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Mais de 31,7 mil pessoas 
receberam a cesta básica 
do ‘Mogi Contra a Fome’

Iniciativa atende
famílias em situação
de vulnerabilidade
que foram impactadas
pela pandemia

ABASTECIMENTO

Semae inicia o atendimento dos moradores do 
Jardim Vieira por caminhões-pipa. Cidades, página 3

O Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) confirmou 
para o segundo semestre o início do 
processo de licitação de obras de 
desassoreamento em dois trechos 
do rio Tietê, em Mogi das Cruzes e 
Biritiba Mirim. Cidades, página 6

Limpeza do rio Tietê

LICITAÇÃO 
VAI SAIR NO
2º SEMESTRE

NAMORADOS

Procon orienta 
na compra de 
presentes. p5

Prefeitura de Mogi espera atender mais 12.554 famílias que efetuaram o cadastro no programa

Divulgação/PMMC
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CUMPLICIDADE

Dia dos 
Namorados não 
tem idade para
se comemorar

Exemplo disso é o casal 
Armando Sérgio da Silva e 
Rosemary que, apesar de

já ter passado dos 70,
continua apaixonado.
Maturidade + Saúde, 

página 10

Conscientização

EDP dá dicas para consumidor 
economizar energia elétrica

Empresa listou as principais verdades e os mitos que
as pessoas precisam ter conhecimento. Cidades, página 4
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O programa Mogi Contra a Fome 
já contemplou 31,7 mil pessoas des-
de a sua implantação, informou a 
Secretaria de Assistência Social de 
Mogi das Cruzes. O programa de 
auxílio às famílias em situação de 
vulnerabilidade faz parte do pacote 
de ações de ajuda implantado nes-
te ano. A iniciativa tem o intuito 
de aliviar famílias que tiveram sua 
renda e sua segurança alimentar 
comprometidas com as medidas de 
restrição na pandemia da Covid-19. 
Cidades, página 3
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MEIO AMBIENTE I
Os vereadores Milton Lins da Sil-
va, o BiGêmeos (Pode) e José Luiz 
Furtado, o Zé Luiz (PSDB) apresen-
taram em conjunto uma indicação 
à Prefeitura de Mogi das Cruzes 
por estudos para a implantação de 
hortas comunitárias nos bairros. 
Na mesma sessão, foi apresenta-
da uma segunda indicação, voltada 
para descontos no Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), o cha-
mado “IPTU Verde”.

MEIO AMBIENTE II
As propostas na sessão ordinária 
da última quarta-feira foram pre-
cedidas de um encontro de trabalho 
com a secretária do Verde e Meio 
Ambiente de Mogi das Cruzes, Mi-
chelle Leite Sá, e sua equipe. O en-
contro dos representantes da Pre-
feitura Municipal com a Comissão 
Permanente de Obras, Habitação, 
Meio Ambiente, Urbanismo e Se-
mae, presidida pelo vereador Car-
los Lucareski (PV), tratou das de-
mandas da população para a área 
ambiental.

MEIO AMBIENTE III
A Comissão Especial de Vereadores 

(CEV) que trata da coleta e tratamen-
to de resíduos sólidos no município 
também realizou no final da tarde 
de quarta-feira passada um encon-
tro com a representante da Câmara 
Técnica de Gestão Ambiental e De-
senvolvimento Sustentável do Con-
sórcio de Desenvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê (Condemat), 
Solange Wuo. A agenda teve como 
objetivo trazer o ponto de vista téc-
nico para soluções de médio e lon-
go prazo para o lixo residencial na 
cidade. Mogi das Cruzes pretende 
lançar, finalmente, uma Parceria 
Público Privada (PPP) para encon-
trar uma solução para a destinação 
de lixo nos próximos 30 anos.

IMPRENSA EM FOCO
Na semana passada foi celebrado 
o Dia da Imprensa - data em que 
foi circulado o primeiro veículo de 
comunicação no Brasil, o Correio 
Braziliense, em 1808. O vereador 
Iduigues Martins (PT) rendeu uma 
homenagem aos profissionais da 
imprensa que “prestam um papel 
vital para a democracia”, citando 
os veículos que trabalharam com 
afinco durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Preservar o quê?

O 
Dia Mundial do Meio Ambiente 
foi celebrado, ou lamentado, on-
tem em vários países, entre eles o 
Brasil. No país, conhecido por ter 

a maior floresta tropical do mundo, o maior 
rio, a maior quantidade de água doce do 
mundo, 12% do total da Terra e uma quan-
tidade diferenciada de espécies animais e ve-
getais que raramente é vista em outro lugar 
do planeta, o dia nem deve ser comentado 
no Palácio do Planalto.

Mas por aqui, no Alto Tietê, onde a nas-
cente do rio que dá o nome à região está em 
Salesópolis, atravessa o Estado de São Pau-
lo, chega ao rio Paraná e vai desaguar na ba-
cia do rio da Prata, na Argentina, é um mo-
mento que deve ser não somente celebrado, 
mas pensado.

O Tietê é de vital importância para a região, 
além de contribuir com a produção agrícola 
regional, é utilizado para o abastecimento de 
grande parte de Mogi das Cruzes, por parte 
do Semae, então manter o rio limpo é uma 
questão de preservação da espécie humana, 
não só porque é bonito pensar na natureza. 
Vivemos em uma cadeia, se tudo for destruí-

do, nós seremos destruídos também. 
A Floresta Amazônica é a maior floresta 

tropical do mundo, mas a Mata Atlântica, que 
está em nossa região, não fica atrás. Invasão, 
pilhagem e corte ilegal de árvores a prejudica, 
faz com que o lençol freático seja contamina-
do, a água da chuva, que fica retida por mais 
tempo no solo em razão da vegetação, passa 
mais rápido pelas cidades em razão do des-
matamento e a consequência disso é a evapo-
ração mais acelerada da água, muito antes de 
chegar às cabeceiras do Sistema Produtor Alto 
Tietê (Spat). É um engano achar que somen-
te a chuva no Spat abastece o sistema, a água 
que é escoada por meio da vegetação também 
contribui com o abastecimento.

Fora isso, o Alto Tietê está localizado no 
cinturão verde de São Paulo, ou seja, a região 
é de vital importância para a preservação do 
meio ambiente.

Temos de fazer a nossa parte, aquela velha 
história de que “só eu faço, mas os demais 
não” não cola mais, é preciso o engajamento 
total, é como varrer a calçada em frente de 
casa. Se todo mundo varrer, no final do dia, 
a rua estará limpa.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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CHARGE

ANDRÉ DINIZ

Por mais que muitas pes-
soas preguem o contrário, 
aparentemente, a pandemia 
originada com o coronavírus 
está longe de um desfecho. 
Uma das principais razões 
é o fato de a vacinação estar 
bastante atrasada.

A vacina pode não ser uma 
proteção absoluta, mas nota-

-se que está essencialmente 
atrelada ao retorno a um es-
tilo de vida menos preocupa-
do e perigoso.  

No Brasil, o processo de 
vacinação vem sendo orga-
nizado com a observância de 
alguns critérios, como faixa 
etária, existência de comor-
bidades que comprometam 
a saúde de certas pessoas e, 
também, da essencialidade da 
função/profissão, desenvolvi-
da por aqueles que sonham 
com a dose.

Cartórios e vacinação

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

Nesse contexto, impossí-
vel não defender que a classe 
notarial e registral, composta 
por tabeliães, oficiais e suas 
equipes de colaboradores, seja 
considerada como desenvol-
vedora de atividades essenciais 
para fins de vacinação.

