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Valor em relação ao que foi pago na região durante os três primeiros meses do ano passado é superior em 11,5%

Contribuintes pagam mais 
de R$ 360 mi em impostos

ALTO TIETÊ

  Poupatempo registra 135 mil 
atendimentos presenciais. Cidades, página 6

Mogi

Modernização vai afetar 
o abastecimento de água 
Região do Jardim Rodeio e Jardim Maricá serão os 
bairros afetados a partir de amanhã. Cidades, página 4

 Confortável e acolhedora, a ci-
dade diz “olá” aos visitantes com 
a natureza e suas simpáticas capi-
varas, que já viraram símbolo do 
município. Cidades, página 6

Turismo

GUARAREMA 
É DESTAQUE 
EM BELEZAS 
NATURAIS

Montante é a soma de tudo o que o contribuinte do Alto Tietê pagou às três esferas de governo

Divulgação ção Comercial de São Paulo, o au-
mento foi de 11,5% em relação ao 
mesmo período de 2021, quando 
foram arrecadados R$ 329 milhões 
para as três esferas de governo.
Cidades, página 3

O pagamento de impostos mu-
nicipais, estaduais e federais nas 
cidades do Alto Tietê totalizou 
R$ 367 milhões no primeiro trimes-
tre deste ano. Segundo os dados do 
Painel Impostômetro, da Associa-
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CAMPANHA
A primeira fase da campanha de Vaci-
nação Contra a Influenza e o Saram-
po, realizada pelo Ministério da Saúde, 
segue até o dia 30 de abril, em todos 
os pontos de vacinação voltada para 
idosos (pessoas com 60 anos ou mais) 
e trabalhadores de saúde. 

LANÇAMENTO
O escritor Ademiro Alves de Souza, 
mais conhecido como Sacolinha, lan-
çará na próxima sexta-feira, o livro 
“Onde estavam meus olhos? – Ainda 
sobre leveza”. São 15 crônicas distri-
buídas em 144 páginas. Mais informa-
ções podem ser obtidas por meio do 
telefone 99526-3561.

NOVOS SECRETÁRIOS
O governador Rodrigo Garcia (DEM) 
anunciou quatro novos secretários de 
Estado. A nova secretária de Desen-
volvimento Social é Laura Muller Ma-
chado, enquanto Marcos Penido as-
sume a secretaria de Governo e será 
substituído por Fernando Chucre na 
Pasta de Infraestrutura e Meio Am-
biente, além de Thiago Martim Mi-
lhim como secretário de Esportes. O 
economista, Felipe Salto, já havia sido 
anunciado como novo secretário de 

Fazenda e Planejamento.

ZELADORIA 
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los, por meio da Secretaria de Servi-
ços Urbanos, intensificou os trabalhos 
de zeladoria nos bairros nos bairros 
Vila Correa, Vila São Paulo, Vila San-
to Antônio, Parque São Francisco, Vila 
Margarida, Sítio Paredão, Vila Roma-
nopolis, Cambiri, Jardim Eugênia, Vila 
Jamil, Parque Atlântida, Jardim Ipa-
nema, Jardim Datovo, entre outros. 
Nessa última semana, os agentes 
municipais executaram ações de tapa 
buraco, instalação de lâmpadas de 
Led, limpeza e capinação, roçagem, 
troca de tampa de bueiros, podas de 
árvores, , manutenção na galeria de 
águas pluviais, entre outros.

INSCRIÇÕES
Estão abertas as inscrições para os 
moradores que desejam assumir car-
gos de suplência nos Conselhos Tu-
telares do município. Os interessados 
devem fazer o pedido de registro de 
inscrição de candidatura até o dia 29 
de abril e o processo eletivo aconte-
cerá no dia 11 de junho. Mais infor-
mações podem ser obtidas por meio 
do telefone 4798-4716.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Um título que vale

H
á um ditado que diz que “se vo-
tar mudasse alguma coisa, seria 
proibido”, antigamente até po-
deria fazer sentido, mas depois 

dos acontecimentos desta semana, em que 
a Presidência da República tomou uma ati-
tude completamente fora da liturgia do car-
go ao dar o benefício da graça ao deputado 
federal Daniel Silveira (PTB-RJ), que havia 
sido condenado, na mesma semana, a oito 
anos de prisão por crimes que teriam ocor-
rido, segundo as denúncias, entre 2020 e 
2021. Na ocasião, o parlamentar defendeu, 
por meio de vídeos nas redes sociais, ata-
ques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e 
intervenção militar, a história mudou. Isso 
foi constatado como tentar impedir o livre 
exercício dos poderes da República.

Pois bem, após sua condenação, nem 
bem os microfones dos ministros haviam 
sido devidamente desligados, e a Presidên-
cia da República informa que vai emitir um 
indulto de graça ao petebista? Como dizia 
um ex-inquilino do Palácio do Planalto, 
nunca antes na história deste país um cri-
minoso foi tão rapidamente perdoado por 

um presidente, e estamos falando de algo 
que lembra os resquícios da monarquia, 
quando o imperador podia indultar um ci-
dadão condenado. Esta atitude foi tomada 
para beneficiar o cercadinho que ocupa os 
arredores do Planalto.

Este cercadinho é um grupo que gosta de 
fazer barulho, mas, felizmente, vem perden-
do força na parte que mais importa: votar. Se 
em 2018 o atual comandante do Executivo 
nacional tinha a simpatia dos eleitores que 
queriam tirar o PT do poder, muito embo-
ra o partido já tivesse saído com o impea-
chment de Dilma Rousseff e a ascensão de 
Michel Temer, agora o olhar é outro. Mesmo 
em governos anteriores, desde a redemocra-
tização em 1985, nenhum deles lançou mão 
de tal mecanismo.

O momento exige análise do eleitor para 
entender o que está ocorrendo com o maior 
símbolo brasileiro, a Presidência da Repú-
blica. Aqui não é uma defesa de governos 
passados, mas sim da democracia. Caso se 
mantenha o atual inquilino, podemos espe-
rar outras ações autoritárias como esta nos 
próximos anos.

Jeremy era uma crian-
ça deficiente, deformada, 
mente lenta e portador de 
uma doença crônica e ter-
minal. Frequentava uma 
escola normal por não ha-
ver outra adequada às suas 
limitações, no entanto, ela 
gostava de estar presente 
nas aulas, mesmo com 12 
anos ainda se mantinha na 
segunda série. Não era um 
aluno muito comportado, às 
vezes perturbava o silêncio 
necessário dos outros 18 
alunos em classe. 

A professora compadecida, 
sabendo que pouco tempo 
lhe restava de vida, decidiu 
ter mais paciência. Na sema-
na que antecipava a Páscoa, 
ela contou às crianças a his-
tória de Jesus.  A seguir, deu 
a cada uma delas um ovo de 
plástico oco para que puses-

O túmulo vazio

ARTIGO
Mauro Jordão

sem dentro dele algo que 
simbolize uma nova vida. 

No dia da entrega dos 
ovos, a professora abriu o 
primeiro e nele havia uma 
flor: da semente enterrada 
ela brotou e surgiu. O outro 
ovo continha uma borboleta: 
do apertado casulo ela con-
segue sair para o voo livre da 
liberdade. A professora abriu 
então o ovo de Jeremy. Estava 
vazio! Ela entendeu que sua 
mente não tinha condição de 
atender ao objetivo deseja-
do, e colocou o ovo de lado. 
Então, o menino, de repen-
te, perguntou: “Professora, 
você não quer dizer nada 
sobre o meu ovo?” Irritada, 
ela respondeu: “Mas Jeremy, 
seu ovo está vazio!” Com o 
olhar fixado nos olhos dela, 
disse: “Sim, mas o túmulo 
de Jesus também estava va-

zio!” Um suspense silencio-
so tomou conta da sala e a 
professora perdeu a voz por 
alguns instantes. 

