇÃO SOCIAL 

A aluna da Faculdade de 
Tecnologia do Estado (Fatec) 
Mogi das Cruzes e produtora 
rural, Simone Silotti, de 
54 anos, recebeu o Prêmio 
Empreendedor Social em 
Resposta à Covid-19.

A honraria foi entregue 
pelo jornal Folha de S. Paulo, 
semana passada. 

O reconhecimento veio por 
meio do projeto #FaçaumBe-
mIncrível, que consiste em 
recolher os alimentos que os 
agricultores do distrito de 
Quatinga, não conseguiram 
vender e estão no limite da 
colheita e entregá-los para 
Organizações Não-Governa-
mentais (Ongs) e comunidades 
carentes. A iniciativa recebe 
doações feitas por empresas 
e por pessoas físicas que 
custeiam a operação. Tudo 
é organizado em um grupo 
de WhatsApp, que chegou a 
reunir 15 produtores e hoje 
conta com 10. 

Durante a pandemia, o 
projeto distribuiu 170 tone-
ladas de produtos agrícolas, 

Iniciativa ajudou a diminuir o desperdício e a evitar demissões no campo em 40%

principalmente hortaliças, 
em 13 municípios da região 
metropolitana de São Pau-
lo, Cubatão, Praia Grande, 
Taubaté e Campinas.  

Estima-se que 170 mil 
famílias tenham sido alimen-
tadas por meio desse trabalho. 

“Nós não esperávamos que 
o projeto fosse reconheci-
do pela atuação visionária, 
inovadora e multiplicadora, 
como está escrito no certi-
ficado do prêmio”, conta 
Simone. “Nós não nos víamos 
assim, nos víamos apagan-
do um incêndio.” Cerca de 
50 pessoas trabalham para 
que o #FaçaumBemINCRÍ-
VEL cumpra seus objetivos. 
Além de evitar o desperdício 
de alimentos levando comida 
à mesa de quem mais pre-
cisava, a iniciativa também 
ajudou a evitar demissões 
no campo. “Na horticultura, 
40% dos trabalhadores são 
mulheres, muitas delas ne-
gras, de baixa escolaridade 
e chefes de família”, expli-
ca Simone. Ela estima que, 

em 2020, os prejuízos dos 
pequenos produtores sejam 
de, no mínimo, 60%. 

HackaTrouble
O projeto já existia quan-

do Simone participou do 

HackaTrouble, desafio realizado 
pelo Centro Paula Souza em 
parceria com a associação 
SAE Brasil e as multinacio-
nais Amazon Web Services 
(AWS), Shawee e Mural. A 
empreendedora queria criar 

um aplicativo para a iniciativa, 
algo que foi feito durante a 
competição, mas ainda não 
saiu do papel. A maratona 
virtual de programação re-
uniu em abril cerca de 400 
participantes, divididos em 

100 equipes, e teve como 
objetivo propor e desenvolver 
soluções tecnológicas para 
enfrentar desafios impos-
tos pelo novo coronavírus. 
Além de cursar o quinto se-
mestre do curso superior de 
tecnologia de Agronegócio, 
ela participou da Escola de 
Inovadores, em 2019. “Isso 
me ajudou a estruturar o 
projeto”, diz. Essa preparação 
somada à experiência que 
adquiriu com a empresa 
Quintal da Coruja, que há 
sete anos produz alface, rú-
cula e agrião hidropônicos, 
deram a ela os elementos 
para entender as dificuldades 
dos pequenos agricultores e 
buscar soluções.  

Para continuar tocando o 
projeto, ela busca voluntários 
que desenvolvam o aplicativo 
que substituirá a organização 
das ações por meio do What-
sApp. Além disso, Simone 
segue atrás de parceiros e 
recursos financeiros. A ideia 
dela é que a iniciativa ganhe 
escala nacional. 

Divulgação

Crescer abre inscrições em 
cursos para itens de Natal

O Centro Municipal de 
Apoio à Educação de Jovens 
e Adultos (Crescer) está 
com inscrições abertas para 
três cursos online voltados 
para o período do Natal. 
Os cursos oferecidos são 
Enfeite de Porta Natalino, 
Centro de Mesa Natalino e 
Ceia Natalina. 