Sei que o tema é contro-
verso, e não quero entrar 
no mérito do quão essencial 
outras atividades podem ser, 
pois o foco não é comparar. 
Realmente há inúmeras pro-
fissões que mereceriam o tra-
tamento especial.

No entanto, é inegável a 
atuação contínua dos cartórios 
desde o início da pandemia, 
sem interrupção nem inter-
valo, garantindo à socieda-
de sequência em momentos 
valiosos de suas vidas. Lem-
bre-se de que os cartórios 
participam de atos pessoais, 

como nascimento, casamento 
e óbito, assim como de atos 
negociais, como a transmis-
são imobiliária.

Nos ápices de medo e pâ-
nico na sociedade, poucos 
mantiveram as suas portas 
abertas, e entre esses poucos 
estavam e estão os cartórios.

Boa parte das serventias 
adotou rígidas medidas de 
contenção ao vírus, visando 
proteger as equipes e o pú-
blico. Dentro desse universo 
de medidas protetivas, a va-
cinação de todos que traba-
lham em cartórios seria me-
dida salutar.

Algumas associações de 
classe já tentaram, sem su-
cesso, tal prerrogativa, mas 
ainda assim registro aqui o 
meu apoio à vacinação de 
todos que trabalhem nos car-
tórios, essenciais à paz social. 

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de 

Notas e Protestos em Itaquaquecetuba

 contato@blogdodg.com.br
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Programa Mogi Contra a Fome
já beneficiou 31,7 mil pessoas

Prefeitura quer contemplar mais 12.554 mogianos em situação de vulnerabilidade que efetuaram o cadastro

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria de Assistência Social, 
informou nesta semana que 
o programa Mogi Contra a 
Fome já contemplou 31,7 mil 
pessoas desde sua implanta-
ção. O programa de auxílio 
às famílias em situação de 
vulnerabilidade faz parte 
do pacote de iniciativas de 
ajuda implantado neste ano.

O programa foi lançado 
no final de abril pelo prefeito 
Caio Cunha (Pode), com o 
intuito de aliviar famílias 
que tiveram sua renda e sua 
segurança alimentar com-
prometidas com as medidas 
de restrição na pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19). Foi disponibilizado 
um cadastro para a captação 
de famílias, que seriam con-
templadas com uma cesta 
básica durante a vigência 

do decreto 19.928/2021, 
que regulamenta as ações 
de assistência.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, 31.762 
pessoas cadastradas já foram 
auxiliadas desde o início do 
programa, e 12.554 serão 
contempladas futuramente.

Para receber o benefício, 
os inscritos devem seguir as 
seguintes condições: estar 
inscrito no Cadastro Único 
(CadÚnico), ter filhos matri-
culados na rede municipal de 
ensino, ser microempreen-
dedor individual (MEI), e 
ser cadastrado em alguma 
instituição social e já receber 
auxílios dos governos federal, 
estadual ou municipal.

Empresas 
A reportagem também 

obteve dados sobre dois pro-
gramas iniciados em abril: o 
Auxílio Emergencial Mogiano 
e o Auxílio Empreendedor 

Mogiano, destinados a famílias 
em situação de vulnerabili-
dade e às micro e pequenas 
empresas afetadas pela crise 
econômica causada pela 

pandemia do coronavírus.
O Auxílio Emergencial 

Mogiano foi criado pela atual 
administração municipal e 
estabeleceu o pagamento 

de três parcelas de R$ 100, 
referentes aos meses de abril, 
maio e junho. O benefício é 
concedido a pessoas previa-
mente inscritas no CadÚnico, 

com renda per capita de até 
R$ 178 e já beneficiados ou 
em espera para receber o 
Bolsa Família.

Segundo as informações da 
secretaria, 31.482 cadastros 
foram efetuados no sistema 
do município. O pagamento 
foi feito por meio de conta 
bancária social aberta para 
as famílias sem o CadÚnico, 
ou em repasse para as contas 
sociais nas quais é depositado 
o benefício federal.

Já para o Auxílio Empreen-
dedor Mogiano, destinado 
para empresas que aderiram 
ao regime tributário Simples 
Nacional e que não são servi-
ços essenciais, com até cinco 
funcionários registrados, 
foram disponibilizados de 
R$ 300 até R$ 1,5 mil para 
auxiliar no custeio da folha 
de pagamento. No total, 747 
empresas foram cadastradas e 
317 já receberam a primeira 
parcela do programa.

André Diniz

Famílias impactadas pela pandemia do coronavírus recebem uma cesta básica

Divulgação/PMMC

Caminhões-pipa atendem 
moradores do Jardim Vieira

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) de 
Mogi das Cruzes iniciou, nesta 
semana, o abastecimento 
por caminhões-pipa para 
o Jardim Vieira, na região 
do Taboão. A iniciativa é 
uma medida provisória, 
enquanto a autarquia busca 
uma solução definitiva para 
o bairro, que é um núcleo 
urbano isolado na serra do 
Itapeti, onde não há rede de 
abastecimento público. A 
alternativa estava em estudo 
desde o início deste ano.

Por ser um loteamento 
isolado e distante da área 
urbana, a solução mais ade-
quada para o Jardim Vieira é 
a implantação de um sistema 
autônomo de abastecimento, 
com poço, casa de química 
para tratamento da água e 
reservatório, como foi fei-
to em bairros como o das 
Chácaras Guanabara.

No entanto, não é pos-
sível, no momento, fazer 
estimativas precisas de valor 
e prazo, pois serão neces-
sários detalhados estudos 
técnicos e projetos.

O Semae explica que não 

Abastecimento

é um processo simples: so-
mente os estudos hidrológicos 
mostraram que a região do 
Jardim Vieira apresenta solo 
rochoso composto por quart-
zito, mármore, metacalcário 
e outros. Naquela região, 

e rede, sem considerar os 
custos de operação.

Importante salientar ainda 
a necessidade de outor-
ga do governo do Estado 
(Departamento de Águas 
e Energia Elétrica – DAEE) 
para permissão de perfuração 
e uso da água subterrânea.

Setorização
A prestação deste serviço 

ao Jardim Vieira foi possível 
porque o Semae concluiu 
a ligação de água para três 
prédios públicos da estrada 
de Santa Catarina, em Cezar 
de Souza, que eram atendidos 
por caminhões-pipa e come-
çaram a ser abastecidos pela 
rede de distribuição: Escola 
Municipal Rural Professora 
Margareth Unger Lamas 
Rosa, Centro de Controle 
de Zoonoses e Centro de 
Bem-Estar Animal.

A obra integra a setorização 
da região leste, que está em 
andamento para melhorias 
no abastecimento naquela 
área da cidade. Com isso, 
os caminhões que atendiam 
as três unidades podem 
abastecer o Jardim Vieira.

estima-se profundidades 
elevadas para encontrar água 
de boa qualidade, segundo os 
levantamentos preliminares.

Levando em consideração 
a composição do solo e a 
profundidade do poço, os 
investimentos poderão exceder 
a ordem de R$ 2 milhões 
para a criação de um poço 

Autarquia estuda a 
perfuração de poço 
para solucionar 
o problema de 
abastecimento

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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Na semana passada, foi 
comemorado o Dia Mundial 
da Energia, data criada com 
o objetivo de ampliar a cons-
cientização da população 
sobre a importância do uso 
consciente e responsável da 
eletricidade. Para contribuir 

com mais conhecimento 
sobre o tema, a EDP, dis-
tribuidora de energia de 
Guarulhos, Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte de 
São Paulo, elencou alguns 
mitos e verdades. Confira 
as dicas:

Para saber dicas sobre o uso eficiente da energia 
acesse: https://www.edp.com.br/seliganoconsumo

As instalações internas malfeitas e mal dimensionadas 
podem ser perigosas e aumentar o consumo de energia?

