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COMUNICADO

Em razão do feriado 

NÃO HAVERÁ
CIRCULAÇÃO DO 
JORNAL NO DIA 
13 DE OUTUBRO

Retornaremos a 

circulação normal na 

quinta-feira dia 14/10

Projeto SOU registra 180 
voluntários cadastrados
Grupo contribuirá com trabalhos voltados à população em situação de vulnerabilidade em Mogi

JIU-JITSU

  Mogiano vence campeonato no Texas, 
nos Estados Unidos Cidades, página 4

O programa de voluntariado 
do Fundo Social de Solidarieda-
de de Mogi das Cruzes (SOU) já 
cadastrou, desde seu início em 
setembro deste ano, quase 200 
voluntários para atuar como as-
sistentes de ações e programas 
voltados para a população em 
situação de vulnerabilidade. O 
SOU surgiu como uma ferramenta 
para unifi car as ações realizadas 
no município e reforçar o papel 
do voluntariado na prestação de 
serviços para a comunidade. Em 
números exatos, o Fundo Social 
de Solidariedade contabilizou 180 
pessoas que se cadastraram no 
primeiro mês de funcionamento. 
Cidades, página 5

Mogi

Projeto da Ficha 

Limpa segue em 

debate na Câmara
Cidades, página 4
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21 MIL PASSAM PELA VIA DUTRA

Romeiros

Rodovia Presidente Dutra, que liga os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, é 
uma das principais rotas para o Santuário Nacional de Aparecida; peregrinação 
registrou acidentes com mortes. Cidades, página 8

Grupo Caminhada com Maria/Divulgação

Suzano

Vacinação contra Covid volta 
amanhã nos postos de saúde

Programação segue durante a semana; no sábado, 
município irá promover o Dia V. Cidades, página 3
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DIA DE NOSSA SENHORA
A Diocese de Mogi das Cruzes celebra 

hoje o dia de Nossa Senhora da Concei-

ção Aparecida, Padroeira do Brasil. A so-

lenidade terá início às 9h, com a missa na 

Comunidade Sagrada Família, no bair-

ro Vila Piauí, em Ferraz de Vasconcelos. 

Já às 18h, na Catedral Sant’Ana, e após a 

celebração, haverá procissão. As missas 

serão ministradas pelo bispo diocesano, 

Dom Pedro Luiz Stringhini. Para informa-

ções sobre as missas, é necessário veri-

ficar diretamente na própria paróquia. 

Os contatos podem ser encontrados no 

site da Diocese: http://diocesedemogi.

org.br/paroquias.php.

A HISTÓRIA
Em 16 de Julho de 1930, o Papa Pio XI as-

sinou o Decreto em que constituiu Nossa 

Senhora da Conceição Aparecida como 

Padroeira do Brasil e legitimou um fato 

já consagrado pelo povo. A proclama-

ção oficial aconteceu no Rio de Janeiro, 

então capital federal, no dia 31 de maio 

de 1931, diante uma multidão de fiéis.

A história de Nossa Senhora da Concei-

ção Aparecida tem início em outubro 

de 1717, quando os pescadores Domin-

gos Garcia, Filipe Pedroso e João Alves 

ao lançarem as redes no Rio Paraíba do 

Sul, encontraram uma imagem de Nos-

sa Senhora da Conceição quebrada em 

duas partes.

NONA CRECHE
A Prefeitura de Itaquaquecetuba inau-

gurou, no sábado passado, a nona uni-

dade escolar do ano, a Creche Subven-

cionada Professor Rogério Paravati, na 

Chácara Cuiabá, para 180 crianças de 

até 3 anos. A creche é lúdica, acessível e 

como simbologia alimentar, já no refei-

tório, traz imagens de crianças comendo 

para que ali também seja trabalhada a 

parte pedagógica, fazendo com que os 

alunos se identifiquem e sintam prazer 

em comer verduras e legumes.

AVALIAÇÃO FÍSICA
Com a finalidade de celebrar o Dia do Fi-

sioterapeuta, que será celebrado ama-

nhã, a Secretaria de Saúde de Poá, por 

meio do Centro de Fisioterapia Albert 

Sabin, realizará nesta quarta, quinta e 

sexta-feira, uma ação de avaliação físi-

ca na avenida Antonio Massa, no Jardim 

Medina. O objetivo é avaliar e orientar 

os munícipes que costumam utilizar o 

local para práticas esportivas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Vaga nas ruas 

A 
Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou 
a consulta ao edital de chamamento 
público para o preenchimento de 
novas vagas de empreendedores 

de rua na cidade até o dia 29 deste mês. Ao 
todo, 109 novas vagas foram abertas pelo 
decreto 20.278, de 17 de agosto de 2021. 
Estarão disponíveis pontos para os ramos 
de alimentação – incluindo hot dog e pi-
poca, por exemplo – e armarinhos, miu-
dezas, roupas em geral ou bijouterias. A 
definição do ramo para cada um dos novos 
pontos está no texto do decreto e foi feita 
para compatibilizar as atividades e não gerar 
concorrência desleal com os comerciantes 
já estabelecidos.

