
DOMINGO, 15 DE AGOSTO DE 2021 EDIÇÃO 4633  |  ANO 11  |  R$ 1,25

Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes

RESPEIT
E A

QUARENTENA

Dat se une ao Mogi News 
em um só jornal

ILUMINAÇÃO

  Mais de 800 reparos são realizados em 130 bairros de Suzano 
durante o mês de julho. Cidades, página 6

Sendo um dos veículos com 
maior penetração na região, o 
Dat se une, a partir de terça-

-feira, com o Mogi News, para 
se tornarem um único jornal. A 
ideia da fusão está fundada na 
ampliação da cobertura jornalís-
tica da região, com a credibilida-
de que o jornal impresso ainda 
possui diante das outras mídias, 
principalmente as digitais, que 
começaram a surgir há pouco 
tempo, se levarmos em conta a 
história da imprensa. No entanto, 
mesmo ainda apostando no im-
presso, o MN e o Dat estão nas 
redes sociais, como o Facebook, 
além de manter a sua página de 
notícias, o portalnews.com.br, 
onde leitor tem acesso às nos-
sas reportagens. A história do 
Grupo MN, que possui 46 anos, 
segue adiante, mas desta vez 
com a união dos dois produtos .   
Cidades, páginas 4 e 5

A quantidade de mortes por coro-
navírus no Alto Tietê cresceu 185% 
neste ano em relação aos meses de 
março e dezembro do ano passado. 
Entre janeiro e agosto foram 1.801 
óbitos. Cidades, página 3

Coronavírus

MORTES TÊM 
ELEVAÇÃO 
DE 185%

COPA SP

Suzanão passa 
por vistoria da 
vigilancia. p6

Fusão entre os dois jornais começa a valer a partir desta terça-feira; expectativa é ampliar ainda a cobertura do que ocorre no Alto Tietê com a credibilidade de sempre

MOGI NEWS/ARQUIVO
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O Suzano Shopping deu início, na quinta-feira passada, à sua “Liquida Total”. 
Até o dia 22 serão onze dias de promoções para zerar os estoques.  Os clientes 
irão encontrar um shopping inteiro com promoções preparadas pelos lojistas 
especialmente para a “Liquida Total”, com descontos vantajosos em todos os 
segmentos. Para saber todas as novidades, os clientes devem ficar atentos às 
redes sociais do shopping (@suzanoshopping) no Instagram e no Facebook.
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DESCONTO EM SHOPPING

 �Parceria com Sebrae

Com o objetivo de fomentar a ren-
da dos moradores e contribuir com 
a retomada da economia, o Serviço 
de Ação Social e Projetos Especiais 
(Saspe) de Suzano, em parceria com 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
e o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (Senac), está com 
inscrições abertas para nove cur-
sos presenciais de capacitação e 
empreendedorismo. As aulas devem 
ser ministradas a partir de setem-
bro seguindo todos os protocolos de 
segurança contra o novo coronavírus 
(Covid-19).

 � Patrulha Maria da Penha

A Secretaria de Segurança Cidadã de 
Suzano, por meio da Patrulha Maria da 
Penha, promoveu nesta semana uma 
roda de conversa com quatro vítimas 
de violência doméstica acompanha-
das pelo grupamento. O encontro faz 
parte das ações da campanha “Agos-
to Lilás” de conscientização contra 
esse tipo de crime e teve como ob-
jetivo fornecer orientação multidis-
ciplinar às mulheres.

 � Conferência municipal

A Secretaria de Assistência Social 
de Ferraz de Vasconcelos promove-
rá no próximo dia 18 de agosto a “13ª 
Conferência Municipal de Assistência 
Social”, a partir das 8 horas, na Vila 
Santo Antônio. Por meio de uma par-
ceria entre o Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS), o encon-
tro possibilitará a participação so-
cial mais representativa das organi-
zações da sociedade civil, usuários, 
trabalhadores e representantes do 
poder público.

 � Edital de exumação

O edital para a exumação de pessoas 
que faleceram em 2015 já está no Diá-
rio Oficial de Arujá. Os interessados 
devem entrar em contato pelo telefo-
ne 4653-3200 para agendarem a ida 
ao Velório Municipal ll, localizado na 
avenida Londres, 300, bairro do Por-
tão, e assim entregar os documentos 
necessários para marcar a exumação. 
A família deve acompanhar a equipe 
durante o procedimento. Documentos 
necessários para a exumação: atestado 
de óbito do falecido, RG, CPF e com-
provante de endereço do solicitante.