Manter as instalações elétricas da sua
casa bem conservadas é uma questão de 

segurança e de economia. A má instalação dos fios pode 
gerar prejuízos como desperdício de energia resultante do 
superaquecimento da fiação. Isso faz com que a energia 
seja utilizada para aquecer os próprios condutores (fios) 
ou conexões entre eles, em vez de ser transformada em 
eletricidade útil para iluminar ou ligar um eletrodoméstico, 
aumentando assim o consumo de energia elétrica.

VERDADE

Tomada quente é um perigo?
Uma tomada quente merece atenção
especial, já que além de desperdício de 

energia, também indica a possibilidade de incêndio.
VERDADE

Deixar equipamentos em modo stand by aumenta o 
consumo de energia?

O modo stand by de um equipamento
(TV, console, cafeteira, micro-ondas, 

dentre outros) indica que ele está consumindo o mínimo 
possível de energia para mantê-lo em condições de 
acionamento rápido. Os equipamentos ligados em modo 
de espera podem representar até 20% do seu gasto 
mensal com energia elétrica.

VERDADE

Secar roupas e panos na parte traseira da geladeira 
aumenta o consumo?

O hábito de secar roupas na parte traseira
da geladeira sobrecarrega o aparelho e 

aumenta o consumo. O ideal é manter a área livre para 
circulação de ar.

VERDADE

Guardar alimentos ainda quentes na geladeira aumenta 
o consumo?

O consumo de energia elétrica da
geladeira está diretamente ligado ao 

tempo que o seu motor estiver funcionando. O motor 
funciona mais quando precisa resfriar o conteúdo da 
geladeira. Portanto, o consumo será maior já que o 
alimento quente exigirá maior tempo de funcionamento 
do motor. Ao contrário de outros aparelhos eletrônicos 
que podem ser ligados apenas no momento de uso, a 
geladeira precisa ficar na tomada o tempo todo. Portanto, 
na hora de comprar um novo modelo, é importante
escolher opções que tenham boa nota no selo da Procel.

VERDADE

Vários equipamentos ligados em uma mesma tomada 
(como “benjamim” ou “T”) aumentam o consumo?

O consumo de energia nem aumenta e nem
diminui pelo fato de ter equipamentos ligados 

no chamado “benjamim”. Porém, a segurança das 
instalações pode ser comprometida. Cada tomada é 
projetada para uma determinada corrente. O acúmulo 
de equipamentos na mesma tomada pode resultar em 
sobrecarga e provocar até mesmo um incêndio.

MITO

Ferro de passar não consome muita energia?
O ferro de passar é o segundo produto que
mais consome energia elétrica, perdendo 

apenas para o chuveiro. Além destes, há ainda outros 
vilões do consumo de energia, sendo eles: geladeira, 
ar condicionado, máquina de lavar e iluminação. O 
aquecimento constante do ferro é o que mais consome 
energia. Por isso, em vez de passar poucas peças em 
dias alternados, o indicado é acumular uma quantidade 
maior de roupas e passar tudo de uma vez.

MITO

Limpar regularmente lâmpadas e luminárias reduz o 
consumo de energia?

O consumo de energia está ligado diretamente
à corrente que circula pela lâmpada. A limpeza 

da lâmpada não interfere no seu consumo. A limpeza da 
lâmpada pode interferir na melhora da luminosidade.

MITO

Aparelhos com tensão 220 volts gastam menos energia 
do que os de 110 volts?

O nível de tensão da rede elétrica não altera
o valor da sua conta de luz. Observe que 

o cálculo feito pelas empresas é baseado em kW/h: 
portanto, o que determina quanto um aparelho eletrônico 
irá consumir de energia é a sua potência e o tempo de uso. 
A principal vantagem da tensão de 220 volts é o custo da 
instalação da rede elétrica. Esse tipo de circuito possui 
um fluxo menor de corrente elétrica, o que permite a 
utilização de fios mais finos, mais baratos. É importante 
frisar que o consumo de energia depende da potência do 
aparelho e do tempo de sua utilização, e não da tensão.

MITO

Deixar uma garrafa pet com água em cima do medidor 
ajuda a economizar energia?

Colocar a garrafa de água em cima da caixa de
medição não exerce nenhuma influência sobre 

o consumo de energia elétrica. Vale ressaltar que os 
hábitos da família, quais equipamentos elétricos são 
usados e o seu tempo de utilização são os pontos que 
resultam no consumo mensal.

MITO

EDP esclarece mitos e verdades 
sobre o consumo de energia

Empresa preparou um roteiro com diversas informações para sanar as principais dúvidas dos consumidores

SERVIÇOS

Região integra projeto-piloto
para a gestão de resíduos

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), passa a fazer 
parte, a partir desta semana, 
do projeto-piloto regional 
de combate ao descarte ir-
regular de resíduos sólidos 
da construção civil (RCC), 
desenvolvido pela Secretaria 
Estadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (Sima), por 
meio do Comitê de Integração 
de Resíduos Sólidos (Cirs). 
O lançamento do projeto 
acontece amanhã, durante 
webinar da Sima (link: http://
bit.ly/CIRScondemat, a partir 
das 9 horas) e faz parte das 
celebrações em alusão ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
comemorado ontem.

Conforme anunciado em 
dezembro do ano passado, 
durante evento comemorativo 
aos 10 anos do Condemat, 
o Alto Tietê foi escolhido 
pelo governo do Estado para 
receber a implantação do 
novo modelo de combate ao 
descarte irregular de resíduos 

Construção civil

da construção civil. O pro-
jeto será desenvolvido em 
parceria com a Associação 
Brasileira para Reciclagem 
de Resíduos da Construção 
Civil e Demolição (Abrecon) 
e contemplará ações de mo-
nitoramento, fiscalização 
integrada e reaproveitamento 
dos resíduos. Nesta etapa 
inicial do projeto-piloto serão 

ações desenvolvidas pela 
Câmara Técnica de Gestão 
Ambiental, como o projeto 
Recicla Cidade, que incentiva 
a coleta seletiva.

“A destinação dos resíduos da 
construção civil é um grande 
desafio para os municípios, 
e esse trabalho de maneira 
integrada, aliado aos demais 
projetos de gestão de resíduos 
sólidos já em andamento 
nos municípios, será um 
grande avanço para a nossa 
região, além de servir como 
exemplo para outras regiões 
do Estado”, disse Leite.

Ainda como parte das 
comemorações do Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, o 
Condemat realiza a Capa-
citação em Coleta Seletiva e 
Logística Reversa destinada 
aos gestores municipais das 
áreas de meio ambiente e 
serviços de limpeza pública e 
organizações de catadores de 
materiais recicláveis. O curso 
tem início nesta terça-feira 
e se estende pelas demais 
terças-feiras do mês de junho.

Lançamento do
programa, que faz
parte do Dia Mundial
do Meio Ambiente,
será amanhã

contemplados dois municípios 
da região que atenderem aos 
critérios estabelecidos.

De acordo com o secretário-
-executivo do Condemat, 
Adriano Leite, este é mais um 
desdobramento do acordo de 
cooperação com o Estado para 
elaboração do Plano Regional 
de Resíduos Sólidos e vai 
ao encontro com as demais 

Fatec está com inscrições 
abertas para o 2º semestre

Jovens interessados em 
fazer um curso técnico ou 
superior de tecnologia já 
podem se inscrever pela 
internet para concorrer às 
18.160 vagas distribuídas 
entre os 84 cursos de gra-
duação das Faculdades de 
Tecnologia do Estado (Fatecs). 
O prazo de inscrições vai 
até as 15 horas de amanhã, 
exclusivamente por meio do 
site www.vestibularfatec.com.
br. O valor integral da taxa 
do Vestibular é de R$ 39.

