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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Em 14 dias, 1,3 mil acordos de 
parcelamento de débitos são feitos
Este ainda é praticamente o início do projeto de quitação de dívidas; quem desejar aderir pode fazer até 20 de dezembro

ILUMINA SUZANO

  986 atendimentos são realizados durante setembro. Cidades, página 3

Duas semanas depois do lan-
çamento, o Programa de Parce-
lamento Mogiano (PPM) chegou 
à marca de 1,3 mil acordos fir-
mados. O programa foi lançado 
pela administração municipal 
com o intuito de auxiliar os de-
vedores a quitar dívidas de natu-
reza municipal, como o Impos-
to Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto Sobre Serviços 
(ISS), tarifas do Serviço Munici-
pal de Águas e Esgoto (Semae), 
entre outros impostos e tributos.  
Cidades, página 4

Até dia 29, a entidade irá promover 
palestras, oficinas de beleza, atendi-
mento nutricional, entre outas ativi-
dades para conscientizar sobre o cân-
cer de mama. Cidades, página 5

Outubro Rosa
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Mogi

Poá

Câmara retorna 
com Parlamento 
Estudantil

Mais de 270 
pessoas 
atualizam 
vacinação

Cidades, página 7

Cidades, página 3

GUARAREMA

Alunos da 
Univesp se 
formam. p3

Apesar da quantidade de ofertas 
para o Dia das Crianças, entidade 
pede cautela. Cidades, página 7

Mogi

PROCON DÁ 
DICAS PARA  
A COMPRA  
DE PRESENTES

Parte dos débitos em aberto com a Prefeitura de Mogi das Cruzes está relacionada com o IPTU

Felipe Claro/Arquivo
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CANNABIS LIBERADO
O vereador Iduigues Martins (PT) 
saudou a decisão da Justiça de Mogi 
das Cruzes que permitiu o plantio de 
12 pés de cannabis sativa por uma 
família para fins medicinais. A de-
cisão autoriza a extração do óleo de 
canabidiol, usado no tratamento de 
diversas doenças neurológicas - nes-
te caso, para o tratamento do trans-
torno de espectro autista do jovem 
Ítalo, de oito anos de idade.

MAIS BARATO
A decisão leva em consideração que 
a importação de um frasco do óleo 
de canabidiol de indústrias farma-
cêuticas de outros países tem um 
custo elevado, chegando a R$3 mil 
por frasco, que não dura mais que 
alguns dias. Com isso, a família po-
derá usar as plantas para produzir 
o remédio que reduz a agitação da 
criança, reduzindo seus episódios de 
automutilação. Todo o processo de 
plantio, extração, uso do óleo e acom-
panhamento médico será acompa-
nhado pela Justiça, para que o uso 
medicinal seja de fato cumprido. 

NOVO PRÉDIO
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-

los entregou à população um pré-
dio novo para atendimento do Cen-
tro Integrado de Atenção à Saúde 
da Mulher, equipamento específi-
co de saúde da mulher na manhã 
de anteontem. Com sede própria, o 
local passa a contar com estrutu-
ra mais ampla e confortável, além 
de contar com equipamentos mais 
modernos para melhor diagnóstico. 
Foram investidos R$ 1.359.940,00, 
em emendas parlamentares. A nova 
unidade está localizada na Avenida 
Brasil, 2.141.

VAGAS DE EMPREGO
A Secretaria de Emprego e Desenvol-
vimento Econômico de Guararema, 
por meio do Serviço de Atendimen-
to ao Trabalhador (SAT), atualizou a 
lista de vagas de trabalho na cidade. 
Nesta semana, o SAT está median-
do 36  oportunidades profissionais 
com diferentes graus de escolarida-
de.Aos que estão cursando o ensi-
no superior, há vagas para estágio 
em direito e auxiliar administrativo 
(ou superior completo). Em razão da 
pandemia da Covid-19, os candidatos 
podem se candidatar às vagas pelos 
telefones 4693-1717 e 4693-1432.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Evolução

C
enário que já se tornou comum 
em todo o Estado de São Paulo, 
inclusive no Alto Tietê, o uso 
obrigatório das máscaras faciais 

para proteção contra a Covid-19 pode es-
tar com os dias contados, isso porque, o 
governo paulista estuda flexibilizar a utili-
zação, é claro que em ambientes fechados 
seu uso continuaria a ser obrigatório, mas 
ao ar livre, essa medida pode perder seu 
caráter obrigatório.

Se isso ocorrer, cenas como os famosos 
“pés de máscaras”, que são as árvores de 
rua em que os moradores da região, espe-
cialmente os estudantes, penduram nos 
galhos quando não querem mais usar. Por 
outro lado, embora ainda esteja no plano 
das ideias, desobrigar o uso desse material, 
que até agora se mostrou barato e seguro 
contra o coronavírus, não é, ainda, recomen-
dado pelos especialistas, que citam como 
exemplo o que ocorreu em Nova Iorque, 
quando o uso perdeu o caráter o obrigató-
rio, mas depois o poder público local pre-
cisou rever a situação e voltou da decisão.

Situações que ocorrem lá fora, princi-

palmente neste contexto da pandemia, ser-
vem para nos alertar e servir de lição para 
que não cometamos os mesmos erros, e 
este é um bom exemplo. Ocorre é que te-
mos duas vertentes a serem consideradas 
e a primeira dela é política: eleições estão 
se aproximando e quanto mais medidas 
populares forem tomadas melhor, eleva o 
conceito dos governantes perante seu elei-
torado; do outro lado está a ciência, que 
ainda não tem dados suficientes para re-
comendar a não obrigatoriedade das más-
caras, então, na falta de dados, é melhor 
deixar como está.

Para a maioria de nós, que não está nem 
na política e nem na ciência, o interessante 
seria criar o hábito de usar máscaras sem 
a necessidade de uma regra para isso. Cla-
ro que não precisa ser nada paranoico, a 
ideia não é essa, mas para além do coro-
navírus existem outras doenças contagio-
sas e a poluição. Conseguir proteger nosso 
organismo e das pessoas que nos cercam, 
usando um objeto tão simples, sem preci-
sar de uma lei para isso, poderia ser nosso 
próximo estágio de evolução.

A escola de Jesus não tem 
ensino à distância (EAD), os 
seus ensinos são feitos de 
forma presencial, o Mestre 
no convívio com os alunos, 
como aconteceu com os seus 
discípulos no inicio do seu 
ministério: tão perto  que 
pudesse tê-los ao alcance do 
toque da mão, de argumen-
tar pela razão e de amá-los 
de coração. 

Ele quer que cada um dos 
seus alunos tenha uma repu-
tação social formada de um 
caráter inabalável aprendido 
com humildade de espírito e 
mansidão. Jesus no Sermão 
do Monte, usando da lógica 
espiritual, numa sequência 
bem definida, colocou como 
primeira bem-aventurança os 
humildes de espírito, porque 
deles é o reino dos céus. – 
Mateus 5: 3. Ninguém pode 

A escola de Jesus II

ARTIGO
Mauro Jordão

entrar no reino de Deus se 
não possuir essa qualidade 
fundamental de humildade. 

Todas as virtudes das de-
mais bem-aventuranças são 
resultantes dessa primeira 
qualidade que indica o esva-
ziamento do odre velho, que 
se fez novo, do vinho avina-
grado do “eu” pecaminoso e 
egoísta para enchimento do 
vinho novo até a plenitude 
do Espírito Santo, cheio de 
poder e amor. “Quem está 
em Cristo é uma nova cria-
tura as coisas velhas já pas-
saram e tudo se fez novo”. II 
Coríntios 5: 17. 

