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Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Quase 3 mil mutuários podem
regularizar débitos com CDHU
Empresa do Estado iniciou nesta semana um programa para ajudar o moradores da região a saldar as dívidas
Divulgação/PMMC

Os moradores do Alto Tietê têm
11.286 contratos ativos com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), deste
total, 2.848 estão inadimplentes

mas agora será possível regularizar
as pendências, com condições facilitadas para acordos com juro zero,
sem entrada e pagamento parcelado.
Cidades, página 6

Atendimento

TCE faz raio-x da coleta de lixo
nos municípios do Alto Tietê
Daniel Carvalho/Mogi News

Moradores do Alto Tietê podem negociar dos débitos com juros zero e pagamento facilitado
Divulgação/PMMC

Inscrições em Suzano

RAMOS

‘QUALIFICA
PROGREDIR’ É
PRORROGADA

Fiscalização do tribunal questionou o gerenciamento
do lixo nos municípios da região. Cidades, página 4
Comércio

A capacitação gratuita promovida pelo programa federal
Qualifica Mais Progredir teve as
inscrições prorrogadas até 20 de
abril. Cidades, página 4

Contratação temporária
para Páscoa deve recuar
Domingo que antecede à Páscoa marca o inicio
da Semana Santa. Opinião, página 2

máxima

14º

26º

IPVA

Daniel Carvalho/Mogi News

mínima

Compras online podem impactar na mão de obra
temporária para este período. Cidades, página 7

Novo caderno

Maturidade +
ISENÇÕES A
Saúde
MOTORISTAS
PCD’S AUMENTAM
MAIS DE 12%

Sol com muitas nuvens durante o dia.

No ano passado, a renúncia fiscal foi maior do que R$ 15

Renúncia fiscal do Imposto sobre
Propriedades de Veículos Automotores na região a Pessoas com Deficiência (PCD) foi de R$ 17.547.734,51,
em 2022. Cidades, página 5
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EDITORIAL

N

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

CONTRACAPA

Lição que ninguém quer
ada é por acaso, nem mesmo um
suspiro. Em um mundo tão conectado e com diversas oportunidades de conhecer e compartilhar amores e ódios, é impossível não sentir
um turbilhão de emoções associadas à uma
infame manhã de março, pouco mais de três
anos atrás.
A infeliz, infame e macabra coincidência
em que duas escolas estaduais no distrito de
Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, foram ameaçadas ao mesmo tempo de ataques armados
contra alunos, professores e funcionários, gera
ecos e lembranças do dia do ataque contra a
Escola Estadual Profº Raul Brasil, em Suzano.
Naquela data, dois jovens atacaram seus
semelhantes, sonhando em ser heróis para
seguidores ideologia torpe e enlatada - que
soma rejeição emocional, delírios de grandeza, ódio contra outras pessoas diferentes.
Uma ideologia que ainda encontra terreno
fértil três anos depois da tragédia, em eventos como o ocorrido em Saudades (SC) em
maio de 2021.
Nada é por acaso, e as ameaças quase sincronizadas contra duas escolas estaduais em
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Jundiapeba para o mesmo dia, com horários semelhantes, mostram que a articulação
destes grupos segue firme. Mas, assim como
o fogo que precisa do tripé de calor, oxigênio e combustível, o ódio precisa se unir ao
abandono de uma geração, perdida entre os
sonhos de grandeza das redes sociais, a falta
de perspectiva em um mundo cada vez mais
afunilado, e a falta de atenção da atual geração
com o futuro que estamos criando.
Inteligência emocional, ensino integral,
ações afirmativas foram apresentadas como
algumas das respostas de longo prazo, aliadas à vigilância reforçada com mais rondas,
mais câmeras, mais muros e mais grades. Mas
esta praga da violência, como uma maré inexorável, avança.
E, entre debates acerca da origem do mal
que ataca nossos jovens desde o passado e o
caminho para que siga nosso futuro como
civilização, o medo é real e presente, com a
dúvida que se instala na cabeça de pais e alunos, esperando o próximo estopim romper.
Até que se faça algo, os celibatários involuntários, trolls e imbecis seguem ensinando mais
que os livros e bancos escolares.

•••

editor@moginews.com.br
ALINE SABINO

FESTIVAL VEGANO
Mogi das Cruzes terá uma nova edição especial do Festival Vegano + Cultura - Edição de Páscoa no dia 17 de
abril (domingo), das 10 às 18 horas.
Desta vez, o evento será realizado na
sede da Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente, que fica na rua
Braz Cubas, nº470, no Centro. Além
das comidas elaboradas com ingredientes sem origem animal, o evento
reunirá diversas opções de presentes,
cultura e lazer para adultos e crianças.

PODA DE ÁRVORES
A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá realizou anteontem, a ação de poda de árvores
preventiva nos bairros da Vila Júlia
e Jardim Nova Poá. Segundo a responsável pela Pasta, Claudete Canada, o objetivo é evitar que os galhos
das árvores cheguem aos fios do parque público de iluminação, bem como
possíveis acidentes, com a queda dos
galhos nas vidas municipais, além de
manter as árvores saudáveis.

ZONA AZUL

ARTIGO

O sistema de Zona Azul voltará a funcionar em Santa Isabel a partir do dia
18 de abril. Ao todo são 503 vagas ro-

josemaurojordao@gmail.com

O fim da beleza II
De todas as artes, a mais
expressiva é a arte de amar.
O amor é um sentimento que se aprende, assim
como o ódio. Devemos ensinar a criança a gostar do
seu brinquedo a fim de apagar do seu coração a chama
da destruição daquilo que
a faz feliz, mesmo após se
tornar adulta.
Triste é saber que muitos
pais palestinos ensinam a arte
de odiar na mente dos filhos,
ao instruí-los, desde cedo, a
jogar pedras nos judeus próximos da fronteira. Amar a
vida é a moldura emocional
que faz nosso olhar apreciar
em profundidade a beleza e
a perfeição de todas as coisas criadas por Deus.
Quem tem esse sentimento respeita a vida e constrói
o bem, porém quem apren-

deu a arte do ódio, como
Putin na KGB, tenta destruir
a historia de uma nação livre: sua cultura, sua arte e
sua beleza. Mas o patriotismo do povo ucraniano ele
nunca conseguirá extinguir
enviando seus mísseis. Despida de qualquer vestígio
de beleza da arte do passado, Brasília, criada pelo famoso arquiteto e urbanista
Lúcio Costa, considerada
uma grande obra de arquitetura moderna do século
XX, não tem vida.
Paris, em seu urbanismo
vivendo a herança do passado: prédios decorados com
lindas fachadas, gente nas
mesinhas na calçada fora dos
restaurantes, ruas do comércio bastante movimentadas,
artistas amadores alegrando
as tardes com seus talentos.

Paris tem alma, Paris tem
vida. Brasília não agrupa,
separa as pessoas, para se
locomoverem usam veículos,
tudo é longe para estimular
alguém a andar.
Federico Fellini, diretor
de cinema italiano, em entrevista foi pedido que definisse a beleza por ter dirigido a atuação de muitas
artistas famosas: “A reta é a
menor distância entre dois
pontos, porém, é na curva
que se acha a beleza”. Infelizmente, o pragmatismo
pós-moderno está nivelando
a curva do prazer numa reta
insípida de lucro financeiro. A curva de mãos dadas
com a reta, se oferecendo
ao talento cheio de poesia
do artista, nunca permitirá
o fim da beleza. A beleza revela a harmonia do Criador
na criação.
Mauro Jordão é médico

MUTIRÃO DE ALIMENTOS
A 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio
da Comissão de Assistência Judiciária, realizou nesta sexta-feira (08/04)
a primeira edição do “Mutirão de Alimentos”. A iniciativa teve o objetivo
de garantir orientação jurídica sobre
o processo de pensão alimentícia. Ao
todo, mais de 70 mulheres que precisam de auxílio para fixar judicialmente uma ação de alimentos foram
atendidas na unidade.