Jeremy foi o único que en-
tendeu a verdadeira mensa-
gem da Páscoa. Três meses 
depois, Jeremy morreu. Em 
seu funeral, muitos se per-
guntaram por que havia 19 
ovos em cima do seu caixão 

– todos vazios! Este artigo foi 
baseado na história verídi-
ca relatada por Ellen Steiger, 
editora da revista Chamada. 
A cruz vazia é a prova evi-
dente que Jesus cumpriu 
sua missão ao dar a sua vida 
para salvar da morte eterna 
àqueles que nele creem. O 
túmulo vazio é a prova ca-
bal da ressurreição de Jesus, 
que venceu a morte e nos 
dá a vida eterna. A cruz e o 
túmulo estão vazios porque 
Ele vive.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Av: Japão, 46 - sala 6 - Vila Ipiranga - 

Mogi das Cruzes, SP - CEP 08743-540 - Fone: (11) 4735-8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CHARGE

ALINE SABINO

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br 

Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com  

Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br 

Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br 

Gerente Administrativa/Financeira  Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.  
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a 
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade. 

Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997. 
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes



cidadesDomingo, 24 de abril de 2022 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Projeto ‘Farmácia Clínica’ 
pretende auxiliar pacientes
Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde está con-
duzindo o projeto-piloto 
de atendimento “Farmácia 
Clínica” neste mês de abril. 
A ação está em fase de testes 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Prefeito Alberto Nunes 
Martins – CSII, que fica na 
avenida Paulo Portela, 205, 
no bairro Jardim Paulista, e 
objetiva auxiliar pacientes com 
o uso adequado de medica-
mentos quanto às dosagens 
e período de consumo. A 
Pasta analisa os resultados 
do projeto para efetivá-lo 
em outros postos médicos 
no futuro.

A atuação na UBS consiste 
em dois farmacêuticos reali-
zando plantões para orientar 
os munícipes sobre os medi-
camentos com o objetivo de 
melhorar a resolutividade do 
tratamento, estimular o uso 
correto dos medicamentos e 
racionalizar custos, ao passo 
que os atendimentos aos 
pacientes terão uma etapa 
complementar que pode 

Teste

garantir uma melhor qualidade 
de vida e a melhor instrução 
aos cidadãos, que podem 
ter acesso aos profissionais 
de forma espontânea ou por 
indicação médica.

Segundo o farmacêutico e 
membro da equipe técnica 
do projeto, Agenilson Go-
mes da Silva, o apoio aos 
pacientes pode acelerar um 
processo de recuperação. “A 
orientação se faz importante 
até mesmo após a consulta, 

pois algumas pessoas podem 
precisar de alguma indicação 
complementar quanto ao 
seu diagnóstico e a receita”, 
comentou.

De acordo com o secretário 
de Saúde, Pedro Ishi, o projeto 
está sendo cuidadosamente 
analisado pela Pasta. “É um 
projeto-piloto em fase inicial 
de implementação, então 
naturalmente haverá ajustes 
para garantir mais eficácia e 
presteza aos pacientes”, relatou.

A Pasta ainda analisa os resultados do projeto

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Aniversário da cidade é 
destaque em programa 
Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Educação realizou 
mais uma edição do programa 
Cola Aí na Live com tema 
especial do aniversário de 73 
anos de Suzano, comemorado 
em 2 de abril. A transmissão, 
que ocorre mensalmente por 
meio do canal da prefeitura no 
YouTube (bit.ly/TVPrefSuz) e 
pelo Facebook (www.facebook.
com/prefsuzano), contou 
com histórias e dinâmicas 
acerca dos símbolos, locais 
e eventos mais marcantes 
da cidade.

A live teve apresentação 
do secretário municipal de 
Educação, Leandro Bassini, 
e a participação da palhaça 
Olívia, que integrou uma 
dinâmica com os espectadores 
para identificação de pontos 
principais de Suzano por 
meio de registros fotográfi-
cos, como as ruas da região 
central, o antigo prédio da 
Prefeitura e da Câmara e a 
praça João Pessoa.

Na ocasião, Bassini co-
mentou que Suzano tem 

Educação

muitos patrimônios e cabe 
aos moradores, como ele, 
conhecerem esses espaços e 
perpetuar a história. “Temos 
locais que carregam nossa 
história, como o Casarão da 
Memória, a Igreja do Baruel, 
os templos budistas e os 
equipamentos esportivos. 

É preciso cuidar deles para 
manter nossa história pre-
servada”, afirmou o titular.

Após isso, foi exibido um 
vídeo contando parte da ori-
gem da cidade e da chegada 
de vários povos, como os 
nordestinos e os imigran-
tes portugueses, italianos, 

TRE-SP atualiza lista e 124 mil 
títulos estão cancelados na região
Atualização aumenta número que foi registrado no início de março, quando 115 mil títulos estavam cancelados

ELEIÇÕES 2022

Alto Tietê- Faltando menos 
de 20 dias para o prazo para 
a regularização dos títulos de 
eleitor para a participação 
nas eleições deste ano, o 
Tribunal Regional Eleito-
ral de São Paulo (TRE-SP) 
atualizou seus números e 
mostrou que mais de 124 
mil eleitores registrados no 
Alto Tietê encontram-se com 
sua situação cancelada.

O número leva em conta 
os eleitores que ainda não 
realizaram a verificação bio-
métrica, que não justificaram 
sua ausência nas últimas três 
votações, ou que se encon-
tram com pendências com 
a Justiça ou tiveram seus 
direitos políticos cassados. 
O número é maior que o 
levantamento feito pelo TRE-

-SP em março deste ano, em 
que 115 mil pessoas estavam 
impedidas de votar.

O maior número de elei-
tores impedidos está com 
seu domicílio na cidade 

de Ferraz de Vasconcelos, 
onde o total é de 35.618 
pessoas. Em segundo lugar 
está a cidade de Poá, com 
26.843. Mogi das Cruzes tem 
11.485 pessoas impedidas 
até o momento de votar nas 
eleições, e Suzano possui 
11.139 pessoas.

O prazo para atualização 
e regularização do título 
eleitoral vai até o dia 4 de 
maio, e pode ser feito tanto 
presencialmente no Cartório 
Eleitoral de sua cidade, quanto 
pela internet, no portal do 
Tribunal Superior Eleitoral. 
O cancelamento do título 
eleitoral pode implicar em 
problemas para a emissão 
de passaporte, contratação 
em concurso público, entre 
outros empecilhos.

Jovens e locais 
Mais de 1,1 milhão de 

homens e mulheres do Alto 
Tietê terão a oportunidade de 
escolher o próximo presidente 
da República, o próximo 
governador do Estado, além 

de senador, deputados fede-
ral e estadual no primeiro 
domingo de outubro deste 
ano. Este público está dis-
tribuído na região em 410 
locais para votação - entre 
escolas, faculdades e outros 
pontos - e 3.566 seções, onde 

cada seção corresponde a 
uma urna.

A cidade com o maior 
número de locais de votação 
é Mogi das Cruzes, com 114 
pontos distribuídos pela ci-
dade, e um colégio eleitoral 
(que é o número total de 

votantes em um município) 
de 325.815 pessoas. A ci-
dade com o menor número 
de eleitores no Alto Tietê 
é Salesópolis, com 13.011 
eleitores, distribuídos em 
nove locais e 49 seções.

Sobre o número de eleitores 

na faixa de 16 a 18 anos 
que se inscreveram para as 
eleições deste ano, o TRE 
informou que registrou um 
aumento de 30% do eleito-
rado no mês de março, na 
comparação com os meses 
anteriores. 

André Diniz

Maior número de eleitores impedidos está em Ferraz

Divulgação

Saiba mais

ARUJÁ:     17.612

BIRITIBA-MIRIM:    761

FERRAZ DE VASCONCELOS:  35.618

GUARAREMA:     763

ITAQUAQUECETUBA:    9.579

MOGI DAS CRUZES:    11.485

POÁ:      26.843

SALESÓPOLIS:    2.867

SANTA ISABEL:     7.959

SUZANO:     11.139

japoneses e libaneses. Também 
houve a apresentação do Hino 
de Suzano, dos símbolos 
municipais e das principais 
características culturais.