O Sermão do Monte não 
é uma filosofia de vida que 
bem aplicada traria felici-
dade para qualquer pessoa, 
mas e´somente para o ho-
mem espiritual convertido e 
transformado. Não confun-

dir como pobreza que não é 
garantia de espiritualidade. 
O humilde de espírito não 
exibe a soberba do mundo, 
não depende das riquezas 
materiais porque tem o cui-
dado de Deus. 

A 3ª. bem-aventurança está 
em Mateus 5: 5: “Bem-aven-
turados os mansos, porque 
herdarão a terra” – e  exclu-
sivamente eles. O verdadei-
ro cristão confia no poder de 
Deus e não nos tanques de 
guerra. A paz é introduzida 
pelos mansos e não pelos 
guerreiros. Ser manso é di-
minuir tanto o “eu” que antes 
de se ofender já ofereceu o 
perdão, sem reter nenhuma 
raiz de amargura. João Ba-
tista reconheceu sua pouca 
importância em relação ao 
ministério de Jesus ao dizer: 

“Que Ele cresça e eu diminua”. 
A escola de Jesus é a melhor.

Mauro Jordão é médico

 maurojordao@gmail.com

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CHARGE

ANDRÉ DINIZ

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br 

Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com  

Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br 

Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br 

Gerente Administrativa/Financeira  Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.  
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a 
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade. 

Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997. 
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes



cidadesDomingo, 10 de outubro de 2021 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Projeto Ilumina realiza 
986 ações em setembro
Somente em relação às trocas de lâmpadas, foram 776 atendimentos durante o período

SERVIÇOS

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Manutenção 
e Serviços Urbanos divul-
gou o balanço mensal do 
projeto Ilumina Suzano, 
voltado para ações de reparos 
na iluminação pública da 
cidade. Em setembro, as 
equipes realizaram um total 
de 986 atendimentos, com o 
objetivo de promover mais 
segurança e qualidade de vida 
aos moradores, que podem 
contribuir com indicações 
de locais que precisam de 
conserto ou melhoria por 
meio de aplicativo online.

Durante o período de 
atuação, foram registradas 
a troca de 776 lâmpadas de 
variadas categorias e níveis 
de potência e 377 reatores 
dos tipos metálico e de vapor 
de sódio e a implantação de 
262 novos relés, 25 refletores 
e 1.790 metros de cabos 
em 139 bairros.

Com atividades realizadas 
em todas as áreas de Suzano, 
os bairros mais atendidos 
pelas equipes foram no Jardim 
Brasil (67), Cidade Miguel 
Badra (48), Vila Ipelândia 
(46), Chácara Sete Cruzes 
(41) e Vila Urupês (34). To-
dos estes são agrupamentos 
considerados extensos ou 
populacionalmente volumo-
sos e, portanto, apresentam 
maior quantidade de postes 
de iluminação. Além destes, 
outros 110 locais acumula-
ram menos de dez pedidos 
de atendimento, enquanto 
outros 22 somaram entre 
dez e 30 chamados. Todos 
foram vistoriados, atendidos 
e resolvidos pelos agentes 
públicos.

As ações de reparo são 
conduzidas pelo Consór-
cio Ilumina Suzano, em 
parceria com a Diretoria 
de Iluminação Pública, da 
Secretaria Municipal de 
Manutenção e Serviços 
Urbanos. Por meio desta 
atuação conjunta, é feito um 
trabalho diário de vistoria 
e de consertos na cidade, 
com o intuito de garantir 
amplo funcionamento da 
iluminação pública.

Os serviços de manu-
tenção são planejados com 
base nas solicitações feitas 
pelos munícipes por meio 
do aplicativo gratuito “Ilu-
mina Suzano”. Para acessar 
a ferramenta, é necessário 
preencher um formulário 
com nome e detalhes do 

Guararema - Alunos da 
Universidade Virtual do Es-
tado de São Paulo (Univesp) 
participaram da Colação de 
Grau da Primeira Turma do 
Curso de Tecnologia em Gestão 
Pública e receberam o diplo-
ma do CPS de Tecnólogo em 
Gestão Pública. O evento foi 
transmitido na Univesp TV e 
canal oficial da Universidade 
no YouTube.

Participaram do evento a 
secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Patricia Ellen, o 
presidente da Univesp, professor 
Rodolfo Azevedo, a superin-
tendente do CPS, professora 
Laura Laganá, e o diretor da 
Faculdade de Tecnologia de 
São Paulo (Fatec), Josué Souza 
de Gois. 

Com duração de três anos, 
o curso foi iniciado em 2018. 
O profissional é formado 
para planejar, implementar, 
supervisionar e avaliar proje-
tos e programas de políticas 
públicas voltados para o de-
senvolvimento local e regional.

Estudantes 
da Univesp 
realizam 
colação de grau

Educação

local onde o trabalho pre-
cisa ser realizado. Após 
a notificação, o serviço é 
prestado em até três dias.

O secretário da pasta, 
Samuel Oliveira, relata 
saber o quão importante 
é a iluminação para o co-
tidiano, provendo melhor 
segurança e visibilidade aos 
condutores de veículos e 
aos pedestres. “Conduzir o 
processo de melhoria, reparo 
e até implementações das 
lâmpadas na cidade requer 
uma ação rápida para dimi-
nuir os riscos e realizar os 
consertos. O balanço deste 
mês de setembro mostra 
que nossas equipes estão 
sempre atentas aos pedidos 

dos munícipes, para evitar 
a falta de iluminação nas 
vias. Estamos sempre agindo 
para melhorar estes dados”, 
afirma.

O aplicativo “Ilumina Su-
zano” se encontra disponível 
para aparelhos celulares 
com sistema operacional 
Android e iOS, nas páginas 
do Google Play (bit.ly/Ilumi-
naSuzano) e da Apple Store 
(bit.ly/IluminaSuzApple), 
respectivamente. Além do 
aplicativo, pedidos para 
manutenção da iluminação 
pública também podem ser 
feitos gratuitamente pelo 
telefone 0800-779-3310, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas

Suzano - A Escola Municipal 
Avelino de Lima Franco, da 
Cidade Miguel Badra, realizou 
na quinta-feira passada uma 
ação especial em homenagem 
ao Dia das Crianças. A inicia-
tiva foi criada para estreitar 
os laços com os alunos e seus 
responsáveis antes da chegada 
do feriado prolongado, e 
contou com a participação 
de 300 famílias.

Entre a manhã e a tarde, os 
servidores municipais promo-
veram um drive-thru especial 
para entregar lembrancinhas 
aos estudantes da unidade, 
inclusive para aqueles que não 
retornaram às aulas presenciais. 
As retiradas respeitaram todos 
os protocolos de segurança 
para evitar a disseminação 
do coronavírus (Covid-19) e 
puderam ser feitas de carro, 
motocicleta, bicicleta e até 
mesmo a pé.

As crianças receberam bolas, 
doces e sementes de girassol, 
para estimular o contato dos 
pequenos com o plantio em 
casa e na própria horta da 
unidade. O evento também 
contou com atividades di-
ferenciadas para receber as 
famílias.

