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Nível das represas registra 
queda de 30% em um ano

Números estão 
disponíveis na 
página da Sabesp

Barragem da Ponte Nova é uma das cinco que compõem o Spat

Mogi News/Arquivo

Trânsito

Túnel no centro fecha hoje 
para manutenção elétrica

Bloqueio no Complexo Viário Jornalista Tirreno da 
San Biagio vai das 8 até às 15 horas. Cidades, página 4
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Dívidas do ISS seguem com desconto
ANISTIA

Prazo para quitar pendências sem multas e juros 
termina no próximo dia 20. Cidades, página 5

O Portal dos Mananciais da Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) mostra que os 
reservatórios do Sistema Produtor 
do Alto Tietê (Spat) tiveram uma 
queda de 30,33% em sua capacidade 
de armazenamento nos últimos 12 
meses. Cidades, página 6
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HOMENAGEM
A administradora do Posto Regio-
nal da Junta Comercial do Esta-
do de São Paulo (Jucesp) da As-
sociação Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC), Dulcineia de Fá-
tima Sousa do Espírito Santo, foi 
homenageada na Premiação da 
Área Contábil. O evento, promo-
vido pela Associação dos Em-
presários Contábeis (Aescon) do 
Alto Tietê, ocorreu na quinta-fei-
ra passada. Na mesma noite, a 
diretora da ACMC e superinten-
dente do Conselho Empresarial 
Feminino (Consef), Celu Campoli-
no, também recebeu o prêmio na 
categoria Empresário Contábil.

JUCESP
O Posto Regional da Jucesp da 
ACMC oferece inúmeros serviços 
como solicitações de constitui-
ção, alteração ou baixa de so-
ciedades limitadas, assim como 
processos de abertura e regu-
larização de empresas. Além 
disso, o atendimento disponi-
bilizado pela unidade dispensa 
o deslocamento para São Pau-
lo, garantindo um acesso rápi-
do e ágil. O atendimento é feito 

de segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas, na sede da ACMC, 
na rua Barão de Jaceguai, 674, 
Centro. Informações pelo tele-
fone (11) 4728-4323.

PREMIADA
A Associação Moradores Uni-
dos do Jardim Juliana (ACC) é a 
instituição em Mogi das Cruzes 
(SP) selecionada na edição 2021 
do edital “Ideias para um Mundo 
Melhor”, iniciativa da Coca-Cola 
FEMSA Brasil que busca fortale-
cer projetos sociais de institui-
ções sem fins lucrativos atuan-
tes em prol do desenvolvimento 
sustentável. O projeto escolhido 
vai receber aporte de R$ 50 mil 
e deve ser desenvolvido em um 
prazo de 12 meses.

STARBUCKS
O Mogi Shopping receberá a pri-
meira Starbucks da região, que 
será instalada perto da Fast Shop. 
Ter uma Starbucks perto de casa 
ou do trabalho é um desejo an-
tigo da população que se torna-
rá realidade no Mogi Shopping, 
no período em que o empreen-
dimento completa 30 anos.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

A seriedade da ocasião

O
cupar um cargo público é uma 
responsabilidade que vai além das 
competências técnicas, mas tam-
bém demanda bom senso e respei-

to não apenas ao dinheiro dos contribuintes, 
mas também à importância do cargo. Senso 
de humor e anedotas à parte, é preciso tratar 
a coisa pública com seriedade no tempo cer-
to, principalmente hoje e agora.

A pandemia da Covid-19 ainda não aca-
bou e o patético e deplorável “show” que o 
chefe do Executivo federal deu nesta sema-
na diante das câmeras ao usar de palavras 
de baixo calão ao antagonizar com o gover-
no de São Paulo sobre o passaporte vacinal 
não é apenas uma tentativa desesperada de 
se mostrar “no controle” para sua base elei-
toral. Ele suscita dúvidas se é apenas falta de 
conhecimento sobre o que é uma pandemia 
ou se é uma agenda premeditada. Ou, em 
bom português: quando o presidente usa a 
linguagem de um pátio de escola numa bri-
ga com o governador, não dá para saber se é 
apenas burrice ou falta de caráter.

Mas, felizmente, o restante dos gestores 
públicos no país superou a infância e tenta 

se preparar para outra tempestade que chega 
ao horizonte, com a nova cepa do vírus Sars-
-Cov-2 que pode vir ao arrasto de milhares de 
turistas não-vacinados vindos de fora do país.

O Alto Tietê, que ao longo deste ano sofreu 
e perdeu mais de 10 mil vidas pelo vírus, por 
estar entre três corredores - da via Dutra, da 
Baixada Santista e com o aeroporto de Guaru-
lhos - mais uma vez necessita ter a seriedade 
do investimento em medidas que garantam 
a segurança de seus cidadãos - a manutenção 
do uso de máscaras e as campanhas de reforço 
na vacinação contra a Covid-19 não são para 
cumprir tabela, mas para ter a seriedade que 
não se encontra no lugar de onde ela deveria 
ser mais aparente.

Partidarismos e ideologias à parte, que pas-
sam a aflorar a partir da virada de ano com 
as eleições majoritárias, é necessário que os 
gestores públicos não apenas honrem suas 
populações com o cumprimento da etiqueta 
e da liturgia do cargo, mas também tenham a 
seriedade de encarar este novo desafio com a 
maturidade e o respeito necessários para che-
gar à vitória. Não uma vitória política, ou de 
ideias, mas uma vitória da vida.

No Livro Guinness dos 
Recordes a Bíblia é listada 
como o livro mais vendido 
de todos os tempos, com 
mais de 5 bilhões de cópias 
vendidas e distribuídas. No 
segundo domingo do mês de 
dezembro celebramos o Dia 
da Bíblia, data oficialmente 
reconhecida pelo Congres-
so Nacional. Em mais de 60 
países, em datas variadas, os 
cristãos agradecem a Deus a 
sua Palavra Revelada em 2 
mil línguas e dialetos.

