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Sol com muitas nuvens durante o dia. 
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IPVA começa a vencer amanhã; 
placas de final 1 são as primeiras
Estado disponibiliza calendário para o pagamento do imposto de veículo automotor; quem perder o prazo pagará multa

BALANÇO

No 1º ano de mandato, Caio Cunha diz que 
Mogi foi marcada por obras. Cidades, página 6

O Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) 
para 2022 em São Paulo tem ama-
nhã a primeira data de vencimento, 
voltada para os veículos com placa 
fi nal 1 aos que optaram pela cota 
única, com desconto, como parte 
das estratégias do governo estadual 
para garantir a adimplência dos 
proprietários de veículos. Devido 
à crise causada nos últimos anos 
pelo cenário econômico nacio-
nal e a pandemia do coronavírus 
(Covid-19), o governo do Estado 
informou no começo da sema-
na que a Secretaria da Fazenda e 
Planejamento preparou um pa-
cote de descontos no IPVA-2022. 
Cidades, página 4

A programação envolve desde 
visitas guiadas no Viveiro Munici-
pal Tomoe Uemura e Casarão da 
Memória até as sessões de cinema 
no Cineteatro Wilma Bentivegna. 
Cidades, página 3

Atividades

SUZANO 
INDICA 
PROGRAMAÇÃO 
PARA AS 
FÉRIAS

LALALA DOG

Centro Cultural 
de Mogi recebe 
exposição. p5

Somente no Alto Tietê, a Fazenda paulista espera arrecadar mais de meio bilhão de reais

Daniel Carvalho/Mogi News 
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Transporte

Tarifa de R$ 5 começa a valer 
hoje nos ônibus municipais

Usuário deve ficar atento para não sair de casa sem
o valor para pagar a passagem. Cidades, página 5
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APCD MOGI I
A Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas (APCD) Regional de Mogi 
das Cruzes está com o processo de 
triagem aberto em suas clínicas de 
atendimento. A entidade oferece 
diversos tratamentos odontológi-
cos para a população do Alto Tietê. 
A maior parte dos procedimentos é 
subsidiada pela própria APCD-RMC, 
o que garante o acesso às pessoas 
que mais precisam.

APCD MOGI II
Dados da Pesquisa Nacional de Saú-
de apontam que, de 162 milhões dos 
brasileiros acima de 18 anos, 34 mi-
lhões perderam 13 dentes ou mais 
e outros 14 milhões perderam todos 
os dentes. O mesmo levantamento 
mostrou que menos da metade dos 
pesquisados consultaram um den-
tista nos 12 meses anteriores à data 
da pesquisa.

FEIRA EM FERRAZ
Até o dia 20 de janeiro estão aber-
tas as inscrições para participar da 
Feira Gastronômica que acontecerá 
na Praça do Centro de Convenções, 
de maneira piloto. O evento ocorre-
rá entre os dias 21 deste mês até 13 

de fevereiro, todas as sextas-feiras, 
sábados e domingos. Os interessa-
dos em comercializar bebidas e co-
midas devem estar atentos aos cri-
térios elencados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Agri-
cultura. Para o cadastro é preciso 
levar RG, CPF, comprovante de en-
dereço e foto 3x4. No momento do 
cadastro é preciso preencher um re-
querimento para participar do even-
to e descrever qual tipo de alimen-
to ou bebida será comercializado, 
bem como o espaço a ser utilizado. 
As inscrições são realizadas no Se-
tor de Protocolo, na Prefeitura, lo-
calizada na rua Pedro Foschini, 200.

LOJA DO BEM
A unidade da Loja do Bem Colete e 
Troque, do município de Poá, já ar-
recadou mais de 1,5 tonelada desde 
a sua inauguração, no último dia 19 
de outubro, na Praça da Bíblia. Com 
a finalidade de fomentar a coleta se-
letiva no município, a unidade tem 
apresentado crescimento dos núme-
ros relacionados à troca de reciclá-
veis por produtos, de acordo com a 
Secretaria de Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais. Os dados são de ou-
tubro ao final do mês de dezembro.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

O preço da qualidade

H
oje começa a valer o novo valor 
da tarifa de ônibus municipal em 
Mogi das Cruzes. O preço que 
será praticado a partir de hoje é 

de R$ 5. Em Suzano e Poá, os valores foram 
reajustados ainda no ano passado.

É compreensível que o valor seja reajus-
tado após um ano completamente atípico 
na economia, muito por causa das finan-
ças, o coronavírus e os mandos e desman-
dos (mais desmandos) do governo federal 
para tentar melhorar a situação dos brasi-
leiros. O preço dos combustíveis aumentou 
uma enormidade, até os valores do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículo Automotor 
(IPVA), que costumam cair a cada ano, es-
tão mais caros em razão da inflação e do 
próprio preço dos veículos.

Mas o preço, com o perdão do trocadilho, 
cai sobre os trabalhadores. Apesar da infla-
ção, IPVA, combustíveis e passagem, o valor 
dos salários não subiu, mal acompanhou a 
inflação. Para se ter uma ideia, para encher 
o tanque de gasolina de um carro, um bra-
sileiro gasta cerca de um quarto do salário 
mínimo, alguma coisa deve estar errada.

Ao menos no que diz respeito ao trans-
porte público de massa, como são os ônibus, 
e isso de uma forma geral, não somente em 
Mogi, mas em todas as cidades da região, 
é esperado que o usuário possa ter confor-
to dentro dos coletivos e certeza do horá-
rio para não se atrasar para chegar em um 
compromisso, ou simplesmente ir para casa.

O mesmo deve ser aplicado às linhas 
11 e 12 da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM), que cortam a re-
gião. É certo que o sistema melhorou mui-
to desde o começo do século, no entanto 
as falhas ainda irritam os passageiros dos 
transportes sob trilhos. É esperado que os 
trens, e incluímos aí o Metrô, já que mui-
tos trabalhadores do Alto Tietê também se 
valem desse sistema, possam oferecer cada 
vez mais um serviço de excelência e dimi-
nuir cada vez mais o tempo do trabalhador 
dentro dos vagões.

Para os ônibus de Mogi e região espera-
mos que essa qualidade também possa ser 
alcançada daqui a algum tempo, indepen-
dentemente do valor cobrado em cada ci-
dade do bloco regional.

Em 20 de julho de 1969, 
o presidente Richard Nixon 
disse ao mundo que os EUA 
tinham realizado o fato mais 
importante da história huma-
na: o do homem pisar na lua. 
Billy Graham, seu conselheiro 
espiritual, em seguida, telefo-
nou para ele afirmando que o 
acontecimento mais impor-
tante de todos os tempos não 
foi o homem pisar na lua, mas 
o Deus Encarnado, Jesus, ter 
colocado os pés na Terra, há 
dois mil anos.

Como se fosse coincidên-
cia programada, aconteceu no 
dia 25 de dezembro de 2021, 
enquanto se comemorava o 
nascimento de Jesus, o lança-
mento, na Guiana Francesa, 
do revolucionário telescópio 
infravermelho de nove milhões 
de dólares que deve orbitar a 
1,5 milhão de quilômetros da 

Jesus: o alfa e o ômega

ARTIGO
Mauro Jordão

Terra. Os cientistas da Nasa 
esperam que este poderoso 
telescópio, chamado James 
Webb, nos possa dar a res-
posta à pergunta de como 
se deu a origem do Universo, 
achando que seu nascimento 
se deu quase 14 bilhões de 
anos atrás.

