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Proximidade do verão liga 
alerta contra dengue na região

Chegada do calor é acompanhada das chuvas, período mais favorável para a proliferação do mosquito Aedes aegypti

Com o início do período de 
chuvas na região Sudeste, algu-
mas das cidades do Alto Tietê 
começam a se preparar para as 
medidas de combate à prolifera-
ção do mosquito Aedes aegyp-
ti, responsável pela transmissão 
das doenças chamadas “arbo-
viroses”, como dengue, zika e 
chikungunya. A medida vem 
para frear o aumento nos casos 
de dengue, que apresentou um 
crescimento em três das cidades 
mais populosas do Alto Tietê 
entre os anos de 2020 e 2021.  
Cidades, página 4

No centro

Poá abre na 
terça-feira a 
Loja do Bem
Cidades, página 3

Prefeituras já desenvolvem medidas para combater o mosquito

Divulgaçãoi

Leitos Covid

Baixa ocupação abre espaço 
para tratar outras doenças

Tanto nas unidades de Enfermaria como em  UTIs, 
número de internados segue baixo. Cidades, página 6
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SUZANO

  Fundo Social disponibiliza ingressos 
para amistoso de vôlei. Cidades, página 4
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DEVOTOS PARTICIPAM DE 
MISSA E ALMOÇO MINEIRO

Festa do Divino

Fiéis vão retomando atividades presenciais. Cidades, página 5

Natália Amschinger/Divulgação 



Domingo, 17 de outubro de 20212 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

EDUCADORES AMBIENTAIS
Os participantes da terceira turma do 
Curso de Educadores Ambientais Lo-
cais, promovido pela Secretaria Muni-
cipal do Verde e Meio Ambiente, será 
para quem mora em Biritiba Ussu, 
Boa Vista, Capela, Capixinga, Cocue-
ra, Manoel Ferreira, Porteira Preta e 
Vila Moraes. As inscrições poderão 
ser feitas até 10 de janeiro de 2022, 
com as aulas tendo início no dia 12 de 
janeiro do ano que vem.

DOUTORES PALHAÇOS
O Instituto Julio Simões leva, nes-
te mês, o Programa Julio Cidadão e 
seus 22 voluntários da ação Doutores 
Palhaços para animar a ala infantil 
da Santa Casa de Mogi das Cruzes. 
O programa, inspirado na técnica de 
“médico-palhaço”, faz a formação dos 
colaboradores voluntários da Simpar 
como “doutores palhaços” para atuar 
nos ambientes hospitalares na figura 
de um médico/palhaço.

RECAPEAMENTO
As equipes da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos realizaram o reca-
peamento do trecho 2 da rua Coronel 
Cardoso de Siqueira, entre a rua Joa-
quim de Mello Freire Júnior e o Con-

junto Cocuera. São, ao todo, 1.200 me-
tros lineares contemplados com a troca 
do asfalto. O programa como um todo 
atende a um total de 41 ruas e avenidas, 
o que contempla aproximadamente 30 
bairros. O investimento da Prefeitura 
nos trabalhos é de aproximadamente  
R$ 24,5 milhões e os recursos pro-
vêm de um financiamento junto ao 
Banco do Brasil.

CATA-TRECO
A Secretaria de Governo de Suzano 
deu início a um novo cronograma da 
Operação Cata-Treco. O serviço deve 
se estender até 26 de outubro. Ao lon-
go do período, 20 bairros serão aten-
didos pela iniciativa, além da área 
central da cidade, que receberá uma 
força-tarefa hoje. Uma das equipes 
abrangerá o Jardim Portugália, Jar-
dim Belém, Jardim Nazaré, Jardim 
Natal, Jardim Bela Vista, Jardim Mi-
riam, Jardim Maneira, Vila Santana, 
Jardim Lazzareschi e Jardim Maitê. A 
outra percorrerá os bairros Vila Fáti-
ma, Parque Buenos Aires, Jardim Três 
Américas, Estância São Luís, Cháca-
ra das Hortências, Jardim das Lavras, 
Jardim das Lavras Mirim, Parque Pal-
meiras, Parque das Cerejeiras e Jar-
dim Restinga.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Olho na saúde

É 
de conhecimento de todos que 
a pandemia de coronavírus (Co-
vid-19) começa a dar sinais de re-
cuo graças ao avanço da vacinação, 

bom pelos menos por enquanto e esperamos 
que regrida cada vez mais, mas, pelo andar da 
carruagem, os dias mais complicados pare-
cem ter ficado para trás. Com a Covid (quase) 
sob controle, está na hora de os moradores do 
Alto Tietê ficarem atentos a outros possíveis 
problemas de saúde.

A pandemia afastou boa parte das pes-
soas das consultas médicas que nada tem a 
ver com o coronavírus, claro que isso ocor-
reu pelo medo de contrair uma doença que 
ninguém sabia do que era capaz, mas agora 
é hora de mudar isso.

Há demais enfermidades cujo a reputação a 
medicina e a população em geral conhecem há 
muito tempo, e uma delas é o câncer. Outu-
bro e novembro são os meses em que se mais 
destacam os programas e projetos para infor-
mar a população sobre os riscos do câncer de 
mama, que ocorre com maior frequência nas 
mulheres, e o de próstata, exclusivo do uni-
verso masculino. Para esse engajamento foram 

instituídos o Outubro Rosa, para mulheres, 
e o Novembro Azul, dedicado aos homens.

Um dos estudos que mostram preocupação 
com a procura para o tratamento e o diagnós-
tico do câncer de mama está em um estudo 
feito pela Inteligência em Pesquisa e Consul-
toria (Ipec) que aponta uma queda de 45% na 
procura por mamografia, um dos principais 
exames para detectar a doença. Outro ponto 
que mostra tanta preocupação quanto o pri-
meiro vem de uma pesquisa de Brasília, mais 
precisamente da Sociedade Brasileira de On-
cologia Clínica (SBOC), informando que 74% 
dos médicos oncologistas informaram que 
pelo menos um paciente interrompeu o tra-
tamento contra o câncer durante a pandemia.

Isso não pode mais continuar assim, todos 
sabemos que as consequências do câncer são 
gravissímais e fatais, por isso o tratamento não 
pode ser descontinuado ou a procura por um 
diagnóstico de algo suspeito não pode ser 
menosprezado.

Com todo cuidado que ainda devemos ter 
em razão da Covid-19, que ainda anda por 
ai, é hora de cuidar de outros problemas que 
podem nos fazer mal.

O requisito fundamental 
na exposição da Palavra de 
Deus é a necessidade de pre-
servar o equilíbrio da verdade. 
Duas coisas são indisputáveis: 
Deus é soberano, o homem 
é responsável. O perigo está 
em salientar indevidamente 
uma delas, e de negligenciar 
a outra. 

No livro Deus é Soberano 
nos mostra o erro de ressal-
tar a soberania de Deus, sem 
acentuar, ao mesmo tempo, 
que a criatura é responsável, 
tende ao fatalismo; preocu-
par-se tanto em manter a 
responsabilidade do homem, 
ao ponto de perder de vista a 
soberania de Deus, é exaltar 
a criatura e rebaixar o Cria-
dor. Então, o homem avança 
além da vontade de Deus, e 
vai criando as asas da autono-
mia que gera em sua mente a 

O Deus-Homem e o Homem-Deus

ARTIGO
Mauro Jordão

falsa convicção de ter o po-
der para realizar, sem limites, 
tudo o que pensa. 

O apelo sedutor da auto-
divinização faz as pessoas se 
filiarem a seitas, que em sua 
maioria afirmam que ao pra-
ticar os seus ensinos você po-
derá alcançar sua divindade 
inerente, porque todos nós te-
mos as partículas de Deus. O 
livro “O Segredo” nos ensina 
a Lei da Atração; você pede 
e recebe, a tua “palavra” tem 
poder, você é deus. 

O líder da Nova Era, Davi 
Spangler, diz que pela “evolu-
ção cósmica” você pode atin-
gir a divindade: “Quando o 
homem entrou no caminho 
do ‘eu’, entrou numa grande 
aventura criativa ao aprender 
o significado da divindade e 
tomar sobre si a responsabi-
lidade de um mundo micro-

cósmico, no qual ele é deus. 
O ser que ajuda o homem a 
alcançar esse estágio é Lúcifer, 
o anjo da evolução humana 
que possui o espírito de luz”. 

