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DIA DAS MÃES

  Comércio de Mogi espera crescimento de 26%. Cidades, página 5

A Secretaria de Saúde de Suza-
no registrou aumento de 246,3% 
nos atendimentos oftalmológicos 
à crianças e adolescentes no pri-
meiro trimestre deste ano compa-
rado ao mesmo período de 2021. 
No primeiro trimestre do ano pas-
sado, o serviço público de oftal-
mologia de Suzano atendeu a 67 
crianças e adolescentes. Neste ano, 

145 crianças e 87 adolescentes já 
foram atendidos, totalizando 232 
consultas. A comparação mensal 
com maior contraste é a de março 
de 2021 com o mesmo mês deste 
ano. Foram apenas três atendimen-
tos no ano passado, duas crianças 
e um adolescente, enquanto em 
2022 este número saltou para 91. 
Cidades, página 6

Crescimento na ida a médicos especialistas de olhos foi proporcionada, especialmente, por jovens e crianças

Aumenta em 246% número de 
consultas a oftalmos em Suzano

O movimento global Leadership 
Summit, que oferece aos participan-
tes uma riqueza imensa de recursos 
de liderança, terá a primeira etapa 
em Mogi das Cruzes, nos dias 3 e 4 
de junho. O evento é uma mistura 
diversifi cada de educação em lide-
rança. Mundo Gospel, página 11

Global Leadership

IGREJA 
PROMOVE 
TREINAMENTO

13º salário Suzano

Primeira parcela do abono dos 
aposentados é antecipada

Ecopontos terão horários 
ampliados a partir de amanhã

Comércio do Alto Tietê recebeu com otimismo a 
antecipação do benefício. Cidades, página 6

Unidades vão passar a atender das 8 às 19 horas, de 
segunda a sexta-feira. Cidades, página 3
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OAB ITAQUÁ 
O presidente da 152ª subseção da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) Itaquaquecetuba, Jairo Satur-
nino Mendes, recebeu na última ter-
ça-feira a honraria de Cidadão Ita-
quaquecetubense, concedida pela 
Câmara Municipal, pelos serviços 
prestados em prol da comunidade 
no meio do Direito e na liderança 
da Casa do Advogado. A solenidade 
contou com a presença da advocacia 
local e foi uma iniciativa do vereador 
Edson de Souza Moura.

RONDA ESCOLAR
A Guarda Civil Municipal (GCM) de 
Poá retomou na última terça-feira, 
a Ronda Escolar junto aos estabe-
lecimentos de ensino da rede mu-
nicipal. A medida foi adotada após 
solicitação feita pela prefeita Mar-
cia Bin (PSDB) junto à secretária 
de Segurança Urbana, Marlene de 
Sant’Anna.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Para assegurar a qualidade da água 
captada e distribuída à população, o 
Serviço Municipal de Água e Esgoto 
(Semae) de Mogi das Cruzes fará, das 
8 horas da próxima terça-feira às 14 

horas de quinta, a limpeza e manu-
tenção preventiva de um dos poços 
(poço 2) que abastecem o bairro Boa 
Vista, no distrito de Biritiba Ussú.

 MAIO AMARELO
A Secretaria Municipal de Mobili-
dade Urbana inicia amanhã, às 9 
horas, as atividades do movimento 
Maio Amarelo em Mogi das Cruzes. 
Neste ano, a ação tem como tema 
“Juntos Salvamos Vidas”. Durante 
todo o mês, serão realizadas ações 
voltadas à educação para o trânsi-
to, à conscientização da população 
e à segurança viária. O lançamento 
da programação será realizado no 
novo espaço da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes.

ESGOTO
Treze residências da rua Doutor Si-
queira Campos, na Vila Júlia, em 
Poá, estão recebendo serviços da 
Sabesp para serem atendidas pela 
rede de esgoto da autarquia. A ação 
atende uma solicitação da prefeita 
Marcia Bin (PSDB) junto à Sabesp, 
após a chefe do Executivo municipal 
ter tomado ciência de um inquéri-
to civil no Ministério Público aberta 
na gestão anterior.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Alvorada nublada

D
urante a crise econômica brasileira, 
que já completa seu terceiro ano, 
sempre se desejou ver o “nascer 
do sol” da volta aos empregos, do 

reaquecimento da economia, longe do medo 
do descontrole da pandemia do coronavírus 
(Covid-19) que, para evitar a recessão, mui-
tos estiveram dispostos a trocar vidas por 
dividendos. A alvorada chegou, mas o sol 
brilha para todos?

O levantamento do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) 
marca mais uma vez um saldo positivo para 
o Alto Tietê, com mais de 2,4 mil vagas - 
sendo pouco mais de 136 mil novos em-
pregos registrados em todo o país no mês 
passado, de uma força de trabalho de mais 
de 41 milhões no Brasil.

Gestores públicos em todo o país buscam 
fazer a sua parte: buscam parcerias com a 
iniciativa privada para qualificação ou fomen-
tam a instalação de novos negócios, como 
ocorre em Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, 
Mogi das Cruzes e em toda a parte. Esta é 
uma das atribuições mais nobres de prefei-
tos e vereadores: promover a dignidade da 

população ao viabilizar os meios para que 
possam se sustentar, pagando suas dívidas.

