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Inspirador, 
Nobolo Mori 
dá receita de 
longevidade

Nobolo Mori é um exemplo 
de vitalidade e lucidez; além 

disso, o médico - que já 
foi vice-prefeito de Mogi - 

esbanja bom humor.
Maturidade + Saúde,
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80 escolas municipais retomam
as aulas presenciais amanhã

Inicialmente, a capacidade será limitada a 35% da presença de alunos; particulares e estaduais podem ocupar até 100%

RECESSÃO

Arrecadação de impostos no município caiu 22,8% 
nos primeiros sete meses do ano. Cidades, página 6

A Secretaria de Educação de Mogi 
das Cruzes inicia amanhã a Fase 2 
da retomada gradual das aulas pre-
senciais na rede municipal de en-
sino. Este segundo momento será 
com o retorno presencial de mais 
80 escolas e outras oito unidades 
iniciarão no dia 9. Nas escolas par-
ticulares e estaduais, o percentual 
de frequência passará para 100% 
com distanciamento de 1,5 m. As 
medidas foram definidas de acordo 
com os critérios epidemiológicos da 
cidade. Como o processo de reto-
mada nas unidades municipais teve 
início posteriormente, as escolas e 
creches adequadas ao protocolo sani-
tário seguirão, neste momento, com 
capacidade de até 35% de presença.  
Cidades, página 4

HEPATITE B

2 mil pessoas 
foram vacinadas 
em 2021. p5

Creches e escolas foram adequadas ao protocolo sanitário para garantir segurança dos estudantes
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Novas Vicinais

Recuperação da Volta Fria
será iniciada neste ano

Trecho a ser reformado é de 11,6 quilômetros e deve 
custar R$ 18,4 milhões ao Estado. Cidades, página 3
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INCENTIVO AO COMÉRCIO
A Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC) sorteou os ga-
nhadores da campanha Compre no 
Comércio Local. A primeira ganha-
dora foi contemplada com R$ 2 mil 
em vales-compras e, a segunda, ga-
nhou R$ 1 mil em vales-compras. 
Os prêmios podem ser utilizados 
para realizar compras em qual-
quer uma das lojas participantes da 
ação. Para concorrer, basta comprar  
R$ 50 em produtos nas lojas parcei-
ras e preencher o cupom.

ÔNIBUS MONITORADOS
Ainda segue em fase de testes o sis-
tema de monitoramento de ocupa-
ção dos ônibus da cidade, iniciado 
em março. O sistema foi implanta-
do em quatro veículos que percor-
rem as principais linhas da cidade 
e, segundo o município, “está sen-
do feito um trabalho de acompanha-
mento e resolução de inconsistên-
cias”. O projeto entrou em prática 
para controlar o número de passa-
geiros e fiscalizar o uso de máscara, 
por conta da pandemia da Covid-19.

FISCALIZAÇÃO
O sistema permite que uma central 

de monitoramento possa apurar, ao 
vivo e em cores, quantas pessoas 
ocupam os coletivo, estabelecendo 
se um veículo está acima da capa-
cidade máxima permitida por conta 
da pandemia. “Os dados estão sen-
do parametrizados e, ao final desta 
etapa, serão definidas novas ações, 
buscando a melhoria na eficiência do 
atendimento ao usuário”, informou a 
Secretaria de Transportes de Mogi.

TORNEIOS REGIONAIS
Foi realizada em Arujá uma reunião 
da Câmara Técnica de Esportes do 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
e diversos secretários da região, no 
Parque dos Ipês, para discutir novos 
projetos e torneios esportivos para 
o Alto Tietê. Foram debatidos diver-
sos temas, dentre eles, a finaliza-
ção da Copa de Xadrez, um projeto 
da Central Única das Favelas (Cufa), 
com a possibilidade da implantação 
da Taça das Favelas, uma discussão 
sobre a importância da criação de 
uma liga de futebol em todas as ci-
dades e a apresentação de uma mo-
dalidade nova, o FloorBall, modali-
dade esportiva que cresce no Brasil 
e no mundo.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPA

Em 1997, o general Colin 
Powell, vencedor da Guerra do 
Golfo contra Saddam Hussein, 
no Iraque, em 1991, iniciou 
uma nova e difícil batalha: 
resgatar milhões de jovens 
norte-americanos do flage-
lo da pobreza material e da 
miséria moral. Desses 15 mi-
lhões de adolescentes, mesmo 
com ajuda do presidente Bill 
Clinton e dos ex-presidentes 
George Bush, Gerald Ford e 
Ronald Reagan, conseguiu 
salvar, até o ano 2000, dois 
milhões. A economia mais 
poderosa do mundo viu-se 
fragilizada para superar um 
câncer social que ameaçava 
destruir o Sonho Americano 
pela agonia do ideal jovem.

Jovens desajustados e psi-
cologicamente envelhecidos 
renunciavam a capacidade 
de sonhar. Na questão éti-

A agonia do ideal jovem

ARTIGO
Mauro Jordão

ca e moral estamos vivendo 
o pior momento do mun-
do, a delinquência juvenil 
aumentou em progressão 
geométrica. Não há como 
conter a gigantesca onda de 
delitos numa sociedade que 
nega a necessidade de Deus, 
entronizando em seu lugar o 
bezerro de ouro da ciência e 
da tecnologia.

Estamos vivendo a cultu-
ra decadente do “aqui” e do 

“agora”, nela se afirma que 
o passado em excesso cau-
sa depressão e a preocupa-
ção demasiada com o futu-
ro produz ansiedade, então 
devemos cultuar o prazer no 
presente. Estamos navegan-
do em direção ao abismo da 
dissolução das virtudes que 
banalizam a vida. O relativis-
mo faz apodrecer a verdade 
no coração do homem.

O pensamento humanista 
do presente século fez subir 
a porcentagem de gravidez 
indesejada nas adolescentes, 
consumo de drogas ilícitas, 
assalto à mão armada e mais 
crimes que limitam a liberdade 
e a segurança do ser huma-
no. A formação do bom ca-
ráter dos filhos é prejudicada 
pela perda do significado de 
família, a qual foi instituída 
por Deus. Infelizmente, os 
nossos lares têm sido inva-
didos pela superficialidade 
dos programas que são as-
sistidos em nossos meios de 
comunicação digital, empe-
nhados em apagar qualquer 
vestígio de valores espirituais. 
O ideal agonizante do jovem 
se vivifica quando ele tem 
Cristo em sua vida.

 josemaurojordao@gmail.com
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CHARGE

RODRIGO BARONE

Mauro Jordão é médico.

EDITORIAL

Sem perder o foco

C
om a redução nos casos de mor-
tes e internações por coronavírus 
(Covid-19), o governo do Estado 
de São Paulo, a partir de hoje, co-

meça a flexibilizar as restrições ao comércio 
e serviços em todo o território paulista. A 
nova diretriz aponta que os espaços podem 
receber até 80% do público, até ontem era 
de 60%; e as atividades podem durar até 
meia-noite, antes, o tempo de funciona-
mento era restrito até às 23 horas. O toque 
de recolher, que vigorava entre 23 e 5 ho-
ras, foi abolido.

Esta é a primeira fase do relaxamento 
das restrições divulgada pelo Palácio dos 
Bandeirantes. A segunda inicia no dia 17, 
quando não haverá nenhum limite, nem para 
horário, nem para quantidade de pessoas 
dentro do estabelecimento. Vale lembrar 
que o uso das máscaras continua.

Ótima notícia para o público de forma 
geral, ainda mais para os comerciantes. No 
Alto Tietê mesmo as entidades da categoria 
receberam as novas diretrizes com entusias-
mos e esperam, em até dois anos, retomar o 
cenário vivido em 2019, tanto na produção 

quanto na contratação, quando ainda não 
havia o fantasma da Covid-19.

De fato, é preciso lembrar que a vaci-
nação avança, o que resulta na queda dos 
indicadores da doença, mas não se pode 
esquecer que o coronavírus é um vírus 
que se propaga e muda suas característi-
cas com facilidade. A tal da nova variante 
Delta, segundo o Centro de Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos (CDC) infor-
mou, mesmo aqueles que foram vacinados 
transmitem essa cepa tanto quanto aque-
les que já receberam as aplicações conta a 
doença. Apesar disso, a vacinação impede 
que os quadros clínicos evoluam para uma 
situação mais grave. No Brasil, essa variante 
já afetou 247 pessoas e deixou 21 mortes, 
uma taxa de óbito de 85 mortes para cada 
mil infectados.