Na Bíblia, Lúcifer foi o anjo 
que se rebelou contra Deus, 
com soberba e desobediência, 
ao desejar ser igual a Deus 
e foi lançado do céu para a 
Terra com um terço dos an-
jos, também, rebelados. Seu 
nome é Satanás e os anjos re-
beldes, demônios. Deus se fez 
homem, Deus-Homem, para 
morrer na cruz para nos sal-
var, sendo oferta de amor. O 
homem se iguala a Satanás 
quando busca ser deus, ho-
mem-deus, sofrendo, assim, a 
maldição espiritual da morte 
eterna. Deus é Senhor e nós 
servos, mesmo sendo rebeldes.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Saspe terá mais uma edição 
do ‘Mulheres’ ano que vem
Iniciativa busca homenagear as mulheres da cidade; prazo para indicação já começou

‘FAZENDO HISTÓRIA’

Suzano - O Serviço de 
Ação Social e Projetos Espe-
ciais (Saspe) se prepara para 
mais uma edição do evento 

“Mulheres Fazendo História 
na Cidade de Suzano”. Por 
meio de indicação popular, 
a iniciativa homenageia mu-
lheres ou grupos femininos 
que promoveram avanços 
na cidade. Qualquer pes-
soa pode indicar um ou 
mais nomes por meio do 
link bit.ly/MulheresFazen-
doHistoria2022 até 16 de 
novembro. Ao todo, serão 
oito selecionadas para a 
homenagem, programada 
para 8 de março de 2022, 
quando é celebrado o Dia 
Internacional da Mulher.

Esta é a terceira edição 
do projeto, que teve início 
em 2020, com uma ceri-
mônia sediada no Teatro 
Municipal Dr. Armando 
de Ré. Em 2021, a inicia-
tiva foi adaptada para o 
formato virtual devido à 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19). Na ocasião, as 
homenageadas tiveram a 
trajetória narrada por meio 
de um mini-documentário 
produzido em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Comunicação Pública.

Para o ano que vem, a 
expectativa é de que o projeto 
possa retomar a cerimônia 
presencial, mas mantendo 
a essência documental. De 
acordo com a dirigente do 
Saspe, a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi, o ob-
jetivo é dar visibilidade 
e resgatar a memória de 
mulheres que promoveram 
avanços sociais na comu-
nidade suzanense e que, a 
partir desse protagonismo, 
puderam contribuir com o 
crescimento sócio, político, 
econômico e cultural da 
história do município. 

“Ao longo dessas duas pri-
meiras edições percebemos 
com ainda mais nitidez a 
importância desse projeto. 
Por meio da indicação po-
pular, enaltecemos grandes 
mulheres da nossa cidade e 
tivemos a oportunidade de 
conhecer e dar visibilidade 
a outras histórias até então 
desconhecidas para a grande 
maioria das pessoas. Suzano 
é uma cidade formada por 
mulheres fortes, que nem 
sempre estão nos holofotes, 
mas que estão fazendo a 
diferença na comunidade. 

Poá - O município inaugura 
nesta terça-feira, a “Colete 
e Troque”, unidade da Loja 
do Bem, que é gerida por 
meio da parceria entre a 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais e Serviços 
Urbanos e a Organização 
Não Governamental (ONG) 
Espaço Urbano. 

A primeira loja do desti-
nada à troca de recicláveis 
por produtos, segundo 
a responsável pela Pasta, 
Claudete Canada, já conta 
com outras unidades nas 
cidades de Salesópolis e 
Guararema. “Nestas cidades, 
as Lojas do Bem obtiveram 
um excelente resultado, 
sendo muito bem aceitas e 
utilizadas pela população”, 
afirmou.

“O munícipe pode escolher 
os produtos e pagar com a 
referida moeda que só terá 
validade na loja. As trocas 
são por produtos diversos 
e vouchers doados pelos 
comércios da cidade, por 
meio de parcerias. Tudo 
disponível na própria Loja”, 
afirmou Claudete. Para a 
manutenção do projeto, será 
necessária a realização de 
parceria com os comércios 
da cidade para obter doações 
de produtos, que serão ad-
quiridos pela população. A 
iniciativa também conta com 
a parceria da Cooperativa 
de Reciclagem Unidos pelo 
Meio Ambiente (Cruma) e 
da Secretaria de Cultura.

O sistema de coleta 
converte 30 unidades de 
materiais doados em uma 
moeda social. A partir de 
30 moedas acumuladas, o 
consumidor poderá realizar 
as trocas. Esta é uma forma 
inovadora e responsável 
de fortalecer o fomento à 
educação social e ambiental, 
além de reforçar o valor 
de destinar os resíduos 
adequadamente.

“Vale ressaltar, que adotando 
estas pequenas atitudes na 
nossa rotina e preparando 
a casa ou empresa para 
separar corretamente o lixo, 
estaremos exercendo uma 
das melhores maneiras de 
ajudar na preservação do 
meio ambiente”, finalizou 
a secretária.

A Loja do Bem “Colete e 
Troque” está localizada nas 
dependências da Praça da 
Bíblia, na rua Vicente Guida, 
s/n, centro. O horário de 
atendimento será de terça 
e quinta-feira, das 9 horas 
ao meio-dia e das 13 às 
16 horas.

Loja do Bem 
será inaugurada 
nesta terça-feira 
no centro

Colete e Troque

Esta é a identidade do nosso 
povo que merece sempre 
ser lembrada”, afirmou.

Para indicar uma home-
nageada, basta preencher o 
formulário disponível em 
bit.ly/MulheresFazendoHis-
toria2022. O documento é 
dividido em duas seções, 
sendo a primeira volta-
da aos dados pessoais do 
proponente e a segunda 
específica sobre a mulher 
ou grupo feminino sugerido.

A diretora de projetos do 
Saspe, Sandra Lopes Nogueira, 
também lembrou que as 
informações são sigilosas e 
qualquer pessoa pode fazer 
essa indicação uma ou mais 
vezes. “Se você conhece a 

história de uma mulher 
inspiradora, que fez ou que 
faz o bem na comunidade, 
promove melhorias ou se 
dedica a alguma atividade 
especial, indique ela para 
essa homenagem. Desco-
brimos histórias incríveis 
que devem e merecem ser 
ampliadas”, completou.

Em 2020, as indicadas e 
selecionadas foram: Rede 
Feminina de Combate ao 
Câncer; Comissão da Mu-
lher Advogada; Associação 
de Assistência à Mulher, 
ao Adolescente e à Crian-
ça Esperança (AAMAE); e 
Patrulha Maria da Penha, 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM). Também foram 

escolhidas as histórias da 
educadora Cláudia Adriana 
Oliveira, da advogada El-
vira Pavésio, da jornalista 
Edmara Martins Soares e da 
merendeira Silmara Moraes.

Já em 2021, a edição re-
lembrou a luta das mulheres 
por trás do Grupo Apoio 
Autista (GAA Suzano), da 
ONG Esperança e Destino, 
da prática oriental Lian Gong, 
da Associação de Apoio 
para Deficientes Visuais 
de Suzano (AADEVIS) e 
da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae), além de destacar 
as histórias da empreen-
dedora Michele Oliveira 
e das voluntárias Shirley 

Rodrigues e Luciana Souza 
dos Santos Cavalcante.       

Reconhecimento
No último mês de setembro, 

o projeto “Mulheres Fazen-
do História na Cidade de 
Suzano” foi homenageado 
na Câmara de Suzano. O 
requerimento do Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Mulher (CMDM) foi 
aprovado por unanimidade 
na Casa de Leis durante 
sessão ordinária. A moção 
de aplausos de autoria dos 
vereadores visa reconhecer 
a importância da iniciativa 
para valorização do pro-
tagonismo feminino na 
construção do município.

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

Confi ra todas as opções 
de parcelamento em 
mogidascruzes.sp.gov.br.

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

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
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Chegada das chuvas acende 
sinal de alerta contra dengue
Mogi das Cruzes, Suzano e Poá, municípios ouvidos pela reportagem, tiveram aumento de casos da doença

PREVENÇÃO

Região - Com o início do 
período de chuvas na região 
Sudeste, algumas das cidades 
do Alto Tietê começam a se 
preparar para as medidas 
de combate à proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, 
responsável pela transmis-
são das doenças chamadas 

“arboviroses”, como dengue, 
zika e chikungunya. A medida 
vem para frear o aumento 
nos casos de dengue, que 
apresentou um crescimento 
em três das cidades mais 
populosas do Alto Tietê 
entre 2020 e 2021.

A Vigilância Epidemiológica 
de Mogi das Cruzes informou 
que foram retomadas as 
vistorias e ações educativas 
com foco na prevenção nos 
imóveis. A Secretaria de 
Saúde destacou que deve 
evitar objetos e situações, 
como água em pneus, vasos, 
potes, piscinas, caixas d’água 
e outros receptáculos em 
quintais, jardins e outras 

áreas. Em 2020, a cidade 
registrou 36 casos positivos 
de dengue, enquanto que até 
sexta-feira foram feitos 81 
casos positivos da doença.

A prefeitura de Poá informou 
que, por meio da Vigilância 

em Saúde, realizará até o 
dia 28 de outubro ações de 
avaliação de densidade larvá-
ria, que prevê a vistoria nas 
residências com o objetivo 
de coletar amostras de larvas.