Os pontos estarão localizados na região 
central, Parque Olímpico, Jardim Margari-
da, Conjunto Santo Ângelo, Mogilar, Oro-
pó, Jardim Planalto, Parque Olímpico, Pon-
te Grande, Rodeio, Cezar de Souza, Aruã, 
Jundiapeba, Alto do Ipiranga, Socorro, Mogi 
Moderno, Conjunto Jefferson, Braz Cubas, 
Botujuru, Jardim Santa Tereza e Jardim 
Layr, além de espaços públicos, como Par-
que Centenário, Parque da Cidade, Parque 

Leon Feffer e Pico do Urubu.
A categoria é uma das que mais sofre com 

dificuldades financeiras apresentadas pela 
pandemia da Covid-19 e viu a renda des-
pencar sem igual por conta da redução de 
movimento de consumidores nas ruas. Em 
muitos casos, a renda simplesmente desa-
pareceu. Na maioria, tratam-se de brasilei-
ros que vendem o almoço com suor para 
pagar a janta. 

O cenário mostra que os efeitos da pande-
mia têm recaído principalmente sobre grupos 
que já eram precarizados. Os ambulantes, 
muitas vezes discriminados, também geram 
renda ao país, pois pagam imposto em tudo 
que compram e vendem. Esse argumento 
basta para se entender que esses trabalha-
dores merecem mais respeito e atenção.

As inscrições para as vagas de rua em 
Mogi das Cruzes serão feitas por meio do 
site da Prefeitura. Os interessados que não 
tiverem acesso à internet ou tiverem dificul-
dades para utilizar computadores poderão se 
dirigir à Sala do Empreendedor, que fica no 
prédio da Prefeitura, ou à unidade do pro-
grama Mogi Conecta no Terminal Central.

Nesses tempos estranhos, 
quando uma legião de incau-
tos se informa através de fake 
news e busca desqualificar os 
meios de comunicação, ain-
da assim são os jornalistas e 
a imprensa em geral que nos 
trazem sinais do que vem 
acontecendo. A imprensa nos 
informa que, segundo dados 
do IBGE, dos 89 milhões de 
brasileiros ocupados, quase 
37 milhões trabalham na in-
formalidade.

Inflação e juros estão su-
bindo no mesmo elevador e 
ele está subindo rápido. Isso 
somado ao desemprego e a 
queda da renda média da po-
pulação empresta ao país um 
quadro bastante sombrio. Os 
sinais da degradação são claros. 

Após alta no preço da car-
ne vermelha (30,7% em 12 
meses), o Brasil tem menor 

Sinais da degradação

ARTIGO
Afonso Pola

consumo desse produto em 
26 anos. Esses dados nos aju-
dam a compreender a mu-
dança do comportamento 
da população. 

Neste ano, o Brasil bateu o 
recorde de extrema pobreza 
com 14,5 milhões de famílias 
na miséria. Com muita fome 
e pouco ou nenhum dinhei-
ro, famílias passaram a dis-
putar ossos descartados de 
açougues e supermercados, 
ao mesmo tempo em que as 
embalagens com pés de gali-
nha ganharam espaço. Veio de 
Santa Catarina a vergonhosa 
placa dizendo: “Osso é vendi-
do, e não dado”, mostrando 
que alguns não pensam duas 
vezes diante da possibilidade 
de lucrar com a miséria. 

Já em Belém do Pará, um 
supermercado estaria ofe-
recendo “carcaça de peixe” 

como opção de proteína ba-
rata. Uma bandeja com 500 
gramas estava sendo vendida 
por R$ 2,01.

A inoperância do gover-
no diante dessa verdadeira 
tragédia social soa como in-
compreensível. Não é possí-
vel a omissão diante de uma 
situação que penaliza tantas 
famílias. 

Homens, mulheres e crian-
ças que perderam a condição 
de continuar morando onde 
moravam. Homens, mulheres, 
idosos e crianças que passam 
o dia revirando lixo para ten-
tar garantir suas subsistências. 
Essa é uma das mais duras 
tragédias que pode atingir 
uma sociedade. Pés de gali-
nha, ossos e carcaças de pei-
xes são sinais de que o nos-
so país vem se degradando a 
passos largos. Não podemos 
ficar indiferentes a isso.

Afonso Pola é sociólogo e professor

 afonsopola@uol.com.br
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Mais de 20 médicos associados a Global Med que atuam em hospitais do Alto Tietê 
participaram do curso de certificação internacional que ensina as diretrizes mundiais 
para o atendimento, em ambiente externo ou unidades de saúde, de paciente que sofrem 
paradas cardiorrespiratórias ou que apresentam emergências cardiovasculares.O 
Curso de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, conhecido como ACSL, é uma 
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Coração) que, periodicamente, lança diretrizes para o atendimento de paciente que 
sofrem de doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo.