Ainda nos Estados Unidos, onde quase 
50% da população recebeu as duas doses 
das vacinas, a recomendação é para que a 
população retome o uso de máscaras por 
causa da variante. Por aqui, o momento é 
de otimismo, mas lições vindas de fora nos 
mostram que é preciso ficar de olhos atentos. 
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Produtores rurais ganham 
campanha para doações

As baixas temperaturas 
registradas nos últimos dias 
têm impactado de maneira 
negativa alguns produtores 
agrícolas de Mogi das Cruzes, 
em especial de hortaliças, que 
perderam praticamente toda 
a plantação na última geada.

A situação é um pouco 
mais complicada para os 
pequenos agricultores que já 
vinham sentindo os reflexos 
econômicos provocados pela 
pandemia e, agora, ainda mais 
com essa mudança climática. 
Em solidariedade a eles, foi 
lançada a campanha Hora de 
apoiar quem nos alimenta, que 
visa a arrecadação de dinheiro 
para mitigar os custos com 
insumos agrícolas.

A doação, de qualquer 
valor, deve ser feita por Pix 
com a chave geada@facaum-
bemincrivel.com. A iniciativa 
é do projeto Faça Um Bem 
Incrível, coordenado por 
Simone Silotti, conhecida por 
realizar projetos que apoiam a 
agricultura de pequeno porte 
do Alto Tietê, em parceria 

Solidariedade

com o Bunkyo de Mogi das 
Cruzes e Agro do Bem, um 
coletivo de mulheres ligadas 
à atividade agrícola que ajuda 
pessoas que vivem em situação 
de vulnerabilidade social.

Segundo o presidente do 
Bunkyo, Frank Tuda, a as-
sociação estava estudando 
como poderia ajudar es-
ses produtores, quando foi 
procurada por Simone. “O 
apoio veio em excelente hora 
porque é um momento em 
que precisamos de união 
para ajudar os produtores 
que precisam”, frisou Tuda.

Para Simone, a ação é mais 
uma oportunidade para se 
solidarizar com os pequenos 
produtores que, no dia a dia, já 
enfrentam diversas dificuldades 
para continuarem com seus 
negócios. “Mudança climática, 
altos custos para produção, 
concorrência e logística são 
fatores que impactam diaria-
mente a vida de centenas de 
produtores da nossa cidade, e 
essa campanha que estamos 
lançando também servirá para 

sensibilizar as pessoas sobre 
essa situação”, disse.

Ela explica que a Secretaria 
de Agricultura de Mogi das 
Cruzes e demais entidades 
ligadas à atividade agrícola 
ainda estão levantando a 
quantidade de produtores 
que foram atingidos com 
a geada. “Enquanto a Pasta 
trabalha nesses dados, vamos 
nos antecipando, contan-
do com a solidariedade das 
pessoas para captarmos os 
recursos que serão usados 
para mitigar os custos dos 
insumos agrícolas”, reforçou.

Quem participar da cam-
panha poderá acompanhar a 
prestação de contas, que será 
publicada periodicamente 
no perfil do Instagram das 
entidades promotoras da 
campanha: @sinomesilotti, @
bunkyo.mogi e @agro_dobem.

“É uma ação transparente e 
coletiva, queremos que todos 
vejam como a sua doação 
estará ajudando diversas 
famílias rurais de Mogi das 
Cruzes”, ressaltou Tuda.

Reforma da estrada da Volta Fria
deve começar neste semestre

Recuperação de 11,6 quilômetros está prevista no programa Novas Vicinais, do governo do Estado de São Paulo

INFRAESTRUTURA

O governo do Estado 
de São Paulo, por meio 
do Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER), 
informou no início desta 
semana que a estrada da 
Volta Fria estará dentro do 
novo pacote do programa 
Novas Vicinais, que será 
anunciado oficialmente nas 
próximas semanas.

A expectativa é de que o 
trecho, localizado na zona 
rural de Mogi das Cruzes, 
passe a integrar os esforços 
do governo do Estado na 
recuperação da infraestrutura 
de rodovias de responsa-
bilidade dos municípios. 
Atualmente em sua terceira 
etapa, o programa irá reali-
zar obras em sete estradas 
nas cidades de Guararema, 
Mogi das Cruzes, Itaqua-
quecetuba, Suzano, Arujá 
e Biritiba Mirim.

“O DER prevê incluir a 
estrada da Volta Fria e a 
ponte na próxima fase do 

programa Novas Vicinais, que 
terá serviços de pavimentação. 
A nova fase será anunciada 
nas próximas semanas pelo 
governo do Estado de São 
Paulo”, informou em nota.

O DER também con-
firmou o início, para este 
semestre, da recuperação 
de duas estradas incluídas 
na Fase 2 do programa de 
infraestrutura viária: a es-
trada dos Fernandes, entre 
Suzano e Ribeirão Pires, 
que terá 12 quilômetros de 
trecho recuperado com um 
investimento previsto de 
R$ 10 milhões, e a estrada 
do Taboão, em Mogi das 
Cruzes, com 20 quilômetros 
de melhoria e aporte de 
R$ 18 milhões. A previsão 
é de que as intervenções 
tenham a duração de 12 
meses.

O primeiro anúncio do 
governo do Estado sobre 
a intenção de recuperar a 
estrada da Volta Fria foi 
feito em maio deste ano, 
em um evento no Palácio 

dos Bandeirantes (sede do 
governo do Estado) com a 
participação da vice-prefeita 
de Mogi das Cruzes, Priscila 
Yamagami (Pode). Na ocasião, 
ela ressaltou o desejo da 
comunidade pela melhoria 

do trecho.
A expectativa é de que 

os 11,6 quilômetros de 
vias que ligam a avenida 
Perimetral ao distrito de 
Jundiapeba receberão me-
lhorias na pavimentação, 

drenagem, sinalização de 
placas e pintura de faixas, 
com um investimento de 
até R$ 18,4 milhões.

Fases 2 e 3
Nas três etapas já em 

andamento do programa, 
foram beneficiadas sete 
estradas na região do Alto 
Tietê: as estradas do Taboão, 
em Mogi das Cruzes, e dos 
Fernandes, em Suzano (na 
Fase 2); e as estradas dos 
Índios, entre Itaquaquecetuba 
e Arujá; do Rio Acima, entre 
Biritiba Mirim e Mogi das 
Cruzes; a Hércules Cam-
pagnoli, em Guararema; 
a do Campo Limpo, em 
Itaquaquecetuba; e a do 
Pinheirinho, entre Itaquá 
e Suzano (Fase 3).

No total, mais de R$ 50 
milhões serão investidos na 
recuperação das estradas vi-
cinais no Alto Tietê. Na Fase 
3, a previsão de investimento 
somado nas reformas é de 
aproximadamente R$ 31,3 
milhões. Para a recuperação 
da estrada dos Fernandes, 
a previsão é de que sejam 
investidos R$ 10,3 milhões; 
na revitalização da estrada 
do Taboão, em Mogi das 
Cruzes, o orçamento previsto 
é de R$ 18,5 milhões.

André Diniz

Custo da recuperação da estrada da Volta Fria está estimado em R$ 18,4 milhões

Vitoria Mikaelli/Arquivo

Agricultura inicia tratativas 
de subvenção do Seguro Rural

Nesta Semana do Agricultor, 
a Secretaria de Agricultura de 
Mogi das Cruzes está iniciando 
as tratativas para o Programa 
de Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural. Mogi será o 
primeiro município da região 
do Alto Tietê a contar com 
esta política pública, que já 
existe nas esferas federal e 
estadual. A proposta parte 
de um amplo diálogo com 
especialistas da área, entidades 
da sociedade civil organizada, 
produtores rurais e foi deba-
tida no Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural 
e visa atender toda a cadeia 
produtiva do agronegócio 
mogiano.