“Posteriormente as mesmas 

serão analisadas com o obje-
tivo de identificar o grau de 
infestação do Aedes aegypti 
no município”. Poá é outra 
cidade que teve mais casos 
neste ano de dengue: en-
quanto que em 2020 foram 

dez confirmações, em 2021 
foram 29 casos positivos.

Em Suzano, o setor de 
Controle de Zoonoses in-
formou que começou neste 
mês a avaliação de den-
sidade larvária, seguindo 

recomendações do Ministério 
da Saúde. Nela, os agentes 
municipais atuam na iden-
tificação de possíveis focos 
do mosquito Aedes aegypti, 
que transmite dengue, zika e 
chikungunya, mensurando o 
nível de infestação. “A ação 
ocorre em toda a cidade por 
amostragem, ou seja, em tre-
chos dos bairros, com visitas 
aos domicílios”, explicou.

Segundo a administração 
suzanense, em 2020 foram 
registrados 35 casos de dengue. 
Já no período entre janeiro 
e outubro, foram 73 casos 
confirmados.

André Diniz

Além da dengue, mosquito Aedes aegypti também é o transmissor do zika vírus e da chikungunya

Venilton Kuchler/ANPr

Fundo Social dispõe de 500 
ingressos para amistoso

Suzano- O Fundo Social 
de Solidariedade promove 
amanhã a troca de ingressos 
para o amistoso do Suzano 
Vôlei. Os tíquetes, que poderão 
ser trocados por alimentos 
não-perecíveis a partir das 9 
horas, garantem entrada na 
partida contra o Sesi-SP. O 
jogo está programado para 
às 18 horas desta terça-feira 
(19/10), na Arena Suzano. 
Essa será a primeira partida 
do time suzanense com pú-
blico presente.

Para adquirir o ingresso 
social, o interessado deverá 

ir até térreo do Paço Muni-
cipal Prefeito Firmino José 
da Costa (rua Baruel, 501 – 
centro), a partir das 9 horas 
de segunda-feira. Cada tíquete 
será trocado mediante a, pelo 
menos, um quilo de alimento 
não-perecível, sendo dispo-
nibilizada até cinco entradas 
por pessoa.  Ao todo, serão 
500 ingressos para a ação 
gratuita.

De acordo com a presidente 
do órgão municipal, a primeira-

-dama Larissa Ashiuchi, a 
iniciativa deve repetir o sucesso 
de operações anteriores. Em 

2019, uma troca semelhante 
ocorreu durante os amistosos 
da seleção brasileira feminina 
de vôlei em Suzano. “Desta vez, 
as equipes do Fundo Social 
estarão com 500 tíquetes para 
troca a partir das 9 horas. O 
atendimento seguirá conforme 
a demanda, lembrando que 
cada pessoa pode pegar até 
cinco ingressos mediante a 
doação de um quilo de alimento 
para cada tíquete. Essa é uma 
grande ação que estamos 
animados em compartilhar, 
aliando a solidariedade ao 
esporte”, disse.

Suzano Vôlei

Mogi Shopping promove 
Encontro de Carros Antigos

Mogi- O primeiro veículo 
motorizado do mundo, o 
Patent-Motorwagen, do 
atual grupo Mercedes-Benz, 
foi popularizado há cerca 
de 135 anos e um dos raros 
exemplares dessa relíquia 
já está em exposição no 
Mogi Shopping fazendo 
um convite para que os 
apaixonados pelos clás-
sicos que nunca saem de 
moda confiram hoje mais 
uma edição do Encontro de 
Carros Antigos, das 10 às 16 
horas, no estacionamento 
perto do Boulevard.

Outras raridades como 
Ford Quadriciclo de 1896 
(primeiro veículo desen-
volvido por Henry Ford) e 
o elegante Mercedes-Benz 
350 SL conversível 1972 
também estão em exposição 
no centro de compras e 
entretenimento. Os clientes 
que passarem pelo Encontro 
de Carros Antigos, hoje, vão 
conferir ainda Caminhão de 
Bombeiro e ônibus antigos, 
os Fordinhos dos anos 20, 

Hoje

modelos usados por jipeiros, 
Fuscas de diversas linhas 
da Volkswagen, Cadilacs 
anos 40 e 60, entre outros.

A viagem no tempo para 
relembrar diferentes épocas 
que marcaram a história 
mundial será embalada 
com a Rádio Vitrola, sempre 
tocando sons para testar a 
memória.

“O gosto por carros antigos 
é um estilo de vida, a gente 
acaba mergulhando nesse 
universo e descobrindo muito 
sobre a história. Estamos 
retomando os encontros 
em grande estilo, reunin-
do a família e os amigos, 
como gostamos. Será um 
domingo especial”, contou 
Paulo Gomes membro da 
diretoria do Clube de Carros 
Antigos de Mogi das Cruzes 
(CCAMC).

Entrada
O evento vai arrecadar 

alimentos e fraldas geriá-
tricas tamanho GG para o 
Instituto Pró+Vida de Mogi 

das Cruzes. Os expositores 
vão doar, cada um, 2kg de 
alimentos e os visitantes 
também estão convidados a 
contribuir com o importante 
trabalho da instituição .

A estrutura do Encontro de 
Carros Antigos vai oferecer 
tendas com venda de Scoo-
ters elétricas e motos Honda, 
passeio de mini Fusca para 
as crianças, tenda mercado 
de pulga (venda de peças 
de carros antigos), tenda 
com venda de miniaturas de 
carros, venda de camisetas 
personalizadas.

A medida vem 
para frear o 
aumento nos 
casos de dengue
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Inscrições para empreendedores 
de rua começam amanhã
Interessados deverão acessar o banner do procedimento no site da Prefeitura; prazo vai até o dia 29 de outubro

VAGAS

Mogi - As inscrições para 
os interessados nas novas 
vagas para empreendedores 
de rua serão abertas amanhã, 
disponibilizadas por meio 
de chamamento público. Os 
interessados deverão acessar 
o banner do procedimento 
no site da Prefeitura (mogi-
dascruzes.sp.gov.br). O prazo 
para as inscrições vai até o 
dia 29 de outubro.

Os interessados que não 
tiverem acesso à internet ou 
tiverem dificuldades para 
utilizar computadores poderão 
se dirigir à Sala do Empreen-
dedor, que fica no prédio da 
Prefeitura, ou à unidade do 
programa Mogi Conecta no 
Terminal Central. Não poderão 
participar do chamamento 
público, empreendedores 
que participaram de seleção 
anterior e já possuem Termo 
de Permissão de Uso.

O interessado deverá indi-
car até três pontos onde ele 
tenha interesse de trabalhar, 
dentro da lista estabeleci-
da. Caso haja mais de um 

empreendedor interessado 
no ponto, uma Comissão de 
Análise e Seleção, formada 
por servidores das Secretarias 
Municipais de Segurança e 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, fará a análise das 
informações, de acordo com 
critérios estabelecidos pelo 
edital. Os resultados deverão 
ser divulgados durante o mês 
de novembro, também no 
site da Prefeitura. 

Ao todo, são 109 novas 
vagas que foram abertas pelo 
decreto 20.278, de 17 de 
agosto de 2021. Os pontos 
estarão localizados na região 
central, Parque Olímpico, 
Jardim Margarida, Conjunto 
Santo Ângelo, Mogilar, Oropó, 

Jardim Planalto, Parque Olím-
pico, Ponte Grande, Rodeio, 
Cezar de Souza, Aruã, Jun-
diapeba, Alto do Ipiranga, 
Socorro, Mogi Moderno, 
Conjunto Jefferson, Braz 
Cubas, Botujuru, Jardim 

Santa Tereza e Jardim Layr, 
além de espaços públicos, 
como Parque Centenário, 
Parque da Cidade, Parque 
Leon Feffer e Pico do Urubu.

Estarão disponíveis pontos 
para os ramos de alimentação 

– incluindo hot dog e pipoca, 
por exemplo – e armarinhos, 
miudezas, 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.

A abertura de chamamento 
público atende uma antiga 
demanda das pessoas que 
trabalham com o comércio 
de rua na cidade. Atual-
mente, Mogi das Cruzes 
conta com 180 permissões 
para empreendedores de 
rua com pontos ativos e a 
definição dos 109 novos 
locais foi feita após estudos e 
uma ampla discussão com a 
participação das Secretarias 
Municipais de Segurança e de 
Desenvolvimento Econômi-
co, da Câmara Municipal e 
representantes do comércio.

Além disso, foi definido 
um novo layout para os 
equipamentos, bem como 
novas ações voltadas para a 
capacitação e qualificação dos 
empreendedores, buscando 
oferecer mais segurança, 
eficiência e desenvolvimento 
sustentável na atuação destes 
profissionais.

