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Mogi News e Dat agora são

CULTURA

Igreja do Carmo é um dos diálogos do Projeto Patrimônio em Debate. Cidades, página 5

Dando mais um passo no sentido de aprimorar a qualidade da 
informação jornalística oferecida ao leitor, a partir desta terça-feira 
o Grupo Mogi News de Comunicação une seus dois títulos - Mogi 
News e Diário do Alto Tiete, o Dat - em um único veículo impresso. 
Com isso, a proposta é dar maior dinamismo ao noticiário regional, 
acompanhando as tendências de transformação das mídias, o que 
inclui a digital. O projeto era defendido pelo diretor-presidente da 
empresa, Sidney Antonio de Moraes, e agora concretizado por sua 
esposa, Sonia Massae de Moraes, diretora vice-presidente do grupo.  
Cidades, páginas 6 e 7

Covid-19

Total de mortos sobe 191% 
de 2020 para este ano
Mogi das Cruzes teve o maior aumento absoluto no 
número de mortes por Covid-19: de 546 casos de 
março a dezembro do ano passado para 1.590 no 
período entre janeiro e agora. Neste ano, foram 1.044 
óbitos - um aumento de 191%. Cidades, página 3

Fusão começa a valer na terça-feira; expectativa é ampliar a cobertura jornalística no Alto Tietê

O casal Sonia Massae de Moraes e Sidney de Moraes

Mogi News/Arquivo Mogi News/Arquivo
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um só jornal

Regulariza MEI será amanhã
EMPREENDEDORES

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Sebrae 
promovem amanhã evento voltado aos 
Microempreendedores Individuais do município. 
Cidades, página 4
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CNH NO POUPATEMPO I

Nos seis primeiros meses do ano, 
os postos do Poupatempo já rece-
beram mais de 14 mil solicitações 
de transferências de CNH, sendo 7,5 
mil alterações entre municípios de 
São Paulo. Já os motoristas que mu-
dam de endereço, mas permanecem 
na mesma cidade, podem realizar a 
alteração pelos canais eletrônicos, 
sem precisar passar pelo atendi-
mento presencial. Basta acessar o 
portal – www.poupatempo.sp.gov.
br -, o aplicativo Poupatempo Digi-
tal ou mesmo os totens de autoa-
tendimento.

CNH NO POUPATEMPO II

Para realizar a transferência da 
CNH é necessário agendar data e 
hora previamente, pelo portal www.
poupatempo.sp.gov.br, escolhen-
do a opção ‘transferência de CNH’. 
No dia marcado, comparecer à uni-
dade com habilitação anterior, RG, 
CPF e comprovante de endereço, to-
dos os documentos originais e có-
pias simples.

INSTITUTO EDP

Organizações que possuam projetos 
sociais em cultura, infância, ado-

lescência, terceira idade e esporte, 
podem se inscrever até 17 de se-
tembro no edital 2022 do Instituto 
EDP, organização que coordena as 
ações socioambientais da EDP e da 
EDP Renováveis. Ao todo, a institui-
ção disponibilizará R$ 7,6 milhões 
em investimento para organizações 
sociais de sete Estados brasileiros.
A inscrição deverá ser feita exclu-
sivamente pela plataforma Bússola 
Social, disponível no site do Institu-
to EDP (www.institutoedp.org.br). A 
seleção vai beneficiar iniciativas em 
municípios da área de concessão das 
empresas distribuidoras de energia.

BRASINHA

A Câmara de Mogi concedeu o título 
de Honra ao Mérito ao Brasinha Fu-
tebol de Salão, extinta agremiação 
desportiva da cidade. A homenagem, 
de autoria do vereador Marcos Fur-
lan (DEM), prestou homenagens ao 
clube fundado na década de 1960, 
com o nome inspirado em um perso-
nagem de histórias em quadrinhos 
e conquistou vários títulos munici-
pais e regionais. Francisco Cupello 
Filho, o “Chico Mala”, que é um dos 
fundadores do clube, receberá a ho-
menagem da Casa de Leis.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

O mundo ainda não aca-
bou porque toda a profecia 
humana anunciada nunca irá 
se cumprir, quem já decidiu 
quando será o fim é Deus, e 
nós nada sabemos além do 
que o Apocalipse e outros 
livros proféticos do Velho 
Testamento nos contam. A 
maioria nem quer acredi-
tar que haverá um fim, por 
medo ou mesmo por incre-
dulidade. A crença popular 
diz que tudo que é criado 
tem começo, meio e fim, 
nos parece que estamos mais 
abraçados com o fim do que 
cortejando o meio. Haja vista 
a decadência moral que es-
tamos vivendo, como acon-
teceu nos tempos de Noé: 

“A terra estava corrompida à 
vista de Deus, e cheia de vio-
lência” Gênesis 6: 11.

A última vez que o mundo 

Os desgostos de agosto

ARTIGO
Mauro Jordão

ficou de acabar foi uma pre-
dição pré-colombiana, em 
2012. Será que o fim acon-
tecerá em agosto? Apelidado 
de “mês do desgosto”, como 
também “mês do cachorro 
louco”, época em que eles 
são vacinados contra a raiva. 
O fenômeno das “chuvas de 
meteoros” ocorre em virtude 
da maior quantidade deles 
nesse mês.

Tendo como base dados 
publicados em artigo pelo 
jornalista Sergio Augusto, o 
oitavo mês do ano surgiu pela 
inveja do imperador Augusto. 
Não satisfeito com a home-
nagem nominal à Júlio Cé-
sar de dar o nome de Julho 
ao sétimo mês do calendá-
rio, quis também mudar de 
sextilis, por ser o sexto mês 
conforme o calendário roma-
no antigo que começava em 

março, para agosto (Augus-
to) no atual calendário gre-
goriano. Talvez a má fama do 
mês deve-se ao suicídio de 
Cleópatra por ter ocorrido 
em agosto de 30 a.C.

O poeta T. S. Eliot achava 
abril o pior mês do ano, mas 
perde longe para o desastro-
so mês de agosto. Ao longo 
da história faz tempo que os 
infortúnios de agosto alimen-
tam crendices e superstições 
em torno dele, como as do 
número 13 que dá azar, pior 
quando ele cai em agosto numa 
sexta feira. Para arrematar, 
temos em agosto: o suicídio 
de Getúlio Vargas, em 24 de 
agosto de 1954; a destruição 
de Pompeia pelo Vesúvio em 
79 d.C.; o massacre dos hu-
guenotes, em 1572, na Noite 
de São Bartolomeu em Paris; 
e a Casa Branca  incendiada 
pelos ingleses em 1814.

 josemaurojordao@gmail.com

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
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CHARGE

RODRIGO BARONE

Mauro Jordão é médico.

Aquecimento regional

O 
mercado de trabalho em Suzano e 
Mogi das Cruzes, ou pelo menos 
a oferta de trabalho, se mostrou 
aquecido neste primeiro semestre 

na comparação com os primeiros seis meses 
do ano passado. Se pelo menos esse dado 
não mostra quantas pessoas estão trabalhan-
do ou conseguiram um novo emprego, ou 
até mesmo a criação de vagas de trabalho, 
mostra que as empresas voltaram a buscar 
mão de obra no mercado. 

Em reportagem feita pelo Grupo Mogi 
News, foi possível descobrir que a divulga-
ção de vagas de emprego em Mogi cresceu 
mais de 33% na comparação entre os dois 
períodos, passando de 1.555 para 2.085 
oportunidades, ao passo que Suzano regis-
trou um crescimento de 71%, indo de 902 
vagas informadas para 1.543. 

Este é mais um indicador de que a eco-
nomia, de modo geral, está voltando aos 
eixos. É claro, ainda deve demorar mais 
de um ano, após o controle da pandemia, 
para que a situação comece a decolar. O in-
teressante é que agora essas oportunidades 
se transformem em pessoas empregadas, o 

quanto antes. 
Isso é um efeito cascata: com mais gente 

voltando a trabalhar, menos sobrecarrega o 
Estado com programas sociais criados nesta 
época de pandemia, como o Auxílio Emer-
gencial. Dessa maneira, o poder público 
pode destinar recursos para outros setores 
que foram afetados pela pandemia. Este efei-
to cascata não é visto apenas naquele nicho 
comercial, o trabalhador que voltou para o 
mercado também vai gastar. É evidente que 
a primeira coisa que ele irá fazer é comprar 
o que mais necessita, mas, depois, quando 
conseguir equilibrar as contas, seus gastos vão 
englobar outros setores nem tão essenciais. 