“O intuito é que o progra-
ma impacte todas as cadeias 
produtivas do agronegócio 
existentes no município e 
possa ter sua eficácia junto ao 
maior número de produtores 
rurais possivel”, destacou 
o secretário de Agricultura, 
Felipe Almeida. Pela proposta, 
a cidade irá oferecer o repasse 
de até 10 % do total do seguro 

Programa

contratado pelo produtor. 
O programa visa reduzir 

os custos com a aquisição do 
seguro (prêmio) pelo produtor 
rural, estabilizar a renda dos 
produtores rurais e reduzir as 
demandas por renegociação e 
prorrogação de dívida,  além 
de proporcionar uma maior 
competitividade no mercado 
para o produtor rural mogiano 
com o estímulo ao uso de 
tecnologias adequadas. Esta é 
uma demanda antiga do setor 
e está sendo construída em 
conjunto com especialistas e 

entidades do setor, buscando 
a aplicação do conhecimento 
técnico à questão para que 
depois seja encaminhado o 
projeto de lei à Câmara. 

Os produtores participarão 
de palestras de Assessoria 
Técnica de Extensão Rural 
(Ater) com informações sobre 
a importância dessa política 
pública, o que permite um 
mapeamento dos entraves e 
dificuldades para sua efetivação 
em alguns setores, além de 
propostas para mitigar estas 
adversidades.

Proposta visa atender cadeia produtiva do agronegócio

Ney Sarmento/PMMC



cidades Domingo, 1 de agosto de 20214 portalnews.com.br MOGI NEWS

Segunda fase de retomada das 
aulas abrangerá 88 unidades

Maioria das escolas retorna amanhã, outras oito unidades estão programadas para voltar no dia 9 de agosto

PRESENCIAL

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes inicia 
amanhã a Fase 2 da retomada 
gradual das aulas presenciais 
na rede municipal de ensino. 
Este segundo momento será 
com o retorno presencial 
de mais 80 escolas nesta 
segunda-feira e outras oito 
unidades iniciarão no dia 
9. Nas escolas particulares 
e estaduais, o percentual 
de frequência passará para 
100% com distanciamento 
de 1,5 m. 

As medidas foram definidas 
de acordo com os critérios 
epidemiológicos. Como o 
processo de retomada nas 
unidades municipais teve 
início posteriormente, as 
escolas e creches da rede 
municipal, adequadas ao 
protocolo sanitário, seguirão, 
neste primeiro momento, 
com capacidade de até 35% 
de presença. 

O atendimento das uni-
dades autorizadas na Fase 2 
da rede municipal será misto 
(presencial e remoto), assim 

como é feito na Fase 1. A partir 
do dia 9, serão 194 unidades 
escolares municipais neste 
modelo de funcionamento. 

Há um grupo de escolas que 
ainda não estão adequadas ao 
protocolo sanitário em função 
de obras em andamento, como 

Em razão da Covid, as aulas presenciais nas escolas foram suspensas para evitar o contágio na pandemia

Mogi News/Arquivo

ACMC é contra as mudanças 
no Imposto de Renda

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
apoia o movimento da Fe-
deração das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp) contra 
as mudanças no Imposto 
de Renda (IR), propostas 
pelo PL 2.337/21. Para as 
entidades, a proposta que 
segue em tramitação no 
Congresso Nacional, traria 
uma série de prejuízos para 
a economia, incluindo, o 
aumento de desemprego.  

O documento que conta 
com a adesão de mais de 20 
entidades de diversos setores 
econômicos foi encaminhado 
na segunda-feira passada ao 
Congresso Nacional para 
demonstrar “total rejeição” 
à proposta.

De acordo com os signa-
tários, o projeto aumentaria 
a carga de impostos e a 
complexidade do sistema 
tributário brasileiro. Além 
da Facesp, o manifesto conta 
com a assinatura de outras 
entidades como a Ordem 

Economia

Proposta que segue 
em tramitação no 
Congresso Nacional 
traria uma série
de prejuízos

Prefeitura reativa concursos 
que estavam paralisados

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes agendou as datas das 
provas objetivas dos dois con-
cursos públicos que estavam 
suspensos desde o ano passado 
devido à pandemia de Covid-19. 
Do edital nº 03/2020, para 
cargos em diversas secretarias 
municipais, a prova será em 
12 de setembro. Já do edital 
nº 04/2020, que é exclusivo 
para a Secretaria Municipal 
de Educação, as avalições 
serão realizadas nos dias 19 
e 26 de setembro.

O primeiro edital, que oferece 
59 vagas, mais cadastro reserva, 
há oportunidades para pessoas 
com ensino fundamental, médio 
e superior. Com exigência de 
ensino fundamental os cargos 
são Auxiliar de Controle de 
Vetores e Riscos Ambientais 
em Saúde e para Auxiliar de 
Serviços Gerais.

Os cargos que exigem 
ensino médio são Agente 
de Fiscalização de Trânsito 
(cadastro reserva), Auxiliar 
de Desenvolvimento Infantil, 
Motorista – Diversas Secretarias, 

Pandemia

Motorista – Educação, Motorista 
– Saúde, Motorista – Serviços 
Urbanos, Projetista e Técnico 
Agrimensor.

Os cargos com exigência 
de ensino superior são para 
Agente de Tributos Imobiliários, 
Agente Vistor (cadastro reserva), 
Educador em Saúde Pública, 
Engenheiro Civil, Farmacêu-
tico (cadastro reserva), Fiscal 
de Rendas, Fonoaudiólogo 
(cadastro reserva), Jornalista 
(cadastro reserva), Médico 
Clínico-Geral, Médico Gine-
cologista, Médico Psiquiatra, 
Médico Ultrassonografista, 
Pedagogo (cadastro reserva), 
Professor de Educação Física – 
20 horas, Professor de Educação 
Física – 40 horas, Psicólogo 
Educacional, Psicólogo em 
Saúde e Publicitário.

O edital nº 04/2020 oferece 
40 vagas para a Secretaria 
Municipal de Educação, além 
de cadastro reserva. As opor-
tunidades são para Diretor de 
Escola Municipal, Professor de 
Educação Básica I, Professor de 
Educação Básica II – Ciências, 

Professor de Educação Básica 
II – Educação Artística (cadastro 
reserva), Professor de Educação 
Básica II – Educação Física 
(cadastro reserva), Professor 
de Educação Básica II – Geo-
grafia, Professor de Educação 
Básica II – História, Professor 
de Educação Básica II – Inglês, 
Professor de Educação Bási-
ca II – Língua Portuguesa e 
Professor de Educação Básica 
II – Matemática.

Os locais e horários das 
provas serão divulgados com 
antecedência, por meio de 
publicação no Diário Oficial 
do Estado e como subsídio nos 
sites da Fundação Vunesp (www.
vunesp.com.br) e da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes (http://
www.transparencia.pmmc.
com.br/concursos-publicos).

A aplicação das provas 
obedecerá os critérios de se-
gurança para evitar o contágio 
pelo coronavírus, e seguirá os 
protocolos exigidos pela fase 
do Plano São Paulo vigentes 
nas datas de aplicação das 
avaliações.

a EM Prof. Benedito Estelita 
de Mello, no Socorro.

As escolas e creches da 
rede municipal autorizadas 

seguem um rigoroso pro-
tocolo sanitário, elaborado 
pelas secretarias municipais 
de Educação e Saúde, que 

também capacitaram servido-
res para formar uma Brigada 
da Pandemia na Escola em 
cada unidade escolar. Para 
auxiliar pais e responsáveis 
está disponível no portal 
da Secretaria de Educação  
(portal.sme-mogidascruzes.
sp.gov.br) o Guia Prático de 
retorno às aulas presenciais.

Para atender aos grandes 
desafios trazidos pela pandemia 
e transformar a educação na 
cidade, a Secretaria de Edu-
cação tem trabalhado em um 
pacto municipal pela educação. 
Assim, Mogi das Cruzes, de 
forma pioneira, instituiu o 
GAEPE Mogi - Gabinete de 
Articulação para Enfrentamento 
da Pandemia na Educação, 
em parceria com o Instituto 
Articule. O gabinete reúne 
gestores, sistema de justiça, 
órgãos de controle e organi-
zações da sociedade civil para 
um diálogo interinstitucional 
sobre as principais questões 
relacionadas ao impacto e ao 
enfrentamento da pandemia 
na educação.

dos Advogados do Brasil 
(OAB), a Confederação 
Nacional de Serviços (CNS) 
e a Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP).

O grupo avalia como 
um retrocesso o retorno 
da tributação de dividendo, 

escassos em decorrência da 
grave crise sanitária.

