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Programa de Parcelamento  
faz 2,7 mil acordos em Mogi
SUZANO

  Avenida Senador Robertos Simonsen 
será estendida em 1 km. Cidades, página 3

A Prefeitura informou a atualiza-
ção do andamento das adesões ao 
Programa de Parcelamento Mogiano 
(PPM), promovido pela Secretaria de 
Finanças, com mais de 2,7 mil con-
tribuintes já aderindo ao programa 
de quitação de dívidas. Instituído em 
20 de setembro, o projeto tem como 
objetivo auxiliar contribuintes a qui-
tarem débitos em impostos munici-
pais que foram incluídos no cadastro 
da Dívida Ativa, como o Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU), 
débitos com o Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae), entre outros.  
Cidades, página 5

Guararema

Secretaria 
divulga 23 vagas 
de emprego
Cidades, página 3

Já foram recuperados pela Prefeitura cerca de R$ 2,1 milhões

Divulgação/PMMC
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Mogi

Serviços essenciais vão ser 
mantidos no feriado de Finados

Neste dia, os cemitérios municipais irão funcionar por 
mais uma hora e meia. Cidades, página 5
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Valores serão enviados a ci-
dade por meio de emendas par-
lamentares dos deputados An-
dré do Prado e Márcio Alvino.  
Cidades, página 4

Obras

DEPUTADOS  
REPASSAM 
R$ 1,2 MI 
PARA MOGI

 A medida garante mais seguran-
ça e fiscalização às obras, além de 
reafirmar a colaboração do muni-
cípio na troca de informações e no 
auxílio a capacitações e respaldo 
técnico. Cidades, página 4

Suzano

PREFEITURA 
RENOVA  
CONVÊNIO 
COM O CREA
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LÁ VEM AUMENTO?
Como de costume, a vereadora Inês 
Paz (PSOL) abriu o Pequeno Expe-
diente das Sessões da Câmara de 
Mogi nesta semana, desta vez para 
lembrar uma questão que nos faz 
sentir como em um navio que está 
afundando quando se trata de mo-
bilidade urbana. Com o preço da ga-
solina sendo atualizado em veloci-
dade recorde, a Prefeitura de Mogi 
convidou, na sexta-feira, os parla-
mentares para discutir as tentati-
vas de reajuste da tarifa de ônibus 
- tarifa esta que está sem altera-
ções há dois anos. Quando foi a úl-
tima vez que você teve um aumen-
to real no seu salário? Ou mesmo 
quando foi a última vez que o seu 
salário subiu alguma coisa?

POUPATEMPO DIGITAL
Para resolver pendências do Tribu-
nal Regional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP) pelo Poupatempo, a po-
pulação tem dado preferência aos 
canais digitais – portal (www.pou-
patempo.sp.gov.br), aplicativo Pou-
patempo Digital e totens de autoa-
tendimento. Em 2021, foram mais 
723 mil atendimentos online para 
demandas do Tribunal, o que repre-

senta quase 90% do total de soli-
citações. De janeiro a setembro de 
2021, o canal que recebeu o maior 
número de solicitações foi o app: 
dos mais de 816 mil atendimentos 
realizados no período, presencial e 
online, cerca de 550 mil foram via 
Poupatempo Digital.

VACINAÇÃO I
A campanha de vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19) em Suzano 
segue alcançando cada dia mais 
pessoas. Ao todo, o município já 
contabiliza 238.444 cidadãos imu-
nizados com ao menos uma dose, 
conforme dados oficiais da Secre-
taria Municipal de Saúde. 

VACINAÇÃO II
O índice representa 97,4% do pú-
blico maior de 12 anos, sendo um 
grupo estimado em 244.782 habi-
tantes. O atendimento para a pri-
meira, a segunda e a terceira dose 
segue nos postos de saúde, que re-
tomam as atividades normais a par-
tir de quarta-feira. Só nesta sema-
na, entre segunda e quinta-feira, 
foram mais de 11 mil aplicações, 
sendo que 907 pessoas tomaram 
a primeira dose

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPA

Em 2 de setembro de 2010, 
Mogi das Cruzes ganhou uma 
escola de aviação civil, tendo 
como diretor presidente um 
jovem de 25 anos de idade, 
Leonardo Canalli. É forma-
do como piloto comercial de 
avião, além de ser formado 
em engenharia aeronáutica. 
É a primeira e única escola 
de aviação homologada pela 
ANAC – Agência Nacional 
de Aviação Civil (Agência 
vinculada ao ministério da 
infraestrutura) de Mogi das 
Cruzes. 

A escola atua desde 2016 
em treinamentos técnicos 
aeronáuticos e passou a ser 
certificada pela ANAC por 
meio da Portaria ANAC Nº. 
2.244 de 2 de setembro de 
2020, publicada no Diário 
Oficial da União em 9 de se-
tembro de 2020. A atuação 

ATC – Escola e Aviação Civil

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

da escola se dá em treina-
mentos teóricos de aviação 
covil na modalidade EAD (à 
distância), atendendo alunos 
do país inteiro, com mais de 
4.000 alunos treinados ao 
longo da sua história. 

O treinamento prático en-
volve disciplinas ligadas ao 
Serviço de bordo, Evacuação 
de Emergência em aviões, 
Combate ao Fogo, Primeiros 
Socorros e Sobrevivência na 
Selva. Por isso, após a recep-
ção e treinamentos na sede 
da escola, desloca-se com 
os alunos para Arujá, em 
um campo de treinamento 
de sobrevivência na selva. 
Neste mês de outubro a es-
cola recebeu em torno de 50 
(cinquenta) alunos de vários 
Estados (AP, AL, BA, DF, MG, 
RS, ES e PR).  Foi uma óti-
ma oportunidade para Mogi 

das Cruzes, pois, os alunos 
visitaram a escola e Mogi das 
Cruzes com os seus familia-
res, ocupando hotéis e cola-
borando para arrecadação do 
Município (hotéis e refeições). 
Nesta oportunidade  devemos 
homenagear o jovem Leo-
nardo Canalli pelo trabalho, 
prestígio e dedicação a Mogi 
das Cruzes. Esta escola ATC 
é algo inédito nesta cidade. 
Portanto, os cidadãos mo-
gianos devem se encher de 
orgulho por ter uma escola 
de aviação. O Município de 
Mogi das Cruzes cresce cada 
vez mais, portanto as autori-
dades devem estar cada vez 
mais atentas, pois, a cidade 
tem muito a oferecer.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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EDITORIAL