Serão avaliadas as notas de 
Língua Portuguesa e Mate-
mática da segunda série do 
Ensino Médio. Candidatos 
que estão cursando o Ensino 
Médio por meio da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
ou modalidade semelhante 
podem apresentar notas re-
ferentes ao segundo termo 
deste ciclo, desde que no ato 
da matrícula comprovem a 
conclusão do Ensino Médio.

O candidato que quiser 
disputar uma vaga no Ves-
tibular precisa ter concluído 

Curso técnico ou superior

ou estar concluindo o Ensino 
Médio ou equivalente, desde 
que no ato da matrícula 
comprove a conclusão do 
curso. Para se inscrever é 
necessário preencher a ficha 
de inscrição e o questionário 
socioeconômico, imprimir o 
boleto e pagar a taxa de R$ 39. 

O valor deve ser pago 
até as 15 horas de amanhã, 
em dinheiro, em qualquer 
agência bancária, mediante 
a apresentação do boleto 

impresso no momento da 
inscrição eletrônica, ou pa-
gar, via internet, no banco 
do candidato ou ainda pela 
ferramenta Getnet (paga-
mento com cartão de crédito) 
disponível por meio do site 
vestibularfatec.com.br.

A Fatec de Mogi das Cruzes 
está localizada na rua Carlos 
Barattino, 908, Vila Nova 
Mogilar. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4699-2799.

Gastão Guedes/Fatec

Prazo vai até às 15 horas de amanhã, por meio do site
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Procon de Mogi dá orientações 
sobre compras de presentes

Consumidor deve pesquisar e ficar atento à confiabilidade do fornecedor e às diferenças entre lojas físicas e online

DIA DOS NAMORADOS

Com a proximidade do Dia 
dos Namorados, comemorado 
em 12 de junho, os casais se 
preparam para a compra de 
presentes, um jantar especial, 
uma hospedagem em algum 
hotel, entre muitas opções 
oferecidas pelo comércio. 
Para auxiliar os namorados, 
o Procon da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes traz algumas 
orientações sobre os cuida-
dos ao adquirir produtos ou 
serviços para celebrar a data.

A primeira orientação é 
evitar as compras por impulso. 

“O consumidor sempre deve 
fazer uma pesquisa de preços, 
e ficar atento à confiabilidade 
do fornecedor e às diferenças 
entre as condições de compra 
em lojas físicas e pela internet, 
o que vale também para a 
aquisição de serviços. Esses 
cuidados podem evitar vários 
problemas”, disse a coorde-
nadora do Procon de Mogi 
das Cruzes, Fabiana Bava.

Outras orientação é para 
verificar a política de troca da 
mercadoria nas lojas físicas, 

pois a troca só é obrigatória 
no caso de produto com 
defeito. O prazo é de 30 dias 
para bens não duráveis e 90 
dias para os bens duráveis. As 
condições de troca devem ser 
informadas pelo fornecedor 
de maneira clara e por escrito. 

Nas compras pela internet, 
o consumidor deve conferir 
se constam no site o núme-
ro do Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
endereço físico e canais de 
troca e atendimento, além de 
informações sobre cobrança 
de frete, existência de outras 
taxas e o prazo de entrega. Ao 
efetuar a compra, imprima ou 
salve em um computador a 
página do site com os dados. 

Outra orientação importante  
é, antes de enviar seus dados 
pessoais e informações do 
cartão de crédito, observe 
se a conexão é segura.

Muitos sites atualmente 
apenas reúnem as promoções 
de diversos sites, então é im-
portante confirmar quem de 
fato é o fornecedor para avaliar 

a credibilidade. Se a compra 
for pela internet, telefone ou 
por qualquer meio desde que 
fora do estabelecimento co-
mercial, sem a oportunidade 
de o consumidor conferir o 
produto, é garantido o direito 

ao arrependimento no prazo 
de até sete dias após a entrega. 

Na compra de flores, ar-
ranjos, cestas temáticas, é 
preciso confirmar diretamente 
com o fornecedor todos os 
itens que serão entregues e 

a qualidade dos produtos. É 
importante solicitar a nota 
fiscal. Ao comprar perfu-
mes e cosméticos, conferir 
as informações de data de 
validade é fundamentais 
para garantir a segurança 

do produto. 
Em decorrência das restrições 

sanitárias por causa pandemia 
da Covid-19, é importante 
fazer a reserva nos bares e 
restaurantes com antecedência. 
Segundo o Procon, é dever 
dos restaurantes informar 
previamente o consumidor de 
forma clara e de preferência 
na entrada do estabelecimento, 
do contrário o consumidor 
não é obrigado a pagar pelos 
serviços que não aderiu por 
falta de informação.

Outra dica é guarde o 
material publicitário e o regu-
lamento de promoções para 
que diante de um eventual 
descumprimento pelo for-
necedor seja possível exigir 
o cumprimento da oferta. 

Mais um cuidado que o 
Procon orienta é com rela-
ção a compras feitas com 
vendedores informais que 
não fornecem nota fiscal e 
garantia dos produtos.

O Procon de Mogi das 
Cruzes atende por meio do 
telefone 4798-5090.

Segundo o Procon, é importante verificar a política de troca de produtos nas lojas físicas

Mariana Acioli

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes anunciou o novo ca-
lendário da Fase 1 do retorno 
letivo para as turmas do Ensino 
Infantil e Fundamental da 
Rede Municipal de Ensino. 
A retomada será realizada de 
forma gradual e não obrigatória.

As turmas de Educação 
Infantil, adequadas aos pro-
tocolos sanitários, que retor-
nariam no dia 31 de maio, 
serão reabertas amanhã. As 
unidades municipais que 
atendem do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental, que 
estiverem adequadas para 
reabertura, retomam as aulas 
presenciais no dia 14 de junho.

A decisão do poder execu-
tivo levou em consideração 
a resolução dos aspectos ad-
ministrativos apontados pelo 
Conselho Municipal de Edu-
cação, conforme o andamento 
dos trabalhos do CGRH, para 
a contratação de professores 
temporários e estagiários, e 
também o diálogo com os 
colegiados e representantes 
da sociedade civil, a respeito 
do retorno presencial.

A Secretaria Muncipal 
de Educação, juntamente 

Ensino Infantil retoma atividades gradualmente amanhã
Rede Municipal

à Vigilância Epidemiológia, 
estabeleceu protocolos que 
deverão ser seguidos à risca 
por todas as instituições de 
ensino e somente as escolas 
que seguiram integralmente 
os protocolos foram conside-
radas adequadas e tiveram a 
reabertura liberada.

