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‘Pedágio nunca esteve tão  
próximo’, lamenta movimento 

Caminho 

Livre

 Grupo que 
encabeça luta 
contra instalação 
de uma praça 
de cobrança na 
Mogi-Dutra está 
pessimista e prevê 
derrota para Artesp

SEM PREVISÃO

  Prefeitura vai pressionar Estado para 
abertura do restaurante. Cidades, página 3

O movimento Pedágio Não se 
mostrou pessimista em relação a 
batalha travada contra a instala-
ção de um posto de cobrança na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88) por 
meio do projeto de concessão de 
rodovias paulistas proposto pela 
Agência de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp). Segundo a 
liderança do movimento, tal percep-
ção é proveniente de dois aspectos 
primordiais: a pesquisa realizada às 
margens da rodovia – na altura do 
km 45 – com motoristas que trafe-
gam pela via e informações recentes 
de bastidores. Cidades, página 5

Bom Prato de Jundiapeba 
permanece fechado

Com a rodovia duplicada, cresce o temor da instalação do pedágio

Mogi News/Arquivo
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Suplemento

Mogi News estreia caderno 
com dicas de saúde

Os leitores do Mogi News ganham mais conteúdo com 
o caderno Maturidade + Saúde, um guia para um viver 

mais saudável, páginas 10 e 11
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TRABALHO I
O prefeito Caio Cunha (Pode) esteve re-

unido na semana passada com líderes 

dos agricultores de Mogi das Cruzes 

na sede Prefeitura. O chefe do Execu-

tivo municipal conversou com Daniel 

Aoyagui e Frank Tuda, representan-

tes do Bunkyo, e o vereador Pedro Ko-

mura (PSDB). No encontro, demandas 

antigas foram apresentadas a Cunha, 

como a poda de árvores, melhorias na 

segurança e mais infraestrutura na re-

gião rural da cidade.

TRABALHO II
Outros encontros do chefe do Execu-

tivo mogiano também ocorreram na 

semana passada. O prefeito Cunha se 

reuniu com empresários da empresa 

Renova, especializada em criar produ-

tos a partir de resíduos sólidos, e da em-

presa Winover, empresa de call center 

instalada em Mogi. Todos os encon-

tros, como de costume na atual ges-

tão, foram compartilhados por meio 

das redes sociais.

DEFINIÇÕES NA CÂMARA
Na Câmara Municipal, a expectativa é 

de que as Comissões Permanentes te-

nham seus presidentes definidos logo 

no começo desta semana. Na última 

quarta-feira, durante sessão ordinária, 

foi divulgado quais vereadores integra-

riam os grupos temáticos de trabalho 

do Legislativo. Agora, a expectativa é 

para saber os nomes dos presidentes 

de cada comissão.

NOVOS VEREADORES I
Como já era esperado, os parlamenta-

res de primeira viagem estão, de fato, 

mais próximos dos mogianos nas re-

des sociais. Em suas páginas e perfis, 

os vereadores eleitos pela primeira vez 

estão compartilhando suas agendas, 

os bastidores das sessões ordinárias e 

a rotina de um parlamentar.

NOVOS VEREADORES II
Um dos que representa essa renova-

ção na Câmara é Maurino José da Sil-

va (Pode), o Policial Maurino. No seu 

Instagram, o vereador vem compar-

tilhando as visitas em seu gabinete e 

reuniões que vem realizando fora da 

Câmara. Como exemplo, a visita que 

fez a sede do Sindicato dos Rodoviá-

rios de Mogi, onde foi recebido pelo 

presidente Félix Barros.

•••

editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Batalha difícil

O 
pessimismo apresentado nos últi-
mos dias pelo movimento Pedágio 
Não em relação à batalha travada 
contra a instalação de um posto 

de cobrança na rodovia Mogi-Dutra (SP-88) 
por meio do projeto de concessão de rodo-
vias paulistas, é válido e tem seus motivos.

Em entrevista recente à reportagem, Pau-
lo Bocuzzi, um dos cabeças do movimento 
contra a proposta da Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo (Artesp), afirmou 
que “infelizmente o pedágio nunca esteve tão 
próximo de acontecer em Mogi das Cruzes”.

Além de informações privilegiadas que ainda 
não puderam ser passadas, a pesquisa realiza-
da às margens da rodovia – na altura do km 
45 – com motoristas que trafegam pela via, dá 
ainda mais força à possibilidade da instalação 
do tão temido posto de cobrança, ou, ao me-
nos, de que o edital sairá do papel em breve.

Corroborando com a teoria de que o pedá-
gio nunca esteve tão perto de se tornar reali-
dade, o Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER) informou ao Grupo Mogi News 
que a pesquisa realizada na via é de autoria da 
concessionária Ecorodovias, responsável por 

concessões no Estado. O DER ainda afirmou 
que a empresa tem liberação para continuar 
com a pesquisa até 14 de março.

Para tentar frear o pedágio, Bocuzzi, repre-
sentando o movimento Pedágio Não, disse 
que mais manifestações serão realizadas em 
Mogi, para que o tema não caia no esqueci-
mento e a proposta avance em silêncio. Além 
disso, também está sendo estudada a criação 
de uma frente parlamentar na Assembleia Le-
gislativa para que os deputados estaduais im-
pulsionem, de forma oficial, a causa popular.

Antes do tema esfriar, devido à pandemia do 
coronavírus, a Artesp já havia anunciado que 
a instalação do pedágio havia sido descartada. 
Além da animadora notícia, o departamento 
também informou que estudos estavam sen-
do realizados para propor um novo local ao 
posto de cobrança, “ciente das demandas e 
preocupações da região de Mogi”.

Mesmo com tais promessas, que, à primeira 
vista são positivas, ainda há o temor da po-
pulação com a possibilidade de instalação do 
posto de cobrança em outros pontos da via 
já que, segundo os últimos posicionamentos 
da agência, o pedágio pode ser realocado.
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CHARGE

FELIPE ANTONELLI 

Mauro Jordão é médico.

 O pensamento conceitual 
na Grécia antiga (1000 a.C.) 
sobre a sexualidade humana 
se resumia na crença de haver 
apenas um sexo: o masculino. 
A mulher era mulher porque, 
ainda, não tinha alcançado o 
grau de calor do corpo exigi-
do para a perfeição evoluti-
va, isto é, tornar-se homem.

Lembro-me da história da 
mulher que estava à noite no 
calçadão da praia admirando 
o céu estrelado que se esten-
dia pelo mar adentro, quan-
do viu uma estrela cadente. 
Então, toda entusiasmada, 
pediu: “Estrelinha, estrelinha, 
faça que eu consiga fazer de 
modo correto uma baliza, 
porque já cansei da gozação 
do meu marido!” Sabe o que 
aconteceu? Virou homem.