A Bíblia, sem dúvida, é o 
grande best-seller da história 
da humanidade. Dos 31.124 
versículos contidos na Bíblia, 
8.352 têm conteúdo proféti-
co, dentre os quais se anun-
cia o nascimento de Jesus, o 
Filho de Deus, entre os ho-
mens, sua vida como servo, 
depois da morte na cruz e 

Pra você quem Eu Sou?

ARTIGO
Mauro Jordão

ressurreição como Salvador 
e Senhor e no final dos tem-
pos como Juiz Eterno para 
julgar e condenar, pelas obras, 
aqueles que rejeitaram a Sua 
morte na cruz como único 
meio de justificação dos seus 
pecados.

Confesso, depois de ter 
lido e ouvido tantas vezes 
comentários sobre os cin-
co primeiros versículos do 
Evangelho Segundo João, 
o Espírito abriu-me a men-
te para entender, com mais 
profundidade, a grandeza do 
Verbo, Jesus Cristo, que é em 
essência o próprio Deus. An-
tes de o tempo existir, Cristo 
já existia na eternidade ao 
lado do Pai.

O versículo terceiro afir-
ma de Jesus, sendo Ele o 
Cristo de Deus: “Todas as 
coisas no princípio foram 

feitas por intermédio d’Ele, 
e sem Ele nada do que foi 
feito se fez”. Como Criador, 
Ele se ofereceu ao Pai para 
ser o Verbo Encarnado que 
viesse à terra para salvar o seu 
povo, as criaturas humanas, 
do pecado deles. Jesus não 
é um “homem-deus” como 
Hitler quis ser, mas, sim, o 

“Deus-Homem” que morreu 
por nós.

O natal humanista e con-
sumista do Papai Noel não 
é o verdadeiro Natal que 
honra e glorifica o Filho de 
Deus. Voltaire disse: “Deve-
mos julgar um homem mais 
pelas suas perguntas do que 
pelas respostas”. Jesus, po-
rém, julga mais pela respos-
ta a Sua pergunta: “Pra você 
quem Eu Sou?” De Pedro, o 
discípulo, a resposta foi: “Tu 
és o Cristo, o Filho do Deus 
vivo”. E a tua resposta?

 josemaurojordao@uol.com.br
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ALGUÉM TE CONTOU?
Veja o que a Prefeitura de Mogi fez no último ano

Em 2021, 
Mogi 
ganhou luz

514
lâmpadas de LED para o 
Mogilar, Rodeio e Ponte Grande

600
lâmpadas de LED 
para o Jardim Piatã

Acesse mogidascruzes.sp.gov.br e con�ra o que a Prefeitura fez neste ano!

Em breve, a versão 
impressa será 
entregue na sua casa

lâmpadas de LED sendo

instaladas em Jundiapeba

2.000
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Transportes reforça sinalização 
e acessibilidade em 20 bairros
Ações envolvem pintura de faixas de pedestre e troca de placas de trânsito danificadas, dentre outras medidas

BALANÇO DA SECRETARIA

Suzano - A Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana segue com interven-
ções viárias por toda a cidade. 
Recentemente, os agentes 
municipais estiveram em mais 
de 20 bairros promovendo o 
reforço das sinalizações e de 
recursos de acessibilidade, com 
pintura de faixas de pedestre 
e substituição de placas de 
trânsito danificadas, dentre 
outras medidas que seguem 
em andamento pelos quatro 
pontos da cidade.

As equipes da Pasta pas-
saram por 21 vias. Foram 
promovidas a manutenção da 
sinalização horizontal, com 
pintura de lombadas, áreas 
exclusivas de carga e descarga, 
vagas de estacionamento e 
rotatórias, e a recolocação 
de balizadores em locais 
onde os equipamentos esta-
vam danificados. A medida 
compreendeu bairros como 
Parque Santa Rosa, Cidade 
Miguel Badra, Vila Urupês e 
Jardim Monte Cristo.

Outro destaque ficou por 
conta da instalação de novas 
placas de sinalização em 16 
ruas da cidade, substituindo 
as antigas que estavam dani-
ficadas e também atendendo 
a pontos onde as orientações 
visuais se faziam necessárias. 
As ações beneficiaram diver-
sas vias que recebem grande 
contingente de pedestres e 
veículos diariamente, tanto 
no centro expandido como na 
região norte e nas adjacências 
da Vila Amorim.

Além disso, houve a insta-
lação de dois novos pontos 
de ônibus com cobertura 
na rodovia Índio Tibiriçá 
(SP-31), próximo ao bairro 
Tabamarajoara, e na estrada 
Santa Mônica, em trecho no 
Jardim Suzanópolis onde não 
havia nenhum equipamento 
do tipo. Em seus trabalhos 
diários, a Pasta também cumpriu 
a reforma de três rampas de 
acessibilidade da rua General 
Francisco Glicério, no centro 
da cidade.Funcionários atuam em diversas frentes de trabalho

Irineu Junior/Secop Suzano

Templo Ryushoji faz a 
doação de brinquedos
Mogi - A presidente do Fundo 
Social da cidade, Simone 
Margenet Cunha, recebeu 
na manhã de quinta-feira 
o vereador Pedro Komura 
e representantes do Tem-
plo Ryushoji, que fizeram 
a doação de brinquedos 
para a campanha Natal 
de Sorrisos. Com recursos 
arrecadados em bazares, a 
entidade adquiriu e destinou 
ao Fundo Social um total 
de 83 brinquedos.

O Templo Ryushoji é par-
ceiro do Fundo Social e já 
havia colaborado neste ano 
com a doação de cobertores, 
pela campanha Inverno 
Solidário e também com a 
doação de alimentos, pela 
ação de arrecadação de ali-
mentos não perecíveis, que 
se estendeu por todo o ano.