O curso de ceia traz seis 
videoaulas com dicas desde 
a decoração até deliciosos 
pratos para esta data espe-
cial. No curso de enfeite 
de Porta Natalino, o alu-
no aprenderá a fazer uma 
linda peça para presentear 
seus amigos e familiares ou 
mesmo ganhar uma renda 
extra.  A técnica do curso de 
Centro de Mesa Natalino é 
o patchwork, que pode ser 
o começo para a produção 
de outras peças. O aluno 
pode fazer os cursos de 
acordo com o seu tempo. 

Nas seis aulas do curso 
de Ceia Natalina, a deco-
ração fica por conta das 
videoaulas sobre árvore 

Online

de Natal estilizada, enfeite 
natalino (Papai Noel) e um 
belo jogo americano em 
crochê. O cardápio da ceia 
tem opções de saladas para 
a entrada, uma costelinha 
ao molho barbecue para 
o prato principal e duas 
opções de sobremesa.

Outros cursos 
Os mogianos encontram 

outras 54 opções de cursos 
online em diferentes áreas, 
como área de beleza, gas-
tronomia, fotografia, violão, 
artesanato, entre outros. 

Os cursos de Babá e Baby 
Sitter – Módulo III e Módulo 
IV e Confeitaria - Módulo 
III estão disponíveis para 
mogianos a partir dos 18 
anos. Os outros cursos são 
livres, dentre eles os módulos 
de Auxiliar Administrativo, 
em que são apresentadas 
diferentes funções em uma 
empresa. Há ainda os cur-
sos de, confecção de peças 
em crochê, fotografia com 
celular e confeitaria .

 O aluno poderá fazer 
quantos cursos quiser e 
participar de acordo com o 
seu tempo disponível. Após 
o término das videoaulas, o 
aluno receberá o certificado, 
conforme as orientações 
enviadas no e-mail de con-
firmação de inscrição. 

O link para as inscrições 
com a relação completa 
dos cursos é  https://bit.ly/
CRESCER_EAD

O Crescer conta com seis 
unidades na cidade, mas no 
momento devido à pande-
mia do novo coronavírus, 
o atendimento presencial 
e as aulas estão suspensas. 
Para mais informações so-
bre os cursos de Educação 
de Jovens e Adultos da 
Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes (Crescer), 
os telefones para contato 
são 4798-5729 (Crescer 
Braz Cubas), 4727-4971 
(Crescer Centro) e 4725-
1985 (Crescer Vila Natal).  
O e-mail denf@se-pmmc.
com.br.
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Comerciantes esperam alta 
nas vendas a partir de hoje

Campanha Natal Premiado da ACMC vai sortear, 1 TV Smart, 1 notebook e 2 smartphones para consumidores

COMPRAS

O pagamento do auxílio 
emergencial e da última 
parcela do 13º salário para 
os trabalhadores devem 
movimentar o comércio 
mogiano nesta reta final 
para o Natal. A expectativa 
da  Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 
é de um grande fluxo de 
consumidores nas ruas 
a partir de hoje.  Além 
da abertura neste final de 
semana, a maioria das lo-
jas deverá funcionar até 
mais tarde entre segunda 
e quinta-feira para atender 
os clientes.

Com o ajuste nas regras 
da quarentena, o comércio 
está autorizado a funcionar 
12 horas/dia, inclusive no 
final de semana. A esti-
mativa para esse Natal é 
de um aumento de 3% no 
volume de vendas.

Para a vice-presidente da 
ACMC, Fádua Sleiman, a 
expectativa é grande para 
as compras de última hora. 

“Temos mais dinheiro em 

Associação Comercial de Mogi divulgará os ganhadores no dia 29 de dezembro 
circulação neste período 
e as lojas estão abertas, o 
que estimula as compras 
pelo consumidor. E não 
tem jeito, muitos deixam as 
compras para última hora 
mesmo, então, é esperado 
um movimento maior nas 
ruas nos próximos dias”, 
ressalta.

A dirigente lembra que 
o comércio está limitado a 
atender 40% da capacidade, 
o que pode levar a filas no 
lado externo de algumas 
lojas. Diante disso, ela re-
força a importância do uso 

de máscara, de álcool em 
gel e também de evitar as 
compras em família, prin-
cipalmente com crianças 
e idosos.

Para os lojistas tam-
bém há dicas para evitar 

as aglomerações e garan-
tir a compra segura aos 
consumidores. Entre as 
estratégias sugeridas estão 
a montagem de kits de pre-
sente, vitrines com diversas 
opções e preços expostos, 

e facilidade de pagamento 
para reduzir o tempo de 
permanência dos clientes 
nas lojas e potencializar 
a quantidade de pessoas 
atendidas.   