Platão afirmava ser a mu-
lher a reencarnação de um ho-

mem que estava sendo aper-
feiçoado pelos deuses. Para 
Aristóteles, a mulher sendo 
um corpo sem calor estava 
despojada de alma; portan-
to, não era pessoa. O único 
propósito biológico de um 
corpo sem alma é a procria-
ção, e não objeto de prazer; 
resultando desse fundamento 
cultural a recomendada prática 
do homossexualismo mascu-
lino entre os gregos, e depois 
herdada pelos romanos.

Essa conceituação da mu-
lher ser um ser inferior, ainda, 
se arrastou por muitos sécu-
los, dentro e fora da Igreja, 
em nossa era cristã. No início 
do século XVIII a Inquisição, 
tribunal eclesiástico instituí-
do pela Igreja com o fito de 
investigar e julgar sumaria-
mente pretensos hereges e 
feiticeiros, lança na fogueira 

muitas mulheres tachadas de 
bruxa, simplesmente por pos-
suírem o saber para atender as 
necessidades da sociedade na 
qual viviam, principalmente 
como parteiras, denunciadas, 
por esta razão, pelo ciúme e 
inveja dos “doutos” médicos 
formados nas recentes uni-
versidades espalhadas por 
privilegiadas regiões.

Como uma mulher, reco-
nhecida como um ser inferior, 
e impedida de cursar uma fa-
culdade, podia ter tanto co-
nhecimento? Somente por 
ser possuída pelo demônio. 
Então, fogo nela! No perío-
do renascentista, a mulher, 
finalmente, foi reconhecida 
como tendo uma identidade 
feminina, consolidando assim 
a sua humanização.
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Prefeitura negocia com o
Estado abertura do Bom Prato

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes pretende se reunir 
com o governo do Estado 
para negociar a abertura do 
Restaurante Popular de Jun-
diapeba. Sem data definida, 
ainda, o Executivo Municipal 
informou que, dentro das 
próximas semanas, deverá 
promover o encontro para 
solicitar uma parceria para 
montagem e instalação dos 
equipamentos necessários 
para início dos atendimentos.

Finalizado em dezembro 
do ano passado, o prédio 
que receberá a unidade do 
Bom Prato, aguarda tratativas 
entre o governo municipal 
e estadual para início das 
atividades. A construção 
está localizada na esquina 
da avenida João de Souza 
Branco com a rua Doutor 
Francisco Soares Marialva, 
ao lado da nova Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
24 horas de Jundiapeba.

O novo restaurante tem 
300 metros quadrados de 
área construída, com amplo 

Jundiapeba

salão para 200 lugares. O 
objetivo é ampliar a rede de 
atendimento social já existente 
em Jundiapeba para cobrir 
as demandas da população 
local. O investimento da obra 
foi de R$ 1.033.666,60 e a 
unidade seguirá o padrão 
de preços do programa, 
que serve café da manhã a  
R$ 0,50, almoço e jantar a R$ 1.

Após inaugurada, a unidade 
será a segunda a atender a 
população mogiana. A primeira 

está localizada no centro da 
cidade, na rua Flaviano de 
Melo. Durante a primeira onda 
da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), o restaurante do 
centro chegou a oferecer re-
feições dispostas em marmitas 
para evitar aglomerações no 
refeitório. Segundo informa-
ções da Secretaria de Estado 
de Assistência Social, entre 
julho e dezembro de 2020, 
foram entregues mais de 5 
mil refeições. (L.K.)

Prédio entregue em dezembro custou R$ 1 milhão

Ney Sarmento/PMMC

Entrega de cestas básicas 
segue hoje no Pró-Hiper

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Mogi 
das Cruzes mantém hoje 
um plantão para entrega de 
cestas básicas do Programa 
Alimento Solidário, das 9 
às 16 horas, no Pró-Hiper, 
com entrada pela avenida 
Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 
540, no bairro do Mogilar 
(lado oposto ao drive-thru 
da vacinação).

As entregas das cestas básicas 
se destinam exclusivamente 
aos moradores previamente 
selecionados de acordo com 
os critérios definidos pelo 
governo do Estado. Isto é, a 
família deve estar cadastrada 
no CadÚnico e ter renda 
per capita declarada de até  
R$ 89,00. O programa ga-
rante apoio às famílias que 
enfrentam dificuldades em 
função da pandemia da 
Covid-19.

Na semana passada, a 
Assistência Social realizou 
as entregas em Braz Cubas 
(total de 1.839 cestas) e na 
Vila Natal (3.081 cestas). Em 

Alimento Solidário

todos os locais, o trabalho 
foi realizado nas unidades 
do Crescer. Nesta semana, 
as entregas foram no Cres-
cer do centro, com o total 
de 1.839 cestas. Cezar de 
Souza e os bairros da Divisa 
completam o cronograma 
ainda no mês de fevereiro.

As famílias precisam ir 
até o local para fazer a reti-
rada, porém, pensando na 

segurança sanitária de todos, 
foi definido o parcelamento 
ao longo de vários dias, para 
evitar aglomerações e respei-
tar o distanciamento social.

Para saber se você tem 
direito e a data de entrega 
acesse https://bit.ly/consulta-

-cesta. Mais informações pelos 
telefones (11) 4798-6920 
e (11) 4798-6994 ou pelo 
WhatsApp (11) 97273-1812.

Horário de distribuição das cestas é das 9 às 16 horas

Divulgação/PMMC

Donos de quase 40 mil carros 
pagaram IPVA à vista em Mogi

Outros 35,3 mil fizeram o pagamento da primeira parcela; no total, valor arrecadado chegou a R$ 63,9 milhões

IMPOSTO

Proprietários de quase 40 
mil automóveis em Mogi 
das Cruzes já efetuaram o 
pagamento integral do Im-
posto sobre Propriedades 
de Veículos Automotores 
(IPVA) esse ano. Outros 35,3 
mil fizeram o pagamento da 
primeira parcela. No total, o 
valor arrecadado até 20 de 
janeiro por meio do tributo 
foi de R$ 63,9 milhões, o mais 
elevado entre as cidades do 
Alto Tietê, segundo dados 
divulgados pela Secretaria 
de Estado da Fazenda.

Para aproveitar um desconto 
de 3% sobre o valor total do 
imposto, os proprietários de 
39.369 veículos em Mogi 
já realizaram o pagamento 
integral do IPVA cobrado 
pelo Estado este ano. Até 
o momento, a cidade teve 
o maior número de con-
tribuintes contabilizados e, 
consequentemente, o maior 
valor arrecadado no Alto Tietê. 