Outro ponto analisado 
pelas entidades é que o 
projeto aumentaria a carga 
tributária para importantes 
setores econômicos, o que 
na avaliação do grupo traria 

“virtuais impactos sobre 
preços em circunstâncias em 
que se vislumbra a perigosa 
perspectiva de retorno da 
inflação”. Na avaliação dos 
signatários, o conjunto de 
medidas impactaria ainda 
no aumento do desemprego 
no país.

“Enfrentamos um dos 
momentos mais desafiado-
res, precisamos de apoio e 
medidas que possibilitem 
a retomada da economia e 
incentivo para empreender, 
no entanto, o projeto de 
lei do Imposto de Renda 
segue na contramão. A 
Associação Comercial de 
Mogi apoia o manifesto 
contra estas mudanças”, 
destacou a presidente da 
ACMC, Fádua Sleiman.

medida que foi extinta há 
25 anos, “com reconheci-
dos resultados em termos 
de arrecadação”. Para as 
entidades, o projeto de lei 
geraria insegurança jurídica 
para os negócios estabe-
lecidos e para os novos 
investimentos, que já são 
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Visitas atraem público 
interessado na natureza

A reabertura das visitas 
monitoradas ao Núcleo Am-
biental Ilha Marabá, por 
meio da Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
tem atraído o público. Elas 
ocorrem todas as sextas-feiras, 
para grupos reduzidos – de 
8 a 12 pessoas – e com uso 
obrigatório de máscara. O 
horário é das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30, com o 
agendamento sendo realizado 
pelos técnicos da secretaria, 
conforme a procura, por 
meio do telefone 4798-5959.

Como os grupos são me-
nores, as visitas também se 
tornaram mais rápidas, com 
duração média de 30 minutos. 
Com 13,4 mil metros qua-
drados, a Ilha Marabá fica no 
Mogilar e proporciona aos 
visitantes a oportunidade 
de conhecer o ecossistema 
do rio Tietê. Uma ponte de 
madeira sobre o rio permite 
que os visitantes percorram 
a ilha. 

A secretária municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 

Ilha Marabá

Michele de Sá Vieira, lem-
bra que as visitas atraem 
pessoas de todas as idades, 
principalmente famílias: “A 

Ilha Marabá oferece aos visi-
tantes o contato direto com 
o ecossistema da várzea do 
rio Tietê, que é muito rico. 
É possível abordar temas 
como educação ambiental, 
conservação dos recursos 
naturais, arborização e mu-
danças climáticas, entre outros. 
E parte desses assuntos se 
interrelacionam com o nosso 
planejamento para a certifica-
ção do Programa Município 
Verde Azul”, observou.

Visitas ocorrem às sextas com uso obrigatório de máscara

Divulgação/PMMC

Mais de 2 mil pessoas tomaram
a vacina contra a hepatite B

Total refere-se à imunização de moradores mogianos registrado pela Secretaria Municipal de Saúde neste ano

SAÚDE

Somente neste ano, mais 
de 2 mil pessoas iniciaram a 
vacinação contra a hepatite 
B em Mogi das Cruzes, além 
dos bebês que receberam o 
esquema de vacinação ainda 
na maternidade. Segundo 
as informações da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
um total de 2.110 pessoas 
foram imunizadas contra a 
doença em toda a cidade.

As vacinas contra hepatite 
B já fazem parte do calendá-
rio de vacinação. Os bebês 
recebem a primeira dose 
nas primeiras 12 horas de 
vida, ainda na maternidade, 
e o cronograma vacinal é 
completado aos seis meses, 
com a aplicação da vacina 
Pentavalente.

“Quem não possui as doses 
aplicadas na infância pode 
recebê-las em qualquer ida-
de, nos postos de saúde de 
Mogi. O horário atual de 
funcionamento é das 8 às 
13 horas”, acrescentou a 

Pasta de Saúde.
Ainda de acordo com a 

secretaria, não há indicação 
para a revacinação anual 
ou reforços, portanto, esse 
número de doses não reflete 
o número total de pessoas 
com o esquema vacinal 
completo no município. O 
sistema SI-PNI do Ministé-
rio da Saúde não fornece 
dados acumulados por ano, 
segundo a Prefeitura.

Conforme explica o Mi-
nistério da Saúde, a hepatite 
B é uma doença infecciosa 
que agride o fígado, sendo 
causada pelo vírus pertencente 
à família Hepadnaviridae. 
O vírus B está presente no 

sangue e secreções, e é por 
este motivo que a hepatite B 
é também classificada como 
uma infecção sexualmente 
transmissível.

Inicialmente, ocorre uma 
infecção aguda e, na maior 
parte dos casos, a infecção 
se resolve espontaneamen-
te até seis meses após os 

primeiros sintomas, sendo 
considerada de curta duração. 
Essa resolução é evidenciada 
pela presença de anticorpos 
chamados anti-Hbs.

Contudo, algumas in-
fecções permanecem após 
esse período, mantendo a 
presença do marcador HBsAg 
no sangue. “Nesses casos, a 
infecção é considerada crô-
nica. O risco de a infecção 
tornar-se crônica depende 
da idade do indivíduo. As 
crianças, por exemplo, têm 
maior chance de desenvolver 
a forma crônica”, esclareceu 
o Ministério da Saúde.

Suzano
No município de Suzano, 

de janeiro a junho deste 
ano, 6.047 doses da vacina 
contra a hepatite B foram 
aplicadas, de acordo com a 
Secretaria de Saúde. Nos 24 
postos de saúde da cidade, 
em dias úteis, das 8 horas 
às 15h30, as pessoas que 
ainda não estão imunizadas 
contra o vírus podem receber 
as doses. É necessário apre-
sentar documento original 
com foto, cartão do SUS e, 
se possível, caderneta de 
vacinação.

Thamires Marcelino

Imunização pode ser realizada nos postos de saúde, no período das 8 às 13 horas

Divulgação

Bebês recebem a 
primeira dose nas 
primeiras 12 horas 
de vida e completam 
a imunização aos 
seis meses

Caravana de testagem 
estará no Jardim Universo

A Caravana Mogi Contra a 
Covid-19 estará na semana 
que vem, de segunda a sexta-

-feira (2 a 6 de agosto), na 
Praça da Paróquia Imaculado 
Coração de Maria, que fica na 
rua Thuller, 564, no Jardim 
Universo. A carreta atenderá 
o público em geral, com 
testagem rápida e gratuita, 
das 8 às 17 horas.

As senhas para as pessoas 
que desejam fazer o teste 
são distribuídas às 8 e às 
13 horas. Os interessados 
devem comparecer munidos 
de comprovante de endereço 
em Mogi das Cruzes, RG 
ou documento com foto 
e Cartão SUS. A caravana 
esteve na última semana 
no estacionamento da loja 
Havan, em Braz Cubas.

No local, também haverá 
um espaço destinado para a 
testagem dos comerciantes 
e funcionários do comér-
cio local. Neste caso, os 
interessados devem fazer 
um cadastro e, para isso, 
devem entrar em contato 

Covid-19

com uma das entidades 
representativas do setor - 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
Sindicato do Comércio Va-
rejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) ou 
Sindicato dos Empregados no 
Comércio (Sincomerciários).

O exame ofertado é do 
tipo Teste Rápido Antíge-
no, que realiza a detecção 
qualitativa de antígenos de 
SARS-CoV-2 em amostras de 

swab coletadas da nasofa-
ringe e/ou orofaringe (nariz 
ou boca) e resultado em 20 
minutos. Os casos positivos 
são encaminhados para a 
Central de Monitoramento 
da Covid-19, que conta com 
equipe multidisciplinar para 
orientar sobre os cuidados 
e procedimentos indicados.

A Caravana já esteve em 
Jundiapeba, na região cen-
tral e no Distrito de Cezar 
de Souza.

Mogianos serão atendidos gratuitamente, das 8 às 17h

Divulgação/PMMC

Visitação é de 30 
minutos e pode 
ser agendada das 
8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30
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Pagamento de impostos cai 
22,8% em Mogi das Cruzes

Contribuintes pagaram R$ 247 milhões neste ano contra R$ 320 milhões no mesmo período do ano passado

EM SETE MESES

O valor de impostos pagos 
em Mogi das Cruzes para as 
esferas de governo municipal, 
estadual e federal, apresentou 
redução um pouco maior 
do que 22% durante esses 
primeiros sete meses em 
relação ao mesmo período 
ano passado, apontou o 
Painel Impostômetro, da 
Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP).