Interessado deverá indicar até três pontos onde ele tenha interesse de trabalhar

Divulgação/PMMC

Ao todo, são 109 
novas vagas que 
foram abertas pelo 
decreto 20.278, de 17 
de agosto de 2021

Mogi - Aos poucos, os 
devotos do Divino Espírito 
Santo vão retomando às suas 
atividades presenciais ligadas 
a esta festividade que vai 
para os seus 409 anos de fé 
e devoção em 2022, quando 
será realizada de 26 de maio 
a 5 de junho. À frente da ce-
lebração, que ocorrerá sob o 
tema “Divino Espírito Santo”, 
estão os festeiros Ricardo Lima 
da Costa e Denise Rezende da 
Silva e os capitães de mastro 
são Eduardo Ferreira Rego e 
Milena da Costa Freire Rego.

O padre Marcos Sulivan, 
do Santuário Diocesano do 
Senhor Bom Jesus, irá presidir 
amanhã, às 19 horas, a Missa 
Mensal na Catedral Diocesana 

– Paróquia Sant´Ana.
No próximo dia 24, próximo 

domingo, ocorre o 1º Almoço 
Mineiro, no sistema drive thru, 
na Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário, na Vila Industrial, 
e o almoço deve ser retirado 
das 11 às 14 horas. O valor 
do convite é R$ 30,00. 

“Com muito cuidado e total 
planejamento, estamos reto-
mando as ações da Festa do 

Devotos têm missa e almoço mineiro
Divino Espírito Santo

bairro do Mogilar. A deste mês 
está agendada para o dia 25 
de outubro. 

Almoço mineiro
Seguem as vendas dos con-

vites para o 1º Almoço Mineiro 
em prol da Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes 2022. Eles podem ser 
adquiridos na Livraria Católica 
Dom Divino, localizada na rua 
Dr. Paulo Frontin, 381, no 
Centro de Mogi das Cruzes. 
O pagamento na loja pode ser 
feito em dinheiro ou PIX. O 
atendimento é das 9 horas às 
17h30. A organização pede que 
os convites sejam comprados 
com antecedência.  

A composição do prato é: 
arroz, tutu de feijão, couve, 
bisteca e linguiça. Ele será 
preparado pela equipe do 
Santuário Sagrado Coração de 
Jesus. Além disso, cada convite 
terá direito a uma sobremesa, 
que será o tradicional doce 
de abóbora.

Também há convites sendo 
vendidos com os festeiros, ca-
pitães de mastro e voluntários 
da Festa do Divino.

Catedral, em que o pároco é 
o padre Dorival Aparecido de 
Moraes, as celebrações serão 
feitas, sempre às terceiras 
segundas-feiras de cada mês, 
por padres convidados da 
Diocese de Mogi das Cruzes.

A Santa Missa da Associação 
Pró-Festa do Divino continua 
sendo realizada sempre na 
última segunda-feira do mês, 
na Associação Pró-Festa do 
Divino (avenida Francisco 
Rodrigues Filho, 1.232), no 

Divino, inclusive atendendo 
aos próprios devotos que 
nos pedem por eventos em 
que elas possam participar”, 
destacou o festeiro Ricardo.

A Missa na Catedral é 
presencial, e o fiel que não 
puder comparecer ou ainda 
não se sentir seguro em ir à 
igreja pode acompanhar à 
transmissão online por meio 
da página do Facebook da 
Festa do Divino (/FestadoDi-
vinodeMogidasCruzes). Na 

Festividade será realizada de 26 de maio a 5 de junho

Foto:  Natália Amschinger 

Mogi- Entre os dias 18 
e 22 de outubro, o Polo de 
Mogi das Cruzes da Univesp 
(Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo) realizará 
a II Semana Acadêmica. As 
palestras serão presenciais 
no horário das 19 horas na 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação, no Centro, de 
acordo com os protocolos 
sanitários. Podem participar 
professores, estudantes das 
licenciaturas e alunos do 
Ensino Médio interessados 
na carreira do Magistério.

Neste ano, devido aos 
impactos trazidos pela 
pandemia da Covid-19 na 
aprendizagem dos estudantes, 
os temas abordados pelos 
palestrantes se referem à 
formação de professores e 
aos desafios da docência no 
contexto atual. A inscrição 
prévia pode ser feita por 
meio do link https://bit.ly/
Semana_UNIVESP. 

Os participantes receberão 
certificados de participa-
ção emitidos pela própria 
Universidade. 

A palestra de abertura, 
amanhã será “O desenvol-
vimento do pensamento 
crítico a partir da leitura 
de tiras, charges e cartuns”, 
com Gilberto Henrique 
Junior, mestre em Língua 
Portuguesa pela PUC-SP.  A 
programação também terá 
falas sobre a cultura escri-
ta, movimento, início da 
carreira docente, educação 
infantil e educação inclusiva. 
Confira a programação no 
link abaixo.

O polo de Mogi das Cruzes 
da Univesp é uma parceria 
entre a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Educação e o Governo Es-
tadual, e está localizado na 
Escola de Empreendedo-
rismo e Inovação, que fica 
na Rua Senador Dantas, 
326 - Centro.

 Em caso de dúvidas, os 
interessados podem entrar 
em contato com o polo por 
meio do telefone 4798-6993 
ou pelo e-mail mogidascru-
zes@polo.univesp.br

Polo da Univesp realizará 
a II Semana Acadêmica

Palestras
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Ocupação de leitos de Covid 
no Alto Tietê segue em baixa
Números regionais atestam, cada vez mais, a diminuição da ocupação de vagas para o tratamento do coronavírus

SAÚDE

Região - Com os recentes 
anúncios do governo do 
Estado e das autoridades 
sanitárias sobre a queda na 
taxa de transmissão dos casos 
do coronavírus (Covid-19), 
a tendência de ocupação 
de leitos em algumas das 
cidades do Alto Tietê tam-
bém apresentou queda no 
final desta semana.

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes informou 
que os leitos públicos do mu-
nicípio possuem 62 pacientes 
internados com Covid-19, 
sendo 44 em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 
18 em Enfermaria. Mediante 
o novo cálculo adotado pelo 
município, que abrange 
apenas os leitos públicos, 
é estipulado uma taxa de 
ocupação de 38% para leitos 
de alta complexidade e 15% 
para Enfermaria.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Itaquaquecetuba, 
dos 19 leitos de Enfermaria e 

oito de Emergência, nenhum 
deles encontra-se ocupado 
com pacientes contaminados 
com Covid-19. O município 
manteve a taxa registrada 
na última apuração.

A Prefeitura de Poá in-
formou, por meio de nota, 
que nenhum dos dois lei-
tos de Enfermaria ou de 
Emergência na Unidade 
de Pronto Atendimento Dr. 
Guido Guida conta com 
pacientes. O município 
vem pela terceira semana 
sem registrar ocupação das 
vagas por Covid-19.

Entre quarta e quinta-feira, 
a cidade registrou apenas 
um óbito, sendo de um 
homem de 70 anos, que 
apresentava pré-condições 
e havia recebido as duas 
doses da vacina.

A Prefeitura de Guararema 
informou que apenas um 
dos dez leitos disponíveis 
teve ocupação até quinta-

-feira, registrando 10%. O 
município segue sem leitos 
de UTI, e na última semana 

teve 36% de ocupação.
Em Suzano, até o final de 

quinta-feira nenhum leito 
ofertado pela Secretaria de 
Saúde para pessoas conta-
minadas pela Covid-19 foi 
utilizado. Na última apuração, 

a taxa de ocupação dos 
leitos era de 6,45%.

Com base nos dados ofe-
recidos pela Prefeitura de 
Suzano, em 14 de outubro 
de 2020 a taxa de ocupa-
ção era de 21,42%, com 

6 dos 28 leitos públicos 
oferecidos no município. 
Já as demais cidades não 
encaminharam os dados 
referentes à ocupação de 
leitos em outubro do ano 
passado. 

Estado
A Secretaria de Estado 

da Saúde informou nesta 
semana que o Hospital 
Regional Dr. Osíris Florindo 
Coelho, de Ferraz de Vas-
concelos, voltou a atender 
outros tipos de casos para 
além de Covid-19.

O Marcelina de Itaquaque-
cetuba conta com dois dos 
dez leitos de UTI ocupados 
(20%) e seis dos dez leitos 
de Enfermaria (60%). Na 
última semana, as taxas 
eram respectivamente 10% 
e 20%.

O Hospital Dr. Arnal-
do Pezzuti Cavalcanti, em 
Mogi, apresentou 13 dos 
30 leitos de UTI ocupados 
(43,3%) e 12 dos 30 leitos 
de Enfermaria (40%). Na 
última semana a unidade 
estadual tinha 30% na UTI 
e 50% na Enfermaria.