Além dos proprietários 

que optaram pelo pagamento 
integral, resultante na soma 
de R$ 48.539.579,70 pagos 
aos cofres do Estado, outros 
35.307 veículos registrados 
em Mogi também já tive-
rem a primeira parcela do 
IPVA paga. Neste grupo de 
pagamentos parcelados o 

montante arrecadado é de 
R$ 15.399.474,26. Soma-
dos, os dois grupos totali-
zam 74.676 automóveis e  
R$ 63.939.053,96 pagos de 
IPVA em Mogi.

A receita do IPVA é apro-
veitada pelo Estado para 
custear os gastos públicos com 

segurança, saúde, educação 
e transporte. Além disso, os 
valores também pode ser 
utilizados para investimentos 
em obras públicas, incluindo 
a conservação, construção e 
segurança das estradas.

Alto Tietê
Depois de Mogi, a cidade 

do Alto Tietê com o maior 
número de contribuintes é 
Suzano. Neste ano, já foram 
arrecadados R$ 26.123.480,51 
de 37.262 veículos. Desse total, 
17.976 veículos quitaram 
integralmente o IPVA 2021 
e 19.286 estão em dia com 
a primeira parcela do tributo. 

Em seguida, de acordo 
com os dados da Secretaria 
da Fazenda, Itaquaquecetuba 
responde pelo terceiro maior 
valor arrecadado da região, 
R$ 18.027.279,18 recebidos 
de 31.317 automóveis. Pouco 
menos da metade dos contri-
buintes preferiu pagar o valor 
integral do imposto: foram 
14.360. Os 16.957 restantes 
optaram pelo pagamento 

parcelado e já estão quites 
com o primeiro vencimento. 

Os proprietários de 14.879 
veículos registrados em Aru-
já já pagaram a soma de 
R$ 12.944.935,26. Dos mais 
de 14,8 mil automóveis, 7.637 
efetuaram o pagamento in-
tegral e 7.242 escolheram a 
contribuição parcelada. 

Abaixo do valor de  

R$ 10 milhões pagos por 
meio do IPVA, encontram-

-se as cidades de Poá, Ferraz 
de Vasconcelos, Santa Isabel, 
Guararema, Biritiba Mirim 
e Salesópolis (veja quadro 
acima). Em conjunto, esses 
municípios totalizam mais de 
47,7 mil automóveis, repre-
sentando  R$ 29.760.021,35.

* Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel* Saiba mais

Veículos e arrecadação total por município 

Cidade Total de veículos Arrecadação (R$)

Arujá 14.879 R$ 12.944.935,26

Biritiba 3.315 R$ 1.884.613,66

Ferraz 15.397 R$ 9.038.687,83

Guararema 4.846 R$ 3.422.148,86

Itaquá 31.317 R$ 18.027.279,18

Mogi 74.676 R$ 63.939.053,96

Poá 14.220 R$ 9.360.510,01

Salesópolis 2.450 R$ 1.372.467,20

Santa Isabel 7.499 R$ 4.681.593,79

Suzano 37.262 R$ 26.123.480,51

Total 205.861 R$ 150.794.770,26 

Pagamento à vista garantiu desconto de 3% do IPVA

Divulgação
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Prefeitura negocia para 
regularizar área na Vila Cléo

A Coordenadoria Mu-
nicipal de Habitação vem 
buscando soluções para 
famílias que ocupam irre-
gularmente um núcleo de 
propriedade particular na 
Vila Cléo.  A área fica nas 
proximidades do Cempre 
Benedito Ferreira Lopes e 
tem aproximadamente 40 
mil metros quadrados. O 
objetivo da Prefeitura é ne-
gociar com os proprietários 
para proceder com a regula-
rização fundiária do núcleo, 
seguida por implantação de 
infraestrutura.  

O secretário municipal de 
Assuntos Jurídicos, Sylvio 
Alkimin, que também res-
ponde pela Coordenadoria de 
Habitação, reuniu-se ao longo 
dos últimos dias com várias 
dessas famílias e destacou a 
importância de que todas se 
unam, preferencialmente sob 
a forma de associação, para 
que o trabalho transcorra de 
forma organizada e célere.

“A experiência nos mostra 
que grupos organizados 

Moradias irregulares

resolvem problemas. Estamos 
falando de uma área grande, 
que foi ocupada por diver-
sas famílias ao longo dos 
últimos anos. A Prefeitura 
já se comprometeu a fazer 
sua parte. Vamos convocar o 
proprietário para tratativas, 
porém precisamos que as 
famílias colaborem, unam-se 
e de preferência constituam 
formalmente uma associação”, 
pontuou.

propriedade das quadras 
irregularmente ocupadas 
e também concretizar eta-
pas fundamentais, como a 
realização do levantamento 
planialtimétrico.

Uma das possibilidades 
aventadas é que as próprias 
famílias, por meio de uma 
associação, arquem com os 
custos desse levantamento, a 
exemplo de outros casos de 
ocupação em áreas particu-
lares, em que essa alternativa 
foi adotada com êxito. Isso 
contribui para que o processo, 
que por natureza é complexo 
e demanda tempo, ocorra 
mais rapidamente.

“É importante não só que 
as famílias se unam, como 
também que documentem 
a situação. Quanto mais 
elementos tivermos, mais 
rapidamente conseguiremos 
fazer com que as escrituras 
cheguem a essas famílias. 
Estamos do mesmo lado, 
mas somente com organi-
zação teremos celeridade”, 
finaliza o secretário.

Canções de artistas locais 
são lançadas no Youtube

O projeto Autoral do 
Canto LAB permitiu, em 
janeiro, que o Espaço Cul-
tural Canto de Cabocla 
mantivesse a criação musical. 
Com recursos da Lei Aldir 
Blanc (LAB), três músicas de 
artistas de Mogi das Cruzes 
foram lançadas no YouTube. 
Os vídeos e os posts nas 
redes sociais alcançaram 
milhares de pessoas, o que 
faz com que a gestão con-
firme a produção de uma 
nova canção, em formato 
bônus, sem data prevista 
para o lançamento.

A primeira das faixas 
disponibilizadas é ‘Ine-
xorável’, de Kau (Kauê 
Moro Caldas). A segunda 
é  ‘Desse Jeito’, de Sabrina 
Pacca, e a terceira é ‘Ira’, de 
Sandra Vianna. Todas elas 
integram álbuns que serão 
lançados em 2021 pelo Es-
túdio Municipal de Áudio 
e Música de Mogi (Emam), 
também com recursos da 
Lei Aldir Blanc.

Para Kau, foi “um prazer 

Lei Aldir Blanc

imenso” participar do pro-
jeto. “Fiquei extremamente 
lisonjeado com o convite 
e achei muito bacana a 
recepção do público”.