No último bloco da live, 
o prefeito Rodrigo Ashiu-
chi participou respondendo 
perguntas de alunos da rede 
municipal, falando sobre 
o cuidado com Suzano e 
assuntos como seu dia a dia 
no Executivo, nos momentos 
de lazer com a família e sua 
felicidade em representar a 
cidade, algo que afirmou ser 
um desejo de criança.

“Trabalho muito com a mi-
nha esposa Larissa (Ashiuchi, 
primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solidarie-
dade), com o Walmir (Pinto, 
vice-prefeito e secretário de 
Cultura) e com toda equipe 
de administração. Sigo de 
domingo a domingo para 
cuidar de Suzano e oferecer 
o melhor futuro possível 
para vocês e todas as outras 
crianças da cidade”, disse às 
crianças participantes.

A live teve 
apresentação 
do secretário 
municipal de 
Educação, 
Leandro Bassini
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Modernização de sistema 
afeta distribuição de água
Mogi - O Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
continua com as obras de mo-
dernização do abastecimento 
na região leste da cidade, na 
semana de 25 a 29 de abril, 
com assentamento de redes 
e instalação de válvula na 
região do Jardim Rodeio e 
Jardim Maricá. A autarquia 
informa que haverá pausas 
na distribuição de água de 
quarta a sexta-feira.

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 Ma-
ricá, Rodeio, Jardim Náutico, 
Ponte Grande, Oroxó, Jardim 
Aracy e Itapety.

A setorização é a divisão 
de uma grande área de distri-
buição em sistemas menores 
para aperfeiçoar o forneci-
mento de água, melhorar o 
gerenciamento de pressão, 
agilizar manutenções e diminuir 
perdas. O investimento total 

Nesta semana

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 monitora-
mento 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.

Limpeza
Amanhã, o Semae fará ser-

viços preventivos de limpeza 
e desinfecção do reservatório 
do Jardim Boa Vista, em 
Biritiba Ussú. A medida é 
para garantir a qualidade da 
água distribuída à população. 
Para isso, será necessário 
interromper por 12 horas 

Intervenções na rede ocorrerão durante a semana

Julio Nogueira/Semae

Região paga R$ 367 milhões em 
impostos desde o início do ano
Segundo os dados do Impostômetro, o aumento foi de 11,5% do valor do primeiro trimestre de 2021 e de 2022

ECONOMIA

Região - O pagamento de 
impostos municipais, esta-
duais e federais nas cidades 
do Alto Tietê totalizou R$ 367 
milhões no primeiro trimestre 
deste ano. Segundo os dados 
do Painel Impostômetro, da 
Associação Comercial de 
São Paulo, o aumento foi de 
11,5% em relação ao mesmo 
período de 2021, quando 
foram arrecadados R$ 329 
milhões para as três esferas 
de governo. Entre janeiro e 
março deste ano, Mogi das 
Cruzes tem o maior valor de 
arrecadação com um total de 
R$ 122 milhões, seguida por 
Poá, com R$ 75 milhões, e 
Suzano, com R$ 63 milhões.

Na comparação entre 
os primeiros trimestres de 
2021 e 2022, Mogi registrou 
um acréscimo de 11,5%, 
com os valores saltando de  
R$ 109 milhões no ano passado, 
para R$ 122 milhões neste ano. 
Seguido de Poá, onde o valor 
variou de R$ 67 milhões para 

R$ 75 milhões. Em Suzano, a 
arrecadação subiu no período 
de R$ 57 milhões para R$ 63 
milhões. A alta em todas as 
cidades foi de 11,5%. 

O quarto lugar no ranking 
regional de arrecadação de 
impostos é de Itaquaquecetuba, 
onde os números subiram de 
R$ 41 milhões para R$ 46 
milhões entre os primeiros 
trimestres de 2021 e 2022. 
Em Arujá, o total arrecadado 
com impostos saltou de R$ 
23 milhões no ano passado, 
para R$ 26 milhões neste ano.

As cidades com valor mais 
baixo de arrecadação fo-
ram Ferraz de Vasconcelos, 
com alta de R$ 12 milhões 
para R$ 13 milhões; Gua-
rarema, de R$ 7 milhões 
para R$ 8 milhões; Santa 
Isabel, indo aproximadamente  
R$ 7 milhões para cerca de 
R$ 8 milhões; Biritiba Mirim, 
com alta de R$ 2 milhões para 
R$ 2,2 milhões, e Salesópolis, 
de R$ 1,1 milhão para R$ 
1,2 milhão.

Para o coordenador dos 

Cursos de Administração 
e de Ciências Contábeis da 
Faculdade Piaget de Suzano, 
Robinson Guedes, os aumen-
tos são consequência da alta 
da inflação, o que gerou o 
acréscimo na arrecadação 

dos impostos, principalmente 
no Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS),  que é cobrado em 
toda a cadeia produtiva, como 
nos combustíveis, alimentos, 
remédios, e em tudo o que 

o comércio vende.
Diante do cenário econô-

mico, Guedes avaliou que 
a inflação potencializou a 
arrecadação no ano de 2021 
e até o primeiro bimestre de 
2022, com um período de 

“bonança financeira”, além 
do retorno das atividades 
econômicas após o período 
de maior restrição da pande-
mia de Covid-19. Segundo 
o professor, “quanto mais o 
consumidor compra, mais 
ele consome, mais a indústria 
produz, mais o comércio vende, 
e mais pagamos impostos”.

A projeção do especialista 
para o restante do ano é de 
incertezas. Ele recomenda 
que prefeitos e secretário 
tenham rigidez na gestão 
fiscal deste ano para não 
terem surpresas negativas 
no final. O professor desta-
cou o impacto das regras de 
cobrança do ICMS sobre os 
combustíveis, da Guerra da 
Ucrânia, a volta do lockdown 
na China, e ainda as eleições 
e Copa do Mundo. 

Segundo Guedes, na arre-
cadação são receitas próprias 
das cidades: o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), o 
Imposto Sobre Serviços (ISS) e 
o Imposto sobre Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI).

Ingrid Leone

Especialista avalia que aumento da arrecadação foi reflexo da alta inflação

Reprodução/Internet

Equipe de vôlei faz visita 
às instalações da Sabesp
Suzano - Os atletas do 
Suzano Vôlei visitaram na 
quarta-feira passada a sede da 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) para conhecer 
o local e presentear um de 
seus principais parceiros 
na temporada 2021/22. A 
supervisora da equipe, Ana 
Paula Ferreira, e outros inte-
grantes do clube tiraram fotos 
com funcionários e tiveram 
contato com os diretores da 
empresa de tratamento de 
água para agradecer o apoio 
durante o ano.

Na ocasião, a supervisora e 
os campeões Alberto, Dayan, 
Taichi e Gegê foram recepciona-
dos pelo diretor Metropolitano 
da Sabesp, Ricardo Borsari, e 
pelo assessor da Presidência 
e superintendente de Co-
municação, Carlos Hashish, 
que os conduziram para um 
tour pelo espaço, exibindo 
os locais e convidando os 
funcionários da instituição a 
tirarem fotos com os jogadores 
e com a taça de campeão da 

Na capital

Superliga B.
Ao final da visita, os membros 

do Suzano Vôlei entregaram um 
quadro de campeão nacional 
aos representantes da Sabesp, 
agradecendo a participação 
da empresa na temporada 
inaugural do projeto que, 
em 2 de abril, conquistou o 
principal objetivo da primeira 
temporada: conquistar o acesso 
à elite do vôlei nacional. A 
companhia viabilizou a rea-
lização da Superliga C 2021 
em Suzano e foi a principal 
responsável por garantir as 
trocas sociais de ingressos 
nos jogos de semifinal e final 
da segunda divisão nacional 
em 2022, permitindo que 
todas as entradas pudessem 
ser adquiridas com a entrega 
de um quilo de alimento 
não-perecível nos pontos 
de troca.