Os números disponibiliza-
dos publicamente levam em 
conta as bases de dados da 
Receita Federal, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Secreta-
rias de Estado da Fazenda 
e Tribunais de Contas da 
União, estados e municípios.

Em Mogi, o pagamen-
to de tributos entre janei-
ro e julho de 2021 foi de  
R$ 247,682 milhões, sendo 
que no mesmo período em 
2020 foi de R$ 320,879 
milhões, uma redução de 
22,8%.

Em 2021, o total pago em 
impostos pelas dez cidades 
do Alto Tietê, até sexta-feira 
passada, chegou à marca de 

R$ 783,850 milhões. Somadas, 
as cinco cidades com maior 
população do Alto Tietê, o 
montante arrecadado com 

impostos é de R$650,668 
milhões.

A segunda cidade com maior 
arrecadação de impostos em 

2021 no Alto Tietê foi Poá, 
que registrou R$ 152,582 
milhões nos primeiros sete 
meses deste ano. A cidade, 
que vem passando por uma 
crise desde o início do ano, 
quando decretou estado 
de calamidade financeira, 
superou o pagamento de 
taxas e impostos no ano 
passado, que foi da ordem 
de R$ 143,379 milhões: um 
aumento de 6,41%.

Suzano foi outra das ci-
dades que teve queda na 
arrecadação entre 2020 e 

2021. Entre janeiro e julho 
do ano passado, a Cidade das 
Flores registrou R$ 171,343 
milhões pagos para as três 
esferas de governo, mas 
neste ano foram R$ 129,390 
milhões. A queda na arre-
cadação representa 24,4%.

Itaquaquecetuba também 
teve queda nos valores quita-
dos com impostos e tributos 
neste ano. Entre janeiro 
e julho deste ano foram 
R$ 93,332 milhões, sendo 
que no ano passado foram 
R$ 152,171 milhões, uma 
queda de 38,66%.

A cidade de Ferraz de 
Vasconcelos foi a que teve 
numericamente a menor 
queda no pagamento de im-
postos, no entanto,. Segundo 
a ferramenta da Associação 
Comercial de São Paulo, 
os contribuintes ferrazen-
ses tiraram dos bolsos  R$ 
27,682 milhões neste ano, 
contra R$32,412 milhões no 
ano passado, fechando estes 
primeiros sete meses com 
uma diminuição de 14,5%.

André Diniz

Números são do Painel Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo

Divulgação

EDP atendeu 1.188 casos 
de pipas na rede elétrica

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto Tietê, 
registrou grande volume de 
ocorrências com pipas na 
rede elétrica durante todo 
o primeiro semestre, e isso 
tende a aumentar neste mês, 
período de recesso escolar. 
Entre janeiro e junho foram 
atendidos 1.188 casos desta 
natureza nas cidades do Alto 
Tietê, média de seis casos 
por dia. Importante destacar 
que o contato das pipas com 
a rede elétrica pode causar 
acidentes graves, além da 
interrupção do fornecimento 
de energia para a região.

A energia elétrica se tornou 
ainda mais essencial neste 
contexto de pandemia da 
Covid-19 e o impacto da 
interrupção do fornecimento 
ficou mais preocupante, seja 
para residências, hospitais, 
centros médicos, locais de 
armazenamento e aplicação 
de vacinas ou unidades de 
serviço essencial. Por isso, 
a EDP reforça o alerta sobre 
os riscos da soltura de pipa 

Primeiro semestre

próxima das redes elétricas.
Além de afetar o forne-

cimento de energia, esta 
atividade, se feita próxima 
ao sistema elétrico, traz 
outra grande preocupação: 
o risco de graves acidentes. 
As linhas de pipas com ce-
rol ou produtos cortantes 
causam desligamentos ao 
romper os cabos de energia 
e, também, podem provocar 
curtos-circuitos, ao ficarem 
presas na fiação e serem 
puxadas.

“Um curto-circuito ocasiona-
do por pipas na rede elétrica 
pode provocar desde danos 
materiais, até queimaduras, 

amputação de membros ou 
levar ao óbito. As pessoas 
nunca devem intervir na 
rede elétrica. A EDP deve ser 
acionada imediatamente e 
equipes técnicas são deslocadas 
para fazer a limpeza da fiação, 
reparar os equipamentos 
danificados e restabelecer 
o fornecimento de energia”, 
ressaltou Afonso Celso, gestor 
de operação da EDP.

Com o isolamento social, 
o ideal é que as crianças fa-
çam brincadeiras dentro de 
casa, mas caso optem pela 
pipa, é muito importante 
que a atividade seja feita 
de forma segura, longe da 
rede elétrica.

“Sempre trabalhamos para 
restabelecer o fornecimento 
de energia o mais rápido pos-
sível, mas nossa preocupação 
maior é com a segurança. 
Para a soltura de pipas o 
recomendado é buscar espa-
ços abertos, como parques 
e campos onde não exista 
o risco de contato com os 
fios de energia”, finalizou.

Ocorrências por cidade

Município

Itaquaquecetuba

Suzano

Ferraz de Vasconcelos

Mogi das Cruzes

Poá

Biritiba Mirim

Guararema

Salesópolis

Total

Casos

397

302

184

158

129

15

2

1

1.188

Apae de Mogi das Cruzes 
alerta para golpe de doação

A Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) de 
Mogi das Cruzes alerta que 
golpistas estão utilizando o 
nome da empresa Sollo para 
pedir doações em dinheiro, 
debitadas na conta de telefone.

A Apae esclarece que as 
doações procedentes da par-
ceria com a empresa Sollo, 
possuem débito somente por 
meio da conta de energia da 
distribuidora EDP Bandeirantes.

A Apae informou também 
que não possui serviço de 
cobrança na residência do 
doador e se alguém receber 
esse tipo de ligação a orien-
tação da instituição é chamar 
a polícia e denunciar.

A instituição orienta que as 
pessoas não forneçam infor-
mações pessoais por meio do 
telefone. Esta não é a primeira 
vez que a Apae recebe notícias 
de que pessoas da comunidade 
estão pedindo doação em nome 
da instituição. Existem ainda, 
golpistas que pedem doação 
e dizem que vão recolher o 
dinheiro na casa do doador.

Fique atento

A Apae de Mogi reforçou que 
esse tipo de captação nunca 
foi feita. Além do débito na 
conta de energia, outra forma 
de ajudar a instituição é por 
meio da doação de associado, 
que pode ser feita via transfe-
rência bancária ou PIX.

A Apae de Mogi das Cru-
zes, com 52 anos de funda-
ção e certificada com o ISO 
9001, é uma instituição sem 
fins lucrativos, com serviços 
prestados aos munícipes de 
Mogi das Cruzes e de outras 
cidades da região (Guararema, 

Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Poá). A Organização atende, 
atualmente, 680 pessoas com 
deficiência múltipla e intelec-
tual e Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), bem como suas 
famílias, nas áreas da Educação, 
Saúde e Assistência Social. O 
seu atual presidente é João 
Anatalino Rodrigues.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do tele-
fone 4728-4999. A Apae está 
localizada na rua Carmem de 
Moura Santos, 134, no Jardim 
Bethânia.

Instituição não possui serviço de cobrança na residência

Divulgação/PMMC

Suzano foi outra 
das cidades que 
teve queda na 
arrecadação entre 
2020 e 2021
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Ecus apresenta comissão 
técnica e atletas do time

O secretário de Esportes 
e Lazer de Suzano, Arnaldo 
Marin Junior, participou 
na última de semana do 
evento de apresentação 
oficial da nova comissão 
técnica e dos atletas do EC 
União Suzano (Ecus), que 
retomará suas atividades 
profissionais.

Em cerimônia realizada 
no Estádio Francisco Mar-
ques Figueira, o Suzanão, o 
chefe da Pasta prestigiou a 
divulgação da nova equipe 
do clube suzanense pre-
sidido por Sérgio Chagas 
Ramos, que esteve à frente 
da solenidade ao lado do 
novo técnico do time, Jaques 
Carvalho. 

