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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

116 mil títulos de eleitor
precisam ser regularizados
Votantes do Alto Tietê têm até 4 de maio para promover a regularização do documento; consulta pode ser feita no site
Mogi News/Arquivo

Roubados ou furtados

Mogi News/Arquivo

No total, são 116.365 pessoas
que encontram-se em situação de
revisão de domicílio eleitoral, por
ausência não justificada nas últimas três eleições, por sentença de
autoridade judiciária ou por perda de direitos políticos, como no
caso de políticos condenados por
crimes no exercício do mandato.
Cidades, página 7

mínima

máxima

15º

26º

Sol com muitas nuvens durante o dia.

MOTORISTAS PODEM PEDIR
REEMBOLSO DO IPVA
Valores serão disponibilizados no Banco do Brasil e
vão obedecer calendário trimestral. Cidades, página 6

Novo caderno

Falta de biometria é um dos maiores problemas, aponta o TRE

MAIS IMPOSTO

Limpeza e obras

RECEITA FEDERAL
ESPERA 294 MIL
DECLARAÇÕES
ATÉ ABRIL

Suzano realiza 3.293 ações
de zeladoria no 1º bimestre

No Alto Tietê, as cidades com maior número de
contribuintes obrigados a declarar renda são Mogi
das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba, segundo a
Receita. Cidades, página 5

Somente de resíduos, foram retirados 1.230 toneladas
de materiais no município. Cidades, página 3
PROGRAMAÇÃO

Mogi fará ações para o Mês da Água
Celebrações vão começar na próxima sexta-feira,
no Theatro Vasques. Cidades, página 4

Maturidade +
Saúde

Páginas 10 e 11
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EDITORIAL
plicita ainda mais a sensação de “tempos difíceis” é a falta de soluções a serem aplicadas
ostensivamente a tempo de salvar as pessoas.
E não é uma questão de que não existem
opções, elas existem. Nos últimos 40 anos
cientistas, personalidades da política e do entretenimento atuaram, investiram e emprestaram sua imagem e credibilidade em busca
de mudanças nos nossos hábitos e relações.
Mas por mais que se invistam em planos de
coleta seletiva, combustíveis mais limpos e
relações humanas mais igualitárias, a realidade trabalha ostensivamente para desmentir cada avanço.
O Brasil e o Alto Tietê mostram avanços
na pandemia do coronavírus (Covid-19) e
os esforços para a recuperação econômica
são demonstrados de forma contínua, mas
a qualidade de vida teima em se manter difícil. Sabemos que precisamos mais do que
de discursos, mas de ações concretas que nos
façam ir à frente e superar o inverno da alma
que persiste em ficar. Mas dar o passo à frente e enfrentar o contínuo processo de empobrecimento e ignorância demandará mais do
que coragem. Demandará senso de urgência.

ARTIGO
Mauro Jordão
josemaurojordao@uol.com.br

O senhor da guerra II
Em janeiro, a concentra- -presidente da Rússia, após o
ção de mais de cem mil sol- colapso econômico da União
dados da Rússia na fronteira Soviética, democrata bêbada Ucrânia nos fazia crer que do e desajeitado, cometeu
tudo estava se movendo na o erro de promover Putin e
direção de um conflito ar- levá-lo ao poder, onde alcanmado. É o que aconteceu. çou popularidade ao colocar
Mario Vargas Lhosa, Prêmio ordem no país, trazendo a
Nobel de Literatura, nos dá paz e a prosperidade.
Hoje, a Rússia deixou de
uma rápida biografia do homem que está assustando o ser comunista para praticar
mundo.
um capitalismo de compadres.
Vladimir Putin, nunca Permanecer calado e seguir
foi intelectual nem homem as disposições do poder são
afeito a livros. A educação as condições para alguém,
que recebeu é a de um fun- aliado de Putin, tornar-se
cionário da polícia política rico e, como tantos outros,
da KGB. Por algum tempo bilionário. Atualmente, na
permaneceu na Alemanha Rússia já não são tão numeOriental subordinada ao rosos os que admiram Putin
Kremlin após a 2ª Guerra e acreditam em tudo que ele
Mundial, este país comparado diz. Alexei Navalni desafiou
com a Alemanha Ocidental Putin, foi envenenado, sotem até hoje atraso de sua breviveu e está em uma prisão.
Economia. Boris Iéltsin, ex- O autocrata Putin decretou

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

censura e prisão por 15 ou
20 anos a qualquer pessoa
em manifestação pública
contra o governo.
O povo russo está sendo
obrigado a usar a ameaçadora mordaça do poder a fim
de calar a liberdade de expressão. O cristianismo considera assassinato, mentira,
suborno, roubo, sequestro e
sedução como pecados que
devem ser evitados porque os
fins não justificam os meios.
O socialismo entende que
todos esses meios citados
são justificáveis se for para
estabelecer o regime socialista em outras nações. Conclusão: os fins justificam os
meios. Apocalipse 21: Jesus
Cristo na sua 2ª. Vinda trará
a paz e não haverá mais a
guerra, e Ele enxugará dos
olhos dos seus filhos toda
lágrima.
Mauro Jordão é médico

•••

editor@moginews.com.br
ALINE SABINO

ANIMAIS ABANDONADOS

ATENDIMENTO DE AMBULÂNCIAS

Vereadora Fernanda Moreno reivindica políticas públicas e retomada da
assistência aos animais abandonados no Dr. Arnaldo Pezzuti, em Jundiapeba. “Trata-se de um ato fora de
qualquer senso de responsabilidade
com a vida. Como vereadora e defensora da causa animal, não posso me calar diante dessa situação
surreal”. “Os animais são seres vivos e não coisas. Também têm direito à comida, à água e a comida,
mesmo que temporário”. Esses são
alguns dos argumentos que a vereadora Fernanda Moreno (MDB) utilizou e conseguiu convencer todos
os colegas vereadores de Mogi das
Cruzes, a aprovarem a Moção 24/22.

O Setor de Ambulâncias da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos passou
por uma reestruturação e ganhou reforço de frota. Isso possibilitou aumento de 20% no número de atendimentos. Entre janeiro e fevereiro de
2020 foram 2.583 serviços enquanto que no mesmo período deste ano
foram 3.122 atendimentos. Foram
incorporados oito novos veículos,
sendo dois adquiridos pela Prefeitura e outros 6 oriundos de emenda
parlamentar do deputado estadual
Rodrigo Gambale (PSL).

SEMANA DO CONSUMIDOR
O Procon de Suzano promove na
próxima terça e quarta-feira (15 e
16/03) um plantão orientativo na Estação Suzano (rua Prudente de Morais, nº 473 - Centro), em parceria
com a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM). A ação será
das 10 às 16 horas e ocorre em alusão à Semana do Consumidor, marcada pelo Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março.