O que os cientistas irão ver, 
através das imagens recebi-
das, é o Universo e a Terra 
criados por Deus entre 12 a 
14.000 anos, se crerem no 
Criacionismo revelado no 
início de Gênesis, primeiro 
livro da Bíblia Sagrada escri-
to por Moisés por revelação 
e inspiração divina. Se não 
crerem, continuarão na teo-
ria evolucionista de Charles 
Darwin, aceitando a palavra 
duvidosa do Homem em vez 
da Palavra verdadeira de Deus 
que nos foi revelada.

No livro de Números cap. 
23: 19 diz que Deus não é ho-
mem, para que minta, nem 
filho do homem, para que 
se arrependa, por isso, pela 
fé e pela razão devemos crer 
Nele. Deus não é um Deus de 
teoria, mas o Deus da Verda-
de. Desejo que o telescópio 
James Webb envie imagens 
tão incríveis e surpreenden-
tes que convençam o sábio 
e o de pouco entendimento 
a dobrar os seus joelhos em 
adoração ao Criador, Deus, 
que fez o Universo tão belo 
e com tanto esplendor. Paz e 
prosperidade, em 2022, nossa 
nação terá se o povo abando-
nar a idolatria do “eu” e dos 
deuses da tecnologia para 
glorificar e adorar somente 
a Jesus, o Deus Encarnado.

 josemaurojordao@gmail.com.br
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Cidade oferece atrações 
para férias da população
Programação envolve desde visitas ao Viveiro Municipal até sessões de filme no Cineteatro

LAZER

Suzano - Durante o pe-
ríodo de férias escolares, a 
Prefeitura oferece diversas 
opções gratuitas de lazer 
para a população em geral. A 
programação envolve desde 
visitas guiadas no Viveiro 
Municipal Tomoe Uemura e 
Casarão da Memória até as 
sessões de cinema no Cine-
teatro Wilma Bentivegna e a 
disponibilidade dos espaços 
públicos como as praças e o 
Parque Max Feffer. 

Para quem busca unir 
diversão e conhecimento, 
as visitas guiadas no Viveiro 
Municipal e no Casarão da 
Memória são uma escolha 
certeira. A primeira opção 
dispõe de um ambiente cer-
cado de belezas naturais 
com diversas espécies de 
flores e animais, além do 
lago de peixes, a ponte da 
alegria, fonte dos desejos e 
um pomar comunitário. A 
proposta é promover uma 
imersão em todas as esferas 
do ecossistema e a conscien-
tização sobre a preservação 
ambiental. O ponto turístico 
está localizado na avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
340, no Jardim Imperador, e 
segue aberto todos os dias, 
das 8 às 17 horas. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone 4749-3943.

O Casarão da Memória 
conta com um extenso acervo 
histórico sobre Suzano e todos 
aqueles que contribuíram 
para seu desenvolvimento. 
A visitação inclui a apresen-
tação de uma peça de teatro 
sobre a origem da cidade e 
posteriormente, um passeio 
guiado pelos 11 ambientes 
temáticos e interativos que 
integram o local. Os interes-
sados em agendar uma visita 
podem fazer a marcação de 
data e horário pessoalmente 
na rua Campos Salles, 547, 
no centro, ou por meio do 
telefone 4748-6949.

Em relação às exibições de 
longas-metragens no Cineteatro 
Wilma Bentivegna, que está 
localizado na rua Paraná, 70, 
no centro, a programação 
de janeiro teve início na 
última quarta-feira com os 
filmes “O Bicho Vai Pegar” e 

“Nacho Libre”. As sessões são 
realizadas de terça-feira, às 15 
horas, e de quarta e quinta-

-feira, em dois horários: 15 e 
18 horas. As obras ofertadas 
contam com uma variedade 
de estilos cinematográficos, 

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer, em parceria com 
a Associação Suzanense 
de Skate (ASS), concluiu 
a revitalização do Suzano 
Skate Park, localizado no 
Parque Max Feffer. A pista 
recebeu nova pintura nos 
últimos dias e será aberta 
no próximo dia 12 para o 
público adulto, que terá 
o local disponibilizado 
para uso de quarta-feira a 
domingo, das 8 às 18 horas.

O espaço passou por 
uma revitalização com-
pleta, com a melhoria de 
estruturas e a nova pintura 
do piso e dos murais na 
proximidade do Skate Park. 
O serviço contou com os 
trabalhos dos membros da 
ASS, que utilizaram tintas 
fornecidas pela secretaria 
em um projeto visual que 
remete à cultura do skate 
e das ruas, implementando 
a visão dos artistas Luan 
Jhony, Alan Gonçalves e 
Bruno Ribeiro.

De acordo com o skatista 
suzanense e presidente da 
associação, Davison Fortunato, 
o Bob, é muito positivo ter 
uma pista de qualidade na 
cidade, visto que Suzano é 
uma referência para a região 
em suas práticas. “Eu par-
ticipei desse processo com 
muito orgulho, pois este é 
um movimento muito forte 
na cidade. Com esse trabalho 
concluído, digo que tenho 
o prazer de participar de 
mais essa colaboração para 
o esporte que a gente ama 
tanto e que tem cada vez 
mais visibilidade”, disse.

Para o secretário muni-
cipal de Esportes e Lazer, 
Arnaldo Marin Junior, a 
reforma representa um re-
nascimento da pista após 
a interdição por conta da 
pandemia. “Tomar esses 
cuidados foi uma medida 
mais que acertada para evitar 
maior proliferação do vírus. 
Agora, meses depois com 
restrições mais brandas, a 
pista está revigorada para os 
usuários aproveitarem, como 
sempre fizeram”, pontuou.

“O skate é uma prática 
antiga em Suzano e com o 
sucesso recente do esporte 
nas Olimpíadas do ano 
passado, a pista do nosso 
parque receberá mais skatistas 
de todas as partes da nossa 
cidade e dos municípios 
vizinhos. Agradeço muito ao 
Bob e a todos os membros 
da Associação Suzanense 
de Skate que participaram 
dessa reforma”, concluiu.

Pista de skate 
do Parque Max 
Feffer será 
reaberta

Esporte

que vão desde animações 
infantis até grandes clássicos 
da sétima arte. Os títulos estão 
disponíveis no site oficial da 
Prefeitura de Suzano (bit.ly/
ProgramaçãoCineteatro).

Os espaços públicos ao 
ar livre também seguem 
disponíveis para garantir a 
diversão dos munícipes. O 
Parque Municipal Max Feffer 
(avenida Senador Roberto 
Simonsen, 90 – Jardim Impe-
rador) conta com uma extensa 
área verde para piquenique, 
pista de caminhada e ciclismo, 

playground, quadra de futsal, 
academia e a Arena Suzano. 
Além disso, abriga o Pavilhão 
de Cultura Afro-Brasileira 
Zumbi dos Palmares e o 
Centro de Formação de Atle-
tas Maurice Bou Assi, onde 
são realizadas apresentações 
culturais e aulas esportivas. 
O local funciona todos os 
dias, das 6 às 18 horas.