No entanto, a empregabilidade sem a 
valorização do salário do trabalhador aca-
ba roubando o sabor da vitória sobre o de-
semprego e a miséria. A perda do poder de 
compra do trabalhador, de 21% em três 
anos, segundo levantamento da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 
somando o avanço da inflação no período, 
mostra que a economia brasileira apresenta 
um estado de eterna ansiedade: homens e 
mulheres trabalhando cada vez mais por sa-
lários cada vez menores, sem qualquer tipo 
de contrapartida por parte do poder público.

Quase todos buscam cumprir a sua parte 
neste grande acordo nacional que se chama 
viver em sociedade, como nos ensinaram 
nos bancos escolares, nos bancos de igreja: 
que a recompensa vem depois do trabalho 
árduo. Então, no fim da conta, quem lança 
as nuvens sobre a alvorada que por tanto 
tempo esperamos? É apenas a pandemia? É 
apenas a guerra? Ou há outros fatores que 
não são vistos ou não querem ser lembrados 
pela população?

O Espaço é a última fron-
teira a ser explorada pelo 
homem. A nossa “jornada 
nas estrelas” é bem curta 
em relação à imensidão do 
Cosmos, e jamais sairemos 
com nave espacial tripula-
da além do nosso sistema 
solar. Somente a Via Láctea 
contém entre 100 a 500 bi-
lhões de sóis além do nosso 
sol de 5ª grandeza. Cerca de 
um trilhão de outras galáxias 
se estendem pelo Universo. 

Em 1974, o programa 
espacial norte-americano 
enviou uma série de men-
sagens por meio de ondas 
de rádio, que tem a veloci-
dade da luz, para um grupo 
esférico de estrelas conheci-
do como Ml3; 25 mil anos 
de jornada para chegar e o 
mesmo tempo para o retorno 
à Terra, supondo haver vida 

A última fronteira

ARTIGO
Mauro Jordão

inteligente. Dave Hunt em 
seu livro “Cosmos, Criador 
e o Destino Humano” faz 
essa pergunta: “Será que é 
racional nossa geração in-
vestir enormes quantias de 
tempo e dinheiro em qual-
quer coisa que não dê retor-
no durante os próximos 50 
mil anos?” 

O programa espacial ten-
ta provar que a crença em 
Deus é uma hipótese desa-
tualizada e desnecessária 
para explicar o que quer 
que seja. Richard Dawkins, 
ateísta, disse: “Darwin ex-
plicou tudo sobre a vida na 
terra”. Darwin nada expli-
cou acerca da vida, o que ela 
é, como se originou, o seu 
propósito, porque se acaba, 
e se o seu término é o fim 
ou, além disso, se existe algo. 
Os evolucionistas rejeitam 

Deus como Criador, e sem 
explicação para a origem da 
vida afirmam que ela surgiu 
de forma espontânea. 

Louis Pasteur, 150 anos 
atrás, provou que a “gera-
ção espontânea” não pas-
sava de uma superstição. A 
lei da biogênese foi estabe-
lecida como fato científico 
inviolável que a vida surge 
tão somente de outra vida. 
Os ateístas sendo incapazes 
de contestar a validade des-
sa verdade aventam a possi-
bilidade de haver nela uma 
exceção que produziu a vida 
na Terra. Obviamente, isto é 
irracional e nada científico, 
porque nunca houve prova 
de exceção nessa lei. O tal 
do “elo perdido” jamais foi 
encontrado, por não existir, 
Deus colocou um abismo ge-
nético intransponível entre 
os animais e o homem.

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Luta Antimanicomial é tema 
na programação do Cineteatro
Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal Cultura preparou 
para este mês de maio uma 
programação temática para o 
Cineteatro Wilma Bentivegna 
(rua Paraná, 70 – Jardim Pau-
lista), especialmente voltada 
à Luta Antimanicomial, que 
reforça a defesa dos direitos 
das pessoas com sofrimento 
mental. Ao todo, serão 25 ses-
sões exibidas no equipamento 
neste mês, das quais cinco 
fazem parte da programação 
planejada para toda terça-feira, 
às 10 horas.

O mês se inicia com o filme 
“Nise: O Coração da Loucura”, 
que retrata a trajetória da 
psiquiatra Nise da Silveira. 
A profissional foi precurso-
ra da terapia ocupacional, 
utilizando-se do amor e da 
arte em uma época em que os 
pacientes eram submetidos a 
tratamentos de eletrochoque 
e lobotomia. A obra, que traz 
Glória Pires interpretando a 
personagem principal, será 
exibida gratuitamente na 
próxima terça-feira, às 10 horas. 

Cultura

Na semana seguinte, a 
programação especial traz 
o documentário “Estamira”, 
que aborda a vida de Estamira 
Gomes de Sousa, uma senhora 
com distúrbios mentais que 
vivia em um lixão no Rio 
de Janeiro. A obra é uma 
produção de José Padilha, 
diretor de “Tropa de Elite” e 
outros sucessos nacionais. O 
documentário será exibido no 
dia 10 de maio, às 10 horas. 