“Agradeço muito pela doação. 
Já estamos fazendo entregas 
de brinquedos todos os dias 
e nosso objetivo, claro , é 
atender o maior número 

Campanha Natal de Sorrisos

possível de crianças, então 
toda ajuda é muito bem-

-vinda”, destacou Simone.
Também participaram da 

entrega o bispo superior 
Nitiyuu Correia, o presi-
dente da entidade, Roberto 
Tada, e o diretor cultural, 
assistencial e esportivo, 
Milton Kazumori Hayakawa.

A campanha Natal de 
Sorrisos segue em anda-
mento até o próximo dia 
17. A quem puder e quiser 
contribuir, basta fazer a 
doação de brinquedos para 
o Fundo Social de Mogi 
das Cruzes. Tudo o que é 
arrecadado é distribuído 
para crianças em situação de 
vulnerabilidade, atendidas 
pelas instituições sociais, 
associações e lideranças 
de bairro cadastradas no 
Fundo Social.

Mais informações sobre a 
campanha Natal de Sorrisos 
podem ser obtidas pelo 
telefone 4798-5143.

Entidade adquiriu e destinou um total de 83 brinquedos

Divulgação/PMMC

Mogi - O túnel do Complexo 
Viário Jornalista Tirreno da San 
Biagio, que faz a ligação entre 
a rua Cabo Diogo Oliver e a 
avenida Governador Adhemar 
de Barros, será interditado 
hoje, a partir das 8 horas, para 
a realização de manutenção 
periódica nas áreas elétrica 
e hidráulica. A previsão é de 
que o trabalho seja concluído 
às 15 horas, quando deve 
ocorrer a liberação da via 
para o tráfego. O túnel que 
faz a ligação entre as ruas Dr. 
Ricardo Vilela e Hamilton da 
Silva e Costa vai funcionar 
normalmente.

No período em que o túnel 
estiver fechado para o trânsito, 
a orientação para que os mo-
toristas que estão na região da 
Ponte Grande e que desejam 
atravessar a linha férrea em 
direção ao centro utilizem a 
passagem em nível da avenida 
Cavalheiro Nami Jafet. Já 
quem tem como destino a 
região leste da cidade pode 
utilizar a passagem subterrânea 
Engenheiro Oswaldo Crespo 
de Abreu.

Túnel do 

Complexo Viário 

ficará fechado 

para manutenção

Hoje

Vamos afinar
até o final
do ano?

(11) 99878-1707

(11) 4726-1707
R. FREDERICO STRAUBE, 250,
VILA OLIVEIRA, MOGI DAS CRUZES-SP
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Obra de modernização 
exigirá interrupção amanhã
Mogi - Para melhorar o abas-
tecimento de água na região 
do Caputera e Jardim Camila, 
o Serviço Municipal de Água 
e Esgoto (Semae) instalará, 
amanhã, uma nova válvula na 
rede de distribuição, como parte 
dos serviços de modernização 
da estação de bombeamento 
Caputera-Universal. Para 
realizar este trabalho, será 
necessário interromper o 
funcionamento da unidade de 
bombeamento da Vila Natal, 
no período das 4 horas às 14 
horas, o que poderá provocar 
desabastecimento ou redução 
de pressão em alguns bairros 
(relação ao lado).

A previsão é de normali-
zação do abastecimento no 
período da noite. Quem tem 
caixa d’água em casa não 
deverá ter a rotina afetada. 
Ainda assim, a autarquia 
recomenda aos moradores 
utilizar com economia o 
volume armazenado.

Ter um reservatório em 
casa é fundamental para 
evitar transtornos durante os 

Caputera

trabalhos de manutenção da 
rede ou outras intervenções 
que exigem a interrupção do 
abastecimento.

A reserva de 200 litros para 
cada morador é suficiente. 
Assim, uma casa com cinco 
pessoas deve ter uma caixa 
d’água com capacidade para 
mil litros. Isso garante o 
abastecimento da residência 
por até 24 horas, mesmo 
sem fornecimento de água 
pela rede.

Para mais informações, o 
telefone do Semae é o 115.

Contribuintes têm até o dia 20 
para aproveitar benefícios
Mogianos que possuem débitos em tributos municipais têm menos de 10 dias para quitar as dívidas com desconto

PROGRAMA DE PARCELAMENTO MOGIANO

Mogi - Os contribuintes 
que possuem débitos em 
tributos municipais, ins-
critos na Dívida Ativa, têm 
até o dia 20 de dezembro 
para aproveitarem os be-
nefícios do Programa de 
Parcelamento Mogiano (PPM) 
para e quitar as dívidas 
com desconto em juros e 
multas. Os parcelamentos 
possuem um escalonamento 
de desconto, dependendo 
do número de parcelas 
escolhido. Para quem fizer 
o pagamento à vista, por 
exemplo, o abatimento de 
juros e multas é de 100%.

“Sempre reforçamos que 
o objetivo do programa 
não é arrecadação, mas a 
possibilidade oferecida ao 
contribuinte de regularizar 
sua situação com a Prefeitura. 
É o melhor programa de 
regularização já feito em 
Mogi das Cruzes, como 
uma condição muito boa 
para pagamento”, afirmou 
o secretário municipal de 
Finanças, Ricardo Abílio.

Para aderir ao PPM, os 
contribuintes devem acessar 
o site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes (mogidascruzes.
sp.gov.br). No site, é possível 
consultar, simular e efetivar 
o parcelamento da dívida.

Para os mogianos que 
não conseguirem realizar o 
procedimento pela internet, 
o atendimento pode ser feito 
no Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC), no prédio 
sede da Prefeitura. No local, 

foram designados guichês 
exclusivos para o serviço, 
respeitando as regras de 
segurança sanitária.

Para quem escolher o 
pagamento em até seis par-
celas o desconto é de 90%, 

enquanto para o pagamento 
de 7 a 12 parcelas haverá o 
desconto de 80% nos juros 
e multas. O escalonamento 
ainda prevê desconto de 
70% em juros e multas 
para os pagamentos de 13 

a 18 parcelas, de 60% para 
quem optar por 19 a 24 
parcelas e de 50% para que 
as dívidas sejam quitadas 
de 25 a 72 parcelas.