 GLOBAL MED INVESTE EM TREINAMENTO
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Secretaria promove obras 
de pavimentação na cidade
Suzano - A Prefeitura, por 

meio da Secretaria Municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos, segue com ações 
intensivas de revitalização 
nos bairros. Atualmente, as 
principais obras estão focadas 
na ampliação da pavimenta-
ção do distrito de Palmeiras. 
Outro ponto beneficiado é 
a avenida Conde de Monte 
Cristo, importante via do 
Jardim Monte Cristo.

As equipes municipais 
estão atuando desde junho no 
Jardim Amazonas. Três ruas 
do bairro, que antes eram de 
terra, recebem a instalação de 
bloquetes intertravados. A 
medida inclusive deu ênfase 
às avenidas de acesso à Escola 
Municipal Adélia de Lima 
Franco, de forma a garantir 
a segurança e o conforto dos 
alunos neste retorno das aulas 
presenciais. Os trabalhos 
seguem em andamento e 
devem beneficiar cerca de 
809 metros de vias do bairro.

Uma ação semelhante 
acontece no Jardim Brasil, 

Revitalização

que já recebeu pavimentação 
com os bloquetes nas ruas 
que constituem o corredor 
dos transportes públicos, 
e segue com trabalhos em 
andamento. Os agentes mu-
nicipais inclusive precisaram 
construir um muro de suporte 
em determinado trecho, em 
razão do desnível da via em 
relação aos terrenos laterais. 
A estrutura está em fase final 
de formação e, após seu tér-
mino, abrirá caminho para a 
aplicação de pavimento no 
restante do local.

Em paralelo a estas ações, 
o Parque Palmeiras também 
passa por obras. Por lá, a rua 
Sebastião está recebendo 
o assentamento de novas 
guias e sarjetas em toda a 
sua extensão, procedimen-
to que antecede a etapa de 
pavimentação. Para além da 
região sul, o Jardim Monte 
Cristo também conta com 
intervenções da pasta. Isto 
porque os agentes municipais 
seguem realizando a drenagem 
da avenida Conde de Monte 

Cristo, que em breve receberá 
novo asfalto.

O titular da Pasta, Samuel 
Oliveira, destacou o empenho 
da administração municipal 
em ampliar os trabalhos de 
pavimentação pela cidade, 
promovendo melhorias para 
a infraestrutura urbana. Por 
fim, ele pontuou que as obras 
seguem em andamento e são 
somadas a serviços rotineiros 
de zeladoria e manutenção, 
para oferecer melhores con-
dições de uso aos moradores 
e veículos que utilizam os 
espaços.

“Sabemos como estas obras são 
importantes para a população, 
pois trazem mais segurança 
e qualidade de vida a todos, 
além da melhora em potencial 
na mobilidade e tráfego de 
pedestres e motoristas nas 
regiões. As ações seguem 
em andamento e em breve 
deverão beneficiar ainda 
mais bairros. Trabalhamos 
para construir uma Suzano 
melhor para todos”, concluiu 
o secretário municipal.

Secretaria retoma amanhã a 
vacinação contra coronavírus
Ação volta amanhã e segue até esta sexta-feira nos 24 postos de saúde do município, entre 8 e 15 horas

PANDEMIA

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Saúde retoma 
amanhã o atendimento à 
imunização contra o coro-
navírus (Covid-19) nos 24 
postos de Saúde do município, 
após o feriado prolongado 
de Nossa Senhora Aparecida, 
a Padroeira. A ação segue 
normalmente, das 8 às 15 
horas, até sexta-feira. Já no 
sábado, o município realiza 
o “Dia V” de Multivacinação, 
com a oferta de 16 tipos de 
vacinas que protegem contra 
cerca de 20 doenças como 
tuberculose, poliomielite, 
sarampo, hepatite A e B, 
entre outras, inclusive da 
Covid-19.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, durante o feriado a 
Pasta mantém serviços es-
senciais na rede de urgência 
e emergência, enquanto o 
trabalho na Atenção Básica, 
por meio do atendimento nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s), retorna amahã.

“Seguimos para mais uma 

semana de imunização con-
tra a Covid-19 em Suzano. 
Será uma semana mais curta, 
devido ao feriado, mas já 
retornamos com mais uma 
grande operação programada 
para o sábado seguinte com 
o ‘Dia V’ de multivacinação, 
das 8 às 17 horas”, explicou 
o secretário.

A vacinação contra a Covid-19 
contempla a primeira dose 
dos munícipes maiores de 
12 anos; a segunda aplicação 
conforme aprazamento; e a 
dose de reforço dos idosos 
maiores de 60 anos e dos 
profissionais da saúde que 
completaram a segunda 
aplicação há no mínimo 
seis meses, além das pessoas 
imunossuprimidas que to-
maram a segunda dose há 
28 dias ou mais.