PROCON
A Caixa Econômica Federal divulgou
uma normativa sobre empréstimo consignado para quem recebe o Benefício
de Prestação Continuada (BPC), que é
a garantia de um salário mínimo por
mês ao idoso. Agora, porém, o empréstimo é voltado para os beneficiários
do Auxílio Brasil. Com isso, o Procon
de Itaquaquecetuba está alertando os
consumidores, uma vez que, no primeiro trimestre deste ano, essa foi a
principal queixa registrada no órgão.

DOMINGO DE RAMOS
Ney Sarmento/PMMC

Mauro Jordão

tativas pagas, nas principais vias centrais do município. As vagas de idosos
e pessoas com deficiência continuam
sendo gratuitas.

Hoje, celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, o bispo diocesano,
dom Pedro Luiz Stringhini irá presidir a missa às 11 horas, na Catedral Sant’Ana,
com a bênção dos ramos. O Domingo de Ramos dá início a Semana Santa,
momento em que os católicos celebram o Tríduo Pascal: a Paixão, a morte e a
Ressurreição de Jesus Cristo.
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Demanda

Saúde diz que vai agilizar atendimento no Pró-Criança
Divulgação/PMMC

Mogi - A Secretaria Municipal
de Saúde está implementando
novas ações para agilizar o
atendimento no Pró-Criança
em função do aumento da
demanda registrado nas
últimas semanas. A partir
de amanhã, os pacientes
que identificarem casos
leves podem ligar no SIS
160 e solicitar uma vaga de
pediatria para o mesmo dia
ou dia seguinte, conforme
a disponibilidade.
Atualmente, pelo menos seis postos de saúde
apresentam baixa demanda
e vagas disponíveis para

atendimento imediato em
Pediatra: Botujuru, Jardim
Camila, Sabaúna, Vila Natal, Vila Nova Aparecida e
Vila Suíssa.
Na triagem do Pró-Criança,
a equipe técnica também
passará a informar essa opção
para os pais ou responsáveis que tiverem interesse
em buscar uma consulta
pediátrica para casos leves,
como resfriados comuns,
coriza ou tosse há várias
semanas.
“Temos verificado que
muitas crianças chegam
ao Pronto Atendimento,

Consulta pode ser agendada para o mesmo dia

mas não são casos de urgência e emergência. Ou

seja, poderiam estar sendo
acompanhadas pelo médico

da unidade de Saúde com
muito mais tranquilidade”,
explica a enfermeira Gisele
Menichelli, responsável
técnica do Pró-Criança.
Somente no mês de março, o Pró-Criança atendeu
11.425 crianças, maior volume registrado nos últimos
tempos, superando inclusive
a demanda de dezembro
(10.750 atendimentos),
quando o município vivenciou surtos de gripe,
Covid-19 e outras queixas
respiratórias. Em abril,
somente nos primeiros
sete dias, mais de 2,5 mil

crianças já passaram pela
unidade.

Prioridades
É importante lembrar
que, assim como demais
Pronto Atendimentos, o
Pró-Criança trabalha com a
classificação de risco, onde
um profissional avalia a
situação do paciente e o
classifica de acordo com o
risco de agravamento dos
sintomas ou do quadro geral.
Os casos mais graves são
priorizados e os mais leves
acabam esperando maior
tempo para o atendimento.

MENOS TEMPO NO BUSÃO,
MAIS TEMPO PARA VOCÊ
A Prefeitura de Mogi está realizando um projeto piloto para
garantir melhorias no transporte público e torná-lo mais
moderno, rápido e eficiente. O nosso plano é que você tenha:
Viagens mais rápidas
Mais horários de partidas
Menos impacto no trânsito
Mais qualidade de vida
Mais economia no seu bolso

Saiba mais sobre esse projeto em
pravoce.mogidascruzes.sp.gov.br
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MEIO AMBIENTE

Relatório destaca a gestão do
lixo nas cidades da região
Fiscalização Ordenada do TCE-SP questionou o gerenciamento do lixo no Alto Tietê, e gastos com serviços
Divulgação

André Diniz

Região - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCE-SP) emitiu neste mês
a Fiscalização Ordenada
sobre a gestão de resíduos
sólidos, que incluiu nove
dos dez municípios da região. O relatório detalhou e
questionou pontos ligados à
gestão do lixo sólido como
coleta seletiva, destinação do
lixo não-reciclável, custeio
ambiental, entre outros.
A fiscalização ocorreu em
247 prefeituras do Estado, e
poderá resultar em sanções
que vão desde multas até a
reprovação das contas do
município, segundo o TCE-SP.
Em Mogi das Cruzes foi
constatada a falta da cobrança
de uma taxa para o manuseio
e destinação dos resíduos
sólidos. O relatório aponta
a rejeição do projeto de lei
para a cobrança em 2021.
No questionário, consta o
contrato de R$ 40,3 milhões
por ano para a coleta de lixo

Prefeituras analisam
questionamentos

Contrato para coleta seletiva e não-seletiva em Poá é de R$ 10,4 milhões por ano

não-seletivo.
Poá também não tem uma
tarifa e reforçou o contrato
anual com a empresa terceirizada para a coleta seletiva
e não-seletiva, num total de
R$ 10,4 milhões por ano. Os
resíduos são encaminhados
para a cidade de Jambeiro.
Já Suzano conta com mecanismos para a coleta seletiva

Oportunidade

por meio de cooperativa, e
o contrato com a Pioneira
Saneamento é de R$ 24,9
milhões a cada seis meses.
Ferraz de Vasconcelos informou ao TCE que não conta
com um plano municipal para
a gestão de resíduos sólidos,
mas que está em elaboração,
e uma lei municipal trata do
assunto. O contrato anual

para a coleta de lixo é de R$
20,9 milhões por ano, enviado
também para Jambeiro.
Em Itaquaquecetuba, o
TCE-SP registrou a falta de
um sistema de coleta seletiva.
A cidade tem um contrato
com a Peralta Ambiental
com duração de 30 anos e
um valor total de R$ 1,346
bilhão, assinado em 2020.

Prefeituras da região
analisam os resultados
do relatório do Tribunal
de Contas do Estado de
São Paulo (TCE-SP). A
Prefeitura de Mogi das
Cruzes ressaltou que a
cidade foi aprovada nos
102 itens verificados e
esclareceu que a Agência
Nacional de Águas (ANA)
foi comunicada da não-aprovação da Taxa de
Custeio Ambiental (TCA),
que poderá inabilitar o
município a receber verbas
federais. Os trabalhos
para atualização do Plano
Municipal de Resíduos
Sólidos estão em andamento.
Em nota, a Prefeitura
de Suzano disse que está
analisando os apontamentos para sanar eventuais

questionamentos, assim
como a Prefeitura de Itaquaquecetuba. “O município preza pela questão
ambiental e, no início
de 2021, criou a Guarda
Civil Municipal Ambiental,
que realiza rondas diárias com vistas a crimes
ambientais e, só este ano,
quatro ecopontos foram
inaugurados”, destacou
Itaquá.
Questionada, a Prefeitura
de Poá informou que enviou
uma retificação. “Poá já
possui um plano integrado
de resíduos sólidos, bem
como a taxa de custeio
ambiental implantada.
Também é realizado monitoramento e fiscalização
dos pontos de descarte
viciados”, concluiu. (A.D.)