Na terça-feira seguinte 

(17/05), também às 10 ho-
ras, será a vez do filme “Toc 
Toc”, que trata com humor o 
Transtorno Obsessivo Com-
pulsivo (TOC). Os diferentes 
personagens trazem as formas 
de manifestação e, de uma 
maneira sensível, retratam o 
sofrimento e a dificuldade na 
convivência com o transtor-
no. Na penúltima terça-feira 
do mês (24/05), no mesmo 
horário, o cineteatro exibe 

“Garota, Interrompida”. 

Cineteatro fica na rua Paraná, 70 – Jardim Paulista

Wanderley Costa/Secop Suzano

Plataforma busca simplificar 
negócios e aumentar lucros

Ideia é poder ajudar empreendedores a gerenciar o negócio, acompanhando todas as etapas de produção

NEGÓCIOS ONLINE

Mogi - A pandemia do co-
ronavírus (Covid-19) trouxe 
uma nova necessidade para 
empresas de todos os setores, 
que foi a implantação de 
sistemas de vendas online 
para manter seus negócios. 
No entanto, a nova fron-
teira digital trouxe novos 
desafios para empresários e 
comerciantes para funcio-
nar com competitividade e 
lucros - para isso, uma nova 
ferramenta que visa ajudar 
no gerenciamento de todas 
as etapas do e-commerce 
com condições diferenciadas.

André Cruz, 45 anos, co-
meçou em 2017 uma nova 
proposta de e-commerce, 
levando em conta sua expe-
riência no ramo: enquanto 
as plataformas trabalham 
com sistemas diferentes para 
marketing digital, controle de 
estoque, métrica de consumo 
e outros pontos, elas também 
representavam uma prática 
que atinge tanto comerciantes 

e consumidores: a cobrança 
de taxas sobre cada compra 
e venda.

“Não queríamos criar uma 
plataforma sendo apenas o 

‘mal menor’, cobrando menos 
dos 10% sobre cada venda 
online que outros sistemas 
hoje utilizam. Buscamos im-
plantar um novo conceito, 

que é o de fornecer todas as 
ferramentas para o empresá-
rio poder acompanhar seu 
negócio, conversando entre 
si e levando resultados com 

rapidez e segurança, cobrando 
mensalmente uma mensalidade 
fixa, independentemente de 
ser uma compra pequena ou 
grande, cabendo a ele apenas 

fornecer o conteúdo”, explicou.
O sistema Guru, segundo 

seu criador e CEO, permi-
tiu que em 2021 mais de 
 R$ 16 milhões fossem eco-
nomizados pelos mais de 
250 clientes que utilizam o 
sistema, permitindo que este 
valor pudesse ser reinvestido 
e dividido. “Estamos hoje 
começando a educar sobre a 
opção que oferecemos, onde 
o vendedor não precisa ficar 
refém de cada venda que 
faz pela internet, que não 
precisa investir um caminhão 
de dinheiro e esperar muito 
tempo para ter retorno”.

Perguntado sobre as ex-
pectativas para o mercado na 
região do Alto Tietê, o grande 
número de empresas situadas 
na região, com mais de 1,7 mil 
estabelecimentos comerciais 
e indústrias abre uma nova 
oportunidade para garantir 
que as empresas vençam a 
barreira dos cinco anos de 
funcionamento, devido à 
burocracia e a competitividade 
no mercado. 

André Diniz

Com competitividade cada vez mais forte, e lucros enxutos, empreendedores tem de melhorar o processo

Mogi News/Arquivo

Meio Ambiente amplia 
horário de funcionamento
Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
anunciou a ampliação do 
horário de funcionamento 
dos ecopontos. A partir do 
dia 2 de maio, todos passam 
a atender de segunda a sexta-

-feira, das 8 às 19 horas. A 
alteração também se estende 
sobre os materiais aceitos na 
unidade do Boa Vista, que 
anteriormente era voltada 
exclusivamente para o reco-
lhimento de pneus, e agora 
também acolherá outros itens 
inservíveis, como recicláveis 
e restos da construção civil.

Atualmente, a Prefeitura 
conta com quatro postos para 
o descarte de resíduos que 
não são atendidos pela coleta 
seletiva comum, localizados 
nas regiões do Parque Maria 
Helena (rua Antônio Fran-
cisco dos Santos, 186), na 
Marginal do Una (rua Afonso 
Nícola Redondo, s/n – Vila 
Figueira), no Jardim Dona 
Benta (estrada Takashi Kobata, 
183) e no Boa Vista (rua Vitor 
Miguelino, 553).

Ecopontos

A iniciativa busca contribuir 
com a preservação ambiental 
por meio da destinação correta 
de materiais diversos (até 1 
m³/dia), de poda e jardina-
gem, móveis, eletroeletrônicos, 
recicláveis, óleo de cozinha, 
pilhas e baterias. Além dos 
equipamentos físicos, o projeto 
conta com o apoio da Ope-
ração Cata-Treco, que faz o 
recolhimento itinerante destes 
itens, percorrendo os bairros.

Só no primeiro trimestre 
deste ano, mais de 570 to-
neladas foram recebidas nos 

ecopontos e a expectativa 
é aumentar este montante 
com a mudança do horário 
de funcionamento, conforme 
explica o secretário de Meio 
Ambiente, André Chiang. 
“Esta ampliação era um pedido 
antigo dos moradores e que 
conseguimos viabilizar neste 
momento. Com a expansão 
para além do horário comer-
cial, esperamos que a adesão 
seja maior, inibindo crimes 
ambientais como o descarte 
em pontos viciados”, explicou 
Chiang.