Esperança e medo

D
uas informações divulgadas 
nesta semana pelo grupo Mogi 
News/Dat podem nos deixar 
esperançosos e preocupados 

ao mesmo tempo. A primeira delas é um 
dado que vem se consolidando a cada nova 
pesquisa, que é a de criação de vagas de 
emprego. Em setembro, as dez cidades da 
região foram responsáveis por gerar mais de 
2 mil vagas de trabalho. O número é bom 
e a continuidade da criação de postos de 
trabalho, informados a cada mês, mostra 
que isso parece ser uma constante, o que 
revela uma regularidade nas oportunidades 
geradas. Só para lembrar, o saldo de postos 
de trabalhos formais criados é o resultado 
do cálculo das admissões subtraídas pelas 
demissões, o que restar, seja positivo ou 
negativo, é o número de vagas criadas ou 
fechadas durante um período.

Por outro lado, desta vez com o olhar 
voltado para a violência na região, a quan-
tidade de estupros registrados em setembro 
foi 80% maior do que o de informados em 
agosto. Embora possa existir um valor de 
subnotificação de agosto, é pouco provável 

que esta seja a principal causa de aumento, 
por isso, ao que tudo parece indicar, os ca-
sos de violência sexual aumentaram entre 
um mês e outro.

Dois pesos, duas medidas. São informa-
ções diferentes, que podem nos encher de 
esperança ou de medo. A torcida é para que 
os dados de emprego na região, e porque 
não dizer em todo o país, siga esta trajetó-
ria de ascensão e não pare mais. Por outro 
lado, os casos de estupro, tanto de vulne-
ráveis quanto de pessoas já adultas, po-
dem sugerir que estamos involuindo neste 
aspecto, mesmo com campanhas de cons-
cientização e condenações na Justiça, essa 
continua sendo uma mancha na existência 
do ser humano. A menos que estamos ven-
do aqui um estuprador em série, o que não 
perece ser o caso, esse dado indica que os 
casos estão pulverizados em nossa região.

A vida das pessoas melhora sob um as-
pecto e acaba se mostrando pior em outros. 
Precisamos trabalhar para que tudo se tor-
ne melhor sob todos os ângulos, somente 
assim seremos uma sociedade com mais 
consciência e respeito.
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Operação Cata-Treco inicia 
nova programação na cidade

Suzano - A Operação Cata-
-Treco iniciou nesta semana 
nova programação para aten-
der 16 bairros. A ação busca 
contribuir com o descarte 
regular, recolhendo materiais 
inservíveis dos moradores 
e direcionando para local 
adequado. O cronograma 
completo pode ser acessado 
no site oficial da prefeitura 
(http://bit.ly/Cata-TrecoSuzano). 

São disponibilizados dois 
caminhões. O primeiro contem-
pla os bairros Veraneio Juruá, 
Jardim São José, Jardim Santa 
Inês, Jardim São Bernardino, 
Jardim Graziela, Chácara 
Méa, Recreio Sertãozinho e 
Meu Sossego. Já o segundo 
concentra suas atividades 
nos bairros Cidade Cruzeiro 
do Sul, Jardim Imperador, 
Jardim Monte Cristo, Jardim 
Suzanópolis, Jardim Márcia, 
Jardim dos Ipês, Parque Suzano 
e Conjunto Residencial Iraí. 

O itinerário será realizado 
em 7 dias úteis, seguindo 
com as atividades até 10 de 
novembro. Durante o feriado 

16 bairros

prolongado de Finados, entre 
os dias 29 de outubro a 2 de 
novembro, as equipes de co-
leta suspendem os trabalhos.

O projeto é voltado para 
o recolhimento de objetos 
como móveis ou eletrodo-
mésticos, isopor, vidro e todos 
os tipos de óleo, que devem 
ser entregues em garrafa PET 
fechada. Restos de construção 
civil não são aceitos, mas 
podem ser descartados em 
um dos ecopontos: do Parque 

Maria Helena (Rua Antônio 
Francisco dos Santos, 186), 
da Marginal do Una (Rua 
Afonso Nícola Redondo, s/n – 
Vila Figueira) ou o do Jardim 
Dona Benta (Estrada Takashi 
Kobata, 183). 

Os interessados em realizar 
o descarte de materiais inser-
víveis, deverão depositá-los 
na calçada de suas residências 
entre o período das 8 às 17 
horas e logo no início da 
semana. 

Materiais devem ser depositados nas calçadas

Wanderley Costa/Secop Suzano

Av. Senador Roberto Simonsen 
será prolongada e terá 2,6 km
Obra poderá ser feita após o repasse de R$ 13 milhões junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional

MOBILIDADE

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi, anunciou ontem o 
prolongamento da avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
ligando o Jardim Márcia 
à região do bairro Casa 
Branca, após conquista de  
R$ 13 milhões junto ao 
Ministério de Desenvolvi-
mento Regional. O contrato 
para liberação dos recursos 
foi assinado com a Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
que deverá analisar a do-
cumentação em até 30 dias.

Demanda antiga do mu-
nicípio, a avenida passará a 
conectar o Jardim Márcia à 
região do bairro Casa Bran-
ca, no entroncamento das 
estradas de Santa Mônica 
e dos Fernandes. Ao todo, 
será feito um quilômetro de 
nova pavimentação, além da 
implantação de iluminação 
e demais serviços, como 
guias e sarjetas.

“Atualmente, a avenida 
Senador Roberto Simonsen 
começa ali na avenida Brasil, 
no Parque Municipal Max 

Feffer, e finaliza no Jardim 
Márcia, com 1,6 quilôme-
tro de extensão. Com a 
expansão, teremos um total 
de 2,6 quilômetros de via, 
oferecendo um novo acesso 
aos moradores da região do 

Casa Branca à malha central”, 
informou Ashiuchi.

De acordo com o chefe 
do Executivo suzanense, a 
liberação dos recursos con-
tou com apoio direto dos 
deputados federal Marcio 

Alvino e estadual André 
do Prado. “É importante 
destacar que o Ministério de 
Desenvolvimento Regional 
já aprovou nosso pedido, 
ou seja, a verba já está ga-
rantida e será destinada a 

Suzano. Conquistamos os 
R$ 13 milhões e estaremos 
aplicando integralmente na 
via. Quem fará a liberação 
do dinheiro será a Caixa 
Econômica Federal, con-
forme andamento da obra. 
Estou muito feliz por mais 
esse ganho, que resultará 
em mais desenvolvimento 
para nossa cidade”, disse.  