Hoje

‘Qualifica Mais Progredir’
Bicicletada Cultural vai
tem inscrições prorrogadas reunir diferentes atrações
Suzano - A capacitação
gratuita promovida pelo
programa federal Qualifica Mais Progredir teve
as inscrições prorrogadas
até 20 de abril. A iniciativa,
viabilizada por meio da
Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social em parceria
com o Instituto Federal de
São Paulo (IFSP), é voltada
a estimular o empreendedorismo entre os beneficiários
do programa Auxílio Brasil e
também garante a concessão
de bolsa-auxílio. Ao todo, o
curso dispõe de 120 vagas
remanescentes para uma
jornada de três meses, com
aulas de abril a julho.
Para participar, o interessado deve ser maior de
18 anos, ter concluído ao
menos os anos iniciais do
ensino fundamental e ser
beneficiário do programa
Auxílio Brasil ou inscrito no
Cadastro Único. As inscrições ocorrem até o próximo
dia 20 nas unidades do

Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) do
Jardim Gardênia Azul (Rua
Teruo Nishikawa, 570), do
Cidade Boa Vista (Avenida
Katsutoshi Naito, 955), do
Parque Residencial Casa
Branca (Rua Maria Clara
Tavares, 125) e da região
central (Rua Monsenhor
Nuno, 565).
No ato devem ser apresentadas cópias do documento
de identidade (RG, RNE ou
CNH); do documento de
identificação de contribuinte
(que contenha número do
CPF); do comprovante de
residência; da comprovação
de necessidades especiais
(se aplicável); do comprovante de vacinação contra
o coronavírus (Covid-19);
do cartão do Auxílio Brasil;
e do cartão bancário, do
extrato de conta ou outro
documento que contenha
e valide as informações de
dados bancários.
O curso de qualificação
profissional tem jornada

de 160 horas e ensinará Everton Dertonio*
os participantes a atuarem
como Microempreendedo- Mogi - A Bicicletada Cultural,
res Individuais (MEIs) e a iniciativa do Projeto Pedalar
construírem um negócio em parceria com a Secretaria
próprio. A medida tem o Municipal de Mobilidade
objetivo de aumentar a Urbana de Mogi das Cruzes
inclusão produtiva dos be- e com o apoio da Associação
neficiários do Auxílio Brasil dos Empresários de Turismo
no mercado de trabalho.
Rural (Asdetur), está de volta
As aulas ocorrerão sem- e acontecerá hoje, a partir das
pre às terças, quartas e 9 horas, na Avenida Cívica.
quintas-feiras. O Instituto O evento seria no dia 20
Emaús (Estrada do Furu- de março e foi adiado por
yama, 2.974 – Rio Abaixo) conta da chuva. O Ginásio
sediará a turma do período Municipal Professor Hugo
da tarde, com atendimento Ramos estará à disposição
das 13 às 17 horas. Já no do evento em caso de chuva.
período noturno, das 18h30 A entrada será gratuita e
às 22h30, haverá quatro dispensa inscrição.
salas. As aulas ocorrerão nas
A organizadora do evento,
Escolas Municipais Victor Patrícia Maria da Silva, espera
Salviano, no bairro Cidade a presença até 300 pessoas.
Miguel Badra; José Celestino “Acho que vai vir bastante
Sanches, no Jardim Varan; e gente, porque o assunto
Professora Célia Pereira de é bom, agradável e para a
Lima, no Jardim Cacique. família inteira. Então tem
No período da manhã os um clima bacana de saúde,
encontros serão das 8 horas de vontade de ir para a rua
ao meio-dia, no Cras Casa e pedalar”, enfatizou.
Branca.
O encontro contará com a

Divulgação

Andreza Teixeira e Ernesto Stock serão palestrantes

presença de Bicicletas Antigas,
Low Bikes, Desafio Low e
Manobras, Oficina Jogos
de bicicletas para crianças,
palestras e uma grande reunião das bikes.
Qualquer pessoa com uma
bicicleta de outras épocas,
poderá participar da Convenção de Bikes Antigas, sem
taxa de inscrição. Haverá
três premiações: Bicicleta
mais antiga, colecionador
da cidade mais distante do

evento, e colecionador com
maior número de bicicletas.
A oficina “Jogos de bicicletas” será direcionada
para crianças de dois a seis
anos, que serão apresentadas a algumas técnicas para
aprender a pedalar usando
as bicicletas de equilíbrio.
Entre outros destaques da
programação, o evento contará
com o desafio de manobras
Whelling.
*Texto supervisionado pelo editor.
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IPVA

Isenções para pessoas com
deficiência aumentam 12,5%
No Alto Tietê, mais de R$ 17 milhões deixaram de ser arrecadados este ano com o imposto, superando 2021
Ingrid Leone

Região - O valor que deixou
de ser pago com a isenção do
Imposto sobre Propriedades de
Veículos Automotores (IPVA)
no Alto Tietê para Pessoas
com Deficiência (PCD) foi de
R$ 17.547.734,51, em 2022.
Os dados são da Secretaria
de Estado da Fazenda. No
ano anterior, as cidades de
Mogi das Cruzes, Suzano,
Poá, Itaquaquecetuba, Arujá,
Ferraz de Vasconcelos, Santa
Isabel, Guararema, Biritiba
Mirim e Salesópolis deixaram
de receber R$ 15.596.709,39.
Na comparação entre os dois
anos, houve um aumento
de 12,5% na região, acima
da média do Estado, que foi
de 11,1%.
O imposto anual pago pelos
proprietários ou possuidores
de veículos é calculado com
base no valor do automóvel.
Na região, um total de 6.915
carros foram registrados este
ano com pedido de isenção
para PCD, uma queda de

aproximadamente 8% em
relação a 2021, quando o
número foi de 7.575 veículos. Mogi foi a cidade com
o maior valor apresentado
em isenções, um total de
R$ 9.374.819,78, de janeiro até o momento. No
comparativo entre 2021 e
2022, houve um acréscimo
de 12% no valor, que foi de
R$ 8.363.807,32 no ano
passado. Neste ano, 3.652
automóveis registrados solicitaram o benefício.
A segunda cidade no ranking regional de isenções
é Suzano com o valor de
R$ 3.432.438,76, e 1.351
carros registrados em 2022.
Um acréscimo de 12,5% no
período. No ano passado, o
valor foi de R$ 3.050.054,43,
atendendo 1.490 veículos.
Já em Poá, este ano, 530
carros solicitaram a isenção,
resultando no valor de R$
1.238.100,29 a menos na
arrecadação. No ano anterior,
o valor foi R$ 1.092.820,00
para 487 veículos.

Reprodução/Internet

cidades do Alto Tietê também
contemplando um número
menor de veículos entre um
ano e outro. O número caiu
de 365 para 331. Em Santa
Isabel e Guararema, o total
que deixou de ser pago no
IPVA superou os R$ 210
mil, diferente dos número
de 2021, que variavam entre
R$ 189 mil e R$ 195 mil,
respectivamente. Também
houve alta em Biritiba Mirim,
de R$ 159.223,56 para R$
186.539,53 no período, e em
Salesópolis, de R$ 114.800,78
para R$ 130.583,91.

Menos carros

Apesar do aumento no valor da isenção, menos veículos foram beneficiados

Na cidade de Itaquá, o valor
que não foi recebido com o
IPVA foi de R$ 1.010.067,39
em 2022, e no ano anterior,
R$ 892.441,46. O total de
veículos beneficiado diminui
no período, caindo de 466

Aumento de 5%

para 422 carros. Arujá é a
única cidade com mais carros
registrados em 2022, em
relação ao ano anterior. O
número subiu de 369 para
392 veículos. O valor do imposto que deixou de ser pago

também cresceu no período,
saltando de R$ 805.121,70
para R$ 931.600,11.
Em Ferraz, o valor da isenção
foi de R$ 807.764,76 neste
ano, contra R$ 734.128,64 em
2021, e como na maioria das

Para a presidente da Comissão
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB)
de Suzano, Márcia Castilho
Oliveira, a queda no registro
dos carros de pessoas com
deficiência está associada à
falta de credibilidade e de
regulamentação de leis, que
deixam a dúvida de ter ou
não direito à isenção.