Quanto à campanha de 
Multivacinação, o objetivo 
é regularizar a situação das 
pessoas com até 15 anos de 
idade que precisam atualizar 
a caderneta de vacinação. Para 
isso, os pais ou responsáveis 

devem levar os menores de 
idade até um dos 24 postos 
de Saúde com a carteira de 
vacinação em mãos para 
uma análise de quais do-
ses precisam ser aplicadas, 
seja devido a atrasos ou 

necessidade de reforço. 
Serão pelo menos 16 tipos 

de vacinas disponíveis, que 
protegem contra cerca de 
20 doenças como tubercu-
lose, poliomielite, sarampo, 
hepatite A e B, entre outras, 

incluindo a Covid-19. Para 
a faixa etária que está sendo 
imunizada contra o novo 
coronavírus, de 12 a 15 anos, 
não é necessário intercalar 
as vacinas, sendo possível 
recebê-las inclusive no mesmo 

dia. Em caso de necessidade 
de intervalo entre as doses, 
como para aplicação do 
imunizante contra a Febre 
Amarela, os profissionais da 
Saúde deverão identificar a 
situação por meio da cader-
neta e prestarão as devidas 
orientações. 

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), des-
tacou a importância da ação, 
que busca impulsionar a 
cobertura vacinal na cidade. 

“Acredito que com a pandemia 
e toda a mobilização que 
vimos contra a Covid-19, 
refrescamos a memória da 
população quanto a relevância 
das campanhas de vacinação. 
Esse é um assunto urgente 
que não pode nunca ser 
esquecido. Vacinas salvam 
vidas. Por isso convido a 
todos os pais e responsáveis 
que levem suas crianças e 
incentivem-nas a reconhecer 
a importância desse ato. A 
Saúde é o nosso bem mais 
precioso, não podemos des-
cuidar”, alertou.   

Capanha ocorre durante toda a semana, no sábado será a vez do Dia V

Wanderley Costa/Secop Suzano

Poá - A Secretaria de 
Saúde, inicia amanhã uma 
ação de combate à den-
gue em diversos pontos 
do município. O objetivo 
é vistoriar as residências e 
coletar amostras de larvas 
do mosquito Aedes aegypti. 
Os trabalhos seguem até o 
dia 28 deste mês.

O Departamento de Vi-
gilância em Saúde poaense 
percorrerá os bairros da 
cidade para realizar a ava-
liação de densidade larvária. 

“As equipes realizarão visitas 
casa a casa para identificar 
os possíveis focos e coletar 
amostras das larvas com a 
finalidade de combater a 
proliferação da doença. Por 
isso é muito importante que 
os moradores as recebam. Os 
agentes estarão devidamente 
identificados”, ressaltou a 
secretária de Saúde, Claudia 
Cristina de Deus.

Após a realização da co-
leta de amostras, segundo 
o diretor do Departamento 

Saúde dá início amanhã 
a ação de combate ao 
mosquito da dengue

Aedes

de Vigilância em Saúde, 
Leonardo Barbosa Garcia, 
as mesmas larvas serão 
analisadas com objetivo 
de intensificar e identificar 
o grau de infestação do 
Aedes Aegypti no município 
e assim criar estratégias no 
combate ao vetor.

De acordo com o cro-
nograma divulgado pelo 
Departamento, os bairros 
visitados serão a Cidade 
Kemel, Jardim Julieta, Vila 
Bandeirantes, Vila Varela, 
Calmon Viana, Jardim Estela, 
Vila Amélia, Jardim Emília, 
Jardim Nova Poá e Jardim São 
José. “Também visitaremos 
todas as regiões que cercam 
estes bairros. Aproveito para 
solicitar à população que evite 
deixar em suas residências 
objetos que possam se tor-
nar pontos de água parada. 
Assim poderemos, juntos, 
combater a proliferação de 
doenças como a dengue, 
zika vírus e chikungunya”, 
completou Garcia

Poá - Um indivíduo de 20 
anos de idade foi preso pela 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
de Poá, após ser flagrado dentro 
do Centro de Saúde (CSII) 
Farid Domingues, furtando 
um computador, na manhã 
deste domingo.

O alarme do CSII, que 
está localizado, na avenida 
Padre Anchieta, 146, Cen-
tro, foi acionado por volta 
das 9 horas, sendo atendido 
prontamente pela GCM. No 
local, os agentes encontraram 
dentro de uma sala, o indiví-
duo com o computador que 
havia sido desconectado dos 
cabos próximo a uma janela.

“Diante dos fatos, o indivíduo 
e o produto do furto foram 
encaminhados à Delegacia de 
Polícia (DP), onde ficaram à 
disposição da Justiça. Essa é 
mais uma ação da GCM que 
está sempre à disposição da 
população e trabalhando em 
prol da segurança”, afirmou o 
comandante da Guarda Civil 
poaense, Alexandre Guarnieri.

Homem é preso 
tentado furtar 
do CSII durante 
o domingo

Flagra
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Projeto da Ficha Limpa 
continua em discussão 
Propositura que institui lei em âmbito municipal não tem precisão de ser votada no Legislativo

CÂMARA

O Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica Municipal 06/2021, 
de autoria do prefeito Caio 
Cunha (Pode) que institui a 
Ficha Limpa Mogiana segue 
sem previsão de data para 
votação em plenário.