Unidade do Boa Vista fica na rua Vitor Miguelino, 553

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Servidores entrarão com ação 
contra comentários ofensivos 
Caso está sendo apurado pela Secretaria de Saúde; os dois servidores atacados entraram com ação conjunta 

PRECONCEITO 

Mogi - Dois servidores do 
Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ) de Mogi das 
Cruzes foram vítimas de 
misoginia e homofobia na 
última semana. Um print 
que circula nas redes sociais 
mostra uma conversa do 
médico veterinário Eduardo 
Sigahi. Nas imagens, Sigahi 
compara dois colegas, Thiago 
Batalha e Margareth Cunha, 
diretora do CCZ, com ani-
mais, de forma pejorativa. O 
comentário teria ocorrido em 
uma conversa privada entre 
o veterinário e outro servidor 
público. 

Thiago Batalha, chefe de 
divisão na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, relatou ao Portal 
News que descobriu o caso por 
intermédio de conhecidos. Ele 
informou que acionará judi-
cialmente o responsável pelos 
comentários: “Já tenho um 

advogado, ele está cuidando 
do caso”, explicou. O chefe de 
divisão afirmou que o objetivo 
da ação é conscientizar sobre 
o crime de homofobia para 
que as pessoas aprendam 
e não façam brincadeiras 
acreditando na impunidade. 

Sigahi, segundo Thiago, 
entrou em contato para se 
desculpar, mas para ele, não 
foi válido, já que houve a ex-
posição e o ataque. “Os casos 
de homofobia têm crescido 
no Brasil e se as pessoas não 
tomarem atitudes drásticas 
em relação às brincadeiras, 
que fantasiam o preconceito, 
simplesmente as pessoas terão 
liberdade e se acharão no 
direito de maltratar umas às 
outras sem nenhum tipo de 
sanção”, afirmou o servidor. 

Para o advogado Sylvio 
Alkimin, que representa Mar-
gareth e Thiago, qualquer tipo 
de preconceito e discrimina-
ção deve ser punido: “Foi 

realizada uma Notitia Criminis 
(Notícia Crime), levando ao 
conhecimento da autoridade 
policial o ocorrido e provas 
digitais preservadas”.

Repercussão
A vereadora Malu Fer-

nandes (SD) fez uma fala de 

repúdio contra os comentários 
misóginos e homofóbicos do 
veterinário, na última quarta-

-feira, na Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes, e prestou 
solidariedade aos servidores 
citados na mensagem. 

Na última sexta-feira, o Fórum 
Mogiano LGBT também veio a 

público repudiar as mensagens 
envolvendo os servidores. A 
organização solicitou em nota 
que não apenas providên-
cias judiciais fossem tomadas, 
defendendo também que o 
funcionário responsável pelos 
comentários fosse punido pela 
prefeitura. “Ele foi desrespeitoso 

com esses servidores, mesmo 
que o objetivo fosse brincadeira. 
Tudo tem limite”, diz o texto.

Resposta
Em nota, divulgada nas redes 

sociais, na última quinta-feira, 
o veterinário Eduardo Sigahi 
explicou que o comentário 
que viralizou era para ser uma 
brincadeira, e reconheceu que 
o conteúdo era de mal gosto, 
misógino, homofóbico, imaturo 
e covarde. O médico também 
afirmou que tinha consciência 
que nada justificava seu com-
portamento. O veterinário 
encerrou a nota informando 
que já havia contatado os 
envolvidos individualmente 
e pedido desculpas.

A reportagem do Portal 
News entrou em contato com 
a Prefeitura de Mogi das Cru-
zes, que afirmou que o caso 
envolvendo os servidores do 
CCZ está sendo apurado pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

Raissa Sandara

Conversa divulgada de médico veterinário tem mensagem misógina e homofóbica 

Reprodução

1 º  D E  M A I O

DIA MUNDIAL DO TRABALHO
A NGK do Brasil deseja um ótimo dia para todos os 

trabalhadores e entende que cada dia de trabalho

deve ser comemorado!

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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Feira de Artesanato da Apae 
está de volta após 2 anos
Mogi - A Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) volta a promover a 
Feira de Artesanato e Varie-
dades “Esther Bassi Casella”, 
depois de dois anos sem 
ser realizada por causa da 
pandemia. Agendada para 
ocorrer na próxima semana, 
de quinta até sábado. A feira 
está em sua 17ª edição e vai 
reunir 70 expositores. O 
evento beneficente, organi-
zado pelo Clube de Mães da 
Apae Mogiana, ocorrerá das 
14 às 20 horas, na Quadra 
de Esportes da organização 
social. A entrada é gratuita. 

O Clube de Mães da APAE 
de Mogi das Cruzes conta 
com o trabalho voluntário de 
mães que fazem artesanato 
para vender na feira. São 
elas que ficam no comando 
do evento. Os artesãos de 
Mogi e região irão participar, 
expondo os mais variados 
trabalhos artesanais, como 
patchwork, bordados (ponto-

-cruz e em crivo), bolsas e 

Beneficente 

nécessaires, crochê, biscuit, 
bijuterias; trabalhos em 
E.V.A e tear, bonecas de 
pano, oshibana, chinelos 
personalizados, caixas para 
decoração em MDF, sabonetes 
e aromatizador de ambientes 
e sabonetes personalizados 
e flores naturais.