Mais emprego

Turismo mostra recuperação Cidade tem segundo mês
com na geração de empregos seguido com vagas criadas
Mogi- Após um período de
forte impacto gerado pela
pandemia de Covid-19, o
turismo tem se destacado
como um dos setores com
significativo poder de recuperação em Mogi das Cruzes.
Isso pode ser comprovado
pelos dados de geração de
empregos na área, oficialmente
divulgados pelo Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que
mostram a criação de 314
novas vagas de trabalho no
setor entre 2020 e 2022, um
crescimento de 4,98%.
Em 2020, foram 6.309
vagas criadas no setor. Em
2021, esse número subiu para
6.541 e agora em 2022 (mês
base fevereiro) o total foi de
6.623 vagas. Compõem esses
indicadores serviços como
alojamento, alimentação, artes,
cultura, esporte e recreação
transporte rodoviário.
O coordenador municipal
de Turismo, Luís Uchôa, lembrou que o turismo foi um
dos segmentos econômicos

mais afetados pela pandemia,
porém a demanda represada
de atividades culturais e de
lazer, principalmente ao ar
livre, resultou no aquecimento
do setor a cada medida de
flexibilização dos protocolos
sanitários entre 2020 e 2021.
A vacinação em massa da
população, como pontua, foi
outro fator que contribuiu
muito para a retomada do
setor.
Luís enfatizou que a queda
nas chegadas internacionais
ao país chegou aos 70% em
2020, culminando com uma
diminuição de 63% na geração de receita. E 2021 foi
igualmente desafiador: o
crescimento foi apenas 4%
perante 2020. Dado todo
esse contexto, especialistas
apontam o turismo de proximidade como principal
tendência para os próximos
anos, nicho esse em que Mogi
das Cruzes se destaca.
“A tendência são deslocamentos menores, como excursões
e também a preferência por

locais abertos e por atrativos e
destinos que tenham atividades
em meio à natureza. Mogi
tem todas essas características
e ainda a vantagem de fácil
acesso para quem chega da
capital, do ABC, do Vale do
Paraíba e do litoral, então
isso está impulsionando a
retomada dos negócios do
turismo local, o que faz com
que as vagas de emprego
também aumentem”, analisou,
sinalizando clima de otimismo
para os próximos meses.
Mogi das Cruzes está a
50 km de São Paulo, que é
o principal pólo emissor de
turistas do Brasil e a 30 km
do Aeroporto de Guarulhos,
o maior aeroporto do Brasil
e segundo maior da América
Latina. Para além disso, o
município conta com um
turismo rural bem estruturado, ampla oferta hoteleira e
mais de 60% de área natural
preservada, apresentando
potencial, logo, para se tornar
um dos principais destinos
turísticos do Alto Tietê.

André Diniz

Mogi - O Secretário de Desenvolvimento Econômico,
Gabriel Bastianelli, comentou ontem os resultados
de fevereiro do Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged),
divulgados pelo governo
federal na última semana.
No levantamento do Caged para fevereiro de 2022,
Mogi terminou o segundo
mês do ano com um saldo
positivo de 996 vagas entre
contratações e demissões. O
principal fator foi a abertura
de postos de trabalho no
setor de prestação de serviços, onde o saldo apenas
neste setor foi de 1.010
colocações.
Para Bastianelli, a retomada econômica está ligada
ao recuo da pandemia do
coronavírus (Covid-19),
em que a confiança dos
investidores aumenta e as
empresas aceleram seus
processos produtivos. “É o

ciclo econômico saudável
e sustentável sendo acionado - há, naturalmente,
uma ativação que faz com
que haja um aumento da
oferta de serviços em razão
do aumento de consumo,
e assim sucessivamente.
Este é um crescimento de
retomada”, ponderou.
Questionado sobre os
esforços do município na
geração de empregos, o secretário de Desenvolvimento

Econômico de Mogi ressaltou que o trabalho com
qualificação profissional
em setores como indústria,
comércio e prestação de
serviços, bem como para
serviços de tecnologias, junto
com a desburocratização e
o equilíbrio fiscal são parte
dos esforços da cidade para
a criação de um ambiente
saudável para o desenvolvimento de novos negócios e
para o investimento.
Arquivo Mogi News

Serviços abriu mais de mil vagas de emprego
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CDHU

Na terça

Quase 3 mil devedores
podem regularizar débitos

Manutenção em
cabines elétricas
suspenderá
abastecimento

Programa especial, iniciado na última segunda-feira, atende mutuários com parcelas atrasadas
Everton Dertonio*

Região - Os moradores do Alto
Tietê têm 11.286 contratos
ativos com a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU),
vinculada à Secretaria de
Estado da Habitação, deste
total, 2.848 estão inadimplentes. Por meio de um
programa especial, iniciado
pela autarquia na última
segunda-feira, será possível
regularizar as pendências,
com condições facilitadas
para acordos com juro zero,
sem entrada e pagamento
parcelado.
O levantamento feito pelo
Portal News apontou que a
cidade com maior número
de mutuários com parcelas
atrasadas na região é Itaquaquecetuba com 1.077,
o que representa 27,6%
do total de contratos, que
somam 3.897. Em termos
percentuais, porém, Arujá
tem 30,3% de inadimplência,
ou seja, de um total de 389

Divulgação

contratos ativos e 118 têm
pendências.
Mesmo com grande número de contratos ativos,
Mogi das Cruzes tem o
terceiro menor percentual
de inadimplência, 22,6%,
ou seja, 731 contratos estão
com atraso no pagamento
das parcelas de um total
de 3.234 ativos. Os dois
menores percentuais da
região são os de Poá (22,4%)
e Biritiba Mirim (13,8%),
com, respectivamente, 307
e 72 contratos operantes, e
destes, 69 e 10 devedores.

Como participar
As famílias que tiveram
contratos rescindidos poderão optar pela quitação
à vista do débito com a
CDHU, sem incidência
de juros e multas, ou pelo
reparcelamento do saldo
residual do contrato. Os
demais mutuários terão
direito ao parcelamento
de dívida sem exigência
de entrada e juros, e com

Mutuários com dívidas podem regularizar seus contratos com a CDHU

parcelas a partir de R$ 60,
valor correspondente a 5%
do salário mínimo, que será
somado à prestação mensal.
Outras situações também

Abastecimento de água

serão avaliadas pela companhia, como transferência de
titularidade; transformação
da dívida em uma nova,
com extinção da antiga;

refinanciamento ou recomercialização do imóvel;
e conversão de contratos,
entre outras possibilidades.
*Texto supervisionado pelo editor.

Mogi - Na próxima terça-feira,
o Semae dará continuidade
à manutenção das cabines
de energia elétrica em suas
unidades de captação, tratamento e reserva de água.
Os serviços serão na Estação
de Tratamento (ETA) Centro,
reservatório da Vila Natal e
Estação de Captação (neste
caso, afetará também a área
atendida pela ETA Leste).
A previsão da autarquia é
interromper a distribuição
de água por volta das 5 horas
da manhã e religar o sistema de captação ao meio
dia. A normalização geral
do abastecimento será de
forma gradativa, devendo
se estabilizar na madrugada
de quarta-feira.
O Semae informou que o
objetivo das ações preventivas,
que são essenciais, é garantir
o bom funcionamento das
estruturas e equipamentos
e, consequentemente, um
abastecimento de qualidade
aos consumidores. A autarquia explicou que os serviços
nas cabines não podem ser
realizados com o sistema
em operação, por isso a
necessidade de interromper
a distribuição de água.

Para mulheres

Modernização segue com EDP lança nova turma
da Escola de Eletricistas
assentamento de redes
Mogi- O Serviço Municipal
de Águas e Esgotos (Semae)
continua com as obras de
modernização do abastecimento na região leste da
cidade, na semana de 11 a 14
de abril, com assentamento
de redes no Jardim Maricá e
Ponte Grande. A autarquia
informa que não há previsão
de paradas na distribuição
de água, conforme programação abaixo.
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
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).

SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS DO SEMAE PARA SETORIZAÇÃO LESTE (11 a 14 de abril)
Segunda-feira (11/04)
Serviço: assentamento de rede na avenida Lothar Waldemar Hoehne (Via Perimetral/ Jardim Maricá), à noite
SEM IMPACTO NO ABASTECIMENTO
Terça a quinta-feira (12 a 14/04)
Serviço: assentamento de redes narua Lourenço Berti
(Ponte Grande)
SEM IMPACTO NO ABASTECIMENTO
Serviço: assentamento de rede na avenida Lothar Waldemar Hoehne (Via Perimetral/ Jardim Maricá), à noite
SEM IMPACTO NO ABASTECIMENTO

Mogi - A EDP, distribuidora
de energia elétrica do Alto
Tietê, lança uma nova turma
da sua escola de eletricistas
afirmativa para mulheres em
Mogi das Cruzes. Ao todo,
serão ofertadas 16 vagas. As
inscrições estão abertas até
o dia 18 de abril.
Para concorrer a uma das
posições, os requisitos são:
ter acima de 18 anos, Ensino
Fundamental completo e
disponibilidade de horário
integral para as aulas das
8 às 17 horas, em Mogi.
O curso está previsto para
acontecer de 25 de maio a
10 de setembro. As participantes podem residir nas
cidades de Mogi, Biritiba
Mirim, Suzano, Ferraz de
Vasconcelos, Itaquaquecetuba,
Poá, Guararema e Salesópolis.
Com o lançamento de sua
primeira Escola de Eletricistas para Mulheres em
2018, a EDP foi a pioneira
nesse tipo de iniciativa, que,
desde então, permitiu elevar
em seis vezes o número de

Divulgação/EDP

Além de bolsa-auxílio, as estudantes ganham certificado do SENAI e permanecem no banco de talentos da EDP

mulheres na função.
A Escola de Eletricistas
proporciona formação profissional completa e possibilidade de contratação ao
término do curso. As alunas
receberão também materiais didáticos, uniformes e
Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), além de
bolsa-auxílio e almoço no
local. O programa reafirma
o compromisso da EDP de
direcionar pelo menos 50%

de todas as suas contratações
a profissionais de grupos
sub-representados, como
mulheres, pessoas negras,
pessoas com deficiência,
LGBTQIAP+ e 50+.
Com carga horária de
aproximadamente 500 horas e cerca de três meses
de duração, a atividade é
gratuita. Mais informações
podem ser obtidas por meio
do site da EDP - https://www.
edp.com.br/.
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Contratação temporária para
período da Páscoa tem queda
Um dos motivos que podem ocasionar este tipo de fenômeno são as vendas online de chocolates e outros doces
Divulgação

Aline Sabino

Região - A Páscoa não é uma
data esperada apenas para
celebrações e para o consumo, mas também é muito
aguardada por quem está em
busca de oportunidades de
trabalho temporário ou um
trabalho efetivo. No entanto,
a Associação Brasileira da
Indústria de Chocolates,
Amendoim e Balas (Abicab)
estima que houve queda
de 27% da contratação de
temporários para a Páscoa
2022 em relação ao ano
anterior. “As causas dessa
diminuição são o impulsionamento das compras online,
além do cenário econômico
em recuperação, que coloca
muitos comerciantes em uma
situação delicada, na qual
optam por não contratar
temporários para não gerar
novos custos a empresa”,
destacou a entidade.
Em Suzano, de acordo
com a Associação Comercial e Empresarial (ACE),

Páscoa,
segundo a
associação, é
um momento
que gera grande
movimentação

Em Suzano, por exemplo, mesmo com redução das contratações, o Comércio tem se preparado para a data

mesmo com a redução dos
trabalhos temporários, os
comércios têm se preparado
para atender as demandas
da população nos meios de
vendas, como supermercados, mercearias, confeitarias,

entre outros, e também de
prestação de serviços, como
entrega de comida, confecção
de alimentos personalizados,
entre outros.
O período de Páscoa, segundo a associação, é um

momento que gera grande
movimentação e um bom
fluxo de caixa para os comerciantes da região. “Como
2022 será a primeira celebração com o comércio
totalmente aberto desde 2020,

há grande expectativa para
que haja um saldo positivo
aos empreendimentos do
município com a venda de
chocolates, carnes brancas
e outros itens usados para
fazer as refeições pascoais”,

afirmou a entidade.
Em Mogi das Cruzes a
Associação Comercial (ACMC)
projeta para essa Páscoa um
crescimento de 17% em
relação às vendas de 2021
e um avanço médio de 23%
comparado ao mesmo período de 2020. Já a produção
da Páscoa de 2022, segundo informações da Abicab,
ainda está em andamento,
mas com relação a 2021, as
indústrias produziram cerca
de nove mil toneladas de
ovos e produtos de Páscoa,
o que demonstra uma leve
recuperação e crescimento de
6% na produção comparado
a 2020.

Políticas públicas

Educação

Mobilidade

Etapa municipal define
proposta para saúde mental

Creche no Casa Branca
garante 250 vagas

Vias de bairros
do município
recebem ações
de sinalização

Suzano - A Secretaria de Atenção Psicossocial (Caps) ações que vão atender as
Saúde deu início à 1ª Con- de Suzano, educadores e a necessidades da população.
ferência Municipal de Saúde comunidade em geral.
Na a ocasião, também foi
Mental nesta sexta-feira,
Os participantes optaram realizado o processo de
no Complexo Educacional por um eixo de interesse eleição dos 24 delegados,
e Cultural Mirambava. A para discussão no ato do sendo 12 representantes de
iniciativa é realizada em três credenciamento, estipulados usuários e familiares, seis
esferas: municipal, estadual para nortear os debates, representantes de gestores e
e federal. A primeira etapa entre eles o “Cuidado em na mesma quantidade para
contou com a participação Liberdade como Garantia trabalhadores, de acordo
popular para definir no- de Direito à Cidadania”, com cada segmento.
Para a coordenadora da
vas propostas e a eleição “Gestão, Financiamento,
dos delegados, que vão Formação e Participação Rede de Atenção Psicossorepresentar a cidade nos Social na Garantia de Ser- cial (Raps), Dulce Ramos, a
encontros posteriores e dar viços de Saúde Mental”, mobilização dos moradores
continuidade ao processo “Política de Saúde Mental e representa um grande avanço
de construção de políticas os Princípios do SUS: Uni- para Suzano, principalmente
públicas.
versalidade, Integralidade e tendo em vista que o intuito
Como tema central, Equidade”, e por fim sobre os é acolher as demandas de
orientador das discussões “Impactos na Saúde Mental quem vivencia a rotina dos
voltadas a sua realização, da População e os Desafios equipamentos de saúde.
“A Política de Saúde Mental para o Cuidado Psicossocial “Ficamos surpresos com a
como Direito: Pela defesa durante e Pós-Pandemia”. adesão do público no evento
do cuidado em liberdade,
Após a reunião, cada e convictos de que os avanrumo a avanços e garantia grupo apresentou um rela- ços estão garantidos. Com a
dos serviços da atenção tório constando os projetos troca de experiências, união
psicossocial no SUS”, o mencionados, número de e expertise dos participantes,
evento reuniu mais de 200 participantes por segmento o futuro dos atendimentos
pessoas, entre elas profis- e total de participantes. na Saúde Mental será muito
sionais da saúde, gestores, Posteriormente, todos fo- promissor, democrático e
usuários dos Centros de ram votados com base nas digno”, disse.