Escola realiza 
ação para 
celebrar o Dia 
das Crianças

Homenagem

Poá - A Secretaria de Saúde, 
por meio do Departamento de 
Vigilância em Saúde, divulgou 
o balanço da primeira sema-
na da Campanha Nacional 
de Multivacinação, nesta 
sexta-feira. De acordo com os 
dados da Pasta, desde o dia 
1º de outubro, data de início 
da campanha, 272 poaenses 
tiveram as suas cadernetas de 
vacinação atualizadas.

“A primeira semana contou 

com uma boa adesão dos 
poaenses que se encontravam 
com a aplicação de algumas 
vacinas em atraso. A realiza-
ção da campanha é muito 
importante para que crian-
ças e jovens possam manter 
atualizado o cartão vacinal, só 
assim manteremos as doenças 
prevenidas pelas vacinas longe”, 
afirmou o responsável pelo 
Departamento de Vigilância, 
Leonardo Barbosa Garcia.

Mais de 270 pessoas 
atualizam vacinação

Multivacinação

A Prefeitura criou um 
programa para ajudá-lo a 
quitar as suas dívidas com 
o munícipio. É o Programa 
de Parcelamento Mogiano, 
PPM. O pagamento pode 
ser à vista ou parcelado, 
mas os benefícios para a 
população e o município 
são completos.

- SEM ENTRADA
- ATÉ 100% DE DESCONTO   
  NOS JUROS E NAS MULTAS 
- PARCELAMENTO EM 
  ATÉ 72 VEZES

A GENTE DÁ UMA FORÇA PRA 
VOCÊ E VOCÊ DÁ UMA FORÇA 
PRA PREFEITURA CONTINUAR 
FAZENDO MAIS PELOS MOGIANOS.

Confira todas as opções 
de parcelamento em 
mogidascruzes.sp.gov.br.
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Em 14 dias, 1,3 mil aderem ao 
programa de quitação de dívidas
Projeto foi lançado pela Prefeitura para que contribuintes possam saldar dívidas de impostos e taxas municipais

FINANÇAS

Mogi - Duas semanas 
depois de seu lançamento, 
o Programa de Parcelamento 
Mogiano (PPM) chegou à 
marca de 1,3 mil acordos 
firmados entre a Prefeitura 
e a contribuintes para a 
regularização de dívidas.

O programa foi lançado 
pela administração municipal 
com o intuito de auxiliar 
os devedores a quitar dívi-
das de natureza municipal, 
como o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), 
Imposto Sobre Serviços 
(ISS), tarifas do Serviço 
Municipal de Águas e Es-
goto (Semae), entre outros 
impostos e tributos.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Finanças, balanços 
semanais do Programa de 
Parcelamento Mogiano são 
realizados semanalmente. 
O mais recente, feito na 
última segunda-feira, foram 
confirmados 1.325 acordos 
desde o início do programa, 

em 20 de setembro.
A composição dos acordos, 

segundo a administração 
municipal, está mesclada entre 
pessoas físicas e jurídicas 

que possuem débitos no 
cadastro da Dívida Ativa 
da cidade.

Questionada pela reporta-
gem, a Secretaria Municipal 

de Finanças informou que, 
embora já tenham passado 
duas semanas desde o início 
da campanha, ainda não há 
uma estimativa para o total 

de contratos de parcelamento 
que possam ocorrer até o 
dia 20 de dezembro, data 
final para adesão.

À ocasião do lançamento, 
o secretário de Finanças 
Ricardo Abílio reiterou que 
o caráter do programa de 
parcelamento deste ano 
tem como principal obje-
tivo auxiliar a população 
a regularizar seus débitos, 
e não para recuperar parte 
da somatória da Dívida 

Ativa, estimada em mais 
de R$ 1 bilhão.

Adesão
O PPM pode ser feito 

pela internet, na página 
[https://bit.ly/ppm-mogi], 
ou com a possibilidade de 
agendamento presencial 
em uma das unidades do 
Pronto Atendimento do 
Cidadão (PAC), na página 
(http://agendamentopac.
pmmc.com.br).

Para realizar o atendimento 
presencial, serão disponi-
bilizados três pontos - o 
PAC-1 na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes (avenida Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 
277 - Centro Cívico); o PAC 
do distrito de Braz Cubas 
(rua Capitão Francisco de 
Almeida, 47 - Braz Cubas) 
e no Centro Integrado de 
Cidadania (CIC) do distrito 
de Jundiapeba (alameda Santo 
Angelo, s/n - Jundiapeba). 
O horário de atendimento 
é de segunda a sexta-feira 
das 8 às 17 horas.

André Diniz

Boa parte dos débitos dos contribuintes está relacionado com pagamento do IPTU

Divulgação/PMMC

A composição 
dos acordos, 
segundo a 
administração 
municipal, está 
mesclada entre 
pessoas físicas e 
jurídicas

Velório de Braz Cubas é 
reintegrado à municipalidade

Mogi- O Velório Mu-
nicipal de Braz Cubas foi 
reintegrado à Prefeitura 
depois de uma decisão 
judicial que determinou 
a saída da empresa CTU, 
que atuava sem contrato. 
O mandado, de numero 
361.2021/036932-6 foi 
expedido pelo juiz Bruno 
Machado Miano, da Vara da 
Fazenda Pública de Mogi 
das Cruzes.

Logo depois da reintegra-
ção de posse, ocorrida em 
02/10, a empresa Assibraf 
assumiu a prestação de 
serviço funerário na uni-
dade. A nova prestadora 
foi escolhida por meio de 
contratação emergencial, 
observando a legislação 
vigente. Paralelamente, a 
Prefeitura segue com a 
elaboração de um edital 
para o setor.

Questionada, a Prefeitura 
explicou que a empresa CTU 
ocupou o local por meio de 
uma liminar durante quatro 
meses e que, neste período 

Decisão judicial

de atividades, não fazia os 

repasses à municipalidade. 
A nota da Prefeitura de 

Mogi das Cruzes também 
esclarece que a população 
não terá prejuízo no ser-
viço. Isso porque a nova 
prestadora tem 25 anos de 
atividades no município e 
foi considerada apta para 
fornecer um atendimento 
adequado e com qualidade.

Prefeitura segue com elaboração de edital para o setor

Divulgação/PMMC

Nova empresa foi 
escolhida por meio 
de contratação 
emergencial e prestará 
serviço funerário

Emenda amplia prazo de 
pagamento do Pronampe

Região - O prazo para 
pagamento dos financia-
mentos feitos por meio do 
Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe) 
poderá ser prorrogado de 36 
para 48 meses. A ampliação 
é resultado de uma emenda 
apresentada pelo deputado 
federal Marco Bertaiolli (PSD-

-SP) e tem como objetivo dar 
um fôlego a mais para os 
empreendedores que ainda se 
encontram em dificuldades 
neste início da retomada 
econômica e geração de 
empregos.

“Nós entendemos que 
estamos no momento da 
relargada econômica e da 
geração de empregos, princi-
palmente porque estamos às 
vésperas do Natal, quando a 
tendência é um aumento na 
produção e no fomento de 
novos negócios”, destacou 
Bertaiolli, acrescentando 
que o Pronampe foi criado 
num momento em que a 
economia enfrentava uma 

dos piores crises em razão 
da pandemia da Covid-19.

 

Segundo ele, foram mais 
de R$ 32 bilhões de créditos 
oferecidos a cerca de 470 
mil empresas de todo o país 
com o objetivo de manter os 
empregos. “Não há dúvida 
que esse foi um programa 
fundamental para salvar 
milhares de empresas da 

falência e, agora, precisamos 
de um plus a mais para con-
tinuar no caminho certo e 
conseguir, finalmente, recu-
perar a economia”, salientou 
o deputado, que assumiu 
recentemente a coordena-
ção da Frente Parlamentar 
do Empreendedorismo e é 
vice-presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio 
e Serviços, no Congresso 
Nacional.