DIA MUNDIAL DA CRIATIVIDADE
As inscrições para integrar a equipe
do maior festival colaborativo de criatividade do mundo foram prorrogadas
e ficarão abertas até 18 de março. O
Dia Mundial da Criatividade atua globalmente para aumentar a conscientização de indivíduos, organizações e
governos sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas e, por extensão,
no desenvolvimento social, tecnológico e econômico sustentável. Os interessados podem se inscrever pelo
link: https://www.worldcreativityday.
com/brazil/guararema/home

AÇÃO CONTRA DENGUE
Rodrigo Sitta/PMA

A

Circulação

CONTRACAPA

Tempos difíceis

construção de uma sociedade e de
sua História acontece conforme os
fatos e desafios impostos à sociedade, bem como suas respostas.
Da evolução econômica, social e científica –
todas as fagulhas que iluminaram o mundo
surgiram com as chamas que consumiram o
velho mundo.
Qualquer pessoa que esteja acompanhando
o noticiário notou que a paz e tranquilidade
almejadas pela geração millenial não se concretizou. Aqueles nascidos entre o início da
década de 1980 e meados dos anos de 1990,
na esperança decorrente do fim da Guerra
Fria e da promessa não cumprida do fim do
mundo, tinham como meta fazer a ponte para
um futuro menos catastrófico.
Não é apenas a pandemia, a crise econômica, o custo de vida elevado, o vazio existencial
fomentado pela corrida alucinada pela imagem
nas redes sociais, os prognósticos macabros
das mudanças climáticas, a falta de credibilidade de muitos eleitos, ou a própria guerra
que, embora ocorra do outro lado do mundo
reflete na vida, nos costumes e nas relações
entre as pessoas aqui no Brasil. Mas o que ex-

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Av: Japão, 46 - sala 6 - Vila Ipiranga Mogi das Cruzes, SP - CEP 08743-540 - Fone: (11) 4735-8000

A Prefeitura de Arujá realizou uma ação de intensificação de combate à dengue. O
trabalho ocorreu no Parque Rodrigo Barreto até sexta-feira passada. A ação tem
o caráter preventivo, que visa a eliminar possíveis focos do mosquito. A dengue,
febre amarela, chikungunya e zika vírus são doenças transmitidas pelo Aedes
Aegypti, mas podem ser evitadas de maneira simples, não deixando acumular
água em pneus, garrafas, pratos de vasos de planta, entre outros.
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reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.
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SERVIÇOS

Secretaria promove 3.293 ações
de zeladoria neste 1º bimestre
Os trabalhos envolveram limpeza de vias públicas, capinação e repintura de vias, entre ouras intervenções
Suzano - A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos
realizou 3.293 ações de zeladoria
por toda a cidade nos dois
primeiros meses do ano. Os
trabalhos envolvem limpeza
de vias e espaços públicos,
capinação, repintura de guias
e trato da rede de galerias de
águas pluviais durante programação regular e também
em mutirões especiais aos
fins de semana.
Os agentes da pasta executaram a remoção de 1.230
toneladas de resíduos em
pontos viciados, 90 toneladas
em bueiros e 577 toneladas em
valas, rios e córregos. Também
houve troca de 114 tampas de
bueiro e de 16 guias-chapéu,

reforma de 290 metros de
galerias subterrâneas, limpeza
de sete quilômetros de rede
de drenagem e desobstrução
de 594 bueiros.
Quanto a atendimentos
específicos em espaços públicos
e áreas comunitárias, foram
feitas 368 visitas em pontos de
amplo movimento de pedestres,
como as praças João Pessoa,
dos Expedicionários e das
Flores e o Parque Max Feffer.
Para o secretário municipal
de Manutenção e Serviços
Urbanos, Samuel Oliveira, o
trabalho total envolve grande
esforço dos agentes públicos
e é essencial para evitar o
acúmulo de lixo. “Claro que
é um trabalho de atenção e

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Só de resíduos foram 1.230 toneladas removidas

presteza, pois estamos trabalhando pelo bem-estar dos
munícipes e da própria cidade.

Por isso sempre pedimos para
as pessoas terem cuidado com
os descartes e os façam de

maneira regular”, pontuou.
Em janeiro e fevereiro
deste ano, também foram
promovidos 2.154 serviços
de reparos na iluminação
pública, incluindo a troca de
1.530 lâmpadas, substituição
de 772 reatores e instalação
de 1,3 quilômetro de fios e
cabos elétricos. O trabalho
envolve tanto a manutenção de
rotina e como o atendimento
aos pedidos registrados no
aplicativo “Ilumina Suzano”,
por meio do qual os cidadãos
podem acionar a administração municipal sobre pontos
que precisam de vistoria para
conserto, que ocorre em até
72 horas.
Nesta ação, 154 bairros

foram contemplados com
as melhorias, principalmente
Cidade Miguel Badra (93),
Jardim Casa Branca (78), Vila
Amorim (75), Cidade Boa Vista
(63) e Parque Residencial Casa
Branca (58). Além destes, a
malha central recebeu vistorias
e manutenção em 75 pontos
ao longo de janeiro e fevereiro.
“Atingimos pontos centrais,
de grande circulação de veículos
e áreas residenciais. Em todas
essas regiões nós trabalhamos
pensando nas pessoas que
dependem deste serviço para
retornar para suas casas com
mais segurança para suas
famílias. Tudo que fazemos
é pensando nisso”, relatou
o secretário Samuel Oliveira.

SOMOS

ÚNICAS.

SOMOS
MUITAS.
SOMOS
O QUE
A GENTE
QUISER
SER.
Dizer que todo dia é
Dia da Mulher é falar o
óbvio. Com a sua força,
dedicação e coragem,
que transformam o
mundo inteiro, você pode
ser tudo o que quiser e
sonhar. Acreditamos e
investimos nisso para
você continuar fazendo a
diferença hoje e sempre.
8 DE MARÇO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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MEIO AMBIENTE]

Prefeitura fará programação
especial no Mês da Água
Comemoração terá início na próxima sexta-feira, dia 18 de março, com o Cine Ambiental, que ocorrerá das no Theatro Vasques
Mogi- A Secretaria Municipal
do Verde e Meio Ambiente terá
uma programação especial
de eventos voltados ao mês
da água. A agenda ambiental
foi elaborada pelos técnicos
da Pasta para celebrar o Dia
Mundial da Água – comemorado no dia 22 de março – e
estimular a reflexão sobre a
conservação e proteção as
nascentes e corpos d’água
existentes.
A programação terá início na
próxima sexta-feira, dia 18 de
março, com o Cine Ambiental,
que ocorrerá das 19 às 20h30,
no Theatro Vasques. Haverá
a exibição do filme “Idade
da água”, em parceria com a
Mostra Ecofalante e Programa
Ecofalante Universidade.
Os ingressos devem ser
trocados a partir da semana
que vem por dois itens de
higiene pessoal (sabonete,
creme dental, escova dental,
absorvente higiênico, shampoo,
etc.) antecipadamente no
Parque Centenário, Parque
Leon Feffer e na Secretaria

Municipal do Verde e Meio
Ambiente (rua Braz Cubas,
470), ou então na hora da
sessão no Theatro Vasques.
Todo o material arrecadado
será doado ao Fundo Social
de Mogi das Cruzes. O filme
faz um alerta sobre a falta de
água no planeta e a cobiça
internacional pela Amazônia,
o maior reservatório de água
doce. O filme aborda o exemplo
da Amazônia.
No dia 22 de março, será
realizado o Seminário Educadores Ambientais Locais, no
Auditório da Prefeitura de Mogi
das Cruzes (avenida Narciso
Yague Guimarães, 277). O
curso já formou três turmas,
que ocorreram nos distritos
de Jundiapeba, Taiaçupeba e
Cocuera. O evento marcará a
formatura dos participantes,
com a entrega dos certificados.
Outra iniciativa deste mês
de março são as inscrições para
entidades representativas da
sociedade que tenham interesse em integrar a Comissão
Interinstitucional Municipal de

Ney Sarmento/PMMC

de Ensino Superior ou Escolas Particulares de Ensino
Fundamental ou Médio, órgãos de classe ou conselhos
profissionais, empresas ou
empresários industriais ou
comerciais.