O município ainda dispõe 
de diversas praças que são 
importantes centros de recrea-
ção, localizados em pontos 
estratégicos nos bairros, como 

a Praça Cidade das Flores (es-
quina da avenida Paulo Portela 
com a rua Baruel – Centro), 
a Praça Sol Nascente (rua 
Baruel com a rodovia Índio 
Tibiriçá – Vila Sol Nascente), 
e a Praça Ernestina Maria de 
Jesus Bianchi, mais conheci-
da como a Praça do Baruel 
(rodovia Índio Tibiriçá, s/n, 
km 60 – Baruel). Além dessas, 
as demais praças também 
estão aptas para receber as 
famílias suzanenses, com 
equipamentos de academia 
ao ar livre e ambiente verde.

A primeira 
opção dispõe de 
um ambiente 
cercado de 
belezas naturais

ALGUÉM TE CONTOU?
Veja o que a Prefeitura de Mogi fez no último ano

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

cestas
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distribuídas7.240
Cabelegria
1.520 mechas recebidas
34 perucas doadas

Arrecadação
de alimentos
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6.191 pacotes
de absorventes 

arrecadados

de alimentos arrecadados

toneladas
33,7
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IPVA começa a vencer a partir 
de amanhã em todo o Estado
Neste ano, os proprietários de veículos automotores poderão parcelar a cobrança do tributo em até cinco vezes

IMPOSTO

Região - O Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) para 
2022 em São Paulo tem 
amanhã a primeira data 
de vencimento, voltada 
para os veículos com placa 
final 1 aos que optaram pela 
cota única, com desconto, 
como parte das estratégias 
do governo estadual para 
garantir a adimplência dos 
proprietários de veículos.

Devido à crise causada nos 
últimos anos pelo cenário 
econômico nacional e a 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), o governo do 
Estado informou no começo 
da semana que a Secretaria 
da Fazenda e Planejamento 
preparou um pacote de 
descontos no IPVA-2022, 
com prolongamento do 
prazo de pagamento de 
três para cinco parcelas 
a partir de fevereiro, que 
pode ter desconto de 5% 
na cota única a partir do 

mês que vem.
A Pasta de Fazenda e 

Planejamento informou 
que, devido à inflação e à 
taxa cambial no país em 
2021 e ao que atribuiu a 
“manifestações e decisões 
equivocadas do governo 
federal”, a procura anor-
mal por veículos novos e 
seminovos fez com que 
aumentasse o valor venal 
de veículos em 22,54% se-
gundo a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe). Com isso, os donos 
de veículos podem esperar 
uma cobrança mais “salgada” 
no imposto sobre a posse 
dos carros neste ano.

A alíquota, que é a por-
centagem-base de cobrança 
do IPVA, segue a mesma, 
segundo o Palácio dos Ban-
deirantes: 4% para carros 
de passeio, 2% para motos, 
caminhonetes cabine-simples, 
micro-ônibus, ônibus e 
máquinas pesadas, e 1,5% 
para caminhões. A mudança 
neste ano ficou por conta 

dos carros e caminhonetes 
usados por empresas de 
aluguel registrados no Es-
tado, que tiveram a alíquota 
reduzida para 1% do valor 

venal - por conta da cobrança 
reduzida, os descontos para 
pagamento não se aplicam 
para tais veículos.

Caso o contribuinte perca 

o prazo para pagamento das 
parcelas de seu IPVA, ele 
estará sujeito a uma multa 
de 0,33% por dia de atraso 
e juros de atraso com base 

na taxa Selic. Caso não seja 
pago em 60 dias, a multa será 
fixada em 20% do imposto 
a ser pago e, permanecendo 
a inadimplência, o débito 
entra para a Dívida Ativa 
e tem o nome incluído no 
Cadin Estadual, o impedindo 
de ter créditos com a Nota 
Fiscal Paulista, além de 
impedir o licenciamento 
do veículo, que poderá ser 
apreendido com multa e 
sete pontos na carteira de 
habilitação.

No Alto Tietê, o governo 
do Estado espera arrecadar 
até R$ 564 milhões com o 
IPVA, com base nos mais de 
475 mil veículos cadastrados 
nas cidades da região. Com 
a arrecadação do imposto, 
metade do valor total é 
enviado para as prefeituras 
ao longo do ano - valor que, 
segundo as administrações 
municipais, ajuda a compor 
o caixa para obras de infraes-
trutura e investimentos em 
Saúde, Educação e Segurança, 
dentre outros pontos.

André Diniz

Em razão do cenário econômico ímpar, valor do IPVA ficou mais caro neste ano

Mogi News/Arquivo

Mogi - Durante o mês de 
janeiro, uma programação 
especial de férias, organizada 
pela Secretaria Municipal de 
Educação, por meio de seu 
Departamento Pedagógico, 
está sendo transmitida pela 
TV Câmara de Mogi das 
Cruzes (canal 3.2). O projeto 
MovimentAR-TE conta com 
diversas atividades que en-
volvem música, brincadeiras 
e contação de história. As 
transmissões ocorrem em 
três horários: 8, 12h30 e 
às 18 horas. 

As apresentações transmitidas 
são: Musicalização: “Ciran-
da”, Brincadeiras Africanas: 

“Matakuza”, Contação de 
História: “A Casa Sonolenta” 
, Musicalização: “Catira”  e 
Brincadeiras Africanas: “Labi-
rinto”.  É possível acompanhar 
as atividades também por 
meio do canal no YouTube 
da Secretaria da Educação 
de Mogi das Cruzes.  

Os alunos poderão aprender 
os ritmos, as letras e passos 
da Catira, dança tradicional 
da região sudeste do país. 

TV Câmara transmite 
programação de férias

Rede municipal

Já em “Labirinto”, é apre-
sentada uma brincadeira 
de Moçambique, país que 
fica no continente africano, 
onde se usa ou giz ou fita 
adesiva em um formato 
circular, e quem ganha a 
partida é quem avança no 
par ou ímpar com o outro 
jogador.

MovimentAR-TE
O projeto MovimentAR-

-TE foi criado inicialmente 
para complementar o ensino 
remoto com o objetivo de 
promover experiências com 
movimento e arte e instigar 
que as crianças de Mogi das 
Cruzes aprendam brincando. 

Agora, neste período de 
férias, as atividades visam 
promover um aprendiza-
do cultural e trazer novas 
brincadeiras, apresentando  
propostas de musicalização, 
dança, brincadeira, jogo, 
teatro, leitura e contação 
de história. As aulas são 
direcionadas ao público da 
educação infantil e ensino 
fundamental I.

Região - O governo do Estado 
publicou no Diário Oficial a 
nomeação dos 378 remanes-
centes do concurso público 
para os cargos de delegado, 
investigador de polícia, agente 
policial, papiloscopista, auxiliar 
de papiloscopista e agente de 
telecomunicações. 

Ainda restam quase 200 
nomes a serem chamados. 
O deputado Estevam Galvão 
(DEM), que abraçou essa causa 
ao lado dos aprovados, garante 
que continuará cobrando o 
Estado até que a lista de todos 
os cargos seja zerada. 

Governo do Estado nomeia 378 
remanescentes para a Polícia Civil

Segurança

ano a população de Suzano 
contará com uma nova Dele-
gacia Central, mais estruturada 
e com capacidade de atender 
a população com qualidade 
e dignidade.