O Hospital Auxiliar de 
Suzano, com seus 20 leitos 
de Enfermaria, registrou 
15,79% (3 de 20). Na última 
apuração, a taxa era de 27%. 

André Diniz

Nível baixo das internações abre espaço para tratamento de outras enfermidades

Divulgação/PMMC

Implantação de 
1.200 metros de 
tubulação
beneficiará cerca 
de 70 famílias

Mogi - A Chapa 02, formada 
por João Bosco Camargo de 
Sousa (presidente) e Waldir 
Fernandes da Costa (vice-

-presidente), foi eleita para o 
comando da Diretoria Executiva 
do Clube de Campo de Mogi 
das Cruzes (CCMC) para os 
próximos dois anos. Na eleição 
realizada na noite de quinta-

-feira (14/10), eles receberam 
460 votos de um total de 715 
associados que compareceram 
à votação realizada no Salão 
Social “Wilson Cury”. A Chapa 
01, composta por Júlio César 
Brito Maldonado (presidente) 
e Jorge Henrique Miranda 
(vice), recebeu 245 votos. 
Também foram registrados 10 
votos em branco e nenhum 
nulo. Na mesma noite, foram 
eleitos novos integrantes do 
Conselho Deliberativo. 

Além de João Bosco e Wal-
dir, integram a chapa eleita 
os diretores administrativos 
Wagner Vieira de Queiroz e 
Sydney Francisco de Mello e os 
diretores financeiros Roberto 
Tadeu Felício e Marcos Roberto 

João Bosco e Waldir Fernandes são 
eleitos para o comando do CCMC

Eleições

sucesso ao presidente eleito. 
“Nosso clube é um lugar de 
amigos, irei torcer e apoiar 
no que for preciso a chapa 
vencedora. Torço para que 
o Bosco faça uma excelente 
gestão. Continuarei ajudando 
o clube no que estiver ao meu 
alcance”, comentou.  

Eleitos 
O presidente eleito João 

Bosco Camargo de Sousa é 
advogado, casado e tem uma 
filha. Foi procurador público 
e presidente substituto do 
Conselho Administrativo 
da Santos Port Authority, o 
Porto de Santos, o maior 
da América Latina. Desde 
2012, é membro da diretoria 
do Clube de Campo e sócio 
desde 2004.  

Waldir Fernandes da Costa, 
vice-presidente eleito, é pro-
prietário da Wimcar Comércio 
de Veículos, casado e pai de 
três filhos. É associado do 
Clube de Campo há 20 anos 
e há quatro anos participa do 
Conselho Deliberativo.

do plano de trabalho a ser 
implementado logo após a 
posse, em janeiro. “Os asso-
ciados podem esperar toda 
dedicação e seriedade da 
nossa gestão”, acrescentou. 

Júlio Maldonado agradeceu a 
todos que apoiaram sua chapa 
e destacou a interação social 
como um dos aspectos mais 
positivos, com o reencontro 
e a confraternização entre 
os sócios durante as eleições. 
Maldonado também desejou 

Regueiro. A nova gestão se 
inicia com a posse, a partir 
do dia 2 de janeiro de 2022. 

“Durante a campanha, rea-
lizamos pesquisas, ouvimos 
as pessoas e elaboramos um 
plano de gestão com sugestões 
do que os associados querem 
para o Clube de Campo. Essa 
será a tônica, ouvir sempre 
os associados”, comentou o 
presidente eleito João Bosco, 
que elencou serviços de ze-
ladoria entre as prioridades 

Eleitos receberam 460 votos de um total de 715 associados

Foto: Igor Ferreira
Mogi- Os moradores da 

região da estrada dos Cogu-
melos, em Cezar de Souza, 
serão atendidos em breve 
por rede de distribuição 
de água. O Semae iniciou 
a implantação de 1.200 
metros de tubulação, que 
beneficiarão cerca de 70 
famílias – atualmente, a área 
é abastecida com caminhões-

-pipa. O investimento é de 
R$ 27 mil em materiais e 
o serviço é realizado com 
mão de obra da própria 
autarquia. A previsão é 
concluir os trabalhos em 
novembro.

Na Vila Suíssa, também 
no distrito de Cezar de 
Souza, está em fase final 
da instalação de um reforço 
no sistema de distribuição 
de água com a extensão de 
redes a partir do reservatório 
do bairro.

As novas tubulações fo-
ram implantadas nas ruas 
Euclides da Cunha, Maria 
do Nascimento Boz Vidal 
e João Ribeiro, totalizando 
860 metros. As obras são 

executadas por meio de uma 
contrapartida da iniciativa 
privada para a implan-
tação de novas unidades 
habitacionais na região. O 
assentamento de redes é 
acompanhado e fiscalizado 
pelo Semae.

A tecnologia empregada 
na implantação da nova 
tubulação da Vila Suíssa foi 
o método não-destrutivo, 
com escavações em pontos 
específicos da rua para 
evitar a abertura de valas 
em grandes extensões.

Semae instala redes de 
água em Cezar de Souza

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

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

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

CARLOS  ALBERTO  DA  SILVA,  estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido  
em  Guarujá,  SP  no  dia  sete  de abril de mil novecentos e setenta  e  oito  
(07/04/1978), residente e domiciliado Rua Brigadeiro Newton Braga, 310, Bloco 01 
apto 42 Ant II, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de MARIA DE FATIMA 
DA SILVA.                    
MÁRCIA  SILVA  ARAUJO,  estado  civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza,  
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e seis de agosto de  mil  novecentos  
e  setenta  e  cinco  (26/08/1975),  residente  e domiciliada Rua Brigadeiro Newton 
Braga, 310, Bloco 01 apto 42 Ant II, Jardim  Aeroporto  III,  Mogi  das  Cruzes, SP, 
filha de ROBERTA SILVA
ARAUJO.                                                               
Conversão de União Estável                                            

CELSO   LUIZ   GUIZI   FRUTUOSO,   estado   civil  solteiro,  profissão representante  
comercial, nascido em Ouro Fino, MG no dia vinte e seis de  julho de mil novecentos 
e oitenta e sete (26/07/1987), residente e domiciliado  Rua  Seis de Junho, 176, 
Taiaçupeba, Mogi das Cruzes, SP, filho de CELSO APARECIDO FRUTUOSO e de 
RITA BERNARDETE GUIZI FRUTUOSO.
LETÍCIA  PIRES  MATTEI,  estado  civil  solteira, profissão analista de
importação,  nascida  em  Suzano,  SP  no  dia  três  de  julho de mil
novecentos  e  noventa  e quatro (03/07/1994), residente e domiciliada
Rua  José  Marques,  372,  Vila  Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de
LAÉRCIO SODRÉ MATTEI e de SANDRA HELENA CARVALHO PIRES MATTEI.        

MATHEUS  FERNANDO  FARIAS,  estado  civil solteiro, profissão analista,
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de setembro de mil
novecentos  e noventa e nove (28/09/1999), residente e domiciliado Rua
Lúcio  Calixto  de  Franca, 206, B, Jardim Santos Dumont III, Mogi das
Cruzes,  SP,  filho  de  José  Luzimar Farias da Silva e de Sebastiana
Fernando Farias.                                                      
ISABELLE  CHRISTTINE  SCHNEIDER  ALMEIDA  PAULO, estado civil solteira,
profissão  operadora  de  telemarketing,  nascida em Suzano, SP no dia
treze  de  novembro  de  dois  mil  e  dois  (13/11/2002), residente e
domiciliada  Rua Lúcio Calixto de Franca, 206, B, Jardim Santos Dumont
III,  Mogi  das  Cruzes, SP, filha de Agnaldo Almeida Paulo e de Magna
Schneider Almeida Paulo.                                              
Conversão de União Estável                                            

FELIPE  FIDELIS DE MORAIS, estado civil solteiro, profissão analista de
qualidade,  nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia dois de julho de mil
novecentos  e noventa e sete (02/07/1997), residente e domiciliado Rua
Benedita  Aparecida  Lápido,  36,  casa 01, Vila Nova Cintra, Mogi das
Cruzes, SP, filho de José Roberto de Morais e de Silvana Fidelis.     
EMILLE   DE  SOUZA  MORAES  LOUREIRO  SOARES,  estado  civil  solteira,
profissão nutricionista, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia três de
dezembro  de mil novecentos e noventa e sete (03/12/1997), residente e
domiciliada  Rua  Benedita  Aparecida  Lápido,  36, CASA 01, Vila Nova
Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de Eric Loureiro Soares e de Marcia
de Souza Moraes.                                                      