A emenda de autoria do 
deputado, e que foi aprovada 
na quarta-feira passada na 
Câmara dos Deputados, foi 
inserida na Medida Provisória 
1057, que trata sobre uma 
série de mudanças no Pro-
nampe. Entre elas, altera a 
exigência de manutenção do 
número de funcionários pela 
empresa que contrata linha 
de crédito do Pronampe e 
limita o valor da operação a 
50% do total do rendimento 
do trabalho sem vínculo 
empregatício, estabelecendo 
um teto de R$ 100 mil.

De 36 para 48 meses

Emenda de autoria do 
deputado Marco Bertaiolli 
foi aprovada na quarta

Mogi News/Arquivo
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Prefeitura tem inscrições 
abertas para aulas gratuitas

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer 
(Smel) está com inscrições 
abertas para aulas gratuitas 
de judô, que serão desen-
volvidas no Pró-Hiper, no 
Mogilar. Os interessados 
deverão acessar o link bit.ly/
judo-prohiper e preencher 
o formulário. As atividades 
terão turmas a partir dos 7 
anos, com aulas duas vezes 
por semana.

As aulas gratuitas de judô 
fazem parte das ações de 
retomada gradativa das ati-
vidades esportivas em Mogi 
das Cruzes. Elas seguem os 
protocolos sanitários para 
prevenção e enfrentamento 
da pandemia de Covid-19.

Os participantes serão 
divididos em turmas, de 
acordo com a idade. Para 
crianças e jovens de 7 a 13 
anos, as opções de aulas 
acontecerão de segunda a 
sexta-feira, das 18 horas às 
19h30. Já para as turmas a 
partir dos 14 anos, elas serão 
às terças e quintas-feiras, 

Judô

das 19h30 às 21 horas. 
A data de início das aulas 

presenciais ainda será definida 
pela Smel e as atividades 
englobam tanto a iniciação 
esportiva no judô quanto o 
treinamento para pessoas que 
já possuem conhecimento 
na modalidade.

O espaço Pró-Hiper está 
localizado na avenida Pre-
feito Carlos Ferreira Lopes, 

540 – Mogilar. 
A Smel também tem ins-

crições abertas para aulas 
de iniciação esportiva para 
outras modalidades espor-
tivas. Estão à disposição 
da população vagas para 
ginástica rítmica, futsal, 
ballet baby, vôlei e tênis. 
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-5005.

Inscrições são para crianças e jovens de 7 a 13 anos

Divulgação/PMMC

Centro Oncológico promove 
atividades especiais neste mês
Serão realizadas palestras e oficinas com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama

OUTUBRO ROSA

Mogi- Em comemoração 
ao Outubro Rosa, o Cen-
tro Oncológico Mogi das 
Cruzes preparou um mês 
especial de atividades para 
as mulheres. 

Até o dia 29, serão rea-
lizadas palestras, oficinas 
de beleza e atendimento 
nutricional com o objetivo 
de conscientizar as mulheres 
sobre a prevenção do câncer 
de mama e também atuar 
no resgate da autoestima 
e da feminilidade, pontos 
que ficam abalados com 
a doença. 

As atividades acontecem 
nas dependências da clínica, 
localizada na rua Doutor. 
Osmar Marinho Couto, nº 
78, Alto do Ipiranga, Mogi 
das Cruzes, das 9 às 17 ho-
ras. A ação seguirá todos os 
protocolos sanitários contra 
a Covid-19, portanto, não 
há restrições.

“Será um mês todo de-
dicado às mulheres para 
reforçarmos a importância do 
diagnóstico precoce contra 

o câncer de mama. É uma 
maneira que encontramos 
de levar informação de 
uma maneira mais leve e 
humanizada”, destacou o 
diretor administrativo do 
Centro Oncológico Mogi 
das Cruzes, Alvaro Isaias 
Rodrigues.

Programação 
Na programação do 

Outubro Rosa do Centro 
Oncológico Mogi das Cru-
zes as mulheres podem 

participar das oficinas de 
beleza: maquiagem, limpeza 
de pele e massagem, todas 
oferecidas gratuitamente. A 
maquiagem acontecerá nos 
dias 04,05,06, 18, 19/10 
das 9 às 17 horas. Já a 

limpeza de pele e massagem 
podem ser feitas nos dias 
04,05,06,07 e 08 das 09 
às 17 horas e no dia 25/10, 
das 9 horas ao meio dia e 
das 13 às 17 horas. As ses-
sões serão realizadas pelas 

voluntárias Jamile Sarah 
Daibs, Dagmar Curto e Rita 
de Cassia Camargo, da Top 
Estética. Haverá também 
atendimento nutricional nos 
dias 04, 13, 21 e 29/10, das 
9 ao meio dia, e nos dias 

05,14 e 22/10, das 14 às 16 
horas, com a nutricionista 
Michele Cristina. 

Palestras também fazem 
parte da programação espe-
cial e acontecem nos dias 
14/10, das 9 às 10h30, com 
o tema “Câncer de Mama 

– Um Olhar Feminino”, 
ministrada pela psicóloga 
do Centro Oncológico, Va-
léria Rocha Macedo, no dia 
19/10, das 16 às 16h30, a 
palestra é sobre a “Impor-
tância da Fisioterapia para 
o tratamento de câncer de 
mama”, promovida pela 
professora Adriana Lyvio 
Rotta, do Centro Univer-
sitário Braz Cubas, e no 
dia 26/10, das 9 às 9h20, 
o tema é “A importância da 
nutrição no tratamento do 
câncer de mama”, ministrada 
pela nutricionista Michele 
Cristina. 

Somente para participação 
nas palestras é necessário 
fazer o agendamento pré-
vio por meio do whatsapp 
97541-8329 ou 9.5029-2636.

Atividades ocorrem nas dependências da clínica; ação seguirá todos os protocolos

Ney Sarmento/PMMC

Assistência Social promove 
audiência pública no dia 15

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
convida todos os interessados 
para participar, no dia 15 de 
outubro, de uma audiência 
pública, cujo objetivo é a 
apresentação do Edital de 
Chamamento Público para 
celebração de parceria entre 
o poder público e a organiza-
ção da sociedade civil (OSC) 
para execução dos serviços 
discriminados nos editais 8, 
9 e 10, de 2021.

Na ocasião, serão apresenta-
dos o modelo oficial de edital 
de chamamento público, com 
base na lei nº 13.019/2014, 
do Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade 
Civil; a descrição do serviço, 
objeto dos editais; os quesitos 
necessários para habilitação 
no processo de seleção; e o 
manual da construção do 
plano de trabalho.

Por isso, a sugestão aos in-
teressados é para que realizem 
a leitura prévia dos editais, 
de forma que o momento 
da audiência seja dedicado 

Chamamento

à abertura de diálogo e ao 
esclarecimento de dúvidas. 

O edital 08/2021 refere-
-se ao serviço de preparo de 
refeições saudáveis, na moda-
lidade Cozinha Comunitária. 
Já o edital número 09/2021 
prevê a prestação de Serviço 
de Acolhimento Institucio-
nal para pessoas idosas (20 
vagas). O edital 10/2021, 
por sua vez, também prevê 
acolhimento institucional 
para idosos (ILPI), sendo 
24 vagas.

