
Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes RESPEITE A QUARENTENA

DOMINGO, 30 DE MAIO DE 2021 |  R$ 3,00EDIÇÃO 8464  

VIDA MODERNA

Pandemia 
desperta novas 

habilidades

Em tempos de isolamento 
social é preciso ter força de 

vontade para descobrir novos 
talentos artísticos ou investir 

em atividades de lazer.
Maioridade + Saúde, 

página 10

Polícia Judiciária de Mogi atende 
1,5 mil ocorrências em seis meses

Unidade, inaugurada em novembro do ano passado, também efetuou 359 prisões em flagrante e 153 capturas

Em seis meses de operação, a 
Central de Polícia Judiciária (CPJ) de 
Mogi das Cruzes registrou mais de 
1,5 mil ocorrências. Inaugurada em 
novembro de 2020, a base centraliza 
os esforços da Polícia Civil, Militar 
e Guarda Municipal no combate ao 
crime. A estrutura foi estabelecida 
em um trabalho conjunto do Esta-
do, por meio da Polícia Civil, com a 
Prefeitura. Além das 1.576 ocorrên-
cias, foram realizadas 359 prisões 
em flagrante e 153 capturas. Uma 
das promessas da CPJ era agilizar 
as prisões em flagrante proporcio-
nando velocidade no retorno dos 
policiais para as ruas, maximizando 
o tempo de policiamento ostensivo. 
Cidades, página 4

Até o final da gestão

Prefeitura 
promete zerar 
fila em creches
Cidades, página 5

Com a chegada do período de 
estiagem, quando ocorre a dimi-
nuição ou ausência das chuvas, as 
Prefeituras da região têm aprovei-
tado para intensificar os trabalhos 
de desassoreamento de piscinões 
e galerias. A Secretaria de Serviços 
Urbanos de Mogi explicou que tem 
executado a programação de lim-
peza, que inclui o piscinão situado 
no Parque Santana e também os 
serviços de desobstrução e limpe-
za de galerias. Cidades, página 6

Prevenção

Sem chuva, momento é de limpar galerias e piscinões

CORPUS CHRISTI

Diocese 
divulga 
calendário. p6

Piscinão de Mogi das Cruzes, localizado no Parque Santana, passou por limpeza no início deste ano

Felipe Claro/Arquivo

IMPOSTO DE RENDA

Amanhã termina o prazo para a entrega da declaração;

14 mil mogianos estão em débito. Cidades, página 3
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Junho Ambiental

Programação reúne atividades 
práticas nos parques da cidade

Parque Chiquinho Veríssimo e Ilha Marabá vão sediar 
eventos abertos ao público, como plantios, webinários 
e palestras presenciais. Cidades, página 5
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DIRETOR DE PESO
O ex-jogador de basquete Renato 
Lamas será o novo diretor de es-
portes da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Smel). Além de 
suas funções na Pasta, ele atuará 
na reestruturação da modalidade 
no município, com um projeto des-
de as categorias de base até o time 
adulto. Um dos destaques do bas-
quete brasileiro no início dos anos 
2000, Renato fez parte da Seleção 
Brasileira que conquistou a meda-
lha de ouro nos Jogos Pan-Ameri-
canos de Santo Domingo, em 2003. 
No mesmo ano, ele foi campeão 
sul-americano.

ATUAÇÃO
Renato encerrou a carreira em 2014 
e se tornou General Manager na 
equipe de Limeira. Fora das quadras 
se capacitou na Europa e assumiu 
o cargo de gerente de seleções da 
Confederação Brasileira de Bas-
quete (CBB). Também atuou como 
coordenador de projetos na Secre-
taria Municipal de Ribeirão Preto.

PALESTRAS NA PIAGET
A Faculdade Piaget, em Suzano, 
tem programada uma série de pa-

lestras na próxima semana em ho-
menagem aos dias dos profissio-
nais e estudantes de Logística e 
Recursos Humanos. O evento terá 
a participação de palestrantes na-
cionais e internacionais. O evento 
online e gratuito oferece certifica-
ção aos participantes, que devem 
se inscrever por meio do link htt-
ps://www.sympla.com.br/webinar-
-de-logistica-e-recursos-huma-
nos__1231428, onde está disponível 
toda a programação, de amanhã até 
o dia 2 de junho.

PRÊMIO A EMPREENDEDORAS
O Conselho Empresarial Feminino 
(Consef) da Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) entre-
gou, na quinta-feira passada, o Prê-
mio Mulher Empresária – Mulheres 
que fazem a diferença em tempos 
de pandemia. O evento online teve 
a participação das três homena-
geadas mais votadas na consulta 
popular, que ocorreu em março, 
e contou com os votos de 10 mil 
pessoas. A empreendedora mais 
votada foi Shenia Lamas de Car-
valho Prado. seguida por Cristia-
ne Yonezaki e Giovanna Squarcine 
de Souza Leite.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Mais Bom Prato

N
a semana passada o Estado infor-
mou que Ferraz de Vasconcelos e 
Arujá vão contar com unidades do 
Poupatempo. A notícia é muito boa, 

antes da chegada do terceiro milênio, poder 
realizar serviços públicos de forma mais agi-
lizada era impensável, por isso a criação das 
unidades nestas duas cidades é bem-vinda, e, 
com isso, Arujá e Ferraz se juntam a Mogi das 
Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba, que já pos-
suem esse serviço. Provavelmente os serviços 
mais procurados deverão ser os vinculados à 
emissão de RG e ao Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran).

A iniciativa deve ser comemorada, uma vez 
que os moradores dessas duas cidades não 
precisarão se deslocar mais para outros mu-
nicípios para ter acesso aos serviços. Mas há 
outro ponto, ao menos para o Alto Tietê, que 
também deve ser pensado com carinho: a ex-
pansão do Bom Prato. Mogi, Suzano, Itaquá 
e Ferraz são as cidades que contam com uni-
dades do restaurante, com promessa de um 
segundo para Mogi, em Jundiapeba.

Tão importante quanto o Poupatempo é 
o Bom Prato. Conseguir uma refeição a pre-

ços que não podem ser encontrados em ou-
tros locais deve ser levado em conta na hora 
de ampliar esse serviço. Assim como demais 
cidades da região metropolitana, o Alto Tietê 
tem moradores que não têm condição pagar 
por comida com valores mais altos, mesmo 
que seja um simples prato feito, o famoso PF. 

A necessidade se torna mais urgente em épo-
cas de pandemia de coronavírus (Covid-19), 
uma vez que muitas pessoas perderam o em-
prego ou tiveram sua renda reduzida em razão 
das restrições tomadas pelos órgãos governa-
mentais para tentar conter o avanço do vírus 
e ter um local com boa comida e baixo preço 
ajudaria neste momento.

Essa deveria ser uma das bandeiras agora. 
Moradores de Poá, Biritiba Mirim, Salesópo-
lis e Guararema, que gostariam de utilizar o 
serviço pelo seu custo e qualidade, precisam 
se deslocar para outras cidades para conse-
guir utilizar o restaurante, nesse caso, parte 
da vantagem se perde, pois é preciso pegar 
um transporte para chegar até uma unidade. 