Evento
No dia 26 de março, das 9
às 16 horas, ocorrerá o evento
“Dia Mundial da Água: Peixes do
Tietê”, no Parque Centenário.
Realizada em parceira com o
professor Alexandre Hilsdorf,
da Universidade de Mogi das
Cruzes (UMC), atividade é
aberta à população.
Estão programadas as ações
“Pesque e solte & Quiz”, “Quebra-cabeça de peixes”, “Espaço
A partir da semana que vem o Centenário será um dos pontos de troca de ingressos para fotografias”, “Espaço kids:
Pintura facial e desenhos”,
Educação Ambiental (Cimea). mogidascruzes.sp.gov.br. O Organizada, voltadas para “Painel Informativo: conheciElas estão abertas, são gratuitas Edital nº 1, de 15 de fevereiro Associação de Moradores mentos e curiosidades sobre
e podem ser feitas até o dia 2022, disponível no site da de Bairros, Organizações da o rio e peixes”, “Painel para
24 de março, pessoalmente na Prefeitura de Mogi das Cruzes, Sociedade Civil de Interesse deixar recados sobre evento”,
sede da Secretaria Municipal traz todas as informações sobre Público (Oscip) ou Organi- “Painel da conservação: deixe
do Verde e Meio Ambiente o processo.
zações Não Governamentais no rio o que é do rio, o lugar
(rua Brás Cubas, 470, CenSão nove vagas para os (ONGs) atuantes na área de do lixo é no lixo” e finalmente
tro) ou pelo e-mail svma@ segmentos da Sociedade Civil meio ambiente, Instituições a “Soltura de peixes no Tietê”.

Complexo Hugo Ramos

Modernização do abastecimento

Inscrições abertas para
aulas de beach tennis

Obras seguem no Jd. Maricá,
Jardim Náutico e Oroxó

Mogi- A Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer abriu inscrições para aulas gratuitas de
beach tennis no Complexo
de Esportes Professor Hugo
Ramos, no Mogilar. Serão disponibilizadas aulas nos níveis
iniciantes e intermediário e os
interessados deverão acessar o
site bit.ly/seletivas-beach-tennis.
Serão disponibilizadas 12
turmas, com oito alunos em
cada. Os participantes poderão
fazer as atividades às terças-feiras ou às quintas-feiras,
nos períodos da manhã ou
da noite. A idade mínima é
de 16 anos.
As aulas foram distribuídas
com opções para turmas femininas, masculinas e mistas. Às
terças-feiras, o foco está nas aulas
para os iniciantes, enquanto às
quintas-feiras o trabalho será
feito com os participantes de
nível intermediário.
“O beach tennis vem ganhando
espaço entre os brasileiros e,
com estas aulas, a Prefeitura
passa a oferecer mais opções
para quem deseja praticar a

Mogi- O Serviço Municipal
de Águas e Esgoto (Semae)
dará sequência às obras para
modernização do abastecimento
na região leste da cidade, na
semana de 14 a 18 de março,
nos bairros Jardim Maricá,
Jardim Náutico e Vila Oroxó.
A autarquia informa que não
há previsão de paradas na
distribuição de água.
Os serviços fazem parte da
setorização da região atendida
pela Estação de Tratamento
de Água (ETA) Leste, que
abastece os distritos de Cezar
de Souza e Sabaúna e bairros
como Botujuru, Jardim Maricá, Rodeio, Jardim Náutico,
Ponte Grande, Oroxó, Jardim
Aracy e Itapety.
A setorização é a divisão de uma grande área de
distribuição em sistemas
menores para aperfeiçoar
o fornecimento de água,
melhorar o gerenciamento
de pressão, agilizar manutenções e diminuir perdas. O
investimento total previsto é
de R$ 10 milhões, incluindo

modalidade gratuitamente,
dentro dos trabalhos para
fomentar as atividades esportivas como uma ferramenta
de melhoria da qualidade de
vida e da saúde da população”,
destacou o secretário municipal
de Esporte e Lazer, Gustavo
Nogueira.
Além do Complexo Hugo
Ramos, a Secretaria de Esporte
e Lazer também oferece aulas
de beach tennis nas quadras
do Parque da Cidade.
Localizado ao lado do Ginásio Municipal, o Complexo
de Esportes Professor Hugo

Ramos possui estrutura com
diversas opções para a prática de atividades físicas e
esportivas. O espaço também
oferece aulas esportivas e pelo
mesmo endereço de internet
de inscrições para as aulas de
beach tennis, o internauta tem
a possibilidade de se inscrever
para aulas de tênis ou fazer o
cadastro para lista de espera
das aulas de ginástica rítmica.
Mais informações sobre
as atividades pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer
podem ser obtidas por meio
do telefone 4798-5005.
Mogi News/Arquivo

Serão disponibilizadas aulas para iniciantes e intermediário

Ney Sarmento/PMMC

Não há previsão de paradas na distribuição de água

Serviços devem
ocorrer a partir
da próxima
segunda até
sexta-feira
os materiais.
O projeto inclui várias
intervenções no sistema de
distribuição de água, como

instalação de válvulas de
manobras, ventosas, válvulas
de descarga, interligações de
rede, pontos de monitoramento de pressão, instalação
de redes de distribuição de
água, válvulas redutoras de
pressão, macromedidores
(hidrômetros de grande porte,
instalados na rede), detecção
de vazamentos não visíveis e
telemetria de controle (medição à distância).
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IMPOSTO DE RENDA

Receita Federal deve receber
mais de 294 mil declarações
Prazo para contribuintes começou na última segunda-feira e o envio de dados pode ser feito até 29 de abril
Raissa Sandara

Região - A Receita Federal liberou os acessos para
preenchimento do Imposto
de Renda de Pessoa Física
(IRPF). O contribuinte terá
até 29 de abril, às 23h59, para
enviar os dados. Neste ano,
o declarante poderá contar
com novas ferramentas digitais, como a Declaração Pré-preenchida e o recebimento
da restituição do imposto
poderá ser feito via PIX. São
esperadas 294.198 declarações no Alto Tietê, de acordo
com a Receita Federal.
Na região, as cidades com
maior número de contribuintes obrigados a declarar
renda são Mogi das Cruzes,
Suzano e Itaquaquecetuba.
Não houve alteração na
expectativa de declarantes no
Alto Tietê entre os anos de
2021 e 2022, de acordo com
os dados da Receita Federal.
A Receita espera cerca de 11
milhões de declarações apenas no Estado de São Paulo.