A economia funciona dessa forma, um 
segmento precisa pôr dinheiro para que ou-
tro possa se sustentar e gastar dinheiro em 
outro lugar. Esperamos que essas vagas se-
jam logo completadas para que as pessoas 
possam ter um emprego e caminhar com as 
próprias pernas. Mas antes que isso ocorra, o 
crescimento na oferta de vagas já é um bom 
sinal de recuperação, ainda que gradual, da 
economia do Alto Tietê e de outras cidades 
das muitas regiões do Estado e do Brasil.
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Elevação das mortes por Covid é 
de 191% entre janeiro e agosto

Levantamento feito pela reportagem mostrou que 546 óbitos ocorreram no ano passado; neste foram 1.044

PANDEMIA

Mogi das Cruzes apresentou 
um maior número de mortes 
nos primeiros oito meses 
do ano na comparação com 
os óbitos registrados entre 
março e dezembro de 2020, 
no que foi considerada a pri-
meira onda da pandemia do 
coronavírus (Covid-19), em 
números absolutos, segundo 
apontou um levantamento 
feito pelo Mogi News com 
base nos dados fornecidos 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat)

Em todo o Alto Tietê, nos 
primeiros nove meses da 
pandemia, a região registrou 
um número total de 1.801 
casos fatais de Covid-19. 
Do início do ano até 6 de 
agosto, o total de vítimas 
pela pandemia foi de 5.149, 
o que representa um aumento 
de 185%.

A cidade que teve o maior 
aumento absoluto no núme-
ro de mortes foi Mogi das 
Cruzes, que saltou de 546 
casos de março a dezembro 
do ano passado para 1.590 
no período entre janeiro 
e agora. Neste ano, foram 
1.044 mortes - um aumento 
de 191%.

Suzano, por sua vez, teve 
o segundo maior aumento no 
número de casos em 2021, 
mas foi a que teve o maior 
aumento proporcional. Até 
a virada do ano passado, a 
pandemia havia tomado 
a vida de 288 suzanenses, 
mas, desde o início deste 
ano, foram 620 novos óbitos, 
somando 908 vítimas, um 
aumento de 215%.

Logo após Suzano e Mogi, 
o maior número de mortes 
por Covid-19 no ano de 
2021 está a cidade de Ita-
quaquecetuba, que neste 

ano contabilizou 610 casos 
fatais. No entanto, em 2020 
a cidade contava com 354 
casos - um aumento de 172% 
na contagem.

Ferraz de Vasconcelos 
também apresentou um 
aumento expressivo no nú-
mero de óbitos por Covid-19, 
saltando de 183 na virada 
do ano para 491 no início 
de agosto deste ano, um 
aumento de 308 casos, ou 
168%.

A cidade de Poá, de ja-
neiro a agosto deste ano 
registrou 239 novos casos 
fatais do novo coronavírus, 
em contraste com os 136 
registros de morte ao longo 
do ano passado. O aumento 
foi de 74,1%

O aumento nas mortes 
por Covid-19 também foi 
registrado em cidades com 
população menor do que o 
G5, grupo das cidades mais 
populosas da região, como 
em Santa Isabel (de 83 para 
244 - aumento de 193%) 
e Guararema (de 40 para 
100 - aumento de 150%).

A expectativa do governo 
do Estado, no entanto, é de 
que o número de mortes 
mantenha o viés de queda 
com o reforço da campanha 
de vacinação em todo o Es-
tado. Até o momento, 890 
mil pessoas do Alto Tietê já 
receberam a primeira dose 
do agente imunizante.

André Diniz

Hospital Municipal é referência no tratamento em Mogi

Emanuel Aquilera

Em todo o Alto Tietê, 
nos primeiros nove 
meses da pandemia, 
a região registrou 
um número total de 
1.801 casos fatais

Uma plataforma criada para você participar 
da construção de Mogi das Cruzes, por meio 

do debate, diálogo e troca de ideias.

Acesse participa.mogidascruzes.sp.gov.br e 

faça parte do desenvolvimento da cidade.

Mais informações: whatsapp (11) 97563-0658

participa@mogidascruzes.sp.gov.br

Acesse pela câmera 
do seu smartphone

Queremos ouvir o que você tem a dizer!

A Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos dará 
início, amanhã a um mutirão 
de manutenção em estradas 
vicinais do Pindorama. Os 
serviços serão executados 
pelas equipes das administra-
ções regionais e vão atender 
quase 36 quilômetros de 21 
vias rurais, com trabalhos 
de nivelamento e cascalha-
mento, limpeza e roçagem 
lateral, limpeza de canaletas 
e sangria, manutenção de 
buracos e revitalização de 

Vicinais vão passar por manutenção
Pindorama

O quatro e último trecho 
a ser atendido reúne 9.710 
metros de vicinais e será 
executado pela Regional de 
Biritiba Ussu. Por ele, rece-
berão melhorias dois trechos 
da estrada das Aroeiras (5,6 
km) e também as estradas das 
Torres (2,45 km), Pica Pau 
(0,4 km), Sawata Yamakawa 
(0,8 km) e Ramal Florêncio 
(0,4 km).

A previsão é que o mutirão 
se estenda até o dia 26 de 
agosto.

Maeda (2,3 km), Margarida 
Watanabe (1,7 km), Masakiti 
Yasuda (0,6 km) e Minoru 
Okamura (2,5 km).

No trecho 3 serão 7.900 
metros contemplados com 
manutenção executada pela 
Regional de Taiaçupeba, re-
ferentes às estradas Kishito 
Watanabe (1 km), Estrada do 
Bettini (3,5 km), Osssamu 
Ikenori (1,1 km), Tooru Mi-
sawa (0,7 km), Tsunesoburo 
Sassaki (1,1 km) e Yoshio 
Shiraishi (0,5 km).

sinalização vertical.
O trecho 1 do cronograma 

será executado pela Adminis-
tração Regional de Quatinga e 
vai atender 5.500 metros das 
estradas Noboro Oyama (2,5 
km), Minoru Fujiama (2,3 
km) e Wakiti Yamazaki (0,7 
km). Já o trecho 2 será feito 
pela Regional de Jundiapeba 
e vai contemplar 12.800 
metros das vicinais Dem-
pati Saito (3,5 km), Hajimi 
Menegishi (0,7 km), Kioto 
Oban (1,5 km), estrada do 
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Semae fará limpeza do 
reservatório da Vila da Prata

Para manter a qualidade 
da água distribuída à popu-
lação, o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
fará, na próxima terça-feira, 
a limpeza e desinfecção 
do reservatório da Vila da 
Prata, em Mogi das Cruzes. 
Na ocasião, a autarquia 
também substituirá válvulas 
na saída do reservatório. 
Para realizar os serviços, 
a operação será suspensa 
de madrugada e retomada 
no fim da tarde do mesmo 
dia. Além da Vila da Prata, 
a interrupção afetará o 
abastecimento no Conjunto 
Habitacional Ana Paula e 
na Vila São João.

O Semae explicou que 
a limpeza de reservatórios 
é uma ação preventiva e 
necessária, que atende à 
legislação sanitária.

No Brasil, a obrigato-
riedade de instalação de 
reservatórios em edificações 
está prevista em leis e nor-
mas técnicas. Em Mogi das 
Cruzes, está regulamentada 

Para manter qualidade da água

pelo decreto 14.647/2014. 
Quem tem caixa d’água 
em casa não deverá sentir 
os efeitos da interrupção. 
Ainda assim, a autarquia 
recomenda aos moradores 
utilizar com economia o 
volume armazenado.

Ter um reservatório é 
fundamental para evitar 
transtornos durante os tra-
balhos de manutenção da 
rede ou outras intervenções 
que exigem a interrupção 

do abastecimento.
A reserva de 200 litros 

para cada morador é su-
ficiente. Assim, uma casa 
com cinco pessoas deve 
ter uma caixa com capaci-
dade para mil litros. Isso 
garante o abastecimento da 
residência por até 24 horas 
sem fornecimento de água.

Mais informações po-
dem ser obtidas por meio 
do telefone 115 ou pelo 
WhatsApp (11) 99915-5145.

Autarquia também substituirá válvulas do reservatório

Divulgação/PMMC

Prefeitura e Sebrae realizam 
amanhã o Regulariza MEI

Participantes poderão tirar dúvidas sobre regularização da situação, além de créditos disponíveis para a categoria

MICROEMPREENDEDORES

A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) promovem amanhã 
o Regulariza MEI, voltado 
aos Microempreendedores 
Individuais do município. As 
atividades serão desenvol-
vidas das 9 às 17 horas e os 
participantes poderão tirar 
dúvidas sobre regularização 
de suas situações, além de 
créditos disponíveis para a 
categoria.