Sabemos que não dá para ter tudo em to-
dos os locais, mas o quanto mais puder fa-
zer, melhor.

Os deuses pagãos, feitos à 
imagem do homem, sisudos 
e vingativos, disputavam en-
tre si o poder, muitos deles 
ostentavam uma carranca 
amedrontadora para fazer 
medo ao homem. Se havia 
algum sorriso era de debo-
che. Os escultores em sua 
arte esculpiam na pedra ou 
no mármore os ídolos com 
suas mãos em obediência aos 
sentimentos que povoavam a 
sua mente: ódio, amor, vin-
gança, gratidão, fé, adoração.

Jesus disse “a boca fala do 
que está cheio o coração”, 
também se pode dizer que 
o rosto traduz do que está 
cheio o coração. Lembro-me 
de uma vez, no corredor do 
hospital ao saudar um co-
lega com um entusiasmado 

“bom-dia” de volta ouvi um 
muxoxo, então, falei em tom 

O Deus que sorri

ARTIGO
José Mauro Jordão

de gozação: “Olha cara, vai 
se olhar lá no espelho. Você 
vai se assustar!” Ele deu um 
sorriso e o “milagre” acon-
teceu – um novo rosto feliz.

O chavão “Sorria, você está 
sendo filmado!” tem livrado 
muita gente de uma acirra-
da discussão no viés de uma 
tragédia para tudo se diluir 
em sorrisos, principalmente 
no trânsito. Quando esbo-
çamos no rosto um sorriso 
aberto, franco e sincero há 
bem-estar em cada célula do 
nosso corpo fazendo-a exa-
lar saúde e alegria em todo 
nosso ser.

Muitos pais, no passado, 
achavam que um rosto sério, 
de pouco riso, era sinal de 
respeito e autoridade no lar, 
porém, com essa atitude não 
tinham o melhor dos filhos, 
a intimidade dos abraços e 

dos beijos. Se Deus nos fez 
à sua imagem e semelhança 
e nós sorrimos, isso prova 
que Deus também sorri. A 
nuvem trevosa da discipli-
na do Pai nos assusta com 
sua feição carrancuda, mas é 
bom saber que por trás des-
sa nuvem se esconde a face 
sorridente do Deus que nos 
perdoa e nos ama.

Na igreja, aos domingos, 
recordo-me, quando meni-
no, se fazia a chamada por 
nome na escola de ensino 
bíblico, cada criança res-
pondia a presença com um 
versículo bíblico, o mais 
curto e o mais repetido era 

“Jesus chorou”, porém, um 
dia um deles respondeu: 

“Jesus sorriu”. A professora 
o repreendeu dizendo que 
não existia na Bíblia. E ele 
todo convicto, exclamou: 

“Mas devia existir!”

 josemaurojordao@gmail.com
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Mais de 14 mil pessoas têm
até amanhã para entregar o IR

Estimativa é da Receita Federal para moradores de Mogi; total esperado de declarações passa de 93,7 mil

ACERTO COM O LEÃO

O prazo para entrega da 
declaração do Imposto de 
Renda 2021 termina amanhã 
e mais de 14 mil mogianos 
ainda não acertaram as contas 
com o Leão. No ano passado, 
93.735 contribuintes fizeram 
a declaração; para esse ano, a 
estimativa da Receita Federal 
é receber número similar 
com variação de 2% para 
mais ou para menos. Mas 
até o mais recente levanta-
mento, disponibilizado na 
quarta-feira passada, apenas 
79.554 moradores realizaram 
o processo, cerca de 84% do 
total estimado.

Adiado pelo segundo ano 
em razão da pandemia do 
coronavírus (Covid-19), os 
contribuintes poderão enviar 
as declarações até às 23h59 
do último dia do mês, lem-
brando que o prazo original 
era até o final de abril, mas 
o governo decidiu ampliá-lo 
em mais 30 dias. No ano 
passado, foram 60 dias a 

mais para o contribuinte 
cumprir o seu compromisso 
fiscal. Aqueles que perderem 
o prazo terão de pagar uma 
multa que pode variar de 
R$ 165,74 a 20% do imposto 
devido.

Considerando a expec-
tativa do Leão, só em Mogi, 
14.181 cidadãos deverão 
correr nesta reta final para 
enviar a declaração antes do 
encerramento do prazo. De 
acordo com dados divulgados 
pelo governo federal, entre 
os dias 1° de março – data 
inicial do recebimento das 
declarações – e a quarta-feira 
passada, 79.554 já estão 
quites com a Receita.

Neste ano, algumas regras 
anteriores continuam valendo, 
como a obrigatoriedade da 
declaração para todos que 
acumularam rendimentos 
tributáveis em valores acima 
de R$ 28.559,70. A novidade 
é para quem recebeu o Auxí-
lio Emergencial do governo 
federal no ano passado.

Para esse grupo beneficiário, 

a declaração deverá incluir 
o auxílio, mas apenas para 
aqueles que ganharam mais de 
R$ 22.847,76. Com a nova 
regra, a Receita Federal pretende 
reaver o valor do benefício 

pago indevidamente. Em 
todo o país, até 3 milhões 
de pessoas deverão fazer a 
devolução.

Entre as cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê (G5), 

a Receita Federal comunicou 
que Mogi possui o maior 
número de contribuintes e 
é a cidade mais atrasada na 
entrega da declaração pro-
porcionalmente em relação 

aos demais municípios.
Enquanto apenas 84% 

dos mogianos estimados 
prestaram contas esse ano, 
em Itaquaquecetuba já foram 
92,9%, o maior percentual 
de contribuição da região. Ao 
todo, foram 37.962 declara-
ções de um total estimado 
de 40.849.

Com base nos números 
do ano passado, Ferraz de 
Vasconcelos ostenta o 2° maior 
percentual de declarações 
emitidas no G5. Bem perto 
de Itaquá, Ferraz comunicou 
que 22.629 moradores já 
realizaram o processo, o acu-
mulado é 92,2% dos 24.524 
contribuintes da cidade.

Em seguida, Suzano aparece 
com 88,6%, foram 46.949 
documentos entregues até 
quarta-feira passada e 52.961 
no ano passado. A menos 
populosa das cidades, Poá, 
confirmou que 18.255 mo-
radores fizeram a declaração, 
portanto, 87,4% dos 20.877 
contribuintes estimados.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Quem recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado precisa entregar a declaração

Divulgação

Associação de publicitários 
inicia atuação na região

A Associação dos Profis-
sionais de Propaganda (APP 
Brasil) iniciou nesta semana 
a atuação no Alto do Tietê. 
O anúncio foi realizado por 
meio de um evento on-line 
que reuniu membros do 
mercado publicitário local na 
semana passada. A regional 
faz parte do projeto de ex-
pansão e fortalecimento da 
APP, dando continuidade ao 
novo formato de gestão da 
Executiva Nacional.

De acordo com a entidade, 
a retomada tem sido das 
atividades na gestão do atual 
presidente, Silvio Soleda-
de, e alinha-se ao formato 
horizontal da recém-criada 
Diretoria Executiva Nacional, 
comandada por Maria Teresa 
Borges Arbulu.

