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Três cidades ultrapassam 90% 
de vacinados com primeira dose

Suzano, Mogi das Cruzes e Poá conseguiram vacinar 9 de 10 moradores contra o coronavírus com primeira aplicação

SUZANO

  Inscrição antecipada para o ensino 
infantil termina hoje. Cidades, página 3

Mogi informou que 333.588 pes-
soas já receberam a primeira dose da 
vacina, sendo 30,1 mil adolescentes 
de 12 a 17 anos. Na contagem de 
pessoas que receberam a segunda 
dose, a cidade contabiliza 214.374 
pessoas, sendo que 10.071 recebe-
ram a dose única da Janssen. Suza-
no que, segundo sua Pasta da Saúde, 
imunizou 226.086 com a primeira 
dose, correspondendo a 91,7% do 
público-alvo a partir dos 12 anos. 
Destes, 124.445 já receberam as duas 
aplicações, o que equivale a 50,4%.  
Cidades, página 4

Rodoanel

SPMar destaca 

ações para 

prevenir acidentes
Cidades, página 5

Guararema, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos também enviaram os dados,mas estão baixo dos 90% de imunização

Wanderley Costa/Secop Suzano

Ir
in

e
u

 J
u

n
io

r/
S

e
co

p
 S

u
za

n
o

Guararema

População pode trocar lâmpadas 
comuns pelas de LED em praça

São 5 mil lâmpadas que serão distribuídas para os 
clientes da EDP; ação começa amanhã. Cidades, página 5
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ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO
A Secretaria de Educação de Mogi 
das Cruzes passou a autorizar o 
estágio curricular supervisionado 
de Pedagogia no formato remoto 
em escolas municipais e creches 
subvencionadas, conforme Reso-
lução nº 43/2021. Os estudantes 
das instituições de ensino superior 
conveniadas à Prefeitura de Mogi 
das Cruzes podem fazer o pedido 
e enviar os documentos necessá-
rios pelo formulário online, que 
também pode ser acessado pelo 
portal. Mais informações pelo e-
-mail relacoesinstitucionais@se-
-pmmc.com.br.

AUTOESTIMA FEMININO
O 1° Circuito de Autoestima Femi-
nina do Conselho Empresarial Fe-
minino (Consef) da Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes (ACMC) 
atraiu dezenas de pessoas, na ter-
ça-feira passada. O evento contou 
com a presença de expositoras de 
diversos segmentos e oficinas vol-
tadas para o bem-estar, imagem e 
saúde da mulher. Agora, o Consef já 
planeja uma nova edição com foco 
no Natal. Durante o circuito foram 
arrecadados absorventes para a 

campanha Tia Chica, ação do Fun-
do Social de Mogi que distribui os 
itens de higiene para pessoas em 
vulnerabilidade social.

REFLOTESTA SP
O secretário de Meio Ambiente de 
Suzano, André Chiang, participou na 
sexta-feira passada de um evento 
do governo do Estado para o lan-
çamento do programa “Refloresta 
SP”. A iniciativa apoia os municí-
pios a recuperarem sua vegetação 
nativa nos próximos anos. Além 
desta medida, houve assinatura 
de um decreto que regulamenta 
o novo Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
ambiental.

CADASTRO
A Secretaria de Cultura, Espor-
tes e Turismo de Poá abriu nesta 
sexta-feira, o Cadastro Municipal 
de Cultura. O objetivo é fazer um 
levantamento dos profissionais e 
trabalhadores do setor, com a fina-
lidade de fazer um mapeamento e 
identificação do perfil destas pes-
soas, além de garantir as ativida-
des culturais dos artistas, grupos, 
associações e coletivos.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Alívio para o bolso?

O 
fim do inverno e o começo da 
primavera, ocorrido no dia 
22, que tem como um dos 
indicativos o equinócio, que 

é quando o dia e a noite têm os mesmos 
períodos de duração, pode, além de trazer 
uma estação mais florida, como carrega toda 
a tradição desta época do ano, um alívio 
para o bolso de quem mora no Alto Tietê.

Ainda é cedo, estamos só no começo da 
nova estação, mas deixar o inverno para 
trás, é também deixar os dias mais secos 
no passado, bom, pelo menos neste ano. 
Com a volta das chuvas, mesmo que de 
forma gradual, sim porque a maior parte 
delas começa a cair a partir de meados de 
novembro, os reservatórios que alimentam 
as hidrelétricas devem voltar a funcionar e 
as restrições quanto ao uso da eletricidade 
devem baixar, assim como preço da con-
ta de luz. Com a estiagem, a quantidade 
de chuvas cai e o governo brasileiro pre-
cisa termoelétricas, que produzem energia 
mais cara e, consequentemente, a conta 
de luz sobe.

Outro alento que a população das dez 

cidades deve ter também está relacionado 
com a chuva, mas não impacta diretamente 
o bolso, como ocorre com a eletricidade. 
Os reservatórios que abastecem a região, 
o Sistema Produtor Alto Tietê (Spat) mar-
cavam, até sexta-feira, 41,1% de sua capa-
cidade total, o que, embora não ameace o 
abastecimento, deixa o bloco regional em 
alerta com o baixo nível.

O retorno de um período mais chuvo-
so vai aumentar o percentual de volume e, 
até o fim do verão, em março de 2022, o 
sistema deverá trazer um conforto maior 
à população.

Claro que tudo isso só deve ocorrer se as 
chuvas vierem, se ocorrer um outro final 
de ano seco, como ocorreu em 2014/2015 
a situação poderá ficar mais complicada do 
que já está e um possível racionamento de 
água e energia afetará a todos. Mas enquan-
to esse período não chega, o lema da vez 
é economizar, tanto água quanto energia 
e esperar que o período de chuvas venha, 
de fato, e melhore a situação para aliviar 
um pouco o lado população do Alto Tietê, 
que há muito já está cansada

O filme Coringa se tornou 
a maior bilheteria de todos 
os tempos, mais de US$ 1 
bilhão, mesmo sendo vol-
tada, apenas, para maiores 
de 18 anos. Este poder de 
atração pela trama, reforça-
da pela magnífica interpreta-
ção do supervilão pelo ator 
Joaquin Phoenix, confirma a 
tese bíblica, enunciada pelo 
próprio Jesus, que disse ser 
a luz do mundo e que foi 
enviado ao mundo, num 
diálogo com Nicodemos, 
mestre da lei, não para que 
julgasse o mundo, mas que 
o mundo fosse salvo por ele. 

E no final arrematou: “A 
luz veio ao mundo, e os ho-
mens amaram mais as trevas 
do que a luz; porque as suas 
obras eram más” João 3: 19. 
Às vezes, rotulamos uma 
pessoa como má, achamos 

O sucesso do mal

ARTIGO
Mauro Jordão

que nunca vamos praticar o 
que ela pratica, mas há na 
maioria alguma satisfação 
interior em assistir na tela 
violências e maldades. Em 
entrevista, Joaquin Phoe-
nix revela seu lado positivo, 
saindo da pele do persona-
gem que encarna, faz críti-
cas aos atuais debates, não 
muito saudáveis, onde os 
debatedores querem falar 
ao mesmo tempo aumen-
tando os decibéis da voz; 
dá audiência, mas pouca 
compreensão. 

Há questões difíceis que 
não podem ser resolvidas 
no grito. O mundo não quer 
ouvir, quer falar. Devido 
essa superficialidade das 
ideias fica fácil banalizar o 
mal: para crianças, as bru-
xarias em série de Harry 
Potter; para adolescentes, 

a Saga Crepúsculo, histó-
rias de amor com vampiros 
que preferem beijar e sugar 
o pescoço; para adultos, o 
livro sadista-masoquista 50 
Tons de Cinza. Assim, esta-
mos destruindo os valores 
cristãos herdados do passado 
que fazem do bem, e não do 
mal, a nossa conduta. 