Pensando na disputa da 
Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista, equivalente 
à quarta divisão do torneio 
estadual, e na formação de 
jovens atletas para integrar 
a equipe profissional, o 
clube sediado no Jardim 
Colorado anunciou tam-
bém a manutenção de três 

Futebol

equipes para formação de 
atletas nas categorias de base 
que representarão o time 
suzanense nas categorias 
sub-15, sub-17 e sub-20.

Por sua vez, Ramos, que 
também é presidente do 
Leão do Colorado, afirmou 
estar confiante no sucesso 
do projeto e reiterou o apoio 
recebido pela iniciativa 
privada, que patrocina a 
equipe, e pela Prefeitura 
de Suzano, agradecendo o 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
e a Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.

O secretário Arnaldo 
Marin Júnior ressaltou a 
importância de desenvolver 
o esporte local e expressou 
sua confiança no projeto. 

“Suzano é a cidade do vôlei, 
mas pode ser também de 
outros esportes, como o 
futebol. Sabemos do desafio 
que os jogadores do Ecus e 
do Usac enfrentarão, mas 
torcemos muito para o su-
cesso das nossas equipes”, 
comentou.

Segunda Divisão
Disputada sob os cuidados 

da Federação Paulista de 
Futebol, a Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista de 
2021 representa o quarto 
nível do futebol estadual, e 
está prevista para ter seus 
primeiros jogos no dia 22 
de agosto.

São 30 equipes divididas 
em cinco grupos, disputando 
jogos de turno e returno, 
todos contra todos. As três 
melhores equipes de cada 
chave avançam para o mata-

-mata, disputando jogos 
de ida e volta até a final, 
prevista para acontecer no 
dia 31 de outubro.

Mesmo grupo
Os dois clubes suzanenses 

estão no Grupo 5. O Ecus 
estreia na cidade de Mogi das 
Cruzes, diante do Atlético 
de Mogi, enquanto o USAC 
faz seu primeiro jogo em 
casa, contra o União Mogi. 
Completam ainda o Grupo 
5, Manthiqueira e Mauá.

Ambulatório de Especialidades 
é referência em arquitetura

Inaugurado em 2009, o 
Ambulatório de Especialidades 
Médicas Doutor Joracy Cruz, 
no Parque Santa Rosa, foi um 
marco para a população de 
Suzano em termos de atendi-
mento de saúde. Ao longo dos 
anos, já beneficiou milhares 
de pessoas. O que nem todos 
sabem é que a unidade é uma 
referência internacional na 
arquitetura de construções 
públicas.

Situada em uma área de 
aproximadamente mil metros 
quadrados, na esquina entre 
as ruas Kazuo Kajiwara e 
Regina Cabalau Mendonça, 
o equipamento foi projetado 
pelo secretário municipal de 
Planejamento Urbano e Ha-
bitação, Elvis Vieira, que na 
época era diretor de Projetos 
Públicos, e pelo arquiteto 
Ricardo Hatiw Lú. Um ano 
após seu lançamento, o espaço 
foi indicado para a terceira 
edição do prêmio “O Melhor 
da Arquitetura”, em 2010, que 
reuniu os mais importantes 
trabalhos de todo o país no 

Pq. Santa Rosa

segmento. Na ocasião, que 
contou com 347 participantes, 
a construção suzanense ven-
ceu como melhor projeto de 
instituição pública de saúde.

“Além de acompanhamento 
médico de extrema qualidade 
para a população, a mudança 
na paisagem atraiu novos 
empreendimentos, o que 
estimulou o desenvolvimento 
econômico e a melhoria das 
construções ao seu redor. Isso 
sem contar o papel da praça, 
que recepciona pacientes 

e pedestres, sendo um ele-
mento alternativo de lazer e 
descanso para quem vive nas 
proximidades”, ressaltou os 
secretário.

A premiação em 2010 ainda 
gerou outros reconhecimentos. 
O trabalho dos arquitetos foi 
publicado em diversas revistas 
brasileiras especializadas, como 
Arquitetura & Construção 
e Arquitetura e Urbanismo 
(AU), além de outras virtuais, 
incluindo edições do Chile, 
dos Estados Unidos e da Itália. 

Prédio já prêmio  como melhor projeto para saúde

Irineu Junior/Secop Suzano

Flexibilização do comércio tem  
início a partir de hoje na cidade

Prefeitura acompanha as diretrizes reveladas durante a semana passada pelo Palácio dos Bandeirantes

PLANO SÃO PAULO

A partir de hoje, as ati-
vidades comerciais em Su-
zano estarão liberadas para 
atendimento presencial até 
a meia-noite, com limite 
de ocupação ampliado de 
60% para 80% do espaço, 
conforme atualização do 
Plano São Paulo anunciada 
pelo governo do Estado 
na última quarta-feira. As 
novas regras serão válidas 
até o próximo dia 16.

O horário e limite de 
ocupação deverão ser res-
peitados por restaurantes, 
bares e similares, atividades 
culturais, academias, salões 
de beleza e barbearias. Tam-
bém permanecem liberadas 
as celebrações individuais e 
coletivas em igrejas, templos 
e espaços religiosos. Para 
tanto, todos os protocolos 
de higiene e distanciamento 
social devem ser rigorosamente 
cumpridos, incluindo o uso 
obrigatório de máscaras e a 
oferta de álcool em gel.

Outra flexibilização sina-
lizada pelo governo paulista 

foi a retirada do toque de 
recolher, até então estipu-
lado para o período das 23 
às 5 horas. Contudo, vale 
reforçar que eventos que 
geram aglomeração, como 
shows, casas noturnas e 
competições esportivas com 
público, seguem proibidas.

Em Suzano, o funciona-
mento do Parque Municipal 
Max Feffer também continua 
suspenso. Isso porque o 
parque e a Arena Suzano 
têm sido utilizados como 
um dos principais polos 
de imunização contra o 
coronavírus (Covid-19). A 
vacinação avança conforme 
cronograma prévio, que 
pode ser consultado no 
site oficial da Prefeitura de 
Suzano (www.suzano.sp.gov.
br). A suspensão também é 
válida para as atividades ao 
público no Viveiro Municipal 
Tomoe Uemura, no Suzano 
Skate Park e no PlayPet.

A ideia é manter a segu-
rança durante esse período 
de vacinação, que recebe um 

fluxo intenso de pessoas nos 
dias de operação, contando 
com uma estrutura de suporte 
temporário às equipes de 
Saúde que trabalham no local. 
O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) pediu compreensão e 
reforçou que a imunização 
tem avançado rapidamente.

“Pedimos para que todos 
continuem se cuidando. 
Mesmo com a flexibilização 
do Plano São Paulo, não 
podemos deixar de exigir 

todos os protocolos de se-
gurança, principalmente 
quanto ao uso de máscara 
e o distanciamento social, 
evitando qualquer tipo de 
aglomeração que possa 
representar alto risco de 
transmissão do vírus. A 
vacina é a resposta contra 
a pandemia. Peço para que 
todos tenham mais paciência 
e empatia com o próximo. 
Estamos prestes a alcançar 
toda a população adulta para, 

em seguida, se Deus quiser, 
também imunizar nossos 
adolescentes. Precisamos 
da colaboração de todos 
os suzanenses”, destacou.

As recomendações do 
teletrabalho para atividades 
administrativas não essenciais 
e o escalonamento de horá-
rios para entrada e saída de 
trabalhadores do comércio, 
serviços e indústrias, confor-
me a possibilidade, seguem 
valendo. A expectativa é de 
que haja uma nova avaliação 
do cenário estadual para 
atualização do plano a partir 
de 17 de agosto.   

Atualmente, o índice de 
ocupação de leitos voltados 
ao atendimento de pacientes 
com Covid-19 em Suzano 
está em 9,6%. A cidade 
contabiliza 22,9 mil casos 
da doença, sendo que 887 
evoluíram para óbitos e 
outras 20,7 mil pessoas já 
se recuperaram.

Escolas
A Secretaria Municipal 

de Educação anunciou a 
retomada das atividades 
presenciais na rede de ensino 
a partir do dia 2 de agosto 
(segunda-feira), com ocu-
pação limitada a até 35% 
da capacidade do espaço. 
O planejamento prevê uma 
implantação gradual das 
atividades presenciais nas 
escolas da Educação Infantil 
e Fundamental. Contudo, o 
retorno não será obrigatório 
e as atividades seguirão 
sendo oferecidas em sistema 
on-line, ou seja, o ensino a 
partir de agosto passa a ser 
híbrido.