Suzano - O prefeito Rodri- Integral, e 50 crianças de três
go Ashiuchi (PL) inaugurou anos na turma G3 Parcial.
anteontem mais uma creche A nova creche comunitária Ferraz - A Prefeitura de Ferraz
comunitária. Desta vez, a “Sementinhas da Aamae” está de Vasconcelos, por meio da
unidade localizada no bairro localizada no número 900 da Secretaria de Transportes e
Casa Branca garante 250 vagas rua Tereza Haguiara Cardoso Mobilidade Urbana, realiza
na rede, divididas entre G1 e e garante mais oportunidade grande ação de sinalização
G3, contemplando crianças de de acolhimento aos pequenos, nos bairros da cidade com
quatro meses a três anos de com projeção de que até o pintura de faixas de pedesidade. A creche comunitária é final do ano sejam oferecidas tres, vias, lombadas, trocas
a terceira entrega da Educação 400 vagas.
de placas e revitalização das
suzanense neste ano, sendo
A unidade conta com 27 vagas verdes, de idosos e
que mais uma unidade deve funcionários e possui seis de pessoas com deficiência
ser inaugurada ainda neste mês salas de aula, quatro banhei- (PCD).
A nova creche no Casa Branca ros, refeitório, cozinha, sala
A ação ocorre de forma
será gerida pela Associação de dos professores, despensa, diurna e noturna para potenAssistência à Mulher, ao Ado- lactário e setor administrativo, cializar os trabalhos e causar
lescente e à Criança Esperança somando mais de 730 metros o menor impacto possível
(Aamae). Ao todo, serão mais quadrados de área construída na vida de condutores e pe250 vagas de atendimento no
Ashiuchi pontuou a im- destres. A prefeitura salienta
bairro, sendo 200 em período portância do trabalho com a que as ruas que ganharam
integral, das 7h30 às 17 horas, entidade. “Com esta terceira novo asfalto no programa
e 50 em período parcial.
unidade conveniada, chegamos “Mais Asfalto” também estão
A divisão de vagas deve a 530 novas vagas em creches recebendo toda sinalização
contemplar 30 crianças de só neste ano, considerando necessária.
quatro meses a um ano na as entregas no Jardim Varan
O titular da Pasta, Marcelo
turma G1A Integral; 60 crianças e na Vila Urupês, com 180 e Dearo, destaca a importância
de 1 ano a 1 ano e 11 meses cem vagas, respectivamente. da ação, que deve trazer
na turma G1B Integral; 80 Parabenizo o empenho da mais fluidez para o trânsito
crianças de dois anos na tur- Educação suzanense e das e segurança. Mais informama G2 Integral; 30 crianças entidades conveniadas em ções podem ser obtidas pelo
de três anos na turma G3 Suzano”, disse.
telefone 4674-4000.
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RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP
Ithamar Ferreira Da Silva Junior - Oficial
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
ÉLMITON GOMES DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido em Goiana, PE no dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta e sete
(09/11/1987), residente e domiciliado Rua Pastor Walter Lopes Balduino, 21, Jardim
Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filho de Ednaldo Gomes de Araújo e de Rosiane Gomes
de Araújo
ROSANGELA DOS REIS FERREIRA, estado civil solteira, profissão autonoma, nascida
em 32º Subdistrito - Capela do Socorro, São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil
novecentos e setenta e cinco (07/01/1975), residente e domiciliada Rua Pastor Walter
Lopes Balduino, 21, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filha de José dos Reis Ferreira
e de Maria Teresa dos Reis Ferreira.
CARLOS EDUARDO DA ROSA VITORINO, estado civil solteiro, profissão analista,
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e
noventa e sete (16/01/1997), residente e domiciliado Rua João Gouveia, 156, casa
02, Jardim Modelo, Mogi das Cruzes, SP, filho de José Carlos Vitorino e de Maria Helena
da Rosa.
DENISE PEREIRA CAMARGO, estado civil solteira, profissão supervisora, nascida em
Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e oito
(19/09/1998), residente e domiciliada Rua João Gouveia, 156, casa 02, Jardim Modelo,
Mogi das Cruzes, SP, filha de Waldir Carlos Camargo e de Marinete Pereira Camargo.
JOSÉ IZIDIO NETO MARINHO, estado civil solteiro, profissão corretor de imóveis,
nascido em Serra Branca, PB no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e se senta
e quatro (27/05/1964), residente e domiciliado Rua João Assi, 273, Jardim Santa
Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filho de AURELIANO IZIDIO MARINHO e de TEREZA
MARIA MARINHO.
RITA TEREZA DE LACERDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
Campos Sales, CE no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e setenta e três
(23/11/1973), residente e domiciliada Rua João Assi, 273, Jardim Santa Teresa, Mogi
das Cruzes, SP, filha de GONÇALO ANDRÉ LACERDA e de TEREZA BEATRIZ DA
CONCEIÇÃO.

Oliveira, 355, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filha de Fabio Pereira e de Ana
Oliveira dos Santos Pereira.
WILLIAM SANTOS LACERDA, estado civil divorciado, profissão autonomo, nasc do em
Luz, MG no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e setenta e oito (26/06/1978),
residente e domiciliado Rua Climério Rego, 112, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, SP, filho
de LAZARO CORREADE LACERDA e de ELIETE FRANCISCA DOS SANTOS.
KESIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão
autonoma, nascida em Governador Valadares, MG no dia vinte e dois de abril de mil
novecentos e oitenta e três (22/04/1983), residente e domiciliada Rua Climério Rego,
112, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, SP, filha de AGENOR ISABEL DE ALMEIDA e de
VERA LUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA.
WILLIAM CRISTIANO PEREIRA DE CARVALHO, estado civil divorciado,
profissão pedreiro, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de julho de mil
novecentos e oitenta e três (13/07/1983), residente e domiciliado Rua Prof João Gualberto Mafra Machado, 736, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de Gilson Ribeiro
de Carvalho e de Selma Rosicler Pereira.
ELAINE AMARAL BUENO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (02/10/1988), residente
e domiciliada Rua Prof João Gualberto Mafra Machado, 736, Vila Brasileira, Mogi das
Cruzes, SP, filha de Sulemar Rodrigues Bueno e de Gilene Amaral Pereira.
ROBERTO MOREIRA, estado civil solteiro, profissão marceneiro, nascido em 29º Subdistrito - Santo Amaro, São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos
e oitenta (17/01/1980), residente e
domiciliado Rua Erasmo Gomes da Cruz, 40, Jardim Apolo, Mogi das Cruzes, SP,
filho de Maria Coretina de Faria.
RAQUEL CORREIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão operadora
de caixa, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de agosto de mil
novecentos e oitenta e três (20/08/1983), residente e domiciliada Rua
Erasmo Gomes da Cruz, 40, Jardim Apolo, Mogi das Cruzes, SP, filha de
Dirceu Correia de Oliveira e de Vera Helena de Oliveira.

Conversão de União Estável
RAFAEL RIBEIRO CALADO, estado civil solteiro, profissão sushiman, nascido em
Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta e sete
(19/08/1987), residente e domiciliado Rua Expedicionário Francisco Antônio de Oliveira, 355, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de Francisco Cordeiro Calado e
de Lúcia Ribeiro Calado.

LUCIANO ALVIM DE MELO, estado civil solteiro, profissão tecnico de manutenção,
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e
setenta e nove (28/10/1979), residente e domiciliado Rua Santa Efigênia, 1017, Jardim
Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de GERALDO MARTINS DE MELO e de EDNA
MARIA ALVIM DEMELO.