Segundo Ana Paula, o apoio 
da empresa na organização 
da fase final do campeonato 
foi essencial para a conquista 
do título. “A Sabesp nos 
apoia continuamente desde a 

Superliga C e, agora, também 
esteve ao nosso lado para a 
fase decisiva da Superliga B. A 
parceria com eles foi essencial 
para estar com esse troféu e 
a vaga garantida para a elite 
na próxima temporada. Em 
nome do Suzano, agradeço à 
direção por contribuir para 
o sucesso da nossa equipe 
nesses meses e por estar ao 
lado de nosso projeto daqui 
para o futuro”, disse.

Para o central e capitão 
Alberto Pedra, todo o projeto 
que almeja alcançar grandes 
objetivos precisa de apoio, 
algo que vem sendo con-
quistado pela diretoria do 
clube. “Tenho muitos anos 
de experiência no esporte e já 
vi grandes equipes sofrerem 
com a falta de recursos a ponto 
de encerrar suas atividades. 
Aqui, estamos cercados de 
uma grande estrutura e de 
empresas importantes para 
nos apoiar na luta por uma 
grande segunda temporada 
após o retorno do vôlei na 
cidade”, comentou.
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Cabeleireira é candidata 
em concurso plus size

Biritiba Mirim - Carolina 
Florenço, de 32 anos, cabe-
leireira, dona de casa, mãe 
do Conrado e da Belize, 
está na primeira fase do 
concurso Miss Brasil Sou 
Gordinha Sim 2022, para 
mulheres com manequim 
acima dos 44, sem limite de 
idade. Nascida em Mogi das 
Cruzes, há cinco anos ela 
mora em Biritiba Mirim. Ela 
concorre com participantes 
de diferentes estados. A final 
do concurso está prevista 
para outro. 

O concurso Miss Brasil 
Sou Gordinha Sim, segundo 
Carolina, foi um dos motivos 
para iniciar o processo de 
aceitação do próprio corpo. 
A inspiração veio de outras 
mulheres que compartilharam 
suas histórias nas redes so-
ciais. “O objetivo é ser aceita 
na sociedade, do jeito que 
a gente é, sem preconceitos, 
sem olhares tortos, sem as 
pessoas ficarem julgando o 

Miss Brasil Sou Gordinha Sim

motivo da gente ser gordo”, 
afirmou. 

Carolina contou que na 

infância passou por várias 
situações que desencadearam 
insegurança e dificuldade 
de demonstrar emoção até 
a fase adulta devido ao peso. 
Na adolescência, as insegu-
ranças se  intensificaram, 
e ela disse que não tinha 
coragem de usar nada que 
mostrasse muito o corpo 
ou que revelasse que era 
gorda. A cabeleireira passou 
por diferentes dietas e fez 
uso de medicamentos. Já 
adulta, ela contou que não 
foi contratada para uma vaga 
de secretária com a alegação 
de que era gorda. 

Depois de várias situações 
como essas, logo após o 
casamento em 2010, Caro-
lina decidiu fazer a cirurgia 
bariátrica para emagrecer, em 
2011, o que desencadeou 
outros problemas futuros de 
saúde. Os últimos anos foram 
de aceitação: “Eu continuo 
na luta todos os dias, para 
eu continuar me aceitando 
e me amando do jeito que 
sou”, destacou.

Ingrid Leone

Repasses aumentam 13,8% no 
primeiro trimestre deste ano
As dez cidades do Alto Tietê receberam quase R$ 250 milhões, valor maior que o mesmo período de 2021

ICMS

Região- A Secretaria de 
Estado da Fazenda e Pla-
nejamento repassou ao Alto 
Tietê, referente ao Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), o 
valor de R$ 246 milhões no 
primeiro trimestre deste ano. 
A quantia é 13,8% superior 
a do ano passado, que no 
mesmo período chegou 
a R$ 216 milhões. Cada 
cidade recebe um valor de 
acordo com o seu índice de 
Participação do Município 
(IPM).

A média percentual de 
aumento nos municípios 
da região foi de 19,06%. O 
ponto fora da curva foi Arujá, 
que teve o repasse 28,3% 
maior do que o de 2022, 
indo de R$ 20.264.516,40 
para R$ 26.006.923,73. Já 
na última colocação entre 
os aumentos percentuais 
de repasses está Poá, que 
recebeu R$ 11.648.003,37 
em 2021 e R$ 12.474.572,92 

neste ano, registrando uma 
alta de 7%.

Mogi das Cruzes, Suzano e 
Itaquá foram as cidades que 
receberam os maiores valores 

em repasses no primeiro tri-
mestre de 2022. Mogi saltou 
de R$ 63.255.557,09 em 
2021 para R$ 70.418.607,98 
neste ano, com alta de 11,3%. 

Entre os três municípios, 
Suzano registrou o maior 
aumento percentual de 
13,9%. O município foi de 
R$ 54.950.912,17 no ano 
passado para R$ 62.640.445,47 
em 2022. Itaquá, por sua 
vez, teve 12,5% de aumento 
em seu repasse, recebendo 
R$ 31.975.804,01 no ano 
anterior, e R$ 35.976.316,03 
no primeiro trimestre deste 
ano.

A cidade que recebeu 
o menor valor em 2022 e 
registrou o segundo menor 
aumento percentual foi Sa-
lesópolis. O município teve 
repasse de R$ 2.180.891,27 
no período de 2021, e  
R$ 2.394.873,95 neste ano. 
O aumento foi de 9,8%.

O levantamento feito pelo 
Portal News aponta os valores 
recebidos por cada cidade 
do Alto Tietê nos meses de 
janeiro, fevereiro e março de 
2021 e o mesmo período de 
2022, com seus respectivos 
acréscimos.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

Arujá é a cidade com maior aumento percentual no repasse

Divulgação

‘Educadores Ambientais 
Locais’ abre inscrições 
Mogi - As inscrições para 
três novas turmas do Curso 
de Educadores Ambientais 
Locais, oferecido pela Secre-
taria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente, serão abertas 
hoje. O edital número 2, de 
13 de abril de 2022, define 
as regras da segunda edição 
do curso, cujo tema será 

“Cidade” e terá aulas entre 
maio e dezembro, para as 
três turmas. A participação 
no curso é gratuita, voltada 
para maiores de 16 anos e 
oferece certificados a quem 
cumprir pelo menos 80% 
da formação.

As inscrições podem ser 
feitas pessoalmente na sede 
da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente (rua 
Braz Cubas, 470), pelos 
telefones 4798-5962 ou 
4798-5959, ou ainda pelo 
e-mail svma@mogidascruzes.
sp.gov.br. 

Organizado em três gran-
des edições, o curso teve a 
primeira voltada para as Áreas 
de Proteção e Recuperação 

Meio ambiente 

de Mananciais (APRM), cuja 
formatura ocorreu no dia 23 
de março. A segunda edição 
terá como tema “Cidade” e 
a terceira abordará os “Pés 
da Serra”, incluindo toda 
a área próxima à Serra do 
Itapeti. O objetivo do curso é 
levar formação ambiental aos 
participantes, tornando-os 
multiplicadores e criando uma 
rede de defesa da natureza 
entre a população.

A primeira turma da edição 

“Cidades” será voltada preferen-
cialmente para os moradores 
da Vila Industrial, Mogilar, 
Nova Mogilar, Socorro, Cen-
tro Cívico, Centro, São João, 
Vila Natal, Vila Oliveira, 
Parque Monte Líbano, Jardim 
Camila, Vila Nova União, 
Toyama, Real Park, Caputera 
e Residencial Cocuera. As 
inscrições podem ser feitas 
até o dia 12 de maio, com 
as aulas previstas entre 16 
de maio de 11 de julho.