O atendimento será 
presencial e gratuito, no 
prédio da Prefeitura loca-
lizado na avenida Narciso 
Yague Guimarães, 277 e as 
inscrições devem ser feitas 
de forma online. No link, 
disponível no site da Pre-
feitura, é possível escolher 
o horário de atendimento, 
para adiantar e facilitar o 
trabalho.

O Regulariza MEI permitirá 
que os microempreendedores 
tirem suas dúvidas sobre 
assuntos como abertura, 

baixa, alteração, parce-
lamento dos débitos em 
atraso, declaração anual e 
guias de pagamento, entre 
outros.

“O evento será uma opor-
tunidade para os Microem-
preendedores regularizarem 
sua situação, uma vez que 
o governo Federal definiu 
o prazo até o final do mês 
para que isso ocorra. A 
partir de setembro, os ina-
dimplentes poderão ter os 
CNPJs cancelados. As dívidas 
continuarão sendo cobradas 
e os microempreendedores 

correm o risco de ser negati-
vados”, explicou o secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento, Gabriel Bastianelli.

Mogi das Cruzes conta 
atualmente com cerca de 12 
mil MEIs cadastrados, com 
Cadastro de Contribuinte 

Mobiliário (CCM). Para dar 
suporte a estes profissionais, 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes mantém a Sala do 

Empreendedor, que faz o 
atendimento a quem já 
atua no município e reúne 
todos os órgãos ligados 
ao processo de abertura 
de empresa, como Jucesp, 
Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários (CCM) e consulta 
de viabilidade técnica do 
uso e ocupação do terreno.

Mogi Conecta
Por conta das medidas 

de restrição para o enfren-
tamento da pandemia da 
Covid-19, o atendimento 
na Sala do Empreendedor 
pode ser agendado por meio 
da página Mogi Conecta, 
criada pela Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e que reúne 
todos os serviços voltados 
ao empreendedorismo e à 
empregabilidade.

No site, os empreende-
dores também podem ter 
acesso a iniciativas voltadas 
a capacitação profissional, 
ampliação e desenvolvimen-
to dos negócios, inovação, 
entre outras opções.

Atendimento será presencial e gratuito das 9 às 17 horas no prédio da Prefeitura

Divulgação/PMMC

Fundo Social lança o 
projeto Tampinha Amiga

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes está lançou na 
semana passada o projeto 
Tampinha Amiga. Trata-se de 
uma ampliação da ação que 
converte tampinhas plásticas em 
ração para cães e gatos. Agora, 
além de beneficiar a causa 
animal, parte das tampinhas 
será destinada a instituições 
sociais que também trabalham 
com a venda desse material 
para arrecadação de recursos.

A ideia é estimular as pes-
soas para que continuem 
separando as tampas plásticas 
de produtos do dia a dia 
e destinando-as ao projeto. 
Do total arrecadado, 60% 
seguirá sendo convertido em 
ração para cães e gatos e 40% 
será destinado a instituições 
cadastradas no Fundo Social 
de Mogi das Cruzes.

O projeto Tampinha Amiga 
tem como principal objetivo 
conscientizar as pessoas sobre 
os danos ambientais causa-
dos pelo descarte indevido 
das tampinhas plásticas, ao 
mesmo tempo em que ajuda 

Mogi

animais, entidades e pessoas 
em necessidade. A meta é pro-
vocar uma mudança cultural 
e também uma reflexão de 
como pequenos atos podem 
impactar o meio ambiente.

“O tempo para que uma 
tampinha se decomponha 
é de aproximadamente 15 
anos, então veja o tamanho do 
impacto do descarte incorreto. 
Queremos conscientizar as 
pessoas  e associar a questão da 
reciclagem e da preservação do 
meio ambiente com as causas 
animal e social”, explicou a 

presidente do Fundo Social, 
Simone Margenet Cunha.

O intuito também é ampliar 
e diversificar os pontos de 
coleta, levando o projeto para 
pontos comerciais, hospitais 
e instituições. A princípio, 
os dois principais pontos 
de coleta são a Prefeitura de 
Mogi e o Pró-Hiper. Dentro 
dos próximos dias, o Fundo 
Social fará as primeiras entregas 
do Tampinha Amiga. Mais 
informações sobre podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-5143.

Ação converte tampinhas em ração para cães e gatos

Divulgação/PMMC

A partir de 
setembro, os 
inadimplentes 
poderão ter os 
CNPJs cancelados



cidadesDomingo, 15 de agosto de 2021 5portalnews.com.brMOGI NEWS

Projeto Patrimônio em Debate 
terá 6 diálogos nesta semana

Transmissões serão online, que poderão ser acompanhadas por todos sem a necessidade de inscrições prévias

CULTURA

A partir desta terça-feira, 
a Secretaria Municipal de 
Cultura, por meio do De-
partamento de Fomento e 
Patrimônio, vai realizar um 
ciclo de seis diálogos, que 
terão o patrimônio do mu-
nicípio como tema central. 
Denominado Patrimônio 
em Debate, o projeto vai 
se concretizar por meio de 
transmissões online, que 
poderão ser acompanhadas 
por todos os interessados, sem 
a necessidade de inscrições 
prévias.

As transmissões acontecerão 
por meio das redes sociais 
da Secretaria de Cultura - @
culturamogi no Facebook e 
Instagram e todos poderão 
assistir livremente, bem como 
interagir pelas ferramentas 
de chat. O ciclo de diálogo 
se estenderá até o dia 21 
de agosto e contará com 
a participação de diversos 
profissionais renomados.

O primeiro debate, às 19 
horas de terça-feira, terá como 
tema “Retrofit: Intervenções 

em Prédios Históricos” e será 
comandando pelo arquiteto 
Ciro Pirondi, que é diretor 
da Fábrica Escola de Hu-
manidades João Filgueiras 
Lima, além de doutor pela 
Universidade Politécnica 
de Barcelona e professor 
convidado desde de 2016 da 
Università luav di Venezia, 
na Itália.

Já no dia seguinte, também 
às 19 horas, será a vez do 
debate “Patrimônio Imaterial: 
Folias do Divino”, com o 
professor Josemir Ferraz de 
Campos e a violeira Shirley 
Luzia Pereira. Ambos têm 
longo histórico de partici-
pação na festividade, que 
é uma das mais antigas e 
reconhecidas do município.

Na quinta-feira, o debate 
será sobre “Patrimônio Na-
tural e Paisagismo: A Serra 
do Itapety”, com o médico 
veterinário Jefferson Leite e o 
diretor cinematográfico Rodrigo 
Campos. Já na sexta-feira, o 
tema será “Mapas afetivos e 
os percursos narrativos da 

cidade”, com a especialista 
em Turismo, Debora Mello, 
a designer gráfica e pesqui-
sadora, Mariana da Matta, e 
a produtora cultural e arte 
educadora Beatriz Ataidio. 
Assim como os demais, o 

diálogo acontecerá às 19 horas.
No próximo sábado, últi-

mo dia do ciclo, serão duas 
ações. A primeira, às 9 horas, 
será uma oficina online, co-
mandada por um voluntário 
da Associação Pró-Festa do 

Divino, que ensinará ao vivo 
o preparo do tradicional 
tortinho da Festa do Divino 
Espírito Santo.

Já às 14 horas, o especialista 
em História da Arte e Arte e 
Educação, Marcos Antônio 

Siqueira de Moraes, condu-
zirá todos os interessados 
em uma visita monitorada 
online às Igrejas do Carmo. 
Moraes trabalha há 20 anos 
no Complexo das Igrejas 
do Carmo e coordena o 
acervo do Museu das Igrejas 
do Carmo, onde também 
desenvolve um projeto de 
arte e educação.

“Nosso objetivo com esse 
ciclo de debates é falar sobre 
as várias vertentes do patri-
mônio histórico da cidade, a 
partir do compartilhamento 
da experiência de especialistas 
no tema. Assim, a proposta 
é levar mais conhecimento 
sobre a história e as riquezas 
materiais e imateriais de Mogi 
para os próprios mogianos 
e todos os demais interes-
sados”, destacou o diretor 
de Fomento e Patrimônio 
da Secretaria de Cultura, 
Glauco Riccieli.