Entre as medidas de segu-
rança adotadas pela Pasta, está 

ESCOLAS QUE RETOMAM TURMAS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL EM 07/06
CEIM HAYDÉE BRASIL DE CARVALHO (PROFª) 
CEMPRE IVAN NUNES SIQUEIRA (VER.) 
EM ADOLFO CARDOSO (PROF.) 
EM ANA LÚCIA FERREIRA DE SOUZA (PROFª) 
EM ANA MARIA BARBOSA GARCIA (PROFª) 
EM ANTÔNIO PASCHOAL GOMES DE OLIVEIRA (PROF.) 
EM ARMINDO FREIRE MÁRMORA (DES.) 
EM BENEDITO LAPORTE VIEIRA DA MOTTA (DR.) 
EM CLÁUDIO ABRAHÃO (ENG.) 
EM ETELVINA CÁFARO SALUSTIANO (PROFª) 
EM EULÁLIO GRUPPI (PROF.) 
EM FLORISA FAUSTINO PINTO (PROFª) 
EM FUJITARO NAGAO 
EM IRACEMA BRASIL DE SIQUEIRA (PROFª) 
EM IVETE CHUERY VIEIRA TORQUATO VICCO (PROFª) 
EM JACKS GRINBERG (PROF.) 
EM LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO 
EM MARIA APARECIDA PINHEIRO VOLPE (PROFª) 
EM MARIA COELI BEZERRA DE MELO (PROFª) 
EM MARIA COLOMBA COLELLA RODRIGUES (PROFª) 
EM MARIA JOSÉ TENÓRIO DE AQUINO SILVA (PROFª) 
EM MAURÍLIO DE SOUZA LEITE FILHO (PREF.) 
EM MILTON CRUZ (DR.) 
EM MONTEIRO LOBATO 
EM REGINA CÉLIA NAJAR FERREIRA BORELLI (PROFª) 
EM SÉRGIO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA (DR.) 
EM TERESA MARTINS PINHAL (PROFª) 
EM VANDA CONSTANTINO DA COSTA (PROFª) 
EM(R) BENEDITO PEREIRA DE PAULA 
EM(R) GERALDA FERRAZ DE CAMPOS

a disponibilização de materiais 
de proteção e higiene para os 
profissionais, como faceshields, 
máscaras e álcool em gel; a 
distribuição de kits de pro-
teção individual aos alunos 
e a criação da Brigada da 
Pandemia dentro das escolas.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes adiantou também 
a 1ª dose (AstraZeneca) da 

vacinação contra a Covid-19 
dos profissionais da educação, 
entre 18 e 47 anos, da rede 
municipal e subvencionada, 
das unidades autorizadas a 
retomar as atividades, como 
um reforço da estratégia de 
prevenção. 

Confira no quadro ao lado 
a lista das escolas autorizadas 
ao ensino presencial.

Turmas adequadas aos protocolos, que retornariam no dia 31, serão reabertas

Divulgação
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DAEE promete para 2º semestre 
edital de limpeza do rio Tietê

Desta vez, os trechos que vão passar por desassoreamento estão entre as cidades de Mogi das Cruzes e Biritiba

MAIS 2 LOCAIS

O Departamento Estadual 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), do governo do pau-
lista, informou nesta semana 
que está confirmado para o 
segundo semestre o início 
do processo de licitação de 
obras de desassoreamento em 
dois trechos do rio Tietê nas 
cidades de Mogi das Cruzes 
e Biritiba Mirim, como parte 
dos investimentos do governo 
do Estado.

A cidade de Mogi das 
Cruzes aguarda a conclusão 
de cinco editais do novo 
pacote de obras para a ba-
cia do Alto Tietê. As obras 
terão investimento total de  
R$ 34,8 milhões com recur-
sos do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Fehidro). 
Na cidade, como parte des-
te fundo de investimento, 
o rio Tietê terá ações de 
desassoreamento em cinco 
quilômetros entre Mogi e 
Biritiba, no chamado “Lote 
4.5”. O “Lote 5” terá três 

quilômetros em dois trechos 
na cidade de Biritiba.

A estimativa de prazo dada 
pelo órgão estadual é de 
que a publicação aconteça 
a partir de julho deste ano, 
com início imediato a partir 
da assinatura do contrato. As 
intervenções ocorrerão por 
um período de nove meses.

O DAEE também informou 
que já concluiu duas ações de 
desassoreamento na região, 
beneficiando as cidades de 
Itaquaquecetuba e Suzano. 
As obras beneficiaram o rio 
Jaguari, em um trecho de 
1,3 km entre a foz do rio 
Tietê e a estrada do Preju, 
no limite entre Suzano e 

Itaquaquecetuba, e no rio 
Jundiaí, em um trecho de 3 
mil metros entre a avenida 
das Orquídeas e a rua José 
Pereira, na várzea do Tietê.

Os trabalhos, segundo o 
DAEE, foram concluídos no 

mês de maio. No rio Jundiaí, 
foram retirados mais de 30 
mil metros cúbicos (m³) 
de sedimentos, enquanto 
que no trecho entre Suzano 
e Itaquaquecetuba foram 
removidos 14,2 mil m³ de 

sedimentos. Segundo o órgão, 
a retirada dos sedimentos 
ajuda a prevenir alagamen-
tos e enchentes durante o 
período de chuvas entre os 
meses de outubro e março.

O órgão do governo do 

Estado afirmou que foram 
investidos R$ 22,4 milhões 
em ações de desassoreamento 
na região, em Guarulhos e 
na capital paulista. Estão 
incluídos o ribeirão Lageado, 
em São Paulo, e o córrego 
das Pedrinhas, em Guarulhos.

O governo do Estado infor-
mou que, atualmente, apenas 
a ação de desassoreamento 
do córrego Itaim, na cidade 
de Poá, está em andamento. 
O trecho de 1 km entre a 
rotatória da avenida Marginal 
e a rodovia Mogi-Guararema 
(SP-66) está tendo 13,5 mil 
m³ de sedimentos retirados.

Para o atual pacote de obras, 
está previsto para iniciar nas 
próximas semanas a limpeza 
e o desassoreamento do rio 
Guaió, entre Suzano e Poá, 
para a retirada de 25 mil m³ 
de sedimentos de um trecho 
de 1,5 metros. Somados ao 
trabalho a ser realizado em 
uma faixa de 13 quilômetros 
no rio Tietê, deverão contar 
com investimentos da ordem 
de R$143 milhões.

André Diniz

Mogi também aguarda outros cinco editais de obras na bacia do rio Tietê

Mogi News/Arquivo

Santa Isabel, Guararema e
Mogi receberão R$ 360 mil

Os municípios de Mogi 
das Cruzes, Guararema e 
Santa Isabel devem receber 
ainda neste ano R$ 360 mil 
para iniciar ou prosseguir 
com obras e melhorias de 
infraestrutura em turismo. 
Para a Secretaria de Estado 
de Turismo e Viagens, estes 
são alguns dos Municípios 
de Interesse Turístico (MITs) 
considerados pelo convênio 
de repasses deste ano ao setor.

Com sete MITs, a Região 
Metropolitana de São Paulo 
receberá R$ 2,5 milhões. 
Outras cidades também serão 
contempladas, como Juqui-
tiba, Mairiporã, Pirapora do 
Bom Jesus e São Bernardo 
do Campo.

Santa Isabel afirmou à 
reportagem que ainda não 
há detalhes sobre o repasse e 
que, até a semana passada, não 
havia recebido a informação 
de que será contemplada.

Apesar de questionado, o 
município de Guararema não 

Turismo

forneceu informações até o 
final desta edição. Já para a 
Prefeitura de Mogi, a maior 
meta é seguir investindo na 
melhoria da infraestrutu-
ra turística, aprimorando e 
modernizando os espaços 
e equipamentos existentes 
e, com isso, consolidando a 
vocação turística.

A criação dos MITs tem o 
objetivo de ampliar e qua-
lificar a oferta turística do 
Estado. Com exceção das 
70 estâncias – com regime 
próprio e consolidado por 
décadas – todos os demais 
575 municípios paulistas 
estão aptos a se tornarem 
MITs, respeitado o limite 
de 140 vagas. Para tanto, 
devem atender critérios como 
potencial turístico, ter um 
Conselho Municipal de Turismo, 
serviço médico emergencial, 
infraestrutura básica, Plano 
Diretor de turismo e atrativos.