A publicitária, que está à 
frente da APP de Mogi, co-
mentou sobre a importância 
da ampliação das regionais. 

“Temos uma oportunidade 
aqui em Mogi e região para 

Comunicação

Thamires Marcelino do Projeto Acadêmico dos 
Embaixadores APP, além de 
participar da programação 
de eventos como o Fest’UP 
e APPCast.

Além dela, o presidente 
da APP Brasil também esteve 
presente na cerimônia e res-
saltou que esta integração é 
um dos pilares de sua gestão. 
Nos últimos dois meses, 
desde que Silvio Soledade 
assumiu o cargo, já foram 
anunciadas mais de dez 
regionais em todo o país.

“Fico feliz em ver a plura-
lidade e representatividade 
do time da APP, abrangendo 
cada vez mais os mercados do 
país. Esse desenvolvimento 
só é possível por causa do 
intercâmbio de conhecimentos 
através de ações integradas”, 
explicou. Já o diretor da 
Executiva Nacional, Toni 
Valente, afirmou que com 
o crescimento da entidade, 
já surgiram as primeiras 
oportunidades e aprendiza-
dos sobre a cultura de cada 
mercado.

promover o relacionamento 
entre anunciantes de diver-
sas matizes, com agências, 
veículos e todas as frentes 
de negócios desta grande 
indústria da comunicação”, 
apontou.

Maria Teresa também é 
integrante da Diretoria de 
Capacitação e Desenvolvi-
mento da APP Brasil, con-
tribuindo para a presença 
da associação no ambiente 
universitário com conteúdo 
sob demanda e divulgação 

Maria Teresa ressalta o 
espaço para as agências

Divulgação

Alto Tietê tem mudanças no
ranking estadual de vacinação

Segundo a plataforma eletrô-
nica “VacinaJá”, da Secretaria de 
Estado da Saúde, o desempenho 
das cidades da região teve uma 
queda nas grandes cidades 
mais populosas e projetou 
os municípios com menor 
população na comparação 
com os números do início 
de abril. O sistema informa 
o ranking e o andamento da 
vacinação contra a Covid-19 
nos 645 municípios do Estado.

Segundo o levantamento do 
governo estadual, a cidade de 
Mogi das Cruzes que já chegou 
à 469ª colocação no ranking 
de cidades, até o final da tarde 
de ontem constava na 508ª 
posição. Com 89.769 pessoas 
a receber a primeira dose 
da vacina, numa população 
total de 450 mil habitantes, 
contava com 19,9% de sua 
população imunizada.

A cidade de Itaquaquece-
tuba, que já chegou a ser a 
última colocada em vacinação 
no Estado no início de abril, 

Covid-19

subiu para o 637º lugar. Com 
50.139 doses na primeira 
etapa e uma população de 
375 mil pessoas, possui 13,4% 
da população coberta. Ferraz 
de Vasconcelos, que estava no 
631º posto em abril, chega 
ao final de maio seis postos 
acima, com 28.906 doses para 
uma população de 196,5 mil 
habitantes, ou 14,7% da sua 
cobertura.

A cidade de Poá, que chegou 
a ser a 624ª no Estado, elevou-

-se ao 533º lugar com 22.507 
vacinados com a primeira dose 

(19% da população). Suzano, 
com 300 mil habitantes e 
51.210 pessoas que receberam 
a primeira dose, está na posi-
ção 593 do ranking estadual.

No Alto Tietê, as cidades que 
proporcionalmente vacinaram a 
maior parte de suas populações 
são, Guararema, com 24,3% 
de cobertura e 7.329 doses, 
e Salesópolis, com 24,1% de 
alcance populacional e 4.153 
pessoas com a primeira dose 
da vacina. Respectivamente, 
elas ocupam as posições 295 
e 311 do ranking estadual.

André Diniz

Desempenho das cidades da região teve uma queda

Maurício Sordilli/Secop Suzano
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Mogi dá início à campanha de 
combate ao trabalho infantil

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social deu início 
ontem a uma campanha em 
prol da erradicação do trabalho 
infantil. O trabalho faz parte 
do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (Peti) e 
alude ao 12 de junho, que é 
o Dia Mundial de Erradicação 
do Trabalho Infantil. Serão 
feitas ações de conscientização, 
a partir de um roteiro pré-

-definido, conforme locais 
da cidade onde a situação é 
identificada de forma mais 
recorrente.

Ontem foi o primeiro dia da 
ação, as equipes percorreram 
a região central, com foco em 
estabelecimentos comerciais 
e locais onde, conforme ob-
servado, tem sido comum 
a presença de crianças em 
situação de mendicância ou 
trabalho infantil. Participaram 
da ação, agentes de abordagem 
do Peti, conselheiros tutelares 
e representantes do Departa-
mento de Proteção Especial, 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.  

Assistência Social

A ideia é levar conscientização 
a partir de material informativo. 
A Secretaria busca inclusive 
dialogar com os comerciantes, 
em busca de ações integradas. 
Há ainda envolvimento direto 
das três unidades do Conselho 
Tutelar de Mogi das Cruzes na 
campanha. A Secretaria de 
Saúde também foi consultada, 
a respeito dos protocolos 
sanitários a serem adotados, 
em função da pandemia da 
Covid-19.

A campanha deve se estender 
por três sábados intercalados 
e vai se repetir, portanto, nos 
dias 12 e 26 de junho, em ou-
tros locais. No dia 12, a ideia 
é percorrer parte do Centro 
Cívico e Vila Nova Mogilar, 
em locais como cruzamen-
tos das avenidas Vereador 
Narciso Yague Guimarães e 
Manoel Bezerra Lima Filho, 
bem como a praça Kazuo 
Kimura. Já no dia 26, a ação 
deve acontecer na região de 
Braz Cubas. 

“É importante a compreen-
são de que a presença dessas 

crianças e jovens em semáforos 
aponta para a exploração da 
criança e do adolescente, razão 
pela qual o ato de dar esmolas 
é sempre desaconselhado”, 
explicou a diretora de Proteção 
Especial, Luana Guimarães. 

Entre janeiro e abril deste 
ano, o Peti, que integra a rede 
de proteção social de média 
complexidade da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
fez um total de 72 atendimen-
tos (abordagens e oferta de 
serviço) a esse público e teve 
20 atendidos (após adesão). 
O trabalho se dá a partir de 
abordagem social especializado 
em crianças e adolescentes em 
situação de trabalho infantil 
ou mendicância, que atende 
todos os dias, inclusive aos 
finais de semana.

Além disso, o município 
conta com 18 núcleos de 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, 
que atendem prioritariamente 
esse público, contribuindo 
para evitar a ocorrência de 
situações de risco social. 

Em 6 meses, Polícia Judiciária 
registra 1,5 mil ocorrências

Central inaugurada no ano passado também promoveu 359 prisões em flagrante e 153 capturas no período

SEGURANÇA

Em seis meses de ope-
ração, a Central de Polícia 
Judiciária (CPJ) de Mogi 
das Cruzes registrou mais 
de 1,5 mil ocorrências. 
Inaugurada em novembro 
de 2020, a base centraliza 
os esforços da Polícia Ci-
vil, Militar e Guarda Civil 
Municipal (GCM) no com-
bate ao crime em Mogi. A 
estrutura foi estabelecida 
em um trabalho conjunto 
do Estado de São Paulo 
por meio da Polícia Civil 
e a Prefeitura.