“Seguimos trabalhando para 
avançar e garantir melhorias 
em todos os setores e a segu-
rança pública é uma demais. A 
nomeação dos aprovados da 
polícia civil foi uma grande 
vitória, afinal representa tam-
bém quase 400 famílias que 
terão um futuro mais feliz, 
com emprego e dignidade”, 
considerou Estevam.

o parlamentar. 
Estevam lembrou que na 

área da segurança, também 
garantiu a aprovação de emenda 
ao Orçamento Estadual para 
a reforma da Academia de 
Polícia, localizada em Mogi 
das Cruzes, e que ainda neste 

“O déficit é enorme e chamar 
os remanescentes é menos 
custoso para o Estado do que 
abrir novo concurso público, 
além de mais ágil. A expectativa 
é que estejam prontos para 
atender a população ainda 
no primeiro semestre deste 
ano”, explicou Estevam. 

“Entendemos a importância 
do pleito e a grande necessidade 
de aumento do efetivo não 
só na Polícia Militar, mas na 
Polícia Civil também. Segu-
rança é prioridade precisamos 
continuar trabalhando para 
avançar ainda mais”, completou 

“Seguimos 
trabalhando 
para avançar 
e garantir 
melhorias”
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Centro Cultural recebe 
a exposição Lalala Dog
Mogi - No próximo sábado, 
o Centro Cultural  passará 
a receber a exposição Lalala 
Dog, assinada pelo grafiteiro 
mogiano João Ricardo Vieira 
Santos, mais conhecido como 
Jaum. A mostra contará com 
obras totalmente inéditas do 
artista e ficará aberta para 
visitação do público até o 
dia 15 de fevereiro, com 
entrada gratuita.

Jaum ficou conhecido na 
cidade há oito anos, quan-
do, inspirado pela cachorra 
que havia perdido, Dalila, 
começou a grafitar a sim-
pática cachorrinha Lalala 
Dog em diversos locais da 
cidade. A figura ganhou o 
gosto das pessoas e, com o 
sucesso, o artista passou a 
ser contratado para diversos 
trabalhos.

Nessa exposição, ele deve 
mostrar uma versão atuali-
zada da sua arte, a partir da 
mesma carismática persona-
gem, porém com técnicas e 
expressões que refletem o 
amadurecimento do artista. 

No próximo sábado

O spray, por exemplo, que 
era o único material utilizado 
anteriormente, já não está 
mais sozinho e por vezes é 
substituído ou associado ao 
pincel e tinta acrílica.

Serão pelo menos 15 obras 
compondo a exposição e Jaum 
ainda fará, exclusivamente 
para a mostra, dois painéis. 
Jaum confecciona e comer-
cializa quadros, desenhos e 
também personaliza espaços 
com sua arte desde 2013. 

Pelos seus cálculos, já são 
mais de 900 personagens 
Lalala Dog estampados em 
paredes da cidade. Isso sem 
falar nos quadros, desenhos 
e produtos menores, que ele 
também produz.

O Centro Cultural de Mogi 
das Cruzes fica na Praça 
Monsenhor Roque Pinto de 
Barros, 360, na área central. 
Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-6900.

Mostra contará com obras totalmente inéditas

Divulgação/PMMC

Tarifa de R$ 5 dos ônibus em
Mogi vale a partir de hoje
Reajuste de 11,1% foi definido em dezembro do ano passado; gratuidade do ISS para concessionárias foi encerrada

TRANSPORTE

Mogi - Entra em vigor hoje 
o novo preço da tarifa do 
transporte coletivo na ci-
dade de Mogi das Cruzes: 
a passagem individual, que 
antes era de R$ 4,50, agora 
passa a ser de R$ 5.

O processo de negociação 
do reajuste do ônibus em 
Mogi das Cruzes começou no 
início de novembro do ano 
passado, com uma iniciativa 
conjunta das empresas que 
prestam os serviços de trans-
porte coletivo nas cidades do 
Alto Tietê. As companhias 
concessionárias buscaram 
o reajuste sob a justificativa 
das perdas com a queda na 
circulação e a crise econômica 
dos últimos anos.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, o rea-
juste definido em 1º de 
dezembro tem um índice 
de 11,1% e foi apontado 
como o menor aplicado 
entre as cidades da região 
em 2021. “O valor e a data 

de validade foram divulgados 
com antecedência para que 
os usuários do transporte 
pudessem se programar. 
Além disso, foi feito um 
reforço na divulgação nesta 
última semana”, apontou a 
secretaria municipal.

A Prefeitura reforçou que o 
valor definido como reajuste 
está abaixo da proposta inicial 
das duas concessionárias 
que atuam no município, 
que variava entre R$ 7,04 
e R$ 7,08 para cada trecho 
individual. “A definição acon-
teceu depois de análise da 
equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana sobre o pedido das 
empresas que operam o ser-
viço, e os índices de insumos 

que impactam no custo 
do sistema: combustível, 
pneus, lubrificantes e folha 
de pagamento”, apontou a 
municipalidade.

A Secretaria de Transporte e 
Mobilidade também reforçou 
que desde o início do ano 
foi retomada a cobrança do 
Imposto Sobre Serviços (ISS) 

do transporte público, que 
estava suspensa há quatro 
anos. Nas contas do muni-
cípio, o valor total deixado 
de arrecadar foi próximo a 

R$ 23 milhões.
Em levantamento feito pela 

administração municipal, 
cerca de 80,7 mil passa-
geiros utilizam diariamente 
os serviços de transporte 
coletivo na cidade.

Participa Mobilidade
No final de novembro, a 

Prefeitura de Mogi das Cruzes 
informou que, como uma 
alternativa para equacionar os 
custos do transporte público 
na cidade, seria realizado um 
estudo para a modernização 
e melhoria dos horários e 
itinerários do transporte 
coletivo, que teve a última 
atualização em 2006.

Em um projeto-piloto, 
foram redesenhadas as rotas 
dos ônibus que atendem 
o distrito de Biritiba Ussu. 

“No momento, está aberta a 
consulta pública para a po-
pulação dentro do programa 
Participa Mogi Mobilidade. 
A participação pode ser feita 
pelo link [bit.ly/participa-

-mobilidade]”, concluiu.

Andre Diniz

Segundo a Prefeitura, usuários tiveram mais de um mês para assimilar aumento

Mogi News/Arquivo

Solicitação 
das empresas 
concessionárias era 
de passagem em 
torno de R$ 7

Curta-metragem aborda 
relações interpessoais 
Mogi - Prevista para ser lançada 
entre março e abril de 2022, 
‘Nunca Estarei Lá’ é a segunda 
produção cinematográfica a 
ser financiada com recursos 
da Lei de Incentivo à Cultura 
de Mogi das Cruzes (LIC). O 
curta-metragem é um drama 
baseado em três camadas 
sociais, muito pautadas nos 
últimos anos.

O filme faz parte da seguinte 
constatação: “atualmente as 
pessoas passam mais tempo 
na internet do que se comuni-
cando pessoalmente”. Exemplo 
disso são os protagonistas Ana, 
Lucas e Gabi, jovens solitários, 
que residem no centro da 
cidade de São Paulo e se veem 
deslocados no mundo real.