Mais informações sobre 
o projeto Patrimônio em 
Debate devem ser obtidas 
pelo telefone 4798-6910.

Programação prevê no sábado visita monitorada online às Igrejas do Carmo

Divulgação/PMMC

O trânsito de veículos na 
rua Agostinho Caporalle, 
no bairro Vila Oliveira, 
em Mogi das Cruzes, terá 
uma mudança a partir da 
próxima terça-feira. A via 
passará a ter mão única de 
direção no trecho entre as 
avenidas Capitão Manoel 
Rudge e Francisco Assis 
Monteiro de Castro – no 
sentido da Monteiro de 
Castro. 

Segundo a administra-
ção municipal, a alteração 
no trecho será adotada 
pela Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, por meio da 

Trecho em rua passa a 
ter mão única de direção

Vila Oliveira

Secretaria Municipal de 
Transportes, para atender a 
solicitações de moradores  
para melhorar a fluidez e 
a segurança viária naquela 
região do bairro.

A medida contou ainda 
com a intermediação dos 
vereadores Mauro de Assis 
Margarido (PSDB), o Maurinho 
do Despachante; Clodoaldo 
Aparecido de Moraes (PL); 
Edson Alexandre Pereira 
(MDB), o Edinho do Salão; 
Iduigues Ferreira Martins 
(PT) e José Francimário 
Vieira de Macedo (PL), o 
Farofa.

A partir de amanhã, o 
Pronto Atendimento ao Ci-
dadão (PAC) de Braz Cubas 
e o Centro Integrado de 
Cidadania (CIC) de Jundia-
peba abrem agendamento 
para atendimento presencial. 
O serviço será de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 16 
horas, seguindo todas as 
recomendações sanitárias, 
como distanciamento, uso 
de máscaras e álcool em 
gel. Por este motivo, será 

Unidades agendam a partir de amanhã
PAC Braz Cubas e CIC Jundiapeba

(de segunda a sexta, das 8 
às 16 horas).

Os serviços disponíveis 
são os relacionados a IPTU, 
Procon, Semae, multas de 
trânsito e emissão de car-
tão SIS/SUS, dentre outros. 
No ato do agendamento, 
é preciso estar atento aos 
documentos necessários – o 
que varia de acordo com o 
serviço.

“O agendamento é uma 
vantagem para o cidadão, por 
ele garantir o atendimento 
no dia e o horário em que 
escolheu, sem a necessidade 
de filas”, explicou a secre-
tária municipal de Gestão 
Pública, Flavia Goulart. Os 

permitida a entrada de apenas 
uma pessoa, sem acompa-
nhante, exceto nos casos em 
que o requerente precisar, 
como idosos e pessoas com 
deficiência.

Para ser atendido, é in-
dispensável o agendamento 
antecipado, o que pode ser 
feito pelo site agendamento-
pac.pmmc.com.br (acessível 
em qualquer horário do 
dia), ou pelo WhatsApp, 
no número 97454-4233 

atendimentos presenciais 
estavam restritos devido à 
pandemia.

Um importante serviço 
que estará disponível no 
CIC de Jundiapeba é o Mogi 
Conecta Empregos, programa 
desenvolvido pela Prefeitura 
em parceria com o governo 
do Estado. Entre os serviços 
oferecidos estão captação 
de vagas junto às empresas, 
intermediação de mão-de-

-obra, cadastramento no 
sistema de vagas municipal, 
habilitação para o seguro-

-desemprego, orientações 
para a obtenção da Carteira 
de Trabalho Digital e também 
o Regulariza MEI.

Atendimento será de segunda a sexta, das 8 às 16 horas

Ney Sarmento/PMMC
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Jornais Mogi News
e Dat iniciam nova
era na imprensa
regional com a união
de seus conteúdos
Veículos passam a ter edição única, com maior dinamismo às 
notícias e sem abrir mão do compromisso com a credibilidade

MÍDIA IMPRESSA

O 
Grupo Mogi News de 
Comunicação, com 
mais de quatro décadas 

de tradição e compromisso 
com os fatos e com a cidade 
de Mogi das Cruzes e o Alto 
Tietê como um todo, toma 
a partir desta terça-feira um 
novo passo em sua história, 
unindo seus dois veículos 
de comunicação - o Mogi 
News e o Diário do Alto 
Tietê (Dat)- em um único 
veículo impresso.

A união das edições passa 
a vigorar a partir do próxi-
mo número, na terça-feira, 
com o intuito de promover 
uma cobertura mais ampla 
e diversificada dos fatos 

André Diniz

Diretora vice-presidente Sonia de Moraes garante a 
manutenção do compromisso com a verdade

Mogi News/Arquivo

das dez cidades do Alto 
Tietê, sem comprometer a 
qualidade e o compromisso 
com a verdade adotados nos 
46 anos de funcionamento.

Lançado em 1975 como 
parte da Rede Metropolitana 
de Jornais, idealizada pelo 
empresário Paschoal Thomeu, 
o Mogi News estabeleceu-

-se como uma das vozes 
mais atuantes no Alto Tietê, 
cobrindo os dez municípios 
da região: Mogi das Cruzes, 
Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos, Biritiba 
Mirim, Salesópolis, Arujá, 
Santa Isabel e Guararema.

Após diversas mudanças 
na sua direção, entrou em 
uma nova etapa em 1992, 
com a aquisição do título por 

Sidney Antonio de Moraes 
que, durante os primeiros 
anos, expandiu o então jor-
nal semanário para edições 
bissemanais e trissemanais, 
chegando ao jornal diário 
em 1997, além 
de ser um dos 
primeiros veí-
culos de co-
municação no 
Alto Tietê a 
apresentar todo 
o seu conteú-
do na íntegra 
pela internet 

- atualmente, o Mogi News é 
um dos poucos veículos que 
disponibiliza gratuitamente 
a sua produção jornalística 
na página da internet [www.
portalnews.com.br].

Segundo Sonia Massae de 
Moraes, diretora vice-presidente 
do Grupo Mogi News de 
Comunicação, a mudança visa 
fundamentalmente manter 
os princípios e a missão do 

Mogi News e 
do Dat. “De 
forma alguma 
queremos per-
der a essência 
do que o grupo 
cultivou até 
hoje, que é o 
compromisso 
com a verdade 

e a missão de informar com 
qualidade e formar cidadãos 
conscientes, todos aqueles 
que confiam no trabalho 
de nossa equipe, que não 
cansa de lutar e buscar todas 

as informações necessárias 
para o dia a dia”, resumiu 
a empresária.

A fusão dos produtos 
também vem para ratificar a 
credibilidade e a longevidade 
do modelo de jornalismo 
impresso, porém sem per-
der o olhar para o futuro. 

“Continuamos acreditando 
no jornal impresso, que 
muitos preconizam ter vida 
curta, mas nós cremos que 
enquanto houver um pú-
blico ávido como o nosso, 

que dá preferência ao papel 
para leitura, estaremos nos 
dedicando diariamente a 
colocar nosso exemplar nas 
ruas para atender a esta 
demanda”, apontou Sônia.

A diretora vice-presidente 
também informou que, para-
lelamente a este movimento, 

“a nossa atenção também 
está voltada à mídia digital 
e, com isso, o nosso site 
Portal News ganha em breve 
contornos mais modernos e 
nova dinâmica”.

“Continuamos 

acreditando no 

jornal impresso, que 

muitos preconizam 

ter vida curta”
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Equipe mantém a chama dos 
ideais de Sidney de Moraes
Empresário assumiu o jornal 
em 1992 e o transformou em 
diário cinco anos depois

A 
união dos jornais Mogi 
News e Dat, que começa 
a partir de terça-feira, 

já era um projeto do diretor-
-presidente do Grupo Mogi 
News de Comunicação, Sidney 
Antonio de Moraes, segundo 
informou sua esposa e diretora 
vice-presidente 
da empresa, So-
nia Massae de 
Moraes.

S i d n e y 
assumiu em 
maio de 1992 
o jornal que 
era comandado 
desde o final da 
década de 1970 pela família 
Yoshizawa. Na ocasião, o 
empresário do ramo de publi-
cidade e comunicação tinha 
como principal meta oferecer 
ao Alto Tietê um produto 
jornalístico de qualidade 
e com os mesmos valores 
idealizados pelo fundador 
Paschoal Thomeu, em 1975.