•••  editor@jornaldat.com.br
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

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

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 185% entre janeiro e agosto

Levantamento da reportagem mostrou que 5.149 pessoas foram a óbito por causa do coronavírus no Alto Tietê

PANDEMIA

Levantamento feito pelo  
Dat com apoio dos dados 
fornecidos pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) mostra o impacto 
da chamada “segunda onda 
de contaminação” iniciada 
no primeiro trimestre deste 
ano. No somatório dos 
casos fatais entre março 
e dezembro de 2020 e no 
período entre janeiro e agosto 
de 2021, algumas cidades 
chegaram a registrar mais 
do que o dobro de casos.

Nos primeiros nove me-
ses da pandemia, a região 
registrou um número total 
de 1.801 casos fatais de 
Covid-19. Do início do 
ano até o dia 6 de agosto, 
o total de vítimas pela pan-
demia foi de 5.149, o que 
representa um aumento de 
185%.A cidade que teve o 
maior aumento absoluto 
no número 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 
número de óbitos por Co-
vid-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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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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Arujá vai dá continuidade  
à testagem na Educação

A Prefeitura de Arujá dará 
continuidade, amanhã, à 
testagem do coronavírus 
(Covid-19) de todos os 
trabalhadores da rede mu-
nicipal de Educação. De 
acordo com o prefeito Luis 
Camargo (PSD), os testes 
objetivam garantir aos alunos 
uma volta às aulas segura, 
bem como tranquilizar os 
pais. “Além dos professores 
e profissionais da Educa-
ção já terem se vacinado, 
tivemos essa preocupação 
de testar todos e, por isso, 
na semana que vem, será 
iniciada a ação nas escolas 
para os trabalhadores da 
Educação”, complementou 
o prefeito.

A secretária municipal 
de Educação, Elaine Gentil, 
afirmou que serão testados 
cerca de 1.200 trabalhadores, 
desde os professores, até os 
motoristas do transporte 
escolar, as merendeiras e 
todos os funcionários da 
rede municipal de ensino.

Para o secretário municipal 

Para manter qualidade da água

de Governo, Rogério Perei-
ra, a iniciativa mostra que, 
mesmo a volta tendo sido 
feita no sistema híbrido 
(presencial, com capacidade 
reduzida, e online), a ad-
ministração municipal tem 
tomado todas as cautelas 
necessárias para assegurar 
que os estudantes estejam 
bem assistidos e cumpridos 
todos os protocolos sanitários 
de segurança.

Já a Secretaria Munici-
pal de Saúde iniciará nesta 
segunda-feira a testagem 
pelas escolas da região do 
Mirante, conforme informou 
o secretário-adjunto da pas-
ta, Danilo da Silva Santos. 

“Iremos em todas as escolas 
da rede municipal aplicar 
os testes de swab nasal, que 
indicam a presença do co-
ronavírus. Iniciaremos pela 
escola Zilda Arns”, afirmou.

Serão testados cerca de 1,2 mil trabalhadores

Divulgação

Julho registra 826 reparos na 
iluminação pública de Suzano

De acordo com a Prefeitura, ações foram realizadas em 130 bairro; somente o Badra recebeu 55 reparos

SERVIÇOS

A Prefeitura de Suzano segue 
realizando o acolhimento 
de demandas para reparos 
na iluminação pública por 
meio do aplicativo gratuito 

“Ilumina Suzano”. A medida 
garante praticidade para o 
suzanense e mais agilidade 
na prestação de serviço, com 
o prazo de até 72 horas para 
a resolução do problema. No 
mês de julho, foram feitas 
826 ações de manutenção 
por mais de 130 bairros.

Conforme os pedidos dos 
moradores são acolhidos, 
os agentes municipais são 
encaminhados para inspe-
cionar os locais e realizar 
os devidos reparos, com a 
manutenção ou substitui-
ção de lâmpadas, troca de 
reatores, relés, cabeamentos 
e conectores de derivação 
perfurante (CDP). Entre 
os principais pontos con-
templados no último mês 
estão o Parque Maria Helena, 
com 55 ações, e o Cidade 
Miguel Badra, com 41. A 
concentração de serviços 

se dá por conta da extensão 
das áreas.