O projeto foi apresentado 
pelo chefe do Executivo como 
uma iniciativa para aumentar 
o controle da gestão pública 
no combate à corrupção e 
evitar que homens e mulheres 
que já foram condenados 
pela Justiça por crimes de 
improbidade administrativa 
e crimes hediondos possam 
ser integrados nos quadros 
da Prefeitura e de autarquias.

A matéria foi apresentada 
pelo poder Executivo no 
dia 21 de setembro, e foi 
encaminhada pela Comissão 
Permanente de Justiça e 
Redação da Câmara no dia 
30 de setembro.

A propositura ainda será 
analisada pela Comissão 
Permanente de Finanças e 

Orçamento para verificar 
sua viabilidade diante dos 
cofres públicos do município. 

“Cada comissão possui até 15 
dias úteis (o equivalente a 
três semanas corridas) para 

apresentar um parecer, seja 
rejeitando ou aprovando para 
votação. Depois de aprovado 
nas comissões, segue para o 
Plenário da Câmara”, explicou 
o Legislativo mogiano.

Entretanto, apesar dos pra-
zos dados pelas comissões da 
Casa de Leis, o critério para 
a inclusão da propositura na 
pauta da Sessão da Câmara 
fica a critério do presidente 

do poder Legislativo. O cargo 
é ocupado neste ano pelo 
vereador Otto Rezende (PSD).

A propositura muda o 
artigo 27-A da Lei Orgânica 
do Município de Mogi das 
Cruzes, e estabelece que a 
cidade não poderá contratar 
num período com menos 
de oito anos pessoas que já 
cumpriram a pena por cri-
mes contra a administração 
pública, crimes hediondos e 
crimes de improbidade no 
exercício do cargo. 

André Diniz

Projeto de lei foi encaminhado para análises das comissões do Parlamento

Diego Barbieri/CMMC

Volta de Morrone depende 
de detalhes burocráticos 

Mogi - O retorno de Zeno 
Morrone Jr. ao comando da 
Secretaria de Saúde depende 
de questões burocráticas 
envolvendo a Prefeitura. A 
expectativa é de que a ofi-
cialização venha a ocorrer 
entre esta e a próxima semana.

Morrone ficou afastado 
por aproximadamente cinco 
meses, desde o dia 15 de maio, 
quando foi anunciada sua 
exoneração devido a fatores 
burocráticos. Na ocasião, foi 
descoberta uma incompati-
bilidade entre o afastamento 
de Zeno Morrone da Polícia 
Científica do Estado de São 
Paulo, o que o impossibilitava 
de assumir a secretaria.

No início de outubro, o Diário 
Oficial do Estado de São Paulo 
publicou a aposentadoria de 
Morrone, tornando-o apto a 
reassumir o cargo que estava 
sendo ocupado de maneira 
interina por Andreia Godoi. 
Desde então, Morrone está se 
inteirando do andamento da 
secretaria, com o intuito de 
assumir plenamente quando 

Secretaria de Saúde

ocorrer a nomeação.
Fontes ligadas à Prefeitura 

avaliam que a confirmação 
do retorno de Morrone para 
a Secretaria de Saúde deve-
rá acontecer entre esta e a 
próxima semana. “Toda a 
documentação e os trâmites 
já foram iniciados, então o 
processo está avançado”.

Zeno Morrone assumiu o 
comando da Pasta em abril, 
após a Prefeitura exonerar 
Henrique Naufel, que estava 

à frente dos trabalhos desde 
2020, com o início da pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

Naufel foi apontado pelo 
Ministério Público como 
responsável pela vacinação, 
de forma irregular, de pro-
fissionais da pasta da Saúde 
que não estavam ligados 
diretamente ao atendimento 
dos pacientes, ou pela gestão 
das unidades de saúde respon-
sáveis pelo atendimento na  
pandemia. (A.D.)

Morrone, ao lado de Caio Cunha, deve reassumir Pasta

Gabriel Bispo/PMMC

Gabriel Marangoni vence 
Campeonato de Jiu-Jitsu

Mogi - O mogiano Gabriel 
Marangoni de Oliveira, 30 
anos, da equipe Marangoni BJJ/
Caio Terra, conquistou neste 
final de semana o campeonato 
mundial de Jiu-Jitsu na mo-
dalidade sem kimono (“No 
Gi”). O torneio internacional 
foi disputado na cidade de 
Garland,Texas (EUA).

Gabriel competiu na 
categoria Peso Pena, para 
pessoas com limite de peso 
até 67,5kg. Das quatro lutas 
que disputou, venceu uma 
por desistência e três por 
submissão do oponente. “Ele 
venceu todas as lutas que 
disputou sem perder um 
único ponto, foi uma exibição 
de primeira linha”, apontou 
Rafael Marangoni, irmão do 
campeão mundial.

A conquista do campeonato, 
segundo Rafael, é um dos 
grandes objetivos não apenas 
na temporada 2021, como 
um marco para a academia. 