É a partir deste enredo que 
o espectador é convidado a 
mergulhar em três diferentes 
camadas sociais. A primeira 
delas retrata a questão da 
tecnologia e a mudança na 
forma de comunicação entre 
as pessoas, demonstrando o 
distanciamento e o quanto 
deixamos de socializar no 

Era da tecnologia

mundo físico.
Já a segunda aborda a igual-

dade racial e de gênero, com 
protagonistas negros e ho-
mossexuais, que levanta uma 
discussão ainda maior acerca 
da luta diária pelo respeito e 
superação do preconceito.

A terceira camada, por sua 
vez, discorre sobre questões 
políticas. O filme se passa 
no período eleitoral de 2018, 
permeado por incertezas e o 
ódio gratuito, a abordagem 
permanece atual o que amplifica 
o discurso a favor da tolerância 

e respeito à diversidade.
O drama é dirigido por 

Rodrigo Campos, diretor do 
longa documental ‘Serráqueos’ 

- produção que já foi exibida em 
uma sala da rede Cinemark e 
em uma ‘Sessão da Tarde’ na 
TV Globo; que recebeu um 
prêmio na Mostra Longa-

-metragem no 8º Festival de 
Cinema de Caruaru (PE) - 2021. 
Mais informações podem ser 
obtidas por meio das Redes 
Sociais www.facebook.com/
nuncaestareila e www.instagram.
com/nuncaestareila

Filme deve ser lançado entre março e abril deste ano

Divulgação
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SUS que Dá Certo

A primeira homenagem do projeto O SUS que Dá Certo deste ano foi direcionada à 
equipe da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Pronto-Socorro de Suzano. Um 
morador deixou uma mensagem de agradecimento na Ouvidoria Geral do Município 
ao auxiliar de enfermagem Fausto Miranda, pelo carinho e dedicação no atendimento 
recebido.

Secretaria do Verde reforça 
trabalho de poda de árvores
Mogi- O trabalho de poda 
de árvores, realizado pela 
Secretaria Municipal do Verde 
e Meio Ambiente, ganhou um 
importante reforço este ano. 
A Prefeitura contratou uma 
empresa para a execução do 
serviço, que já está sendo feito 
em vários pontos da cidade. O 
contrato tem duração de seis 
meses e teve início no dia 7 
de dezembro. A previsão é de 
serem realizadas 866 podas 
neste período, o que resulta 
em uma média de 144 ações 
por mês.

Na primeira semana do ano, 
foram atendidas praças e ruas 
movimentadas do município, 
em bairros como Jundiapeba, 
Vila Jundiaí, Vila Nova Cintra, 
Braz Cubas, Jardim Universo, 
Jardim Esperança e Jardim 
Cecília. Os pedidos de poda 
podem ser feitos pela popu-
lação e são registrados pela 
Ouvidoria Municipal, por 
meio do telefone 156.

A secretária Michele de Sá 
Vieira explicou a importân-
cia das podas equilibradas: 

Ruas e praças

“Temos uma equipe técnica 
especializada e contamos 
agora com esse importante 
reforça da empresa que foi 
contratada. Como arquiteta e 
urbanista, minhas orientações 
são para que a poda seja sempre 
bastante cuidadosa, precisa 
e equilibrada, resguardando 
as condições fitossanitárias, 
a segurança dos pedestres e 
veículos e o embelezamento 
que proporciona à paisagem”, 
disse. O trabalho contribui 
para a melhor visualização 
de placas de trânsito, além de 

favorecer a iluminação pública.
Ela acrescentou que, em-

bora a duração do contrato 
seja de seis meses, a meta da 
Secretaria do Verde é agilizar 
o serviço de rua para que 
a população seja atendida 
com mais eficiência. Além 
disso, com o apoio da empresa 
contratada, a equipe própria 
da Prefeitura poderá atuar na 
orientação técnica da poda 
e em questões emergenciais, 
como possíveis quedas de 
árvores causadas por chuvas 
e vento..

Equipe agiliza o cumprimento das ordens de serviço

Divulgação/PMMC

ACMC alerta para golpe
do falso fiscal do Procon
Mogi - A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
alerta para o golpe do falso 
fiscal do Procon. A entidade 
recebeu denúncias de co-
merciantes sobre pessoas que 
estariam vendendo o Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC) na cidade em nome da 
fundação. O Procon de Mogi 
orienta que os funcionários 
do órgão não comercializam 
os exemplares.

De acordo com a legislação, 
é obrigatório que todos os 
comércios tenham o exem-
plar do CDC à disposição 
dos clientes de forma visível 
e acessível para consultas. A 
partir dessa norma, pessoas mal 
intencionadas estão utilizando 
indevidamente o nome do 
Procon para vender o código, 
justificando que se trata de 
uma versão atualizada do 
material. O órgão esclarece 
que não há exigência para que 
o exemplar seja substituído a 
cada nova atualização da lei.  

A ACMC lembrou aos co-
merciantes que o CDC pode 

Comércio

ser baixado para impressão de 
forma gratuita por meio do 
site da Fundação Procon de SP 
(www.procon.sp.gov.br/codigo-

-de-defesa-do-consumidor). 
“Os comerciantes precisam 
ficar atentos a qualquer ativi-
dade suspeita de pessoas que 
estejam utilizando o nome do 
Procon indevidamente. Esses 
casos precisam ser denuncia-
dos”, afirmou a presidente da 
Associação Comercial, Fádua 
Sleiman. O órgão já havia 
identificado no ano passado e 

em 2020 situações semelhantes.
A coordenadora do Procon de 

Mogi, Fabiana Bava, esclareceu 
que comercializar exemplares 
do CDC não é proibido. “Mas 
quando a pessoa se passa por 
um agente de fiscalização, 
funcionário público e ainda 
ameaça aplicar multa, a conduta 
é criminosa. A orientação é que 
não se pague qualquer valor 
ou compre qualquer produto 
e também denuncie o caso à 
Polícia”, ressaltou. O número 
do Procon é o 4798-5090.

Funcionários do órgão não comercializam exemplares

Divulgação

Primeiro ano à frente de Mogi é 
marcado por obras, diz Cunha
Prefeito mogiano também destacou primeiro ano de mandato como incentivo para o fortalecimento do emprego

BALANÇO

Região - O Grupo MogiNews/
DAT entrou em contato com 
os prefeitos de algumas das 
cidades do Alto Tietê para 
ouvir dos chefes dos poderes 
Executivos o balanço das ações 
e desafios que enfrentaram 
neste ano que terminou, desde 
o enfrentamento à pandemia 
de coronavírus (Covid-19) 
aos desafios da gestão pública.

A reportagem ouviu os 
prefeitos de Suzano (Rodrigo 
Ashiuchi - PL), Mogi das 
Cruzes (Caio Cunha - Pode), 
Poá (Márcia Bin - PSDB), 
Itaquaquecetuba (Eduardo 
Boigues - PP) e Arujá (Dr. 
Camargo - PSD), sobre seus 
desafios durante a pandemia, 
o que ficou para 2022 e os 

Caio Cunha saiu da Câmara direto para a Prefeitura

desafios da gestão pública, 
como o controle de gastos, a 
relação com o poder Legislativo 
e a busca por investimentos 
e geração de emprego.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
destacou seu primeiro ano à 
frente do poder Executivo 
como marcado pelo investi-
mento em obras e incentivo 
ao emprego para a população.