DARLETE DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e
um (01/10/1991), residente e domiciliada Rua Expedicionário Francisco Antônio de

PATRICIA FERNANDA ALVES PINTO, estado civil solteira, profissão
recepcionista, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e um de
outubro de mil novecentos e oitenta e três (21/10/1983), residente e

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

domiciliada Rua Santa Efigênia, 1017, Jardim Universo, Mogi das
Cruzes, SP, filha de FRANCISCO JOSE ALVES PINTO e de IRENE APARECIDA
ALVES PINTO.
Conversão de União Estável
MURIEL DIAS MIRANDA, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido
em Barra do Mendes, BA no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e dois
(04/08/1992), residente e domiciliado Rua do Cambuca, 101, casa 02, Jardim Layr, Mogi
das Cruzes, SP, filho de José Martins Miranda e de Solange Dias Almeida.
BARBARA REBECA PEREIRA BRAZ, estado civil solteira, profissão operadora
de telemarketing, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia três de dezembro de dois
mil e dois (03/12/2002), residente e domiciliada Rua do Cambuca, 101, casa 02, Jardim
Layr, Mogi das Cruzes, SP, filha de Osvaldo Geraldino Braz e de Katia Pereira de Santana.
RAFAEL DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e
oitenta (25/11/1980), residente e domiciliado Rua Tingassu, 140, casa 02, Jardim
Layr, Mogi das Cruzes, SP, filho de Pedro da Conceição e de Fatima Ivone da Conceição.
CLAUDINÉIA PEIXOTO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de
limpeza, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e
oitenta e cinco (14/06/1985), residente e domiciliada Rua Tingassu, 140, Jardim Layr,
Mogi das Cruzes, SP, filha de José Maria Peixoto e de Margarida Alves Luiz Peixoto.
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão funileiro, nascido em
Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e sessenta e cinco
(30/08/1965), residente e domiciliado Rua Professor Emerson Valente, 78, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de Abel da Silva e de Agostinha Vieira da Silva.
PATRICIA ARAUJO DA SILVA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em
Mogi das Cruzes, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e setenta (10/01/1970),
residente e domiciliada Rua Professor Emerson Valente, 78, Jardim Esperança, Mogi
das Cruzes, SP, filha de Maria Aparecida da Silva.
FELIPE TORTELLI DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão programador de
manutenção, nascido em Suzano, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e
noventa e oito (13/01/1998), residente e domiciliado Avenida Governador Adhemar
de Barros, 2111, 36 A, Vila Rubens, Mogi das Cruzes, SP, filho de Antonio Balbino de
Freitas e de Paula Luciana de Moraes Tortelli Freitas.
CAMILA LIMA LOPES, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Suzano, SP no dia vinte e oito de janeiro de dois mil (28/01/2000), residente e
domiciliada Avenida Governador Adhemar de Barros, 2111, 36 A, Vila Rubens, Mogi das
Cruzes, SP, filha de Marcos Paulo Cruz Lopes e de Keli Cristina de Lima Neves.
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“ Melhor ser respeitado, do que
temido. O medo você impõe, o respeito
você conquista.”
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DICAS DA
SEMANA
Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da
Educação Infantil

VOCÊ É UM LEITOR ASSÍDUO?
Ler vai além da obrigação, a leitura contribui para que você
se torne um cidadão crítico, criativo e rico em vocabulário e
argumentação.
“A leitura estimula as sinapses, que são o meio de comunicação dos
neurônios, onde há o envio de mensagens entre eles, a troca de
informação. Quanto mais a rede de comunicação entre neurônios
é utilizada, mais fortalecidas ficam as sinapses, e esse processo
é estimulado pela leitura.” https://www.significados.com.br/
sinapse.
A leitura nos torna mais saudáveis, “O constante trabalho mental,
resultante de leituras traz inúmeros benefícios ao cérebro, sendo
um importante aliado na proteção de doenças como o Alzheimer.
Além de relaxar e reduzir o estresse” Fonte:hospitaligesp.com.br
Inicie com livros curtos e faça disso um hábito em sua vida, acabou
de ler, inicie outro. Escolha um livro que traga o assunto que você
goste, uma boa leitura é aquela que aproveitamos ao máximo cada
capítulo, não tenha pressa, mas se atente para não ficar dias sem
ler, pois você perderá a sequência dos fatos. Nada impede que
você também conheça outros gêneros da literatura, vários autores,
mesmo que você tenha uma preferência, é interessante conhecer
um pouco de cada.
Comece a ler, enriqueça o seu conhecimento e compartilhe suas
sugestões de leitura.
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ANIVERSARIANTES: ANGELO PIRES
DIA 11
RAFAELA KIYOMI NAKAMURA
NYLTON DUTRA OLIVEIRA
Parabéns! Você merece tudo de melhor nessa vida! Que
tenha muitos dias de lindas paisagens e de belos arco-íris.
Feliz aniversário!
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Sesc Mogi das Cruzes oferece aulas de dança circular
Entre as atividades oferecidas gratuitamente para pessoas idosas no Sesc
Mogi das Cruzes, até 26 de abril, das 15h30 às 17 horas, são realizadas
aulas de danças circular com Eliete Ramos. Trata-se de uma forma de
dança coletiva que visa a integração em grupo e o fortalecimento de
valores como empatia, bem-estar e liberdade. Os movimentos estimulam
a coordenação motora, o equilíbrio e a sociabilização. Inscrições na Loja do
Sesc Mogi. A unidade fica na rua Rogerio Tácola, 118, Socorro.

ESPORTE E LAZER

Jogos com atletas 60+ estimulam
vida esportiva, saúde e bem-estar
Nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) medalhas são nas modalidades e para a saúde; natação de Mogi foi destaque
Divulgação

Divulgação

Katia Brito

Na semana em que se comemora o Dia Mundial da
Atividade Física e Dia Mundial da Saúde, celebrados
respectivamente nos dias 6
e 7 de abril, destaque para
os atletas 60+ de cidades do
Alto Tietê que participaram
no último fim de semana da
etapa regional dos Jogos da
Melhor Idade (JOMI), em
Campos do Jordão, no interior do Estado.
O técnico da equipe de
natação que representou
Mogi das Cruzes, Hélio
Rong Junior, que completa
60 anos no dia 15 de maio,
ressaltou que não apenas a
atividade física, como o esporte como um todo, é uma
grande ferramenta de inclusão social para pessoas idosas, com impacto na saúde
física e emocional.
Outro impacto positivo
apontado pelo técnico é a
socialização e o elo criado,
mesmo com os adversários.
“É fantástica a sociabilização
que o esporte traz para o ser
humano. O esporte leva ao
elo, por isso que as Olimpíadas têm os elos entrelaçados
representando os continentes. O esporte é o elo entre
as pessoas, não tem condição
de adversário, de não tratar
bem”, salientou.
Para Hélio, com a aposentadoria muitos idosos ficam
atrelados ao lar, acreditando que morreram para vida,
presos à rotina do controle remoto, mas tudo muda
com o esporte. “Quem pra-

Equipe de natação de Mogi ganhou 11 das 18 medalhadas recebidas pela cidade no torneio

Atletas da bocha de Arujá conquistaram o 4º lugar no JOMI

tica esporte não quer ficar
em casa, quer correr, nadar,
andar de bicicleta. Há o benefício da sociabilização
para a saúde psicológica. O
bem-estar físico e emocional é salutar. Trabalhando o
metabolismo é possível minimizar ou não manifestar
doenças como a hipertensão
arterial, o excesso de peso.
A falta de sociabilização
deixa a pessoa deprimida
em casa”, destacou.

metros nado livre.
Mogi enviou 87 atletas para
a etapa regional do JOMI, que
disputaram além da natação,
as modalidades de atletismo,
coreografia, dança de salão,
dominó, malha, tênis, tênis
de mesa e vôlei adaptado. A
delegação conquistou um total de 18 medalhas, 11 delas
nas piscinas.