Já a estimativa nacional é
que aproximadamente 34,1
milhões de declarações.
É obrigado a declarar a
renda o contribuinte que
teve rendimentos tributáveis
maiores que R$ 28.559,70
no ano passado. Robinson
Guedes, especialista em
Administração e Finanças
Públicas e coordenador do
curso de Ciências Contábeis
e de Administração da Faculdade Piaget, em Suzano,
explicou que rendimento
tributável “via de regra se
aplica a trabalhadores assalariados, registrados pela
Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), e será tributável se superar o valor de R$
28.559,70”. Guedes explica
que outros rendimentos
podem ser tributáveis, como
o aluguel.
Pessoas que trabalham
em atividade rural, que tiveram receita bruta superior
a R$ 142.798,50 em 2021,
também precisarão declarar
renda. Outros indivíduos que

Saiba mais
Cidades
Mogi das Cruzes
Suzano
Itaquaquecetuba
Ferraz de Vasconcelos
Poá
Arujá
Santa Isabel
Guararema
Biritiba Mirim
Salesópolis

Declarações
101.418
57.840
45.812
27.084
22.618
19.741
8.610
5.382
3.485
2.208

Fonte: Receita Federal
devem fazer a declaração
são aqueles com patrimônio,
por posse ou propriedade,
com valor acima de R$ 300
mil, incluindo imóveis ou
bens móveis como carro ou
motocicleta.
Contribuintes com rendimentos isentos, não-tributáveis
ou tributados exclusivamente
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, também
devem declarar. Pessoas que
tenham, em qualquer mês,
ganho de capital na alienação

de bens ou direitos, ou realizaram operações em bolsas
de valores, de mercadorias,
de futuros ou semelhantes
também serão obrigadas, o
que inclui ainda aplicações
em criptomoedas, como o
bitcoin.
Algumas pessoas podem ser
obrigadas a declarar o IRPF
mesmo que não atinjam a
renda mínima, como aqueles
que passaram a residir no
país em 2021, e quem vendeu um imóvel residencial

e comprou outro até 180
dias após a venda.
Para os contribuintes que
perderem o prazo, a multa
por atraso das declarações
será entre 1% a 20% sobre o
imposto devido, tendo como
valor mínimo R$ 165,74. “Se
esse contribuinte tinha que
fazer a declaração e o imposto
devido por ele era de R$ 1
mil, ele paga até 20% sobre
esses R$ 1 mil que ele não
havia informado. A multa
passa a ser os R$ 165,74
mais 20% sobre o imposto
devido”, destacou Guedes.

disponível por meio de autenticação no portal Gov.br
em contas com nível Ouro
ou Prata. Esta modalidade
antes limitada a quem tinha
certificado digital, estará disponível a partir da próxima
terça-feira.
Com a Declaração Pré-preenchida, as informações
sobre rendimentos, bens e
direitos, deduções e ônus reais
são colocadas pelo sistema,
sendo apenas necessário
que o contribuinte leia o
conteúdo e altere ou exclua
que for necessário.
A restituição do imposto
Maior facilidade
poderá ser feita via PIX, desde
O declarante pode escolher que a chave seja o CPF do
se prefere preencher seus titular da declaração. As
dados no site, pelo Centro restituições devem ser libeVirtual de Atendimento, o radas pela Receita Federal
Portal e-CAC; pelo programa em cinco lotes, entre os
que pode ser baixado em meses de maio e setembro.
desktops, no Programas O primeiro lote deve estar
Geradores de Declaração disponível em 31 de maio,
(PGD); ou pelo aplicativo o segundo em 30 de junho,
Meu Imposto de Renda.
o terceiro em 29 de julho, o
Há ainda a opção de De- quarto em 31 de agosto, e o
claração Pré-preenchida, quinto em 30 de setembro.

Educação Ambiental

Eleições

Conselho de Alimentação Inscrições para comissão
pode ser feita até dia 24
Escolar inicia processo
Mogi - O Conselho de Alimentação de Escolar (CAE)
receberá a partir de segunda-feira
a inscrição de interessados
em participar do conselho.
O prazo segue até a próxima
sexta-feira, dia 18 de março.
Estão abertas uma vaga para
suplente na representação
de docentes, discentes e
trabalhadores da Educação e
três para a categoria de pais
de alunos matriculados na
rede municipal de ensino,
sendo uma vaga para titular
e duas para suplente. Todo
o processo eleitoral será
realizado online, por meio
do link: www.se-pmmc.com.
br/eleicoes.
Após a inscrição, os candidatos serão divulgados no
dia 21, a partir das 14 horas.
A eleição será de 22 a 25 de
março entre os representantes
do mesmo segmento. O resultado estará disponível no
dia 30, a partir das 14 horas,
e os eleitos irão participar da
gestão do conselho até 2025.
O CAE é responsável por

acompanhar e fiscalizar a
aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar
e monitorar a aquisição dos
produtos adquiridos para
o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE),
zelando pela qualidade, em
todos os níveis, bem como a
aceitabilidade dos cardápios.
A Secretaria de Educação
conta ainda com dois conselhos ligados à área: Conselho Municipal de Educação,

Após inscrição,
os candidatos
serão divulgados
no dia 21
e Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle
Social do Fundeb – CACS/
Fundeb, que também estarão com eleições abertas na
próxima semana.
Divulgação/PMMC

Outros conselhos ligados à Educação terão eleições

Mogi - As inscrições para
entidades representativas da
sociedade que tenham interesse em integrar a Comissão
Interinstitucional Municipal de
Educação Ambiental (Cimea)
estão abertas, são gratuitas
e podem ser feitas até o dia
24 de março. Elas podem ser
feitas pessoalmente na sede da
Secretaria Municipal do Verde
e Meio Ambiente (rua Brás
Cubas, 470, Centro) ou pelo
e-mail svma@mogidascruzes.
sp.gov.br. O Edital nº 1, de 15
de fevereiro 2022, disponível
no site da Prefeitura, traz
todas as informações sobre
o processo.
São nove vagas para os
segmentos da Sociedade Civil
Organizada, voltadas para
Associação de Moradores
de Bairros, Organizações da
Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip) ou Organizações Não Governamentais
(ONGs) atuantes na área de
meio ambiente, Instituições
de Ensino Superior ou Escolas Particulares de Ensino

Divulgação/PMMC

Mandato da comissão e de 2 anos e não há salário

Fundamental ou Médio, órgãos de classe ou conselhos
profissionais, empresas ou
empresários industriais ou
comerciais.
Os representantes serão eleitos em processo democrático,
com regramentos pré-definidos
em edital, homologado por
ato da Secretária do Verde e
Meio Ambiente.
A Comissão tem como
objetivo a implantação e o
monitoramento da Política
Municipal de Educação Ambiental, que já está elaborada.