Aulas vão ocorrer entre os meses de maio e dezembro

Divulgação/PMMC 

Saiba mais

Total regional 

2021 – R$ 216.660.443,54 2022 – R$ 446.477.386,55 
Acréscimo de 13,8%

Mogi das Cruzes 

2021 - R$ 63.255.557,09 
2022 - R$ 70.418.607,98 
Acréscimo de 11,3% 

Suzano 

2021 - R$ 54.950.912,17 
2022 - R$ 62.640.445,47 
Acréscimo de 13,9% 

Poá 

2021 – R$ 11.648.003,37 
2022 – R$ 12.474.572,92 
Acréscimo de 7% 

Arujá 

2021 – R$ 20.264.516,40 
2022 – R$ 26.006.923,73 
Acréscimo de 28,3% 

Itaquaquecetuba 

2021 – R$ 31.975.804,01 
2022 – R$ 35.976.316,03 
Acréscimo de 12,5% 

Guararema 

2021 – R$ 8.253.040,44 
2022 – R$ 9.556.462,66 
Acréscimo de 15,7% 

Ferraz de Vasconcelos 

2021 – R$ 14.037.293,07 
2022 – R$ 15.952.230,58 
Acréscimo de 13,6% 

Santa Isabel 

2021 – R$ 7.230.096,12 
2022 – R$ 8.132.880,27 
Acréscimo de 12,4% 

Biritiba Mirim 

2021 – R$ 2.864.329,6 
2022 – R$ 3.213.072,96 
Acréscimo de 12,1% 

Salesópolis 

2021 – R$ 2.180.891,27 
2022 – R$ 2.394.873,95 
Acréscimo de 9,8% 

Carolina vive fase de 
aceitação do corpo

Arquivo pessoal
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Poupatempo registra 135 mil 
atendimentos no Alto Tietê 
Maior número de solicitações foi em Itaquaquecetuba; serviços mais procurados são emissão de RG e CNH

PRESENCIAL

Região - Os postos do Pou-
patempo na região realizaram 
135 mil atendimentos presen-
ciais no primeiro trimestre 
deste ano, de acordo com 
a Companhia de Processa-
mento de Dados do Estado 
(Prodesp), administradora do 
programa. Entre os serviços 
mais solicitados nas unidades 
estão para emissão da pri-
meira ou segunda via de RG, 
com 63,3 mil solicitações, 
e para a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), com 
20,1 mil registros.

No Alto Tietê, as cida-
des que possuem postos do 
Poupatempo são Ferraz de 
Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Santa Isabel 
e Suzano. Entre elas, Itaquá 
registrou o maior número de 
atendimentos presenciais nos 
primeiros três meses do ano, 
com 45.332 atendimentos. 
Em segundo lugar por nú-
mero de atendimentos ficou 
a cidade de Suzano, com 

43.898 registros de serviços 
prestados; seguida de Mogi, 
com 35.999; Ferraz, com 
7.061; e Santa Isabel, com 
2.712.

Apesar de ter o maior nú-
mero total de atendimentos, 
Itaquá ficou em terceiro lugar, 
entre os postos da região, no 
número de solicitações de 
RG e CNH, com 17.892 e 
3.423 documentos emitidos, 
respectivamente. Já Suzano 
ficou em segundo lugar no 
número total de atendimentos, 
mas foi a cidade com maior 
número de solicitações da 
primeira ou segunda via de 
RG, com 20.789 pedidos.

No ranking das solicitações 
para primeira via da CNH, 
Suzano ficou em segundo 
lugar, com 4.935 pedidos 
do documento. Mogi foi a 
cidade com maior número 
de solicitações de CNH na 
região, com 9.022 pedidos 
entre janeiro e março. No 
número de pedidos para 
emissão de RG, ficou com o 
segundo lugar com 18.526 

solicitações.
A unidade do Poupatempo 

em Ferraz ficou em penúltimo 
lugar, tanto nos atendimentos 
totais, quanto nas solicitações 
principais, quando comparada 
aos outros postos da região. 

No local, foram 4.374 soli-
citações de RG e 2.206 de 
CNH. Em último lugar em 
número de atendimentos 
totais e solicitações ficou o 
município de Santa Isabel, 
com 1.776 pedidos de RG 

e 575 de CNH.

Poupatempo online
Os serviços solicitados de 

forma online no Poupatem-
po registraram mais de 22 
milhões de atendimentos no 

Estado de São Paulo, apenas 
no primeiro trimestre deste 
ano, segundo a Prodesp. O 
resultado representa 85% de 
todos os serviços prestados 
pelo programa. Ao todo de 
janeiro a março foram regis-
trados mais de 25,8 milhões 
de serviços, incluindo os 
presenciais e onlines.

Dos serviços oferecidos 
pelo site, totens de autoa-
tendimento e aplicativo do 
Poupatempo, segundo a 
administradora do programa, 
os mais procurados foram de 
carteira de vacinação digital 
contra a Covid-19, pesquisa 
de pontuação, licenciamento 
digital (CRLV), consulta de 
Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) e solicitações de RG 
e CNH.

Para ser atendido pre-
sencialmente é necessário 
agendamento prévio pelo 
portal www.poupatempo.
sp.gov.br, pelo aplicativo 
do serviço ou nos totens de 
autoatendimento.

Raissa Sandara

Mogi das Cruzes ficou em terceiro lugar no ranking regional de atendimentos

Governo do Estado/Divulgação 

Guararema - Confortável 
e acolhedora, a cidade diz 

“olá” com a natureza e suas 
simpáticas capivaras. A história, 
seja por meio da arquitetu-
ra ou das lembranças, é a 
fonte principal do turismo 
da cidade. Localizada no 
extremo leste de São Paulo, 
a 81 quilômetros da capital 
paulista, de acordo com 
dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2021, o municí-
pio tem 30.465 habitantes. 
São 270,816 km² de área 
territorial. 

Braz Cubas foi o primeiro 
bandeirante a pisar em solo 
guararemense, por volta de 
1560, quando a cidade ainda 
nem era cidade e muito menos 
tinha este nome. A informa-
ção é do livro “Guararema 

- Suas Belezas e Histórias”, 
de Miliane Moraes, Marta 
Vicentin e Suéller Costa, 
publicado em 2013, pela 
DAT Editora. Em 1608 o 
também bandeirante Gaspar 
Vaz obteve uma sesmaria em 
Mogi das Cruzes, e três anos 

Município se destaca na região pelas belezas naturais
Turismo

setembro de 1899.
Entre as atrações turísticas 

da cidade, está o Recanto 
do Américo ou Pau D’Alho, 
como é mais conhecido, é um 
dos mais procurados pontos 
turísticos do município, que 
foi reurbanizado em 2011. 
Em meio a belezas naturais, 
os visitantes contam com 

Pau D’alho, em referência 
às árvores que ali haviam 
em grande número. Com 
a inauguração da Estrada 
de Ferro Central do Brasil 
(EFCB) em 1876, a sede do 
Distrito de Paz da Escada 
foi transferida para o po-
voado de Guararema, que 
virou município em 19 de 

depois fundou o aldeamento 
da Escada, para onde foram 
levados os índios catequizados. 
Este povoado foi entregue 
aos jesuítas em 1625, que, 
em 1652, construíram a 
primeira capela do arraial.

Inicialmente a capela 
recebeu o nome de Nossa 
Senhora da Conceição, mas 
logo passou a se chamar 
Nossa Senhora da Escada. 
O arraial da Escada passou 
a ser Freguesia da Escada 
e foi elevado à Distrito de 
Paz em 1872. A 3,5 km de 
distância da Freguesia, em 
1875, foi construída uma 
capela para São Benedito. 
Aos poucos outras pessoas 
foram se alocando aos arre-
dores da capela e o vilarejo 
foi chamado de Guararema, 
que em tupi-guarani significa 

Everton Dertonio* quiosques, bancos, alam-
brados, decks com vista 
panorâmica, banheiros e 
lanchonete. As pontes que 
interligam a praça às ilhas 
foram todas construídas sob 
especificações de normas 
canadenses e levam o turista 
a diferentes pontos sobre as 
águas do Rio Paraíba do Sul.