Para Sabrina Pacca, cantora, 
compositora e jornalista 
que atua artisticamente 
em Mogi das Cruzes há 
20 anos, também “foi mui-
to importante participar”. 

“Ainda estou engatinhando 
na divulgação do meu tra-
balho autoral e o Autoral 
do Canto serviu de mola 
propulsora”, diz ela, que 
agora foca na produção 
do disco ‘Canela’.

Balanço
Cantora, compositora, 

produtora cultural e gestora 
do Canto de Cabocla – Casa 
Cutural, Sandra Vianna 
conta que o Autoral do 
Canto LAB é resultado de 
um trabalho que começou 
em 1999, com o projeto 
‘Música por um Mundo 
Melhor’, que “unia música 
de qualidade e cidadania” 

em Mogi das Cruzes.
“No palco, sempre um 

veterano e um novato. Pas-
saram por lá, Xê Casanova, 
Rui Ponciano, banda Shiva, 
Maurício Rodrigues, Car-
los Mello, Meyson, Regis 
Danton, Tânia Melo, Carol 
Ferraz, e tantos outros”, 
lembra ela.

Depois de uma passa-
gem pela capital, em 2011, 
Sandra volta à cidade e 
segue o projeto, agora com 
o nome ‘MercaSom’. Foi 
nesse momento, quando 
o foco era a necessidade 
da “valorização das artes e 
das tradições”, que surgiu 
o nome “Canto de Cabo-
cla”. Seis anos mais tarde a 
ideia se transforma em casa 
cultural, que impedida de 
continuar suas atividades 
por conta do isolamento 
social, fechou as portas em 
2020 e acumulou dívidas. 
As contas foram quitadas 
com a continuidade dos 
projetos. Ou seja, com a 
Lei Aldir Blanc.

Volta das aulas híbridas pode 
ser alento para as papelarias

A partir de amanhã, alunos começam, de forma reduzida e com restrições, a retornar às salas de aulas

COMÉRCIO

O retorno das aulas em 
modelo híbrido nas escolas 
particulares de Mogi das 
Cruzes tem aquecido o 
comércio de papelarias na 
cidade. Isso porque, com 
as aulas presenciais, novas 
atividades podem voltar 
a ser executadas em sala, 
o que gera a necessidade 
da compra de materiais 
específicos. Dentre os mais 
procurados estão  cartolina, 
papel contact, papel EVA e 
tintas guache.

Os comerciantes, no entanto, 
ainda não se recuperaram 
dos prejuízos gerados pela 
pandemia da Covid-19, que 
teve início em março do 
ano passado. Pouco tempo 
depois as aulas presencias 
foram suspensas e, desde 
então, as papelarias vêm 
acumulando prejuízos. 

Agora, com o retorno 
das aulas, mesmo que com 
restrições e capacidade re-
duzida nas salas de aula, o 

setor espera poder melhoras 
as vendas. 

A vice-presidente da 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
Fádua Sleiman, afirmou 
ontem que as expectativas 
ainda não são positivas, 
mesmo com o retorno em 
formato híbrido. “Houve 
um aquecimento das vendas 
devido ao retorno das aulas 
nas escolas particulares e a 
expectativa de retorno das 
municipais. Porém, ainda 
não há expectativas boas 
em relação ao aumento 
significativo das vendas”, 
apontou Fádua.

A situação para os comer-
ciantes que trabalham neste 
setor poderia ser um pouco 
melhor se, na sexta-feira 
passada, os professores do 
Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de 
São Paulo (Apeoesp) não 
tivessem aderido à greve 
sanitária contra a realiza-
ção das aulas presenciais. 
Mesmo assim, o Governo 

do Estado determinou o 
retorno dos alunos às ins-
tituições de ensino a partir 
desta segunda-feira. 

Além deste, o principal 
motivo para o pessimismo 
na venda nas papelarias é 

a diminuição de compra 
dos materiais com preços 
mais elevados, como as 
mochilas, materiais bási-
cos e ferramentas para a 
produção de atividades 
manuais. Em decorrência 

das aulas virtuais, tornou-se 
desnecessária a compra de 
todos estes materiais.

As aulas híbridas das escolas 
particulares e estaduais que 
iniciam, em maioria, nesta 
segunda-feira, têm sido, ao 

menos, como uma luz no 
fim do túnel para os lojistas. 

Para Eric Utsunomiya, 
que atua no setor adminis-
trativo da papelaria Esther 
Shop, localizada no centro 
de Mogi, revelou que nesta 
semana as vendas “deram 
uma animada”. “Conse-
guimos vender um pouco 
mais nessa semana. Na 
maioria, os pais que mais 
vêm comprar são os que 
têm filhos estudantes de 
escolas particulares”, contou. 
Utsunomiya disse ainda 
que vai esperar a próxima 
semana para identificar 
se as vendas continuarão 
subindo.

Já Cristina Nishina, pro-
prietária do Bazar Central, 
no centro, também lamentou 
que as vendas ainda estejam 
baixas. “Grande parte dos 
pais só compra materiais 
simples, como lápis, ca-
netas e cadernos. Os que 
mais têm comprado têm 
filhos ingressos em escolas 
particulares”, explicou. 

Thamires Marcelino

 Maioria das vendas ocorre devido à volta das aulas particulares

Felipe Claro

Uma sugestão é que 
as famílias arquem 
com os custos do 
levantamento

A área já foi mapeada 
pela Habitação como Zona 
Especial de Interesse Social 
(ZEIS). Para que a regulari-
zação aconteça, é necessário 
negociar a transferência da 
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Pedágio na Mogi-Dutra está 
perto de se tornar realidade

Informação foi passada pelo movimento Pedágio Não, que se mostrou pessimista com a possibilidade da tarifa

CABO DE GUERRA

O movimento “Pedágio 
Não” se mostrou pessimista 
em relação a batalha travada 
contra a instalação de um 
posto de cobrança na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88) por meio 
do projeto de concessão de 
rodovias paulistas proposto 
pela Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp). 
Em entrevista à reportagem, 
um dos principais líderes 
do grupo, Paulo Bocuzzi, 
afirmou que “infelizmente 
o pedágio nunca esteve tão 
próximo de se tornar reali-
dade em Mogi das Cruzes”.

Segundo a liderança do 
movimento, tal percepção é 
proveniente de dois aspectos 
primordiais: a pesquisa rea-
lizada às margens da rodovia 

– na altura do km 45 – com 
motoristas que trafegam pela 
via e informações recentes de 
bastidores, as quais Bocuzzi 
preferiu não informar.