No ano passado, para que 
as 210 cidades turísticas 
do Estado – 70 estâncias 
e 140 MITS – estivessem 
mais bem preparadas para 
a retomada das viagens na 
pós-pandemia, foram re-
passados R$ 223,3 milhões, 
com foco na continuação 
das obras em andamento. O 
mesmo princípio vem sendo 
adotado em 2021, quando 
devem ser concluídas mais 
de cem melhorias já iniciadas.

Thamires Marcelino

Verba será utilizada 
para implementar 
atrações e concluir 
obras iniciadas 
antes da pandemia

“Esse fomento ao setor é 
fundamental, pois gera renda 
e emprego, movimenta a eco-
nomia local e projeta o nome 
da cidade”, acrescentou. Este 
será um trabalho executado 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, juntamente à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
e Coordenadoria Municipal 
de Turismo, responsáveis pela 
gestão do tema.

Rio Tietê terá 
ações de 
desassoreamento 
em cinco 
quilômetros entre 
Mogi e Biritiba

Suzano Shopping e Ícone
Network iniciam campanha

A queda da temperatura 
nos últimos dias anuncia a 
chegada da temporada mais 
fria do ano. É o momento 
também, nesta época, de 
pensar em quem mais precisa 
e não tem como se aquecer. 
Tem um cobertor novinho 
em casa e gostaria de doar? 
A partir desta segunda-feira, 
o Suzano Shopping e a Ícone 
Network, em parceria, rece-
berão doações da população 
com o início da campanha 
Aquecendo com amor. A 
expectativa é de que pelo 
menos 500 pessoas, de en-
tidades de Suzano e região, 
sejam beneficiadas.

Para participar da cam-
panha é simples: basta levar 
um ou mais cobertores novos 
ao Serviço de Atendimento 
ao Cliente (SAC) do Suzano 
Shopping, de 7 a 21 de junho.

A campanha beneficiará 
duas entidades em Suzano: 
Instituto Viva a Vida, que 
abriga crianças e mães em 
situação de risco na cidade; 
e Associação de Assistência 

Arrecadação de cobertores

a Mulher ao Adolescente e 
a Criança Esperança (AA-
MAE), que atende crianças, 
adolescentes e adultos, com 
foco no fortalecimento de 
vínculos familiares, bem 
como projetos voltados ao 
desenvolvimento social e 
comunitário, com foco na 
educação, cultura e empo-
deramento. E também uma 
terceira entidade, o Instituto 
Cegonha, que desenvolve ações 
nos segmentos educacional, 
social, esportivo e cultura, 
em Ferraz de Vasconcelos.

“Convido a população a 
se juntar a nós nesta rede 
de solidariedade e levar um 
pouco mais de calor a quem 
tanto necessita”, ressaltou 
Cida Móra, da Ícone Network. 
Ela lembrou que mulheres, 
todas voluntárias, também 
participam da ação como 
madrinhas: Sentileusa de 
Moraes, Sula Falanghe, Cris 
Torquato, Silvana Feitosa, Nadir 
Godoi, Mariusa Kariya, Ingrid 
Babiscsak, Débora Lapique, 
Lana Camargo, Gisele Santos, 
Janete Cardoso e Edite Florido.

Cobertores podem ser doados até o dia 21 de junho

Divulgação
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Herdeira de modelos 
lendários, como a pionei-
ra XRV 650 Africa Twin e 
as sucessivas versões 750, 
que de 1988 até 2002 re-
definiram o conceito de 
motocicleta aventureira, 
a nova geração das Africa 
Twin chegou ao mercado 
mundial em 2016. À tão es-
perada modernidade e alta 
tecnologia do modelo, so-
mou-se o genuíno espírito 
‘True Adventure’ de suas an-
tepassadas, não um mero 
slogan, mas uma filosofia 
construtiva fiel às origens, 
que faz das Honda Africa 
Twin motos versáteis, ca-
pazes de oferecer confor-
to em viagens de qualquer 
tipo como também enca-
rar verdadeiras aventuras. 
Enfim, motocicletas aven-
tureiras com “A” maiúscu-
lo, que não penalizam seus 
pilotos com peso e volu-
me excessivos, ou escolhas 
técnicas inadequadas para 
uma aventureira. 

A chegada das versões 
2021 das CRF 1100L Africa 
Twin é marcada por uma 
aprofundada renovação 
técnica, um aperfeiçoa-
mento que preserva a es-
sência ‘True Adventure’, 
mas que efetivamente evo-
luiu o modelo em pratica-
mente todos os aspectos. O 
incremento de potência e 
torque é consequência do 
aumento na capacidade cú-
bica do motor bicilíndrico, 
que em conjunto com a re-
dução de peso levou a per-
formance a um nível ainda 
mais elevado. Relevante é 
a introdução da transmis-
são de dupla embreagem 
(DCT), que se soma à op-
ção com caixa de câmbio 
convencional.

De fato, serão quatro as 
Africa Twin 2021 à venda 
no Brasil: CRF 1100L, CRF 
1100L DCT, opções que se 
caracterizam pelo tanque 
de combustível de 18,8 li-
tros de capacidade, e as CRF 
1100L Adventure Sports ES 
e CRF 11000L Adventure 

HONDA

Africa Twin promete seguir 
com espírito aventureiro
Modelos fizeram sucesso entre os anos de 1988 a 2002 e agora, nova versão, promete dar continuidade ao legado

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 
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Os primeiros veículos foram lançados na década de 1980, portanto é de se esperar que haja uma profunda renovação do modelo

Estarão à venda quatro modelos: 1100l, 1100l DTC, Adventure Sports ES e Adventure Sports DCT   

Sports ES DCT, com tanque 
de 24,8 litros. Todas rece-
beram o sistema de acele-
rador eletrônico TBW – Th-
rottle By Wire –, juntamente 
com a extensão dos modos 
de pilotagem, mais opções 
no sistema de controle de 
tração HSTC – Honda Se-
lecteable Torque Control 
–, e muitos outros itens de 
tecnologia relacionados à 
adoção de uma sofistica-
da IMU – Inertial Measu-
rement Unit (unidade de 

controle inercial) –, que 
possibilitaram às Africa 
Twin dar um salto tecno-
lógico importante.

As CRF 1100L Africa Twin 
2021 estão menores, mais 
esguias e cerca de 10 kg 
mais leves, o que fez evo-
luir a performance ten-
do em vista as alterações 
complementares no mo-
tor, que ganhou cerca de 
12% de potência e 10% no 
torque, incrementos dis-
tribuídos em toda a faixa 

de rotação.
A posição de pilotagem 

evoluiu através de um ban-
co redesenhado e um gui-
dão mais alto. O quadro de 
instrumentos TFT a cores é 
sensível ao toque e tem 6,5 
polegadas. Batizado de MID 
(Multi Information Display), 
oferece uma conexão dire-
ta com os diversos sistemas 
da moto e tecnologia Apple 
CarPlay® e Android Auto® 
via Bluetooth e cabo USB. 
As luzes DRL de condução 

diurna com LEDs aumen-
tam muito a visibilidade da 
moto, melhorando a segu-
rança. O sistema de contro-
le da velocidade de cruzei-
ro é equipamento de série.

A arquitetura do motor 
bicilíndrico paralelo SOHC 
de 8 válvulas permanece 
inalterada, mas o incre-
mento da capacidade, de 
998 cm³ para 1.084 cm3, 
resultou em maior potên-
cia, que passou de 88,9 para 
99,3 cv a 7.500 rpm. O tor-
que máximo também su-
biu de 9,5 para 10,5 kgm.f 
a 6.000 rpm. A elevação de 
potência e torque é senti-
da desde 2.500 rpm.