Campanha
Para estimular as compras 

no comércio mogiano, a 
campanha Natal Premiado 
2020 da Associação Comer-
cial vai sortear prêmios. São 
quatro tipos de presente: 1 
TV Smart 43’, 1 notebook 
e 2 smartphones. 

Na véspera do Natal no  
dia 24, os clientes dos es-
tabelecimentos comerciais 
de Mogi das Cruzes que 
estão participando da ação 

– confira em www.acmc.
com.br – recebem cupons 
a cada R$ 50 em compras. 
Eles devem ser preenchidos 
e colocados nas urnas do 
comércio.

O sorteio dos ganhadores 
será em 29 de dezembro, 
numa iniciativa da ACMC 
e parceiros

Mariana Acioli

Novas lombadas eletrônicas
passam por fase de testes

As lombadas eletrônicas 
localizadas na avenida Lourenço 
de Souza Franco (próximo 
à divisa com Suzano), na 
avenida Guilherme George 
e na rodovia Mogi-Dutra, 
em Mogi das Cruzes, estão 
em fase mais avançada de 
implantação, já no período de 
testes. É importante destacar 
que, mesmo funcionando 
em alguns períodos, estes 
equipamentos não estão 
emitindo autuações. 

As outras lombadas eletrô-
nicas e os radares fixos já têm 
os serviços de implantação 
de estrutura física finalizadas 
e aguardam a entrega dos 
equipamentos eletrônicos 
pela empresa fornecedora. 
De acordo com a Prefeitura 
de Mogi, a previsão para a 
instalação destes equipa-
mentos é janeiro próximo.

A partir da chegada, o 
consórcio poderá realizar 
o procedimento de instala-
ção destes aparelhos e, após 

Transportes

finalizado, solicitará a aferição. 
Nesta primeira etapa, serão 
seis barreiras eletrônicas, sete 
radares fixos, um equipamento 
de fiscalização de avanço de 
semáforo e um equipamento 
de fiscalização de restrições 
de caminhão, além de um 
radar estático (popularmente 
conhecido como móvel), que 
revezará entre 11 pontos de 
fiscalização.

O processo faz parte da 
nova implantação dos me-
didores de velocidade, pois 

o contrato com a antiga 
empresa venceu há mais 
de quatro meses, mesmo 
período em que Mogi está 
sem os radares municipais. 

“A alteração do prazo ini-
cial para a implantação e a 
instalação dos equipamentos 
de fiscalização eletrônica, 
antes previstos para o mês 
passado, aconteceu devido 
à dificuldade do consórcio 
responsável pelas implantações 
em receber os equipamentos 
necessários dos fornecedo-
res, devido à pandemia da 
Covid-19”, disse a Secretaria 
de Transportes. Esta situação 
prejudicou o processo de 
produção dos aparelhos.

É importante relembrar 
que, após a instalação, de-
verá ser feita a aferição dos 
equipamentos por órgão 
técnico especializado. Os 
medidores de velocidade 
somente começarão a operar 
após terem sido aprovados 
na aferição e posterior de-
terminação da Secretaria 
Municipal de Transportes.

Thamires Marcelino

Equipamentos ainda 
dependem de aferição

Mogi News/Arquivo

Agricultura divulga horários do 

Mercadão e Mercado do Produtor
A Secretaria de Agricul-

tura de Mogi das Cruzes 
divulgou ontem os horários 
do Mercado Municipal, no 
centro, e do Mercado do 
Produtor Minor Harada, 
no Mogilar, no período de 
festas do final de Ano. A 
novidade é a realização de 
uma feira extra, organizada 
pelos varejistas da Cobal, 
no dia 24 de dezembro, 
das 6 às 13 horas, véspe-
ra de Natal, no pátio do 
CIP com aproximadamente 
15 barracas de produtos 
hortifrutigranjeiros. 

O Mercado do Produtor 
Minor Harada terá o ho-
rário ampliado no fim de 
ano devido ao volume de 
abastecimento. De 21 a 23 
de dezembro e entre os dias 
28 e 30, o funcionamento 
será até às 21 horas, o que 
vale tanto para os atacadistas 
como para os consumidores 
em geral. Nos dias 24 e 31, 
o horário será até o meio 
dia e nos dias 25 e 1º de 
janeiro, estará fechado.