“Este é um torneio de prestígio 
e coloca a nossa academia e 
a nossa cidade no mapa do 

Nos EUA

esporte”, afirmou o treinador.
Gabriel Marangoni come-

çou a treinar aos 14 anos e, 
agora aos 30 anos, chega ao 
seu maior triunfo no esporte, 
até o momento. “No final 
do ano, ele vai disputar o 
Campeonato Mundial de 
Jiu-Jitsu em Anaheim/CA 
(EUA)”, apontou Rafael.

Esta não é a primeira con-
quista da academia Maran-
goni em 2021. No final de 
setembro, dez dos doze atletas 

da delegação mogiana que 
disputaram o Campeonato 
Paulista de Jiu-Jitsu em Osasco, 
conquistaram medalhas. No 
total, foram cinco de ouro, 
três de prata e duas de bronze 
nas categorias Pena, Pluma, 
Médio e Meio-Pesado.

A Academia Marangoni 
fica na rua José Alves dos 
Anjos, nº 140 - próximo à 
estação Mogi das Cruzes da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). (A.D.)

Campeonato vencido por Gabriel ocorreu no Texas

Divulgação

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde abre, amanhã, às 16 
horas, novos agendamentos 
online para primeira, segunda 
e terceira doses de vacina 
contra a Covid-19. Os inte-
ressados devem ficar atentos 
às atualizações no sistema 
www.cliquevacina.com.br .

Serão disponibilizadas: pri-
meiras doses de Pfizer para 
jovens e adolescentes de 12 
a 17 anos e de CoronaVac 
para adultos com 18 anos ou 
mais; segunda dose de Pfizer 
para quem tomou o mesmo 
imunizante até o dia 20 de 
agosto ou AstraZeneca até 
30 de julho; segunda dose de 
CoronaVac para quem tomou 
a primeira até 24 de setembro; 
e terceira dose de CoronaVac 
para idosos com 60 anos 
ou mais que completaram 
o esquema vacinal há pelo 
menos seis meses.

Mogi das Cruzes já aplicou 
um total de 601.131 doses, 
das quais 336.744 primeiras 
doses; 249.586 segundas doses; 
10.074 doses únicas e 4.727 
terceiras doses. Desta forma, 
o município já atingiu 94% 
de cobertura entre adultos 
com primeira dose e/ou dose 
única e 77% com duas doses .

Saúde abre novos 
agendamentos 
online para 
vacinação

Covid-19

A matéria foi 
apresentada pelo 
poder Executivo 
no dia 21 de 
setembro
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Espetáculo literário 
ocorre na próxima quinta

Mogi- O publico pode-
rá prestigiar o Espetáculo 
Literário “Ainda Somos 
os Mesmos?”, na próxima 
quinta-feira, às 20 horas,  
no Theatro Vasques. O es-
petáculo traz ao palco 4 
intérpretes e uma bailarina, 
da Trupe Ler, que conta com 
a participação de Carla Pozo, 
Bianca Ortiz, Cadu Damian, 
Beatriz Pozo, Rodolfo Leal, 
Janaina Ferreira e Rodrigo 
Fernandez.

No espetáculo serão apre-
sentados poemas, tanto de 
autores consagrados como de 
mogianos. Também conta com 
a presença dos convidados 
poetas e artistas, Raimundo 
Alves, Marcos Villas, João do 
Espírito Santos, Dany Borges, 
Nilza Gomes, Margarete Brito 
e Du Ramsés. Uma leitura 
além do papel, uma leitura 
de mundo, uma leitura de 
nós, cenas que trazem o 
universo separado de cada 
um e como estamos unidos 
por sentimentos e ações.

Fazendo um convite para 

Theatro Vasques

os presentes de uma gostosa 
conexão onde deixamos de 
ter a divisão palco e plateia, 
o público ganha voz para 
sermos todos uma grande 
trupe. Objetivo Cultural: 
contribuir para que as pessoas 
conheçam escritores e artistas 
da região, junto a autores 
consagrados, valorizando 
o fazer artístico, a Arte e a 
Literatura como ferramenta 
de reflexão e aprendizado, 
resgatar a cultura de recitar 
poesias, despertar o gosto 
pela leitura e formação de 
público.

Será realizada a troca de 
convites por roupas, em prol 
das ações desenvolvidas 
pelo Instituto Léa Campos. 

Instituto
O Instituto Léa Campos 

é uma organização sem fins 
lucrativos, que atua desde 
2018, com a finalidade de 
promover o desenvolvimen-
to local através da educa-
ção criativa. Sua missão é 
atuar junto às comunidades, 

desenvolvendo programas 
educacionais, utilizando a 
cultura como ferramenta de 
cidadania para transformar 
a vida. Sua metodologia é 
baseada na sustentabilidade 
dos programas sociais rea-
lizados e para isso utilizam 
do empreendedorismo social 
como modelo. 

Todas as novidades podem 
ser conferidas por meio das 
redes sociais. Instagram no 
perfil oficial @institutolea-
campos e @bazarilc .