O valor das parcelas não 
pode ser menor que 25% 
de uma Unidade Fiscal do 
Município (UFM) que, em 
2021, tem o valor de R$ 
187,51. Portanto, cada par-
cela não poderá ser inferior 
a R$ 46,88. É importante 
lembrar que o cancelamento 
dos parcelamentos pelo PPM 
implicará na revogação dos 
benefícios do programa.

Atendimento é realizado presencialmente no PAC, no prédio sede da Prefeitura

Divulgação/PMMC

Veja as formas de pagamento
Pagamento à vista: desconto de 100% nos juros e multas. 

Pagamento em até 6 parcelas: desconto de 90% nos juros e multas. 

Pagamento de 7 a 12 parcelas: desconto de 80% nos juros e multas. 

Pagamento de 13 a 18 parcelas: desconto de 70% nos juros e multas. 

Pagamento de 19 a 24 parcelas: desconto de 60% nos juros e multas. 

Pagamento de 25 a 72 parcelas: desconto de 50% nos juros e multas. 

Para mais informações, acesse: 

https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/todos-os-assuntos/

programa-de-parcelamento-mogiano-ppm-2021

Bairros

Alvorada 
Alto da Boa Vista 
Caminho do Mar 
Cidade Jardim 
Conjunto Habitacional Nova 
Bertioga 
Conjunto Habitacional São 
Sebastião 
Conjunto Habitacional Seki 
Conjunto Habitacional 
Thaysa 
Conjunto Residencial Alva-
ro Bovolenta 
Jardim Camila 
Jardim Nathalie 
Jardim Primavera 

Jardim São Francisco 
Jardins do Paraíso 
Parque Morumbi 
Residencial Algarve 
Residencial Nair 
Vila Brasileira 
Vila Caputera 
Vila da Prata 
Vila Melchizedec 
Vila Mogi Moderno (parcial); 
Vila Natal 
Vila Pomar 
Vila Ressaca 
Vila São João 
Vila São Sebastião

Para quem fizer o 
pagamento à vista, 
por exemplo, o 
abatimento de juros 
e multas é de 100%

Previsão é de 
normalização do 
abastecimento no 
período da noite do 
mesmo dia

Programação leva forró, 
teatro e contos para alunos
Mogi - Uma programação 
especial marca o encerramento 
do ano letivo para os estudantes 
da rede municipal de ensino. 
Até o dia 17 de dezembro, os 
alunos poderão acessar apre-
sentações culturais como: forró, 
teatro e contação de história. 
A iniciativa faz parte de uma 
parceria entre a Secretaria 
Municipal de Educação e ar-
tistas com projetos financiados 
pela Lei Aldir Blanc e pela da 
Secretaria Especial da Cultura 
do Estado de São Paulo. O 
material está disponível no 
canal do Youtube da Pasta.

O show “De repente tem 
forró nas escolas”, do cantor e 
compositor Luiz Wilson, levará 
os alunos a conhecer mais 
dentro as tradições nordestinas. 
A apresentação conta com os 
ritmos do forró, xote e baião, 
além da literatura de cordel. 
Participam da apresentação o 
cantor, compositor e poeta Cacá 
Lopes, natural de Araripina/PE 
e radicado em Mogi há sete 
anos e o percussionista Rafa 
Esponja. Esta apresentação 

Rede Municipal

é exclusiva para a Secretaria 
de Educação de Mogi das 
Cruzes, financiada por meio 
da Sec. Especial da Cultura 
do Estado de São Paulo e da 
Lei Aldir Blanc.

A programação conta com 
a apresentação do teatro “Por 
todos os cantos e contos”, que 
conta a história de Lis e Théo 
que passam férias na casa da 
Vó Flora, mas estão muito liga-
dos em seus celulares e jogos. 
Então, misteriosamente, seres 
da cultura popular brasileira 

começaram a aparecer e as 
crianças vão descobrindo a 
magia das brincadeiras, histórias 
e cantigas populares. Além do 
espetáculo teatral, de autoria 
de Vitor Paranhos, um livro 
de atividades superdivertido 
complementa a experiência.

Os estudantes também podem 
curtir a contação de história 

“A casa sonolenta”, livro de 
Audrey Wood, contada pela 
educadora Marcelly Fabiano 
Marcelino, agente escolar da 
EM Dr. Milton Cruz, no Rodeio.

Material está disponível no canal do Youtube da Pasta

Divulgação/PMMC
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Reservatórios têm queda de 
30% na capacidade em 1 ano
Maiores reduções ficaram com as barragens de Ponte Nova e Paraitinga, em Salesópolis; baixas são de 48% e 50%

SISTEMA ALTO TIETÊ

Região - Um levantamento 
feito junto aos dados do 
Portal dos Mananciais da 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) mostrou que 
os reservatórios do chamado 
Sistema Produtor do Alto 
Tietê (Spat) tiveram uma 
queda de 30,33% em sua 
capacidade de armazenamento 
no período de um ano.

O Spat é composto por 
cinco reservatórios: Paraitinga, 
Ponte Nova, Biritiba, Jundiaí 
e Taiaçupeba. As represas 
estão localizadas entre os 
municípios de Suzano e 
Salesópolis, com 4,5 milhões 
de pessoas que dependem 
destes pontos de captação 
e distribuição.

Nos bancos de dados dis-
ponibilizados pela Sabesp, 
no dia 10 de dezembro de 
2020 os cinco reservatórios 
possuíam um agregado de 
298,02 hectômetros cúbi-
cos (um hectômetro cúbico 

corresponde a 1 bilhão de 
litros de água), o que repre-
senta 53,19% da capacidade 
total do sistema.