A audiência será realizada às 
13h30 do dia 15 de outubro, 
no Auditório Professor Ralf 
de Oliveira Campos, no piso 
térreo do prédio II da Prefeitura 
de Mogi. O endereço é rua 
Francisco Franco, 133, no 
Centro da cidade. Os editais 
de chamamento público e 
os avisos da audiência em 
tela constam na seção de 
publicações da página da 
Secretaria de Assistência 
Social, no site da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes.

Secretaria convida todos os interessados para participar

Divulgação/PMMC

Somente para 
participação 
nas palestras é 
necessário fazer o 
agendamento prévio
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Apae fortalece setor de eventos 
durante a pandemia de Covid
Renda arrecadada é utilizada para suprir despesas e manutenção da Apae que presta assistência a 680 pessoas

EVENTOS

Mogi- A Associação de Pais 
e Amigos (Apae) fortaleceu o 
setor de eventos, encontrando 
formas de realizar ações em 
prol da instituição, que viu 
a sua receita cair de 100% 
para em torno de 80%, des-
de o início da pandemia do 
coronavírus (Covid-19) em 
março de 2020. 

Até então, os eventos mais 
tradicionais que eram realizados 
anualmente estavam a festa de 
aniversário da Apae (no mês 
de março); a participação da 
instituição na quermesse da 
Festa do Divino Espírito Santo 
de Mogi das Cruzes (que há 
dois anos não é realizada 2020-
2021); e o almoço Frango à 
Basilicata.

A renda arrecadada com 
essas ações é utilizada para 
suprir despesas de recursos 
próprios e manutenção da 
Apae de Mogi das Cruzes, 
que presta assistência a 680 
pessoas com deficiência múl-
tipla e intelectual e Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
bem como suas famílias, nas 

áreas da Educação, Saúde e 
Assistência Social.

Um dos eventos que surgiu 
na pandemia e que cresceu é 
a Pizza Solidária, em parceria 
com Cláudio Anzai (e equipe), 
de Suzano. A terceira edição 
vai ser realizada no dia 26 de 
novembro e a novidade são 

as pizzas doces. A reserva de 
convites já pode ser feita, por 
meio do telefone 9 9946-8940, 
das 18 às 21 horas, com reti-
rada na quadra da instituição 
na rua Carmem de Moura 
Santos, 134 – Jardim Betânia. 
A expectativa da organização 
é vender 350 pizzas. 

“A não realização dos eventos 
presenciais nos prejudicou, 
mas encontramos formas de 
promover eventos para angariar 
fundos. Sempre contamos com 
as parcerias que normalmente 
colaboram, quando estamos 
com os eventos presenciais”, 
destacou Regiane Cristine, do 

departamento administrativo, 
que atua no setor de eventos 
há cinco anos. 

Além deste evento, Regiane 
adianta que já há um grupo de 
parceiros que está se colocando 
à disposição para a realização 
de um almoço beneficente, 
até o fim do ano. 

“Para a edição da Pizza 
Solidária, esperamos obter 
sucesso, mais uma vez, sempre 

contando com a colaboração 
da população que confia nos 
serviços oferecidos pela Apae 
de Mogi das Cruzes. Estamos 
esperançosos para que tudo 
volte ao normal, pois a nossa 
entidade necessita dos eventos 
presenciais para custear as 
maiores despesas”, observou 
Regiane. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4728-4999.   

Pizza Solidária é o próximo evento a ser realizado; reserva de convites já pode ser feita

Divulgação

Mogi- A Prefeitura não terá 
expediente amanhã e terça-

-feira devido ao feriado em 
homenagem à Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil. 
O atendimento à população, 
dentro das normas estabelecidas 
para o combate à pandemia do 
coronavírus, voltará ao normal 
na quarta-feira (13/10). Os 
serviços essenciais funcionam 
normalmente todos os dias.

O Mercado Municipal fun-
cionará amanhã, das 8 às 17 
horas e na terça-feira (12/10) 
das 8 ao meio dia. As feiras 
livres e o Mercado do Produtor 
terão funcionamento durante 
todos os dias, de acordo com a 
programação de locais, também 
respeitando as determinações 
de contingência que estão 
em vigor.

Na área da saúde, o Centro 
de Referência do Coronavírus, 
montado no Hospital Municipal, 
funcionará normalmente durante 
todo o feriado. A estrutura tem 
entrada pela rua Gutterman, 
nº 577, no distrito de Braz 
Cubas e opera exclusivamente 
para atendimento de casos 

Serviços essenciais 
funcionam no feriado

Nossa Senhora Aparecida

suspeitos ou confirmados da 
Covid-19.

Para outras situações de 
urgência e emergência, as 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) 24 horas 
do Rodeio (avenida Pedro 
Romero s/nº); Oropó (ave-
nida Kaoru Hiramatsu, s/nº) 
e Jundiapeba (rua Francisco 
Soares Marialva, esquina com 
Cecília da Rocha) funcionarão 
de forma ininterrupta.

A unidade 24 horas do Jar-
dim Universo e o Pró-Criança, 
que fica no Mogilar, também 
atenderão normalmente a 
população. Para remoção 
de pacientes, a Cure 192 
trabalhará todos os dias.

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) e o Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
manterão o atendimento ao 
público pelo telefone 153 
para denúncias e reclamações 
referentes ao descumprimento 
das medidas de enfrentamento 
à pandemia, utilização de 
máscaras e outras legislações 
municipais, além de casos de 
urgência e emergência.

Mogi- O Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes (CCMC) 
aposta na transparência como 
um passo a mais na consolida-
ção da gestão profissional do 
complexo de lazer e esportes, 
hoje referência na cidade e no 
Alto Tietê. Os associados contam 
com o Portal da Transparência 
e podem saber como o clube 
gasta o dinheiro que recebe, 
balancetes, planos de obras, 
investimentos e realizações. 

O portal foi implantado em 
2018 como uma das primeiras 
medidas na reestruturação rea-
lizada pela Diretoria Executiva 
do CCMC logo após a posse. 

“Ter uma área específica para 
transparência no site oficial é 
um dos critérios de avaliação, 
inclusive, de grandes clubes de 
futebol do país. Nossa gestão 
trouxe essa inovação para o 
Clube de Campo”, disse o pre-
sidente Pedro Paulo Gonçalves, 
que destaca o trabalho sério, 
ético, eficiente e transparente 
também de toda sua equipe, 
que tem Julio Maldonado 
como vice-presidente e demais 

Clube de Campo de Mogi das Cruzes 
inova na transparência e presta contas

Acesso online

já está disponível.  
“As informações estão lá, 

acessíveis, transparentes, desde 
o início da nossa gestão, que 
começou em 2018”, frisou o 
presidente. Após dois man-
datos, o primeiro de 2018 
a 2019 e o segundo com a 
reeleição sem concorrentes 
para o biênio 2020-2021, a 
atual gestão já contabiliza 
para o clube, neste mês, R$ 
2,6 milhões de saldo de caixa, 
com as contas em dia. 

Pedro Paulo lembrou que, 
após a posse, quatro anos 
atrás, a equipe da Direto-
ria Executiva elaborou um 
diagnóstico e constatou um 
descompasso entre arrecada-
ção e despesas e se não fosse 
tomada nenhuma ação, o 
clube estaria com a situação 
financeira comprometida, 
tendo que buscar recursos 
no mercado para se manter. 