Período de festas

Mercadão
De 21 a 23 de dezembro, 

o Mercadão funcionará das 
8 às 18 horas. No dia 24 
funcionará das 8 às 17 horas 
e não haverá expediente no 
dia 25, feriado do Natal. 

O atendimento será reto-
mado no dia 26, das 8 às 16 
horas. No dia 27, será das 
8 às 12 horas. De 28 a 30 
de dezembros, o Mercado 
Municipal funcionará das 
8 às 18 horas e no dia 31, 

será das 8 às 17 horas. No 
dia primeiro de janeiro, o 
Mercadão estará fechado. 

A Pasta já havia divulgado 
a mudança da programação 
das feiras- livres neste pe-
ríodo de festas. O programa 
Mogi é Agro, desenvolvido 
pela Prefeitura de Mogi 
das Cruzes por meio da 
Secretaria de Agricultura, 
promove o desenvolvimento 
do potencial do agronegócio 
mogiano.

Medida visa atender alta demanda do final do ano

Ney Sarmento / PMMC

A cada R$ 50 em 
compras, clientes 
ganham cupons e 
depositam em 
urnas das lojas 
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O HR-V, modelo mais 
vendido da Honda no Bra-
sil, chega à linha 2021 ain-
da mais completo, com 
novos equipamentos e tec-
nologia embarcada, além 
de novidades em design, 
conforto e segurança. To-
das as versões passam a 
trazer faróis com regula-
gem elétrica de altura do 
facho de luz e sensor cre-
puscular para o acendi-
mento automático.

Para aumentar a sois-
ticação e reforçar o visual 
do SUV, as versões Touring 
e EXL recebem novas ro-
das de liga leve de 17 po-
legadas, com design dife-
renciado, e novos faróis de 
neblina em LED, com de-
senho horizontal, similar 
ao adotado no CR-V. A ver-
são EXL ganha ainda faróis 
full LED, antes disponíveis 
apenas na Touring, retro-
visor interno fotocrômico 
e sensor de chuva.

A versão EX conta agora 
com retrovisores com reba-
timento elétrico e função 
tilt down, além de receber 
mais dois airbags (de cor-
tina), totalizando seis bol-
sas inláveis de proteção.

Por sua vez, a versão LX 
ganha uma central multimí-
dia de 7 polegadas touchs-
creen, com conectividade 
aos sistemas Apple CarPlay 
e Android Auto, a mesma 
adotada na versão EX, que 
permite a operação intui-
tiva de mapas do sistema 
de navegação do Waze e 
Google Maps, reprodução 
de músicas via Bluetooth, 
por dispositivos portáteis 
ou de serviços de strea-
ming, além da função Voi-
ce Tag (Reconhecimento 
de Voz) no volante, que 
permite atender e reali-
zar chamadas, reprodu-
zir músicas, entre outras 
funcionalidades.

A dianteira traz, em to-
das as versões, faróis com 
luzes diurnas de rodagem 
em LED – com conjunto 
óptico duplo halógeno nas 

SUV JAPONÊS

Honda HR-V melhora desenho e 
ganha equipamentos para 2021
O veículo de entrada da marca para o segmento vem com mais novidades e apostando na tecnologia digital

Suplemento
automotivo
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Cockpit sempre merece atenção e como um bom japonês, tecnologia é o que não falta no HR-V

Dianteira mantém formato parecido com a versão anterior, mas agora com faróis de luz diurna

versões LX e EX, e full LED 
nas versões EXL e Touring 
-, enquanto a traseira pos-
sui lanternas com guias em 
LED em todas as varian-
tes, que combinam com 
o atraente design do HR-V.

De série em todas as ver-
sões, o sistema de rebati-
mento de bancos Magic 
Seat agrega uma versati-
lidade única ao modelo, 
com três modos de utili-
zação: Utility, que permite 
rebater os bancos traseiros 

e ter uma superfície ver-
dadeiramente plana para 
acomodação de bagagens; 
Tall, que proporciona um 
espaço para acomodar ob-
jetos altos no assoalho do 
veículo, como um vaso de 
plantas, elevando o assen-
to dos bancos traseiros; e 
Long, para o transporte 
de volumes longos, como 
uma prancha de surf, re-
batendo também o encos-
to do banco do passageiro 
dianteiro. Com os bancos 

na posição normal, o HR-V 
oferece 437 litros de capa-
cidade do porta-malas, nas 
versões LX, EX e EXL, e 393 
litros na versão Touring.