No entanto, depois de 
um ano, o total de água 
disponível nos reservatórios 

na região do Alto Tietê caiu 
para 207,61 hm³, ou 37,05% 
da capacidade. A redução nos 
reservatórios representou 
uma queda de 30,33% no 
intervalo de 12 meses.

O reservatório Ponte Nova, 

situado em Salesópolis, é 
o de maior capacidade e o 
que teve a maior queda - de 
257,21 hm³ em dezembro 
do ano passado, na última 
quinta-feira ele registrou 
133,33 hm³ - uma redução 

de 48,16% de seus estoques.
O reservatório Paraitin-

ga, também localizado em 
Salesópolis, foi outro que 
teve uma queda que pode 
ser considerada acentuada. 
No dia 10 de dezembro do 

ano passado a represa tinha 
16,81 hm³ d’água disponí-
veis, e um ano depois este 
número caiu para 8,30 hm³. 
Com isso, é possível observar 
uma redução de 50,62%.

Saldo positivo 
Entretanto, nem todos os 

reservatórios tiveram quedas 
entre 2020 e 2021. Um deles 
foi o de Taiaçupeba, em Mogi 
das Cruzes, que saltou de 
13,74 hm³ para 31,89 hm³ 
em um ano - aumento de 
132,09%. O Jundiaí, também 
localizado em Mogi, teve 
um aumento ainda maior 
em um ano: 137,64%. No 
ano passado, o local contava 
com 9,51 hm³, enquanto que 
neste ano registra 22,60 hm³.

Mas o maior diferencial 
está no reservatório Biritiba, 
cujo nível cresceu 1.432% 
de 2020 até agora. O re-
servatório, que chegou a 
ter apenas 2,17% de sua 
capacidade com 0,75 hm³, 
atualmente está com 11,49 
hm³, ou 30,51%.

Andre Diniz

Falta de chuva na região alta do rio Tietê, em Salesópolis, prejudica armazenamento na barragem de Ponte Nova

Mogi News/Arquivo

Morador pede limpeza de 
córrego na Vila Modelo
Mogi - Um morador na 
avenida Florêncio de Paiva, 
no bairro Jardim Modelo, 
em Mogi das Cruzes, pediu 
ajuda para que a Prefeitura 
possa realizar ações de lim-
peza e saneamento básico 
em um córrego próximo 
de sua residência.

Clóvis Araújo dos Santos, 
residente no bairro há mais 
de 30 anos, queixa-se de 
que a área de um córrego 
próximo de sua residência 

- o córrego dos Canudos - 
estaria com mato alto e lixo, 
o que contribuiria para a 
proliferação de insetos e 
animais peçonhentos.

“O cheiro sempre é forte, 
sempre temos que manter 
as janelas fechadas - pelo 
cheiro e pelos animais que 
acabam tentando entrar, 
principalmente ratos”, 
queixou-se o morador, que 
também apontou a falta de 
uma grade que proteja a 
população de eventualmente 
cair no córrego.

Segundo a Prefeitura de 

Saneamento básico

Mogi das Cruzes, a Secretaria 
de Infraestrutura Urbana 
está ciente da situação no 
local, e informou que está 
providenciando o licencia-
mento ambiental e outorga 
do Departamento Estadual 

- e que os trabalhos serão 
programados tão logo a 
autorização seja concedida.

A Pasta municipal tam-
bém informou que, após as 
obras no muro de ala, será 
possível realizar a reposição 
do gradil. Em relação ao 
corte de mato e limpeza, as 
equipes de limpeza pública 
já foram acionadas para a 
programação do serviço, e 
que a canalização do curso 
seria uma obra mais complexa, 
sem previsão de execução.

“O saneamento do córrego 
consta no Plano Municipal 
de Abastecimento de Água 
e Esgotamento Sanitário. 
No entanto, ainda não é 
possível fazer estimativas de 
investimento e prazos, pois 
é necessária a elaboração 
de projetos”, explicou.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes reforça que o registro 
de pedidos semelhantes ao 
do caso no Jardim Modelo 
é feito pela Ouvidoria do 
município, pelo telefone 
156. (A.D.)

de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) para realizar os 
serviços de manutenção no 
muro de ala do curso d’água, 
que é um dos afluentes 
do córrego dos Canudos 

Problemas vão de 
mato alto e lixo até 
a proliferação de 
insetos e animais 
peçonhentos

Representantes da Bélgica 
visitam o Polo Digital
Mogi - O Polo Digital recebeu, 
anteontem, a visita de dois 
representantes da Embaixada 
da Bélgica no Brasil. Eles co-
nheceram a estrutura voltada 
à inovação no município e 
projetos desenvolvidos pela 
Prefeitura para o fomento 
deste setor, além de discutir a 
possibilidade de intercâmbios 
entre a cidade e o país europeu. 

Estiveram em Mogi das Cru-
zes, o conselheiro econômico 
e comercial da Embaixada da 
Bélgica, Rodrigo Garcia, e a 
assistente comercial, Karen 
Miyashino. Também participa-
ram o secretário municipal de 
Desenvolvimento e Inovação, 
Gabriel Bastianelli, os diretores 
de Competitividade e Inovação, 
Fábio Castilho, e de Indústria, 
Comércio e Serviços, Claudemir 
Menezes, e do representante 
do Alto Tietê Valley, Rodrigo 
Garzi. “A visita desta semana 
foi bastante proveitosa. É uma 
aproximação entre Mogi e a 
Bélgica para o intercâmbio de 
ações voltadas ao ecossiste-
ma de inovação e tecnologia. 

Intercâmbio

Também é uma oportunidade 
para troca de experiências entre 
startups incubadas aqui e da 
Valônia, uma das três unidades 
federativas belgas”, explicou 
Bastianelli, lembrando que, 
em agosto, a cidade recebeu 
a visita do cônsul-geral da 
Bélgica, Matthieu Branders, 
que também esteve no Polo 
Digital.