O evento terá, ainda, uma 
Praça de Alimentação, onde 
serão comercializados quitutes 
como pastel, lanche de pernil, 
temaki e sushi, salgados e 

tortas e doces árabes. Além 
de ajudar a Apae, pois 20% 
do valor total das vendas dos 
expositores é revertido em 
seu benefício, e valorizar e 
prestigiar o artesanato local, 
é uma ótima oportunidade 
para adquirir um presente 
para o Dia das Mães, que 
será celebrado no próximo 
domingo, dia 8 de maio.

A instituição fica na rua 
Carmem Moura Santos, 134, 
Jardim Betânia. 

Clube de Mães da Apae conta com trabalho voluntário 

Divulgação

Comércio estima alta de 

26% nas vendas da data

Região - O Dia das Mães está 
chegando e a expectativa do 
comércio de Mogi das Cruzes 
e Suzano é de que haja um 
aumento significativo nas 
vendas para este ano. Com o 
comércio e o setor de prestação 
de serviços totalmente aberto, 
é possível que as vendas voltem 
ao mesmo patamar, ou até 
mesmo superem o período 
pré-pandemia do coronavírus, 
em 2019.

O crescimento nas vendas, 
em relação a 2021 e 2020, é 
esperado em todas as áreas, já 
que a data envolve a venda de 
eletrodomésticos, eletrônicos, 
alimentos, vestuário, papelaria, 
beleza e estética, entre outros 
setores. A Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo (Fecomercio) aponta 
que pode haver um crescimento 
de 26% nas vendas em relação 
ao anos anteriores.

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 

Dia das Mães

estima uma alta entre 12% e 
20% nas vendas do Dia das 
Mães, em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. Tradicionalmente, 
os setores mais aquecidos são 
vestuário, calçado, perfumaria 
e floricultura. Para estimular e 
atrair mais consumidores para 
as lojas mogianas, a ACMC 
mantém a campanha “Mogi 
Show de Bola”, que integra o 
projeto Compre no Comércio 

Local e contempla as principais 
datas do varejo. A lista de 
estabelecimentos está no site 
da ACM (www.acmc.com.br).

Já em Suzano, a Associação 
Comercial (ACE) possui a cam-
panha permanente “Compre 
em Suzano”, que incentiva 
o consumo nas lojas e pres-
tadoras de serviço locais. O 
município possui mais de seis 
mil empreendimentos ativos 
nas mais diversas áreas. 

Aline Sabino

Floriculturas devem ter aumento nas vendas na data

Mariana Acioli

Estado envia projeto para Alesp 
sobre expansão de ferrovias
Grupo prepara plano estratégico; região enfrenta desafios com cobertura de trens de passageiros e transporte de cargas

MOBILIDADE

Alto Tietê - Com o intuito 
de dar suporte ao Plano 
Estratégico Ferroviário do 
Estado de São Paulo (PEF/
SP), a Secretaria de Estado 
de Logística e Transportes 
enviou nesta semana um 
projeto de Lei à Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp) sobre a 
expansão das linhas ferro-
viárias para transporte de 
passageiros e cargas.

O Grupo de Trabalho 
Ferrovias de SP formado 
pela secretaria estadual tem 
apresentado o plano do 
Palácio dos Bandeirantes 
em reuniões técnicas com 
prefeitos e entidades, com 
o intuito de reativar a ma-
lha ferroviária inoperante 
nas cidades do Estado. O 
plano segue a tendência de 
uma nova legislação federal 
sobre os custos do trans-
porte ferroviário de cargas 
e passageiros, e o Plano de 
Ação prevê investimentos 
privados de R$70 bilhões 

Objetivo é reativar a malha ferroviária inoperante nas cidades do Estado

em todo o Estado, com a 
maior parte em cinco regiões 
metropolitanas, entre elas 
a Grande São Paulo.

O plano integrado inclui 
a criação de trens intermu-
nicipais ligando a capital a 
Campinas, Sorocaba, Santos 

e São José dos Campos, 
linhas expressas de cargas, 
além de 13 pátios rodo-
ferroviários, mesclando o 
uso de caminhões fora das 
cidades para reduzir os 
custos do transporte. Nos 
levantamentos do grupo de 

trabalho, consta que mais de 
2,5 mil quilômetros de trilhos 
encontram-se inoperantes, 
com baixa capacidade ou 
ociosos, contrastando com a 
malha ativa de trilhos, que 
é de mais de 2,3 mil km.

O transporte ferroviário 

no Alto Tietê, além do fator 
histórico de povoamento no 
final do século XIX e início 
do século XX, apresenta 
interesse na revitalização 
da utilização da malha fer-
roviária, onde duas linhas 
de transporte de passageiros 
atendem à região: a Linha 
11-Coral (que cobre as 
cidades de Mogi das Cru-
zes, Suzano, Poá e Ferraz 

de Vasconcelos), e a Linha 
12-Safira, para Itaquá e Poá.