Pelo mal que contém, e 
pelo que se acrescenta, há 
milhões de celulares na mão 
de milhões de adultos e ado-
lescentes programados com 
um caudal de imoralidades e 
perversões malignas que es-
tão contaminando suas men-
tes com esse lixo do mal que 
agrada a Satanás, mas desa-
grada, e muito, a Deus. Jesus 
afirma: “... porque a boca fala 
do que está cheio o coração” 
Mateus 12: 34. A limpeza da 
mente começa pela faxina do 
coração.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Prazo para inscrição antecipada 
na rede municipal termina hoje

Iniciativa é para o cadastro no ensino infantil; procedimento é voltado para os pais de crianças de zero a 5 anos

EDUCAÇÃO

Suzano - O prazo de inscrições 
antecipadas para a Educação 
Infantil na rede municipal 
de ensino se encerra hoje. O 
procedimento é voltado aos 
pais e responsáveis de crianças 
de zero a 5 anos de idade que 
têm a intenção de matricular o 
filho na escola em 2022. Para 
tanto, os interessados devem 
fazer essa inscrição antecipada 
na plataforma on-line sme.
suzano.sp.gov.br. A etapa não 
assegura a matrícula definitiva 
do aluno, mas visa identificar 
a demanda de novos alunos 
ingressantes.

O secretário municipal de 
Educação, Leandro Bassini, 
explicou que o processo au-
xilia as equipes da pasta no 
planejamento do ano letivo. 

“Todo início de ano temos uma 
força-tarefa, que é o planeja-
mento da Educação suzanense. 
Com as crianças do ensino 
infantil esse trabalho é ainda 
mais minucioso, uma vez que 
grande parte desses alunos 
estarão frequentando a escola 
pela primeira vez. Então nos 
preparamos para oferecer toda 
estrutura necessária, pensando 
nas salas e em toda questão 
pedagógica”, afirmou.      

Até o momento, a secretaria 
já recebeu mais de duas mil 
inscrições para o ano que vem, 
o que garante uma base mais 
próxima da realidade esperada 

para o período letivo. “Quanto 
mais pessoas atingirmos nessa 
primeira etapa, que é inscrição 
antecipada, mais fácil será 
na hora da matrícula de fato. 
Estaremos preparados para 
acolher essa demanda e as-
segurar ainda mais qualidade 
no ensino”, disse. 

As inscrições ocorrem por 
meio da plataforma online 
sme.suzano.sp.gov.br. Para 
realizar a inscrição, basta o 
pai ou responsável acessar o 
link mencionado e selecionar 
o ícone referente ao serviço, 
para em seguida iniciar o 
processo fornecendo todos 

os documentos necessários 
no formato PDF ou imagem 
(.jpeg). Entre os itens obri-
gatórios a serem anexados 
estão o RG e/ou Certidão 
de Nascimento da criança 
inscrita e o comprovante de 
residência recente no nome 
dos pais ou responsável legal. 

Também é necessário apre-
sentar um comprovante de 
trabalho da mãe ou, havendo, 
do único responsável pela 
criança. No caso de autônomo, 
um documento de próprio 
punho informando a renda 
poderá ser encaminhado. O 
objetivo nesta etapa é garantir 

a análise conforme critérios 
de prioridade.

O processo assegura pon-
tuações específicas, a fim de 
contemplar as crianças que 
apresentam maior grau de 
vulnerabilidade no muni-
cípio, constituindo assim 
uma política social de mais 
inclusão e igualdade. Todos 
os critérios estarão disponí-
veis para consulta na própria 
plataforma on-line, sendo 
considerados prioritários os 
alunos integrantes de famílias 
acompanhadas pelo Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Cras) e/ou Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas) ou 
beneficiárias de programas 
sociais, por exemplo.

A previsão é de que em 
breve a pasta também inicie 
processo semelhante para o 
Ensino Fundamental e para a 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).

As inscrições antecipadas devem ser feitas por meio de uma plataforma online da Prefeitura até hoje

Irineu Junior/Secop Suzano

Suzano - A Secretaria de 
Manutenção e Serviços Ur-
banos recebeu nesta semana 
a visita de um grupo de 
autoridades de Jaguariúna, 
cidade da Região Metropo-
litana de Campinas. Elas 
vieram conhecer os trabalhos 
realizados pelas equipes suza-
nenses na produção própria 
do asfalto frio, utilizado de 

Secretário de Jaguariúna vista cidade
Para conhecer projeto

secretários conversaram 
sobre o panorama de serviços 
urbanos de suas respectivas 
cidades e compartilharam 
experiências acerca dos 
trabalhos de manutenção. 
Ao longo do trajeto, eles 
abordaram a produtividade 
da usina e o custo-benefício 
de sua implantação para o 
município.

Residencial Casa Branca, 
onde os agentes municipais 
fazem o preparo da massa 
e os demais procedimentos 
para gerar o asfalto frio.

O material produzido no 
local é utilizado há anos pela 
administração municipal na 
revitalização das ruas por 
todos os bairros.

Durante a visita, os 

forma rotineira na cidade.
Na oportunidade, o titular 

da pasta suzanense, Samuel 
Oliveira, recepcionou a se-
cretária de Obras e Serviços 
Urbanos de Jaguariúna, Fer-
nanda Santana, e os diretores 
Vagner Borges e Paulo André 
Souza. Eles visitaram a Usi-
na de Pré-Misturado a Frio 
(PMF), localizada no Parque 

A secretaria já 
recebeu mais 
de duas mil 
inscrições para 
o ano que vem
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Vacinação chega a mais de 90% 
em três cidades do Alto Tietê
Mogi, Suzano e Poá possuem nove em cada dez pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19

SAÚDE

Região - Um levantamento 
feito pelo Grupo MogiNews/
DAT junto algumas cidades 
do Alto Tietê mostrou que a 
média de vacinados contra 
o coronavírus (Covid-19), 
para a primeira dose, já 
ultrapassou a marca de três 
em cada quatro pessoas, 
chegando a até superar os 
90% em alguns municípios.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que 333.588 
pessoas já receberam a primeira 
dose da vacina, sendo 30,1 mil 
adolescentes de 12 a 17 anos. 
Na contagem de pessoas que 
receberam a segunda dose, a 
cidade contabiliza 214.374 
pessoas, sendo que 10.071 
receberam a dose única da 
vacina Janssen.

Nas contas da adminis-
tração municipal, 93% da 
população adulta já recebeu 
a primeira dose ou a dose 
única, e 66% está protegida 
com duas doses. Entre os 
jovens, a porcentagem de 

imunizados entre 12 e 17 
anos é de 85%, informou a 
Prefeitura em nota.

A segunda cidade da re-
gião a registrar maior taxa 
de cobertura é Suzano que, 
segundo sua pasta municipal 
da Saúde, imunizou até o 
momento 226.086 com a 
primeira dose, correspondendo 
a 91,73% do público-alvo 
da cidade, a partir dos 12 
anos. Destes, 124.445 já 
receberam as duas aplicações, 
o que equivale a 50,49%.

Outra cidade que passou 
da faixa de 90% de pessoas 
com pelo menos uma dose da 
vacina contra a Covid-19 é 
Poá, que na última quinta-feira 

declarou ter imunizado 90% 
da sua população de 116,2 
mil habitantes. Nas contas 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, 86.832 moradores 
receberam a primeira dose, e 
56.811 receberam a segunda 

dose e 2.948 pessoas recebe-
ram a dose única da Janssen 
(chegando a 61% da cidade 
com imunização completa).