Após o assunto ganhar 
repercussão nas redes sociais, 

A luta continua: Durante o ano passado,diversos protestos foram realizados

o Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) informou 
que a pesquisa realizada na 
Mogi-Dutra é de autoria da 
concessionária Ecorodovias, 
responsável por diversas 
concessões. O DER ainda 
afirmou que a empresa tem 
liberação para continuar com 
a pesquisa até 14 de março.

Na página do Facebook 
do Movimento Pedágio Não, 
o grupo publicou um vídeo 
em que um motorista– com 
auxílio da Polícia Militar - é 
entrevistado por uma mulher, 
às margens da rodovia Mogi-

-Dutra. No formato de uma 
pesquisa, a entrevistadora 
questiona a frequência com 
que o motorista passa pela 
via. A reportagem tenta a 

confirmação por parte da 
Artesp se a pesquisa seria 
encomendada pela agência.

Apresentada em setembro 
de 2019, a concessão preten-
dida pela Artesp englobará 
240 quilômetros de rodovias, 

desde a saída de São Paulo 
até o litoral. A estimativa 
inicial era de R$ 3 bilhões 
em investimentos, além de  
R$ 2,8 bilhões para a operação 
e implantação de serviços 
modernos nas rodovias. No 

Alto Tietê, o projeto inclui 
trecho que engloba a Mogi-

-Dutra, desde Arujá, até a 
Mogi-Bertioga. O pedágio 
estava sendo estudado para 
ser instalado no km 45 da 
Mogi-Dutra, funcionando 

nos dois sentidos.
Em setembro do ano passado, 

após diversas manifestações 
contrárias à instalação do 
posto de cobrança, o Conselho 
Gestor de Parcerias Público-

-Privadas do Estado de São 
Paulo aprovou a publicação 
do edital de concessão do 
lote de rodovias do litoral 
para que ocorresse em de-
zembro deste ano. O avanço 
foi novamente recebido com 
indignação pela população, 
que voltou a se organizar para 
barrar a proposta. A Artesp 
confirmou que o edital ficará 
para 2021.

“Estamos preparando mais 
manifestações contrárias 
ao pedágio. Estamos tam-
bém estudando a criação 
de uma frente parlamentar 
na Assembleia Legislativa 
para que os deputados nos 
ajudem a barrar essa pro-
posta”, antecipou Bocuzzi.

Questionada sobre a data 
de lançamento do edital de 
concessão, a Artesp afirmou 
que ainda não há previsão.

Felipe Antonelli
Mogi News/Arquivo

“Infelizmente o 
pedágio nunca 
esteve tão próximo 
de acontecer em 
Mogi das Cruzes”
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Movimento exige revogação 
de cobrança da taxa do lixo

 Para organizadores, lei foi aprovada “às escondidas”, sem debate e estudos de impacto econômico e social

MOBILIZAÇÃO

Em plena a crise econômica 
agravada pela pandemia, o 
movimento “Não à taxa do 
Lixo em Itaquaquecetuba” 
contesta a implementação de 
uma cobrança para coleta de 
lixo no município. De acordo 
com os organizadores da ação, 
a nova taxa, além de ter sido 
aprovada “às escondidas” e 
sem um debate público, não 
contempla estudos de impac-
to econômicos e sociais. O 
movimento exige a revogação 
da lei, que tem prazo para 
começar a vigorar no início 
de abril.

Aprovada três dias antes do 
Natal do ano passado, a Lei 
Complementar Nº 318/2020 
instituiu em Itaquá a Taxa de 
Serviço de Coleta, Remoção, 
Transporte e Destinação Final 
de Lixo e Resíduos (TSLR). 
Com valores determinados 
em R$ 0,30 por cada metro 
quadrado (m²) residencial 
construído e R$ 0,40 por 
m² comercial, a nova taxa 
poderá sair até mais cara 

do que o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
para boa parte da população. 
Com imóveis, em média, com 
125 m² construídos, a taxa 
alcançará a soma mensal de 
R$ 37,50, ou seja, R$ 450 
no ano.

“Essa nova cobrança ignora 
a dificuldade pela qual o povo 
de Itaquá está enfrentando 
durante a pandemia. É uma 
crueldade em um momento 
tão difícil”, aponta o advo-
gado itaquaquecetubense, 
Adervaldo José dos Santos, 
um dos organizadores do 
movimento contra a taxa.

“A lei foi aprovada plena a 
fase de transição de governo 
por boa parte dos vereado-
res que hoje faz parte da 
gestão do prefeito Eduardo 
Boigues (PP), como o atual 
vice-prefeito Vando Estouro 
(Pode), secretários de Saúde 
e Serviços Urbanos, Edson 
da Paiol (PP) e Xandão (PP), 
assim como o novo presidente 
da Câmara, David Neto (PP)”, 
completou.

O advogado suspeita que, 

sendo uma lei impopular, o 
objetivo da aprovação às pres-
sas no final da gestão anterior 
foi uma tentativa de evitar o 
desgaste do novo governo. “A 
omissão da Prefeitura sobre 
o tema aumenta a descon-
fiança e, nas poucas vezes 
em que o prefeito Boigues se 
manifestou sobre a taxa, fez 
uso de argumentos inválidos 

para sustentar a cobrança. O 
primeiro deles é dizer que 
não se poderia renunciar a 
receita, mas a taxa foi apro-
vada após a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
Também alega que trata-se 
de uma imposição da Novo 
Marco Legal do Saneamento, 
o que é mentira, já que a 
lei Federal ainda permite o 

subsidio do serviço”, explicou 
Adervaldo. 

O professor da UneAfro 
Itaquá e integrante do mo-
vimento contra a taxa, Igor 
Santos, complementa dizendo 
que mesmo se o interesse 
fosse cumprir com prazos, a 
Prefeitura deveria dar priori-
dade a outros assuntos mais 
urgentes. “Estamos há seis 

anos com o Plano Diretor 
atrasado e é uma incoerência 
usar o Marco Legal do Sa-
neamento como argumento, 
quando Itaquá não cumpre 
nem com a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, em vigor 
desde 2010”, alerta.

O professor também clama 
que a cobrança desconsidera 
as condições da população, 
já que metade dos itaquaque-
cetubenses tem renda menor 
de um salário mínimo. “Essa 
taxa só prejudica os mais 
pobres e o poder público 
precisa apresentar uma al-
ternativa, discutindo com 
o povo a forma mais justa 
de solucionar a questão”, 
disse Igor.

Prefeitura
A reportagem questionou 

a Prefeitura de Itaquá sobre a 
nova taxa, mas o Executivo 
preferiu não comentar o 
tema, mas informou que está 
analisando juridicamente 
para obter um parecer sobre 
o assunto.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Adervaldo: ‘Cobrança ignora 
dificuldades do povo na pandemia’

Divulgação

Segundo Igor, falta discussão para 
solucionar a questão

Divulgação

Turismo repassa à região 
R$ 5 milhões em 2020

Municípios turísticos do 
Alto Tietê receberam mais de  
R$ 5 milhões do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos 
(Dadetur) em 2020. 