“Com o reequilíbrio das contas 
ao longo dessa gestão e o 
superávit, hoje o patrimônio 
do CCMC, dos associados, se 
valorizou”, destacou. 

É possível consultar desde 
a primeira análise financeira 
realizada em 2018 até infor-
mações sobre serviços de 
melhorias e manutenção, Plano 
de Recuperação de Associados 
(títulos precários), Orçamento, 
balancetes, pesquisa de campo 
com associados, atas de reu-
niões do Conselho Deliberativo, 
decretos governamentais na 
pandemia, entre outras infor-
mações. O Orçamento para 
o 2º semestre 2021 também 

integrantes das diretorias 
que compõem a estrutura 
administrativa. 

O portal disponibiliza as 
informações atualizadas e que 
podem ser consultadas por 
qualquer pessoa, de forma 
transparente e de fácil acesso. 
Para a consulta, basta entrar 
no site institucional do clube 
(www.ccmc.com.br), clicar 
na aba “Institucional” e sele-
cionar “Gestão Transparência” 
no menu.  

Presidente e vice destacam a importância da transparência

Divulgação/PMMC

Sabores das Pizzas

Salgadas 
Calabresa (com cebola): R$ 30 
Mussarela (com tomate): R$ 30 
Frango com catupiry (frango desfiado): R$ 35 
Portuguesa (presunto, ovo, milho, ervilha, cebola e mussa-
rela): R$ 35 
Halumi (queijo coalho, espinafre, tomate, mussarela e ce-
bola): R$ 35 
Telúrica (presunto, bacon, champignon, mussarela e catu-
piry): R$ 40 
 
Doces (Novidade) 
Brigadeiro (chocolate meio amargo, creme de leite e gra-
nulado): R$ 35 
Banana caramelizada (banana, açúcar mascavo, canela e 
leite condensado): R$ 35
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Câmara promove 12º Parlamento 
Estudantil no mês de novembro

Evento que ocorrerá no poder Legislativo está marcado para ocorrer entres os dias 22 e 26 do próximo mês

JUVENTUDE

Mogi - A Câmara lançou 
na terça-feira passada a 12ª 
edição do Parlamento Estu-
dantil, programa voltado para 
os alunos de escolas públicas 
e particulares do município 
conhecer com mais detalhes o 
trabalho do poder Legislativo.

O evento acontecerá entre 
os dias 22 e 26 de novembro, 
que permitirá que os alunos 
conheçam de perto o dia a dia 
dos membros do Parlamento, 
o processo de elaboração de 
projetos de lei, com a possibi-
lidade de, ao final do período, 
encaminhar propostas para a 
Câmara de Vereadores para 
análise e possível votação.

Durante o lançamento, o 
presidente da Câmara de 
Vereadores, Otto Rezende 
(PSD), ressaltou a importân-
cia da vivência no processo 
legislativo e do exercício da 
política como instrumento para 
a transformação da sociedade.

O advogado Audrey Rodri-
gues, integrante da Comissão 

Funcional do Parlamento 
Estudantil, reforçou que o 
retorno do programa após um 
ano parado pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) 
foi baseado no trabalho dos 
parlamentares. “O engajamen-
to político é necessário para 
entender o papel de cada um 
na sociedade, seus direitos e 
deveres. O Parlamento Estu-
dantil estimula a ter mudanças 
positivas”, concluiu.

A vereadora Maria Luiza 
Fernandes (SDD), a Malu Fer-
nandes, foi uma das participantes 

das edições anteriores do 
Parlamento Estudantil e ra-
tificou sua importância na 
sua formação política. “Esta 
experiência mudou a minha 
vida, onde entendi que deveria 
me dedicar a criar soluções 

para minha cidade. Teremos 
outros jovens aqui, que pode-
rão despertar sua consciência 
e responsabilidade”.

Em sua fala, o vereador 
Iduigues Martins (PT) celebrou 
a mobilização da juventude por 

meio de um abaixo-assinado 
pedindo a volta do Parlamento 
Estudantil, que foi prontamente 
aceito pela Mesa Diretora da 
Casa de Leis. “Fiquei muito feliz 
com a iniciativa destes jovens. 
Quem pede pelo retrocesso 

não considera que fica sem 
voto, sem voz, e sem poder 
combater a corrupção. Este 
movimento significa que a 
juventude se interessa pela 
política, e isso é importante”.

Pedro Komura (PSDB), 
vereador veterano da Casa de 
Leis, foi mais além ressaltou o 
papel dos grêmios estudantis 
nas escolas da rede pública 
como meio de incentivo ao 
debate político. “Pela omissão 
das pessoas boas na política 
pode aparecer ‘picaretas’”, 
declarou.

José Luiz Furtado, o Zé Luiz, 
também apoiou a expansão 
do programa, com o incentivo 
do debate político nas escolas. 

“A importância deste projeto 
é o despertar da política no 
jovem, que deveria estar na 
grade curricular. Agradeço aos 
professores que me incenti-
varam a ir além da história 
oficial. Tudo na nossa vida 
tem o peso político, e pode 
contar com o meio apoio para 
levar este tipo de debate para 
as escolas”, concluiu.

André Diniz

Iniciativa mostra o dia a dia do Parlamento de Mogi da Cruzes aos estudantes

Mogi News/Arquivo

Dia das Crianças deve 
gerar mais de R$ 7 bilhões

Mogi- O Dia das Crianças 
deve movimentar R$ 7,43 bi-
lhões em todo Brasil. A pesquisa 
divulgada pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
aponta que se a expectativa 
se confirmar, o volume será o 
maior desde 2015, quando a 
data gerou R$ 7,52 bilhões em 
negócios. Segundo a entidade, 
os brinquedos e eletroeletrô-
nicos devem liderar as listas 
de presentes, seguido pelos 
setores de vestuário, calçados 
e acessórios. O otimismo da 
CNC é compartilhado pela 
Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC) que espera 
uma alta de 3% nas vendas 
em comparação com o 12 de 
outubro de 2020.

Apenas no estado de São 
Paulo, o Dia das Crianças 
deve gerar R$ 2,68 bilhões 
em vendas. Esta é a terceira 
melhor data para o varejo 
brasileiro e só perde para o 
Natal e o Dia das Mães. O 
12 de outubro também é um 
termômetro para o comércio, 

Comércio

que aguarda as festas de fim 
de ano, que movimentam 
diversos setores da economia.

A expectativa positiva do 
comércio é puxada, em parte, 
pelo fim das restrições mais 
severas geradas pela Covid-19. 
A situação é bem diferen-
te do ano passado, quando 
o varejo amargou a menor 
movimentação financeira (R$ 
6,52 bilhões) desde 2009 (R$ 
6,18 bilhões) com a redução 
de 11,3% no faturamento real 
se comparado com 2019 (R$ 
7,35 bilhões). Assim, os bons 
resultados esperados para este 
ano se devem, especialmente, 
à fraca base comparativa de 
2020 e segue a tendência de 
crescimento observada antes 
da pandemia dea Covid-19.    

De acordo com a empresária 
Silvia Maria Cury Pinheiro 
Franco, proprietária da Su-
cena Brinquedos, a busca 
pelos presentes está bastante 
variada. “Notamos a procura 
pelos carrinhos de controle 
remoto, jogos, patinetes, que 
tem sido a opção de muitos 

pais, além dos carrinhos de 
passeio infantil e bicicletas”, 
detalhou.