Com uma população me-
nor, a cidade de Guarare-
ma vacinou 85,5% de seus 

moradores com a primeira 
dose, num total de 25.773 
doses. Para a segunda dose, 
16.597 moradores compare-
ceram para receber o reforço, 
e 853 pessoas tiveram a dose 
única, totalizando 17.450 

pessoas com o programa 
completo - uma estimativa 
de 57,9% da população 
segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba, por sua vez, 
informou que 88,41% do 
seu público-alvo recebeu 
a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 (269.210 
moradores), e que 40,50% 
estão completamente imu-
nizados (123.320 pessoas).

Uma das cidades que ainda 
está relativamente atrás na 
campanha de imunização 
é Ferraz de Vasconcelos, 
que afirmou em nota ter 
inoculado o imunizante em 
74,70% dos seus moradores 
uma vez, e 43,31% para as 
duas doses. Segundo dados 
da plataforma VaciVida, do 
governo do Estado, Ferraz de 
Vasconcelos aplicou 128.655 
doses da primeira etapa, 
78.929 pessoas receberam 
as duas doses e 5.247 re-
ceberam dose única.

André Diniz

Suzano é a segunda cidade com maior número de vacinados contra o coronavírus

Paulo Pavione/Secop Suzano

Visita à Ilha Marabá é opção 
de lazer e educação ambiental

Com a chegada da Primavera, 
nesta quarta-feira passada, 
as visitas monitoradas à Ilha 
Marabá são uma boa opção 
de lazer e, ao mesmo tempo, 
de educação ambiental. Elas 
ocorrem todas as sextas-feiras, 
para grupos reduzidos – de 
8 a 12 pessoas – e com uso 
obrigatório de máscara. Durante 
as visitas, é possível abordar 
temas como conservação dos 
recursos naturais, arborização 
e mudanças climáticas, entre 
outros. O horário é das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h30, com o agendamento 
sendo realizado pelos técnicos 
da secretaria, conforme a 
procura, por meio do telefone 
4798-5959.

A visita à Ilha Marabá pro-
porciona ainda aos visitantes a 
oportunidade de conhecerem 
de perto o ecossistema do rio 
Tietê. Com 13,4 mil metros 
quadrados, a Ilha Marabá 
possui uma ponte de madeira 
sobre o rio e permite que os 
visitantes percorram toda a 
ilha por uma trilha, oferecendo 

Meio ambiente

às pessoas o contato direto 
com a várzea do Tietê, que 
é muito rica.

Feira
A feira – que terá sua próxima 

edição no próximo sábado, dia 
2 de outubro – é fruto de uma 
parceria entre as Secretarias 
Municipais de Agricultura, 
Cultura e Verde e Meio Am-
biente, além da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CATI/CDRS). A 

iniciativa atende a uma demanda 
por produtos orgânicos e é a 
primeira com este perfil na 
cidade. O objetivo estimular o 
desenvolvimento sustentável 
por meio da produção agrícola 
orgânica, agroecológica ou 
em transição.

Os visitantes encontram na 
feira barracas de hortifrutis, 
produtos agroecológicos, em 
transição agroecológica, orgânicos, 
mel, panificação e confeitaria, 
bem como artesanato.

Elas ocorrem todas as sextas-feiras, para grupos reduzidos

Divulgação/PMMC

Mogi- O Instituto de Pre-
vidência Municipal (Iprem) 
de Mogi das Cruzes, por 
meio de seu Conselho de 
Administração, realizará na 
próxima terça-feira, dia 28 
de setembro, a partir das 
18h30, sua 16ª Assembleia 
Geral Anual de Prestação de 
Contas, referente ao exercício 
de 2020. A audiência será no 
auditório do Centro Munici-
pal de Formação Pedagógica 
(Cemforpe), que fica na rua 
Antenor Leite da Cunha, 55 
– Nova Mogilar. O convite é 
feito a todos os servidores 
estatutários ativos e inativos 
(efetivos) e pensionistas.

Devido às restrições im-
postas pela pandemia da 
Covid-19, e para melhor 
organização e respeito ao 
limite de pessoas no dia do 
evento, é necessário se ins-
crever e confirmar presença 
preenchendo o formulário 
por meio do link https: //
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScYFOZSPqNyZU-
zeSZyKb7acDeyeqCbq3yqU
uFTKQYstrlMPYA/viewform.

 

Aqueles que não fizerem 
sua inscrição antecipadamente 
ficarão sujeitos à disponibili-
dade no dia do evento. O uso 
de máscara será obrigatório.

A prestação anual de contas 
é uma obrigação legal do 
instituto e serve para que 
sejam apresentados todos os 
atos praticados no exercício 
anterior, como aplicações, 
metas e investimentos. A 
administração do Iprem é 
feita por meio da Diretoria 
Executiva e dos órgãos in-
tegrantes de sua estrutura 
hierárquica ou funcional.

Em caso de dúvida, os 
contatos do Iprem são o 
telefone 4798-5076 e o 
Whatsapp 4798-5185.

Iprem realizará sua 16ª 
assembleia geral anual

Prestação de Contas

Mogi- A Secretaria de Educa-
ção passou a autorizar o estágio 
curricular supervisionado de 
Pedagogia no formato remoto 
em escolas municipais e creches 
subvencionadas, conforme 
Resolução nº 43/2021. A 
relação das unidades escola-
res que aderiram à iniciativa 
está disponível no portal da 
Secretaria de Educação. 

Os estudantes das insti-
tuições de ensino superior 
conveniadas à Prefeitura de 
Mogi das Cruzes já podem 
fazer o pedido e enviar os 
documentos necessários pelo 
formulário online, que também 
pode ser acessado pelo portal.

Todo o procedimento de 
autorização do estágio será 
feito de forma digital. No 
portal, o estudante pode 
consultar se a instituição em 
que estuda é conveniada à 
Administração Municipal e 
a documentação necessária. 
Mais informações pelo e-mail 
relacoesinstitucionais@se-

-pmmc.com.br

Mogi oferece 
opção de estágio 
curricular 
supervisionado

Formato remoto

Evento será 
realizado na 
próxima terça-feira, 
dia 28 de setembro, 
a partir das 18h30

A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes 
informou que 
333.588 pessoas 
já receberam a 
primeira dose
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Parceria oferece curso sobre 
vendas para o Poder Público

Mogi- A Prefeitura e o es-
critório regional Alto Tietê 
do Sebrae-SP realizam nas 
próximas quarta e quinta-feira 
(29 e 30/09) uma edição da 
capacitação “Aprenda a vender 
para o Governo”, voltado a 
Microempreendedores Indivi-
duais (MEI), Micro e Pequenas 
Empresas que se interessem 
em fornecer produtos e ser-
viços para o Poder Público. 
A participação é gratuita e 
as inscrições estão abertas 
pela internet, no endereço 
bit.ly/3Ad7PII.

As atividades acontecerão 
das 19 às 21 horas, de forma 
online. O participante terá a 
oportunidade de entender a 
dinâmica de compras públicas 
e estratégias de gestão para 
ter sucesso nas negociações 
com os diferentes níveis de 
governo.

“Esta é uma oportunidade 
para que os empreendedores 
mogianos conheçam melhor 
os trâmites e processos do 
que é preciso para vender 
para o Poder Público, e com 

Prefeitura com o Sebrae

isso, desmistificar que se trata 
de algo difícil ou inacessível. 
Além do que, trate-se de mais 
um canal de vendas que pode 
trazer boas oportunidades para 
o crescimento dos negócios 
locais.”, destacou o secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Gabriel Bastianelli.