Outra atribuição fundamental
da Comissão será a elaboração
do Programa Municipal de
Educação Ambiental (ProMEA).
Trata-se de uma grande responsabilidade, uma vez que
a política municipal já está
pronta e será executada por
meio do programa.
O mandato dos membros
da Comissão Interinstitucional
Municipal de Educação Ambiental é de dois anos, permitida a recondução mediante
eleição e indicação regulares.
Não há remuneração.
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Imposto pode ser devolvido para os proprietários que sofreram roubo ou furto do veículo automotor em 2021

Mais de 4,9 mil pessoas podem
conseguir a restituição do IPVA
Mogi News/Arquivo

André Diniz

Aproximadamente 4,9
mil pessoas que tiveram
seus veículos roubados ou
furtados no Alto Tietê poderão
ter, a partir do início do mês
que vem, a oportunidade
de receber de volta os valores pagos ao governo do
paulista do Imposto sobre
Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA).
O reembolso, segundo a
Secretaria de Estado da Fazenda, é referente à restituição
proporcional do imposto e
veículos roubados ou furtados em 2021 em todo o
Estado, sendo direcionados
para quem já havia pago
o imposto quando foram
vítimas.
Os valores, deverão ficar
à disposição do proprietário
em uma agência do Banco
do Brasil por um período de
dois anos, a partir da data de
liberação. O pagamento será
dividido em quatro lotes, de
acordo com o trimestre da

Os valores,
deverão ficar à
disposição do
proprietário em
uma agência do
Banco do Brasil
ocorrência policial. “Depois
deste prazo, a restituição deverá
ser solicitada na Secretaria
da Fazenda e Planejamento”,
informou a Pasta estadual.
Nas dez cidades da região, segundo informações
da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, 4.917
pessoas estarão aptas a pedir
a restituição, mediante o
número de ocorrências de
roubo e furto de veículos.
No total, ao longo do ano
passado, foram 1.995 casos
de roubo, em que é empregado o uso da violência, e
2.922 furtos no Alto Tietê.
A cidade que registrou o

Restituição será feita em cada trimestre deste ano, em relação à data do crime

maior número de roubos
foi Itaquaquecetuba, com
667 ocorrências, enquanto
que Suzano foi a que teve
o maior número de furtos,
com 740.
No ranking geral, Itaquá

Animais

teve 1.372 crimes contra
o patrimônio automotivo,
seguida por Suzano com
1.137; Mogi das Cruzes e
Ferraz de Vasconcelos dividem o terceiro lugar, com
813 crimes na somatória.

Datas
O primeiro lote será pago
no dia 4 de abril, para quem
teve o seu veículo roubado
no primeiro trimestre do
ano passado; o segundo
lote será no dia 18 de abril,

para ocorrências nos meses
de abril, maio e junho. No
dia 2 de maio será o terceiro lote, para o terceiro
trimestre, e 16 de maio será
o último lote, para os casos
em outubro, novembro e
dezembro.
Para receber o valor, o
contribuinte que teve seu
bem roubado no ano passado deve comparecer a
uma agência do Banco do
Brasil e mostrar cópia do
Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo
(CRLV) e documento de
identidade com foto original,
nos casos de pessoas físicas;
para pessoas jurídicas, além
do CRLV, deve-se apresentar
cópia do Contrato Social ou
da Ata da Assembleia Geral,
e documento de identidade
do signatário.
A restituição do IPVA estará condicionada aos casos
que foram comunicados
oficialmente às autoridades
por meio de elaboração de
um boletim de ocorrência.

Balanço

Cadastro para castrações Delegacia de Defesa da
agora será feito no PAC Mulher completa um ano
Mogi - A partir de amanhã,
o cadastramento para novas
castrações de cães e gatos será
realizado no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), que
fica no térreo da Prefeitura
de Mogi das Cruzes, e não
mais no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com
objetivo de facilitar o acesso
aos moradores. O endereço
é avenida Vereador Narciso
Yague Guimarães, 277, no
Centro Cívico.

O agendamento pode ser
feito às segundas, quartas e
sextas-feiras, das 14 às 16 horas, mediante apresentação de
documento pessoal (ou cartão
SIS) e comprovante de endereço
no nome do proprietário do
animal. Não será realizado
cadastro em nome de terceiros
e não há necessidade de levar
o animal para o cadastramento.
Quem já aguarda pelo procedimento de castração não
precisa realizar novo cadastro,

basta esperar o contato da
equipe para informar a data
do procedimento. As palestras
educativas também devem
voltar em breve.
A Prefeitura de Mogi das
Cruzes tem ampliado as frentes
de atuação pela causa animal e
entre as principais ações está a
ampliação da oferta de cirurgias
de castração para cães e gatos.
Mais informações s podem ser
obtidas por meio do telefone
4792-8585.
Divulgação/PMMC

Unidade do PAC está localizada no térreo da Prefeitura de Mogi das Cruzes

Itaquá - A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de
Itaquaquecetuba completou
um ano e, nesse período,
realizou 1.454 boletins de
ocorrência e 386 medidas
protetivas foram encaminhadas ao Poder Judiciário.
Números que representam
um ganho considerável no
trabalho de enfrentamento à
violência doméstica e familiar
em parceria com a Secretaria
Municipal de Políticas para
Mulheres.
Somente neste ano, a Pasta
assistiu 203 mulheres e,
de acordo com a secretária
Hadla Issa, a tendência é de
que o número cresça, uma
vez que as mulheres estão
se sentindo mais seguras
para procurar os serviços
oferecidos. “Temos a Ronda
de Proteção à Mulher que faz
atendimento conjunto com
profissionais multidisciplinares, além de parcerias com
a Polícia Militar, comércios
e a própria DDM.”
Para o prefeito de Itaquá,

Divulgação

Unidade tem parceria com Secretaria para Mulheres

Eduardo Boigues, buscar
emendas, projetos e apoio
para acabar com o ciclo da
violência doméstica e familiar
é fundamental. “As mulheres
sabem que não estão sozinhas,
estão com mais coragem e
apoio para denunciar. Não
podemos permitir violência,
principalmente de gênero”,
acrescentou.
Os telefones para denunciar
violência contra a mulher são:
180 (Central de Atendimento

à Mulher), 153 (Guarda Civil
Municipal - GCM) e 190
(Polícia Militar). A DDM fica
na avenida João Barbosa de
Moraes, 448 - Vila Zeferina,
e funciona de segunda a
sexta-feira, das 8 às 18 horas. Ao lado da delegacia,
está localizada a sede da
Secretaria de Políticas para
Mulheres, que funciona de
segunda a sexta-feira, das
8 às 17 horas. O telefone é
4753-5291.
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ELEIÇÕES 2022