A empresária informou que 
o movimento de clientes vem 
aumentando gradativamente 
nos últimos dias. “Agora, com 
o pagamento, a procura pelos 
presentes deve se intensificar. 
Para atender a todos, vamos 
abrir no domingo e no feriado”, 
acrescentou.

O mês da criança marca, 
ainda, o fim da campanha 
Compre no Comércio Local. 
O último sorteio acontece no 
dia 14. Ainda dá tempo de 
participar, basta adquirir R$ 
50,00 em compras nas lojas 
participantes.

“O papel da ACMC é apoiar, 
promover campanhas e ações 
para que os comerciantes se 
sintam incentivados e repre-
sentados. Com a conclusão 
desta iniciativa, em breve, já 
começaremos a divulgação 
da Campanha de Natal, que 
é uma tradição no comércio 
mogiano”, ressaltou o presi-
dente interino, Mohamad Issa.

Procon dá dicas para 
compras de presentes

Mogi- As compras para o 
dia das crianças, assim como 
em qualquer outra data come-
morativa exigem cautela. O 
Procon dá as dicas para que 
o consumidor busque melhor 
qualidade, segurança e bom 
preço. A Fundação Procon 
realizou uma pesquisa de preços 
de brinquedos recentemente 
e encontrou aumento de até 
198% em produtos idênticos. 
Para isso, o Procon de Mogi das 
Cruzes orienta o consumidor 
para uma compra mais segura:

Pesquise preços: a busca 
pelos produtos na Internet pode 
ser uma aliada na comparação. 
Vale ressaltar que é preciso 
considerar a qualidade do 
produto para avaliar o melhor 
custo-benefício, assim como 
não esquecer de consultar 
se há diferença na forma de 
pagamento. No preço à vista, 
em dinheiro, PIX e até no 
débito, os lojistas podem 
oferecer descontos. Mas se 
sua opção for a prazo, confira 
taxa de juros, valor da parcela 
e custo total do financiamento.

Dia das Crianças

Com o aumento da demanda 
fica mais difícil encontrar al-
guns produtos, especialmente 
brinquedos. O ideal é se an-
tecipar e fugir de lojas cheias.

Se a compra for pela Inter-
net verifique com precisão a 
data da entrega e acompanhe 
o rastreio do produto. Caso 
perceba algum atraso, faça 
contato com a loja para evitar 
que a encomenda chegue fora 
do prazo.

Solicite a nota fiscal: a 

emissão da nota fiscal é dever 
do fornecedor e ela pode ser 
necessária para o envio do 
produto à assistência técnica 
ou para reclamar de um defeito.

Prefira comprar em lojas 
conhecidas: nessa época do 
ano surgem muitas promoções 
e descontos “irresistíveis”. 

Segurança:  observe se o 
produto é certificado pelo 
Inmetro. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4798-5090.

Pesquisa registrou aumento de até 198% em brinquedos

Fernando Frazão/Agência Brasil

“O engajamento 
político é 
necessário 
para entender 
o papel de 
cada um na 
sociedade”
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É justamente quan-
do as coisas vão 
mal que as suas 
habilidades podem 
fazer a diferença. A 
melhor hora para 
tomar atitudes que 
manterão as coisas 
fluindo a seu favor 
é quando tudo está 
contra você.
A melhor cura para 
a falta de coragem 
é a ação. Não fique 
sentado sentindo 
pena de si mesmo, 
faça algo! Você en-
trou nesta situação. 
Você pode sair dela 
e seguir em frente 

MOMENTO
especial

TENHA FÉ EM VOCÊ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: TEREZA FERNANDES BAPTISTA
DIA 11
JOSÉ CARDOSO PEREIRA
MIRIAM ROSE EPILHANIO
Que este dia de festa e comemoração seja repleto de di-
versão e alegria, assim como todos os dias que virão. Feliz 
aniversário!

“ A gratidão é a memória do coração.”

 cultura@jornaldat.com.br

para uma vida de 
sucesso e conquis-
tas.
Todas essas coisas 
acontecem quando 
você começa a 
tomar o controle do 
seu próprio destino. 
Tenha consciência 
de que suas ações 
determinam seu 
futuro.
Tenha fé em você 
mesmo e cresça!

Ser Criança 

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Ser criança é ser feliz!
É falar o que pensa 
Sem pensar no que diz.
É assim de nascença,
Sendo eterno aprendiz!
É ser simples e bondoso,
É ter o dom de amar
E sempre ser carinhoso,
É gostar de brincar
E brincar bem gostoso!
É ser bem inteligente
Aprendendo tudo que ver. E não sendo experiente. 
Tudo que ele quer. É ser criança eternamente!
É não ter ódio no coração. É para o bem dizer sim.
E para o mal dizer não,
É querer tudo e enfi m
É viver com paixão!
É ter fé e esperança,
É ser grande sendo pequeno,
É ter a fala mansa
Quando quer ganhar terreno. No mundo de ser 
criança

Valdeci Cavalcante Teixeira
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Prova de vida é suspensa no INSS até o mês de dezembro

O presidente Jair Bolsonaro promulgou a lei que suspende, até 31 de 
dezembro de 2021, a comprovação de vida para os beneficiários do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). A medida havia sido vetada por Bolsonaro 
na Lei nº 14.199, de 2 de setembro de 2021 que prevê meios alternativos 
para prova de vida, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. Em edição 
extra publicada no Diário Oficial, o trecho em vigor foi oficializado pelo 
governo.

PLANEJAMENTO

A gestão do prefeito Caio 
Cunha revelou ao Mogi News 
quais são os seus projetos e 
investimentos para benefi-
ciar os idosos nos próximos 
quatro anos (2021 a 2024) 
contemplados no Plano Plu-
rianual (PPA) que já está na 
Câmara de Mogi das Cruzes. 
A proposta prevê uma série 
de melhorias e novos pro-
gramas  (veja o quadro de-
talhado nesta página).

De acordo com estimati-
va da Fundação Seade para 
2021, Mogi das Cruzes con-
ta com 63.258 pessoas com 
idade de 60 anos ou mais.

Ainda neste ano,  a ges-
tão de Caio Cunha promete 
colocar em funcionamen-
to o Centro Municipal de 
Atendimento ao Idoso, que 
proporcionará atendimento 
imediato a idosos em situa-
ção de violência/abandono/
negligência/24 horas. Para 
iniciar o serviço serão rea-
locadas equipes já contra-
tadas para maior ganho de 
eficiência.

Para o ano que vem, a 
Prefeitura de Mogi promete 

Cristina Gomes 

Gestão Caio Cunha revela os 
projetos voltados aos idosos
Centro Municipal de Atendimento ao Idoso que funcionará 24 horas é um dos grandes destaques previstos no Plano Plurianual (PPA)

ações e projetos são executa-
dos diretamente pela Admi-
nistração Municipal. As áreas 
de Saúde, Assistência Social e 

saúde+
maturidade

Esportes mantém uma rotina 
de ações integradas e volta-
das para a Terceira Idade. O 
objetivo é contribuir para o 
processo de envelhecimento 
saudável, desenvolvimento da 
autonomia e sociabilidades, 
além do fortalecimento dos 
vínculos familiares e conví-
vio comunitário”.

Pró Hiper
Na Saúde, por exemplo, há 

três serviços especializados e 
multidisciplinares: o Pró-Hi-
per, no bairro do Mogilar, a 
Academia da Unica, em Jun-
diapeba, e a UnicaFisio, em 
Braz Cubas. As unidades de-
senvolvem atividades focadas 
em promover a saúde física 
e mental de quem tem mais 
de 60 anos. Juntas, atendem 
mais de 2,5 mil pessoas por 
mês com aulas supervisio-
nadas e atividades comple-
mentares em diversas áreas. 