De acordo com a programa-
ção, no primeiro dia da prática 
os participantes receberão 
orientações sobre o processo 
e a Formação de Preço de 
Venda para o governo. Já 

no segundo, será feita uma 
capacitação dos fornecedores 
no portal de compras públicas 
do Sebrae.

Também serão oferecidas aos 
participantes uma capacitação 
sobre a análise do perfil do 
consumidor no Poder Público 
e uma consultoria de plano 
estratégico para aumento de 
vendas. Mais informações sobre 
a capacitação “Aprenda a vender 
para o Governo” podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4723-4510 – opção 04.

Participação é gratuita e as inscrições estão abertas

Divulgação/PMMC

SPMar destaca ações para 
prevenir acidentes na SP-21

Diretor da concessionária que administra o Rodoanel concedeu entrevista ao Mogi News/Dat

ESTRADAS

Região - O gerente de 
operações dos trechos Sul 
e Leste do Rodoanel Ma-
rio Covas (SP-21), Fausto 
Cabral, falou durante a 
semana ao Grupo Mogi 
News/Dat sobre os esforços 
da SPMar no atendimento 
aos motoristas e usuários 
da via, com foco na Semana 
Nacional de Trânsito.

Cabral destacou os tra-
balhos realizados pela con-
cessionária no atendimento 
e prevenção a acidentes 
de trânsito, tendo como 
mote a Semana Nacional 
de Trânsito, que neste ano 
tem o tema “No trânsito, 
sua responsabilidade salva 
vidas”. 

No primeiro semestre deste 
ano, os serviços de auxílio 
ao usuário já receberam 
mais de 22 mil chamados, 
entre pedidos de guincho e 
casos de pane mecânica - no 
entanto, o diretor garantiu 
que não são uma constante 

diária no trecho. “Casos 
de tombamento e colisões 
acontecem, mas não são tão 
intensos como em outras 
rodovias”, afirmou.

O gerente da SPMar infor-
mou que nos trechos Sul e 
Leste do Rodoanel, além de 
telefones com ligação direta 
a uma central de atendi-
mento, estão à disposição 
dos motoristas 21 veículos 
entre ambulâncias, guinchos 
leves e pesados, veículos de 
inspeção e supervisão de 
tráfego, um caminhão de 
combate a incêndio, um 
carro de resgate de animais 

e um caminhão-guindaste, 
que levam os motoristas e 
passageiros para um dos 
quatro postos de Serviço 
de Atendimento ao Usuário 
espalhados pelo trecho.

Sobre a necessidade de 
prevenção, Cabral reiterou 
que 35% dos casos na pista 
são de panes mecânicas, 
e que o motorista deve, 
primeiramente, planejar 
a viagem e ter atenção aos 

itens básicos do carro como 
pneus, água no radiador, 
combustível e palhetas do 
para-brisas.

Sobre a expectativa para 
o feriado prolongado de 
Nossa Senhora Aparecida, 
que cai em uma terça-feira, 
o gerente informou que o 
planejamento já está em 
andamento. “Temos uma 
programação em conjun-
to com o policiamento 

rodoviário, com o uso de 
nossos painéis principalmente 
na Operação Descida e na 
Operação Subida, no final 
do feriado”, explicou.

Sobre o uso dos trechos 
por romeiros, Cabral explicou 
que o número de pessoas 
que utilizam o trecho não 
chega a impactar como na 
Via Dutra, principal corredor 
de romeiros.

Sobre a tendência no nú-
mero de acidentes, Fausto 
Cabral comentou sobre os 
últimos 23 anos desde a 
implantação do novo Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB), que ajudou a reduzir 
drasticamente o número 
de mortes nas estradas 
com o sistema de multas 
e pontos para a perda da 
carteira de motorista. “Em-
bora no começo dos anos 
2000 tenha acontecido o 
aumento nos acidentes, 
hoje está em um patamar 
estabilizado. Mas todo o 
cuidado é fundamental”, 
concluiu.

André Diniz

Fausto Cabral é gerente dos trechos Sul e Leste

Divulgação

Saúde inicia retomada de 
procedimentos de programa

Mogi- Com o avanço da 
imunização e queda nos 
números de casos, óbitos e 
internações pela Covid-19, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
está retomando diversas ações 
e serviços. O Programa de 
Planejamento Familiar, por 
exemplo, iniciou a inserção 
de Dispositivo Intrauterino 
(DIU), pequeno dispositivo 
contraceptivo colocado no 
útero da mulher para prevenir 
a gravidez. 

No sábado passado, foram 
atendidas 20 pacientes que 
já aguardavam pelo procedi-
mento munidas de exames e 
preparativos necessários. Até o 
final de novembro, a previsão 
é atender cerca de 200 mu-
lheres, sendo que todas fazem 
parte de uma fila já existente. 
Para novos atendimentos, as 
interessadas devem procurar 
a unidade de saúde próxima 
de sua residência. 

A inserção do DIU é um 
método reversível e de longa 
duração que vinha sendo 
difundido na Rede Básica 

Planejamento Familiar

de Saúde antes da pandemia 
do coronavírus, quando foi 
promovida uma capacitação 
para aprimorar e ampliar a 
técnica junto aos médicos da 
Estratégia Saúde da Família.  

Faz parte das atividades e 
serviços ofertados pelo Progra-
ma de Planejamento Familiar, 
que reúne um conjunto de 
ações que auxiliam homens e 
mulheres a planejar a chegada 
dos filhos e também a prevenir 
gravidez não planejada. O DIU 

é um dos métodos de maior 
aceitação pelas mulheres em 
decorrência do risco-benefício 
comparado a outros métodos.

Programa 
O Planejamento Familiar é 

uma forma de assegurar que 
as pessoas tenham acesso à 
informação, a métodos de 
contracepção eficazes e serviços 
de saúde que contribuam para 
a vivência da sexualidade de 
forma saudável. 

Pró-Mulher é referência para colocação de DIUs

Divulgação/PMMC

Guararema - A população 
poderá trocar lâmpadas de 
maior consumo por LED, a 
partir de amanhã. As trocas 
serão realizadas por meio do 
projeto Eficiência Solidária da 
EDP, distribuidora de energia 
elétrica de Guararema, que 
estará com uma unidade móvel 
na praça Cel. Brasílio Fonseca. 
A ação tem como objetivo 
incentivar a utilização correta 
e segura da energia elétrica, 
e ao todo substituirá 60 mil 
lâmpadas ineficientes por LED 
em cinco municípios.

O posto de troca de lâm-
padas da EDP, “Led Truck”, 
ficará na praça Cel. Brasílio 
Fonseca por duas semanas, 
onde serão disponibilizadas 5 
mil lâmpadas. A substituição 
poderá ser feita de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 16 horas e 
aos sábados, das 9 às 13 horas. 

Para participar, é necessário 
ser cliente residencial da EDP 
de Guararema e estar com as 
contas de luz em dia. No ato 
da troca, o cliente deve levar 
a última fatura de energia e 
documento de identidade.

Além das lâmpadas, serão 
entregues informes educativos 
sobre o uso seguro e eficiente 
da energia.