Cerca de 116 mil títulos de eleitor
estão irregulares no Alto Tietê
Motivos vão desde mudança de domicílio eleitoral, falta de comprovação biométrica ou ausência nas eleições
André Diniz

Alto Tietê - Mais de 116 mil
homens e mulheres estão
com sua situação do título
eleitoral em situação irregular,
informou ontem à noite o
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) após questionamento
da reportagem
O levantamento foi feito
levando em consideração que
faltam menos de dois meses
para o fim do prazo, em 4 de
maio, para a regularização
dos títulos eleitorais a tempo
de participar das eleições de
2022, no primeiro domingo
de outubro.
No total, são 116.365
pessoas que encontram-se em
situação de revisão de domicílio eleitoral, por ausência
não justificada nas últimas
três eleições, por sentença de
autoridade judiciária ou por
perda de direitos políticos,
como no caso de políticos
condenados por crimes no
exercício do mandato. O Alto
Tietê possui 77.179 pessoas

fora do domicílio eleitoral;
38.960 eleitores e eleitoras
não compareceram às urnas;
216 pessoas perderam a situação eleitoral por sentença
judiciária, e dez pessoas por
perda de direitos políticos.
A cidade com o maior número de títulos irregulares é
Ferraz de Vasconcelos, com
33.320; Poá vem em segundo
lugar com 24.931 certidões,
e Arujá em terceiro, com
16.450 casos. Os principais
motivos de cancelamento são,
segundo o TRE, a falta de
cadastramento biométrico
em cidades obrigatórias, a
suspensão de direitos políticos,
e o não comparecimento
para três eleições, sendo que
as cidades com dois turnos
contam como dois pleitos
diferentes.
A Corte informou que o
eleitor pode consultar sua
situação eleitoral no site
do TRE, na aba “Serviço ao
Eleitor” no canto direito, com
o botão “Situação Eleitoral”.
Se houver necessidade de

Daniel Carvalho/Mogi News

Saiba mais
Cidade .....Títulos irregulares
Arujá .......................16450
Biritiba .........................717
Ferraz ..................... 33320
Guararema ................ 720
Itaquá .......................9047
Mogi .......................10743
Poá.....................24931
Salesópolis ...............2630
Santa Isabel..............7208
Suzano ...................10599
Total .....................116365
Fonte: TRE

Um dos motivos para que os títulos estejam irregulares é a falta da biometria

pagamento de multas, o sistema irá fornecer os boletos
para pagamento.
“Após o processamento do
pagamento pela Justiça Eleitoral, o eleitoral pode utilizar
o Atendimento Online, do

Mobilidade Urbana

formulário Título Net. Caso
haja dúvidas, o eleitor pode
entrar em contato como seu
cartório eleitoral ou com o
número de telefone 148. O
prazo para regularizar o título
e votar nas eleições deste

ano é 4 de maio”, informou
o tribunal em nota.
Caso o título eleitoral permaneça cancelado, o cidadão
não poderá exercer seu direito
ao voto e escolher deputado
federal, estadual, senador,

governador e presidente neste
ano; não poderá tomar posse
em concurso público; obter
passaporte ou regularizar seu
Cadastro de Pessoa Física
(CPF); renovar matrícula em
estabelecimento de ensino
oficial, obter empréstimos
junto ao governo, participar
de concorrência pública ou
praticar atos que necessitem
a quitação do serviço militar
ou imposto de renda.

Direito

Teste com ônibus elétrico Procon é elogiado após
faz rodízio entre as linhas resolução de problemas
André Diniz

Suzano - Por meio da Secretaria
de Transporte e Mobilidade
Urbana, a Prefeitura informou durante a semana que
continuam os testes com o
ônibus elétrico obtido pela
cidade, em parceria com a
empresa Radial Transportes.
O veículo foi apresentado
no final de fevereiro, como
parte de um projeto piloto,
para a utilização de um veículo com menor pegada de
carbono e que seja eficiente
no transporte de passageiros.
O novo modelo se destaca da
frota convencional por utilizar
uma bateria elétrica para a
alimentação dos motores,
diferentemente dos motores
de combustão interna.
A Pasta de Transportes e
Mobilidade Urbana informou que o veículo segue em
fase de testes, e está sendo
utilizado em “rodízio” entre
todas as linhas que circulam
na cidade, com o objetivo
de avaliar seu desempenho

em diversos itinerários, com
subidas e descidas.
“Durante o período de
testes, que deve durar até o
início de abril, são avaliados
aspectos como autonomia,
altura das portas em relação
aos pontos de embarque e
desembarque, adequação
da suspensão, entre outros”,
informou o comando da Pasta.
Segundo a Prefeitura,
apenas depois do fim da
fase de testes será possível

conferir a viabilidade do
ônibus elétrico, bem como
futuros investimentos e a
compra de novos veículos,
além de pontos de recarga e
outras ações. O carro que hoje
circula em testes na cidade
de Suzano foi obtido por
comodato-teste, sem aporte
financeiro da prefeitura e
com os custos de frete e
seguro sob responsabilidade
da empresa concessionária
Radial.
Wanderley Costa/Secop Suzano

Apresentação do ônibus foi feita em frente ao Paço

Suzano - O Procon teve seu do valor das mercadorias que não foi necessário para
serviço reconhecido por uma restantes, levando o órgão assegurar o direito dela”,
consumidora após resolução a entrar em contato com contou.
rápida de um atendimento a empresa. PosteriormenDe acordo com a diretora
feito recentemente. A mora- te, no dia 25, a plataforma do Procon, Daniela Itice,
dora Roseli de Paula entrou concretizou a devolução dos os moradores devem estar
em contato com o órgão valores diretamente para a sempre atentos aos prazos
em busca de auxílio para conta bancária dela, que foi de entrega, devolução ou
uma questão envolvendo surpreendida com a rapidez retirada de produtos. “O
uma plataforma online de da resolução.
caso da Roseli representa
compra e venda, que deixou
Para Roseli, a prontidão, um consumidor atento aos
de entregar seus produtos a celeridade e a eficiência seus direitos, pois, ao percecomprados em fevereiro. A do atendimento chamaram ber que poderia não receber
atuação rápida fez com que sua atenção, especialmente sua mercadoria, entrou em
a moradora enviasse um e- porque ela temia não recupe- contato conosco por e-mail e,
-mail de agradecimento aos rar a quantia gasta. “Esta foi depois, presencialmente na
funcionários e ao setor.
a segunda vez que precisei nossa sede. Ficamos felizes
Durante as primeiras se- do Procon para cobrar meus em fazer nosso trabalho e
manas do mês passado, ela direitos e fui muito bem aten- sermos reconhecidos por
havia feito 13 pedidos na dida, tanto por telefone como isso”, disse.
plataforma online que de- presencialmente”, relatou.
Para fazer denúncias ou
veriam ter sido entregues
Segundo Arthur Melo, advo- entrar em contato, o Procon
em sua casa no período de gado do órgão que participou atende de segunda a sextasete dias. Até o prazo expirar, do atendimento e foi citado -feira, das 8 às 17 horas, na
Roseli havia recebido apenas nominalmente pela consimi- rua Baruel, 126, no centro.
cinco dos itens pelos quais dora, a empresa em questão Também é possível entrar
pagou, motivando sua ida recebe muitas reclamações. em contato pelo telefone
à sede do Procon, em 23 de “Caso o pedido de estorno 4744-7322 e pelos e-mails
fevereiro.
não fosse atendido, iríamos procon@suzano.sp.gov.br e
Ao ser atendida, a consu- solicitar uma audiência de procon.atendimento@suzano.
midora solicitou o estorno conciliação entre as partes, o sp.gov.br.
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são coisas.”
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DICAS DA
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Isto é
(abrev.)
Que não
desapega "Metade",
em
do
"semirreta"
dinheiro