A partir de hoje, limite de ocupação passa a ser de 80%

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Shows, casas 
noturnas e 
competições 
esportivas com 
público, seguem 
proibidas
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Em todas as coisas 
belas da vida existe 
magia, como explicar 
o encanto

que certas pessoas 
exercem sobre a 
gente? É tão difícil 
explicar e tão

fácil de perceber.
Há magia no ar, 

quando algo de 
especial acontece.

É tão bom viver 
esses momentos. Por 
um instante perceber 
a sincronia,

fazer parte de um 

MOMENTO
especial

Magia

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-
geada

ANIVERSARIANTES: ETSUKO MAKIMURA E CLARICE MOS-

SRI NAVAJAS

DIA 02/07: OSVALDO FERREIRA GOMES E JOSE FOMIO 

KOMIDO

Parabéns por esse dia tão especial, muita alegria e paz!

Existe um mundo mágico fora da sua 
zona de conforto.”

 cultura@jornaldat.com.br

segredo, estar vendo 
as engrenagens do 
universo se

encaixando com 
perfeição, porque 
nada - mas nada 
mesmo - acontece por 
acaso.

Roer as unhas, e agora?

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Essa atitude pode ter vários signifi cados, do mais comum 
ao mais complexo, por curiosidade ou para diminuir o 
estresse, tédio ou até imitação. 
Observe se a criança rói unhas de forma moderada (não se 
machuca) e inconscientemente (enquanto assiste TV), ou 
em situações específi cas (uma tarefa difícil).
Descubra a origem do comportamento e investigue 
se existe algum fator estressante na vida da criança, 
mudança, separação na família, morte de ente querido, 
ente outros.
Converse sobre o que a preocupa. “Muitas tensões e 
pressões que as crianças sofrem na fase infantil, podem 
passar despercebidas para um adulto e isso gera 
ansiedade na criança”.
Incentive-a a perceber quando e onde ela rói as unhas 
e faça alguns combinados com ela: um “sinal secreto” 
quando ela esquecer - um toque no braço, ou uma palavra-
chave, um curativo na ponta do dedo também podem 
funcionar, pois chamam a atenção no momento em que vão 
roer a unha.
Para acalmá-la, os trabalhos manuais são uma ótima 
maneira de manter as mãos ocupadas e relaxar ao mesmo 
tempo. Para outras, aprender a tocar um instrumento 
também ajuda, ou leve a criança para correr e brincar 
bastante, de preferência ao ar livre.
Ansiedade excessiva se a criança roer as unhas até sangrar 
ou fi car com os dedos doloridos, procure ajuda do pediatra. 
Seja amigo! Encoraja-a sempre!  
fonte:blog.leiturinha
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Campanha incentiva aleitamento materno

O Ministério da Saúde lançou nesta semana uma nova edição da campanha 
de valorização do aleitamento materno. A iniciativa tem como tema Todos 
pela Amamentação: É Proteção para a Vida Inteira e visa sensibilizar a 
sociedade sobre a importância dessa prática.
A campanha reafirma a relevância do aleitamento materno durante os dois 
primeiros anos, ou mais. Nos primeiros seis meses, a recomendação é que 
o aleitamento materno seja a fonte exclusiva para o bebê.

LONGEVIDADE

Chegar aos 97 anos de ida-
de esbanjando saúde, lucidez 
e vitalidade não é para qual-
quer um. A receita da longe-
vidade do médico Dr. Nobo-
lo Mori, que é figura muito 
conhecida na cidade está em 
alguns ingredientes princi-
pais: ter uma rotina na vida 

- acordar sempre no mesmo 
horário; comer o suficiente 
para se manter magro e sem 
sobrepeso; fazer atividades 
físicas diariamente e não ter 
nenhum tipo de vício como 
beber ou fumar. E o melhor 
de tudo: cultivar as amizades 
e a família sempre por perto.

Além de cuidar do corpo 
ele também não se descui-
da da espiritualidade e disse, 
em entrevista ao Mogi News, 
que “não paro nunca: acredi-
to em Deus e respeito o que 
ele manda fazer”. 

O médico nonagenário 
desde sempre manteve uma 
rotina à risca: acorda e dorme 
no mesmo horário, às 5 da 
madrugada e toma café da 
manhã sem exageros. Tra-
balhou até o início de mar-
ço do ano passado, quando 

Cristina Gomes 

Saúde, vitalidade e lucidez: 
a receita do dr. Nobolo Mori
Médico promete viver até os 120 anos e vira exemplo de longevidade com cuidados com alimentação, atividade física e amigos

rotina. Come pouco, tem um 
sono reparador à noite e tira 
um cochilo após o almoço. 
Nunca bebeu em excesso e 
nunca fumou. É homem de 
vida bem regrada, mas é uma 
pessoa muito comunicativa 

Divulgação Divulgação

Médico é muito conhecido, querido e respeitado em Mogi. Segredo, diz: “não parar nunca”

No campo de golfe costuma ficar quatro horas jogando

saúde+
maturidade

que adora estar entre ami-
gos. Enquanto era entrevis-
tado para esta matéria, um 
amigo também de 93 anos 
da turma de Medicina dele 
ligou para marcar  um almoço 
para revê-lo. Nunca pensou 
na morte: “Vivo como Deus 
quiser e vou viver até os 120 
anos”, profetizou como um 
mantra.

Nunca teve doenças crôni-
cas. Já foi operado da apen-
dicite; já caiu e fraturou o pé, 
mas não tem hipertensão ar-
terial e diabetes. 

Se você pensa que, aos 97 
anos de idade ele depende de 
alguém se engana. Dr. Nobolo 
Mori tem a sua completa au-
tonomia e é dono do próprio 
nariz, apesar dos dois filhos 
sempre estarem por perto 
sempre quando ele precisa.

A esposa faleceu há 10 
anos, mas graças a rede de 
relacionamentos e amigos 
ele dá ênfase mesmo para as 
coisas boas: praticar o bem; 
não fazer mal a ninguém e 
ter sempre muitos amigos.   

 

surgiu a pandemia do novo 
coronavírus. E desde que 
não dá mais expediente no 
ambulatório do hospital pas-
sou a trocar o trabalho pelas 
horas no campo de golfe. É 
vegetariano e come muitas 

frutas e verduras, além de 
salmão na dieta para ter al-
gum tipo de proteína. 

Além da carga genética fa-
vorável, ele mantém exames 
regulares em dia. Vai ao car-
diologista e faz os exames de 



Domingo, 1 de agosto de 2021 11portalnews.com.br Maturidade  + Saúde

SAÚDE DOS OLHOS

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) informou 
que há mais de 285 milhões 
de pessoas no mundo com 
incapacidade visual. E deste 
número 39 milhões são 
cegas. 

Para a OMS, 80% destes 
casos poderiam ter sido 
evitados ou curados se 
todos tivesse bom acesso 
à saúde ocular.

“Os problemas da visão 
progridem em silêncio 
e roubam a visão, quan-
do intervenções, muitas 
delas simples, poderiam 
ajudar”, afirmou o médico 
oftalmologista, especialista 
em cirurgia de catarata e 
cirurgia refrativa, Dr. Luís 
Cláudio Guilhaumon. A 
cirurgia refrativa a laser é 
indicada para tratar de casos 
de Miopia, Hipermetropia, 
Astigmatismo e Presbiopia. 

Neste momento, em que se 
vive um período de retomada 
na pós pandemia é impor-
tante o restabelecimento 
dos processos de controles 

Ida ao oftalmologista garante 
saúde ocular e trata a catarata
Dr. Luís Cláudio Guilhaumon fala da necessidade de fazer exames regulares para maior controle preventivo das doenças 

DivulgaçãoDivulgação

Cirurgia de catarata é bem sucedida e evita muitos problemas

Cirurgias são realizadas pelo Dr. Luís Cláudio em Suzano e SP

preventivos e curativos de 
doenças, segundo ele, que 
de alguma forma foram 
negligenciados durante o 
isolamento. Agora se tem 
a oportunidade de iniciar 
um tratamento de maneira 
adequada. 

“Quem tem doenças ocu-
lares pode não apresen-
tar sintomas. Portanto, os 
exames oculares regulares 
são fundamentais para 
preservar ou até salvar a 
visão.”, afirmou o médico.