Com a assinatura do 
contrato nesta sexta-feira, 
a análise será finalizada 
em até um mês por parte 
da CEF. Em paralelo, um 

projeto técnico também 
será apresentado ao órgão 
na primeira quinzena de no-
vembro, mostrando detalhes 
da obra e de como serão os 
trabalhos, conforme etapas 
do processo de construção 
e períodos de conclusão.  

“De 2017 a 2020, nossa 
gestão realizou o maior pacote 
de pavimentação da história 
da cidade de Suzano, com 
150 quilômetros de novo 
asfalto, incluindo o término 
da Marginal do Una. Agora, 
seguimos com um novo 
mandato com ainda mais 
entregas. Faremos a ampliação 
da avenida Senador Roberto 
Simonsen, oferecendo uma 
nova ligação aos moradores 
da região do Casa Branca. 
Será um importante eixo 
de desenvolvimento, com 
nova mobilidade urbana, 
possibilitando a criação de 
novos polos residenciais 
e de geração de emprego. 
Será um novo ‘centro’ e um 
novo futuro para cidade de 
Suzano”, concluiu o prefeito.

No total, será construído mais 1 km de pavimentação, além de outras estruturas

Wanderley Costa/Secop Suzano

Poá - Bares, restaurantes, 
confeitarias, lanchonetes e 
estabelecimentos semelhantes  
devem solicitar um Termo 
de Permissão de Uso para 
utilizar o passeio público 
para colocação de mesas, 
cadeiras e toldos. Em vir-
tude do Decreto Municipal 
nº 7.913/21 da Prefeitura 
de Poá, os agentes do De-
partamento de Fiscalização 
de Posturas iniciaram nesta 
quinta-feira, uma ação de 
orientação junto aos comer-
ciantes, informando que em 
caso de descumprimento, o 
estabelecimento poderá ser 
multado.

A propositura, que tem 
como finalidade regula-
mentar a Lei Municipal nº 
3.717/14, está em vigência 
desde o último dia 19 de 
outubro e permite aos re-
feridos estabelecimentos 
comerciais a utilização do 
passeio público para colocação 
de mesas, cadeiras e toldos, 
mediante à solicitação do 
Termo de Autorização de Uso 
junto ao Departamento de 

Estabelecimentos poderão 

utilizar calçada para mesas

Permissão

Fiscalização. O Decreto prevê 
a aplicação de multa no valor 
de R$ 500 por cada objeto 
colocado indevidamente no 
passeio público, em caso do 
estabelecimento não possuir 
o Termo de Permissão de 
Uso, além de multa de R$ 
3 mil ou R$ 4 mil diante do 
descumprimento das normas 
estabelecidas no documento.

“Além do Termo de Per-
missão, o proprietário do 
estabelecimento também 
deve ficar atento às normas e 
disposições estabelecidas no 
Decreto como, por exemplo, 
a proibição do passeio público 
para qualquer material que 
não sejam mesas, cadeiras 
e toldos. Vale ressaltar que 
a disposição do mobiliário 
nos passeios não poderá 
bloquear, obstruir ou difi-
cultar o acesso de veículos, 
o livre trânsito de pedestres, 
em especial de pessoas com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida, nem a visibilidade 
dos motoristas”, destacou 
o diretor de Fiscalização, 
Carlos Sousa.

Guararema - A Secretaria 
de Emprego e Desenvol-
vimento Econômico está 
mediando 23 oportunidades 
profissionais com diferentes 
graus de escolaridade.

As vagas que exigem Ensino 
Fundamental completo são 
para ajudante geral, casal de 
caseiros (duas vagas), cos-
tureira, auxiliar de peixeiro, 
caseiro e auxiliar operacional.

Já as vagas com exigência 
de Ensino Médio são para 
auxiliar de produção (duas 
vagas), vendedor interno, 
ajudante geral, soldador 
de manutenção, analista 
de marketing digital, mo-
torista E, atendente de loja, 
e-comerce, auxiliar de com-
pras, recepcionista, estágio, 
desenvolvedor sênior D, 
desenvolvedor junior D e 
desenvolvedor front end.

Em razão da pandemia 
da Covid-19, os candidatos 
podem se candidatar às vagas 
pelos telefones 4693-1717 
e 4693-1432.

Secretaria 
divulga 23 
vagas de 
emprego

Oportunidade

A avenida 
passará a 
conectar o 
Jardim Márcia à 
região do bairro 
Casa Branca
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Parlamentares destinam 
R$ 1,2 milhão para obras

Mogi- O deputado es-
tadual André do Prado 
foi recebido pelo prefeito 
de Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Pode), anteontem, 
para anunciar a destinação 
de R$ 1,2 milhão que ele e 
o deputado federal Marcio 
Alvino encaminharam para 
a pavimentação da avenida 
América, de trecho da rua 
São Paulo e de outras vias 
que a municipalidade ainda 
definirá em bairros como 
Taboão e Chácara Guanabara.

“São recursos muito im-
portantes para a cidade, que 
ajudarão no cumprimento 
do cronograma de pavi-
mentações que elaboramos. 
Em breve, esses trabalhos 
começarão e teremos diver-
sas obras de infraestrutura 
acontecendo em Mogi das 
Cruzes”, projetou o prefeito 
Caio Cunha.

“Além de tudo, ocorrerão 
ganhos de mobilidade, com 
aumento da segurança e 
diminuição nos tempos dos 
trajetos percorridos pelos 

Infraestrutura

mogianos e visitantes. O 
grande objetivo dos nos-
sos mandatos é melhorar 
a qualidade de vida da 
população do Alto Tietê e, 
tenho certeza, esses recur-
sos serão bem empregados 
nisso”, afirmou o 2º vice-

-presidente da Assembleia 
Legislativa.

Nesse encontro, ocorrido no 
paço municipal, o parlamentar 
recebeu agradecimentos de 
Peterson Ribeiro, liderança 

dos bairros beneficiados, que 
comemorou a conquista. “É 
muito bom ver que nossa 
voz foi ouvida e que os 
deputados André e Marcio 
atenderam esse pedido da 
comunidade. É um dia 
muito feliz!”, destacou.