Além das 1.576 ocor-
rências registradas pela 
unidade desde sua inau-
guração, foram realizadas 
359 prisões em flagrante 
e 153 capturas. Uma das 
promessas da CPJ era agili-
zar as prisões em flagrante 
proporcionando velocidade 
no retorno dos policiais 

para rua, maximizando 
o tempo de policiamento 
ostensivo.

Sobre a realização de 
um de seus principais ob-
jetivos proposto durante 
a inauguração, o delegado 
de polícia e coordenador 
da CPJ Deodato Rodri-
gues Leite, destacou que o 
tempo de permanência na 
CPJ depende do número 
de presos e a natureza da 
ocorrência.

“Mas é possível afirmar 
que houve melhora no 
protocolo de recebimento 

das ocorrências e por con-
sequência o tempo despen-
dido diminuiu. Os agentes 
de segurança permanecem 
na CPJ o tempo necessá-
rio para a elaboração das 

ocorrências, retornando o 
mais rápido possível para 
o policiamento”, pontuou.

A estrutura também surgiu 
da necessidade de desafogar 
os atendimentos prestados 

no 1° DP, que acabou fican-
do sobrecarregado com o 
crescimento da cidade e 
o consequente aumento 
do número de incidências 
criminais.

A unidade centraliza 
também as investigações 
da região e recebe públi-
co que tenha sido vítima 
de algum crime e precise 
registrar seu boletim de 
ocorrência. A proximidade 
é um facilitador para início 
das investigações que devem 
começar imediatamente 
assim que o flagrante for 
registrado.

Desde sua inauguração o 
atendimento é prestado 24 
horas mediante controle por 
senhas para dar celeridade 
ao processo ao contrário do 
que ocorria ordinariamente 
em outras bases. No CPJ 
também funciona a Unida-
de de Inteligência Policial, 
Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes (Dise) 
e a Delegacia do Patrimônio.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Delegado Deodato é o responsável pelos trabalhos na CPJ de Mogi das Cruzes

Mogi News/Arquivo

“Mas é possível 
afirmar que 
houve melhora 
no protocolo de 
recebimento das 
ocorrências”

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Unidos por um
inverno mais

solidário!

A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a 
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de 
preferência cobertores novos, usados em bom 

estado, higienizados e embalados, para aquecer com 
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade. 

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br
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Fundos podem receber até
3% do Imposto de Renda

A Secretaria de Finanças 
de Mogi das Cruzes quer 
estimular a doação de até 3% 
do Imposto de Renda (IR) dos 
contribuintes ao Fundo da 
Criança e Adolescente e ao 
Fundo do Idoso. O donativo 
seria uma alternativa para 
que parte dos recursos que 
deixam a cidade voltassem e 
de forma direta fossem geridos 
pelos Conselhos Municipais 
em benefício da população.

A Secretaria de Finanças 
quer dar início a uma cultura 
de doações de parte do IR. “O 
contribuinte não tem nenhum 
centavo a mais de gastos com 
esse donativo. Esse valor já 
seria pago de qualquer forma 
dentro do tributo que ele 
obrigatoriamente precisa 
pagar anualmente”, explicou o 
chefe da Pasta, Ricardo Abílio.

Mogi possui os dois fundos 
devidamente regularizados, o 
que possibilita a alternativa de 
destinação de parte da verba 
do contribuinte interessado em 

Doação dos contribuintes

doar. Para realizar o processo, 
o declarante precisa optar por 
fazer a declaração no modelo 
completo. O programa é auto 
explicativo com os campos para 
preenchimento disponíveis.

“Estamos querendo iniciar 
essa cultura de doação no 
cidadão mogiano para que 
ele repita o processo nos 
próximos anos. Temos regis-
tros de que o ano com maior 
arrecadação no município 
foram declarados mais de  

R$ 80 mil, queremos ultra-
passar isso”, declarou Abílio.

No Fundo da Criança 
e Adolescente e Fundo do 
Idoso as doações podem 
impulsionar a promoção de 
eventos e ações efetivas de 
apoio direto dos cadastrados 
em vulnerabilidade social. A 
coordenação dos recursos 
é de responsabilidade da 
Assistência Social de Mogi 
e dos Conselhos Municipais.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Declarante deve usar modelo completo para a doação

Arquivo/Mogi News

Prefeitura promete zerar fila
em creche até final da gestão

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes se com-
prometeu em zerar até o final 
desta gestão, no início de 
2025, a fila de 1.740 crian-
ças em busca de matrículas 
nas creches municipais. O 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
que iniciou seu mandato 
neste ano, garantiu que este 
é um compromisso de sua 
gestão e que toda a equipe 
não medirá esforços para que 
isso seja realidade em Mogi.

Nos próximos dias, a 
secretaria deve enviar ao 
Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MP-SP) 
um cronograma apontando 
quando as 2,8 mil vagas pro-
metidas estarão disponíveis 
e um estudo de como será a 
demanda de vagas até 2024.

Os diálogos junto ao MP 
têm sido constantes devido 
a uma ação civil pública em 
trâmite na Vara da Infância 
e Juventude da Comarca 
de Mogi das Cruzes desde 

Compromisso

Thamires Marcelino o início do ano contra a 
Prefeitura. “Solicitamos que 
seja atendida a demanda de 
4.237 crianças que estavam 
na fila de espera do próprio 
município no começo de 2020 
(pré-pandemia) e os pedidos 
de vagas que surgirem até o 
final de 2024”, explicou o 
órgão no mês passado.

No dia 17 de março deste 
ano, foi iniciada uma rodada 
de debates entre o município 
e o MP, quando a Prefeitura 
apontou que a demanda de 
4.237 crianças na fila de espera 
foi reduzida. Naquela época, 
segundo o MP, a administração 
municipal se comprometeu 
em disponibilizar até o final 
de 2022, 2,8 mil vagas de 
creche.

Posteriormente, no dia 25 
de março, durante a audiência 
de tentativa de conciliação, a 
Defensoria Pública ingressou 
no processo junto ao Minis-
tério Público, e concordou 
com a suspensão da ação 
civil pública por 30 dias, 
período em que a cidade 

iria apresentar a documenta-
ção necessária. Passado este 
período, o MP ofereceu um 
novo prazo de mais 20 dias 
para a Prefeitura.

“O município apresentou 
que já concluiu um levan-
tamento de diagnóstico da 
demanda de vagas em creche 
e precisa refinar os dados para 
apresentar para a Defensoria 
Pública e Promotoria para 
discutir um acordo parcial 
ou definitivo”, afirmou o MP 
no dia 30 de abril.