Todas as versões trazem 
de série ar-condicionado, 
freio de estacionamento 
com acionamento eletrô-
nico e função brake hold, 
controle de cruzeiro e fa-
róis de neblina (halóge-
nos nas versões LX e EX e 
em LED nas versões EXL 
e Touring), bem como vi-

dros elétricos com um to-
que para subida/descida e 
destravamento do porta-
-malas por controle. 

A versão EX traz ar-con-
dicionado digital touchs-
creen, paddle shifts para 
trocas de marcha no vo-
lante, habilitando a simu-
lação de sete velocidades 
na transmissão CVT, bem 
como espelhos retrovisores 
com rebatimento elétrico.

Nas versões EXL e Tou-
ring, o HR-V oferece to-
dos os itens acima e ban-
cos revestidos em couro, 
central multimídia de 7” 
com navegador integra-
do, retrovisor interno foto-
crômico e sensores de es-
tacionamento dianteiros 
e traseiros, além da grade 
frontal com acabamento 
em black piano.

A versão topo de linha 
do HR-V traz equipamen-
tos exclusivos que posicio-
nam o SUV em um patamar 
superior. Além da perfor-
mance diferenciada, gra-
ças à adoção do motor 1.5 
Turbo, de 173 cv, combina-
do à transmissão CVT, o 
HR-V Touring oferece tec-
nologias únicas no modelo.

Na parte traseira, o lo-
gotipo “Turbo” e o sistema 
de escapamento em inox 
com duas saídas comple-
tam o design.

Equipado com a tecnolo-
gia Smart Entry, é possível 
a abertura do modelo sem 
o uso da chave, por apro-
ximação, enquanto o bo-

tão de partida torna ainda 
mais cômoda a operação 
do veículo.

O HR-V Touring oferece 
ainda o sistema Honda La-
neWatch, tecnologia com-
posta por uma câmera ins-
talada no retrovisor direito, 
que amplia o ângulo de vi-
são do motorista além do 
proporcionado pelo espe-
lho retrovisor, eliminando 
pontos cegos e projetando 
essa imagem ampliada no 
sistema multimídia, ao se 
acionar a seta, ou mesmo 
ao pressionar um botão na 
alavanca. 

Performance

Todas as versões do HR-V 
trazem motores eicientes. 
A LX, EX e EXL são equipa-
dos com o motor 1.8 16V 
FlexOne de até 140 cv na 
gasolina e 139 cv no etanol, 
que é combinado à trans-
missão CVT – com simula-
ção de sete velocidades e 
aletas para trocas de mar-
chas no volante, nas ver-
sões EX e EXL.

A versão Touring traz 
motor 1.5 turbo de qua-
tro cilindros, com calibra-
gem especíica para o HR-
V, que utiliza turbo de baixa 
inércia, injeção direta, va-
riação de tempo de aber-
tura das válvulas de admis-
são e escape (Dual VTC) e 
válvula wastegate eletrôni-
ca, gerando 173 cv a 5.500 
rpm, com o torque linear 
de 22.4 kgfm entre 1.700 
rpm a 5.500 rpm.

Traseira ganhou luminosos de LED para modernizar o carro
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‘A perseguição contra quem 
defende o Evangelho vai piorar’

PASTOR ANDREW BRUNSON:

O pastor norte-americano 
Andrew Brunson, que foi 
preso na Turquia por dois 
anos devido à sua fé, acredita 
que a perseguição aos cristãos 
nos Estados Unidos vai se 
intensificar por causa da 

“hostilidade” contra as pessoas 
que defendem o ensino de 
Jesus Cristo. “As pressões 
que estamos vendo em nosso 
país agora vão aumentar, e 
uma dessas pressões será a 
hostilidade contra as pessoas 
que abraçam o ensino de 
Jesus Cristo, que não têm 
vergonha de defendê-Lo”, 
disse Brunson durante o 
evento virtual Oração Global 
pela Integridade na Eleição 
dos EUA.

Brunson, que atuou como 

Pastor Brunson ficou preso por dois anos na Turquia

missionário na Turquia por 
mais de 20 anos, disse que 
colocou o foco em seu país 
de origem e tem sido toma-
do por um “sentimento de 
urgência” pelos EUA. “Não 
estamos prontos para essa 
pressão” e “não estar preparado 
é muito perigoso”, alertou. 