EDP disponibiliza 
5 mil lâmpadas 
de LED para a 
troca na cidade

Economia

Os serviços 
de auxílio ao 
usuário já 
receberam 
mais de 22 mil 
chamados
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Sabe qual é a melhor 
definição de esperan-
ça? Esperar com fé! 
Esperar que os sonhos 
se realizem, apesar dos 
contratempos, esperar 
com paciência, mas não 
esperar parado!
A esperança é o que 
nos faz, em meio a tem-
pestade, abrir o nosso 
guarda-chuva colorido! A 
esperança é ver apenas 
pequenos pontos de 
luz na escuridão, mas 
deixar-se iluminar por 
completo. A esperança 
é ter forças para tentar , 
mesmo quando o mundo 
lhe diz para desistir.

MOMENTO
especial

TER ESPERANÇA É ESPERAR COM FÉ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

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

ANIVERSARIANTES:

SONIA MASSAE DE MORAES

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

harmonia. Que todos os seus desejos se realizem, pois 

você merece. Feliz aniversário! Força sempre...

“ A força de dentro é maior que todos 
os ventos contrários.”

 cultura@jornaldat.com.br

Ter esperança é ter a co-
ragem de criar expecta-
tivas positivas. É pensar 
que sempre haverá uma 
saída, é saber que não 
há mal que dure para 
sempre. Quem tem es-
perança, sabe que a qual-
quer momento coisas 
boas podem acontecer. 
É o impossível se torna 
possível, porque somente 
no coração em que há 
esperança acontecem 
milagres.

Apenas brincando de Anita Wadley

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Quando estou construindo com blocos no quarto de 

brinquedos, por favor, não diga que estou apenas 

brincando, porque enquanto brinco estou aprendendo 

sobre equilíbrio e formas.

Quando estou pintado até os cotovelos, ou de pé diante 

do cavalete ou modelando argila, por favor, não me deixe 

ouvir você dizer: ele está apenas brincando, porque 

enquanto brinco, estou aprendendo, me expressando e 

criando. Eu posso ser um artista ou um inventor algum 

dia.

Quando você me vê sentado numa cadeira lendo para 

uma plateia imaginária, por favor, não ria e pense que eu 

estou apenas brincando, porque enquanto brinco estou 

aprendendo. Eu posso ser um professor algum dia.

Quando você me vê procurando insetos nos arbustos, ou 

enchendo meus bolsos com todas as coisas que encontro, 

não jogue fora como se eu estivesse apenas brincando 

porque enquanto brinco estou aprendendo. Eu posso ser 

um cientista algum dia.

Quando estou entretido com um quebra-cabeça, ou 

com algum brinquedo na minha escola, por favor, não 

sinta que é um tempo perdido com brincadeiras, porque 

enquanto brinco estou aprendendo a me concentrar e 

resolver problemas. Eu posso estar numa empresa algum 

dia.

Quando você me vê aprendendo a pular, saltar, correr e 

movimentar meu corpo, por favor, não diga que estou 

apenas brincando, eu estou aprendendo como meu corpo 

funciona. Eu estou me preparando para o amanhã. 

Hoje, eu sou uma criança e meu trabalho é brincar.
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Hoje cerca de 60% das 
vendas do Chevrolet Spin 
estão concentradas nas con-
figurações de sete lugares. 
Este é o maior percentual 
desde o fim de 2012, quan-
do o modelo foi lançado. 
De lá para cá, o produto 
passou por evoluções vi-
suais, mecânicas e tecno-
lógicas, mas foi depois da 
chegada do sistema cor-
rediço para a segunda fi-
leira de bancos que a par-
ticipação da configuração 
de sete lugares superou a 
de cinco lugares.

Esta funcionalidade per-
mite deslocar os assentos 
da fileira central para fren-
te ou para trás em até 11 
centímetros, assim como o 
ângulo do encosto. Desta 
forma é possível configu-
rar os espaços conforme a 
necessidade e proporcio-
nar mais conforto, princi-
palmente aos ocupantes 
da terceira fileira, refor-
çando ainda mais a ver-
satilidade do modelo.

As configurações de sete 
lugares do Spin são a gran-
de aposta da linha 2022 do 
crossover, que está chegan-
do às concessionárias da 
marca com novidade. Mu-
danças no comportamen-
to e na composição das fa-

60% DAS VENDAS

Chevrolet Spin domina mercado 
de sete lugares para o segmento
Este é o melhor resultado da minivan desde o ano de 2012, quando o modelo foi lançado no mercado nacional

GM Media

Desde o lançamento do veículo, Spin passou por diversas evoluções mecânicas, além das alterações visuais durante o período

Peugeot Imprensa

Veículo é um dos mais sofisticados da marca francesa, que promete manter o “requinte” e o “dinamismo” dos modelos anteriores

mílias brasileiras ajudam 
a explicar a maior procu-
ra por este tipo de veículo.

“O automóvel particu-
lar ganhou mais relevân-
cia diante da atual situa-
ção. Vemos cada vez mais 
casais formando novas fa-
mílias agregando também 
filhos de relacionamentos 
anteriores. Além disso, pa-

rentes e profissionais que 
ajudam na criação das 
crianças acabam partici-
pando também dos des-
locamentos do dia a dia e 
de viagens. Muitas vezes 
só um automóvel de sete 
lugares consegue acomo-
dar todo mundo com con-
forto e segurança”, expli-
ca Joyce Aguilera, gerente 

de planejamento da GM 
América do Sul.

O Spin é o modelo de 
sete lugares preferido do 
consumidor por uma série 
de fatores: além de ser o 
mais acessível da catego-
ria, oferece um bom pacote 
de itens de série e um con-
junto mecânico robusto e 
com baixo custo de manu-

tenção. Destaca-se ainda 
por seu amplo espaço in-
terno, elevada economia 
de combustível, boa agi-
lidade no trânsito e faci-
lidade em manobras de 
estacionamento.

Considerando apenas as 
configurações de sete lu-
gares do Spin, já são mais 
de 100 mil unidades em-

placadas no Brasil, o que 
representaria quase um 
terço do volume de toda 
a categoria nos últimos 
10 anos.

Novidade é o Spin LS 
com opção de transmis-
são AT6

O Spin de sete lugares 
chega à linha 2022 nas 
versões Activ, de design 
aventureiro, e Premier, 
sinônimo de sofisticação 
no portfólio Chevrolet. Já 
o Spin de cinco lugares, 
ideal para quem busca um 
automóvel com um gran-
de espaço para bagagens 
(710 litros), está disponí-
vel nas versões Activ, LT e 
LS, que acaba de ganhar 
opção da transmissão au-
tomática (AT6).

“O Chevrolet Spin tam-
bém atende muito bem 
aqueles que utilizam o 
veículo como ferramen-
ta de trabalho. E a trans-
missão automática vem 
se tornando um item cada 
vez mais considerado por 
este tipo de consumidor. 
Por isso decidimos lan-
çar a versão de entrada 
do crossover com opção 
deste equipamento”, diz 
Isabel Souza, gerente de 
Marketing de Produto da 
GM América do Sul. 

Com estilo único, ino-
vador e autêntico, o Novo 
Peugeot 3008 traz novida-
des para continuar con-
quistando fãs por onde 
passa. Um dos destaques 
do modelo é o design que 
anuncia uma nova era mais 
moderna, com requinte e 
dinamismo. Agora, o mode-
lo conta com atualizações 
também no visual, que vão 
desde os faróis, lanternas, 
grade e até mesmo na posi-
ção do emblema da marca.

O SUV já impressiona-
va com o visual arrojado, 
requisito que ficou ainda 
mais evidente na nova ge-
ração, que ganhou, entre 
outros atributos, uma nova 
grade frameless que invade 
o para-choque dando mo-
vimento e se integrando à 
lateral do veículo, compondo 

Peugeot dá detalhes do novo 3008 ‘para conquistar fãs’

SUV

harmoniosamente a face 
dianteira.