Além do publico poder 
ter uma noite de contado 
com a arte, também poderão 
ajudar nas ações do Insti-
tuto com a troca de roupas. 
Os convites são limitados, 
obedecendo todos os pro-
tocolos de segurança. 

A troca de convites pode 
ser feita na loja Nakamu-
ra das 9 às 17 horas, na 
avenida São Paulo, nº 75, 
em Mogi das Cruzes. Mais 
informações e reservas no 
Whatasapp do Instituto Léa 
Campos 4724-2432

Programa SOU cadastra quase 
200 voluntários em um mês
Grupo irá atuar como assistente de ações e projetos voltados para população em situação de vulberabilidade

FUNDO SOCIAL 

 O programa de voluntariado 
do Fundo Social de Solida-
riedade de Mogi das Cruzes 
(SOU) já cadastrou, desde seu 
início em setembro deste ano, 
quase 200 voluntários para 
atuar como assistentes de 
ações e programas voltados 
para a população em situação 
de vulnerabilidade.

O SOU surgiu como uma 
ferramenta para unificar as 
ações realizadas no muni-
cípio e reforçar o papel do 
voluntariado na prestação de 
serviços para a comunidade. 
Em números exatos, o Fundo 
Social de Solidariedade con-
tabilizou 180 pessoas que se 
cadastraram no primeiro mês 
de funcionamento.

Segundo o Fundo Social de 
Mogi, os voluntários podem 
ser utilizados tanto em ações 
permanentes quanto em eventos 
singulares. Um dos exemplos 
de ações permanentes é o 
banco de perucas do projeto 
Cabelegria, voltado para o 

atendimento às mulheres 
que estão em tratamento 
de quimio e radioterapia 
contra o câncer: “Lá, somente 
voluntários atuam”, explicou 
a direção.

Um dos eventos especiais 
que contou com a participação 

dos voluntários do SOU 
foi no evento “Redescubra 
Mogi” de cinema, realizado 
no aniversário da cidade, 
em 1º de setembro, para 
o atendimento ao público, 
logística e organização das 
atividades.

Questionados pela pro-
gramação no final do ano e 
a utilização das equipes do 
banco de voluntários, os 
gestores do Fundo Social 

informaram que eles serão 
convidados a participar das 
ações “tão logo elas sejam 
confirmadas na agenda”.

O Fundo Social de 

Solidariedade de Mogi das 
Cruzes vem desenvolvendo 
atualmente ações para atendi-
mento às famílias em situação 
de vulnerabilidade com a 
crise econômicas, medidas de 
combate à pobreza menstrual, 
além da retomada de cursos 
de qualificação profissional 
para reposicionamento no 
mercado de trabalho. Anual-
mente as ações são reforçadas 
junto às famílias vulneráveis, 
com a distribuição de cestas 
de Natal e brinquedos para 
crianças e pré-adolescentes.

André Diniz

São Paulo lança atendimento móvel para população em situação de rua

Divulgação

O SOU surgiu 
como uma 
ferramenta para 
unificar as ações 
realizadas no 
município
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Cecília confessa ao Padre que quando esteve no hospital se sentiu como 

mãe de Dulce Maria.

GLOBO, 17H55

Malhação - Sonhos
Duca tenta convencer Nat a desistir de fugir e revelar a Lobão que eles 

estão juntos. .

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
eopoldina exige que Luísa convença Pedro a desistir de casá-la. Dumas, 

Gastão e Augusto chegam à casa de Luísa. Nicolau alerta Celestina sobre 

Nino. Lupita garante a Batista que descobriu como se livrar de Lota. Tonico 

humilha Dolores. Dumas revela a Teresa, Pedro e Luísa que tanto Gastão 

quanto Augusto acreditam que desposarão Isabel.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Dom confronta Sabine e diz que ela e Tânia estão tramando para separá-lo 

da família biológica. Dom termina o relacionamento com Tânia. Cristóvão se 

emociona quando Madalena o chama para voltar a morar com ela.

GLOBO, 21H00

Império
Silviano confronta e ofende José Alfredo. Maria Marta defende Silviano, e 

Maria Clara questiona a mãe. Xênia troca os sapatos de Juliane. Através da 

câmera instalada na sala de José Alfredo, Maurílio ouve quando o Comendador 

afi rma que o denunciará à polícia. Elivaldo e Tuane se reconciliam. Maurílio 

se prepara para atirar contra José Alfredo. Silviano deixa a mansão. Maurílio 

liga para Marcão.

RECORD, 21H

Gênesis
Sheshi passa por um aperto no palácio. Potifar faz uma importante descoberta. 