Entre os destaques turísticos 
da cidade, está o Recanto 
conta com ampla e variada 
concentração de espécies de 
mata nativa, remanescentes 
da Mata Atlântica, além dos 
recursos fluviais e da cente-
nária árvore Pau d’Alho, com 
33 metros de altura.

A cidade tem também o 
Parque Municipal da Pedra 
Montada foi construído no 
entorno de uma sobreposição 
natural de pedras, cada uma 
medindo cerca de 9 metros de 
comprimento por 2,5 metros 
de altura. O visitante ainda 
pode estender o passeio até 
a Pedra do Tubarão, outra 
escultura da natureza com a 
forma do animal. O trajeto até 
este ponto se dá através de 
uma caminhada auto-guiada 
com grau de dificuldade 

moderada, com apoio de 
bancos para descanso ao 
longo do caminho.

Desde de março de 2018, 
o roteiro turístico inclui o 
Mirante Prefeito Gerbásio 
Marcelino, conhecido como 

“Morro do Gerbásio”, que 
conta com a Praça Sérgio 
Lopes da Silva, foi aberto 
para a visitação com toda 
a infraestrutura necessária 
para se tornar um ponto 
de entretenimento, lazer, 
gastronomia e contemplação.

Destaque para o Trem de 
Guararema, que percorre o 
trecho entre a Estação Central 
da cidade e a estação da Vila 
Luis Carlos, perfazendo o 
total de 6,8 km. A Estação 
de Guararema, construída 
em 1891, foi totalmente 
restaurada e conta com in-
fraestrutura e acessibilidade. 
O destino final da viagem 
é a Estação de Luis Carlos, 
datada de 1914, que também 
foi restaurada e dá acesso 
à revitalizada Vila de Luis 
Carlos, com gastronomia e 
outras atrações e comércios 
que conquistam os turistas.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Ao final da trilha há um deck na Ilha Grande

Divulgação

Passeio de 
trem até Luís 
Carlos é um dos 
destaques para 
os turistas
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Mesmo sem campanha, cidades 
mantêm vacinação antirrábica
Com última campanha na região ocorrida em 2019, prefeituras seguem com vacinação de rotina com estoques

SAÚDE ANIMAL

Alto Tietê - Um levanta-
mento feito pela redação 
junto às cidades da região, 
nesta semana, mostrou que, 
embora não haja planos para 
a realização de campanhas 
de imunização contra a raiva 
para animais domésticos, as 
secretarias de Saúde buscam 
manter a cobertura vacinal 
com os estoques enviados 
pelo governo do Estado.

Em Suzano, a Coordenação 
de Controle de Zoonoses 
informou que as campanhas 
de vacinação tipicamente 
realizadas no mês de agosto 
não acontecem há mais de 
dois anos, uma vez que a 
cidade não recebe mais as 
doses do Ministério da Saúde 
desde 2020: “O município 
depende exclusivamente 
do Instituto Pasteur, do 
governo estadual, que envia 
50 doses mensalmente. Em 

razão disso, a vacinação 
de rotina ocorre ao longo 
do ano, uma vez por mês, 
por meio de agendamento. 
Em 2021 foram vacinados 
107 animais, e neste ano 
13”, informou. Na última 
campanha, ocorrida em 
2019, mais de 35 mil cães 
e gatos receberam a dose.

Em Mogi das Cruzes, a 
última campanha aconteceu 
no ano de 2018, e a Prefei-
tura informou que segue as 
determinações do governo 
do Estado e do Ministério 
da Saúde, responsáveis pelo 
fornecimento de vacinas. “A 
cidade mantém a vacinação 
antirrábica para cães e ga-
tos na rotina do Centro de 
Controle de Zoonoses(CCZ), 
localizado em Cezar de Souza. 
O governo envia doses de 
vacinas mensalmente para 
atendimentos, cerca de 300 
doses por mês”, declarou.

A Secretaria de Saúde 

de Ferraz de Vasconce-
los informou que a última 
campanha foi realizada em 
2017, e que as ações ocor-
rem por determinação do 

Estado em áreas endêmicas 
da doença. “Desde então, 
não foram enviadas doses 
ao município”, apontou.

Em Poá, a Pasta da Saúde 

declarou que neste ano mais 
de 1,4 mil doses foram apli-
cadas nos animais domésticos 
da cidade, e que o cadas-
tramento é feito conforme 

a demanda apresentada no 
Centro de Controle de En-
demias e Bem Estar Animal 
(Cebeap). “O município 
recebeu aproximadamente 
600 doses vindas do governo 
do Estado, sendo as demais 
doadas por outras cidades”, 
detalhou a administração 
municipal.

Arujá disse em nota que, 
devido a uma deliberação 
da Coordenadoria de Pla-
nejamento de Saúde do 
Estado, foram suspensas 
as campanhas anuais de 
vacinação em 2020 e 2021, 
devido à ausência de casos 
de raiva em humanos desde 
1997 e em animais desde 
1998, sendo a última cam-
panha em 2019. A prefeitura 
estima que a cidade tenha 
15 mil animais domésticos, 
levando em consideração 
o número de imunizantes 
recebidos há dois anos e 
meio.

André Diniz

Imunizante contra a raiva vem sendo enviado todos os meses para os municípios

Mogi News/Arquivo



Domingo, 24 de abril de 20228 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

Domingo, 24 de abril de 2022 9portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 20

CIPC

PONTEAEREA

INCL
I

NADAN

TOGROOT

PERMANENTE

XRNIAI

TERARMR

POTEDEOURO

ODORLAC

OEVEE

MANHATTAN

ITAG
I

ANT

ESCORAR
S

ER

ESTRATEGIA

OASAGOL

Que
apresenta

falhas

Prefixo de
"terabyte"

A (?),
epíteto da
Princesa

Isabel 

Renato
Machado,
jornalista
brasileiro

O tesouro
no fim do
arco-íris
(Folcl.)

(?)-doce,
matéria-
prima de

sabonetes

Apoio
para quem

coxeia

Lago, em
francês

(?)-
commerce:
comércio
eletrônico

Fazenda
de cria-
ção de
cavalos

Rio que
corta

Bagdá, no
Iraque

O do
paciente
internado
é a alta

Apoiar
(algo)

para que
não caia

Carlos 
Tufvesson,

estilista
carioca 

"Não pode
(?)!": ex-
pressa in-
credulidade 

A arte dos
grandes
líderes

militares

Cada
metade
de uma

dobradiça 

Lance
mais im-
portante

do futebol

Obstáculo que
separa duas pistas

de rolamento

Elétron (símbolo)

Profissional
subordinado ao
mestre de obras

Traído na confiança

Monograma
de "Nina"
Cartunista
brasileiro

Autores
(abrev.)
Raiz, em

inglês

Situação
Viagem de
avião en- 

tre RJ e SP

Propensa
(fig.)

Tipo de
penteado

Item verificado na
compra de peixes

O indivíduo que age
com negligência

O mais
antigo dos
cinco dis-
tritos que
formam a

cidade 
de Nova

York 

Cama, em
francês
"Geral", 
em IGP

Em exibi-
ção (TV)
Nesse
lugar

Gigante,
em inglês
Registro 

de reunião
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Se você abre uma porta, você 

pode ou não entrar em uma 

nova sala. Você pode não entrar 

e ficar observando a vida. Mas 

se você vence a dúvida, o temor, 

e entra, dá um grande passo: 

nesta sala vive-se! Mas também 

tem um preço. São inúmeras 

outras portas que você descobre. 

Às vezes curte-se mil e uma. O 

grande segredo é saber quando e 

qual porta deve ser aberta.

A vida não é rigorosa, ela 

propicia erros e acertos. Os erros 

podem ser transformados em 

acertos quando com eles se 

aprende. Não existe a segurança 

MOMENTO
especial

A PORTA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

ANIVERSARIANTES: 
VICTÓRIA CRISTINE DE MEIRELLES
DIA 25
JOSÉ ADÃO DOS SANTOS

Parabéns! Que venha um novo ano repleto de risos e de 
abraços apertados! Feliz aniversario!