“Independentemente de quem 
tenha vencido essa eleição, 
acredito que a perseguição 
está chegando; e vai chegar 
rápido e em breve. Se o 
presidente Donald Trump 
tivesse prevalecido, isso iria 
atrasar a perseguição em 
nível governamental, mas 
não seria suficiente para nos 
livrar da hostilidade que está 
crescendo em nossa socie-
dade contra os seguidores 

de Jesus”, alertou Brunson.
“Jesus foi a pessoa mais 

amorosa e gentil da história, 
e mesmo assim foi chamado 
de mau; então, as pessoas não 

vão simplesmente discordar 
de nós. Elas vão dizer que 
somos maus e justificar tudo 
o que nos fizerem [contra 
nós] porque somos ‘pessoas 

más’. O que pesa em meu 
coração é que precisamos 
preparar nosso próprio co-
ração”, avisou Brunson.

O pastor acredita que um 
dos propósitos que Deus 
teve para ele na prisão era 

“aprender a perseverar em um 
nível mais profundo”. Hoje 
ele quer ajudar a igreja a estar 
preparada para perseverar.

Em março, o pastor já 
havia advertido sobre os 
desafios dos cristãos nos 

EUA, diante de uma cultura 
que está se tornando cada 
vez mais “hostil” aos valores 
bíblicos. “Há um preço por 
seguir Jesus. Nós ouvimos 
sobre o preço que é pago em 
outros países, mas, cada vez 
mais, acho que haverá um 
preço a ser pago aqui”, disse 
ele em um evento de mídia 
cristã da National Religious 
Broadcasters em Nashville, 
no Estado do Tennessee.

“É normal ter medo. A 
questão é: você resistirá 
apesar de seu medo? Você 
permanecerá fiel? No final, as 
pessoas vão pagar um preço 
por causa do Evangelho. No 
exterior, sim, mas também 
aqui... há um custo em seguir 
Jesus”, destacou.

REPRODUÇÃO

Em uma acalorada votação que invadiu os primeiros 
minutos da madrugada da sexta-feira passada, a Câmara 
dos Deputados aprovou a regulamentação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Criado 
para concentrar e distribuir recursos à educação básica, o 
fundo expirava neste ano e, por isso, precisava ser regula-
mentado para 2021. Depois de estabelecer um acordo com o 
deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES), relator do projeto, 
a oposição o acusou de ter roído a corda por encaminhar o 
texto com destaques à votação. A proposta agora será enviada 
ao Senado. Com quase todos os destaques aprovados, ficou 
permitido que os recursos sejam destinados a entidades de 
ensino profissionalizante do Sistema S; a escolas privadas 
confessionais (ligadas a igrejas), filantrópicas e assistenciais; 
e a instituições que oferecem contraturno escolar.

Duas semanas depois de perder o pai, o cantor Lu-
ciano Camargo, que faz dupla com seu irmão, Zezé Di 
Camargo, deu sua primeira entrevista e falou sobre o 
luto, sua família e o novo trabalho gospel. Em uma en-
trevista concedida à apresentadora Carolina Ferraz para 
o programa Domingo Espetacular, o cantor comentou o 
fato de não ter podido estar presente no velório do pai, 
pois havia testado positivo para Covid-19 e estava em 
isolamento. “Aquele abraço de conforto que você dá nas 
pessoas quando elas perdem alguém, por um momento 
triste, eu não pude dar e também não pude receber, por-
que eu estava isolado”, explicou Luciano. Ao falar sobre 
sua atuação na música gospel, Luciano reforçou que não 
deixará a dupla que faz com o irmão. “Gosto sempre de 
frisar que é um momento meu, pessoal, paralelo ao Zezé 
Di Camargo e Luciano”, afirmou.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) entrou 
com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra um 
parágrafo da Lei 14.021 que prevê medidas de proteção para 
comunidades indígenas durante a pandemia de coronavírus 
e que diz respeito à permanência de missionários religiosos 
em terras com povos isolados. A Apib pede que o STF declare 
inconstitucional texto do artigo 13 da Lei 14.021 sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro em julho e que permite a 
permanência de missionários em comunidades indígenas 
com apenas aval de equipe de saúde. Após distribuição do 
processo no STF, a relatoria do caso ficou com o ministro 
Luís Roberto Barroso. Na petição apresentada ao STF pela 
Apib em conjunto com o PT, a entidade argumenta que tal 
parágrafo viola o direito à saúde dos povos indígenas isola-
dos, dada a “possibilidade legal de ingresso e permanência 
de missões de cunho religioso” nessas áreas.