Na geração de emprego, 
o prefeito citou ações como 
o Mogi Conecta Emprego, 
serviço voltado aos que bus-
cam recolocação no mercado 
de trabalho, e a retomada 
da Comissão Municipal de 
Emprego, voltada para discutir 
ações e políticas públicas para 
incentivar a empregabilidade. 

“Entre janeiro e setembro, 

Mogi criou 3.505 vagas de 
trabalho segundo o Caged 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados), na 

comparação com o mesmo 
período em 2020, foram 
2.510 empregos”, ressaltou.

Segundo a administração 

municipal, a cidade conta com 
40 contratos de obras em áreas 
como Saúde, Educação, Mo-
bilidade Urbana, Saneamento 
Básico e segurança. Dentre 
elas estão a Maternidade 
Municipal de Braz Cubas, 
o Complexo Integrado de 
Atendimento à Saúde (Cias) 
do Rodeio, a cobertura dos 
espaços das feiras de Braz 
Cubas e Jundiapeba.

Para o próximo ano, a 
prefeitura avalia entregar do 
Ginásio de Esportes do Mo-
gilar, o Centro de Operações 
da Guarda Municipal, além 
de dois parques que constam 
no programa Viva Mogi: o 
parque Airton Nogueira na 
avenida Antonio Almeida, e 
o parque da avenida Fran-
cisco Rodrigues Filho, com 

investimentos somados de 
mais de R$ 15 milhões.

Na área de Saneamento 
Básico, a Prefeitura reforçou 
que dentre os destaques es-
tão as obras de conclusão 
da Setorização Leste, com 
investimentos em cerca de 
R$10 milhões no distrito 
de César de Souza, além da 
reforma e modernização da 
Estação de Tratamento de 
Água Centro com R$ 21,1 
milhões; a conclusão das 
obras em Jundiapeba e Nova 
Jundiapeba com recursos 
federais; a implantação de 
rede de esgoto no Parque 
das Varinhas com recursos 
do Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos (Fehidro) e 
as obras do tronco coletor 
Parque da Cidade.

André Diniz
Divulgação/PMMC
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Saúde estadual reforça ações 
para evitar a gripe e a Covid-19
Secretaria informa que o uso correto das máscaras faciais ainda é fundamental para evitar as duas infecções

CUIDADOS

Região - A Secretaria de 
Estado da Saúde está re-
forçando as orientações à 
população para enfrentar 
a disseminação do vírus 
Influenza, causador da gri-
pe. A principal delas, no 
momento, é o uso correto 
de máscaras, que prote-
gem contra infecções dos 
vírus respiratórios, como 
a Influenza e coronavírus 
(Covid-19).

Para combater ambas as 
doenças também é funda-
mental lavar bem as mãos 
com água e sabão, uso de 
álcool gel para higienização, 
manter ambientes ventilados 
e evitar o contato com pes-
soas gripadas ou resfriadas. 
Além disso, é importante 
evitar aglomerações.

O balanço acumulado até 
dezembro de 2021, aponta 
2.031 casos e 71 óbitos 
de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) por 
Influenza. 85% dos casos 
estão concentrados em 
novembro e dezembro.

Conforme preconiza o 
Ministério da Saúde, somente 
casos de SRAG associados 
ao vírus Influenza são de 
notificação obrigatória no 
Brasil. Durante o período, 
houve a circulação a nova 
cepa de Influenza denomi-
nada A (H3N2 – Darwin), 
identificado posteriormen-
te à campanha anual de 
imunização.

O Estado de São Pau-
lo mantém 21 unidades 
sentinelas para auxiliar na 
vigilância epidemiológica 
dos casos de SRAG. As 
unidades sentinelas são 

compostas por unidades 
de saúde que monitoram 
constantemente os vírus 
da gripe em circulação e 

são os responsáveis pela 
coleta de amostras de pa-
cientes com sintomas de 
doença respiratória aguda. 

As informações coletadas 
auxiliam no monitoramento 
do cenário da doença no 
Estado.

Vacinação
Em abril do ano passado, 

a Secretaria de Estado da 
Saúde de SP promoveu a 
campanha de vacinação e 
realizou inúmeras divulga-
ções buscando conscientizar 
a população com relação à 
importância da imunização. 
No total, foram imunizadas 
13,1 milhões de pessoas.

A cobertura vacinal entre 
os grupos prioritários foi de 
55,5%, com 10,1 milhões de 
doses aplicadas, chegando a 
100% em indígenas, 72,4% 
em puérperas, 68,1% em 
crianças, 65,4% em idosos, 
64,9% em trabalhadores da 
saúde, 62,6% nas gestantes 
e 44% em pessoas com 
comorbidades.

Uma nova campanha de 
vacinação está prevista para 
o segundo trimestre deste 
ano, com um imunizante 
produzido com os vírus 
em circulação no momento. 
As vacinas já vem sendo 
produzidas pelo Instituto 
Butantan.

Procura por postos de saúde aumentou em razão do crescimento das doenças

Arquivo/Mogi News

Para combater 
ambas as 
doenças 
também é 
fundamental 
lavar bem as 
mãos
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ILUMINISMO

Antigo 
território

do Guaporé
(sigla)

Assegu-
rado;

garantido
(fig.)

Direciona o
vento do
ar-condi-
cionado

A pessoa
que sente 
prazer com
a dor alheia

Agir como
o “X9”

Sede do
governo

argentino

Aquele que
precisa de
cuidados
médicos

Condição 
obrigatória
na mono-

gamia

Banda de
rock: gra-
vou “It’s
My Life!”

Capital 
e maior

cidade da
Noruega

Porco
novo e
ainda

pequeno

Único
animal
que faz
guerra

“Falem
mal, mas
falem de

(?)” (dito)

Maria-(?),
doce
típico

brasileiro

Pedra do
amolador
de facas 

Período
básico de
cálculo

dos juros

Piscina,
em inglês
Rede local
(Inform.)

Pronome
oblíquo e-
quivalente
a  “a ele”

Joia de
formatura
Espécie

de canoa

Amiga do
Rolo (HQ)

Garota,
em inglês

Movimento
filosófico e
literário de
Voltaire 

Laila Zaid,
pela cor
de seus
cabelos

Tradicio-
nal prato carioca à 

base de frutos do mar

Que deixa passar luz
(fem.)

Faixa mais 
povoada do Brasil

Agostinho (?), primeiro
presidente de Angola

Informação
no pé de
página 
do livro

Elis
Regina e
Gal Costa

George
Eastman,
inventor
do filme 

fotográfico

Protetores de chuva
Tema de Valdirene,
na novela “Amor à

Vida” Cidade do
Garantido
e do Capri-

choso
(AM)

3/lan. 4/girl — pool. 5/aleta — dedar. 7/bon jovi. 9/parintins. 14/sopa leão veloso.

Viver com aquele 
sorriso de orelha a orelha 
que tanto engrandece 
o mundo é a melhor 
forma de você agradecer 
por estar vivo, por 
estar compartilhando 
momentos lindos, dias 
maravilhosos, emoções 
memoráveis, sensações 
inesquecíveis.

Só assim, desse jeito, 
você demonstra gratidão 
e sua admiração pela 
dádiva de estar aí na 
estrada de todo mundo 
– a estrada da felicidade. 