ROGERIO   BASTOS   DE   OLIVEIRA,   estado  civil  solteiro,  profissão
entregador,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro de outubro
de  mil  novecentos  e  oitenta  e  cinco  (01/10/1985),  residente  e
domiciliado  Rua  Constelation,  377,  Jardim  Aeroporto III, Mogi das
Cruzes,  SP, filho de NATANAEL BASTOS DE OLIVEIRA e de REGINA MARIA DE
OLIVEIRA.                                                             
RAFAELA  DOS  SANTOS  SILVA,  estado  civil solteira, profissão do lar,
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  cinco de setembro de mil
novecentos  e noventa e seis (05/09/1996), residente e domiciliada Rua
Constelation, 377, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de
ZACARIAS DE OLIVEIRA SILVA e de MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA.      
Conversão de União Estável                                            

LUCAS  WALLACE  SILVA,  estado  civil  solteiro,  profissão  técnico de
desenvolvimento  de  sistemas,  nascido  em  Suzano, SP no dia oito de
julho  de  mil  novecentos  e noventa e nove (08/07/1999), residente e
domiciliado  Avenida  Shozo  Sakai, 1444, bloco 10, apto 307, Conjunto

Residencial do Bosque, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTONIO MARCOS DA
SILVA e de ELISA APARECIDA ORMINO LIMA.                               
MARIANA  FERREIRA  MARTINS, estado civil solteira, profissão estudante,
nascida  em  Suzano,  SP  no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil
(27/02/2000),  residente  e domiciliada Rua Nelson Teixeira de Campos,
171,  Vila  Colorado,  Mogi  das  Cruzes, SP, filha de ADALTO FERREIRA
MARTINS e de MARIA CECÍLIA DAS VIRGENS MARTINS.                       

DEIVID   LUIS  DA  SILVA  PEREIRA,  estado  civil  solteiro,  profissão
comprador,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de janeiro
de  mil novecentos e noventa (19/01/1990), residente e domiciliado Rua
Doutor  Benedicto  da  Cunha  Mello,  434,  Jardim Esperança, Mogi das
Cruzes,  SP, filho de LUIS PAULO PEREIRA e de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
PEREIRA.                                                              
MARIANA  DINIZ  RIBEIRO,  estado  civil solteira, profissão compradora,
nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de julho de mil novecentos
e  oitenta  e  sete  (11/07/1987),  residente  e  domiciliada Travessa
Madeiras,  45,  Loteamento  Municipal Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP,
filha  de  ANTONIO  APARECIDO  RIBEIRO  e  de  DAMIANA  GERONIMO DINIZ
RIBEIRO.                                                              
Conversão de União Estável                                            

RAFAEL  DOS SANTOS CARNEIRO, estado civil solteiro, profissão consultor
financeiro,  nascido  em  Suzano,  SP  no  dia  treze  de abril de mil
novecentos  e  noventa  (13/04/1990),  residente e domiciliado Avenida
América, 174, Jardim Aeroporto II, Mogi das Cruzes, SP, filho de OSCAR
APARECIDO DE ARAUJO CARNEIRO e de APARECIDA ALVES DOS SANTOS.         
FERNANDA   BIDINOTTI,   estado   civil   solteira,   profissão  gestora
financeira,  nascida  em  São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil
novecentos  e  noventa  (12/09/1990),  residente e domiciliada Avenida
América,  174,  Jardim  Aeroporto  II,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de
LEONILDO BIDINOTTI e de MARILENE BARRETO BIDINOTTI.                   
Conversão de União Estável                                            

GLÁUCIO   DO   CARMO   OLIVEIRA,   estado   civil  solteiro,  profissão
administrador, nascido em Santa Isabel, SP no dia quinze de janeiro de
mil  novecentos e setenta e seis (15/01/1976), residente e domiciliado
Rua  José  Carlos  Ramos, 69, Vila São Sebastião, Mogi das Cruzes, SP,
filho  de  CLAUDY  NOSOR DE OLIVEIRA e de MARINEUSA APARECIDA DO 
CARMO
OLIVEIRA.                                                             
SIRLENE   SOARES   BITTENCOURT,   estado   civil   solteira,  profissão
compradora,  nascida  em  Guarulhos, SP no dia primeiro de setembro de
mil  novecentos e setenta e nove (01/09/1979), residente e domiciliada
Rua  José  Carlos  Ramos, 69, Vila São Sebastião, Mogi das Cruzes, SP,
filha de JOSE CARLOS BITTENCOURT e de JUDITH SOARES BITTENCOURT.      

EMERSON DANTAS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão controlador
de  acesso,  nascido  em  São  Bernardo  do  Campo, SP no dia vinte de
outubro  de  mil novecentos e setenta e nove (20/10/1979), residente e
domiciliado  Rua  Doutor Dioscórides Marcondes dos Santos Freire, 220,
Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de José Dantas da Silva e
de Raimunda Francisca da Silva.                                       
BIANCA  ROSANA  FIGUEIREDO,  estado civil divorciada, profissão do lar,
nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e nove de setembro de mil
novecentos  e noventa (29/09/1990), residente e domiciliada Rua Doutor
Dioscórides  Marcondes  dos Santos Freire, 220, Jardim Esperança, Mogi
das  Cruzes,  SP,  filha  de  Wilson Divino de Figueiredo e de Andréia
Rosana Figueiredo.                                                    
Conversão de União Estável                                            

ALEXANDRE MORAES DOS PASSOS, estado civil solteiro, profissão autônomo,
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia doze de agosto de mil novecentos
e  noventa  (12/08/1990),  residente e domiciliado Rua Vereador Platão
Chaves  de  Almeida,  235, casa 2, Jardim Camila, Mogi das Cruzes, SP,
filho de JOÃO REIS DOS PASSOS e de ELIANA MORAES DOS PASSOS.          
ANA   PAULA   FERREIRA  ELEUTÉRIO,  estado  civil  solteira,  profissão

psicologa,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis de janeiro
de  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco  (16/01/1995),  residente  e
domiciliada  Rua  Professor Gumercindo Coelho, 286, Vila Cecília, Mogi
das  Cruzes, SP, filha de JOÃO XISTO ELEUTÉRIO e de VERALÚCIA FERREIRA
ELEUTÉRIO.                                                            

GIOVANI  BEZERRA  DOS  SANTOS  JUNIOR, estado civil solteiro, profissão
empresário,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia sete de dezembro de
mil  novecentos e noventa e dois (07/12/1992), residente e domiciliado
Rua  Capitão  Joaquim  Antônio Batalha, 144, Vila Bernadotti, Mogi das
Cruzes,  SP, filho de GIOVANI BEZERRA DOS SANTOS e de FATIMA APARECIDA
DE MIRANDA.                                                           
SAMIRA  DINIZ  DE  FRANÇA, estado civil solteira, profissão analista de
marketing, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de janeiro de
dois  mil  (18/01/2000),  residente  e domiciliada Rua Capitão Joaquim
Antônio  Batalha,  149, Vila Bernadotti, Mogi das Cruzes, SP, filha de
DIRCEU RODRIGUES DE FRANÇA e de NÉRIA LUCIA SILVA DINIZ.              
Conversão de União Estável                                            

MARCUS EDUARDO NATALINO RIOS, estado civil solteiro, profissão operador
de  máquina,  nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e sete de
dezembro  de mil novecentos e noventa e oito (27/12/1998), residente e
domiciliado Rua Tauba, 187, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filho de
MARCUS PEREIRA RIOS e de VANDERLI NATALINO RIOS.                      
MELANIE  DE  OLIVEIRA SANTANA CANDIDO, estado civil solteira, profissão
enfermeira,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de fevereiro
de   mil  novecentos  e  noventa  e  nove  (04/02/1999),  residente  e
domiciliada Rua Tauba, 187, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filha de
CELIO DO CARMO CANDIDO e de JEANI SHEILA DE OLIVEIRA SANTANA 
CANDIDO. 

BRUNO  BATISTA  DE  MORAIS,  estado  civil solteiro, profissão ajudante
operacional,  nascido em Jacareí, SP no dia dez de julho de dois mil e
um  (10/07/2001),  residente  e  domiciliado  Rua Rodésia, 449, Jardim
Santos  Dumont  II,  Mogi  das  Cruzes, SP, filho de MARCOS BATISTA DE
MORAIS e de PATRICIA APARECIDA DA SILVA MORAIS.                       
ANDRESSA  NATHALY DOS SANTOS MAURICIO, estado civil solteira, profissão
do  lar,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de novembro de
dois  mil  e  três  (15/11/2003), residente e domiciliada Rua Rodésia,
449,  Jardim  Santos  Dumont  II,  Mogi das Cruzes, SP, filha de ANDRE
MAURICIO DA LUZ e de LUANA CAROLIN DOS SANTOS MAURICIO.               