Um dos serviços mais aguar-
dados, o Pró Hiper voltará 
a funcionar a partir de no-
vembro.  Segundo a Secre-
taria de Saúde, a previsão 
de retomada das atividades 
no Pró-Hiper e da Unica-

Fisio ficou para novembro. 
Isso porque as duas unida-
des - principalmente a Uni-
caFisio, que emprestou suas 
instalações para enfermarias 
Covid-19 - devem passar por 
manutenção.

O Pró-Hiper foi o primeiro 
equipamento da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes especializa-
do no atendimento aos ido-
sos e oferece diversas ativi-
dades supervisionadas, além 
do acompanhamento multi-
profissional, como aulas de 
hidroginástica, musculação 
e informática. Já a UnicaFi-
sio é um centro especializa-
do em fisioterapia e promo-
ção da saúde, com foco no 
atendimento às pessoas com 
mais de 60 anos, que atua 
em duas frentes de atuação: 
Reabilitação Fisioterápica 
e Promoção da Saúde, que 
desenvolve atividades físicas 
diversas, aulas de dança, in-
formática e orientação nutri-
cional, visando a prevenção 
de doenças e o aumento da 
qualidade de vida (mesmos 
moldes de atuação do Pró-

-Hiper). As ações abrangem 
várias secretarias envolvidas.

implantar 20 novas vagas do 
Novo serviço de Longa Per-
manência, reduzindo 50% 
da fila de idosos em situação 
vulnerável que precisam de 
acolhimento permanente. O 
investimento será de R$ 690 
mil reais.

Ainda falando em inves-
timentos para 2022 haverá 
uma programação reforçada 
do Pro-Hiper: projeto em 
conjunto com Secretaria do 
Esporte e Secretaria da Saú-
de; Projeto sendo estruturado 
com investimentos estima-
dos em R$ 1,1 milhão. Para 
os próximos anos seguintes 
2023-2024, a perspectiva da 
gestão municipal é aumentar 
em 180 vagas em serviços de 
convivência para idosos com 
investimento estimado em R$ 
334 mil. Além disso haverá 
a implantação de um novo 
programa: o Família Acolhe-
dora Terceira Idade com in-
vestimento estimado em R$ 
220 mil; além da construção 
do Centro Dia do Idoso com 
investimeto estimado em R$ 
752 mil para custeio e busca 
de recurso para a construção.

O Mogi News questionou 

o quanto a gestão municipal 
investe na terceira idade e a 
resposta: “é difícil mensurar 
valores porque a maioria das 

Investimentos previstos no PPA
2021
1. Novo serviço: Centro municipal de atendi-
mento ao idoso: Para atender idosos em situ-
ação de violência/abandono/negligência/24h

2022
2. Implantação de 20 novas vagas do Novo 
serviço de Longa Permanência, reduzindo 50% 
da fila de idosos Investimento: 690 mil reais

3. Programação reforçada do Pro-Hiper: projeto 
em conjunto com Secretaria do Esporte e Secre-
taria da Saúde. Investimento: 1,1 milhão

2023-24
4. Aumentar 180 vagas em serviços de con-
vivência para Idosos
5. Implantação do Programa Família Acolhe-
dora Terceira Idade
6. Construção do Centro Dia do Idoso (falta 
verba construção)
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SAÚDE

As cirurgias plásticas 
estão hoje em dia muito 
mais acessíveis para a 
maioria das pessoas. A 
avaliação foi feita pelo 
médico Jaime Paulillo, 
que comanda a Clínica 
Paulillo, referência na área. 
Ele fala da expertise e do 
setor que faz a junção 
da saúde e estética em 
entrevista concedida 
ao MN. 

MN: Ainda existem 
muitos tabus nesta área?

Jaime Paulillo: Acho 
que não... hoje a Cirurgia 
Plástica está bastante 
acessível. O número de 
procedimentos aumentou 
muito nos últimos anos

MN: Na Clínica quais 
são os procedimentos 
mais procurados?

Dr. Jaime: Somos pro-
curados para todos os 
tipos de cirurgia e acredito 
que isto se deva a nossa 
dedicação (toda equipe) 
para nos mantermos 

Dr. Jaime Paulillo fala sobre  
cirurgias plásticas e a ética
Cirurgião plástico experiente dá um panorama sobre esta área e os atendimentos que viraram referência na Clínica Paulillo

Rita Bonanata

Dr.Jaime: “Muitos podem fazer muitas coisas, mas nem todos podem ou estão preparados”

atualizados, domínio das 
técnicas e a credibilidade 
que construimos ao longo 
desses anos todos

MN: Sobre o perfil 
dos pacientes?

Dr. Jaime: Atendemos 
todos os perfis. Como 
dito anteriormente, a 
Cirurgia Plástica, hoje, 
está bastante acessível.

MN: O senhor acredita 
em avanço com o passar 
dos anos? 

Dr. Jaime: Sim, sem 
dúvidas. Apesar de algumas 
técnicas já consagradas 
pelo tempo se manterem 
até hoje, muitas outras 
surgiram, assim como 
muitos instrumentos 
cirúrgicos e aparelhos 
que vieram facilitar e 
melhorar os resultados 

dos procedimentos

MN: Quais são os 
cuidados que o senhor 
como médico tem ao 
lidar com pacientes que 
querem mudar alguma 
coisa no corpo ou por 
estética ou por saúde? 

Dr. Jaime: Além de 
todos os exames pré-
operatórios necessários, 
procuro orientá-los du-

rante a consulta sobre a 
real possibilidade de se 
conseguir o que se deseja.

MN: O senhor acredita 
que hoje, com as redes 
sociais, a busca pela au-
toafirmação, as pessoas 
procuram estar bem para 
viver em sociedade?

Dr. Jaime: acho que as 
redes sociais instigaram 
as pessoas a procurar 
melhorar sua aparência, 
mas não acredito que seja 
somente por autoafirmação. 
O grande problema das 
redes sociais é que muito 
do que se vê não condiz 
com a realidade. Tam-
bém não acredito que 
seja para viver bem em 
sociedade, a mídia tem 
estimulado as pessoas 
para se cuidarem do 
bem estar e da aparência.

MN: Gostaria que 
o senhor contasse um 
pouco de sua trajetória?

Dr. Jaime: Sou formado 
em Medicina pela Uni-
versidade de Mogi das 
Cruzes, fiz residência 

médica em Cirurgia Geral 
e Cirurgia Plástica na 
Santa Casa de Santos; 
fui médico cirurgião 
no Pronto Socorro do 
Hospital Luzia de Pinho 
Melo por 15 anos. Hoje, 
atuo somente como ci-
rurgião plástico.

MN: Qual é o diferen-
cial da Clínica Paulillo?

Dr. Jaime: Nossa Equipe 
é altamente treinada 
para todo atendimento 
dos nossos pacientes no 
pré e no pós-operatório; 
também possuímos eq-
uipamentos de ponta 
para todo atendimento.

MN: como o senhor 
vê a falta de ética neste 
setor? 

Dr. Jaime: Estamos 
passando por um período 
muito delicado na Saúde, 
onde muitos podem fazer 
muitas coisas, mas nem 
todos podem ou estão 
preparados para fazer 
tudo o que andam fazendo. 
E isto é muito perigoso 
para a população.

Cristina Gomes

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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