Ao todo, quatro dos dez 
municípios que compõe a 
região foram contemplados 
pelo repasse, Poá recebeu o 
maior valor. Com a verba, 
a Secretaria de Turismo do 
Estado pretende estimular 
o reaquecimento do setor e 
preparar as cidades para o 
retorno da demanda turística 
após a vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19). 

Juntos, os Municípios de 
Interesse Turístico (MITs) 
localizados no Alto Tietê 
receberam 

R$ 5.090.000 no ano 
passado. A Estância Hi-
dromineral de Poá levou o 
maior montante do valor 
destinado, sozinha, a cidade 
recebeu R$ 3,6 milhões do 
Dadetur – órgão da Secretaria 

Verba

de Turismo do Estado. A 
Estância Turística de Sa-
leóspolis sacou R$ 792 mil 
para seus projetos do setor 
no município, Guararema 
recebeu R$ 398 mil e Santa 
Isabel R$ 300 mil. 

“Esse repasse recorde foi 
importante principalmente 
pelo cenário de pandemia, 
cruel com todo o setor de 
turismo. As cidades pude-
ram investir, o que gerou 
empregos em outros setores, 

como na construção civil, e 
manteve a economia local 
aquecida”, justificou Vinicius 
Lummertz, secretário de 
Turismo do Estado. 

A verba do Dadetur é um 
recurso que está disponível 
para cada estância no orça-
mento do Estado todos os 
anos. E, para recebê-lo, a 
Prefeitura deve determinar 
quais serão os objetos dos 
convênios a serem celebrado.

* Texto revisado pelo editor

Luiz Kurpel*

Igreja Matriz de Poá é um dos pontos  turísticos

Daniel Carvalho

Etec de Ferraz lança 
projeto “Adote um aluno”

A Escola Técnica Esta-
dual (ETEC) de Ferraz de 
Vasconcelos, lançou neste 
mês o programa Adote um 
Aluno, que tem a finalidade 
de realizar parcerias com 
empresas da região para a 
geração de estágios aos alunos. 
De acordo com a diretoria da 
unidade técnica estadual, a 
parceria é importante para a 
qualificação dos estudantes 
além do nível educacional, 
sendo que o trabalho possi-
bilita a prática de tudo o que 
foi aprendido teoricamente 
em sala. 

“Além disso, o estágio 
também leva aos alunos à 
renda mensal, que também 
é buscada pelos formandos. 
Isso gera, consequentemente, 
um menor índice de evasão 
e perda, nesse momento tão 
difícil em que todos estão 
passando pela pandemia do 
novo coronavírus”, disse. Para 
os pequenos, médios e grandes 
empresários interessados em 

Estágio

unir parcerias com a ETEC 
ferrazense, basta entrar em 
contato por meio do número 
(11) 4675-4545 ou pelo e-

-mail e170ds@cps.sp.gov.br.
A unidade está localizada 

na rua Carlos de Carvalho, 
no Jardim São João, e oferece 
cursos técnicos individuais 
e integrados ao ensino mé-
dio. No ensino técnico os 
alunos podem cursar Ad-
ministração, Logística ou 
Segurança no Trabalho. Já 

no curso técnico integrado 
ao ensino médio, em que 
os estudantes permanecem 
na escola durante o período 
integral, há a possibilidade 
de cursar Administração e 
Informática. 

Há também o ensino médio 
unificado à qualificação pro-
fissional, nesta modalidade os 
estudantes podem escolher 
em cursar Administração, 
Marketing ou Programação 
de Jogos..

Thamires Marcelino

Etec de Ferraz adota projeto para incentivar estágios

Daniel Carvalho
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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

GLOBO, 19H15

Haja Coração

A novela não é exibida aos domingos Rebeca demonstra receio de perder 

a obra do Grand Bazzar.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer

A novela não é exibida aos domingos

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos domingos

 Eu tinha medo, eu 
tinha medo do escuro, 
eu tinha medo da 
solidão, tinha medo de 
morrer. Eu costumava 
ter calafrios, 
imaginava fantasmas 
e não via as tragédias 
no telejornal. Eu era 
muito supersticiosa, 
não passava debaixo 
de escadas, fugia de 
gatos pretos e tinha 
medo da lua cheia.

E andava cheia de 
amuletos da sorte, e 
tinha medo de sonhar, 

MOMENTO
especial

Medo da vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES DO DIA 08/02: FATIMA APARECIDA 

SANTANA, FERNANDO CEZAR RIBAMAR E RUY MORAES 

NOVAES: 

Que a felicidade seja constante em sua vida e que nunca 

te falte amor no coração e esperança em seus dias. Feliz 

aniversário!  

Elimine as âncoras que não te levam 
a lugar nenhum e agarre os balões 
que te fazem voar bem alto.”

 cultura@jornaldat.com.br

de desejar algo e esse 
desejo não se realizar. 
Tinha medo de ouvir 
a minha voz, de dizer 
em voz alta o que 
queria. Tinha medo de 
amar, tinha medo de 
sofrer. 
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Palmeiras aposta no talismã 
Luiz Adriano contra o Tigres

Partida semifinal diante dos mexicanos começa às 15 horas (de Brasília), no estádio Education City, no Catar

MUNDIAL DE CLUBES

O atacante Luiz Adriano 
é a grande esperança do 
Palmeiras para fazer o time 
passar pelo Tigres, hoje, no 
Catar, e conquistar a vaga na 
final do Mundial de Clubes. 
A expectativa recai sobre o 
jogador de 33 anos prin-
cipalmente pelo currículo 
quando se trata de atuar 
por esse torneio. O camisa 
10 foi decisivo pelo Inter-
nacional, em 2006, e espe-
ra repetir o desempenho. A 
partida começa às 15 horas 
(de Brasília).

Em 2006, Luiz Adriano 
tinha só 19 anos e havia aca-
bado de ser promovido das 
categorias de base quando 
foi levado pelo técnico Abel 
Braga para o Mundial, dispu-
tado no Japão. E o jogador 
foi essencial justamente na 
semifinal, etapa pela qual o 
Palmeiras sonha em passar. 

Luiz Adriano foi campeão mundial com o Inter, em 2006

Em 2006, o atacante mar-
cou no segundo tempo o gol 
da vitória por 2 a 1 do Inter 
sobre o Al Ahly, do Egito.