Nos próximos dias, o 
montante deve ser dis-
ponibilizado no caixa da 
Prefeitura, que poderá dar 
andamento ao processo 
licitatório das intervenções.

Recursos serão para rua São Paulo e  vias do Taboão

Mogi News/Arquivo

Sesc tem abertura marcada 
por exposição do MAM-SP

Mogi- A nova unidade do 
Sesc São Paulo, localizada na 
cidade de Mogi das Cruzes, 
abre ao público a partir do 
dia 6 de novembro com a 
exposição Ausente Manifesto: 
ver e imaginar na arte contem-
porânea. A mostra reúne 35 
obras do acervo do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo 
(MAM-SP) e de seu clube de 
colecionadores, e inaugura uma 
parceria entre as instituições 
que deve prosseguir, nos pró-
ximos meses, com ações que 
incluem atividades educativas 
e outras mostras. A curadoria 
de Ausente Manifesto é de 
Cauê Alves, curador do MAM, 
e Pedro Nery, museólogo da 
instituição.

As obras escolhidas são 
de artistas contemporâneos 
que transpõem as divisões 
sedimentadas das linguagens 
artísticas, trazendo à tona 
um jogo entre desenho e 
instalações, vídeo e imagem, 
fotografia e representação. A 
ideia é criar uma oportuni-
dade de aproximar o público 

Nova unidade

amplo e diverso do Sesc da 
arte contemporânea.

“A mostra trata da nature-
za simbólica que a coleção 
é capaz de abrigar. Obras 
metalinguísticas que abrem 
acesso ao problema central 
do acervo de um museu, e 
da própria produção contem-
porânea, que está empenhada 
em diluir as divisas das lin-
guagens e da separação com o 
mundo exterior enfrentando 
problemas conceituais e da 

consciência do que é fazer 
arte. Algumas obras discutem 
objetivamente o problema 
proposto, evidenciando justa-
mente o que não está presente 
ao espectador, remontando ao 
que está invisível e que pode 
ser imaginado”, comentaram 
os curadores.

Entre os trabalho está o 
telhado de Marepe que faz 
uma miragem de uma casa 
completa, com janelas, paredes 
e portas.

Telhado traz uma miragem e faz parte da mostra

Foto: Romulo Fialdini

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR

Prefeito renova 
convênio com 
Crea paulista

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), renovou o con-
vênio de cooperação técnica 
com o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo (Crea-

-SP) durante reunião com o 
presidente do órgão, Vinicius 
Marchese Marinelli, nesta se-
mana. A medida garante mais 
segurança e fiscalização às obras 
na cidade, além de reafirmar 
a colaboração do município 
na troca de informações e no 
auxílio a capacitações.

Suzano estabeleceu o con-
vênio pela primeira vez em 
outubro de 2019, assegurando 
uma proximidade inédita 
com o órgão e tendo como 
objetivo ampliar a força-tarefa 
de fiscalização no município 
juntamente com a Secretaria 

Medida garante mais segurança e fiscalização às 
obras realizadas no município e respaldo técnico e 
capacitações aos profissionais do segmento

COLABORAÇÃO

Municipal de Planejamento 
Urbano e Habitação.

De acordo com o chefe da 
pasta, Elvis Vieira, a iniciativa 
demonstrou um resultado positivo 
nesses dois primeiros anos de 
parceria. “Estreitar laços com 
o Crea-SP significa ainda mais 
credibilidade à nossa secretaria, 
uma vez que estabelecemos 
colaborações para a atuação 
conjunta em fiscalizações 
e denúncias. Acompanhar 
de perto esse tipo de ação é 
sinônimo de mais segurança 
para as obras”. 

Para o presidente do Crea-SP, 
Vinicius Marchese Marinelli, 
Suzano se destaca como uma 
cidade modelo quanto ao 
compromisso com os cidadãos 
e com o bom exercício da 
profissão. “Enxergamos essa 

responsabilidade, preocupação 
e sensibilidade do município 
com o trabalho exercido pelos 
engenheiros e agrônomos em 
Suzano. Começamos bem com 
essa primeira experiência do 
convênio, que agora é renovado 
para garantir ainda mais tran-
quilidade aos trabalhos”, disse.

O prefeito reforçou o interesse 
do município em assegurar 
total controle das atividade. 

“O convênio com o Crea-SP 
é uma parte de uma série de 
melhorias que conquistamos 
ao longo do tempo, como a 
atualização do Plano Diretor e 
outras legislações importantes, 
além do nosso sistema Acto 
para aprovação de projetos 
online e o portal de geopro-
cessamento ‘GeoSuzano’, que 
é pioneiro na região”.
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Mais de 2,7 mil já aderiram ao 
Programa de Parcelamento
Ação segue até dia 20 de dezembro e dá descontos de até 100% ao pagamento à vista e parcelamento em 72 vezes

FINANÇAS

Mogi - A Prefeitura informou 
nesta terça-feira a atualização 
do andamento das adesões ao 
Programa de Parcelamento 
Mogiano (PPM), promovido 
pela Secretaria Municipal de 
Finanças, com mais de 2,7 
mil contribuintes já aderindo 
ao programa de quitação de 
dívidas.

Instituído em 20 de setembro, 
o projeto tem como principal 
objetivo auxiliar contribuin-
tes a quitarem débitos em 
impostos municipais que 
foram incluídos no cadastro da 
Dívida Ativa, como o Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), débitos com o Serviço 
Municipal de Águas e Esgotos 
(Semae), entre outros.

Segundo a secretaria, até 
25 de outubro, mais de 2.737 
contribuintes negociaram 
R$ 13.273.004,55. Do total 
de acordos, o município já 
recuperou R$ 2.178.573,31.

O programa permite que os 
contribuintes possam efetuar o 
pagamento integral das dívidas 
com 100% de abatimento de 
juros e mora, com descontos 
decrescentes conforme o nú-
mero de parcelas, podendo 
chegar a 72 prestações com 
desconto de 50% nos juros.

Um dos diferenciais da 
campanha deste ano, segundo 
a Prefeitura, é a possibilidade 
de adesão sem o pagamento 
inicial, permitindo que a po-
pulação possa aderir mesmo 
sem recursos financeiros ime-
diato. Segundo levantamento 
da administração municipal, 
a dívida ativa da cidade é de 
aproximadamente R$1,168 
bilhão, que é a soma de todos 
os impostos que não foram 
pagos pelos moradores.