O aumento da capacidade 
cúbica do motor foi obtido 
pelo aumento do curso dos 
pistões para 81,5 mm (an-
tes, 75,1 mm), com o diâ-
metro dos cilindros de 92 
mm permanecendo inalte-
rado. A taxa de compressão 
é de 10,0:1. As camisas dos 
cilindros agora são de alu-
mínio, o que em conjunto 
com outras medidas de re-
dução de peso nos compo-
nentes da transmissão da 
versão com câmbio con-

vencional, resultou em um 
motor 2,5 kg mais leve. O 
motor da versão DCT pesa 
2,2 kg a menos que no mo-
tor anterior..

O virabrequim perma-
nece defasado a 270°, que 
proporciona intervalos irre-
gulares de ignição, criando 
uma pulsação diferenciada 
que melhora a capacidade 
de tração. O cabeçote do 
motor foi completamente 
revisto, com dutos de aspi-
ração mais retilíneos e efica-
zes, e novos corpos de inje-
ção de 46 mm de diâmetro.

O sistema Unicam SOHC 
herdado das CRF 450R se ca-
racteriza por um único co-
mando de válvulas fundido 
sob pressão, o que resulta 
em um cabeçote compac-
to e câmaras de combustão 
de conformação ideal. O le-
vantamento das válvulas de 
aspiração subiu de 8,6 para 
9,3 mm, enquanto que nas 
válvulas de exaustão pas-
sou de 9,3 para 10,2 mm.

O cárter do motor é divi-
dido na vertical, com bom-
ba d’água alojada dentro do 
compartimento da embrea-
gem e termostato integra-
do ao cabeçote. As versões 
de câmbio convencional e 
DCT partilham um bloco 
de motor único, com pe-
quenas diferenças externas.

Neste novo motor de 1.084 
cm3, a precisão das engre-
nagens de balanceamento 
anteriores e posteriores foi 
melhorada, eliminando a 
necessidade do uso de en-
grenagens de dentes oblí-
quos. A aplicação de uma 
roda fônica no virabrequim 
elevou a capacidade de de-
tecção de falhas de ignição, 
importante para homolo-
gação antiemissões. Tam-
bém para esta finalidade 
as sondas lambda O2 fo-
ram substituídas por sen-
sores de fluxo LAF – Linear 
Air Flow – nos coletores de 
escape, que permitem uma 
medição muito mais pre-
cisa da mistura ar/com-
bustível.
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SBT, 21H00

Chiquititas

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 21H00

Império

A novela não é exibida aos domingos.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos domingos.

 Nem sempre as 
coisas correm do jeito 
pretendido. Por vezes, 
não existe justiça, 
igualdade. Na verdade, 
a vida é um momento, 
uma etapa onde todos 
procuram realização, 
felicidade, harmonia!

Acontece que tudo 
deve ser conquistado 
com empenho, 
com força e com 
irreverência. É por isso 
que só os audazes, os 
corajosos, atingem 
seus objetivos. Não há 

MOMENTO
especial

Nunca desista de ser feliz

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes do dia de hoje, felicidades, muita saú-

de e alegria... Feliz Aniversário!

 Toda conquista começa com a decisão 
de tentar.”

 cultura@jornaldat.com.br

tempo para ter medo 
da mudança; é ela que 
determina o sucesso. 
Sem medo, arrisque e 
mude tudo que está 
errado em você, em 
seu mundo!
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Estudo fala em anticorpos permanente

Estudo publicado na revista Nature revelou, pela primeira vez, que pessoas 

que contraíram a doença de forma ligeira ou moderada desenvolvem uma 

célula imunológica capaz de produzir anticorpos contra o SARS-CoV-2 para 

o resto da vida. Uma das observações em pessoas infectadas pelo SARS-

CoV-2 mostra que o nível de anticorpos – proteínas capazes de impedir o 

vírus de infectar as células – começa a diminuir após quatro meses. O 

estudo ainda deverá ser melhor detalhado.

INSPIRAÇÃO A DOIS

Casados há 51 anos e eter-
nos namorados, os professo-
res aposentados Armando 
Sérgio da Silva, de 75 anos 
e Rosemary Muniz Silva, 
de 73 anos formam o casal 
escolhido pelo Mogi News 
para personificar o Dia dos 
Namorados, no próximo sá-
bado, dia 12 de junho com 
uma bela história de amor e 
uma linda família construí-
da. Eles compartilham uma 
vida a dois que deixa muitos 
casais no chinelo, pelo amor 
e a cumplicidade sempre 
presente no dia a dia deles. 

Na data, devido a pande-
mia, eles pretendem fazer 
um jantar só com a família, 
que é formada ainda pelos 
três filhos: Leandro Sérgio, 
Sandro e Ana, além dos seis 
netos: Luiza; Júlia; Giuliano; 
Nando; Betina e Liz. 

A história dos dois co-
meçou quando ele, aos 16 
anos na escola Washington 
Luiz viu Rose pela primeira 
vez. Ele participava da fan-
farra e ela era escocezinha e 
tinha 14 anos: “Pensei: ela 
é bonitinha tem que ser a 

Cristina Gomes 

Cúmplices na vida e no amor; 
eles são eternos namorados
Os dois educadores construíram uma vida juntos e hoje somam: três filhos, seis netos e exemplo de vida a dois

minha namorada. Pedi em 
namoro e ela aceitou”. Mas 
não foi de bate pronto não, 
naquela época era tudo mais 
devagar começando primei-
ro com o flerte até o rapaz 
chegar na garota. 

A receita para o sucesso de 

estarem juntos até hoje, em 
tempos de relações fáceis e 
não duradouras?, ele mesmo 
responde: “Isso depende da 
cabeça de cada pessoa. Quan-
do se tem um problema fugir 
é fácil, mas a graça é enfren-
tar tudo juntos e ter muito 

diálogo. Nós conversamos 
muito, praticamente o dia 
inteiro”, afirmou o professor 
Armando Sérgio. E para os 
filhos, o casamento dos pais 
é um exemplo a ser seguido, 
pois eles estão sempre muito 
próximos dos dois.

Divulgação

Professores Armando Sérgio e Rose tiveram três filhos e vivem juntos há 51 anos 

saúde+
maturidade

Armando Sérgio e Rose na-
moraram durante sete anos 
e se casaram em 1969. Dois 
anos desceu nasceu Leandro 
Sérgio, o primogênito; depois 
Sandro em 1974 e por últi-
mo Ana, em 1978. Casaram 
na Catedral de Santana. Ar-
mando Sérgio é uma figura 
conhecida em Mogi das Cru-
zes; foi secretário de Educa-
ção e Cultura e por muitos 
anos foi professor dos cursos 
da Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC) e Universida-
de Braz Cubas (UBC), além 
da Universidade de São Pau-
lo (USP) onde se aposentou. 
Rose foi professora de Letras, 
passou em concurso públi-
co e se aposentou também 
na função. 

Um dos períodos marcan-
tes na vida dos dois, além 
do nascimento dos filhos 
foi quando eles resolveram 
viajar juntos por cerca de 20 
países. Na ocasião, Armando 
Sérgio tinha 40 anos e foi uma 
experiência inesquecível na 
vida dos dois. Passaram pela 
Europa, Estados Unidos, Ale-
manha; América do Sul, uma 
viagem enriquecedora: “Até 
hoje nos amamos”, diz ele. 

Já a professora Rose só tem 
elogios ao marido: “É um 
privilégio a gente desfrutar 
o convívio um do outro. Ele 
é uma pessoa maravilhosa 
e conseguimos sempre es-
tar junto um do outro, nos 
bons momentos e superando 
os momentos mais difíceis”, 
declarou. 