Assim, naquela data, ficou 
decidido que seria pedido 
um prazo de suspensão da 
ação civil pública por mais 
20 dias, para as partes do 
processo poderem discutir 
com dados mais concretos 
e tentar começar a planejar 
um acordo. Portanto, o MP 
segue no aguardo do envio 
da documentação pela Secre-
taria Municipal de Educação. 
Apesar de questionado, o 
MP não divulgou novas in-
formações até o fechamento 
desta reportagem.

Programa terá ações voltadas
à preservação da natureza

Secretaria do Verde e Meio Ambiente divulgou as atividades que reunirão especialistas, estudantes e população

JUNHO AMBIENTAL

O mês de junho será de-
dicado inteiramente a uma 
programação voltada para 
a preservação, a educação 
ambiental e ações práticas 
como plantios, webinários 
e palestras presenciais. A 
Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente de 
Mogi das Cruzes divulgou 
a programação do Junho 
Ambiental, que reunirá espe-
cialistas na área, professores, 
estudantes e principalmente 
a população. A maioria dos 
eventos será aberta ao pú-
blico, sempre respeitando as 
regras sanitárias de proteção 
na pandemia.

A secretária Michele de 
Sá Vieira explica que a pro-
gramação foi elaborada para 
contemplar todas as áreas 
de atuação. “Nossa equipe 
trabalhou intensamente para 
termos eventos atraentes, 
informativos e que levem 
conhecimento às pessoas. 
A agenda de preservação 
ambiental é muito forte e a 
população se interessa pelo 

Ilha Marabá vai receber boa parte da programação do Junho Ambiental

tema de forma geral. Nosso 
desafio foi organizar uma 
programação rica, e temos 
certeza de que conseguimos 
atingir este objetivo. Todos 
estão convidados a prestigiar 
as atrações”, comentou.

Michele acrescenta que boa 
parte dos temas se interrela-
ciona com o planejamento da 
Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente para a certificação 
do Programa Município 
Verde Azul, que é uma das 
prioridades da Pasta.

No dia 1º de junho, será pro-
movido um plantio de árvores 
na avenida Pedro Romero. 
O evento ocorrerá a partir 
das 9 horas e será realizado 
mediante inscrições prévias, 
que poderão ser feitas pelo 
telefone 4798-5959. No 
mesmo dia, acontecerá a 
trilha virtual em 360 graus 
no Parque Municipal Chi-
quinho Veríssimo e na Ilha 
Marabá, em parceria com as 
Secretarias de Cultura e de 
Esporte e Lazer. O acesso será 
livre, independentemente 

de inscrição.
No dia 5 de junho, quando 

se comemora o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, a pro-
gramação será recheada. A 
partir das 8 horas, mediante 
inscrições pelo telefone 4798-
5959, o Parque Municipal 

Chiquinho Veríssimo receberá 
a palestra Papo Animal com 
Soltura de Animais Silvestres 
na Natureza. O trabalho terá 
como foco a importância e 
necessidade de salvaguarda da 
biodiversidade e acontecerá 
em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde.
No dia 10 de junho, a partir 

das 9 horas, ocorrerá uma 
ação de doação de mudas, 
acompanhada de QR Code 
e cartilhas na Ilha Marabá, 
com acesso livre. No mesmo 
dia, só que às 10 horas, no 

prédio da Prefeitura e com 
o acesso restrito, mediante 
ofício-convite, acontecerá 
a Assinatura do Termo de 
Cooperação com a Fundação 
Florestal para a gestão de 
Áreas de Proteção Ambiental. 
A atividade ficará gravada e 
disponibilizada no site da 
Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente, para ser acessada 
e assistida posteriormente.

Já no dia 12 de junho, das 
9 às 17 horas, a Ilha Marabá 
receberá a Feira Agroecoló-
gica de Produção Orgânica, 
Agrofloresta e Apicultura, 
com exposição e vendas de 
produtos alimentícios, com 
informações sobre a produ-
ção e manejo. O acesso será 
livre, independentemente de 
inscrição. O Parque Muni-
cipal Chiquinho Veríssimo 
será palco de um evento no 
dia 15 de junho, a partir 
das 9 horas. Com inscrições 
pelo telefone 4798-5959, o 
espaço receberá uma visita 
à nascente modelo existente 
na reserva.

Mogi News/Arquivo
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Prefeituras realizam limpeza de 
piscinões e galerias na estiagem

Com pouca ou nenhuma chuva, trabalho de limpeza é intensificado na região durante o período mais seco do ano

TEMPO SECO

Com a chegada do período 
de estiagem em que ocorre a 
diminuição ou ausência das 
chuvas, as prefeituras do Alto 
Tietê têm aproveitado para 
intensificar os trabalhos de 
desassoreamento de pisci-
nões e galerias. A Secretaria 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos de Suzano, por 
exemplo, está atuando no 
desentupimento de buei-
ros na Vila Fátima (distrito 
de Palmeiras) e no Jardim 
Margareth (região norte) – 
a média é de 500 pontos 
desobstruídos por mês em 
toda a cidade.

Durante a semana passa-
da, os serviços também se 
concentraram na conclusão 
do desassoreamento do rio 
Taiaçupeba-Mirim (distrito 
de Palmeiras), em parceria 
com a Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp), e na 
limpeza de valas de drenagem 
de águas pluviais no Jardim 

Monte Cristo, o que auxilia 
na manutenção do nível do 
rio Guaió.

Em Mogi das Cruzes, a 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos explicou 
que tem executado a pro-
gramação de limpeza, que 
inclui o piscinão da cidade, 
situado no Parque Santana 
e também os serviços de 
desobstrução e limpeza de 
galerias. Este piscinão já foi 
alvo de um amplo trabalho 
de limpeza no início do ano, 
para permitir que seguisse 
operando próximo de sua 
capacidade total.

Os trabalhos de limpeza de 
galerias também ocorrem de 
forma ininterrupta, conforme 

programação das equipes 
e também atendendo de 
forma emergencial eventuais 
urgências. Em Poá, as áreas 

mais afetadas pelas chuvas 
foram as Avenidas Anchieta, 
Adhemar de Barros, Francisco 
Corrêa Allen e nas vias de 

Calmon Viana.
A limpeza efetuada pela 

Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais e Serviços 

Urbanos ocorre constantemente 
na cidade. Já a limpeza do 
piscinão de Poá, já está em 
planejamento pela pasta e 
deve ser feita em breve, após 
o término da licitação para 
os trabalhos.

Seca?

Em 2014, toda a região 
Sudeste do país, onde está o 
Alto tietê, sofreu um dos seus 
piores períodos de estiagem e 
as represas da região estavam 
com uma ocupação total de 
32,4% no dia 19 de maio, um 
dos mais baixo do período 
de pouca chuvas. Passados 
sete anos, na mesma data 
deste ano, o número chegou 
a 58,6%.

Respectivamente, as bacias 
de Paraitinga, Ponte Nova, 
Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba 
suportavam uma ocupação 
de 42,7%, 36,8%, Biritiba, 
23,5%, 26,6% e 29,9%. Na 
semana passada, na mesma 
data, os volumes estavam 
em 58,6%, 36,5%, 72,1%, 
34,9%, 20,6% e 58,9%.