O programa de regularização 
foi disponibilizado tanto pela 
internet, na página (https://bit.
ly/ppm-mogi), com a possi-
bilidade de agendamento 
presencial em uma das uni-
dades do Pronto Atendimento 
do Cidadão (PAC), na página 
(http://agendamentopac.pmmc.
com.br). Além do atendimento 
virtual, há três locais para o 
agendamento: no PAC-1, lo-
calizado na avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 
277 - Centro Cívico; no PAC 
de Braz Cubas, na rua Capitão 
Francisco de Almeida, 47, e 
no Centro Integrado de Ci-
dadania (CIC) de Jundiapeba, 
na alameda Santo Angelo, s/n. 

André Diniz

Mogi- Os cemitérios públicos 
estão prontos para receber a 
população no Dia de Fina-
dos, celebrado na terça-feira 
(02/11) da semana que vem. 
Cerca de 100 mil visitantes 
são esperados, divididos entre 
os cemitérios da Saudade, São 
Salvador e Sabaúna.

Nesse dia, o horário das três 
unidades será especial, com 
uma hora a mais: o funcio-
namento será das 8 às 17h30 
para visitação.  Contudo, de  
hoje, 30/10 a 02/11, o horário 
se encerra às 16 horas para 
marcação de sepultamento. 
Já para outros serviços admi-
nistrativos, como consultas, o 
atendimento vai até 17 horas.

É importante para quem 
pretende ir de carro ficar atento 
ao caminho, já que algumas 
interdições serão feitas no 
trânsito da região, para dar 
mais segurança aos mogianos 
e facilitar a montagem da 
estrutura do comércio. 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes não teve expediente 
desde quinta e sexta-feira (28 
e 29/10), devido ao Dia do 
Servidor Público. O mesmo 
ocorrerá na segunda e terça-

-feira da semana que vem (01 
e 02/11), por causa do Dia 
de Finados. O atendimen-
to à população, dentro das 
normas estabelecidas para o 
combate à pandemia do novo 
coronavírus, voltará ao normal 
na quarta-feira (03/11). Os 
serviços essenciais funcionam 
normalmente todos os dias.

O Mercado Municipal fun-
cionará hoje, das 8 às 16 horas. 
Amanhã (31/10) e na terça-feira 
(02/11), o funcionamento vai 
até o meio dia. Já na segunda 
(01/11), o fechamento será às 
17 horas. As feiras livres e o 
Mercado do Produtor terão 
funcionamento durante todos 
os dias, de acordo com a pro-
gramação de locais, também 
respeitando as determinações 
de contingência que estão 
em vigor. Na área da saúde, 
o Centro de Referência do 
Coronavírus, montado no 
Hospital Municipal, funcionará 
normalmente no feriado.

Serviços 
essenciais 
funcionarão no 
feriado

Dia de Finados

Mogi - A escola Padma 
Namaste Yoga, localizada 
na Vila Oliveira, promove 
hoje  um evento especial de 
saúde, bem-estar e cultura 
para amantes da arte no 
Alto Tietê.

Para celebrar o equinócio 
de primavera, os organiza-
dores do evento prepararam 
uma agenda especial para 
os visitantes. O evento con-
tará com apresentações de 
dança indiana, a realização 

Escola de yoga promove evento hoje
Bem-estar

áreas, como um estúdio de 
Pilates, espaço para podo-
logia e bem-estar, terapias 
integrativas e esteticista. 

“Para festejar esta nova fase, 
o Padma tradicionalmente 
faz a Festa da Primavera”, 
explica Verreschi.

Os ingressos são limitados, 
e ainda podem ser obtidos 
pelo telefone (11) 98719-6205. 
O espaço está localizado na 
rua Cruzeiro do Sul, nº 630, 
na Vila Oliveira. (A.D.)

especializados na área como 
Andrea Rochlus, Camila 
Nagatomi, Cristiane Yone-
saki, Gustavo Acauan, Paula 
Yonamine e conta com aulas 
de Hatha, Vinyasa. Raja 
e Ashtanga Yoga, além de 
modalidades para gestantes 
e meditação.

Segundo a fundadora e 
instrutora Deise Verreschi, 
o espaço se ampliou nos 
últimos dois anos, com salas 
para profissionais de outras 

da Cerimônia do Fogo com 
Gopalagi Dasi, a arte das mãos 
Mehandi com Carol Zolli, 
feira artesanal sorteios de 
prêmios, além da participa-
ção do guru Chandramukha 
Swami, que fará o lançamento 
do seu livro “Bhagavad-gt 
para Iniciantes”.

O espaço Padma Namaste 
funciona há mais de 17 anos 
na cidade, e traz os ensi-
namentos da arte corporal 
do Yoga, com profissionais 

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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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Nicole pede desculpa para Dulce Maria, mas faz pouco caso. Flávio telefona 

para Murilo e diz que sabe aonde está sua fi lha.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Tonico usa as informações de Nino para armar contra Pedro. Pilar pede 

que Nélio a ajude a ver Eudoro. Pedro e Isabel conversam sobre o bando 

de Guebo. Teresa e Luísa se unem para aproximar Augusto de Leopoldina. 

Tonico ameaça Zayla.

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Maria Pia confessa a Eric que nã o entregou Malagueta em interesse pró prio, 

e ele fi ca horrorizado ao saber do plano da moça para conquistá -lo. Sabine 

diz a Malagueta que quer vê -lo apodrecer na prisã o.

GLOBO, 21H00

 Império
José Alfredo chega à casa de Jesuína e tenta convencê-la a conversar com 

ele. Maria Marta provoca Maria Ísis. Aécio e Daniel resolvem voltar para o 

sítio. Silviano chega à mansão de Petrópolis. José Pedro ouve Maria Marta 

contando para Maria Ísis que o José Alfredo viajou para buscar informações 

sobre Fabrício Melgaço.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela faz a reprise dos melhores momentos aos sábados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Reação
de quem
ouve uma
boa piada

(?) Maria
Machado,
escritora
brasileira

"Terra em 
(?)", clássi-
co de Glau-
ber Rocha

Emanação
corporal
invisível
(Ocult.)