Sidney sempre apostou em profissionais talentosos para contribuírem com o jornal

A partir da retomada das 
atividades, o jornal Mogi News
passou a ter uma constante 
evolução, chegando à perio-
dicidade diária em 1997, já 
com páginas em cores, que 
foi um diferencial perante os 
outros veículos do Alto Tietê. 
Em 2001, o Mogi News pas-
sou a contar com o caderno 

AutoNews e, no 
ano seguinte, 
incluiu os suple-
mentos Classi-
News Imóveis, 
Construção e 
Decoração, Ca-
derno Mulher 
e a volta do 
PopTV.

Para celebrar uma década 
de relançamento do Mogi 
News, o grupo publicou a 
primeira edição do Prêmio 
Top of Mind, que confirmou 
a importância da fixação 
das marcas de empresas e 
estimulou o segmento de 
publicidade e propaganda 
na região.

Os investimentos não fo-
ram concentrados apenas na 
estrutura física, mas também 
na aposta de talentos ao lon-
go dos anos, como Luciano 
Ornelas, que foi ex-editor do 
jornal O Estado de S.Paulo, 
o colunista social Willy Da-
masceno e muitos outros 
profissionais que atuaram e 
atuam no ramo do jornalismo, 
publicidade, fotojornalismo 
e mídias sociais.

No dia 20 de outubro de 
2017, Sidney de Moraes sofreu 
um infarto seguido de parada 
cardiorrespiratória após uma 
palestra da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) no Mogi 
Shopping. Após aguardar 40 
minutos para receber atendi-
mento médico de urgência, 
milagrosamente sobreviveu 
devido ao trabalho da equipe 
do Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência (Samu).

No entanto, a demora 
acabou por causar danos 
neurológicos e ele encontra-se 
afastado das funções admi-
nistrativas, hoje realizadas 
por sua esposa. “O Sidney já 
idealizava a fusão há alguns 
anos, mas o momento ainda 
não era oportuno. Hoje, com 
tantas transformações que o 
mundo atravessa, sentimos 
que chegou a hora de unir as 
duas marcas sólidas, que já 

conquistaram em definitivo a 
mente e o coração dos leitores 
do Alto Tietê”, afirmou Sonia.

A diretora vice-presidente 
agradece pelo empenho e 
dedicação de todos os en-
volvidos no projeto editorial 
que, mesmo sem a presença 
de Sidney, mantiveram seu 
ideal para o veículo de co-
municação vivo e com dig-
nidade. “A todos os parceiros 
comerciais e amigos, além de 
fornecedores e clientes, a nossa 
gratidão eterna por sempre 
estarem ao nosso lado, por 
nos prestigiarem com lealdade, 
amizade e carinho. E a cada 
um de nossos colaboradores 
deixo meu agradecimento por 
continuar nesta caminhada, 
pelas incansáveis horas de 
trabalho, pelo comprometi-
mento, pelo amor à profissão 
e por ajudar a escrever a 
história do Mogi News e 
do Dat que, a partir desta 
terça-feira, passa a ser uma 
só. Agradeço muito a Deus 
por nos permitir chegar até 
aqui e que Ele continue nos 
dando a guia e a sabedoria 
para sempre agirmos com 
discernimento e fazermos 
o melhor”, concluiu Sonia.

André Diniz

Mogi News/Arquivo

“Chegou a hora de 

unir as duas marcas, 

que conquistaram o 

a mente e o coração 

dos leitores”
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   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

VALDIR DE PAULA RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Cornélio Procópio, PR no dia nove de maio de mil novecentos e 
cinquenta e quatro (09/05/1954), residente e domiciliado Rua Mônaco, 141,  
Jardim Santos Dumont I, Mogi das Cruzes, SP, filho de Batista de Paula Ribeiro e 
de Iria Augusta Ribeiro.                              
MADALENA  ANTONIA  DA SILVA RIBEIRO, estado civil divorciada, profissão 
assistente social administrativo, nascida em Carandaí, MG no dia treze de  agosto  
de  mil  novecentos  e  sessenta (13/08/1960), residente e domiciliada  Rua 
Mônaco, 141, Jardim Santos Dumont I, Mogi das Cruzes, SP, filha de Geraldo 
Timoteo e de Maria Antonia.                      
Conversão de União Estável                                            

WANDO FERRAZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão farmacêutico, 
nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  dois de agosto de mil novecentos  
e oitenta e seis (22/08/1986), residente e domiciliado Rua Bahe Macedo, 455, 
Cidade Edson, Suzano, SP, filho de FELICIANO MOREIRA DOS SANTOS e de 
MARILENE FERRAZ DOS SANTOS.                           
SIMONE  ADRIANA  BANDO,  estado  civil  solteira, profissão enfermeira, nascida  
em  Suzano,  SP  no  dia  vinte  e  três  de  setembro de mil novecentos  e oitenta 
e três (23/09/1983), residente e domiciliada Rua Lizardo Monteiro Garcia, 48, Braz 
Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de ANTONIO MARCOS BANDO e de LUZIA 
NILDA FERREIRA BANDO.                 

ANTONIO  LINO  DA  SILVA,  estado  civil  viúvo,  profissão aposentado, nascido  
em  Milagres,  CE no dia quinze de agosto de mil novecentos e cinquenta 
(15/08/1950), residente e domiciliado Rua Matathias Nogueira Novaes,  706,  
Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTONIO FRANCISCO DA 
SILVA e de RAIMUNDA FRANCISCA LINO.                      
EDILEUSA  APARECIDA  DA  CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos 
e sessenta e oito (14/12/1968), residente e domiciliada Rua Matathias Nogueira 
Novaes, 706, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filha de JULIA JOSEFA 
FELISMINA DA CONCEIÇÃO.                         
Conversão de União Estável                                            

NELSON  PEREIRA,  estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Suzano,  
SP  no  dia  vinte  e  cinco  de  agosto  de mil novecentos e cinquenta  e  nove  
(25/08/1959),  residente  e  domiciliado  Rua  Max Grimberg,  134,  Vila  Ipiranga, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de Antonio Argemiro Pereira e de Lazara Vital Pereira.                           
IVONETE  TAVARES  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão pescadora 
artesanal  de  água doce, nascida em Bom Conselho, PE no dia dezesseis de 
março de mil novecentos e setenta e cinco (16/03/1975), residente e domiciliada 
Rua Max Grimberg, 134, Vila Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP, filha de Antonio 
Tavares Ferreira e de Izabel Filomena da Conceição.  
Conversão de União Estável                                            

RODRIGO TAKESHI FRANCESCATO MASSUDA, estado civil divorciado, 
profissão auxiliar  de manutenção, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte 
e nove  de  julho  de  mil  novecentos  e  oitenta  e sete (29/07/1987), residente  
e domiciliado Rua Doutor Deodato Wertheimer, 600, Vila Brás Cubas,  Mogi  
das  Cruzes,  SP, filho de SHIZUKIYO MASSUDA e de CARMEN TEREZINHA 
FRANCESCATO.                                                
ALINE  DE  JESUS  MARIANO,  estado civil solteira, profissão atendente, nascida  
em  Itararé,  SP  no  dia  vinte  e  três de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e cinco (23/02/1995), residente e domiciliada Rua Doutor  Deodato Wertheimer, 
600, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de OSWALDO CRUZ MARIANO 
e de MARIA HELENA MARIANO.              

ERICH  NINOMIYA,  estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Mogi  
das  Cruzes, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa  e cinco 
(29/03/1995), residente e domiciliado Avenida Ulysses Borges  de Siqueira, 1595, 
Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANGELO YOSHIO NINOMIYA e de 
SUELI ALVES DOS SANTOS NINOMIYA.       
NATALIA  BARBOSA GONZALES, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
escritório,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de outubro de mil   
novecentos   e   noventa  e  quatro  (20/10/1994),  residente  e domiciliada  Rua 

Maestro Benedito Olegário Berti, 159, apto 12 B, Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de BENEDITA DE LOURDES GONZALES. 

ALLAN  KAZUHIRO  OKUDAIRA, estado civil solteiro, profissão operador de 
supermercado,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia dezesseis de fevereiro  
de  mil novecentos e noventa e um (16/02/1991), residente e domiciliado Rua 
Senday, 25, Jardim Náutico, Mogi das Cruzes, SP, filho de EDSON TOSHIO 
OKUDAIRA e de RUTH NORICO KOMATSUBARA OKUDAIRA.       
MARIANE  MARIA  DE SOUZA ALVES, estado civil solteira, profissão agente 
escolar,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta e um de janeiro de mil 
novecentos e noventa e um (31/01/1991), residente e domiciliada Rua  Osvaldo  
Canalli, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filha de MOACIR ALVES e de 
ROSALINA DE SOUZA ALVES.                            