MOMENTO
especial

FLORESÇA A SUA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

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

ANIVERSARIANTES:
DIA 10
ANDRÉ KONISHI COSTA
PAULO HISAYAMA
Parabéns! Que venha um ano de muita luz na sua vida! 
Você é uma pessoa querida que sempre alegra quem tem a 
sorte de estar do seu lado!

“ A distância nos ensina a valorizar.”

 cultura@jornaldat.com.br

Nunca tenha medo, 
nunca aceite receios 
por correr atrás de seus 
sonhos.

É que só se vive uma 
vez, duas talvez não 
seja possível. Então 
lute, pratique o bem e 
agradeça à vida por se ter 
lembrado de você! Seja 
feliz com um sorriso de 
orelha a orelha!

Você tem medo?

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Sabia que o medo é importante para o desenvolvimento 
emocional, principalmente das crianças? Saiba quando o 
medo prejudica a qualidade de vida da criança, impedindo 
de enfrentar as difi culdades com mais segurança. 
O medo provoca ansiedade. Há medos que são 
importantes para a nossa segurança, como o de 
contrair uma doença, isso faz com que tomemos mais 
cuidados. Há medos “comuns” que fazem parte do 
crescimento infantil, como o do escuro, o de dentistas 
e o de personagens, como o Papai Noel, mas basta o 
contato dos pais para a criança sentir-se protegida. Há 
medo exagerado e muitas vezes fantasioso, e isso não 
é bom, pois a criança poderá desenvolver distúrbios de 
ansiedade e fobias. São medos sem justifi cativas reais e 
podem até causar dor de barriga e náusea. Fique atento 
aos sinais e procure ajuda de um psicólogo. 
Lembre-se: “Os fi lhos são espelhos dos pais”, essa 
infl uência interfere diretamente na formação da 
personalidade. 
Não use do medo da criança para conseguir algo. 
Ameaças vão intensifi car os seus temores. Fale sempre 
a verdade sobre os medos reais, não invente histórias, 
as crianças são muito atentas e mentir não a ajudará 
a enfrentá-los. Converse sem julgar, escute-a dizer o 
que ela teme e jamais a critique, apenas encoraje-a. 
É importante que a criança se sinta segura para 
compartilhar seus medos sem julgamentos. 
Apoie e confi e, assim a criança terá a autoestima elevada, 
comportamento autônomo e seguro, sentindo-se mais 
amada.
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Crianças de 5 a 11 também serão vacinadas contra a covid

O governo federal anunciou  a inclusão de crianças de 5 a 11 anos no plano 
de operacionalização de vacinação contra a covid-19. As primeiras doses 
de vacinas contra a doença destinadas a crianças de 5 a 11 anos deverão 
chegar ao Brasil no dia 13 de janeiro. Está prevista uma remessa de 1,2 
milhão de doses do imunizante da Pfizer - o único aprovado até o momento 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A partir desta data, os 
municípios deverão definir o calendário de vacinação.

PLANEJAMENTO

Planejar a aposentadoria 
é o desejo de quem já tra-
balhou muito e quer usu-
fruir este momento da vida 
aproveitando o máximo e da 
melhor forma. O Mogi News 
conversou com a advogada 
Silmara Feitosa, presidente 
da Comissão de Direito Pre-
videnciário da OAB de Suza-
no para falar sobre o assun-
to. Leia a entrevista abaixo:

Mogi News - Quais são os 
principais casos que atende?

Silmara Feitosa: Os bene-
fícios mais procurados pelos 
clientes ou até mesmo as 
dúvidas de quem procura a 
comissão, estão relacionados 
aos benefícios por incapaci-
dade, seja ela parcial ou per-
manente, ou seja, a grande 
demanda são os benefícios 
de auxílio-doença e aposen-
tadoria por invalidez.

MN: Hoje em dia, após 
a Reforma da Previdência, 
as pessoas estão se preo-
cupando muito mais em 
planejar a aposentadoria?

Silmara: Sim, pois a refor-
ma trouxe várias mudanças 
nos requisitos para a conces-
são do benefício, no valor e 
na forma de cálculo, fazendo 
com que as pessoas se preo-
cupem com os seus direitos 
e busquem por uma melhor 
aposentadoria.

MN: Como a senhora viu 
as mudanças recentes na 
Reforma da Previdência? É 
a favor, contra ou acha que 

Cristina Gomes 

Regras de transição para quem 
vai se aposentar gera dúvidas
Advogada Silmara Feitosa, da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, esclarece o que fazer nestes casos

MN: Lembro que quando 
conversamos anteriormente 
a senhora disse que, alguns 
quesitos precisam ser leva-
dos em conta pois podem 
antecipar ou melhorar o 
valor recebido da aposen-
tadoria. Poderia citar alguns 
destes itens?

Silmara: Na verdade não 
seria antecipar a aposentado-
ria e sim fazer uma análise, 
um cálculo ou até mesmo um 
planejamento previdenciário 
para ver qual será a melhor 
aposentadoria para cada caso, 
então terão situações em que 

Divulgação

Advogada Silmara Feitosa esclarece dúvidas da Previdência

saúde+
maturidade

a pessoa entrará em uma das 
regras de transição, podendo 
se aposentar antes de com-
pletar a idade mínima, por 
exemplo, como temos quatro 
regras de transição, somen-
te analisando documentos 
e fazendo um cálculo que é 
possível verificar se a pessoa 
preenche os requisitos.

MN: Diante de tantas in-
certezas e desconhecimentos, 
além das mudanças recen-
tes, procurar um advogado 
especializado é a melhor al-
ternativa para garantir uma 
boa aposentadoria?

Silmara: Sim, pois não 
basta se aposentar, precisa 
escolher o melhor benefí-
cio, a melhor aposentadoria 
e somente um profissional 
qualificado poderá verificar.

MN: Gostaria que a se-
nhora citasse em quais ca-
sos a pessoa pode pedir uma 
aposentadoria antecipada, 
os casos previstos em lei e 
que ainda estão em vigor?

Silmara: Acredito que es-
teja se referindo a regra de 
transição, que foi criada para 
tentar amenizar os impactos 
da reforma. Neste caso o se-
gurado fica “no meio termo”, 
não vale a lei antiga, mas 
também não vale a nova, que 
será prejudicial. Ex. a refor-
ma da previdência  estipulou 
a idade mínima da mulher 
de 62 anos para se aposentar, 
porém neste ano de 2021, 
basta a mulher comprovar 
61 anos, em 2022 precisará 
ter 61,5 anos e somente em 

2023 precisará ter a idade 
mínima de 62 anos.

MN: Muita gente que vai 
se aposentar fica com dú-
vidas se, na situação dela, 
vale a regra antiga ou a nova. 
Neste caso é preciso olhar 
cada caso para ver qual é 
a melhor fórmula?

Silmara: Sim, pois somen-
te terá direito a regra antiga 
quem preencheu os requisi-
tos antes da mudança, que 
se deu em 13 de novembro 
de 2019, para essas pes-
soas vale o direito adquiri-
do. Após essa data, precisa 
analisar caso a caso para ver 
se o segurado se enquadra 
em uma das regras de tran-
sição ou se pegará a lei nova.