LEANDRO  ALVES  DA  CRUZ, estado civil divorciado, profissão motorista,
nascido  em  Mafra,  SC  no  dia  seis  de janeiro de mil novecentos e
oitenta  e  um  (06/01/1981),  residente e domiciliado Travessa Raquel
Rodrigues Ferreira, 70, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de
ADÃO ALVES DA CRUZ e de SONIA REGINA RIBEIRO DE TOLEDO.               
GREICE  KELER SANTANA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão do
lar,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis de março de mil
novecentos  e  noventa  (16/03/1990), residente e domiciliada Travessa
Raquel  Rodrigues  Ferreira, 70, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP,
filha de DULCELINO JUSTINO DA CONCEIÇÃO e de SUZETE DAS GRAÇAS 
SANTANA
DA CONCEIÇÃO.                                                         
Conversão de União Estável                                            

FABIO  ROBERTO  DE  SOUZA,  estado civil solteiro, profissão vigilante,
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia dezessete de março de mil
novecentos  e oitenta (17/03/1980), residente e domiciliado Rua Irineu
Pedroso de Moraes, 417, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de
DAMIÃO DE SOUZA e de MARIA SOCORRO MORAIS DE SOUZA.                   
JHESSICA    RODRIGUES   SILVA,   estado   civil   solteira,   profissão
farmaceutica,  nascida em Patos de Minas, MG no dia doze de janeiro de
mil  novecentos  e  noventa  (12/01/1990), residente e domiciliada Rua
Raimundo  Balbino  de  Freitas,  156, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP,
filha de GERALDO MAGELA SILVA e de MARIA RODRIGUES DE MAGALHÃES 
SILVA.
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Sei que os seus 
últimos tempos 
têm sido de muita 
tribulação, querida 
amiga, mas você 
não pode continuar 
desanimada. Cada 
momento de tristeza 
é uma oportunidade 
de felicidade que é 
desperdiçada. Cada 
vez que choramos, 
estamos dizendo a 
nós mesmos que não 
é possível vivermos 
em alegria.

MOMENTO
especial

NUNCA PERCA A ESPERANÇA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: OSWALDO NAGAO, VERA LUCIA BITENCOURT

DIA 18

APARECIDA MAYUME EVANGELISTA

ANA MARIA ALVES BORETTI

EDUARDO MACOTO KOSUJI

Hoje é dia de festa! Desejo a você um ano cheio de amor e alegria. 

Feliz Aniversário.

“ Sem limites, sem expectativas, um 
passo por vez e tudo acontece.”

 cultura@jornaldat.com.br

O segredo para 
tudo mudar é 
simplesmente 
continuar lutando. 
Nunca perca a 
esperança e quando 
menos esperar, essas 
nuvens de amargura 
já não estarão 
presentes em seu 
horizonte.

Letramento em casa e na escola

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

O papel da escola de Educação Infantil e da Família 
é amplo e rico: fazer com que a criança leia o mundo 
e comece a expor suas primeiras palavras e ideias 
no papel, ainda que não o faça de um jeito perfeito, 
correto, convencional. E isso não é fácil. Exige 
autoconfi ança, crença em si própria. Ela trocará letras, 
inverterá sílabas, inventará traçados. Tudo faz parte do 
aprendizado. Signifi ca que está buscando aproximar-se 
desse universo simbólico. 
Por esse motivo, faça como a escola propicie a seu fi lho 
um ambiente em que o mundo das letras esteja presente 
e que possam ser referências em suas descobertas. 
Seguem algumas dicas que podem ser acrescentadas na 
rotina da família:

- Ofereça desde cedo um acervo de livros com textos e 
ilustrações;

- Visite livrarias;
- Disponibilize diversos lápis;
- Leia, seja exemplo;
- Registrem as histórias contadas com desenhos, 
palavras, frases;
Cada qual tem sua hora: defi nir um momento certo 
para esse aprendizado, igual para todas as crianças, é 
desconsiderar experiência e maturidade individual. 
Cada criança é única, fato que precisa ser considerado 
por escolas e famílias. É o que dará a medida do tempo 
apropriado, o que permitirá que não se antecipe nem se 
retarde a alfabetização.
fonte: Coordenação Colégio Interativo; Norma L Brandão, 
pedagoga e educadora da Vercrescer ass.ed..
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Operação investiga crimes contra idosos em todo o País

Policiais civis de todo o país deflagraram a Operação Vetus 2, com o objetivo 

de combater a violência contra idosos. Nas próximas semanas, a operação 

se dedicará a apurar denúncias recebidas via canais oficiais, de forma a 

instaurar inquéritos relacionados a tais práticas. As ações têm por base 

denúncias apresentadas via Disque 100, canal do Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos. O trabalho prevê a instauração e conclusão 

de inquéritos, visitas a abrigos e residências de vítimas.

REFLEXÃO

A ‘velhofobia’ é uma reali-
dade hoje no Brasil como já 
foi constatado em pesquisas, 
estudos e análises feitas pela 
antropóloga e professora da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Mirian 
Goldenberg - considerada 
a maior estudiosa da atuali-
dade sobre a velhice: “Mui-
tas pessoas usam outros ter-
mos, mas eu gosto de falar 
da ‘velhofobia’, a violência 
física e psicológica contra os 
mais velhos, as brincadeiras, 
xingamentos e maus tratos 
e tudo mais o que estamos 
vendo agora na pandemia, 
mas que sempre existiu no 
Brasil”, afirmou Mirian, que 
deu entrevista exclusiva ao 
Mogi News com o objetivo 
de trazer, neste mês de outu-
bro, em que se comemora o 
Dia do Idoso, uma importan-
te reflexão sobre o assunto.

O preconceito contra os 
velhos, segundo ela, sem-
pre existiu pelo menos em 
nossa cultura considerada 
jovem. Até pouco tempo 
atrás, havia uma pirâmide 
com muitos jovens na base. 
Só que hoje não é mais as-
sim: “Não temos mais esta 
pirâmide e em pouco tem-
po teremos uma inversão 
porque os brasileiros estão 
vivendo mais e quase que 
dobrou a média de idade e 
a expectativa de vida para 
os dias atuais. Nos anos 60, 
tínhamos uma média de 6,3 
crianças por casal e hoje são 
menos do que duas. Então 
nós envelhecemos muito rapi-

Cristina Gomes 

‘Velhofobia’ está em toda 
parte, diz Mirian Goldenberg
Antropóloga e professora da UFRJ, autora de vários livros na área traça um panorama importante sobre as condições dos idosos 

social, aparência física e so-
lidão. Os dois sofrem, mas 
as mulheres compartilham 
mais seus medos. Os homens, 
se calam: “Não é a toa que 
os problemas de saúde aco-
metem mais os homens. As 
mulheres se expressam mais 
abertamente dos seus medos, 
se cuidam e se previnem mais. 
Eles sofrem calados”. 

A ‘velhofobia’ está em toda 
a parte. É a representação de 
que velho é feio, doente e inú-
til e está principalmente no 
mercado de trabalho. Ainda 
é muito pequeno o número 
de empresas que contratam 
os mais velhos e muitas não 
valorizam as suas experiências. 

Arquivo Pessoal

Mirian Goldenberg é considerada uma das maiores autoridades quando se fala no tema velhice 

saúde+
maturidade

E os mais velhos continuam 
sendo úteis e produtivos e 
o melhor, com um propó-
sito de vida. Alguns já nem 
precisam trabalhar, mas se 
mantém ativos no mercado. 
O trabalho não é só uma 
forma de receber dinheiro e 
prestígio, mas um propósi-
to de vida, por isso, os mais 
velhos se dedicam mais e 
sentem prazer em trabalhar. 

Mirian Goldenberg convi-
ve com muitos amigos, ain-
da mais idosos e a grande 
maioria está conectada, se 
informa e lê as notícias pela 
internet, paga as suas con-
tas, faz transações bancárias, 
efetua compras e se mantém 
atualizada: “Tenho amigos 
que estão aprendendo a to-
car triângulo pela internet 
e outra que faz live diária 
tocando no piano no Insta-
gram; outra que faz todas as 
suas compras pela internet”, 
declarou. 

E o ganho para o mercado 

de trabalho dos idosos ainda 
se manterem ativos é  gran-
de, dada a aprendizagem e 
a troca entre os mais velhos 
e os jovens: “Ninguém per-
de. Só perde, quem exclui, 
quem não respeita”. 

Dos famosos, ela citou Ney 
Matogrosso que aos 80 anos 
continua dançando e can-
tando; Fernanda Montene-
gro que continua atuando, 
militando e criando e a atriz 
Marieta Severo, que aos 74 
anos, está cheia de projetos, 
de força e de vida.

O MN perguntou à Mirian  
quais são as dicas dela para 
envelhecer bem: “Encontre 
o seu propósito, o que dá sa-
tisfação e busque algo que dê 
significado à sua vida”. 