O secretário destacou ain-
da que os representantes do 
governo belga demonstraram 
interesse pelas ações que estão 
sendo desenvolvidas pelo Polo 

Digital de Mogi das Cruzes, 
principalmente pelo Programa 
de Incubação deste ano, o 
primeiro programa municipal 
de incubação para GovTechs 
do Brasil, que teve seu encer-
ramento na quarta-feira pas-
sada, com um evento, o Mogi 
Tech – Gov Experience, que 
teve a participação de alguns 
dos maiores especialistas do 
setor no país.

Além disso, Mogi possui 
tratado de irmandade com 
a cidade belga de Tournai, 
celebrado em 2016.

Profissionais conheceram a estrutura do local

Divulgação/PMMC
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VENDEM-SE 3 TERRENOS PARTICULARES

EM ITAQUAQUECETUBA NA CIDADE KEMEL. CADA 
TERRENO TEM A MEDIDA DE 5 X 25/ RUA ASFALTA-
DA/ COM ÁGUA E LUZ/ 5 MINUTOS DO SHIBATA E 10 

MINUTOS DA ESTAÇÃO ROMANO DA CPTM.

VALOR DE VENDA DE CADA TERRENO: R$ 80.000,00 Á 
VISTA COM RECIBO DE COMPRA E VENDA

TRATAR COM: WAGNER

     (11) 9 8333-7191/ HORÁRIO COMERCIAL
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BANCO 31

CMLS

VASECTOMIA

MRSGANA

BOTAFORA

GIREMAIL

OAPRAU

ACARICIA

SURPRESON

TURNORES

DOGMAVALA

MISHARON

MARCIANOT

TJABNOA
ICNINAN

NOSTALGICA

Operação
que

esteriliza
o homem

Sistema
de troca 

de marchas
de carros

(?) Mara-
vilha,

cantora
gospel

Monte (?),
o ponto

mais alto
do Egito

Cantor pop
sertanejo 
que gravou
“Meteoro”

Peça
integrante

de uma
corrente 

Etapa 
do pleito
eleitoral

(?) Stone,
atriz de
“Instinto 

Selvagem”

Formato 
da pista de
atletismo

Golpe fron-
tal com o
punho, no
pugilismo

Letra-
símbolo

da escala
Celsius

Daqui a pouco; 
em seguida

Companhia Siderúrgi-
ca do Atlântico (sigla)

Correio
eletrônico

Toque
afetuoso

Soltar a voz 
(o leão)

Rente;
raso 

Transporte
alternativo

Aquela
que sente 
saudade do
que passou

O suposto
habitante 

do Planeta
Vermelho

Preceito
religioso 
3ª nota
musical

Raça de
boi zebu

Chefe de
James 

Bond (Cin.)

Festa de
despedida

(pop.)

Colunista de
tecnologia
do jornal

“O Globo”

Aditivo 
do sal

caseiro
(símbolo)

Desejo de
vingança

Insensível;
frio (fig.)

“Riso”, 
em chats
Conjunção
alternativa

Comboio

A poesia
de Bilac

Uso
informal

de “para”

Serviço
geológico
do Brasil
(sigla)

(?) comum:
sepultura
coletiva 
Destro

Hora
canônica

Nikolai Go-
gol, escritor

Oswaldo
Aranha,

diplomata

O estado
de quem
foi pego
despre-
venido

Débora Falabella, em
“Avenida Brasil” (TV)
101, em
romanos

Tesla
(símbolo)

3/jab. 5/dogma — sinai. 6/sharon. 9/cora rónai. 10/parnasiana — vasectomia.

A cada novo dia 
devemos encarar a 
vida com a alegria 
das descobertas e a 
curiosidade diante da vida 
que tínhamos quando 
éramos crianças. É preciso 
saber e se conformar que 
nada voltará a ser como 
era antes, que tudo passa 
e muda, algumas vezes 
para muito melhor. Basta 
estarmos abertos ao novo.

Cada amanhecer é uma 
nova oportunidade que 
temos de construir coisas 
novas, novas histórias, 

MOMENTO
especial

VIVA O NOVO DIA...

*Maria Rosa Mieko
Educadora

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

ANIVERSARIANTES:

Aos aniversariantes de hoje... Feliz aniversário! Que todos 

os seus sonhos sejam realizados e todos os seus desejos 

sejam alcançados.

“ Há sempre um amanhã. Tenha 
esperança no que os próximos dias 
reservam para você.”

 cultura@jornaldat.com.br

novas memórias e novos 
motivos para sorrir. Mas 
para receber o novo, é 
preciso olhar para frente.

Todos os dias ao 
acordar vista seu melhor 
sorriso, se arme de 
determinação e coragem e 
viva uma vida bem vivida. 
A felicidade está em cada 
pedacinho do nosso dia, 
está nas pequenas coisas 
que fazemos. 

O USO DO CELULAR POR CRIANÇAS

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

 “Tudo acontece no tempo certo!” Quando se trata de 
crianças e o uso dos celulares, esse tempo deve ser 
controlado e não exceder. O uso excessivo pode trazer 
consequências para o desenvolvimento cognitivo e social, 
causar o sedentarismo, ou agitação e ansiedade.
Não somos contra os eletrônicos, ao contrário, a questão é 
controlar o tempo de uso. 