Recentemente, a Câmara 
de Vereadores de Mogi 
das Cruzes apresentou 
uma moção de apelo ao 
governo do Estado para o 
prolongamento da Linha 
11, que hoje termina na 
estação Estudantes, para 
além do distrito de Cézar 
de Souza, na região leste 
da cidade. Em relação ao 
trecho leste do Ferroanel, 
incluído nos estudos do 
Grupo de Trabalho, há a 
possibilidade de ser im-
plantado no município 
de Arujá. 

A reportagem entrou em 
contato com a Secretaria 
de Estado de Logística e 
Transportes para saber como 
as cidades do Alto Tietê 
poderão ser contempladas 
com o plano. No entanto, 
o projeto final ainda está 
em análise pelo grupo de 
trabalho, e o projeto en-
viado à Alesp ainda está 
em análise e espera pela 
votação. 

André Diniz
Ministério da Infraestrutura

Ação prevê 
investimentos 
privados de 
R$70 bilhões 
em todo o 
Estado
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Consultas a oftalmologistas 
cresce entre crianças e jovens
Em comparação ao primeiro trimestre de 2021, o mesmo período deste ano registrou aumento de 246,3%

SAÚDE

Região - A Secretaria de Saúde 
de Suzano registrou aumento 
de 246,3% nos atendimentos 
oftalmológicos à crianças e 
adolescentes no primeiro 
trimestre deste ano compa-
rado ao mesmo período de 
2021. No primeiro trimestre 
do ano passado, o serviço 
público de oftalmologia de 
Suzano atendeu a 67 crianças 
e adolescentes. Neste ano, 
145 crianças e 87 adoles-
centes já foram atendidos, 
totalizando 232 consultas. Na 
Grande São Paulo, o serviço 
estadual Corujão da Saúde 
preencheu, desde janeiro, 16,7 
mil vagas das 17,6 consultas 
oftalmológicas disponíveis 
para todas as idades.

Em Suzano, a comparação 
mensal com maior contraste 
é a de março de 2021 com o 
mesmo mês deste ano. Foram 
apenas três atendimentos no 
ano passado, dois a crianças 
e um a adolescente, enquanto 
em 2022 este número saltou 

para 91, sendo 63 crianças 
e 28 adolescentes atendidos.

A médica oftalmologista 
da Prefeitura de Bom Jesus 
dos Perdões, município de 
São Paulo, e residente em 
Suzano há menos de um 
mês, dra. Gisele de Paula e 
Silva, atribuiu o aumento 
das consultas a melhora do 
serviço público na forma 
de atendimento e a dimi-
nuição da taxa de contágio 
da Covid-19. Segundo ela, 
são fatores que podem ter 
aumentado a coragem dos 
pais em procurar postos 

de atendimento, visto que 
durante a pandemia, o nú-
mero de atendimentos dela 
diminuiu 43%.

Outro fator importan-
te apontado pela especialista 
é o aumento de queixa das 

crianças. “É de conhecimento, 
pela revista do Conselho 
Brasileiro de Oftalmolo-
gia (CBO), o aumento de 
crianças e adolescentes com 
indicação de prescrição de 
óculos. Esse aumento seria 

devido ao aumento de telas: 
notebook, smartphones e 
tablets”, explicou.

Gisele também destacou 
outro estudo: “Foi realiza-
do um trabalho recente na 
China com 120 mil crianças 

e no período da pandemia 
houve um aumento de três 
vezes nos casos de miopia 
em crianças de 6 a 8 anos de 
idade. Seria aconselhável ter 
ao menos uma consulta de 
rotina anual para medir visão 
e orientações dependendo 
de cada caso” recomendou a 
médica oftalmologista. Segundo 
ela, são indicações de que a 
criança poderá desenvolver 
algum tipo de doença, como 
visão baixa para longe e dor 
de cabeça, e ainda dificuldade 
no aprendizado.

Poá
No ano passado, a Secretária 

da Saúde de Poá não ofereceu 
serviço oftalmológico, e ca-
sos foram encaminhados ao 
Sistema Central de Regulação 
de Ofertas Serviços de Saúde 
(Cross) para atendimento 
em outros serviços da região. 
Neste ano, Poá registrou 71 
atendimentos no primeiro 
trimestre, sendo 43 a crianças 
e 28 a adolescentes.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

Especialista recomenda que crianças e adolescentes tenham pelo menos uma 

Banco de Imagens Pixabay

O comércio avalia com 
otimismo a injeção de recursos 
que a economia regional deve 
receber com a antecipação 
da primeira parcela do 13º 
salário para aposentados e 
pensionistas, pelo Instituto 
Nacional de Seguro Social 
(INSS). No Estado de São 
Paulo, de acordo com o 
órgão, o valor pago será de 
pouco mais de R$ 8 bilhões, 
atendendo 7,4 milhões de 
beneficiários. Levando em 
contato o total de 645 muni-
cípios do Estado, a média de 
pagamento por cidade deve 
ser de aproximadamente  
R$ 12,5 milhões. Assim, os 
aposentados das dez cidades 
da região podem receber 
aproximadamente R$ 125 
milhões. 