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da

GUERRA. Como abordar o assunto com as crianHá assuntos que realmente não gostaríamos de falar com nossos
filhos. Como negar, contudo, a informação que percorre todos os
canais de comunicação no momento?
É possível poupar nossas crianças de tais conhecimentos? Como
são interiorizadas essas informações na mente infantil? Não
há como esconder ou negar, as crianças aprendem muito cedo e
sabem muito sobre a sociedade pelo que escutam e assistem no
dia a dia. Falar sobre a Guerra na Ucrânia é abordar um assunto
delicado e complexo, mas não deixa de ser uma oportunidade para
explorar os pensamentos e as ideias da família e assim construir
soluções de conflitos nas crianças. Afinal, é importante considerar
que toda informação escondida da criança, quando chega a ela,
vem por caminhos desconhecidos e com opiniões que podem ser
contrárias às suas.
Quando a família dá atenção, explicação, por mais difícil que seja
abordar o tema, ela está propondo respostas seguras, sendo a
melhor fonte de informação para a criança.
Dicas:
- Não fuja da questão dizendo que é assunto de adultos. Pelo
contrário, mostre-se disponível para ouvir e dar resposta.
- Nunca minimize um medo da criança. Ajude-a a sentir-se segura,
filtrando a informação e as imagens a que tem acesso.
O tema é sensível, não há respostas que funcionam igualmente
para todas as crianças. Portanto não negue resposta. A forma
como abordar o assunto será a chave para o seu filho lidar com a
informação.
Fonte: Oficina de Psicologia

A cidade mais procurada nas férias de verão
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Sesc Mogi promove oficina de teatro para pessoas idosas
Na próxima quarta-feira, o Sesc Mogi das Cruzes inicia a atividade Jogos
teatrais: Brasilidades, corpo e memória, voltada para o público 60+, com
Carla Hossri. Os encontros serão nas quartas-feiras, até 11 de maio, com
exceção do dia 20 de abril. Carla Hossri é atriz, professora, diretora de
teatro e criadora do curso Teatro Master para maiores de 50 anos. As
inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Loja do Sesc Mogi. As vagas
são limitadas.

GOLPES FINANCEIROS

Reclamações sobre empréstimos
consignados estão aumentando
Fernando Capez, presidente do Procon-SP, dá orientações sobre possíveis golpes; queixas crescem desde 2019
Katia Brito

O volume de reclamações
sobre empréstimos consignados vem crescendo nos
últimos anos, e é a principal
queixa de pessoas idosas no
Procon de São Paulo. Como
explica Fernando Capez,
presidente do Procon-SP:
“Geralmente a reclamação é
referente a cobrança de empréstimo não realizado pelo
consumidor”.
Embora, não seja o principal problema enfrentado
pelo Procon-SP, de acordo
com Capez, o aumento é
significativo. Em 2019, foram 2.505 reclamações; e
em 2020, 6.502, o que representa uma alta de 159,5%.
No ano passado, o número
também cresceu e chegou a
8.355 queixas, um acréscimo de 28% em relação ao
ano anterior.
Capez alerta que “assim
que o consumidor verificar
algum lançamento indevido
em sua conta, seja débito ou
crédito, deve imediatamente entrar em contato com o
banco”. Se for constatado
que se trata de empréstimo
consignado não contratado,
a orientação é registrar uma
reclamação na Ouvidoria do
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e na instituição
financeira.
Se após essas providências,
o caso não for resolvido, a
recomendação é que o consumidor registre uma reclamação no site www.procon.
sp.gov.br. “É fácil, rápido e
a empresa tem 10 dias para

Divulgação

Divulgação

Fernando Capez, do Procon-SP, destaca defesa de direitos

Ações terão como foco uma maior efetividade do Estatuto

resolver o problema”, orienta Capez.
Na avaliação do presidente
do Procon-SP, as pessoas idosas são as principais vítimas
deste tipo de golpe, “principalmente porque a maioria
das pessoas idosas são aposentados ou pensionistas e
têm acesso fácil e crédito
pré-aprovado na contratação
de empréstimo consignado”.
Diante do aumento dos
problemas com o crédito
consignado, segundo Capez,
a partir de 2019, os benefícios de aposentadoria e de
pensão quando concedidos

pótese, informações como estadual por três mandatos.
“O foco na defesa do direito
senhas e dados bancários.
As cláusulas dos acordos da pessoa idosa advém pelo
feitos entre o INSS e as ins- fato de ser uma pessoa hitituições financeiras, segun- pervulnerável. O Código de
do o texto, “preveem que Defesa do Consumidor estacabe aos bancos acordantes belece que todos os consumia adoção de cuidados para dores são vulneráveis. Então,
evitar o vazamento de dados, buscando dar maior proteconsignações fraudulentas e ção para que essas pessoas
sejam tratadas com critério
assédio comercial”.
de igualdade nas relações de
consumo é que o Procon-SP
Defesa de direitos
A defesa dos direitos da tem lançado um olhar mais
pessoa idosa é um dos focos atento para a pessoa idosa”.
Para garantir maior efetido trabalho de Capez no Procon-SP. Ele também é juris- vidade aos direitos previstos
ta, professor e foi deputado no Estatuto do Idoso, Lei nº

permanecem bloqueados para
operações consignadas como
empréstimos, financiamentos
e cartão de crédito até que
haja autorização expressa do
beneficiário.
Em janeiro, o INSS divulgou uma nota informando
que “não entra em contato
por meio de mensagens de
telefone ou aplicativos como
WhatsApp, ligação ou e-mails
para oferecer serviços de empréstimo consignado, nem
envia motoboys para a casa
dos beneficiários”. O órgão
orienta que não devem ser
passados, em nenhuma hi-