Thamires Marcelino

Limpeza do sistema de escoamento é melhor nesta época graças à estiagem

Divulgação/Secop Suzano

Inscrições para programa se 
encerram no dia 4 de junho

O município de Arujá, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, aderiu 
ao programa Prospera Família, 
do governo do Estado. As 
candidaturas para as vagas 
foram abertas no dia 12 de 
maio e vão até 04 de junho. 
A iniciativa visa proporcionar 
emancipação a famílias mo-
noparentais, isto é, aquelas 
que são chefiadas por um 
pai ou uma mãe, tais como 
situações de viuvez, divórcio, 
simples opção ou abandono 
do cônjuge, que tenham filhos 
no mesmo lar. 

O programa tem como 
objetivo a formação e capa-
citação das potencialidades e 
habilidades dos responsáveis 
familiares, para a geração 
de renda e bem-estar da 
família, além de promover a 
emancipação financeira das 
famílias envolvidas.

Até o momento, 340 famílias 
já se candidataram e a meta 
da Secretaria de Assistência 
Social atender 360. O pro-
grama terá duração de 10 

Prospera Família

meses e terá início efetivo 
em agosto.

Para participar, os interes-
sados devem estar cadastrados 
no CadÚnico como respon-
sável familiar (RF). A família 
deverá acessar o site (abre.ai/
prospera-familia) do programa 
e preencher o formulário de 
inscrição.

Após a realização da candida-
tura das vagas, as famílias que 
atendam aos critérios definidos 
pelo programa participarão 

de um sorteio realizado pelo 
governo estadual. Logo após, 
a listagem dos beneficiados 
será enviada para o município 
desenvolver as ações e projetos 
com as famílias, pois quem 
fará a seleção será o próprio 
governo estadual.

Para mais informações pro-
cure o  Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
de referência do município 
ou acesse o site www.desen-
volvimentosocial.sp.gov.br.

Iniciativa dá emancipação a famílias monoparentais

Divulgação

Solenidade de Corpus Christi 
é na próxima quinta-feira

A celebração da Soleni-
dade do Santíssimo Corpo 
e Sangue de Cristo, Corpus 
Christi, é na próxima quinta-

-feira, dia 03 de junho. O 
bispo diocesano, Dom Pedro 
Luiz Stringhini, irá presidir 
a missa, às 9 horas, com 
a Bênção do Santíssimo 
Sacramento, na Catedral 
Diocesana Sant’Ana, em 
Mogi das Cruzes.

A Eucaristia é fonte e 
centro de toda a vida cris-
tã, em que está contido 
todo o tesouro espiritual 
da Igreja, o próprio Cris-
to, e a Festa de “Corpus 
Christi” é quando a Igreja 
comemora solenemente o 
Santíssimo Sacramento da 
Eucaristia, presença real e 
sacramental de Cristo, e 
foi criada em 1264 pelo 
Papa Urbano IV, quando 
aprovou a Bula “Transiturus 
de hoc mundo”, em que 
prescreveu que na quinta-

-feira, após a Solenidade da 
Santíssima Trindade (que 
em 2020, celebração deste 

Celebração

último domingo, dia 07 de 
junho), fosse oficialmente 
à festa em honra do Corpo 
do Senhor.

Procissão

Neste ano, como em 2020, 
não haverá a procissão pe-
las ruas com o Santíssimo 
Sacramento, que é parte do 
rito litúrgico da Solenidade 
de Corpus Christi, ainda 
uma restrição para evitar 
a propagação da Covid-19.

 Assim, como a atenção 

aos cuidados e as orientações 
das autoridades da Secre-
taria Municipal de Saúde 
para evitar o contágio do 
coronavírus, como o uso 
obrigatório de máscaras e 
a não aglomeração de pes-
soas em espaços fechados, 
respeitando o número de 
30% da capacidade da Igreja.

 O acesso dos fiéis à Cate-
dral Sant’Ana, localizada na 
rua Doutor Paulo Frontin, 
366, na região central de 
Mogi das Cruzes será por 
ordem de chegada.

Durante a celebração da 
Solenidade do Santíssimo 
Corpo e Sangue de Cristo, 
Corpus Christi, o bispo 
diocesano, Dom Pedro Luiz 
Stringhini, irá apresentar os 
novos festeiros e capitães de 
mastro da Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes do próximo ano.

A missa será transmitida 
ao vivo por meio da página 
do facebook da Catedral 
Sant’Ana (facebook.com/
catedraldesantannamogi/).

Bispo 
diocesano irá 
presidir a missa 
na Catedral 
Sant’Ana

Suzano, por 
exemplo, está 
atuando no 
desentupimento de 
bueiros



autonews Domingo, 30 de maio de 2021

 portalnews.com.br

7

Com mais de 250 mil ven-
das desde seu lançamen-
to e se destacando como o 
automóvel mais vendido 
do Brasil em abril (6.861 
emplacamentos e 60,7% 
de participação em seu 
segmento, no qual lidera 
pelo quarto mês consecu-
tivo), o Fiat Mobi chega à 
linha 2022 com novidades.

A gama do modelo está 
mais completa e conecta-
da. Junto da versão aven-
tureira Trekking, as con-
figurações Like e Easy se 
apresentam ao consumi-
dor como uma solução in-
teligente de mobilidade ur-
bana, principalmente nas 
grandes metrópoles do 
país, oferecendo econo-
mia de combustível, agi-
lidade no dia a dia com 
muito estilo. Essa propos-
ta foi muito bem recebida 
pelo mercado e vem mês 
a mês aumentando repre-
sentatividade nas vendas 
do modelo.

O destaque fica com o 
Mobi Trekking, que está 
com design renovado pe-
los novos adesivos no capô, 
logo escurecido da Fiat na 
dianteira e na traseira e re-
trovisores externos com lu-
zes indicadoras de direção.

Internamente, a versão 
também está mais versá-
til e exclusiva com novos 
conteúdos de série: volan-
te multifuncional, console 
de teto com porta-objetos 
e espelho auxiliar e, como 
destaque, a central multi-
mídia de 7” com Android 
Auto e Apple CarPlay com 
projeção sem fio mais mo-
derna da categoria.

Com uma tela sensível 
ao toque de sete polegadas, 
traz recursos importantes 
como Apple Carplay e An-
droid Auto com projeção 
sem fio (wireless), e pode 
parear dois smartphones. 
Desenvolvido no país, a 
central é intuitiva, funcio-
nal e amigável, melhoran-
do de maneira significati-
va a experiência do usuário 

FIAT

Mobi chega com novidades nas 
três versões para a  linha 2022
Veículo foi o mais vendido do Brasil durante o mês de abril, com 60,7% de participação das vendas no segmento

Suplemento
automotivo
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Desde o início das vendas, mais de 250 mil veículos foram comercializados, o que pode fazer do Mobi o sucessor do Uno

Como a maioria dos carros lançados recentemente, Fiat Mobi abusa da conectividade

com o veículo, através das 
funções:

 A tela é personalizá-
vel e exibe controle de to-
das as funções do veículo. 
Além disso, tem baixo re-
flexo diurno e brilho ajus-
tável. O sistema dá supor-
te a múltiplas conexões 
via Bluetooth e conta com 
computador de bordo. Há 
ainda uma segunda porta 
USB à disposição dos pas-

sageiros.
O Mobi Trekking tam-

bém passou a contar com 
quatro alto-falantes e dois 
tweeters na linha 2022. O 
modelo manteve suas li-
nhas modernas com mol-
dura destacada na caixa de 
rodas e pintura lateral infe-
rior. Sua robustez fica tam-
bém evidente com os 190 
mm de altura livre do solo 
e o maior ângulo de entra-

da da categoria, com 24°, 
permitindo a ele transpor 
com desenvoltura obstácu-
los como valetas, lomba-
das e buracos que o asfalto 
ruim das grandes cidades 
apresenta.