Verba para escolas ligadas a igrejas Luciano fala sobre o trabalho gospel Proteção para comunidade indígena

Brunson é acusado 
de atividades 
terroristas e 
espionagem pelas 
autoridades turcas
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Kaio Jorge é a arma do 
Santos hoje contra o Vasco

Artilheiro começou a temporada como quarta opção, mas está se firmando após boas atuações

BRASILEIRÃO

Raniel, Eduardo Sasha e 
Uribe já foram os centroa-
vantes titulares do Santos 
no ano. O jovem Kaio Jorge 
chegou a ser quarta opção. 
Um ficou doente e os outros 
dois deixaram o clube. Com 
o time sem opções e verbas 
para contratar, o jovem acabou 
ganhando espaço, se firmou, 
e hoje é a aposta do técnico 
Cuca para o time manter o 
embalo e desbancar o Vasco, 
às 16 horas, em São Januário, 
pelo Brasileirão.

Kaio Jorge vem tão bem 
no Santos que já virou rotina 
suas convocações à seleção 
brasileira Sub-20. E a cada jogo 
ganha a confiança do torcedor. 
Os dois gols na Libertadores 
diante do Grêmio o fizeram 
ser eleito o melhor do jogo 
e o conduziram à briga pela 
artilharia. Já foram cinco 
bolas nas redes no torneio.

Com a chance de Marinho 
ganhar descanso após acusar 
dores musculares, Kaio Jorge 
garante estar pronto para 
ser “o cara” em São Januário. 
Depois de usar reservas e ser 
goleado pelo Flamengo, desta 

Jovem artilheiro do Santos, Kaio Jorge marcou cinco vezes na Copa Libertadores

vez o Santos utilizará o que 
tem de melhor em busca 
da retomada das vitórias no 
Brasileirão.

O Vasco vem de cinco 
jogos sem triunfos e vai ter 
de atacar. Com seus velozes 
atacantes empolgados, o Santos 
vai explorar os contragolpes 
e o faro de gol apurado de 
Kaio Jorge para voltar do Rio, 

uma semana depois da dura 
derrota para o Flamengo, 
com um resultado positivo.

Curiosamente, Kaio Jorge 
podia estar brilhando com a 
camisa de outro time paulista. 
Aos 13 anos, ele foi reprovado 
em peneira do São Paulo, 
atual líder do Brasileirão, 
por não ter “estatura”. Foi 
para o Santos e hoje começa 

a brilhar na carreira.
Além da chance de Marinho 

ser poupado, outros dois 
nomes devem ser desfalque 
no Rio. O lateral-direito 
Pará também sofre com o 
desgaste físico e deve dar 
lugar a Madson. Jobson não 
joga no meio. Por outro lado, 
Diego Pituca retorna após 
duas partidas fora.

Com 38 pontos e sem 
riscos de perder a oitava 
colocação, o Santos quer 
subir na tabela e terminar 
entre os melhores para se 
garantir na Libertadores de 
2021. Mesmo com chance 
de se classificar vencendo a 
atual edição, a meta é ficar 
entre os seis melhores do 
Brasileirão.

O Vasco teve duas preciosas 
chances de deixar a zona de 
rebaixamento do Brasileirão 
em São Januário e desperdi-
çou. Mesmo com um triunfo 
hoje, ainda seguirá entre os 
quatro piores.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Santos FC

VASCO 
Fernando Miguel, 
Léo Matos, 
Jadson, 
Leandro Castán e 
Henrique; 
Andrey, 
Marcos Júnior e 
Martín Benítez; 
Gustavo Torres, 
Vinícius e 
Germán Cano. 
Técnico: 
Ricardo Sá Pinto.

SANTOS 
John; 
Madson,
Lucas Veríssimo, 
Luiz Felipe (Laércio) 
e Felipe Jonatan; 
Alison, 
Diego Pituca e 
Sandry; 
Lucas Braga, 
Kaio Jorge e 
Arthur Gomes. 
Técnico: 
Cuca.

VASCO 

SANTOS

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG).
Horário: 16 horas.
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ).

Ainda sem conseguir repetir 
a escalação do Corinthians, 
o técnico Vagner Mancini 
tenta reduzir os efeitos da 
falta de entrosamento da 
equipe. Na sexta-feira, ele 
deu atenção especial à posse 
de bola em mais um treino 
de preparação para o duelo 
contra o Goiás, amanhã, na 
Neo Química Arena.