MARCIO  BENEDITO  DE CASTRO, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Santos Dumont, MG no dia cinco de julho de mil novecentos e 
setenta  e oito (05/07/1978), residente e domiciliado Rua Cumbica, 40, Jardim  
Aeroporto  III, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSE BENEDITO DE CASTRO e de 
ANA MARIA DE PAULA CASTRO.                                
ELIETE  MARQUES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão vigilante, nascida  
em  São  Paulo,  SP no dia dez de outubro de mil novecentos e setenta  e  quatro  
(10/10/1974), residente e domiciliada Rua Cumbica, 40,  Jardim  Aeroporto  III,  
Mogi  das  Cruzes, SP, filha de JOSÉ DAS GRAÇAS FERREIRA e de VINELINA 
DE FATIMA MARQUES FERREIRA.             
Conversão de União Estável                                            

GLAUCO   CAMOCARDI   PODADEIRA,   estado  civil  divorciado,  profissão 
empresário,  nascido  em São Paulo - SP (27º subdistrito - Tatuapé) no dia  
vinte  e  seis  de  dezembro  de  mil novecentos e setenta e nove (26/12/1979),  
residente  e  domiciliado  Rua Itapeva, 281, Condominio Aruã  Quadra  28  Lote  
16,  Cidade Parquelândia, Mogi das Cruzes, SP, filho  de  DIOGO  PODADEIRA  
FERNANDES  FILHO  e  de  AMALIA CAMOCARDI PODADEIRA.                                                            
BARBARA  FRANI EVANGELISTA MICHELETTI, estado civil solteira, profissão 
empresária,  nascida  em  São  Paulo  -  SP  (28º subdistrito - Jardim Paulista)  no  
dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e três (02/09/1993),  residente  
e  domiciliada  Alameda  das  Braúnas,  139, Condominio Morada dos Pinheiros, 
Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba, SP, filha de PAULO MICHELETTI e de 
SUELY FRANI EVANGELISTA MICHELETTI.

RENATO  RODRIGUES  DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos  
e  noventa  (29/03/1990),  residente e domiciliado Avenida Osvaldo Regino 
Ornellas, 82, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSÉ RODRIGUES DE 
SOUZA e de LUCINEIA DE SOUZA.                    
ERICA SANTOS LINS, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em  
São  Paulo,  SP  no  dia  dezoito  de novembro de mil novecentos e noventa  e  
quatro (18/11/1994), residente e domiciliada Rua Francisco Bucarelli, 104, Parque 
Guaianazes, São Paulo, SP, filha de JOSÉ HELENO CORRÊA LINS e de ZILMA 
MARIA PEREIRA SANTOS.                          

WALDIR ANTONIO LAZARO, estado civil divorciado, profissão industriario, 
nascido  em  Madre  de Dues de Minas, MG no dia vinte e um de julho de mil 
novecentos e sessenta e oito (21/07/1968), residente e domiciliado Rua  Del  
Petre, 182, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de José Lazaro e de 
Maria da Penha Lazaro.                            
FABIANA   RODRIGUES   DE  SOUZA,  estado  civil  divorciada,  profissão 
industriária,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de julho de mil  
novecentos e oitenta e sete (11/07/1987), residente e domiciliada Rua  Del  Petre, 
182, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de Reinaldo Rodrigues de 
Souza e de Ivone Izabel de Siqueira de Souza.
Conversão de União Estável                                            

ELIANDRO  MIRANDA  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  solteiro,  profissão , nascido  
em  Antonio  Carlos,  MG  no  dia  quatro  de  outubro de mil novecentos  e  setenta  
e um (04/10/1971), residente e domiciliado Rua Camboatá,  16,  A casa 05, Jardim 
Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filho de NERCI MIRANDA DE OLIVEIRA e de 

ISABEL MARIA DE OLIVEIRA.           
ÉRICA  APARECIDA  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  divorciada, profissão , nascida 
em Santos Dumont, MG no dia treze de outubro de mil novecentos e  setenta  e 
nove (13/10/1979), residente e domiciliada Rua Camboatá, 16, A casa 05, Jardim 
Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filha de MAURICIO TADEU DE OLIVEIRA e de 
MARIA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA.            
Conversão de União Estável                                            

BRUNO CERQUEIRA IZIDORO, estado civil divorciado, profissão analista de 
sistemas,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e quatro de junho  de  
mil  novecentos  e oitenta e oito (24/06/1988), residente e domiciliado  Rua  Irineu 
Pedroso de Moraes, 967, Vila Brasileira, Mogi das  Cruzes,  SP,  filho  de  JOSÉ  
FRANCISCO  IZIDORO  e de ROSELI DE CERQUEIRA IZIDORO.                                                    
JULIANA   CAROLINE   NASCIMENTO,   estado   civil  solteira,  profissão 
psicologa,  nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia vinte e um de fevereiro  
de  mil  novecentos  e  noventa  (21/02/1990),  residente e domiciliada  Avenida 
Brasil, 1206, Vila Mogi Moderno, Mogi das Cruzes, SP, filha de EDNEI DA SILVA 
NASCIMENTO e de SUELIA ANTUNES DA SILVA.  

PLINIO  JURANDIR  BRANCO  DE  JESUS,  estado  civil solteir, profissão 
autônomo,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia três de fevereiro de dois 
mil e um (03/02/2001), residente e domiciliado Rua Veríssimo João de  Carvalho,  
327, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filho de PLINIO RICARDO JULIO DIAS DE 
JESUS e de JULIANA BRANCO.                      
JULIANE  BASTOS CANDIDO, estado civil solteira, profissão farmacêutica, 
nascida  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos  
e  noventa  e  sete  (29/04/1997), residente e domiciliada Avenida  Tenente  
Manuel Alves, 651, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP,  filha de ANTONIO 
CANDIDO DA ROCHA e de ESTER BASTOS DO NASCIMENTO ROCHA.                                                                

NATHAN   DOS   SANTOS   GONÇALVES,  estado  civil  solteiro,  profissão 
engenheiro  civil,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezessete de maio  de  
mil  novecentos  e  noventa  e  um (17/05/1991), residente e domiciliado  Rua  São 
Francisco, 121, Condomínio Vida Bella 2, Bloco 8 apartamento  14,  Vila Bela Flor, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de Sidnei
Gonçalves e de Selma Maria dos Santos Gonçalves.                       THAÍS  
DE  MOURA NEVES, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida  em  
Suzano, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa   e   dois  
(18/09/1992),  residente  e  domiciliada  Rua  São Francisco,  121, Condomínio 
Vida Bella 2, Bloco 8 apartamento 14, Vila Bela  Flor, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
Gilmar das Neves e de Marcia de Moura Neves.                                                       
Conversão de União Estável                                            

SAMUEL ROCHA PINTO, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em 
Itabuna,  BA  no  dia quatorze de março de mil novecentos e sessenta e seis  
(14/03/1966),  residente  e domiciliado Avenida Kaoru Hiramatsu, 2071,  bloco  01  
apto  24,  Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de ENOCH ROCHA PINTO e de 
CARMELITA SILVA PINTO.                         
ROSILENE  ESTANISLAU,  estado civil solteira, profissão do lar, nascida em  São  
Paulo,  SP  no  dia  dezoito  de setembro de mil novecentos e oitenta  e  dois  
(18/09/1982),  residente e domiciliada Avenida Kaoru
Hiramatsu,  2071,  bloco  01 apto 24, Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
SUELI DE FATIMA ESTANISLAU.                                  
Conversão de União Estável                                            

MURILO  CANTONI,  estado civil solteiro, profissão estatístico, nascido em Santa 
Cruz das Palmeiras, SP no dia seis de junho de mil novecentos e  noventa  e  
dois  (06/06/1992),  residente e domiciliado Rua Afonso Mentone,  74, Jardim 
Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de MAURO DE FARIA CANTONI e de 
VERA MARTHA VARIZE CANTONI.                        
SILVANA  MARIA  CELESTINO, estado civil divorciada, profissão corretora 
de imóveis, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de junho de 
mil  novecentos  e  setenta  (19/06/1970), residente e domiciliada Rua Afonso  
Mentone,  74,  Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filha de LUIZ ALBERTO 
CELESTINO e de MERCEDES CORRÊA CELESTINO.
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ASABRANCA
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ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

 Muitas vezes, 
sentimos a nossa vida 
estagnada, sentimos 
a necessidade de 
mudanças, mas temos 
medo porque muitas 
vezes mudar implica 
pôr fim a algo que um 
dia acreditamos ser a 
melhor coisa da nossa 
vida. Mas é preciso 
pensar que se mudar 
é fechar um ciclo, 
também é começar 
outro. A vida é muito 
curta e não podemos 
ficar presos àquilo 

MOMENTO
especial

 Livre-se do que lhe faz mal

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ESTEVAM GALVÃO DE OLIVEIRA E 

ROBERTO ASSI

DIA 16/08: SILVIA WATANABE, LEANDRO KONISHI DA SIL-

VA E KEISUKE TAROMARU

Feliz aniversário!