Hoje, ela acredita que não 
dá para comparar se envelhe-
cemos melhor ou pior. Na 
situação atual, se tem mais 
escolhas e os idosos estão por 
toda a parte, contribuindo 
em todas as áreas. 

damente como sociedade. Só 
que apesar disso, os valores 
não mudam tão rapidamente 
e não acompanharam. Con-
clusão: os brasileiros ficam 
pensando que só jovens são 
sinônimos de beleza e produ-
tividade. E por outro lado, a 
imagem do velho está ligada 
a inutilidade, a um peso, a 
alguém que pode morrer a 
qualquer hora. 

Para ela, a nova visão não 
amadureceu na sociedade 
porque os brasileiros não 
conseguem enxergar todas as 
conquistas da velhice. Não 
é um peso, diz ela, é um ga-
nho para todos - viver mais 
e com a possibilidade de ter 

mais qualidade de vida, em-
bora a realidade de muitos 
seja o contrário, principal-
mente para os assalariados. 
E este discurso precisa ser 
combatido diariamente den-
tro e fora das casas, em toda 
a sociedade.

Em um dos seus livros 
mais famosos, a ‘Bela Velhi-
ce’, Mirian Goldenberg fez 
uma pesquisa com cinco mil 
homens e mulheres e mos-
trou o pânico das pessoas 
em envelhecer de diferen-
tes formas: os homens sen-
tem medo da aposentadoria, 
da dependência física e da 
impotência. Já as mulheres 
reclamam da invisibilidade 

Saiba mais
Quem é Mirian Goldenberg 
 Professora Titular do Departamento de Antropologia Cul-
tural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e 
Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Doutora em Antropologia Social pelo Programa de PósGra-
duação em Antropologia Social do Museu Nacional da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. Colunista do jornal 
Folha de S Paulo, desde 2010.  
Realizando Pós-Doutorado “Envelhecimento e Felicidade” 
(IVIG/COPPE/UFRJ). Autora dos livros: A bela velhice, Co-
roas, Corpo, envelhecimento e felicidade, Velho é lindo!, A 
Outra, Toda mulher é meio Leila Diniz, A arte de pesquisar, 
Os novos desejos, Nu & Vestido, De perto ninguém é nor-
mal, Infiel: notas de uma antropóloga, entre outras obras.
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A oferta de exames de 
mamografias neste mês 
de outubro será ampliada 
por conta do aumento es-
perado com o estímulo da 
Campanha Outubro Rosa, 
de prevenção ao câncer e 
que serve como um alerta 
às mulheres. A Secretaria 
Municipal de Saúde infor-
mou que, não há fila de 
espera para mamografia. 
Os investimentos e cam-
panhas realizadas nos últi-
mos anos têm colaborado 
para facilitar o acesso das 
mulheres à realização do 
exame. Normalmente são 
realizados cerca de 1,1 mil 
exames por mês e neste 
mês serão ofertadas mais 
216 vagas. Além disso, estão 
em andamento mutirões de 
ultrassonografia de mama 
e transvaginal.

Mogi das Cruzes terá 
várias ações realizadas 
neste mês de outubro em 
comemoração ao “Outu-
bro Rosa” que serve como 
um incentivo ao cuidado 
e a realização de exames 
preventivas contra o cân-
cer. As atividades serão 
promovidas pelo Fundo 
Social e Saúde com foco, 
principalmente, na preven-
ção, conscientização para o 
autocuidado e solidariedade. 
Na última quinta-feira, o 
Fundo Social de Mogi das 
Cruzes promoveu a live 
Outubro Rosa – Informação, 
Vivência e Solidariedade, 
em parceria com a ONG 
Cabelegria, para compartilhar 
informações e experiências 
referentes ao câncer de 
mama, saúde da mulher 
e também ao Programa 
Cabelegria, que promove 
a confecção e doação de 
perucas a mulheres que 
sofrem com a perda de 
cabelos, muitas em função 

Mulheres buscam mamografias 
estimuladas pelo Outubro Rosa
Não há fila de espera  e a campanha faz ainda um alerta importante para este e outros exames preventivos e anuais

Divulgação

Mogi realiza cerca de 1,1 mil mamografias por mês e serão ofertadas mais vagas de exames

do tratamento oncológico.
O principal reflexo posi-

tivo para Mogi das Cruzes 
da Campanha Outubro 
Rosa é a redução da fila 
de espera pelo exame. Em 
2010, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes passou a ofe-
recer exames de média 
complexidade, entre eles 
o exame de mamografia, 
até então ofertado apenas 
pelo Governo do Estado. 
Atualmente são quatro 
aparelhos de mamogra-
fia na cidade, além dos 
mutirões realizados pela 
Carreta Mulheres de Peito.

Hospital Luzia de Pinho 
Melo – único equipamento 
existente até 2010

Única – implantado em 
junho/2012

Ame – implantado em 
junho/2012

Pró-Mulher – implantado 
em outubro/2012

Já a Campanha Outu-
bro Rosa foi implantada 
em 2011 por meio de uma 
parceria firmada entre o 
Fundo Social e a Secretaria 
Municipal de Saúde para 
divulgar e facilitar o acesso 
das mulheres ao exame de 
mamografia para prevenção 
ao câncer de mama.

Sobre a saúde da mulher, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde elencou os diversos 
equipamentos e serviços 
de atenção às mulheres 
em Mogi das Cruzes.

Um deles é o Pró-Mulher: 
que presta atendimento 
médico e de enfermagem 
nas áreas de ginecologia 
e obstetrícia, pré-natal, 
exames de ultrassonografia, 
mamografia, densitometria 
óssea, Papanicolau, plane-
jamento familiar. Realiza 
uma média de 3 mil aten-
dimentos/mês.

Outro serviço é o Ambu-
latório de Saúde da Mulher 
do Hospital Municipal: 
Embora esteja suspenso 
por conta da pandemia, 
trata-se do primeiro serviço 
municipal da cidade que 
realiza cirurgias ginecoló-
gicas até então inexistentes 
no serviço público de Mogi 
das Cruzes.

Já o Programa Mãe Mo-
giana: Implantado em 2009 
em parceria com a Santa 
Casa, realiza consultas e 
exames de pré-natal a partir 
da 29ª semana de gestação, 
garantindo contato direto 
com a equipe que realiza o 
parto. Serviços ofertados: 
Ultrassonografia Obstétri-
ca, Ultrassonografia com 
Doppler, Cardiotocografia 
Fetal, Amnioscopia, Consul-
tas de Pré-Natal, Pré-Natal 
de Alto Risco, Puerpério, 
Programa de Segmento 

da Criança de Alto Risco 
(primeira consulta), Psi-
coterapia. Maternidade 
Municipal contará com 
unidade II do Mãe Mogiana.

Mogi também dispõe do 
Alô Mãe Mogiana: Implan-
tado em 2014 com objetivo 
de monitorar gestantes 
de baixo e alto risco. En-
fermeiras especializadas 
em obstetrícia realizam 
acompanhamento telefô-
nico das gestantes. Todas 
as gestantes são automa-
ticamente cadastradas a 
partir da confirmação da 
gravidez pela unidade de 
saúde onde realizam o 
pré-natal. Fazem ligações 
periódicas às gestantes 
e atendem pelo telefone 
0800-770-2555.

Outra importante iniciativa 
é o Banco de Leite Huma-
no: Implantado em 2013 
no prédio do Pró-Mulher. 
Incentiva e orienta sobre o 
aleitamento materno, além 
de realizar o cadastro e a 
coleta de leite para doação 
aos bebês que não podem 
ser amamentados.

Ainda nesta esteira de 
serviços funciona o Comitê 
Municipal de Combate às 
Violências Domésticas: Em 
2011, a Prefeitura criou 

o Comitê Municipal de 
Prevenção e Combate às 
Violências Domésticas. O 
grupo investiga e propõem 
ações para casos de violência 
praticados contra crianças, 
mulheres e idosos. É for-
mado por representantes 
de diversas áreas e órgãos 
da cidade.

Além disso existe o Comitê 
Municipal de Investigação 
da Mortalidade Materna e 
Infantil: O grupo investiga 
possíveis causas e propõem 
ações para redução dos 
índices na cidade, como 
qualificação do pré-natal, 
incentivo ao aleitamento 
materno.

E para finalizar, Mogi 
das Cruzes mantém uma 
Casa Abrigo para Mulheres 
em Situação de Violência 
Doméstica.

Mês é de conscientização sobre a saúde da mulher

Divulgação

Cristina Gomes

O nome do cirurgião plástico Jay-

me Paulillo entrevistado na edi-

ção passada da página Saúde foi 

escrito de forma incorreta como 

“Jaime” com “I” em vez de “Y”. 

Na entrevista, ele falou sobre a 

expertise da Clínica Paulillo, na 

qual comanda e se tornou refe-

rência na área. 

CORREÇÃO
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