Menino
travesso 

do folclore
brasileiro
"Repri-
menda",
no jargão
policial

Estado na-
tal de Ani-
ta Garibal-
di (sigla)

A da
China é o

iman

Sobrecar-
ga; peso

Problema
comum de

atletas
exaustos

Prazer do
fundista

 Loja real
ou virtual
de livros
usados

Pequeno
marsupial
típico da
Austrália

Hidrelétrica
na divisa 
SC-RS

"(?) co-
mentário",

clichê
linguístico

Meia
brasileiro
da Copa 

de 94 (fut.)

A popular
fruta-de-

conde
(Bot.)

A unidade
do DVD,
no com-
putador

Mamífero
de tromba
Armazém
de cereais

(?) Clapton,
guitarrista
Condimen-
to de sopa

Melão,
em inglês
Ian Holm, 
ator inglês

Local de
desova do

salmão
Sombria

Fato, em inglês
País socialista, é uma
ex-colônia francesa na
Indochina

Abóbada
arqueada
Profissão 

de Oscarito
Urna, em

inglês
Canoa ou
jangada

Contorno
de luz
Senhor
(abrev.)

Auxiliar;
socorrer

Síndrome da Alienação
(?): repúdi-
o da crian-

ça a um
dos pais,
instigado
pelo outro

genitor

O atual
valoriza um corpo

“sarado”
(Brasil) Correspon-

der às ex-
pectativas

(numa
tarefa)

A Rainha do
Frevo e do
Maracatu

O Quico de
"Chaves", 

por sua ca-
racterística

física

O mais 
movimentado do Bra-
sil é o de Guarulhos

Proteção do goleiro na
falta (fut.)

3/itá — urn. 4/eric — fact. 5/coala — melon — tecer. 8/parental.

Sabemos que está 
chegando um novo 
dia no momento em 
que a luz surge no 
horizonte. Quando ela 
nos ilumina, renasce 
também a esperança 
no coração e a 
vontade de fazer das 
horas que virão, uma 
boa oportunidade 
para sermos felizes.

Desejo que durante 
o dia de hoje você 
tenha muitas alegrias 
e que quando ele 

MOMENTO
especial

O RENASCER DA ESPERANÇA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

OSWALDO DOS SANTOS

GUIOMAR ROSA CORREA

Que Deus esteja sempre ao seu lado, guiando seus passos 

e te orientando pelo caminho certo. Feliz aniversário!

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

 cultura@jornaldat.com.br

terminar sinta que 
tudo valeu a pena.
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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

RAPHAEL  PEREIRA  SOARES,  estado  civil solteiro, profissão consultar,nascido  
em  Suzano,  SP  no  dia  quatro  de maio de mil novecentos e noventa   e   sete  
(04/05/1997),  residente  e  domiciliado  Rua  São Francisco,  101,  Vila Bela Flor, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de Carlos Roberto Pereira Soares e de Ana Valéria 
Pereira Soares.               
ISABELLA  LOPES  SANTOS,  estado  civil  solteira, profissão estudante, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos  
e noventa e oito (24/10/1998), residente e domiciliada Rua Prefeito  Sebastião  
Cascardo,  186, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de Alvaro de Paula 
Santos e de Rosangela Lopes da Silva.    

DAVID  BALMANT,  estado  civil  viúvo, profissão aposentado, nascido em 
Martinopolis,  SP  no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e cinquenta  
e  um  (26/09/1951),  residente  e  domiciliado Rua Antônio Gonçalves dos Santos, 
1590, casa 02, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de Manoel Osvaldo 
Balmant e de Maria Madalena Balmant.       
IZABEL MARIA DE CAIRES NUNES, estado civil viúva, profissão aposentada,
nascida  em  Mirante  do Paranapanema, SP no dia cinco de fevereiro de mil   
novecentos   e   cinquenta  e  oito  (05/02/1958),  residente  e domiciliada  Rua  
Antônio  Gonçalves dos Santos, 1590, casa 02, Jardim Universo,  Mogi  das 
Cruzes, SP, filha de Francisco Manuel de Caires e de Maria Elisa de Caires.                                             

NEANDER  DOS  SANTOS  ROQUE, estado civil divorciado, profissão técnico 
enfermagem,  nascido  em  São  José  do Rio Preto, SP no dia quinze de setembro  
de mil novecentos e setenta e nove (15/09/1979), residente e domiciliado  Rua  
São Francisco, 101, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP, filho de Nelcidio Roque e 
de Aparecida Correa dos Santos Roque.   
DAYANE  SOUZA  DA  SILVA BARTOLOMEU, estado civil divorciada, profissão
enfermeira,  nascida  em  Guarulhos,  SP  no  dia doze de junho de mil novecentos 
e oitenta e cinco (12/06/1985), residente e domiciliada Rua São  Francisco,  101,  
Vila  Bela  Flor, Mogi das Cruzes, SP, filha de Freddie Bartolomeu e de Vera Lucia 
Souza da Silva.                    
Conversão de União Estável                                            

FELIPE  DA  SILVA  FARO,  estado  civil  divorciado, profissão auxiliar 
administrativo,  nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia vinte e oito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e três (28/02/1993), residente e domiciliado  Rua  Santo  
André, nº 113, casa B, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, SP, filho de SILVIO LUIZ 
FARO e de ILVACI DA SILVA.           
GABRIELA  PEREIRA  SILVA,  estado  civil  solteira, profissão autonoma, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos  e  
noventa  e quatro (31/07/1994), residente e domiciliada Rua  Morango,  nº  65,  
Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de GENIVALDO FRANÇA DA SILVA e 
de SOLANGE GOMES PEREIRA.                 

MARCOS  FABRICIO  GARCIA  NAKASONE,  estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e um de maio de mil  
novecentos e setenta e nove (21/05/1979), residente e domiciliado Rua  Ana  
Alexandrina  Barbosa,  165,  Jardim  Santa  Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
Milton Nakasone e de Nadyr Maria Garcia.         
MARCIA  REGINA  PEDRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em  São  

Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e setenta e quatro  (20/07/1974),  
residente  e  domiciliada  Rua  Ana Alexandrina Barbosa,  165, Jardim Santa 
Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filha de João Pedro e de Maria Aparecida dos 
Santos.                                
Conversão de União Estável                                            

EWERTON  FERNANDES  COELHO,  estado civil solteiro, profissão avaliador 
físico, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e cinco (08/02/1995), residente e domiciliado Rua Oscar  Erxeleben, 
129, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de SEBASTIÃO NETO COELHO 
e de EUNICE FERNANDES MAIA COELHO.              
HELLEN  CRISTINE  FIGUEIRA, estado civil solteira, profissão fotógrafa, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia doze de maio de mil novecentos e noventa  e  
cinco  (12/05/1995),  residente  e  domiciliada  Rua Oscar Erxeleben,  129,  Vila  
Nova  Cintra,  Mogi  das  Cruzes, SP, filha de ANTONIO BRAZ SILVA FIGUEIRA 
e de MARIA APARECIDA MACHADO.             