JOMI

Profissional de educação
física com quase 40 anos de
carreira, e atual coordenador do Centro Municipal de
Paradesporto Professor Cid
Torquato, Hélio, repetiu no
JOMI deste ano a conquista
de 2019, com o primeiro lugar da equipe masculina de
natação e o terceiro lugar no

feminino. As competições de
natação foram disputadas no
dia 2 de abril na cidade de
Pindamonhangaba.
Mesmo sem alguns atletas,
a delegação mogiana subiu no
pódio 11 vezes para receber
sete medalhas de ouro, duas
de prata, duas de bronze. A
equipe de Mogi vai para a
final estadual do JOMI, com
sete atletas na natação, sendo
quatro do masculino e três
do feminino. Para o técnico,
um resultado significativo e
inédito para o município. Os
atletas que representarão a
cidade são: Alfred Jacob, de
81 anos, medalha de ouro
nos 25 metros nado costa e
livre em Campos do Jordão;
Alvaro Diniz Fernandes, 66,
também ouro nos 50 metros nado costa e livre; Artur
Scarpita, 63, prata nos 50
metros nado costa e livre, e

Eduardo Sanches, 61, ouro
nos 50 metros nado livre.
Na etapa regional do JOMI
também fizeram parte da
equipe masculina: Sidney
Cerutti Sanchez, 72, bronze
nos 50 metros nado costa
e sexto lugar no nado livre; Noriya Yamamoto, 79,
com quintos lugares nos 25
metros nado costa e livre,
e Benedito Bento Queiroz,
78, com o nono lugar nos
25 metros nado costa e 12º
lugar no nado livre. Eles
não seguem para as finais.
No feminino, estarão nas
finais por Mogi: Yoko Abe
Tamada, 92, que conquistou
duas medalhas de prata nos
25 metros nado costa e livre;
Elzira Teixeira A. Oliveira, 83,
com ouros no nado costa e
livre, e Sigueka Suzuki, 76,
com prata nos 25 metros
nado costa, e bronze nos 25

Região

O JOMI é realizado em
oito regiões do Estado. Em
Campos do Jordão estiveram mais de dois mil atletas com 60 anos ou mais,
de 33 municípios. O melhor resultado regional foi
conquistado por Poá, que
terminou no quarto lugar
geral. Os atletas da cidade
ganharam 13 medalhas,
sendo seis de ouro, quatro
de prata e três de bronze.

Itaquaquecetuba recebeu
oito medalhas e ficou em 21°
lugar na competição. A delegação foi composta por 44
atletas. A cidade ficou com o
primeiro lugar no atletismo,
com quatro ouros, duas pratas
e um bronze no masculino.
No atletismo feminino, foi
conquistada uma medalha
de prata e o 4° lugar.
De Guararema, destaque
para a atleta Yukiko Nakada, 86, prata na prova dos
600 metros. A cidade ficou
na 30ª colocação. Já Arujá
participou com os atletas de
bocha, que ficaram com a
4ª colocação na modalidade.
A equipe foi composta pelo
professor Airton José dos
Santos, Benedito e Antonio
Donizeti. Também participaram as cidades de Santa
Isabel, Salesópolis e Ferraz
de Vasconcelos.
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PREVENÇÃO

Obesidade impacta saúde física
e emocional de adolescentes
Especialista alerta que problema deve ser tratado desde a infância, e caso contrário, pode levar a doenças e transtornos psicológicos
Divulgação

Cerca de 11 milhões
de adolescentes possuem
excesso de peso e 4,1 milhões têm obesidade, o
que representa um índice
de 31,9%. O levantamento
foi feito pelo Departamento
Científico de Nutrologia da
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), com base nos
dados divulgados Sistema
de Vigilância Alimentar e
Nutricional (Sisvan) em
2020, e foi destacado pela
Agência Brasil.
De acordo com Edna Silva,
fisioterapeuta e proprietária
do Instituto Sakurá, instalado
na Vila Oliveira, em Mogi
das Cruzes, a obesidade na
adolescência possui diversas
causas, mas, na maioria
das vezes, se desenvolve
por uma multiplicidade
de fatores que se conectam.
O primeiro fator apontado
pela especialista é o genético.
“Segundo pesquisas, filhos
de pais que não são obesos
têm 9% de desenvolverem
a doença. Se um dos pais
for obeso, esse número
sobe para 40%. Agora, se
ambos os pais apresentarem
o quadro, existe 80% de
chance do filho também
ser obeso”, destacou.
Pós-graduada em Terapias
Manuais e Posturas e estrategista de emagrecimento
do Método Afine-se, Edna
apontou como fator também o metabolismo: “Cada
organismo se desenvolve de
uma maneira e pode ter, ou
não, a tendência de ganhar
ou perder peso”.
Edna ainda citou fatores
ambientais para o desenvolvimento da obesidade, como
a má alimentação e a falta
de exercícios físicos, que
contribuem para o acúmulo
de gordura no corpo.
Um último fator apontado
pela fisioterapeuta, que deve
ser levado em conta são
doenças, como problemas

Divulgação

a autoestima e a formação
emocional do jovem, que
ainda está se fortalecendo.
As humilhações e constrangimentos podem contribuir
para o isolamento social e
quadros graves de depressão
e pânico”, ressaltou.

Tratamento
A fisioterapeuta alertou
que a obesidade deve ser
tratada ainda na infância:
“Pesquisas mostram que 70%
de doenças como diabetes
e hipertensão podem ser
evitadas. Isso acontece pois
as crianças têm o benefício
de crescer e corrigir a proporção de peso e altura. Por
isso é importante mudar
os hábitos alimentares e
de saúde desde pequeno”.
Edna também reforçou que
é fundamental estimular a
criança e o adolescente para
praticar atividades físicas,
como esportes coletivos e
caminhadas para a perda
de peso. O pilates, especialidade da fisioterapeuta,
também é recomendado.
A reeducação alimentar é
Filhos de pais obesos têm 80% de chances de também serem
Edna Silva, que é estrategista de emagrecimento do Método
considerada obrigatória
obesos; se for apenas um dos pais, a possibilidade é de 40%
Afine-se, recomenda atividades físicas como o pilates
para diminuir a obesidade
na adolescência.
“A dieta deve ser modificada,
aumentando o consumo de
frutas e legumes, deixando de
lado doces e gorduras. Além
A fisioterapeuta Edna Um fator muito importante com cardápios e suplementos. nas espinhas e cravos,
disso, os adolescentes devem
Silva é estrategista de é o metabolismo que nessa “Os adolescentes têm o meu na qualidade do sono e
comer em horários corretos
emagrecimento do Método fase é mais acelerado do que apoio e de todos os outros na postura”, ressaltou.
e ter bons hábitos. Deixar as
Afine-se, que comprovada- os adultos”, afirmou.
profissionais qualificados nas
Mais informações sobre
crianças longe da televisão
O acompanhamento de áreas da nutrição, estética o trabalho de Edna e o
mente pode ser aplicado
e do computador são ações
na rotina de adolescente resultados é feito de perto e psicologia. A estratégia é Método Afine-se no site
necessárias”, afirmou Edna.
a partir de 12 anos. “Os e regularmente por Edna e personalizada de acordo com http://www.institutosakura.
A obesidade, de acordo
adolescentes têm um sua equipe, a partir de um cada necessidade e meta. Há com.br/ ou pelos telefocom a especialista, pode ser
resultado muito mais direcionamento estratégico de melhora na disposição, no nes (11) 99878-1707 e
um grave problema para os
rápido do que os adultos. orientações da nutricionista funcionamento do intestino, 4726-1707.
jovens, porém, é mais fácil
controlá-la na juventude do
que quando adulto. O apoio
endocrinológicos e genéticos de acordo com Edna, pode doenças hepáticas e bi- transtornos alimentares, dos pais é apontado como
que podem desencadear a trazer graves problemas liares, problemas ortopé- como a compulsão.
fundamental para o controle
obesidade.
físicos e emocionais, como dicos e câncer. Entre os
“Eles acabam sofrendo da doença, pois o exemplo e
hipertensão arterial, diabetes transtornos psicológicos, bullying frequentemente, o incentivo, segundo Edna,
Perigos
(principalmente a tipo 2), ela citou baixa autoestima, piorando esses quadros psico- devem começar na própria
A obesidade na adolescência, alterações no colesterol, ansiedade, depressão e lógicos. O preconceito afeta casa.

Método Afine-se é recomendado
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