“De acordo com a OMS: Crianças de 02 a 05 anos podem 
utilizar tais dispositivos por, no máximo, 1h por dia”. 
Disponível em Tonello.med/OMS.
CELULAR AO IR DORMIR:
 “Uma pesquisa do King’s College, de Londres, detectou 
efeitos negativos do uso do aparelho no período de 
descanso, o distúrbio do sono na infância é conhecido por 
causar danos à saúde mental e física, o conteúdo pode ser 
estimulante e atrasar o início do sono, e a forte luz emitida 
pelas telas prejudica a visão e afeta o relógio biológico”. 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/
geral-42603165
DICAS:
Faça combinados com a criança. 
Ofereça histórias antes de dormir, isso fará com que ela 
relaxe e tenha uma noite de sono tranquila.
Use um “timer” para administrar com a criança o tempo de 
uso dos eletrônicos.
Crie um espaço em casa para a criança brincar, fazer 
descobertas, se movimentar... 
Ofereça alguns momentos do brincar juntos.
Quer saber mais? Acesse o site: colegiointerativomogi.com.
br
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Mutirão de negociação de dívidas vai até o próximo dia 17

O Banco do Brasil (BB) começou um mutirão de negociação de dívidas que 
vai até o dia 17 de dezembro, com descontos de até 95% para pagamento 
à vista das dívidas vencidas. Também será possível descontos nas taxas de 
juros e prazo de até 100 meses para renegociação a prazo de operações 
vencidas, conforme o banco. As condições estão disponíveis para mais de 
3,5 milhões de clientes - pessoa física, produtor rural e pessoa jurídica, que 
possuam dívidas.

ENTÃO É NATAL

A chegada do Natal já co-
meça a espalhar um sentimen-
to de amor, confraternização 
e esperança no Alto Tietê. E 
se a data é um pretexto para 
reunir a família e os amigos 
também é uma chance da 
solidariedade e a esperança 
falarem mais alto. Nos abri-
gos de idosos em Mogi das 
Cruzes, algumas atividades 
já começam a ser realizadas, 
a partir de amanhã, para in-
cluir os idosos que vivem 
geralmente sem a presença 
constante da família também 
nesta época de grandes ce-
lebrações. Cantatas de Natal, 
presentes, cartinhas e qual-
quer tipo de doações são 
muito bem-vindas a esta fai-
xa da população que muito 
sofreu na pandemia. 

Algumas ações serão rea-
lizadas em Mogi das Cruzes, 
Suzano, Poá e Itaquá. Uma 
delas são as cantatas que se-
rão comandadas por um coral 
composto por dez crianças, 
mais um quarteto de cordas 
e teclado, da Orquestra Sin-
fônica de Mogi das Cruzes. 
Nesta segunda-feira (13/12), 
serão atendidas duas unida-
des do Instituto Pró+Vida (es-
paço e instância) e também a 
Vila Dignidade. Já na terça-
-feira (14/12), as cantatas se-
rão realizadas na Associação 
Manoel e Maria, no Centro 
Dia do Idoso (Associação 
Madre Esperança de Jesus) e 
na Casa São Vicente de Pau-
lo. O objetivo da ação é levar 
o espírito natalino, além de 
uma atração diferente, para 

Cristina Gomes 

Ações levam solidariedade aos 
idosos abrigados no Alto Tietê
Iniciativas realizadas em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Itaquá prometem levar um pouco mais de amor e carinho nesta época do ano

pio suzanense. Quem quiser 
participar deve retirar a car-
ta do idoso no shopping de 
Suzano e entregar o presente 
até o próximo dia 20 de de-
zembro. Os presentes serão 
encaminhados aos abrigos 
para fazer a felicidade e a 
alegria dos idosos interna-
dos numa época tão impor-
tante do ano. 

De acordo com informa-
ções divulgadas, os represen-
tantes das entidades farão a 
retirada dos presentes nos 
dias já marcados, que são 
os seguintes: 22 e 23 de de-
zembro e levarão aos abri-
gos. As doações serão cui-

Solidariedade ajuda a levar um pouco mais de esperança e carinho aos idosos abrigados da região neste período de Natal

saúde+
maturidade

dadosamente higienizadas 
para que sejam entregues 
aos idosos com segurança. A 
campanha vai beneficiar os 
idosos das seguintes entida-
des assistenciais: Centro Dia, 
Instituto Olhar do Futuro, 
Projeto Sciences, Luz Divina 
e Vicente de Paula, em Su-
zano; Centro Dia, Vila Dig-
nidade e Associação Madre 
Esperança - Piatã, em Mogi 
das Cruzes; Instituto Cego-
nha e Faz Bem Fazer o Bem, 
em Poá: e Amigos da Nadir 
Godoi e Associação Sol da 
Justiça, em Itaquaquecetuba.  

Quem quiser escrever cartas 

aos idosos devem se dirigir 
até o Suzano Shopping que 
fica na rua Sete de Setem-
bro, 555, Jardim Iraí. Mais 
informações sobre o projeto 
no 94069-4448.

Também no Alto Tietê, 
uma outra instituição bastan-
te conhecida e tradicional, o 
Lar Mãe Mariana de Poá está 
em busca de doações para os 
idosos neste Natal. Na última 
terça-feira, dia 7 de dezem-
bro, a entidade que funcio-
na no município desde 1973 
lançou a sua campanha de 
Natal pedindo a ajuda e o 
apoio de toda a comunidade 
para que os idosos se sintam 
felizes e recebam o carinho 
da comunidade.

Os interessados podem 
presentear os 43 idosos que 
residem na instituição. A lista 
com o pedido dos idosos es-
tará disponível no Instagram 
da entidade. Basta procurar 
e verificar o que eles mais 
necessitam.

Segundo informações do 
Lar Mãe Mariana, a adoção 
pode ser feita até 24 de de-
zembro e o presente deve ser 
entregue na própria portaria 
da entidade. Por enquanto 
ainda não está liberado as 
visitas do público. Quem 
quiser adotar um idoso, mas 
não puder entregar o presente 
pessoalmente pode enviar o 
valor por PIX ou transferência.

Para mais informações so-
bre a campanha do Lar Mãe 
Mariana é possível entrar em 
contato em dois números 
de telefones: 4638-1475 e 
4638-7217.

idosos da cidade. Neste ano, 
o Fundo Social de Solidarie-
dade quis inovar nas ações 
conforme explica a presiden-
te Simone Margenet Cunha. 

“Nossa campanha de Natal, 
tradicionalmente, é voltada 
às crianças e à arrecadação 
de brinquedos. Por isso, nes-
te ano, quisemos fazer algo 
diferente e o maestro Lélis 
(Gerson) nos procurou com 
essa ideia, que acatamos ime-
diatamente. O que queremos 
é levar arte, cultura, lazer e 
carinho principalmente para 
os idosos da nossa cidade”.