“ Que sejamos os que promovem a 
paz.”

 cultura@jornaldat.com.br

do acerto eterno.

A vida é generosa, a cada 

sala que se vive, descobre-se 

tantas outras portas. E a vida 

enriquece quem se arrisca a 

abrir novas portas. Ela privilegia 

quem descobre seus segredos 

e generosamente oferece 

afortunadas portas.

Mas a vida também pode ser 

dura e severa. Para a vida, as 

portas não são obstáculos, mas 

diferentes passagens!

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Fabiana leva as fotos que encontrou na sala da Madre Superiora de Inácio e 

Pascoal com várias mulheres no colégio e entrega para Diana.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Margô enfrenta Úrsula. Isadora conversa com Heloísa sobre seu namoro 

com Rafael. Tenório e Olívia encontram Mércia e Natan. Silvana, Lorenzo e 

Bento recebem a ajuda de um guia. Um policial aborda o carro de Tenório 

na volta para Campos. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme/Flávia, Flávia/Guilherme, Paula/Neném e Neném/Paula se encontram 

com a Morte e a pressionam. Joana tenta impedir a venda da clínica de 

Guilherme. Rose pensa em Neném. Guilherme, Flávia, Paula e Neném 

voltam a seus corpos originais. Nedda pede que Osvaldo não rescinda o 

contrato de Neném.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Tibério tenta convencer Jove a voltar para a fazenda. José Leôncio lamenta 

o sumiço de Jove. Tibério pede para morar com Juma e Muda. Tadeu avisa 

que Jove está vivo e José Leôncio dá a notícia para a família de Madeleine. 

Juma fi ca nervosa com a proximidade de Jove e exige que ele vá embora 

de sua casa. Mariana e Irma se irritam com Nayara. José Leôncio decide 

procurar Jove e o Velho do Rio.

RECORD, 21H00

Reis

Cinquenta anos depois, Samuel recebe o carinho de Eloá. Liderados pelo 

rei Naás, os Amonitas ameaçam os israelitas.

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada
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Jornada da Leitura 6.0 será realizada em abril 

Vem aí a 2ª edição da Jornada da Leitura 6.0, uma das atividades do Clube 
de Leitura 6.0 realizado em Ribeirão Preto (SP). O evento entre os dias 
26 e 28 de abril terá entre os convidados, o representante do Movimento 
#StopIdadismo em Portugal, José Carreira, e a escritora, antropóloga e 
colunista da Folha de S. Paulo, Mirian Goldenberg. O evento será transmitido 
pelo Facebook e YouTube, das 16 às 18 horas. Inscrições pelo site https://
observatoriodolivro.org.br/jornada-leitura-60

ONLINE

O Projeto Comprova, li-
derado pela  Associação Bra-
sileira de Jornalismo Inves-
tigativo (Abraji), lançou no 
fim de março a versão em 
português do MediaWise for 
Seniors – um programa de 
educação midiática gratuito 
desenvolvido para adultos, 
especialmente os maiores de 
50 anos. A atividade ocorre 
pela iniciativa de educação 
midiática digital voltada às 
redes sociais MediaWise, da 
organização sem fins lucrati-
vos Poynter Institute. 

O minicurso pelo aplica-
tivo de mensagens What-
sApp foi criado para ajudar 
as pessoas nessa faixa etária 
a distinguir fatos de boatos 
e a lidar com a desinforma-
ção compartilhada nas re-
des sociais. 

O curso é gratuito e qual-
quer pessoa que tenha uma 
conta no WhatsApp pode 
participar. As inscrições 
podem ser feitas pelo site 
do Comprova (https://pro-
jetocomprova.com.br/) a 
qualquer momento, pelos 
próximos 12 meses. A par-
tir da inscrição, e pelos 10 
dias seguintes, os partici-
pantes recebem vídeos e 
mensagens de texto pelo 
aplicativo com instruções 
e técnicas simples para de-
tectar conteúdos suspeitos 
e fazer verificações básicas. 
Essas lições diárias duram 
de 5 a 7 minutos. 

As aulas são conduzidas 
pelos jornalistas Lillian Wit-
te Fibe e Boris Casoy, em-
baixadores do programa no 
Brasil. O conteúdo foi pro-

Projeto Comprova lança minicurso 
de desinformação pelo WhatsApp 
Atividade, conduzida pelos jornalistas Lillian Witte Fibe e Boris Casoy, é voltada para maiores de 50 anos

cora da CNN Internacional, 
e Joan Lunden, ex-apresen-
tadora do Good Morning 
America, da rede ABC.

Com o slogan “Não pas-
se vergonha nos grupos – 
Aprenda a identificar boatos 
nas redes”, o minicurso pre-
tende ajudar esse público a 
entender como funcionam 
os algoritmos, como detectar 
golpes e teorias conspirató-
rias, ensinar a buscar fon-
tes confiáveis e orientar os 
participantes sobre como 
falar com amigos e familia-
res para evitar a dissemina-
ção de conteúdos falsos e 
enganosos. 

Para a presidente da Abraji, 
Natalia Mazotte, a educação 
midiática se tornou um foco 
de atuação relevante para a 
entidade. A desinformação, 
segundo ela, é pervasiva e 
atinge pessoas com dife-

Arquivo Pessoal

Divulgação

Boris Casoy e Lillian Witte Fibe são os instrutores do curso

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas nos próximos meses, basta ter acesso ao aplicativo

saúde+
maturidade

duzido em conjunto pelo 
MediaWise e pelo Projeto 
Comprova e é distribuído 
por WhatsApp a partir da 

plataforma Arist. Nos Es-
tados Unidos, uma versão 
do curso foi conduzida por 
Christiane Amanpour, ân-

rentes níveis de letramento 
digital, gerando impactos 
negativos nas relações e 
instituições. Já Alex Maha-
devan, gerente do progra-
ma MediaWise, pontua que 
o programa já teve versões 
em espanhol, inglês e fran-
cês. O minicurso é apoiado 
pela Meta. Mais detalhes no 
site projetocombrova.com.
br/minicurso.

Organizadores
O Projeto Comprova é 

uma iniciativa colaborativa 
e sem fins lucrativos, criada 
em 2018, que reúne jorna-

listas de 40 veículos de co-
municação para descobrir e 
investigar informações sus-
peitas sobre políticas públi-
cas, eleições presidenciais e 
a pandemia de Covid-19 
compartilhadas nas redes 
sociais ou por aplicativos 
de mensagens. O Compro-
va é liderado pela Abraji e 
financiado por Meta Jour-
nalism Project e Google 
News Initiative.

A MediaWise é uma ini-
ciativa de alfabetização em 
mídia digital do Poynter 
Institute. Saiba mais em 
poynter.org.

O Instituto Palavra Aberta 
criou em outubro do ano 
passado o EducaMídia 60+, 
um programa focado na 
promoção da educação 
midiática de pessoas acima 
de 60 anos. O objetivo da 
iniciativa, iniciada em 1 
de outubro, Dia Mundial 
da Pessoa Idosa, é torná-

-los aptos a ler e produzir 
informações de maneira 
reflexiva e responsável, 
participando assim da 
sociedade conectada.

No lançamento da ini-
ciativa, Patricia Blanco, 
presidente do instituto, 
destacou que a nova era 
de conexão tem promo-
vido debates e iniciativas 
para auxiliar esse público, 

Palavra Aberta tem 
projeto para 60+

e nesse contexto surgiu 
o EducaMídia60+ como 
uma prestação de serviço 
à sociedade.

A iniciativa trabalha 
com o conceito de edu-
cação midiática, que se 
refere a um conjunto de 
habilidades para acessar, 
analisar, criar e participar 
de maneira crítica do 
ambiente informacional 
e midiático em todos os 
seus formatos — dos 
impressos aos digitais.