MN: Há casos em que a 
pessoa nunca trabalhou, 
mas tem direito a receber 
algum benefício do gover-
no, alguma aposentadoria 
especial. Seria muito baca-
na a senhora citar quais são 
estes casos?

Silmara: Sem contribuição 
ao INSS o único benefício 
cabível é o BPC, benefício 
de prestação continuada, co-
nhecida como LOAS. Trata-

-se de um benefício assisten-
cial pago pelo governo no 
valor de um salário mínimo. 
Para receber este benefício 
é preciso ser cadastrado no 
cadÚnico, comprovar a  bai-
xa renda familiar e ter ou a 
idade avançada de 65 anos 
ou mais para ambos os se-
xos ou ser portador de de-
ficiência.

elas foram necessárias?
Silmara: Na minha opi-

nião, a reforma da previdên-
cia foi um retrocesso social, 
que trouxe vários prejuízos 
para o trabalhador,  já que 
inseriu a idade mínima para 
se aposentar, sendo que se o 
sistema é contributivo, penso 
que basta um tempo míni-
mo exigido de contribuição 
vertida ao INSS para ter  di-
reito a uma aposentadoria, 
como era antes da reforma, 
em que a mulher precisava 
comprovar 30 anos de tempo 
de contribuição e o homem 
35 anos.  A implantação da 
idade mínima desestimula o 
jovem a ingressar no merca-
do de trabalho, já que terá 
que esperar a idade para se 
aposentar, além do que, es-
timula o trabalho informal, 
diminuindo os valores que 
entram nos cofres da Previ-
dência, podendo prejudicar 
o sistema no futuro.

MN: Quais são as maiores 
dúvidas em relação à Refor-
ma da Previdência? 

Silmara: A maior dúvi-
da é em relação ao valor do 
benefício, pois a nova regra 
alterou de forma substan-
cial tanto a forma de calcu-
lar quanto o valor inicial do 
benefício, o que reduz con-
sideravelmente o seu valor 
inicial. Antes da reforma, a 
lei determinava que o INSS 
utilizasse 80% das maiores 
contribuições do segurado e 
desprezasse as 20% menores, 
o que elevava o valor do be-
nefício, hoje com a reforma, 

o INSS utiliza todo o perío-
do contributivo do segura-
do, desde a competência de 
julho de 1994, diminuindo 
o valor do benefício, visto 
que entra na base de cálcu-
lo as piores contribuições 
também da vida do segura-
do. Outra questão é que os 
benefícios em regra, tem o 
seu valor inicial no percen-
tual de 60%, a exemplo da 
pensão por morte, e é muito 
comum os pensionistas me 
procurarem para questionar 
o valor do benefício, pois 
desconhecem a reforma da 
previdência.
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Após a quarentena, o Natal 
e o Ano Novo aumentou a 
procura de quem passou 
da conta e agora busca por 
emagrecimento, qualidade 
de vida e saúde no Instituto 
Sakurá, localizado na Vila 
Oliveira, em Mogi das Cruzes. 

Neste quesito, o progra-
ma Afine-se tem sido um 
sucesso, como assegura a 
fisioterapeuta e proprietária, 
Edna Silva, licenciada do 
programa e pós-graduada 
em Terapias Manuais e Pos-
turas; Dermatofuncional e 
outras especializações na 
área corporal.

Os números oficiais do 
programa no Brasil são 
grandes: 1100 toneladas 
eliminadas e 120 mil vidas 
transformadas, com um 
acompanhamento multi-
profissional, que envolve 
fisioterapeutas, psicólogos 
e suplementação, entre 
outros benefícios, para 

Programa Afine-se já ajudou 
mais de 120 mil pessoas no país
Em Mogi, Instituto Sakurá é credenciado por método que já ajudou pacientes a perderem de cinco a 15 quilos ou até mais 

Divulgação Divulgação 
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A fisioterapeuta Edna Silva explica sobre o programa que tem revolucionado a vida das pessoas com mais saúde e qualidade de vida

Paciente num antes e depois de um tratamento do Afine-se

Equipe do Instituto Sakurá formada por fisioterapeutas e esteticistas

acabar com a ansiedade, 
pois comer muito foi uma 
válvula de escape como 
seqüela da covid e o maior 
isolamento social: “Muitas 
pessoas ficaram debilitadas, 
não fizeram atividade física 
e engordaram piorando a 
qualidade de vida, tanto 
homem quanto mulher, 
mas principalmente a mu-
lher pelo fator hormonal”, 
ponderou ela. O momento 
em que a situação se torna 
preocupante é quando a 
pessoa começa a se isolar, 
não quer sair de casa, teme 
os encontros sociais, não 
quer mais tirar fotos e usa 
sempre roupas como calças 
de moletons e camisetas 
para disfarçar os quilos 
extras. O programa “Afine-

-se” é uma mudança de 
comportamento, de pessoas 
que já buscaram de tudo 
para emagrecer sem sucesso 
e hoje escolhem se amar 
e estão com a autoestima 
elevada por causa dos re-

sultados obtidos. 
Chegando ao instituto, 

o paciente faz exame de 
bioimpedância, massa 
muscular, metabolismo 
e com os resultados são 
traçados os objetivos do 
que precisa ser feito em 
conjunto, incluindo ali-
mentação e atividade física: 

“Nós conseguimos passar 
muita clareza sobre como 
funciona o programa, que 
é dividido em duas fases: 
para quem quer perder 
de cinco a 15 quilos e a 
segunda fase, de cinco 
até 30 quiilos. Fazemos 
uma avaliação sobre qual 
programa mais se encaixa 
na necessidade da pessoa”, 
explicou ela. 

Geralmente a avaliação 
leva em média uma hora. E 
o grande pulo do gato são as 
indicações de quem já obteve 
resultados muito positivos 
e indica o Instituto Sakurá 
para um amigo e parente. 
O programa investe em 

comidas saudáveis, ou seja, 
o participante não passa 
fome, mas reduz o açúcar 
e a farinha: “O que vamos 
ensinar é comer do jeito 
certo e a perder gordura 
para eliminar os quilos a 
mais. Muitos chegam com 
dúvidas se vão conseguir, 
mas depois vêem o resul-
tado obtido. Quando você 
entende que está tendo 
resultado, ninguém se sa-
bota. Damos um suporte 
emocional muito grande”. 

A principal diferença é 
que o Afine-se leva a mu-
dança de comportamento, 
pois a pessoa entende que 
não pode fazer o que vinha 
fazendo antes. 

O tratamento envolve 
certa constância: atividade 
física, hidratação, dormir 
direito, além do bom fun-
cionamento do intestino 

Além do programa Afine-
-se, o Instituto Sakurá tem 
outros serviços também 
como a criomodelagem, 

que é o protocolo de pre-
paração de congelamento 
de áreas, serviços para 
gordura localizada, flacidez, 
colágeno e elastina, além de 
outros protocolos na área de 
estética. A clínica funciona 
há nove anos na cidade e 
mantém em seus quadros 

profissionais gabaritados 
como fisioterapeutas e 
esteticistas. O Instituto 
Sakurá fica rua Avenida 
Frederico Straube, 250, na 
Vila Oliveira, em Mogi. Os 
telefones para mais infor-
mações são: (11) 4726-1707 
ou (11) 9 7333-8093. 

Cristina Gomes
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