Não só a frente foi rede-
senhada, mas a traseira do 
novo Peugeot 3008 é carac-
terizada por um acabamen-
to em black piano, que se 
estende por toda a largura 
da tampa do porta-malas, 
unindo as novas lanternas 
com elementos luminosos 
na forma de três “garras” , 
em harmonia com o esti-
lo frontal e perfeitamente 
em linha com o estilo atual 
da Peugeot . 

O SUV já 
impressionava com 
o visual arrojado, 
requisito que ficou 
ainda mais evidente 
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Compro carro alienado,  

com parcelas a vencer 

tratar com Sr Miguel 

Tel 4794 8392  

9 6497 0122.

   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

MATHEUS  VINICIUS  SANTOS  DE  MELO,  estado  civil solteiro, profissão 
auxiliar de manutenção elétrica, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte  e  
cinco  de  agosto  de  dois  mil  (25/08/2000),  residente e domiciliado  Rua  Jayr  
de Lima Ferreira, 100, Jardim Cintia, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  JOELMO  
MARTINS DE MELO e de VALDIRENE CASSIA SANTOS DE MELO.                                                       
JÚLIA  KAREN  NASCIMENTO SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão
auxiliar  de  controle de qualidade, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia  
oito  de  junho  de mil novecentos e noventa e oito (08/06/1998), residente  e  
domiciliada  Rua  Paulo  Eduardo  do Valle Pereira, 700, Jardim  Cambuci,  Mogi  
das Cruzes, SP, filha de AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA e de JAILSA ELDA 
DOS SANTOS DA SILVA.                           

JÉFFERSON ALEXSANDRO MARTINS DA CUNHA, estado civil solteiro, 
profissão líder  de  montagem,  nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia onze de
setembro  de mil novecentos e noventa e dois (11/09/1992), residente e 
domiciliado  Rua  Prefeito  José de Melo Franco, 759, Jardim Univerdo, Mogi  das  
Cruzes,  SP,  filho  de  HELENO MARTINS DA CUNHA e de SUELY APARECIDA 
MIRANDA DA CUNHA.                                           
GABRIELY  CRISTINE  DE  ALMEIDA SILVA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar  de  desenvolvimento infantil, nascida em Mogi das Cruzes, SP no  dia  
vinte  e  um  de  março  de  mil  novecentos e noventa e sete (21/03/1997),  
residente e domiciliada Rua Padre Cícero Revoredo, 159, Jardim  Camila, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de BENEDITO SIMÕES DA SILVA e de TELMA DONIZETI 
DE ALMEIDA.                                       

ANDRÉ LUIZ DE MELO FILHO, estado civil solteiro, profissão pensionista, 
nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos  
e oitenta e oito (31/01/1988), residente e domiciliado Rua Europa,  481,  casa  01, 
Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filho  de  ANDRÉ  LUIZ  DE  MELO 
e de ROSANGELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA MELO.                                                                 
ADRIANA  CRISTINA NUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do
lar,  nascida  em  Rio  de  Janeiro,  RJ no dia vinte de agosto de mil novecentos  e 
setenta e dois (20/08/1972), residente e domiciliada Rua Europa,  481,  casa  01, 
Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOÃO BATISTA NUNES 
DOS SANTOS e de MARIA LUCIA DA ROCHA NUNES DOS SANTOS.                                                           
Conversão de União Estável                                            

BRUNO JOSE TERENTIN, estado civil solteiro, profissão técnico mecânico, 
nascido em São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e 
noventa e sete (28/05/1997), residente e domiciliado Avenida Ulysses Borges  de  
Siqueira, 1762, apto 05, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTONIO 
HENRIQUE TERENTIN e de ROSELI QUINTINO TERENTIN. 
GABRIELLE DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profissão assistente
jurídico, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de janeiro de mil  
novecentos e noventa e oito (19/01/1998), residente e domiciliada Avenida  
Ulysses  Borges  de Siqueira, 1762, apto 05, Jardim Universo, Mogi  das  Cruzes, 
SP, filha de RONALDO DE SOUZA e de TATIANE CRISTINE TAVARES DOS 
SANTOS.                                                   
Conversão de União Estável                                            

KLEBER ZOCOLAN, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em São Paulo, 
SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e um (21/08/1991),  
residente  e  domiciliado  Parque da Independencia, São Paulo,  SP,  filho  de  
RONALDO ZOCOLAN e de TANIA CRISTINA DOS SANTOS ZOCOLAN.                                                              
LILIMAR  DE  OLIVEIRA BOTARRO, estado civil solteira, profissão gerente 

financeiro, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e nove de maio de   mil  
novecentos  e  noventa  e  dois  (29/05/1992),  residente  e domiciliada  Vila  
Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filha de MARCOS NUNES BOTARRO e de LILIAM 
APARECIDA DE OLIVEIRA BOTARRO.                    

LUIZ  HENRIQUE  PEREIRA  DE  ALMEIDA,  estado civil solteiro, profissão 
montador  de  móveis,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia seis de junho  de  
mil  novecentos  e noventa e seis (06/06/1996), residente e domiciliado  Rua  Lúcio 
Calixto de Franca, 342, casa 03, Jardim Santos Dumont III, Mogi das Cruzes, SP, 
filho de JOSE RICARDO DE ALMEIDA e de CLAUDIA PEREIRA DE ALMEIDA.                                           
THAIS  DE  SOUSA  BALDUINO,  estado  civil  solteira, profissão do lar, nascida  
em Mogi das Cruzes, SP no dia sete de março de mil novecentos e  noventa  e  
seis  (07/03/1996),  residente  e domiciliada Rua Lúcio Calixto  de  Franca,  343, 
casa 03, Jardim Santos Dumont III, Mogi das Cruzes, SP, filha de ARI BALDUINO 
e de SANDRA APARECIDA DE SOUSA.     
Conversão de União Estável                                            

MATHEUS  SANTOS  DA  SILVA,  estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  treze  de janeiro de mil novecentos 
e noventa e cinco (13/01/1995), residente e domiciliado Rua Engenheiro  Antônio  
Leite  de Oliveira, 128, Parque Santana, Mogi das Cruzes, SP, filho de SIDNEY 
VALÉRIO DA SILVA e de MARCIA DOS SANTOS DA SILVA.                                                                
ELIZA MARIA DE ALMEIDA GOMES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de qualidade, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de agosto de mil   
novecentos   e   noventa  e  quatro  (13/08/1994),  residente  e domiciliada  Rua 
Jose Caporali, 277, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filha de ZAQUEU DE 
SOUZA GOMES e de VILMA DE ALMEIDA NEVES.           

WINTTER  DOS SANTOS ROSA, estado civil solteiro, profissão , nascido em 
Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta  
e  dois  (29/03/1982),  residente  e domiciliado Avenida Pref Maurílio  Souza  
Leite Filho, 2001, casa 33, Parque Olimpico, Mogi das Cruzes, SP, filho de CELSO 
ROSA e de LUCIANA DOS SANTOS ROSA.         
LETICIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e  três  
(08/01/1993),  residente  e domiciliada Avenida Pref Maurílio Souza  Leite  
Filho,  2001, casa 33, Parque Olimpico, Mogi das Cruzes, SP, filha de RONALDO 
CARDOSO DE SOUZA e de SOLANGE MARIA DE SOUZA.    