O pagamento da primeira 
parcela começou a ser feito na 
última segunda-feira, e segue 
até o dia 6 de maio. Mais de 
31 milhões de cidadãos serão 
beneficiados no país. Pessoas 
que recebem o Benefício 
de Prestação Continuada 

Antecipação do 13º deve movimentar a economia
Alto Tietê 

pessoas utilizarão o dinheiro 
para comprar itens básicos 
como alimentos”, avaliou. 
Porém, a expectativa da 
associação é que parte desses 
valores seja destinada para 

do município, incluindo 
o comércio. “O impacto 
desses recursos no setor 
será afetado pela alta da 
inflação e o endividamento 
das famílias, já que muitas 

(BPC) não estão incluídas 
na antecipação. Em âmbito 
nacional, serão injetados 
mais de R$ 56,7 bilhões 
na economia, referentes a 
todo 13º salário. A segunda 
parcela deve começar a ser 
paga entre o fim de maio e 
o começo de junho.

Para Fádua Sleiman, pre-
sidente da Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC), o adiantamento 
é uma importante contri-
buição para a economia 

Ingrid Leone

realizar compras, inclusive, 
para o Dia das Mães que será 
celebrado no dia 8 de maio.

A Associação Comercial e 
Empresarial de Suzano (Ace 
Suzano) também destacou 

que, com a primeira parcela, 
o fluxo de caixa de inúmeros 
setores já pode melhorar 
muito, especialmente no 
período entre abril e maio. 
Para a entidade, o adianta-
mento é muito significativo 
e de grande importância 
para a população, seja para 
o pagamento de contas ou 
a organização de despesas 
familiares. A recomendação 
é que haja cautela nos gastos. 

O professor e coordenador 
dos Cursos de Administração 
e de Ciências Contábeis da 
Faculdade Piaget de Suzano, 
Robinson Fernandes Morais 
Guedes, alertou que com a 
antecipação do 13º salário, 
essas pessoas não terão di-
nheiro em novembro, que, 
originalmente é o mês da 
primeira parcela. Ele também 
recomendou cautela para 
que não falte dinheiro no 
período das festas natalinas 
e final de ano.

Os interessado em verificar 
o benefício e a antecipação 
do 13°, podem acessar o 
extrato do Meu INSS, no 
aplicativo ou pelo portal 

Primeira parcela será paga até 6 de maio, e a segunda começa no fim de maio

 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Comparação 
mensal com 
maior contraste 
é a de março 
de 2021 com 
o mesmo mês 
deste ano.

Aposentados 
das dez cidades 
da região 
podem receber 
aproximadamente 
R$ 125 milhões.
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

O colégio começa a ser arrumado para o grande dia da apresentação do 

concurso de talentos das meninas.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Iolanda leva Joaquim para o hospital. Margô diz a Rafael que Iolanda não 

pode ajudá-lo. A polícia revista o engenho de Violeta. O delegado e seus 

homens são hostis com Felicidade e Letícia, e Onofre se arrepende da 

denúncia. Joaquim tenta subornar Iolanda. Mércia percebe o carinho de 

Tenório por Olívia. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Flávia estranha o comportamento de Paula, depois da empresária saber a 

verdade sobre a fi lha. Tina decide sair com Roni e Neném não gosta. Celina 

afi rma a Daniel que Guilherme precisa ser interditado. Neném convence 

Nedda a não aceitar dinheiro de Roni. Flávia diz que não perdoará sua mãe 

e Paula fi ca arrasada. 

GLOBO, 21H00

Pantanal 
Jove consegue convencer Juma a deixar que ele frequente sua casa. 

Madeleine decide manter Zaquieu na mansão. Juma fala de Jove para 

Muda. Zaquieu ajuda Madeleine com sua nova live. Guta sente ciúmes de 

Juma e discute com Jove.

RECORD, 21H

Reis

Abner se sente confi ante para reinar. Samuel toma atitude contra os próprios 

fi lhos. Naás tem um encontro com Luciér. Saul se aproxima de Samuel.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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LCAJ

MALHAFINA

IAUGARUN

NSLROOT

QUARENTENA

RECEIORR

LRRSUOR

BAGADEPTO

AERESEM

INFANTARIA

IDOOELIN

ECFOOT

INCITARI

ROVAABC

VANDALISMO

Vasilha
para aque-
cer água
ao fogo

Supri-
mento do
traje do 

astronauta

Pasta de
arquivos

infectados
por vírus

Gugu Libe-
rato, apre-
sentador

de TV

Tipo de
bombom

fino

Religiosas
que diri-
gem um
convento

Sentimen-
to da

pessoa
hesitante

O jogo co-
mo a pa-

ciência, do
Windows

Rafael
Rabelo,

violonista 
fluminense

Indício
visível 
de ner-
vosismo

Bolsa, 
em inglês

Que se-
gue uma
doutrina

A ação do
cigarro
sobre o 

organismo

Partícula
(?), tipo 

de emissão
radioativa

Respira
em um
ritmo
curto

A última
porção do
intestino
delgado

Benito
Mussolini,

ditador
fascista

Crime de 
destruição

do bem
público

(?) e E: as
classes
pobres
(Econ.)

Cartilha ru-
dimentar
da alfa-

betização

Ramalho
Ortigão,
escritor

O tempo
passado

Instigar;
encorajar

Aeroporto
(abrev.)