Na decisão, o jogador foi 
titular e participou da vitó-
ria por 1 a 0 sobre o Barce-
lona, em Yokohama. “Para 
mim essa competição foi 
muito especial. Fiquei feliz 
por ter feito um gol e leva-
do o Inter à final. Meu pai 
no dia seguinte comprou 
todos os jornais em Porto 
Alegre e me mandou fotos. 
A semifinal daquele torneio 
foi o momento mais impor-
tante”, contou.

A ligação de Luiz Adriano 
com o torneio é uma apos-
ta do Palmeiras para se dar 
bem contra o time mexica-
no. O atacante é o único do 
elenco que já tem o título do 
Mundial no currículo. Fora 
ele, o lateral Marcos Rocha 
é o único que participou da 
competição, ao ter dispu-

tado em 2013 o torneio no 
Marrocos. Todos os demais 
são novatos.

Aliás, o peso da estreia 
preocupa o Palmeiras pelo 
nervosismo. O rival mexi-
cano teve a oportunidade 
de jogar pela fase anterior 
e vencer o Ulsan Hyundai, 
da Coreia do Sul, por 2 a 
1. “Em todos os jogos im-

portantes que temos, existe 
a ansiedade de entrar bem 
em campo e de fazer as 
coisas com tranquilidade. 
A estreia no Mundial vai 

mexer muito com o time 
porque esperamos muito 
para chegar até aqui”, dis-
se o atacante do alviverde.

Após dias de treinos no 

Catar, o Palmeiras só tem 
uma dúvida na escalação. 
A equipe deve ser bem pa-
recida à usada na final da 
Copa Libertadores. A pen-
dência é saber se o técnico 
Abel Ferreira vai manter 
no meio-campo Zé Rafael 
ou apostar na entrada de 
Patrick de Paula. O setor 
ofensivo continua com a 
dupla composta por Luiz 
Adriano e Rony.

Para a parte defensiva, a 
ênfase do Palmeiras foi em 
estudar o esquema de mar-
cação para conter o forte 
ataque do Tigre. Os gols 
do artilheiro francês Gignac 
fizeram a comissão técnica 
analisar bastante a equipe 
mexicana. “Vimos vídeos de-
les e assistimos ao primeiro 
tempo do jogo (contra o Ul-
san). Estamos trabalhando 
em cima da formação deles 
e de como vão jogar”, con-
tou Luiz Adriano.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Palmeiras

PALMEIRAS 
Weverton; 
Marcos 
Rocha, 
Luan, 
Gómez e Viña; 
Danilo, 
Zé Rafael (Patrick 
de Paula), Gabriel 
Menino e Raphael 
Veiga; Rony e Luiz 
Adriano. 
Técnico: Abel 
Ferreira.

TIGRES
Guzmán; Rodríguez, 
Reyes, 
Meza e 
Salcedo; 
Dueñas, 
Rafael Carioca 
e Guido Pizarro; 
Quiñónes, 
Carlos González e 
Gignac. 
Técnico: Ricardo 
Ferretti.

PALMEIRAS
TIGRES

ÁRBITRO - A definir.
HORÁRIO - 15 horas.
LOCAL - Education City, em Al-Rayyan.
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maturidade Dia Mundial do Câncer busca ampliar a conscientização  

O Dia Mundial do Câncer foi lembrado na última quinta-feira, dia 4 
de fevereiro. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a data — 
coordenada pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) — 
busca aumentar a conscientização e a educação sobre o câncer. De 2019 a 
2021 o tema é #IAmAndIWill (#EuSoueEuVou). Para este ano, o slogan “Eu 
sou e eu vou: juntas, todas as nossas ações são importantes” lembra que a 
soma de ações pode alcançar um futuro mais saudável e promissor.

VISÃO 

Com o isolamento im-
posto pela pandemia da 
covid-19, o uso de com-
putadores, tablets e tele-
fones celulares tem cres-
cido consideravelmente. 
Essa alta exposição às telas 
tem afetado seriamente a 
visão. O alerta é da Socie-
dade Brasileira de Oftal-
mologia (SBO). 

Os especialistas já vi-
nham informando sobre 
a Síndrome Visual Rela-
cionada a Computado-
res (SVRC), um fenôme-
no verificado muito antes 
da pandemia, porém, que 
se acentuou a partir das 
normas de distanciamen-
to social. É um risco a que 
estão expostas pessoas de 
todas as idades. 

Até mesmo aqueles que 
têm mais de 60 anos estão 
sendo vítimas desta sín-
drome. Este grupo tem 
buscado nas redes sociais 
o contato com os amigos 
e familiares, além de en-
tretenimento para ame-
nizar a ausência física de 
pessoas queridas. 

Maria Regina Almeida 

Maior exposição a telas exige 
cuidados para evitar síndrome
Sociedade Brasileira de Oftalmologia alerta para a Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC)

 A oftalmologista Edna 
Almodin, presidente da 
SBO, explica que essa sín-
drome é caracterizada por 
uma série de sintomas vi-
suais, como cansaço, sen-
sação de corpo estranho 
nos olhos, ardência, dor, 
irritação, vermelhidão e 
turvação visual.  

O número de pessoas 
vítimas da SVRC é alta e 
preocupante. Estima-se 
que até 90% dos usuários 

de computador por mais 
de três horas diárias apre-
sentam algum tipo de sin-
toma relacionados à essa 
síndrome. 

Segundo Edna Almodin, 
uma das principais causas 
desse cansaço visual é o 
ressecamento ocular, co-
nhecido como  Síndrome 
do Olho Seco. 

O médico Rodrigo Pega-
do, membro do Conselho 
Fiscal da SOB, afirma que 

o uso de óculos de descan-
so é recomendável. “A luz 
que é prejudicial aos nos-
sos olhos é a azul-violeta 
e, consequentemente, é a 
que mais somos expostos 
diariamente. Ela está pre-
sente nos aparelhos eletrô-
nicos que usamos todos os 
dias, como celulares, com-
putadores, tablets, dentre 
outros”, disse. 

O aumento de pessoas 
com problemas visuais tem 

refletido na venda de ócu-
los. Glauber Hanada, pro-
prietário das Óticas Rubi, 
com três lojas em Mogi das 
Cruzes, avalia que a pan-
demia intensificou a pro-
cura e a venda de óculos 
de descanso e até mesmo 
das armações com len-
tes sem grau, que servem 
como proteção aos olhos.  

Para diminuir os efeitos 
da luz nociva emitida pelas 
telas, Hanada disse que os 
fabricantes de óculos apos-
tam nas lentes com filtro 
especial para barrar a luz 
azul-violeta emitida pelos 
aparelhos. Segundo Hana-

Divulgação 

Síndrome visual atinge pessoas de todas as idades, inclusive quem tem mais de 60 anos 

da, a venda dessas lentes 
especiais aumentou nos 
últimos anos. 