ROBERTO  LOURENÇO  ALMEIDA,  estado  civil  viúvo,  profissão autonomo, 
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete de novembro de mil 
novecentos  e  setenta (27/11/1970), residente e domiciliado Rua Tadeu de  
Freitas Oliveira, 247, casa 02, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
JOSE LOURENÇO DE ALMEIDA e de ANTONIA APARECIDA DE LIMA. 
ELENICE  CRISTINA  RAIMUNDO  DO PRADO, estado civil viúva, profissão do
lar,  nascida  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia três de novembro de mil novecentos  
e setenta e oito (03/11/1978), residente e domiciliada Rua Tadeu  de  Freitas  
Oliveira, 247, casa 02, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  de  
JOSE BENEDITO RAIMUNDO e de MARIA MADALENA DO NASCIMENTO 
RAIMUNDO.                                                  

MATEUS   MARIANO  GRACIA  PEREIRA  DE  SOUZA,  estado  civil  solteiro, 
profissão  autonomo,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de abril  de  
mil  novecentos  e noventa e oito (30/04/1998), residente e domiciliado  Rua  Raul 
Marinho Briquet, 21, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de Renato de 
Souza e de Rosangela Gracia Pereira.   
THAÍS   MARQUES  DA  SILVA  BUENO,  estado  civil  solteira,  profissão 
autonoma, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de agosto de   dois   
mil  (28/08/2000),  residente  e  domiciliada  Rua  Doutor Dioscórides  Marcondes  
dos Santos Freire, 300, Jardim Esperança, Mogi das  Cruzes,  SP,  filha  de  Marcio  
Grei da Silva Bueno e de Daniele Marques Nascimento.                                                   
Conversão de União Estável                                            

LUIZ   GUSTAVO  DA  SILVA  CORRÊA,  estado  civil  solteiro,  profissão consultor  
técnico,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de setembro  de mil 
novecentos e noventa e seis (15/09/1996), residente e domiciliado  Rua  Francelino  
Rodrigues,  nº  967,  Casa  02, Vila São Sebastião,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho  de 
LUIZ CARLOS CORRÊA e de ERINEIDE VIEIRA DA SILVA CORRÊA.                                      
BEATRIZ  MARQUES  CARVALHO, estado civil solteira, profissão técnica em 
enfermagem,  nascida  em São Paulo - SP (21º Subdistrito Saúde) no dia treze  
de  novembro  de  mil novecentos e noventa e sete (13/11/1997), residente  e  
domiciliada  Rua  José Benedito dos Santos, nº 662, Vila Brasileira, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de JOSÉ CARLOS SANTANA CARVALHO e de JANETE 

MARQUES CARVALHO.                                         

LUAN   BRUNE   DA  SILVA  RIBEIRO,  estado  civil  solteiro,  profissão arquiteto,  
nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia cinco de maio de mil novecentos  e  noventa  
e quatro (05/05/1994), residente e domiciliado Rua  Vicente  Antônio  Paulo,  nº  
184,  Jardim Santa Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filho de PEDRO PAULO RIBEIRO 
e de MARIA BENEDITA DA SILVA.
THAÍS ELISA SOARES E SILVA, estado civil solteira, profissão arquiteta, nascida  
em  São  Jose dos Campos, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos 
e noventa e cinco (31/01/1995), residente e domiciliada em local ignorado, filha 
de ÍTALO CORRÊA DA SILVA e de MARIA APARECIDA SOARES DE MORAES.                                                     

MARCIO   GREI  DA  SILVA  BUENO,  estado  civil  divorciado,  profissão 
motorista,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de novembro de   
mil  novecentos  e  setenta  e  dois  (18/11/1972),  residente  e domiciliado  Rua  
Doutor Dioscórides Marcondes dos Santos Freire, 300, Jardim  Esperança,  Mogi  
das Cruzes, SP, filho de MARIO JOSÉ DA SILVA BUENO e de MATILDE DE 
SIQUEIRA BUENO.                                 
DANIELE   MARQUES   NASCIMENTO,   estado  civil  divorciada,  profissão 
autonoma,  nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  vinte e um de fevereiro  
de  mil novecentos e oitenta e um (21/02/1981), residente e domiciliada  Rua  
Doutor Dioscórides Marcondes dos Santos Freire, 300, Jardim  Esperança,  
Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha  de  WALTER  ANELIO NASCIMENTO e de MILCA 
MARQUES NASCIMENTO.                             

CLAUDIO GIMENEZ AGUILAR, estado civil divorciado, profissão operador de
empilhadeira,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dez de outubro de
mil  novecentos e setenta e oito (10/10/1978), residente e domiciliado
Rua Massao Kakiuti, 169, Jardim Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filho de
BONIFACIO GIMENEZ AGUILAR e de REGINA LUCIA ALVES AGUILAR.            
DEBORA  FERREIRA  DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão auxiliar
de creche, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete de julho
de   mil  novecentos  e  oitenta  e  dois  (27/07/1982),  residente  e
domiciliada  Avenida  Japão,  131,  Conjunto Residencial Santo Ângelo,
Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSÉ DJALMA LOURENÇO DE SOUZA e de LYDIA
FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA.                                         
Conversão de União Estável                                            

FABIO GERTRUDES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão analista de
quimica,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia vinte e nove de
novembro  de  mil  novecentos  e  oitenta  (29/11/1980),  residente  e
domiciliado  Rua  Doutor Milton Cruz, nº 147, Vila Sebastião, Mogi das
Cruzes,  SP,  filho  de  JACINTO  GERTRUDES  DE  ARAUJO  e de DOMINGAS
GONÇALVES DE ARAUJO.                                                  
LARISSA  LIMA  DE  SIQUEIRA,  estado  civil  divorciada, profissão ass.
fiscal,  nascida em Tupã, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e
noventa  e  quatro (20/04/1994), residente e domiciliada Rua Glauciano
Lopes,  nº  94, Vila Cintra, Brás Cubas, Mogi das Cruzes-SP, SP, filha
de JOSÉ MOURA SE SIQUEIRA e de MARIA VANIA CORDEIRO DE LIMA. 