10.741, de 1º de outubro de
2003, o Procon-SP, segundo
Capez, pretende atuar em três
linhas. “A primeira está relacionado à educação, onde
através da Escola de Proteção
e Defesa do Consumidor será
elaborada uma cartilha que
irá orientar tanto fornecedores quanto consumidores dos
direitos que os idosos têm
nas relações de consumo”.
A segunda linha de trabalho, de acordo com o presidente do Procon-SP, está relacionada a um atendimento
ao consumidor mais rápido
e eficaz. “Seja através da plataforma digital, seja através
do atendimento presencial,
já que muitos idosos têm dificuldade com o atendimento digital, com a navegação
na internet e necessitam de
um canal de atendimento
presencial”.
Capez cita o exemplo do
trabalho realizado nos Poupatempos Sé, Santo Amaro e
Itaquera, da capital, expandido também para postos
avançados dentro das delegacias de polícia, como o
projeto piloto na 8ª Delegacia
de Polícia do Brás, também
em São Paulo.
A terceira linha de trabalho será fiscalizatória, “onde
as empresas que descumprirem o tratamento e os direitos dos idosos nas relações
de consumo serão multadas.
Com essas três linhas de ação
será garantida por parte do
Procon-SP uma maior efetividade dos direitos do consumidor idoso”.
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EMAGRECIMENTO

Programa Afine-se combate a
obesidade e resgata autoestima
Estrategista de emagrecimento, Edna Silva, destaca benefícios com a perda de peso e os diferenciais do método Afine-se
Divulgação

personalizada de acordo com
cada necessidade e metas. A
metodologia Afine-se já foi
testada e aprovada, colocada
em prática na rotina dos
clientes”, salienta.
Os benefícios, segundo a
fisioterapeuta, são sentidos
já na primeira semana:
“Além da mudança física
no cliente, você percebe
melhora do intestino, da
qualidade do sono, disposição e melhora das dores
na lombar e joelho”.
Reflexos também para a
autoestima, como destaca
Edna: “O 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 reEdna Silva, do Instituto Sakurá, e sua equipe fazem um direcionamento estratégico para cada caso
sultados obtidos. Em todos
os anos de minha profissão,
A obesidade é uma doença à saúde”. De acordo com metodologia única e exclu- o que mais me impulsiona
crônica, que pode possuir a definição, uma pessoa é siva é diferente de todas as é ver a felicidade dos meus
diversas causas, como explica considerada obesa quando outras porque funciona”, clientes, que saem com a
Edna Silva, fisioterapeuta seu Índice de Massa Corporal destaca a especialista.
autoestima renovada e com
A fisioterapeuta explica sua melhor versão”.
e proprietária do Institu- (IMC), calculado pelo peso
to Sakurá, localizado na em kg dividido pela altura que o tratamento passa
Vila Oliveira, em Mogi das elevada ao quadrado, é longe de “dietas malucas Adesão
Cruzes. Segundo ela, que maior ou igual a 30 kg/m2. e procedimentos que agriEmbora, a obesidade
é pós-graduada em TeraA faixa do índice consi- dem o corpo”. Ela afirma também seja grande entre
pias Manuais e Posturais, a derada peso normal varia que a sustentabilidade é o os homens, ainda é um
doença tem consequências entre 18,5 e 24,9 kg/m2. caminho ideal: “Por isso desafio a adesão. “Mesmo
extremamente prejudiciais Pessoas com IMC entre 25 desenvolvemos, juntas, estando em 2022 ainda
durante o período de desen- e 29,9 kg/m2 são diagnos- mudanças reais de hábi- encontramos homens, que
volvimento físico e social, ticados com sobrepeso, o tos. Com o programa de devido a barreiras culturais,
como diabetes, colesterol que pode trazer prejuízos gestão de hábitos, nossos seguem não cuidando de
ruim, complicações car- para a saúde, segundo as clientes conseguem eliminar forma devida da saúde.
diovasculares, Acidente informações do ministério. eliminar 15kg em até 60 Pesquisas revelam que a
Vascular Cerebral (AVC) e
dias. Parece até mágica, maioria dos homens se condificuldades de locomoção. Afine-se
mas é plenamente possível”. sideram imunes às doenças,
O dia 4 de março é o Dia
Edna é estrategista de
O acompanhamento de priorizando os prazeres da
Mundial da Obesidade.
emagrecimento do méto- resultados é feito de perto vida em detrimento à saúde”,
A Biblioteca Virtual em do Afine-se, que começa e regularmente por Edna e explica Edna. Os homens
Saúde do Ministério da com uma avaliação. “A sua equipe, a partir de um consomem, comparado às
Saúde traz a definição de avaliação é fundamental, direcionamento estratégico mulheres, menos verduras,
obesidade da Organização pois é nela que irei enten- de cardápios e suplementos. saladas e frutas, segundo
a fisioterapeuta.
Mundial da Saúde (OMS). der a real necessidade e “Os clientes têm o meu apoio
A doença é caracterizada particularidades de cada e de todos os outros proPara Edna, a perda de
pelo “excesso de gordura cliente. Além de todo um fissionais qualificados nas peso, muitas vezes, é a
corporal, em quantidade plano para atingirmos o áreas da nutrição, estética melhor medida terapêutica.
que determine prejuízos corpo dos sonhos. A nossa e psicologia. A estratégia é E para isso, manter um

Ultrassom especializado
para rastreamento e
prevenção do câncer
Exames realizados por
médico especialista em
diagnóstico por imagem
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Tireóide

Próstata
e muitos outros

Cervical

Foco é em construir
mudança para a vida
Divulgação

Michele emagreceu cerca de 40 kg e recuperou a autoestima

Michele Fernandes,
hoje com 35 anos, em
2019 resolveu mudar e
saiu dos 106 kg para
67,2 kg. “Dei o primeiro
passo, procurando uma
academia e até então não
sabia nada sobre mudança
de hábitos e qualidade de
vida, só ia pra academia.
Antes de emagrecer, era
uma pessoa envergonhada,
não ia muito a eventos
sociais, até mesmo casamentos e aniversários de
familiares”, conta.
O excesso de peso trazia
prejuízos para a saúde,
como a hipertensão arterial. Os doces eram o
forte de sua alimentação,
comendo caixas inteiras
de bombons, além do
descontrole nas refeições,
com pouca salada, mas
muitas frituras.
Com a participação no
método Afine-se, o tamanho da calças foi reduzido
estilo de vida saudável com
exercícios físicos regulares,
alimentação adequada e
consultas médicas periódicas é sempre a melhor

Central de Agendamento

Resultados
do Afine-se
deram ânimo e
motivação para
continuar
de 54 para 38, e o mais
importante, hoje Michele
se sente mais disposta e
confiante. “Quero dizer
pra vocês não desistirem
do seu foco, não esperar
mais nenhum dia pra
começar ou recomeçar
sua reeducação. Muitas
vezes nem acreditamos
que somos capazes, mas
quando começamos e
vemos que dá certo, o
ânimo volta e a motivação
também”, destaca.
Para Michele, a mudança
ainda não acabou: “O foco
continua, pois não é um
corpo de verão que está
sendo construído, e sim
um corpo para a vida”.
solução. Mais informações
no site http://www.institutosakura.com.br/ ou pelos
telefones (11) 99878-1707
e 4726-1707.

Você não fica
em fila de espera

Os exames
são agendados

(11)
(11)

R. Osmar Marinho Couto, 78, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP • Siga-nos nas redes sociais:

Mais conforto e
comodidade para você
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