Estudos 
Uma curiosidade aponta-

da pela SBO é que a maio-
ria dos indivíduos pisca de 
10 a 15 vezes por minuto e 
estudos mostram que esta 
taxa pode diminuir até 60% 
quando o usuário está em 
frente a uma tela. A enti-
dade recomenda que os 
usuários façam pequenas 
pausas de cinco a dez mi-
nutos por hora. No quadro 
acima mais dicas para evi-
tar a síndrome. 

Evite os efeitos da SVRC 

Dicas para a saúde ocular 

- Ao expor a sua visão a telas de smartphones, tablets 
ou computadores faça pequenas pausas de cinco a dez 
minutos por hora 
- Durante as pausas, fixe o seu olhar à distância, sem 
olhar para a tela 
- Usuários que passam quatro horas à frente de uma tela 
devem aumentar o período de pausas 
- Use colírio hidratante (sem cortisona) de duas a quatro 
vezes ao dia 
Fonte: Sociedade Brasileira de Oftalmologia
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A partir de hoje, o Mogi 
News traz aos seus leitores 
duas  novidades: as páginas 
de Maturidade e de Saúde, 
unidas em um só caderno. 
A proposta é que este espa-
ço sirva de fonte de infor-
mações confiáveis e úteis 
em um tempo no qual es-
ses requisitos são cada vez 
mais necessários. O cader-
no Saúde+Maturidade vai 
circular sempre aos do-
mingos. 

Maria Regina Almeida 

MN inaugura novo espaço para 
tratar de saúde e maturidade 
Matérias vão abordar temas complexos de forma clara e o objetiva com foco em prevenção e tratamentos 

Juraci parabenizou o jornal pela abertura do canal para discussão de temas da longevidade 

Falar de cuidados com 
o corpo, seja em qualquer 
idade, é tratar de preven-
ção e também de formas 
de tratamento. Assim, unir 
temas como saúde, enve-
lhecimento e longevidade 
em um caderno têm esse 
objetivo. Em cada uma des-
sas páginas, as matérias se-
rão apresentadas de forma 
a esclarecer assuntos, por 
vezes complexos, sempre 
de um jeito didático, claro 
e objetivo. Para tanto, qua-
dros explicativos contendo 

dicas e orientações serão 
sempre utilizados. 

A vice-presidente do Con-
selho Municipal do Idoso 
em Mogi das Cruzes e di-
retora-coordenadora da 
Universidade Aberta à In-
tegração (Unai), com sede 
em Mogi, Juraci Fernandes, 
parabenizou o Mogi News 
pela iniciativa de abrir este 
canal para discutir assun-
tos ligados à longevida-
de. “É muito importante 
ter um espaço específico 
para este público, pois as 

demandas são muitas. De-
sejo muito sucesso para a 
página”, disse. 

A psicóloga Renata Mar-
ton destacou a importância 
da proposta de falar tanto 
de maturidade quanto de 
saúde, pois os dois temas 
estão interligados. “São 
áreas que estão intima-
mente ligadas. A linha do 
amadurecimento em que a 
pessoa se encontra é mui-
to importante, pois é um 
processo de saúde na fase 
em que ela está”.  

Envelhecimento
A vice-presidente da So-

ciedade Brasileira de Geria-
tria e Gerontologia (SBGG), 
Vania Herédia, aprovou a 
criação deste espaço se-
manal. “O tema envelheci-
mento está na pauta atual e 
envolve um grande núme-
ro da população no nosso 
país. Dispor de um canal de 
comunicação, ou seja, de 
um espaço de informação 
que trate desse assunto é 
uma proposta pertinente 
já que um grande núme-
ro de pessoas tem inte-
resse sobre essa temática 
e quer se informar sobre 
dúvidas de situações que 

enfrentam com seu pró-
prio envelhecimento ou 
com o de algum familiar 
ou ente querido”. 

Segundo ela, este tema 
no Brasil é recente e pre-
cisa de espaços para dialo-
gar com a população acer-
ca da importância de um 
novo olhar sobre o enve-
lhecer, sem estigmas ou 
preconceitos. “No passa-
do, como as pessoas mor-
riam muito cedo, havia 
uma associação da velhi-
ce com a doença e essa as-
sociação criava estereóti-
pos muito negativos acerca 
dos velhos”. 

Ela destaca que a mudan-

ça de alguns paradigmas e 
a longevidade presente na 
sociedade contemporânea 
impõe a revisão de concei-
tos estereotipados e opor-
tuniza a preparação para 
cada ciclo de vida, inclusi-
ve o da velhice. “Essa aber-
tura para dialogar sobre 
o envelhecer com saúde, 
com dignidade, com afe-
tos, abre a possibilidade 
de entender e fazer planos 
para o futuro. E para tal, a 
população precisa de in-
formações claras, objetivas 
que permitam entender o 
processo de mudança que 
ocorre com o ser humano 
quando envelhece”. 

Para especialista, envelhecimento está na pauta 

Fotos: Mogi News/Arquivo 
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Como é gostoso poder aqui desfilar tantos nomes que fa-
zem parte destes 21 anos de colunismo social . Desde que 
iniciei percebi que faria inúmeros e bons amigos. Nunca 
vislumbrei que hoje estaria aqui podendo de forma mais 
que especial a possibilidade de ter essa benção. Claro que 
muitos estão distantes na pessoalidade mas nas conside-
rações e sentimentos de apreço, isso nunca. Por isso e com 
isso a coluna faz menção a cada um de forma única e se 
reinventa frente a esta pandemia . Sempre digo que cria-
mos estilos e fazemos escola devido a nossa sensibilidade e 
visão. A vacina gradativamente está chegando e com ela o 
aumento das esperanças que a aproximação entre as pes-
soas deva vir em breve e sem a perda das responsabilidades 
de higienização. Confiram mais destes escolhidos de hoje 
que carinhosamente destaco . 
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Carlos Magno

 Hamilton Navajas

Valdir Amaral

Rogério Tarento Renato Macedo

Rymon Romanos Paulinho Reis

 Constatei na quinta-feira passa-

da mais um absurdo de nosso 

querido governador João Dória 

. Estive no Poupa Tempo para 

pagar a taxa de impressão e 

entrega da renovação da CNH 

e para minha surpresa a taxa 

que era de cerca de R$ 48,00 

reais passou para R$ 107,00 

reais . Se depender de mim o 

senhor João Dória não ganha 

nem para síndico. Não é a toa 

que por onde ele passa está 

sendo achincalhado pelo povo .

Não gosto de comentar fatos 

políticos nesta editoria mas 

fiquei indignado, por isso fiz 

essa nota .

O Governador 

e sua Gestão