José interpreta os sonhos de Atarum e Shareder.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Cidade
mineira
que atrai

esotéricos

Rendeira, 
bordadeira,
ceramista
ou tecelã

Lago, em
francês

Insistir
com

teimosia

Sugestão 
útil

Nociva

Tortilha de
milho em
formato

triangular

Estatal que
explora a
camada do

pré-sal

(?) Lobo, 
compositor
brasileiro

A madrinha,
em relação
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do afilhado 

"Desenvol-
vimento",
em BNDES

As narrati-
vas com
conteúdo

crível

Grito que 
comemora
uma série
de dribles

Fluido que
umedece o
alimento
na boca

(?) Monu-
mental, 

avenida de
Brasília

Número de
cores do
arco-íris

(?) Rodri-
gues, can-
tor falecido
em 2014

Título de
soberano
da antiga

Pérsia

Vladimir
Putin

Amostra (?), meio
de divulgação de

produtos

Pleonas-
mos

Conceito
freudiano

Apresentadora do
programa "Amor &

Sexo", na Globo
A 6ª nota musical

(?) salarial: limite de
vencimentos para

funcionários públicos
determinado por leiFavoritos;

preferidos
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de esmalte
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base de
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Laçada

Latitude
(abrev.)

Poeta co-
mo Orfeu

Emmily
Pinheiro,

atleta 
Aquele que
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ência de 

hemoglobi-
na (Med.)

Consoantes
de "rijo"

Cintura de
calças

Babás;
pajens
Cheiro

agradável

Mike
Tyson, ex-
pugilista
dos EUA

Variedade
de laranja

menos
ácida

Sufixo de "febril"
(Gram.)

"Se (?) Rua Fosse Mi-
nha", cantiga popular

Utensílio
de origem
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presente

em mesas
de chás 
de bufês

Moluscos
bivalves 

geralmen-
te comes-

tíveis
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Doença evi-
tada com

vacina

O canudo,
por dentro
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SRDIJAIR
SAMOVARXA
OSTRASCOS

3/air — lac. 4/ragu. 5/nacho. 7/samovar.

Só depende de nós 
de que forma vamos 
encarar um novo dia, 
uma nova dificuldade, 
uma mudança, ou de 
uma forma geral a 
própria vida.

Em cada um de 
nós vive o poder 
da escolha, o 
poder de lutar ou 
desistir, de seguir 
em frente ou recuar. 
Por vezes parece 
difícil, impossível, 
mas quando existe 

MOMENTO
especial

SÓ DEPENDE DE NÓS...

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: OTILIA DOS ANJOS NUNES DE ALMEIDA

MIRIAM MASSAE DE AGUIAR; SUKUI JOSE DE MORAES

DIA 13 

ANTONIA MARIA DE MEIRELLES

ARAY COELHO DE M. ARRUDA BOTELHO

Hoje é seu aniversário, um dia mais que especial. Que Deus possa 

realizar tudo que você deseja. Parabéns!

“ Energia positiva é o melhor presente 
que a gente pode receber.”

 cultura@jornaldat.com.br

verdadeira vontade 
de lutar, tudo se torna 
superável.

Então não desista 
nunca, por mais 
impossível que 
pareça, tudo é 
possível! O poder está 
em você, o poder de 
querer, o poder para 
fazer, o poder para 
mudar!
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21,8 mil romeiros passam pela 
Dutra em direção a Aparecida
Apesar das profissões de fé, caminhada dos peregrinos à Basílica de Aparecida registrou acidentes com mortes

ROMARIA

Um levantamento da con-
cessionária CCR/Nova Dutra 
apontou que pelo menos 
21,8 mil pessoas passaram 
pela rodovia presidente Dutra 
(BR-116) rumo ao Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida.

O número foi apurado em 
dois pontos de checagem, 
localizados nas cidades de 
Pindamonhangaba (sentido 
Rio) e Itatiaia (RJ) (sentido 
São Paulo), utilizados pelos 
peregrinos de todo o país. 

O uso da rodovia pelos 
romeiros acaba por causar 
acidentes, principalmente 
atropelamentos pelo uso do 
acostamento e da via, onde em 
alguns trechos acabam dispu-
tando espaço com motocicletas, 
automóveis e caminhões.

Segundo a concessionária, 
desde o dia 1º de outubro até 
ontem foram registrados 19 
casos de atropelamento na 
rodovia sentido Rio, de costas 
para o tráfego na estrada. Destes, 
quatro romeiros morreram, três 
ficaram gravemente feridos, seis 

Além da rodovia Presidente Dutra, romeiros do Alto Tietê utilizaram a Rota da Luz

com ferimentos moderados e 
seis vítimas leves.

Além da Dutra, romeiros do 
Alto Tietê também utilizam 
outras rotas - como é o caso 
da Rota da Luz, uma trilha 
que segue pelas cidades de 
Mogi das Cruzes, Guararema 
e Jacareí.

O fluxo de veículos no feriado 
de Nossa Senhora Aparecida 
ainda não foi divulgado pela 
Nova Dutra. Questionada pela 
reportagem, a concessionária 
informou que os números 
serão divulgados depois da 
volta do feriado.

A concessionária Ecopistas, 

responsável pelo corredor 
Ayrton Senna/Carvalho Pinto 
(SP-070) contabilizou entre 
a meia-noite de sexta-feira 
e a meia-noite de domingo 
367.987 carros em direção ao 
santuário, com dez registros 
de acidentes na estrada, sendo 
um atropelamento. 

Grupo Caminhada com Maria/Divulgação

André Diniz