Além destes dois, outros 
pontos da cidade também 
receberam grande quantia 
de ações voltadas para a re-
forma da iluminação pública, 
entre eles Vila Amorim (31), 
Fazenda Aya (30), Cidade 
Boa Vista (28), Jardim Revista 
(26), Parque Palmeiras (25), 
centro (24), Jardim São José 
(19) e Cidade Edson (17). 
Os trabalhos são realizados 
pelo Consórcio Ilumina 
Suzano em parceria com 
a Diretoria de Iluminação 
Pública da Secretaria Mu-
nicipal de Manutenção e 
Serviços Urbanos.

Aos interessados em so-
licitar reparos, o aplicativo 

“Ilumina Suzano” (Suzano 
Iluminação Pública) se en-
contra disponível para apa-
relhos celulares com sistema 
operacional Android e iOS, 
sendo possível obtê-la nas 
páginas do Google Play (bit.
ly/IluminaSuzano) e da App 
Store (bit.ly/IluminaSuzApple). 

A ferramenta foi desenvol-
vida em 2018 por meio de 
parceria entre a prefeitura 
e o respectivo consórcio.

Com este recurso, o mo-
rador pode preencher um 
formulário com seu nome 
e detalhes do local que 

precisa dos serviços. Após 
concluir a notificação, o 
cidadão recebe um códi-
go com o qual é possível 

acompanhar o andamento 
da ação, que é realizada em 
até 72 horas, ou seja, três 
dias. Vale destacar que, além 
do aplicativo, também é 
possível pedir manutenções 
gratuitamente por meio do 
telefone 0800-779-3310, de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

O chefe da Pasta, Samuel 
Oliveira, reforçou a im-
portância da participação 
dos suzanenses junto ao 
aplicativo, o que permite 
à administração municipal 
identificar os locais que pre-
cisam de reparos e executar 
os serviços com agilidade. 

“Estes trabalhos garantem 
maior segurança no coti-
diano das pessoas, seja no 
trajeto para o trabalho, no 
entorno de suas casas ou 
fornecendo melhor visibili-
dade aos motoristas. Nossas 
equipes estão à disposição 
dos moradores para garantir 
a funcionalidade total do 
sistema de iluminação pú-
blica de Suzano”, afirmou.

Por meio do aplicativo, Prefeitura diz que serviço é realizado em até 72 horas

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Vigilância Sanitária promove 
vistoria no Estádio Suzanão

O Estádio Municipal Fran-
cisco Marques Figueira, o 
Suzanão, recebeu nesta se-
mana uma vistoria da equipe 
de Vigilância Sanitária, a 
fim da renovação do alvará 
de funcionamento do local. 
O processo também é um 
passo importante para que 
o município possa pleitear 
a sede da próxima edição da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, prevista para janeiro 
de 2022.

A vistoria foi acompa-
nhada por agentes fiscais e 
contou com a presença do 
coordenador da Vigilância 
Sanitária, Mauro Vaz, além 
do secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Arnaldo 
Marin Júnior. “Fizemos uma 
vistoria para a renovação do 
alvará de funcionamento, 
que requer a ampla avaliação 
da estrutura, considerando, 
por exemplo, a questão de 
segurança, acessibilidade e 
área de alimentação”, ex-
plicou Vaz.

Já o secretário municipal 

Futebol

de Esportes destacou o in-
teresse da cidade em plei-
tear novamente a sede da 
Copa São Paulo. “Estamos 
seguindo de acordo com as 
normativas da Federação 
Paulista de Futebol para 
pleitear Suzano como sede 
da Copinha. No início de 
2020, antes da pandemia, 
recebemos a primeira fase e 
as oitavas de finais do torneio. 
Sendo assim, acredito que 
temos grandes chances de 
sediar o evento novamente, 
reivindicando por meio do 

time sub-21 do Usac”, disse.    
“Vamos acompanhar como 

a situação da pandemia evo-
lui nos próximos meses. 
Certamente a vacinação vai 
trazer resultados positivos até 
janeiro. Enquanto isso, nos 
empenhamos em manter o 
Suzanão em plenas condições 
para pleitear campeonatos 
oficiais. Estamos animados 
para essa retomada que, com 
certeza, vai promover mais 
alegria, lazer e autoestima 
para todos os suzanenses”, 
finalizou o secretário.

Ideia é que estádio possa sediar a Copa São Paulo

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Story" (TV)
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em inglês

Ato do
condor
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de ONGs

Sucesso
de Luiz
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endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

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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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