 O lado bom da vida é você quem faz!”

 cultura@jornaldat.com.br

que nos faz mal. Se 
sabemos o que nos 
causa dor e mal estar, 
e se sabemos que não 
há solução possível, 
precisamos nos 
desapegar. 

Você é um leitor assíduo?

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Ler vai além da obrigação, a leitura contribui para que você 
se torne um cidadão crítico, criativo e rico em vocabulário 
e argumentação.

“A leitura estimula as sinapses, que são o meio de 
comunicação dos neurônios, onde há o envio de 
mensagens entre eles, a troca de informação. Quanto 
mais a rede de comunicação entre neurônios é utilizada, 
mais fortalecidas fi cam as sinapses, e esse processo é 
estimulado pela leitura.” https://www.signifi cados.com.br/
sinapse.
A leitura nos torna mais saudáveis, “O constante trabalho 
mental, resultante de leituras traz inúmeros benefícios 
ao cérebro, sendo um importante aliado na proteção de 
doenças como o Alzheimer. Além de relaxar e reduzir o 
estresse” Fonte:hospitaligesp.com.br
Inicie com livros curtos e faça disso um hábito em sua 
vida, acabou de ler, inicie outro. Escolha um livro que 
traga o assunto que você goste, uma boa leitura é aquela 
que aproveitamos ao máximo cada capítulo, não tenha 
pressa, mas se atente para não fi car dias sem ler, pois 
você perderá a sequência dos fatos. Nada impede que 
você também conheça outros gêneros da literatura, vários 
autores, mesmo que você tenha uma preferência, é 
interessante conhecer um pouco de cada. 
Comece a ler, enriqueça o seu conhecimento e compartilhe 
suas sugestões de leitura.
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Idosos no Chile tomam a terceira dose

O país sul-americano está oferecendo uma dose da AstraZeneca para 

cidadãos com 86 anos ou mais que tomaram as primeiras vacinas antes 

de  março. Filas de cidadãos idosos, ansiosos para a aplicação das vacinas, 

começaram a se formar nos centros de imunização de bairros da capital, 

Santiago. A forte campanha do Chile teve mais de 67% de sua população  

vacinada pela CoronaVac, da fabricante Sinovac. As autoridades disseram 

que estudos mostraram que uma dose de reforço aumenta a imunidade.

VELHICE NÃO É DOENÇA!

A inclusão da velhice na 
Classificação Internacional 
de Doenças (CID), pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) repercutiu em Mogi 
das Cruzes. A medida entra 
em vigor a partir de janeiro 
de 2022, mas já causa pro-
testos em todo o País 

A avaliação é que a mu-
dança pode relacionar ve-
lhice a doença, impedindo 
o registro correto das causas 
de mortes, além de aumen-
tar a discriminação contra 
a população em idade mais 
avançada. 

O Conselho Municipal do 
Idoso (CMI) de Mogi delibe-
rou, em sua reunião nesta 
semana, que vai engrossar 
o côro contra por meio de 
uma moção a ser encami-
nhada ao Conselho Estadual 
de São Paulo para reforçar 
a pressão contra a medida.

“Entendo isso como um re-
trocesso. Enquanto lutamos 
para valorizar o envelheci-
mento das pessoas, a OMS 
vai na direção contrária e 
isso é muito triste. Entendo 
como um preconceito muito 

Cristina Gomes 

Mogi repudia classificação de 
velhice como doença pela OMS
Qualquer pessoa acima dos 60 anos pode ser enquadrada como “doente”, segundo a Organização Mundial de Saúde a partir de 2022

contemplar os idosos a fim 
deles terem os serviços pú-
blicos necessários já era di-
fícil, imagina a partir do ano 
que vem: “A velhice não é 
uma doença e esta postura 
da OMS é um preconceito. 

divulgação Divulgação

OMS quer denominar velhice como doença e incluir na Classificação Internacional de Doenças

Presidente do Conselho do Idoso  diz que é retrocesso 

saúde+
maturidade

Não podemos aceitar”, dis-
se Juraci.  

Pressão
Na Câmara dos Deputa-

dos, em Brasília, a medida 
também repercutiu  e espe-
cialistas pediram que a OMS 
reveja essa modificação, se-
gundo informou a Agência 
Câmara de Notícias. 

A Classificação Internacio-
nal de Doenças é um conjun-
to de 55 mil códigos usados 
por profissionais de saúde, 
pesquisadores e formulado-
res de políticas públicas. A 

proposta é substituir o ter-
mo s enilidade (código R-54) 
por “old age” (código MG2A), 
que significa velhice.

O representante da Or-
ganização Pan-Americana 
de Saúde (Opas), braço da 
OMS para as Américas, Juan 
Escalante, disse que a CID 
não classificou velhice como 
doença, mas fez a inclusão 
porque a classificação agru-
pa fatores que influenciam a 
saúde. A intenção, segundo 
ele, foi tirar “senilidade” por 
termo mais neutro.

grande e que faz com que os 
idosos sintam vergonha de 
serem idosos, quando deve-
riam se orgulhar pela expe-
riência adquirida ao longo 
dos anos. Ninguém vai querer 
envelhecer”, analisou a pre-

sidente do Conselho Munici-
pal do Idoso de Mogi, Juraci 
Fernandes de Almeida.  

De acordo com o órgão, 
batalhar por políticas públi-
cas e a inclusão de verbas no 
Orçamento Municipal para 
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CAMPANHA

A luta pelo incentivo à 
amamentação é simboliza-
da neste mês pelo “Agosto 
Dourado”. A cor está rela-
cionada ao padrão ouro de 
qualidade do leite materno. 
Em Mogi das Cruzes, de 
janeiro a agosto, 55 doa-
doras foram cadastradas 
no Banco de Leite, que 
coletou nestes primeiros 
oito meses do ano 120,5 
litros de leite. As doações 
foram para a Santa Casa 
de Misercórdia de Mogi 
das Cruzes. 

O Banco de Leite de Mogi 
das Cruzes funciona desde 
2014 e é um serviço espe-
cializado, responsável por 
ações de promoção, prote-
ção e apoio ao aleitamento 
materno e a captação de 
doadoras de leite huma-
no destinado aos bebês 
prematuros internados 
na Unidade de Terapia 
Intensiva da Santa Casa 
de Misericórdia de Mogi 
das Cruzes. 

O trabalho, segundo in-
formou a Coordenadoria de 
Comunicação da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes atua 
principalmente na assis-
tência às gestantes e nutriz 
em aleitamento materno, 
esclarecimento de dúvidas, 
orientações gerais e auxílio 
teórico e prático no manejo 
da amamentação. 

Podem doar qualquer 

Agosto Dourado simboliza a 
importância da amamentação
Banco de Leite de Mogi das Cruzes cadastrou 55 doadoras e coletou 120,5 litros de leite. Ações são intensificadas neste mês

Divulgação

Banco de Leite: as doações vão para bebês prematuros que nascem na Santa Casa de Mogi

mulher que esteja ama-
mentando seu bebê. Precisa 
ser saudável, não consumir 
bebidas alcoólicas, não 
fumar, ter leite excedente, 
se dispor a doar o leite 
excedente por livre e es-
pontânea vontade.

A Secretaria Municipal 
de Saúde faz algumas ações 
educativas para promover 
o aleitamento materno e 
faz contato com todas as 
mães de recém-nascidos 
prestando orientações e 
esclarecimentos sobre a 
amamentação. Somente 
neste ano, foram realiza-
dos, até o momento, 1.880 
atendimentos em grupo e 
individuais, além de 120 

visitas domiciliares.
Neste mês de agosto, 

considerado o mês da ama-
mentação, as ações são 
voltadas para impulsionar a 
divulgação e esclarecimento 
sobre a importância do leite 
materno. O trabalho é feito 
pela equipe do Banco de 
Leite e também em todas 
as unidades de saúde.