Mancini reuniu o elenco 
numa atividade em campo 
reduzido para fortalecer a 
posse de bola e, por conse-
quência, o entrosamento do 
time. No treino, os jogadores 
trocavam passes até inverter 
a bola para o outro lado do 
campo, onde os atacantes 
dominavam e precisavam 
marcar contra os goleiros. 
Na sequência, o treinador 
deu atenção também a cru-
zamentos e finalizações.

Mancini terá ao menos uma 
baixa na equipe. O volante 
Cantillo sofreu estiramento 
no músculo adutor da perna 
direita e será desfalque certo. 
O técnico deve indicar a 
escalação do ataque somente 
momentos antes da partida 
contra o Goiás. O provável 
time para entrar em campo 
amanhã terá Cássio; Fagner, 
Bruno Méndez, Gil e Fábio 
Santos; Gabriel e Xavier (Ca-
macho); Ramiro, Cazares e 
Otero; Léo Natel (Jô). (E.C.)

Sem equipe
definida, Mancini
dá atenção à 
posse de bola

Corinthians 
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GLOBO, 21H00

A Força do Querer

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
A novela não é exibida aos domingos.

RECORD, 20H30 

Amor sem Igual

A novela não é exibida aos domingos.

SBT, 21H00

Chiquititas

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe

A novela não é exibida aos domingos.

A vida de cada um 
de nós é um pequeno 
passeio, uma curta 
passagem por este 
mundo, e o pior erro 
que alguém pode 
cometer é ficar 
vendo-a passar sem a 
viver plenamente.

Ter medo é natural, 
viver com cautela é 
sinal de inteligência, 
mas tudo isso em 
demasia acaba 
impedindo a pessoa 
de ser feliz, de 
experimentar. No final 

MOMENTO
especial

Ouse viver, não apenas sobreviver

*Maria Rosa Mieko

Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MAURICIO N. SOARES JUNIOR
DIA 21: BENEDITO N. DE SOUSA

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 

desejos sejam alcançados. Feliz aniversário! 

A vida me ensinou que ser forte é a 
única saída para todos os problemas 
que enfrentamos na vida.”

 cultura@jornaldat.com.br

o que importa é tudo 
que viveu, não quanto 
sobreviveu.

Ouse mais, ouse 
com alegria! A vida é 
uma e é sua, apenas 
sua, não importa o 
que diga, não importa 
o que pensem.
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Na última quinta-feira marquei presença no evento de lançamento do livro do 
querido Mateus Sartori . Com o título “Politica Cultural: Uma Construção Cole-
tiva” o autor recebeu amigos na loja Pro Ambiente na Carmela Dutra , na Vila 
Oliveira para a sessão de dedicatórias e com isso prestigiou e foi prestigiado. 
Um legião de nomes conhecidos passaram por lá e adquiriram um exemplar, 
mostrando assim a admiração e carinho com que Mateus conduziu noite tão 
especial e nem mesmo a chuva impediu que este evento fosse coroado de 
sucesso . Agradeço a atenção para comigo e aqui não poderia deixar de evi-
denciar este gostoso encontro cultural . Mateus também deixa um belo legado 
frente a Secretaria Municipal de Cultura no qual atuou com muita excelência 
nos mandatos do qual foi convidado e mostrou competência e com certeza 
deixará saudades frente a pasta.

LançamentoEvento de 

Osny Garcez,  Lilian Gumieiro Loducca e Ana Rosa 
Augusto Rodrigues.

Geraldo e Simone Garippo

Nancy,  Ítalo e  Juliane Maia

Selmo e Maria do Carmo Reipert.

André Loducca e Lilian Gumieiro Loducca

Marilei Schiavi e Anderson 
Melo com Lívia e Júlia.

Karina,  Bethânia e Mateus Sartori

Domingo

Ângela Custódio, Elizabete 
Giron Thuler, Zelinda Eguchi, 
Silvana Pereira, Tatiana R. Cam-
pos Souza , Larissa Gabriele e 
Fábio Braghiroli.
Segunda-feira

Joaquim Siqueira , Hamilton 
Aoki, Karina Avancini Cleto, 
Aurea Quadra , Liliane Salú, 
Mayara Hawana e Daniele 
Oliveira.

ANIVERSARIANTES

DO DIA