Sábado, 30 de outubro de 20218 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Confaz congela ICMS sobre combustíveis por 90 dias

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou, por unanimidade, o congelamento do valor do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado nas vendas de combustíveis por 90 dias.  
A decisão foi tomada pelo colegiado em sua 339ª Reunião Extraordinária, realizada ontem, em Brasília.
A medida tem por objetivo colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes em 1º de novembro de 
2021 até 31 de janeiro de 2022.

Dimunui número 
de inadimplentes
Número de devedores chegou a 62,21 milhões de pessoas em setembro, o 
que representa uma ligeira retração (0,06%) ante o mês anterior.

SERASA

O número de inadimplentes 
no Brasil chegou a 62,21 mi-
lhões de pessoas em setembro, 
o que representa uma ligeira 
retração (0,06%) ante o mês 
anterior.

Segundo o Mapa da Ina-
dimplência e Renegociação de 
Dívidas no Brasil divulgado 
ontem pela Serasa, esse é o 
valor mais baixo desde abril, 
quando foram registrados 
62,98 milhões de brasileiros 
nessa situação.

De acordo com o estudo 
mensal, o número de dívidas 
totais no Brasil também é o 
menor registrado no período, 
com queda de 0,16% em 
relação a agosto, totalizando 
208,46 milhões de contas.

Segundo o levantamento, 
apesar da queda na inadimplên-
cia, o valor total de dívidas em 
setembro teve alta de 0,34% 
na comparação com agosto, 
somando R$ 245,3 bilhões. A 
média dos valores da dívida é 

de R$ 3.944 por pessoa e de 
R$ 1.177 por dívida.

O segmento de bancos e 
cartões de crédito continua 
liderando a lista das contas 
responsáveis pela inadim-
plência, representando 28,7% 
delas, seguido das dívidas de 
contas básicas como água e 
luz (23,5%) e varejo com 13%.

“Os números revelam que 

os brasileiros estão buscando 
oportunidades de renegociar 
com condições diferenciadas 
e que as empresas credoras 
entendem cada vez mais a 
importância de oferecer essas 
condições para os brasileiros 
renegociarem: só em setembro, 
foram mais de R$ 3,27 bilhões 
de descontos concedidos em 
renegociações pelo Serasa 

Limpa Nome”, disse a gerente 
da Serasa, Nathalia Dirani.

Recorte regional
Os estados onde há mais 

inadimplentes são: São Paulo 
(14,67 milhões), Rio de Ja-
neiro (6,18 milhões), Minas 
Gerais (5,82 milhões), Bahia 
(4 milhões) e Paraná (3,29 
milhões).

Valor é mais baixo desde abril, quando foram registrados 62,98 milhões de pessoas.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Na próxima terça-feira 
(2) é celebrado o feriado 
nacional do Dia de Finados. 
Com isso, alguns serviços no 
estado de São Paulo podem 
ter horários de funcionamento 
alterados nesta data e nos 
dias anteriores, a partir deste 
sábado (30).

A Secretaria de Estado da 
Saúde informa que durante 
o feriado nacional de Fina-
dos, na próxima terça-feira 
(2), os hospitais estaduais 
manterão o funcionamento 
normal para atendimento 
às urgências e emergências, 
tanto nos prontos-socorros 
quanto nos setores de inter-
nação e centros cirúrgicos.As 

Serviços podem 
funcionamento alterados

Estado

unidades da Farmácia Dose 
Certa não terão expediente 
durante o feriado.Na próxima 
terça-feira (2), os postos do 
Poupatempo em todo estado 
de São Paulo estarão fechados.

Na segunda-feira, a CPTM 
vai operar com oferta de trens 
semelhante ao dia normal. 
No feriado da terça-feira, a 
circulação será equivalente 
a um domingo. 

A Secretaria de Desen-
volvimento Social informa 
que no feriado, somente os 
restaurantes da rede Bom 
Prato que abrem aos finais de 
semana irão funcionar – Brás, 
Campos Elíseos, Guaianases, 
Lapa, Santana e São Mateus. 
No dia 1º, todas irão abrir 
para atendimento normal.

CPTM vai operar normalmente na segunda-feira

Na contramão de governos 
estaduais e municipais que já 
anunciaram ou discutem a 
suspensão da obrigatoriedade 
do uso de máscaras faciais, 
dirigentes da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) destacaram, ontem, 
a importância das pessoas 
continuarem adotando as 
medidas não-farmacológicas 
contra a Covid-19.

“Mantemos, em todas as 
nossas considerações, a im-
portância das medidas não-

-farmacológicas de enfrentamento 
à pandemia, tais como evitar 
aglomerações, usar máscaras e 
a boa higienização das mãos”, 
disse o diretor-presidente da 
agência reguladora, Antônio 
Barra Torres, durante a reunião 
em que membros da diretoria 
colegiada aprovaram novas 
regras para a retomada das 

Anvisa defende uso de máscaras faciais
Pandemia

doença, a pandemia ainda 
não terminou.

Relator do protocolo que 
define as obrigações das com-
panhias marítimas, tripulan-
tes, viajantes, terminais de 
passageiros marítimos e do 
poder público, o diretor Alex 
Machado Campos reafirmou 
o que já havia dito anteontem, 
durante audiência pública da 
Comissão Externa da Câmara 
dos Deputados que acompanha 
as ações de enfrentamento à 
Covid-19.

“Eu disse que preocupava 
muito a Anvisa a associação 
entre a retomada de inúmeras 
atividades e o fim de protocolos 
[sanitários]. Ou mesmo com 
[a ideia de] que a pandemia 
chegou ao fim. Isso é algo 
temerário. As coisas não po-
dem ser confundidas”, alertou 
Alex Machado.

temos que manter como nosso 
norte os alertas dos organismos 
nacionais e internacionais”, 
disse Torres, acrescentando 
que, apesar do avanço da 
vacinação e da consequente 
diminuição dos números de 
mortes e de novos casos da 

viagens em cruzeiros marítimos 
pela costa do Brasil, a partir 
da próxima segunda-feira (1).

“Esta tríade, em aditamento 
ao advento da vacinação, tem 
tornado possível a gradual e 
responsável retomada das 
atividades [econômicas], mas 

Anvisa falou da importância dos cuidados contra a Covid
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