JOSÉ  CLAUDIO  DA  SILVA,  estado  civil divorciado, profissão diretor, nascido  
em  Rio  Preto,  MG  no  dia  vinte e cinco de outubro de mil novecentos  e 
cinquenta e quatro (25/10/1954), residente e domiciliado Rua  Júlio  Antônio  de  
Andrade, 232, casa 01, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes,  SP,  filho de SEBASTIÃO 
CLAUDIO DA SILVA e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA.                                                     
MARLENE  NORONHA,  estado civil solteira, profissão empresária, nascida em  
Resende,  RJ  no  dia  vinte e quatro de junho de mil novecentos e setenta e 
dois (24/06/1972), residente e domiciliada Rua Júlio Antônio de  Andrade, 232, 
casa 01, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filha de MANOEL NORONHA e de 
APARECIDA EMILIANA NORONHA.                       

FELIPE  DE JESUS, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em  Mogi  
das  Cruzes,  SP no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(08/11/1992), residente e domiciliado Rua Constelation, 502,  fundos,  Jardim  
Aeroporto  III,  Mogi  das Cruzes, SP, filho de ROSANGELA DE JESUS.                                                   
TATIANE  BARBARA  CANDIDO  DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão

auxiliar  de  limpeza,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia doze de setembro  
de mil novecentos e noventa e seis (12/09/1996), residente e domiciliada  Rua 
Constelation, 502, fundos, Jardim Aeroporto III, Mogi das  Cruzes,  SP,  filha  de  
CICERO  BARROS  DOS SANTOS e de ANGELICA BARBARA CANDIDO.                                                      
Conversão de União Estável                                            

DIEGO  FRANCISCO  PRADO  DE  LIMA,  estado  civil  solteiro,  profissão 
autonomo,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta e um de março de   
mil  novecentos  e  noventa  e  dois  (31/03/1992),  residente  e domiciliado  
Rua  Juraci,  566, casa 02, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de MARCELO 
FRANCISCO DE LIMA e de VERA LÚCIA DO PRADO.      
RAQUEL GIULIANE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão
autonoma,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia doze de março de mil 
novecentos  e noventa e sete (12/03/1997), residente e domiciliada Rua 
Darci  Pereira,  421,  casa  01, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
WANDERLEY DA CONCEIÇÃO e de NILCILENE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO. 
Conversão de União Estável                                            

CALMON  JOSE  DA SILVA, estado civil viúvo, profissão pedreiro, nascido em  
Volta  Redonda,  RJ  no  dia  treze  de  abril de mil novecentos e sessenta  e  um 
(13/04/1961), residente e domiciliado Rua Suazilândia, 728,  casa  01, Jardim 
Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filho de PEDRO DOMINGOS DA SILVA 
e de NILZA DA SILVA.                          
CLEONICE  DE ALMEIDA NEVES ROCHA, estado civil viúva, profissão do lar,
nascida  em  Cianorte, PR no dia primeiro de junho de mil novecentos e sessenta 
e um (01/06/1961), residente e domiciliada Rua Aratimbó, 275, Jardim  Layr,  Mogi  
das  Cruzes,  SP,  filha  de  DULCILIO NEVES e de BENEDITA GOUVEIA DE 
ALMEIDA.                                          
Conversão de União Estável                                            

OSMAR  GOMES  DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão autonomo,
nascido  em  Ouricuri,  PE no dia dois de dezembro de mil novecentos e sessenta 
e sete (02/12/1967), residente e domiciliado Rua Antonio Ruiz Veiga,  100,  Bloco  
4, apto 501, Loteamento Mogilar, Mogi das Cruzes, SP,  filho  de  ARISTON 
DELFINO DE CARVALHO e de MARIA CREUZA GOMES DE CARVALHO.                                                             
ELLEN  SILVA  DE  SOUSA,  estado civil solteira, profissão operadora de 
teleatendimento,  nascida em São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil  
novecentos  e  noventa e um (30/01/1991), residente e domiciliada Avenida  
Conceição,  214,  Vila  Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSÉ RIBAMAR DE 
SOUSA e de VALDITE SOUSA SILVA.                       

MATHEUS   BERNARDO,   estado  civil  solteiro,  profissão  analista  de marketing 
digital, nascido em Santo André, SP no dia doze de agosto de mil  novecentos  e  
noventa e um (12/08/1991), residente e domiciliado Rua Isis de Oliveira, 114, Vila 
Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filho de VAGNER APARECIDO BERNARDO e de 
CELIA DO ESPIRITO SANTO BERNARDO.      
ISABELA MURAKAMI GONÇALVES, estado civil solteira, profissão vendedora,
nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia nove de março de mil novecentos 
e  noventa  e seis (09/03/1996), residente e domiciliada Rodovia Paulo Rolin  
Loureiro,  5000,  Vila  Moraes,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de MOACIR ARAUJO 
GONÇALVES e de KARINA YOKO MURAKAMI.
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Profissionais receberão doses remanescentes em SP

As doses remanescentes das vacinas contra a covid-19 serão destinadas 
também aos trabalhadores da saúde com mais de 18 anos que tomaram 
a segunda dose (D2) ou dose única (DU) há pelo menos seis meses. As 
inscrições podem ser feitas, em qualquer unidade Básica de Saúde (UBS) 
da capital paulista. Os trabalhadores da saúde precisam apresentar 
comprovante de vínculo empregatício, documento de conselho de classe, 
comprovante de profissão, certificado ou diploma.

DE OLHO NO PRATO

Já está mais do que prova-
do que ter uma boa alimen-
tação é sinônimo de mais 
qualidade de vida, saúde e 
até o adiamento ou o surgi-
mento de doenças ao longo 
da vida. E após os 60 anos 
de idade, quando a pessoa 
entra na chamada “melhor 
idade”, ingerir alimentos 
saudáveis se faz ainda mais 
necessário e urgente para 
também garantir um enve-
lhecimento saudável.

Para falar um pouco mais 
sobre este tema, o Mogi News 
conversou com a nutricionis-
ta Cleusa Bugiga, que afir-
mou ser possível melhorar 
a alimentação em qualquer 
idade. Quem comeu boa 
parte da vida mal pode até 
reverter os efeitos. O ideal 
mesmo é que quanto mais 
cedo comece uma educação 
alimentar mais serão afasta-
das doenças como a obesi-
dade, diabetes, hipertensão 
e até mesmo alguns tipos de 
cânceres: “Uma alimentação 
saudável diferentemente dos 
que muitos pensam não é 
uma alimentação cheia de 

Cristina Gomes 

Boa alimentação garante um  
envelhecimento saudável
Nutricionista orienta quais são os alimentos necessários na chamada melhor idade ou em qualquer fase para ter qualidade de vida

doenças cardiovasculares. Os 
ovos, considerados um dos 
alimentos mais completos, 
rico em ferro e manganês; 
potássio, ácido fólico e tam-
bém substituto da proteína. 
Na lista estão ainda os vege-