No dia do casamento, a 
noiva Rose chegou antes 
dele, o que até hoje é moti-
vo de risos, entre familiares 
e amigos: “Os nossos filhos 
são a nossa maior alegria”, 
declarou ela. Ele enxerga nela 
várias qualidades: como ser 
carinhosa e dedicada à famí-
lia. Ela também se derrete ao 
falar dele: “Ele é uma pessoa 
maravilhosa e conseguimos 
sempre estar juntos supe-
rando as dificuldades e co-
memorando as conquistas e 
batalhas que todo casal tem 
sempre com muito entusias-
mo e alegria de viver”. Planos 
para o futuro? Curtir a vida, 
a família e os netos que es-
tão crescendo e são os seus 
frutos de muito companhei-
rismo, exemplo, força e ins-
piração para as mais novas 
gerações da família. 

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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SAÚDE BUCAL

Uma das técnicas mais 
modernas para o tratamento 
de patologias e em proce-
dimentos cirúrgicos conhe-
cidas como PRP “Plasma 
Rico em Plaquetas” e PRF 

“Plasma Rico em Fibrina” já 
está disponível em Mogi 
das Cruzes.

O consultório Silva’s Odon-
tologia foi um dos pioneiros 
em trazer o tratamento 
para a cidade, que serve 
tanto para reconstrução 
óssea como para estética 
nos casos de rugas, linhas 
de expressão, extração e 
enxerto. 

O material utilizado é o 
plasma obtido através da 
centrifugação do sangue 
do próprio paciente, que  
resulta em uma alta con-
centração de plaquetas, 
o que torna essa terapia 
bem sucedida em 100% 
dos casos. 

A diferença entre os dois 
é que o PRP  está sendo 
utilizado nas diversas 
áreas da clínica médica, 
demonstrando resultados 
satisfatório na estética, pro-
missor no tratamento da 
face e pescoço, melhorando 
os aspectos da textura da 
pele, minimizando rugas 
e flacidez.

Já o PRF tem potencial 
para acelerar a cura de 
tecidos moles e de osso. Ele 
pode ser usado sozinho ou 

Cristina Gomes

Novo tratamento ajuda na 
reconstrução óssea e estética
Casos de enxerto e lábio caído com muita linha de expressão, além de próteses são as indicações para o uso

DivulgaçãoDivulgação

Dra Débora Cristina Silva e sua equipe do consultório Silva’s pioneirismo no método

Tratamento serve para reconstrução óssea e como fins estéticos

combinado com enxertos 
ósseos. Estudos mostram a 
eficácia deste material em 
diversas situações, sendo 
muito utilizado em dife-
rentes tipos de cirurgias 
na área da odontologia.

Há quase quatro anos, o 
consultório Silva’s trouxe o 
tratamento para a cidade 
após curso realizado pela 
dentista Débora Cristina 
Silva, que é especialista 
em Bucomaxilo; Implan-
todontia e cirurgias Ortog-

náticas. Anteriormente, ela 
trabalhava com enxerto 
bovino, mas havia casos 
de rejeição e perda. Agora 
com a utilização do plasma, 
o material é bactericida 
e não causa rejeição. Ti-
rando aqueles pacientes 
que já tem algum medo 
de agulha, o tratamento é 
tranquilo e dura cerca de 40 
minutos. Após a aplicação 
é recomendado ao paciente 
passar protetor solar; aplicar 
vitamina C e beber muita 

água para melhor eficácia: 
“A procura por este tipo de 
tratamento tem sido boa e 
hoje esta área da odonto-
logia está mais focada na 
parte estética”, explicou a 
doutora. 

Uma das primeiras pes-
soas que falou da técnica no 
Brasil foi a apresentadora 
Luciana Gimenes em 2016. 
Na ocasião, ela usou as 
redes sociais para dizer 
que havia feito nos EUA a 

‘lifting de vampiro’, o nome 
popularmente conhecido 
do tratamento de beleza 
que consiste em aplicar 
no rosto o sangue tirado da 
própria pessoa. É necessário 
tirar 200 ml de sangue do 

próprio paciente e, antes 
de reinjetá-lo na pessoa, 
colocá-lo numa centrífuga. 
A máquina usada separa 
do líquido o plasma, que 
é rico em plaquetas. Com 
isso, a pessoa retarda o 
aparecimento de rugas.

No país, o tratamento é 
recente, mas fora já existe há 
quase 10 anos: “São poucas 
as clínicas que fazem este 
tratamento, pois é preciso 
além da especialização do 
profissional, a máquina 
para fazer a separação das 
plaquetas. E a técnica não é 
muito conhecida”, explicou 
a dentista, que possui em 
seu próprio consultório 
a centrifugadora para a 

separação do plasma. 
Além deste tratamento, 

o consultório realiza ou-
tros tipos de atendimento 
na área de clínica geral e 
especialidades e tem entre 
os seus profissionais, além 
de Débora que coordena 
todo o trabalho; os dentistas 
Eduardo T.K Abe e Fernanda 
S.B Lapa e funciona na Praça 
Sacadura Cabral, 194, sala 
11, no Centro de Mogi das 
Cruzes - ao lado da estação 
central da CPTM de Mogi.

O consultório funciona 
há mais de 50 anos no mes-
mo endereço desde que 
foi fundado pelo dentista 
Pedro de Andrade, refe-
rência na área.
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A coluna a partir de hoje vai desfilar fotos de muitos casais da região do Alto 
Tietê. Como nas datas especiais, nossa editoria não poderia deixar de ir nessa 
“Vibe”, pois exalaremos aqui o amor através das imagens. É incrível como o tem-
po está passando muito rápido e chegamos ao meio do ano já . Infelizmente 
ficaremos mais um ano sem a tradicional festa social que assino em alusão a 
nosso aniversário como colunista social e que faz parte do calendário social . 
Amigos e amigas sempre me interpelam sobre o assunto da próxima realiza-
ção. Vamos aguardar , porque tenho certeza que quando pudermos voltar a 
promover noites como vinhamos fazendo , irão ser brilhantes como sempre 
foram . Para o próximo ano trarei se Deus quiser quatro encontros sob nossa 
chancela. Mas enquanto este tempo não chega , vamos nos reinventando e 
curtindo coisas boas e que valem a pena serem evidenciadas . Um brinde a 
vida e ao amor. Fotos de Carlos Magno e José Carlos Cipullo. 

Namorados Mês dos 

João e Marta Aranda

Ivan e Marli Melo

Anderson Melo e Marilei Schiavi

William e Renata Ruiz

Rui e Rosana Novaes Marcelo e Karina Dantas
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Alessandra e Alberto Magni

Na noite de 12 de Junho ,(sábado) uma das boas opções é 

o Hotel Vale do Sonho que terá seu restaurante aberto ao 

público das 20h30 às 24h00. Uma mesa para 3 casais com 

reserva única ,  terá a cortesia de 01 espumante importa-

do. Jantar romântico a luz de velas com música ao vivo . 

Todas as normas sanitárias e protocolos serão seguidos . 

Também é uma ótima opção para quem quiser reservar 

hospedagem . Informações : 4693-1894/ 971479683 Whats 

up . Confira o site www.valedosonho.tur.br 

Despertando Sonhos

Sábado 

Pedro Paulo Gonçalves , Marcela 

Paiva, Elza Garcia , Natali Santos 

Ferraz, Day Ribeiro, Andreia Soares 

e Luh Temporim. 

Domingo 

Guilherme Otani, Tânia Matos 

Dubois, Alberto Magni, Kristina 

Gorgolin, Danieli Crepaldi, Ales-

sandra Betone, Danusa Melo e 

Cristina Takaki. 

Segunda-Feira

Francisca Xavier , Monique Adriane 

, Mauricio Mello e Francesca Valenti. 

ANIVERSARIANTES

DO DIA