A versão Trekking dis-
põe de dose extra de aven-
tura e jovialidade com es-
tilo e funcionalidade. Ela 
apresenta barras longitudi-
nais de teto, que ampliam 

a altura e deixam o carro 
mais imponente; teto bi-
color; calotas escurecidas 
com desenho exclusivo; 
retrovisores com pintura 
“black piano”; maçanetas 
na cor da carroceria e te-
cidos exclusivos com cos-
tura laranja.

Essa configuração real-
ça os atributos do mode-
lo, como a percepção de 
qualidade da cabine e o 
design diferenciado pe-
rante seus concorrentes, 
ampliando a sensação de 
conforto e garantindo um 
ambiente de bom gosto e 
esportividade.

Na linha 2022, a versão 
Like passou também a dis-
por do repetidor de seta 
nos retrovisores externos 
e manteve a boa oferta de 
itens de série, que con-
templam ar-condiciona-
do; direção hidráulica; vi-
dros elétricos dianteiros; 
travas elétricas nas por-
tas; computador de bor-
do; adesivo preto na colu-
na B; molduras nas caixas 
de roda e suspensão eleva-
da como a Trekking; lim-
pador e desembaçador do 

vidro traseiro e dois alto-
-falantes, além da predis-
posição para rádio.

Com foco na praticida-
de, o Mobi Easy não teve 
modificações no mode-
lo 2022.

Outra facilidade do veí-
culo está na entrada e a 
saída de passageiros pelo 
grande ângulo de abertu-
ra das portas traseiras (75 
graus). O acesso é comple-
mentado pelo amplo vão 
de entrada, tanto na fren-
te como atrás. E uma vez 
acomodado, há diversos 
espaços para armazenar 
pequenos objetos, como 
no console central e nas 
portas dianteiras, além 
do console de teto (op-
cional na Like e de série 
na Trekking).

Eficiente

Uma das formas pelas 
quais a inteligência do Fiat 
Mobi se apresenta é a efi-
ciência. Com apenas 907 
kg, é um dos carros mais 
leves do Brasil, o que traz 
benefícios tanto na econo-
mia de combustível como 
no desempenho. Como re-
sultado, o veículo se mostra 
fácil de estacionar e mano-
brar, além de ágil no trân-
sito, atributos que agra-
dam muito o consumidor. 
Na prática, o compacto da 
Fiat é bom de guiar e ideal 
para trafegar nos grandes 
centros urbanos, sendo re-
ferência em dirigibilidade.

O Fiat Mobi também é 
eficiente para o bolso do 
consumidor, pois além de 
ter preços competitivos, sua 
manutenção é simples, com 
custos baixos. Esse é um dos 
pontos altos do motor Fire 
Evo Flex 1.0, de até 75 cv de 
potência a 6.250 rpm (com 
etanol). Além de silencio-
so, o propulsor tem selo A 
no INMETRO.

Na linha 2022, o Fiat Mobi 
tem preço público sugeri-
do de R$ 43.990 (Easy), R$ 
51.690 (Like) e R$ 55.490 
(Trekking).



Domingo, 30 de maio de 20218 portalnews.com.br



Domingo, 30 de maio de 2021 9portalnews.com.br



Domingo, 30 de maio de 202110 portalnews.com.brMaturidade + Saúde

Teste do pezinho será ampliado

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, em cerimônia realizada esta 
semana, o projeto de lei (PL) que amplia o número de doenças rastreadas 
pelo teste do pezinho, exame realizado com a coleta de gotas de sangue dos 
pés do recém-nascido entre o terceiro e o quinto dia de vida. Atualmente, o 
Sistema Único de Saúde (SUS) realiza um teste que engloba seis doenças. 
Com a nova lei, agora sancionada, o exame passará a englobar 14 grupos de 
doenças.

SUPERAÇÃO

Há quase dois meses, a 
advogada aposentada Laura 
Nakamura descobriu uma 
habilidade até, então, des-
conhecida: a modelagem 
da cerâmica. Foi durante a 
pandemia que ela procurou 
um curso para fazer para 
preencher o seu tempo. Já 
tinha tido outras iniciativas 
neste sentido: fez bordado e 
macramê e viu que em Mogi 
das Cruzes não havia escola 
que ensinasse modelagem de 
cerâmica. Foi aí que ela des-
cobriu um instituto, na Vila 
Mariana e se matriculou. Em 
pouco tempo de aulas, ela já 
está fazendo algumas peças na 
própria casa e para espanto 
até do professor, que achou 
incrível a rapidez em que ela 
pegou o jeito da coisa.

Além do curso de cerâmica, 
que para ela, foi uma agra-
dável surpresa saber que ti-
nha vocação e habilidade em 
fazer peças de argila assim, 
ela também se matriculou 
em abril deste ano no curso 
de MBA da Universidade de 
São Paulo (USP) em Gestão 
de Negócios. 

“Você precisa preencher o 
seu tempo e aprender coisas 
novas. Não dá para ficar em 
casa ouvindo apenas notícias 
ruins. Quando estou fazendo 
as peças no torno não tem 
como pensar em outra coisa, 
pois eu preciso estar bem fo-
cada. Na cerâmica você tra-
balha com a delicadeza dos 
movimentos, o relaxamento, 
então, faz muito bem”, de-
clarou Laura. 

Cristina Gomes 

Novas habilidades aparecem 
durante período de pandemia
Cerâmica, mergulho e MBA em Gestão de Negócios para passar esta fase é a receita da advogada Laura Nakamura

A argila a ser modelada é 
colocada num pêndulo e disco 
com rotação e com pequenos 
movimentos é possível mode-
lar a peça. No primeiro mês, 
ela já conseguiu fazer copos 
e no segundo mês moringas. 
Agora, ela vai evoluindo para 
peças mais complexas con-
forme a sua maior familiari-
dade com o torno. 

Advogada aposentada com 
58 anos e formada em Pe-
dagogia, ela tem duas filhas 

- uma delas é médica e mora 
na Alemanha e a outra se for-
mou em Audiovisual na USP. 
O marido é médico e sempre 
embarca nas suas aventuras, 
mas como ele continua tra-
balhando ela arranjou algo 

para ocupar o tempo sozinha. 
Como Mogi das Cruzes não 
tem escola de cerâmica, ela 
pensa até num futuro em abrir 
uma, possivelmente aliando 
as duas experiências - o cur-
so de cerâmica e o MBA em 
Gestão de Negócios.