Ele informou que milhares 

de pessoas, principalmente 
idosos têm doenças oftal-
mológicas como catarata, 
glaucoma, e problemas da 
retina, geralmente causadas 
por doenças associadas ao 
envelhecimento. Sempre é 
importante falar da preven-
ção para a conscientização 
sobre o diagnóstico precoce 
das doenças oculares, ce-
gueiras evitáveis e tratáveis.

A catarata é uma doença 
causada pela opacidade 

“Quem tem 
doenças pode 
não apresentar 
sintomas”

Prevenção

do cristalino (lente natural 
do olho) e, ao contrário 
do que muita gente pensa 
pode atingir pessoas em 
qualquer idade: “Quem 
tem catarata tem visão 
embaçada e acaba tendo 
dificuldades para realizar 
tarefas simples como ler, 
dirigir ou interpretar as 
expressões das pessoas. 
Em um primeiro momento, 
iluminação mais forte e 
uso de óculos pode aju-

dar a lidar com a catarata. 
Felizmente, a cirurgia de 
catarata costuma ser um 
procedimento seguro e 
eficaz”, afirmou.

Dr. Luís Cláudio Gui-
lhaumon atende em dois 
endereços, em seu consul-
tório em Suzano: na Clínica 
Guillaumon Ed Columbia 

- Rua Baruel 544, Sala 43, 
Centro 11 4742-7777.

Em São Paulo, atende 
também na Clínica BemStar 

- Av. São Gualter, 1456 - Alto 
de Pinheiros. O telefone 
para contato e outras in-
formações a respeito é o 
(11) 93729-015.
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Desde que a Honda CG 
começou a ser fabricada 
no Brasil, mais de 13 mi-
lhões de unidades do mo-
delo saíram das linhas de 
produção. Uma incompa-
rável história de sucesso.

Presente no país como 
importadora desde 1971, 
em cinco anos de Brasil a 
Honda percebeu que era 
possível efetivar aqui uma 
filosofia enraizada na em-
presa desde sua fundação: 
pensar globalmente, agir 
localmente.

Tal iniciativa resultou na 
fabricação da Honda CG 
125 pioneira e suas oito ge-
rações subsequentes, que 
entre si tem um invejável 
aspecto em comum: a CG 
sempre foi líder de merca-
do, a preferida entre todas 
as motocicletas vendidas 
no Brasil.

Constantemente aper-
feiçoada no decorrer de 
seus muitos anos de pro-
dução, colocar lado a lado 
a primeiríssima CG com a 
atual impressiona: a evolu-
ção tecnológica fica eviden-
te, mas surpreende ainda 
mais verificar que, na es-
sência, a fórmula original 
continua a mesma. 

As versões para 2022 con-
tinuam quatro. A CG 160 
Start traz novo design na 
moldura do painel de ins-
trumentos e na carenagem 
frontal, com três opções de 
cores. A CG 160 Fan e a CG 
Cargo também receberam 
nova moldura de painel, 
nova carenagem de farol e 
laterais do tanque redese-
nhadas interna e externa-
mente. Para a Cargo a op-
ção de cor é única, o branco, 
enquanto a para a Fan as 
opções de cores são três. 
O modelo mais prestigia-
do da família, a CG 160 Ti-
tan, recebeu também um 
novo moldura do painel, 
nova carenagem de farol 
e de laterais do tanque ex-
clusivas do modelo, além 
da rabeta com laterais re-
desenhadas. 

ÍNCONE

CG 2022 chega para continuar 
história de sucesso no Brasil
Desde o começo da produção, foram 13 milhões de unidades produzidas da motocicleta mais vendida do país

Suplemento
automotivo
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As versões para 2022 continuam sendo quatro, segundo confirmou a marca japonesa, e todos trazem inovações tecnológicas

Motor segue tendo função estrutural e permanece inalterado, sendo comum a todas as versões

Quanto à parte ciclística, 
o chassi tipo Diamond de 
chapa estampada, no qual 
o motor tem função estru-
tural, permanece inaltera-
do e é comum a todas as 
versões da CG. A suspen-
são dianteira tipo SFF (Se-
parated Function Fork) faz 
par com a suspensão trasei-
ra bichoque, com amorte-
cedores de dupla ação re-
guláveis na carga da mola.

As Honda CG 2022 são 
dotadas do sistema CBS 

– Combined Braking Sys-
tem, sendo a CG 160 Start 
equipada de freio dianteiro 
e traseiro a tambor. Nas CG 
160 Cargo, Fan e CG 160 Ti-
tan, o freio na dianteira é a 
disco e o traseiro a tambor.

Características

O monocilindro 4 tem-
pos com sistema de coman-
do de válvula no cabeçote 
OHC (Over Head Camshaft) 
é comum às versões Car-
go, Fan e Titan. Tem exa-

tos 162,7 cm3, e gera a po-
tência máxima de 15,1 cv 
(etanol) e 14,9 cv (gasolina) 
a 8.000 rpm. O torque má-
ximo é de 1,54 kgf.m (eta-
nol) e 1,40 kgf.m (gasolina), 
a 7.000 rpm. O sistema de 
alimentação por injeção 
eletrônica PGM-FI incor-
pora a tecnologia FlexO-
ne (Fan e Titan), que admi-
te uso de etanol e gasolina 
em proporções diferentes. 
A CG 160 Start é ofereci-
da apenas em versão com 

motor exclusivamente ali-
mentado por gasolina, que 
preserva as mesmas carac-
terísticas de potência e tor-
que dos modelos FlexOne 
quando alimentados com 
este tipo de combustível.

O sistema de transmis-
são se vale de corrente tipo 
428, com coroa de 44 den-
tes e pinhão de 15 dentes. 
O câmbio tem cinco velo-
cidades e a embreagem de 
acionamento mecânico é 
do tipo multidisco em ba-
nho de óleo.

A suspensão dianteira 
é do tipo SFF (Separated 
Function Fork), com curso 
de 135 mm, cujo princípio 
de funcionamento é dar as 
bengalas direita e esquer-
da funções diferentes. Nas 
suspensões convencionais, 
ambas bengalas contam 
com molas e dispositivos 
hidráulicos dedicados ao 
amortecimento. No siste-
ma SFF, uma das bengalas 
é dedicada ao sistema hi-
dráulico, o amortecimento 
progressivo em compressão 
e extensão, enquanto ou-
tra bengala abriga a mola.

O sistema SFF equipa as 

Honda CG desde o modelo 
2018, a apresenta vantagens 
reconhecidas tais como a 
maior leveza do conjunto 
de suspensão dianteira, o 
que proporciona melhor di-
rigibilidade, funcionamen-
to mais preciso na absorção 
das irregularidades do ter-
reno e um menor número 
de componentes internos, 
além de maior durabilida-
de. O sistema de suspensão 
traseira, cujo curso é de 106 
mm, utiliza dois conjuntos 
amortecedor-mola de du-
pla ação, com possibilidade 
de regulagem na carga da 
mola em cinco posições, li-
gados à robusta balança de 
suspensão de aço.

Quanto aos freios, o sis-
tema CBS – Combined Bra-
king System –, é comum à 
todas as Honda CG 2022. Na 
CG 160 Start ambos freios 
são a tambor, com diâme-
tro de 130mm. Nas CG 160 
Cargo, Fan e Titan o dis-
co dianteiro de 240mm de 
diâmetro e cáliper de pis-
tão triplo de acionamento 
hidráulico, enquanto na 
traseira o tambor tem 130 
mm de diâmetro.

Nas versões intermediá-
rias, a profissional CG 160 
Cargo e a Honda CG 160 
Fan, o design teve como 
norte o equilíbrio, um real 
meio-termo entre a mar-
cante esportividade da mais 
elaborada CG 160 Titan e 
a essencial CG 160 Start.

Como é usual, para a CG 
160 Titan a Honda reser-
vou o design mais agres-
sivo e esportivo, em linha 
com tradição do modelo, 
que é a base da moto usa-
da na disputa da catego-
ria Honda Junior Cup do 
Campeonato Brasileiro de 
Superbike.

Tais diferenciações são 
coadjuvadas por opções de 
cores que reforçam o cará-
ter específico de cada uma 
das Honda CG 160 2022, 
dando-lhes personalida-
de individualizada, espe-
cífica e marcante.