Divulgação

A nutricionista Cleusa Bugiga fala sobre alimentação saudável

saúde+
maturidade

tais verdes, especialmente os 
mais escuros que são ricos em 
fibras e vitaminas; ajudam a 
reduzir os riscos de diabe-
tes e doenças cardiovascu-
lares. Alguns exemplos são 
o couve, espinafre; brócolis 
e o agrião. Se você gosta de 
comer arroz, dê preferência 
ao integral que é rico em fi-
bras, vitaminas e mineirais; 
as oleaginosas que aumen-
tam a sensação de saciedade 
e que ajuda a perder peso e 
a evitar  obesidade como as 
nozes, castanhas, conhecidas 
como gordura boa. Outro 
tipo de alimento saudável 
são as frutas vermelhas, que 
retardam o envelhecimento, 
devido as suas propriedades 
antioxidantes. Combatem o 
colesterol alto; anemia; os-
teoporose; doenças cardíacas 
e diabetes. São elas, o mo-
rango; açaí, jabuticaba, etc. 
Outro alimento saudável é o 
alho, que auxilia na digestão 
e combate o envelhecimento 
precoce; doenças cardiovas-
culares e cerebrais e também 
é um ótimo desintoxicante, 
rico em vitaminas B1, B6 e 
C; ferro, fósforo; manganês, 

cálcio, potássio, cobre e se-
lênio. Já a batata doce é um 
alimento essencial para quem 
tem o perfil de atleta ou é um 
esportista devido a excelen-
te fonte de carboidratos. O 
azeite de oliva extra virgem 
também não pode faltar em 
uma alimentação saudável. 
Ao contrário de outros óleos, 
ele ajuda a diminuir os radi-
cais livres responsáveis por 
danificar as células sadias do 
nosso corpo. Outro alimen-
to do “bem” é o peixe, rico 
em ômega 3, gordura boa 
que ajuda a limpar o sangue;  
melhora as funções cerebrais, 
controla o sistema imunoló-
gico, a diabetes e as doenças 
cardiovasculares. 

restrições. Uma alimentação 
saudável é aquela que garan-
te ao seu organismo que ele 
receba todos os nutrientes 
necessários”, afirmou. 

Para quem já passou dos 
60 anos, os cuidados devem 
ser ainda maiores, por isso 
o cardápio deve ser rico em 
proteínas, vitaminas, car-
boidratos, frutas, verduras 
e legumes: “Além de uma 
boa alimentação saudável, a 
prática de atividades físicas, 
boa noite de sono, pois nes-
ta fase é importante manter 
a massa muscular e ainda 
prevenir as doenças comuns 
como: diabetes, hipertensão, 
câncer e osteoporose”, acres-
centou Cleusa.

Ela afirmou que, o nosso 
organismo pode ser compa-
rado a soldados da linha de 
frente para as defesas natu-
rais do corpo, para impe-
dir a chegada de infecções 
oportunistas. Como? manter 
uma rotina de sono regular, 
com menos estresse, reduzir 
o uso de bebidas alcoólicas, 
tabacos e afins, manter se 
hidratado e ter bons hábitos 
alimentares.

Entre os alimentos que 
não podem faltar numa mesa 
saudável estão: o feijão, que 
é rico em fibras e ferro, zin-
co e magnésio, substituto 
da proteína e que ajuda no 
combate e no controle de 

A Almeida Consultoria em Pla-

nos de Saúde oferece planos 

individual, familiar e empresarial 

em seu catálogo de serviços, ao 

contrário do que foi informado na 

matéria da edição do dia 19/09 

que citou planos P, M e G de for-

ma incorreta. Mais informações 

no número 4728-5030. 

CORREÇÃO

Você que Busca Assistência Médica

de Qualidade com Baixo Custo.

Nós podemos te Ajudar!

Faça sua cotação gratuita!
• Individual • Familiar • Empresarial

4728-5030
www.almeidacorretora.com.br

Somos uma Oportunidade clara e inteligente, para uma vida saudável.
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SAÚDE

O implante é hoje a 
melhor solução para um 
tratamento permanente 
na boca, para quem perdeu 
um, dois, três dentes, ou 
todos de uma só vez, com 
garantia vitalícia e rejeição 
zero. O procedimento não 
garante apenas os dentes 
perdidos de volta, mas uma 
maior qualidade de vida e 
transformação do paciente 
e o melhor de tudo: com 
um custo bem acessível.

Quem garante é o dentista 
Marcelo Pessoa de Castro, 
com mais de 17 anos de 
experiência na área e diretor 
de três clínicas da Oral Sin 
Implantes, no Alto Tietê, 
localizadas em Mogi das 
Cruzes, Itaquá e Suzano. 

A popularização dos 
implantes garantiu que 
muitos passassem a ter 
dentes saudáveis, sem as 
temidas dentaduras, chapas 
ou próteses, que machucam 
as gengivas e causam certo 
desconforto dependendo 
do que for mastigado. Além 
da tecnologia empregada 
hoje nos implantes es-
tar ao alcance de todos, a 
concorrência aumentou 
e os custos diminuíram 
com o passar do tempo 
permitindo maior acesso 
ao procedimento. 

Nas três clínicas que coor-
dena da Oral Sin na região, 

Implantes se popularizam e 
estão mais acessíveis a todos
Tratamento pode ser parcelado e tem pagamento facilitado para atingir as pessoas mais simples e trazer a melhor solução 

Divulgação

Dr. Marcelo Pessoa de Castro coordena três clínicas no Alto Tietê referenciadas em implantes

dr. Marcelo garante que o 
tratamento humanizado, 
além do preço acessível, são 
destaques no atendimento, 
que absorveu os pacientes 
mais simples se tornando 
uma marca da franquia na 
região: “Quando você faz um 
implante em uma pessoa 
que, antes era banguela e 
usava dentadura, o paciente 
se transforma e tem mais 
qualidade de vida para se 
alimentar melhor, ir a um 
churrasco, comer uma pizza. 
É uma oportunidade de 
mudar a vida da pessoa, 

que antes ela não saía, não 
sorria direito, pois quase a 
vida toda ela não conseguiu 
comer bem, não conseguiu 
absorver os nutrientes. É 
uma transformação geral”, 
afirmou o profissional. E o 
mais gratificante de tudo, 
segundo ele, é o retorno dos 
pacientes. Muitos voltam 
para agradecer a clínica 
por ter proporcionado o 

‘sorriso perdido de volta”. 
A dentadura, ainda usada 

é ruim, segundo o dentista, 
pois machuca e pode até 
se soltar: “O nosso pa-

ciente tem de 30 a 40 anos 
ou mais de 60 anos, ou é 
aposentado que agora viu 
a oportunidade de cuidar 
de si”, garantiu ele, acres-
centando que é possível 
parcelar o implante: “Hoje 
só não faz quem não quer”.  

As três clínicas da Oral 
Sin contam com cerca de 
40 colaboradores e todos 
trabalham com esta mesma 
filosofia de atender bem o 
paciente não importando se 
ele é uma pessoa simples: 

“Aliás, quanto mais simples 
ele for, maior vai dar valor 

ao nosso trabalho e vai fazer 
muita diferença na vida 
dele, por isso damos muito 
valor”. No ano passado, em 
plena pandemia, as três 
clínicas realizaram duas mil 
cirurgias, representando 
um aumento de 30% no 
faturamento em relação 
ao ano anterior.

Apesar da popularização 
dos implantes, o material 
utilizado na Oral Sin é da 
Straumann Neodente, marca 
Suíça, considerado um dos 
melhores do mercado. A 
maior diferença para bara-
tear os custos, segundo Dr. 
Marcelo, está na quantidade 
de implantes adquiridos 
para que a clínica possa 
comprar com um custo 
menor para baratear os 
custos, tornando o procedi-

mento mais acessível para 
boa parte da população.

História
O dentista Marcelo Pessoa 

de Castro (CROSP 85.821),  
é de São Paulo e fixou re-
sidência em Mogi com a 
família. Antes, trabalhou 
em São Paulo numa das 
principais clínicas de im-
plantes e atuou em consul-
tórios particulares até ser 
convidado, pela excelência 
do trabalho desenvolvido 
a ser um franqueado da 
Oral Sin com outro sócio. 
Conhecendo a filosofia da 
Oral Sin, de tratamento mais 
humanizado considerou 
que a política da empresa 
era um grande diferencial 
de valor e se identificou de 
imediato. 

Atendimento garante tratamento completo e exames

Divulgação

Cristina Gomes
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