Com o MBA também está 
sendo uma experiência mui-
to agradável, pois a área de 
Administração tem revela-
do o seu lado humano, algo 
que ela projetava completa-
mente diferente até iniciar 
o curso, que é a distância, o 
que a favoreceu para evitar 
as idas a São Paulo durante 
a pandemia. 

Também foi durante a pan-
demia que ela e o marido fi-

zeram um curso de Mergulho 
e adoraram: “Estou me des-
cobrindo na pandemia, me 
desafiando a aprender coisas 
novas. Tudo o que eu tenho 
feito tem mudado a minha 
forma de pensar e também 
a minha própria vida. Pas-
sei a ter reflexão em relação 
a tudo, mais tranquilidade e 
equilíbrio, que com a corre-
ria você não tem consciência 
de tudo isso”, afirmou. 

Se você pensou que os de-
safios da Laura pararam por 
aqui, se engana. Ela já tem 
outro pela frente: ser mãe de 
uma filha de quatro patas. Ela 
já encomendou uma cadela 
pastora suiça e que em breve 
também vai lhe fazer com-

Divulgação Divulgação

Ela e o marido Newton Nakamura, que é médico fizeram curso de mergulho juntos

Laura Nakamura descobriu que tinha habilidade para modelar

saúde+
maturidade

panhia. O nome já está defi-
nido: Frigga, nome nórdico, 
que significa deusa-mãe, pro-
tetora da família, das mães e 
das donas-de-casa e símbolo 
da doçura: “Tem muitas pes-
soas que se fecham, mas de-
vemos aproveitar momentos 
assim, pois a vida é um pre-
sente a ser vivido. As pessoas 
devem aproveitar momentos 
assim para se ocupar, viver 
intensamente, procurar vál-
vulas de escape. Antes, viaja-

va bastante, mas como não 
tomei a vacina ainda, estou 
viajando de outras formas 
fazendo coisas diferentes”, 
disse ela que tem 58 anos 
de idade. Laura já passou 
por dois casos de câncer e 
se sente vitoriosa em todos 
os sentidos, por estar apren-
dendo algo novo, por estar 
aberta sempre e aproveitan-
do o que melhor a vida tem 
a oferecer mesmo em mo-
mentos difíceis.
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INFLUENZA

Mogi das Cruzes vacinou, 
até o momento, 43.181 
pessoas contra a gripe, o 
que corresponde a 27% de 
cobertura, em média. De 
acordo com o Ministério 
da Saúde, em Mogi das 
Cruzes o público-alvo soma 
cerca de 157 mil pessoas. 
O painel da vacinação está 
disponível para consulta no 
Ministério da Saúde. As in-
formações foram fornecidas 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde da cidade por 
meio da Coordenadoria 
de Comunicação.

O maior grupo vacina-
do são os idosos (17.055), 
seguido pelas crianças 
(16.535); trabalhadores da 
Saúde (4.944); gestantes 
(2.484); professores (1.752); 
puérperas (405) e indígenas 
(06). O levantamento foi 
atualizado até a última 
quarta-feira (26). 

Neste ano,  por conta da 
campanha de vacinação 
contra a Covid-19, a prin-
cipal orientação é observar 
o intervalo entre as duas 
vacinas, que deve ser de 
14 dias. Outra orientação 
do Ministério da Saúde é 
priorizar a aplicação da 
vacina da Covid, caso haja 
coincidência de datas.  

A principal orientação 
é levar o cartão da vaci-
nação da Covid-19 para 
conferência. 

Cristina Gomes

Vacina da gripe atinge 27% de 
cobertura em Mogi das Cruzes
Idosos são o maior grupo de vacinados; seguido pelas crianças; trabalhadores da saúde; gestantes; professores e puérperas

DivulgaçãoDivulgação/PMMC

Idosos são o grupo que mais recebeu vacina contra o vírus da Influenza no município 

Recomendação é dar intervalo de 14 dias entre as vacinas

A vacina contra a gripe 
está sendo aplicada em 
todos os postos do muni-
cípio, de segunda a sexta, 
das 8 às 16h30. No último 
sábado, a dose também 
ficou disponível em sete 
unidades, das 8 às 16 horas, 
para facilitar o acesso e 
ampliar os índices de co-
bertura. Essa estratégia já foi 
adotada no último sabado, 
dia 22, mas a adesão ficou 
abaixo do esperado, então 
a divulgação foi reforçada. 

Nos últimos dois sába-
dos (22 e 29 de maio), a 
Secretaria Municipal de 
Saúde abriu sete unidades 
de saúde para realizar a 
vacinação contra a gripe 
para públicos-alvo, sem 
necessidade de agendamento 
prévio. As unidades que 
farão a vacinação contra 
a gripe no dia 29 de maio, 
das 8 às 16 horas, foram: 
Alto Ipiranga, Jardim Ca-
mila, Vila Suíssa, Ponte 
Grande, Jardim Universo, 

Jardim Aeroporto II e Nova 
Jundiapeba.

A vacina contra gripe 
apresenta poucas con-
traindicações. Pessoas com 
quadro febril agudo devem 
postergar a tomada e pessoas 
que apresentam alergia ao 
ovo de galinha, apresentam 
a única contraindicação. 
Após a vacina, o paciente 
pode sentir dor no local 
da aplicação apenas isso.

Não houve necessidade 
de treinamento com os 
funcionários da Saúde por 
conta da vacina contra 
a Gripe já fazer parte da 
rotina há muitos anos.

Neste ano, a campanha 
foi dividida em três etapas:

- 1ª etapa: crianças entre 
6 meses e 6 anos incom-
pletos, povos indígenas, 
trabalhadores da área da 
saúde, gestantes e mulheres 
puérperas (até 45 dias após 
o parto). Pessoas nestas 
condições que ainda não 
tomaram a dose ainda po-
dem procurar uma unidade. 

- 2ª etapa (até 08/06): 
idosos com mais de 60 
anos e trabalhadores da 
Educação (professores e 
demais funcionários de 
escolas).

- 3ª etapa: (9/6 a 9/7) será 
destinada ao atendimento 
de integrantes das Forças 
Armadas, de segurança e de 
salvamento; pessoas com 

comorbidades, condições 
clínicas especiais ou com 
deficiência permanente; 
caminhoneiros; trabalha-
dores de transporte coletivo 
rodoviário; trabalhadores 
portuários; funcionários 
do sistema de privação 
de liberdade; população 
privada de liberdade; e 
adolescentes em medidas 
socioeducativas.

Vale lembrar que para 
ser vacinado é ideal levar 
a caderneta de vacinação 
com as anotações tomadas, 
inclusive de campanhas 
anteriores. 

Para quem já foi vacinado 
contra a Covid-19 também 
é para conferência.

emsellamogi

A incontinência urinária tem

 AFETADO SEU SONO?

VENHA CONHECER O

1ª SESSÃO
GRATUITA!

R. Manuel de Oliveira, 269 - Torre 1
Sl. 211/212/213 - Helbor Patteo Mogilar 

Mogilar  Mogi das Cruzes - SP - 08773-130

11 4799-9690 | 4725-7452
93375-6565
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