Além da atração musical, 
os idosos serão presenteados 

com frutas, que foram doadas 
pela empresa Blue Skies Bra-
sil, parceira do Fundo Social. 
Assim, além de se entreterem, 
eles poderão degustar tam-
bém de um lanche saboroso 
e saudável. A previsão é que 
cada cantata dure aproxima-
damente cerca de 20 minutos.

Na cidade de Suzano, en-
quanto as visitas aos idosos 
ainda não está totalmente 
liberada por conta da pan-
demia da Covid-19, quem 
quiser colaborar pode par-
ticipar de uma campanha 
que pretende presentear pelo 
menos 500 idosos abrigados 
em 12 entidades do municí-
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BELEZA EM ALTA

Ter cabelos compridos 
e cheios de vida é o sonho 
de qualquer mulher, que se 
tornou possível agora com 
a técnica de mega hair que 
usa a nanotecnologia como 
principal aliada. Criada 
nos Estados Unidos da 
América (EUA), mas ainda 
uma novidade no Brasil, a 
técnica foi aperfeiçoada, 
desenvolvida e adaptada 
pela megahairista Daniele 
Melo, que dá nome ao seu 
negócio:  Daniele Melo 
Estética Avançada e Stú-
dio de Beleza. O estúdio 
localizado em Suzano tem 
atraído clientes de São 
Paulo, Mogi das Cruzes 
e de outras importantes 
regiões do estado. 

“A maioria dos mega hairs 
usa fita adesiva ou cola 
para prender as mechas, 
mas a minha técnica utiliza 
argolinhas de titânios de 2,5 
milímetros. É um trabalho 
bem artesanal que a mulher 
pode fazer até coque, fazer 
um penteado ou até prender 
e não aparece. Fica quase 
invisível”, explicou ela.

Mulheres com cabelo 
curto por algum motivo, as 
que tiveram câncer, estão 
com as madeixas ralas ou 
perderam muito cabelo 
podem ser beneficiadas. E 
o principal ponto a favor é 
que o material é leve e não 
pesa no couro cabeludo. É 
uma técnica exclusiva de 
alongamento de cabelos 
que não se usa nenhum 
tipo de cola ou removedor 
e não danifica os fios. É um 
método leve evitando a 
alopecia por retração.

Foi a partir de sua expe-
riência pessoal e frustrante 
que levou Daniele a buscar 
uma solução: ela tinha um 
mega hair, mas não estava 

Mega hair com nanotecnologia 
é  sucesso entre as mulheres
Daniele Melo Estética Avançada e Stúdio de Beleza trouxe a técnica dos EUA e adaptou para o Brasil se tornando novidade

Divulgação Divulgação

Daniele Melo desenvolveu a técnica após experiência pessoal e hoje celebra o sucesso 

O antes e o depois de um cabelo “transformado” com a técnica

satisfeita com o resultado. 
Começou a estudar e a pes-
quisar na área há mais de 
cinco anos e há dois anos, 
aprimorou o trabalho que 
envolve mechas bem finas: 

“Dá para secar naturalmente 
e este mega hair não causa 
danos nos fios. Até para 
fazer a manutenção é mais 
fácil. Com isso, as mulheres 
dispõem de muito mais li-

berdade, já que o mega hair 
normal precisa estar bem 
seco para não desenvolver 
fungos”, acrescentou. 

O trabalho para uma 
cabeça quase inteira pode 

levar até três horas, pois o 
serviço é bem minucioso, 
quase artesanal, diferente dos 
outros alongamentos, que 
em meia hora já terminam. 
Mas, Daniele, garante que o 
tempo maior vale a pena e 
resulta em mais qualidade, 
beleza e satisfação pessoal. 
Este mega hair com nano-
tecnologia varia de preços, 
de no mínimo R$ 1,8 mil 
a até R$  7 mil. É possível 
fazer qualquer cor, pois 
o material é totalmente 
personalizado. No estú-
dio Daniele Melo Estética 
Avançada se utiliza cabelo 
brasileiro de qualidade, 
com ponta cheia, do tipo 
premium e ainda virgem. 
O cabelo é personalizado 
conforme a cor escolhida 
pela cliente: “Quando você 
faz um mega hair tem que 
estar lindo e perfeito pois  
você está pagando para ter 
um cabelo bonito. Então você 
tem que amar o resultado”, 
afirmou. Daniele disse que 
já chegou, inclusive, a fazer 
até 15 cabelos por semana 
e como ela mantém perfil 
ativo nas redes sociais tem 
seguidores e clientes de 
várias cidades como Suza-
no, São Paulo, Guarulhos, 

Sumaré, Tatuapé e Mogi 
das Cruzes. 

A técnica americana foi 
adaptada graças ao trabalho 
de Daniele:  “Pesquisei e 
desenvolvi a técnica pre-
sente nos Estados Unidos 
e montei uma equipe que 
me ajuda, além do boca 
a boca das clientes que 
ajudam a divulgar o meu 
trabalho. Hoje todas elo-
giam o alongamento que eu 
faço porque é bem feitinho, 
nem dá para perceber que 
não é o cabelo mesmo da 
pessoa. Tudo isso porque 
coloco muito amor no que 
faço”, acrescentou. 

Além de mega hair no-
vos, Daniele também faz 
muitas trocas - do modelo 
antigo de mega hair. De 
um tempo para cá, com a 
onda de transição capilar 
muita gente corta o cabelo 
curto e coloca mega hair até 
o cabelo original crescer 
por completo.

Daniele Melo Estética 
Avançada e Stúdio de Beleza 
está localizado na rua Dr. 
Deodato Wertheimer, 260, 
na Vila Costa, em Suzano. 
Telefones para mais infor-
mações são: 2764-6214 ou  
95987-2772.

Cristina Gomes
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