O EducaMídia 60+ 
disponibiliza materiais 
gratuitos, como guias, 
cartilhas e outros recursos 
pedagógicos. Saiba mais 
no site: https://60mais.
educamidia.org.br/. 
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DISFUNÇÕES COGNITIVAS

Reprodução Instagram

Familiares do ator Bruce Willis, astro do cinema norte-americano, na imagem ao lado da ex-mulher, 
a também atriz, Demi Moore, anunciaram sua aposentadoria devido ao diagnóstico de afasia   

Desconhecimento 

da afasia é desafio

A família do ator americano 
Bruce Willis, de 67 anos, anunciou, 
no mês passado, sua aposenta-
doria depois do diagnóstico de 
afasia. Na última quarta-feira, foi 
a vez do cartunista Angeli, 65, 
também abandonar a carreira 
por conta da doença. Segundo 
Marco Túlio Cintra, médico 
geriatra e vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia (SBGG), trata-se 
de uma disfunção da linguagem, 
de origem neurológica, que 
causa alteração da compreensão 
ou da expressão das palavras, 
o que pode ocorrer de forma 
concomitante.

Entre os motivos para a 
afasia, Cintra cita traumatismo 
crânio-encefálico; traumas; 
acidente vascular encefálico, 
seja isquêmico ou hemorrágico; 
formas de demência como o 
Alzheimer que podem causar 
a disfunção em uma fase mais 
avançada; e algumas doen-
ças neurodegenerativas que 
levam a uma forma precoce 
de alteração da linguagem.

O especialista explicou que 
o cérebro tem várias funções 
cognitivas, como memória 
e aprendizagem e atenção, 
e a linguagem é um desses 
domínios. A forma da doença 
neurodegenerativa que atinge 
precocemente a linguagem, 
de acordo com Cintra, cor-
responde a um subgrupo de 
doenças conhecidas como 
afasia progressiva primária.

Na afasia progressiva primária, 
como explica Cintra há três 
tipos: a forma logopênica que 
é uma variante da Doença de 
Alzheimer precoce; e outras 
duas variantes, manifestações 
da demência frontotemporal, 
que são a forma gramática e a 
forma semântica. São doenças 
que variam pouco na forma 
como se inicia, segundo o 
médico geriatra, e também 

em exames de imagem são 
visualizados locais diferentes 
de acometimento cerebral.

Os problemas apresentados 
pelos pacientes variam de 
acordo com o tipo de afasia. 
Segundo o médico geriatra, 
na forma logopênica, por 
exemplo, há uma alteração 
grave da capacidade de repe-
tição, e na forma gramática, 
uma dificuldade intensa de 
expressar palavras, o que leva 
a uma fala muito laboriosa. 
Na forma semântica, há uma 
anomia grave, tornando difícil 
dar nome aos objetos, o que 
provoca uma fala alterada e 
de difícil compreensão.

Diagnóstico 
Para um diagnóstico correto, 

o especialista lembra que o 
profissional deve ter expertise 
no assunto. “Geralmente quem 
lida com demências são os 
psiquiatras com formação 
em psiquiatra geriátrica, os 
neurologistas com formação 
em neurologia cognitiva e os 
geriatras que se dedicam mais 
ao estudo da cognição. No 
meu caso, eu sou geriatra e 
nós temos por hábitos estudar 

esse tipo de enfermidade até 
pra poder fazer o diagnóstico 
correto”, afirma.

Embora possa estar rela-
cionada ao Alzheimer, que 
atinge geralmente pessoas 
acima dos 70 anos, Cintra 
explica que o as afasias pro-
gressivas geralmente afetam 
indivíduos um pouco mais 
jovens, principalmente na 
faixa etária entre 40 e 70 anos. 

O vice-presidente da SBGG 
conta que não há uma cura ou 
um tratamento curativo para a 
afasia. Por isso a importância 
do diagnóstico precoce. “Ge-
ralmente as pessoas com este 
problema ficam rondando de 
médico em médico por anos, 
em busca de um diagnóstico 
que não conseguem. O diag-
nóstico precoce vai ajudar a 
evitar tratamentos incorretos, 
e a orientar adequadamente 
o paciente e a família sobre 
como lidar com a situação”, 
salienta. 

Para o especialista, o conhe-
cimento da doença diminui 
o sofrimento do paciente e 
familiares, que podem com-
preender o que se passa e o 
que esperar: “Isso pode ajudar 

essas famílias e essas pessoas 
que têm esse problema. Atuar 
precocemente, dentro do pos-
sível, pode dar uma melhor 
qualidade de vida para essas 
pessoas”. 

A reabilitação pode ser um 
caminho, embora não haja 
comprovação, como alerta 
Cintra. “Eu acredito que rea-
bilitando esses pacientes, nós 
vamos ter ganhos em alguns 
sentidos, como maior possi-
bilidade de interação social, 
o que ajuda na qualidade de 
vida. É possível através da 
reabilitação tentar estimular 
o que está menos afetado na 
cognição desse paciente”, avalia. 

Outro ponto, destacado 
por Cintra, é a criação de 
estratégias para manter esse 
paciente o mais independente 
possível diante do compro-
metimento que ele apresenta. 

“A reabilitação é importante 
para a manutenção, dentro 
do possível da autonomia e 
independência, e tentar me-
lhorar a qualidade de vida. Mas 
não há tratamento curativo e 
a reabilitação não é capaz de 
reverter o quadro”, salienta o 
médico geriatra.

Katia Brito

A primeira fase da cam-
panha de Vacinação Contra 
a Influenza e o Sarampo, 
realizada pelo Ministério da 
Saúde, segue até o dia 30 de 
abril, voltada para idosos 
(pessoas com 60 anos ou 
mais) e trabalhadores de 
saúde. A imunização contra 
o sarampo é destinada aos 
trabalhadores, que devem 
atualizar a Caderneta de Va-
cinação. O principal objetivo 
da iniciativa é prevenir o 
surgimento de complicações 
decorrentes das doenças, 
evitando novos óbitos e 
possível pressão sobre o 
sistema de saúde.

O secretário de Vigilância 
em Saúde do ministério, 
Arnaldo Medeiros, explica 
que a segunda fase ocorrerá 
entre 2 de maio e 3 de junho, 
com a vacinação de pessoas 
de 14 grupos. Entre eles 
estão crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos, gestantes 
e professores, pessoas com 
comorbidade e com defi-
ciência permanente, povos 
indígenas, professores, Forças 
de segurança e salvamento e 
Forças Armadas, caminho-
neiros e trabalhadores de 
transporte coletivo rodoviário 
de passageiros urbano e de 

longo curso, trabalhadores 
portuários, funcionários do 
sistema prisional, adoles-
centes e jovens de 12 a 21 
anos de idade sob medidas 
socioeducativas e população 
privada de liberdade.

Este ano, além da vacina 
contra a gripe, as crianças 
também devem tomar a 
vacina contra o sarampo. 
Não há nenhuma contraindi-
cação em receber as vacinas 
contra a gripe e o sarampo 
de forma simultânea. Im-
portante lembrar que não 
existem vacinas contra a 
Covid-19 aprovadas para 
crianças menores que 5 anos, 
público-alvo da campanha 
de gripe e sarampo.

A aplicação das vacinas da 
gripe ou do sarampo junto 
com a da Covid-19 também 
pode ser feita no mesmo dia, 
de acordo com Medeiros. 
Segundo ele, pessoas acima 
de 12 anos não precisam 
cumprir intervalo entre os 
imunizantes. A exceção é para 
crianças entre 5 e 11 anos 
que sejam indígenas, que 
tenham alguma comorbidade 
ou deficiência, quando é re-
comendado esperar prazo de 
15 dias, após o imunizante 
da Covid-19.

Campanha encerra 
primeira etapa dia 30

Vacinação 

Primeiros grupos são idosos e profissionais da saúde 

Divulgação/PMMC

Especialista alerta que a disfunção da linguagem atinge, principalmente, 
pessoas na faixa etária de 40 e 70 anos, e pode ter como causa demências 
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