De acordo com a Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS) e o Fundo 
das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef), por ano, 
cerca de seis milhões de 
vidas são salvas por causa 
do aumento das taxas de 
amamentação exclusiva 
até o sexto mês de idade.

Para mobilizar a sociedade 
brasileira sobre a importância 
dessa medida e incentivar 
mulheres a amamentar, o 
Ministério da Saúde lançou, 
a campanha “Todos pela 
amamentação. É proteção 
para a vida inteira”. 

O evento ocorre anual-
mente em parceria com 
a Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP). Desde 
1981, o Ministério da Saú-
de coordena estratégias 
para proteger e promover 
a amamentação no Brasil. 

O país possui 301 Hospi-
tais Amigos da Criança que 
promovem 10 passos para 
o sucesso do aleitamento 
materno. São repassados, 

por ano, R$ 18,2 milhões 
para as unidades. 

Além disso, o Brasil possui 
ainda 222 bancos de leite 
humano e 219 postos de 
coleta. Em 2020, cerca de 
181 mil mulheres doaram 
mais de 226 mil litros de 
leite materno. Neste ano, 
até junho, foram doados 
111,4 mil litros.

No ano passado, o Mi-
nistério da Saúde investiu 
R$ 16,9 milhões, em caráter 
excepcional, na proteção 
e apoio ao aleitamento 
materno e na alimentação 
complementar adequada 
para crianças menores de 
dois anos na Estratégia 
Amamenta e Alimenta Bra-
sil (EAAB), da Atenção 

Primária à Saúde.

Aleitamento materno
A estratégia para incen-

tivar a amamentação vem 
apresentando resultados, 
segundo informou o Minis-
tério da Saúde. Os índices 
nacionais do aleitamento 
materno exclusivo entre 
crianças menores de 6 
meses aumentaram de 
2,9%, em 1986, para 45,7% 
em 2020. Já o aleitamento 
para crianças menores de 
quatro anos passou de 
4,7% para 60% no mesmo 
período. O Ministério da 
Saúde incentiva o aleita-
mento materno exclusivo 
nos seis primeiros meses 
do ano. 

Benefícios do aleitamento materno
Para o bebê:

Maior contato com a mãe
Melhora a digestão e reduz as cólicas
Reduz o risco de doenças alérgicas
Estimula e fortalece a arcada dentária

Para a mãe:

Diminui o sangramento no pós-parto
Acelera a perda de peso
Reduz a incidência de câncer de mama, de 
ovário e de outros tipos
Protege contra as doenças cardiovasculares, 
como o infarto e outras 

Cristina Gomes
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Há mais de 135 anos os 
automóveis permitem mo-
bilidade individual para 
todos e o rádio também 
faz parte dessa jornada 
há mais de 100 anos. Por 
muitas décadas, tudo o se 
resumia a ligá-lo, selecio-
nar a frequência e ouvir 
na estação favorita infor-
mações e musicas no ca-
minho para o trabalho ou 
durante uma viagem de fé-
rias. Atualmente, a tecno-
logia oferece opções que 
vão muito além de entre-
tenimento, notícias e no-
tificações de trânsito.

Os primeiros rádios au-
tomotivos apareceram no 
início dos anos 1920 - ini-
cialmente nos Estados Uni-
dos - como itens exclusi-
vos e personalizados feitos 
por aficionados e utilizan-
do como base a tecnologia 
contemporânea de válvu-
la de rádio. No início, esse 
avanço foi muito bem rece-
bido na Europa. Em um ar-
tigo datado de 13 de agosto 
de 1922 no jornal “Berliner 
Illustrierte Zeitung” relata 
o “wireless como um pas-
satempo - a moda mais re-
cente na América”. A histó-
ria apresentava ilustrações 
de uma instalação de rá-
dio, incluindo um sistema 
de antena passando pelo 
para-brisa. A paixão pela 
introdução desse equipa-
mento nos veículos cresceu 
rapidamente: a revista es-
pecializada alemã “Funks-
chau” escreveu em 1 de ju-
nho de 1931: “Sem dúvida, 
automóveis e rádios são a 
combinação perfeita. A ve-
locidade com que os veícu-
los permitem a mudança 
de localização é comple-
mentada pela liberdade 
espacial do rádio”.

O primeiro rádio auto-
motivo produzido em mas-
sa na Europa foi fabricado 
pela Bosch e foi apresen-
tado em 1932. O aparelho 
pesava 15 quilos e o preço 
altíssimo não era um pro-
blema para alguns clien-
tes, isso porque os rádios 
automotivos representa-
vam um equipamento op-
cional altamente exclusivo 
na maioria dos automó-
veis de luxo.

Nessa época, era comum 
simplesmente conectar a 
unidade de controle dire-
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Mais do que um acessório, o rádio nos veículos se tornou um companheiro dos motoristas do mundo inteiro
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Uma revista alemã, em 1931, escreveu para os seus leitores que rádio e automóvel são a combinação perfeita, dada a liberdade que o rádio proporciona

Primeiro rádio feito para carros foi feito na Europa e pesava 15 quilos e tinha um preço bem caro

tamente ao painel de ins-
trumentos, enquanto o 
componente receptor e o 
amplificador eram instala-
dos em um local diferen-
te, como no porta-malas. 
Em comparação, o mo-
delo de rádio criado pela 
Bosch já era comparativa-
mente compacto, tornan-
do possível instalar a tec-
nologia abaixo do painel 
de instrumentos. Em pou-
cos anos, o produto já se-
ria integrado ao veículo e 
em seu conceito opera-
cional do próprio veícu-
lo. Por exemplo, usando 
um dial redondo de esta-
ção de rádio diretamente 
próximo aos instrumentos 
dentro do campo de visão 
do motorista, assim como 
a Mercedes-Benz fez, por 
exemplo no modelo 770 
“Grand Mercedes”.

Após a Segunda Guer-
ra Mundial, os rádios au-
tomotivos tornaram-se 
significativamente mais 
compactos e foi possível 
integrá-los completamen-
te ao painel de instrumen-
tos. No Mercedes-Benz 170 
S (W 136), o primeiro veí-
culo de luxo da marca no 
pós-guerra, o rádio já es-

tava disponível como op-
cional em 1950.

Os anos 50 também mar-
caram um novo auge do rá-
dio automotivo. As trans-
missões codificadas por 
frequência modulada (FM) 
oferecem melhor qualida-
de de sinal. Outras inova-
ções incluíram teclas de 
estação de rádio e fun-
ções de varredura de esta-
ção. A tecnologia de tran-
sistor, slot de fita cassete e 

som estéreo seguiram na 
década de 1960. A déca-
da de 1970 viu a introdu-
ção do Autofahrer-Rund-
funk-Informationssystem 
(ARI; “transmissão de in-
formações para motoris-
tas”), um sistema que iden-
tificava automaticamente 
as informações de tráfego 
transmitidas como parte 
do programa e aumenta-
va ligeiramente o volume.

Desde então, as unida-

des de rádio nos veículos 
foram aprimoradas como 
um sistema completo de 
mídia digital e tecnolo-
gia da informação. Pas-
sos cruciais incluíram a 
integração de um CD pla-
yer na década de 1980 e a 
combinação com nave-
gação por satélite na dé-
cada de 1990. A introdu-
ção do display COMAND 
e de um sistema operacio-
nal representa um marco 

na Mercedes-Benz, cele-
brando sua estreia mun-
dial em 1998 nos mode-
los Classe S. Hoje em dia, 
o rádio de um automóvel 
Mercedes-Benz faz parte 
do sistema de infoentrete-
nimento adaptável e per-
sonalizável MBUX (Merce-
des-Benz User Experience).

Seja recepção de rádio di-
gital, streaming via smart-
phones ou MP3 de um pen 
drive USB: qualquer pes-
soa que desfrute de músi-
ca com som de alta quali-
dade nos veículos hoje está 
se beneficiando da multi-
facetada história tecnoló-
gica dos rádios automoti-
vos. Algumas ideias, como 
toca-discos móveis, nun-
ca decolaram. Outras in-
venções se tornaram po-
pulares, por exemplo, os 
cartuchos com vários CD’s 
no porta-luvas - que logo 
foram substituídos com o 
desenvolvimento da tec-
nologia de mídia digital.

Porém um fator perma-
neceu inalterado: o fascí-
nio de ter uma trilha sono-
ra individual com som de 
primeira linha para acom-
panhá-lo em sua jornada 
a bordo de um automóvel.