Tropa de
lutas a pé

Significa "certo" na
correção da prova

(?)-stop: o voo sem
escalas (inglês)

Pé, em
inglês

Análogo;
parecido

Oersted (símbolo)

"O (?)", poema épico
de Basílio da Gama,

falecido em 1795

Em (?):
em volta

"Museu",
em Masp

Raiz, em
inglês

Região
brasileira

Poeta de "Os Sapos", 
declamado na Semana

de Arte
ModernaDestino

de decla-
rações

inconsis-
tentes 

do IRPF

Opção para festejar o
Dia dos Namorados

D. Maria (?): a
Rainha Louca (Hist.)

3/bag — non. 4/foot — root. 6/casual. 7/uraguai. 10/quarentena.

Para mim os homens 

caminham pela face da 

Terra em fila indiana.

Cada um carregando uma 

sacola na frente e outra 

atrás.

Na sacola da frente, 

nós colocamos as nossas 

qualidades.

Na sacola de trás 

guardamos os nossos 

defeitos.

Por isso durante a jornada 

pela vida, mantemos os 

olhos fixos nas virtudes que 

possuímos, presas em nosso 

peito.

MOMENTO
especial

FILA INDIANA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES:

ROBERTO NAKAMURA

DIA 02 

CLAUDIA APARECIDA LOPES AGUIAR

Hoje um novo ciclo se inicia! Aproveite essa oportunidade 

para agradecer pela vida e para pensar em novos objetivos!  

Parabéns!

“ Faça mais do que simplesmente 
acreditar, tenha fé.”

 cultura@jornaldat.com.br

Ao mesmo tempo, 

reparamos impiedosamente 

nas costas do companheiro 

que está adiante, todos os 

defeitos que ele possui.

E nos julgamos melhores 

que ele, sem perceber que 

a pessoa andando atrás de 

nós, está pensando a mesma 

coisa a nosso respeito.

Mude ainda dá tempo, e 

não esqueça...

Sorria !!! ...
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Poá estreia na Superliga de Vôlei Adaptado

O município de Poá estreou na última sexta-feira na Superliga de Vôlei 
Adaptado da Melhor Idade, na categoria Masculino 68+. A cidade teve 
representantes também nas categorias Feminino 58+ e 68+. A competição 
que foi promovida pela Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado (CBVA), 
em Santo André. O secretário de Esportes, Ariel Borges, destacou que 
o torneio conta com a participação de mais de 50 cidades e tem como 
destaque a integração entre os participantes. saúde+

maturidade

A participação dos elei-
tores com 70 anos ou mais, 
embora não seja obrigatória, 
vem crescendo nas últimas 
votações. Para a presidente 
do Conselho Municipal do 
Idoso de Mogi das Cruzes, 
Juraci Fernandes de Almeida, 
esta é uma boa notícia. “Mui-
tos idosos fazem questão de 
votar, e pudemos observar 
isso nas últimas eleições, onde 
mesmo não sendo obrigados 
por já terem completado 70 
anos, estavam lá exercendo 
a sua cidadania”, destacou.

A recomendação de Juraci, 
que também é coordenadora 
da Universidade Aberta à 
Integração (Unai), é para 
que o idoso não abra mão 
desse direito: “Voto é poder, 
portanto, ao deixar de votar 
o idoso diminui potencial-
mente seu peso político. O 
voto do cidadão idoso, em 
especial daqueles que não 
têm mais a obrigação do 
voto, expressa para toda a 
sociedade a busca de continuar 
sendo ativo, útil, autor de 
mudanças e acima de tudo 
formador da sua própria 
soberania”, salientou.

Para Afonso Pola, sociólogo 
e professor, “nunca é demais 
afirmar que, a participa-
ção consciente das pessoas 
no processo eleitoral é de 
fundamental importância 
para o fortalecimento da 
democracia”. O eleitor maior 
de 70 anos, ao exercer o 
direito ao voto, segundo ele, 
contribui para transformar 
o cenário político, social e 
econômico do Brasil. “O voto 

Participação de eleitores com mais 
70 anos é exercício de cidadania  

Eleições 2022 Fator de risco

Regularização
Quem deseja votar nas 

eleições de outubro, que 
vai definir o presidente da 
República, governadores, se-
nadores e deputados federais 
e estaduais, deve verificar no 
aplicativo e-Título ou no site 
do TSE (https://www.tse.jus.
br/) se há alguma pendên-
cia. É possível regularizar 
a situação até a próxima 
quarta-feira, dia 4 de maio.

O analista do TSE frisou 
que a biometria está suspensa, 
e quem não fez o cadastro 
biométrico, não tem o título 
cancelado, como também 
não houve o cancelamento 
para os maiores de 70.  

Para quem precisa de locais 
de votação com maior aces-
sibilidade para votação, será 
possível fazer a solicitação 
entre os dias 18 de julho e 
18 de agosto.

Pola avaliou ainda que 
apesar do número ainda ser 
pequeno, a quantidade de 
candidatos que apresentam 
propostas voltadas para esse 
segmento aumenta a cada 
eleição. Quanto maior for 
a participação dos eleitores 
com mais de 70 anos, de 
acordo com o sociólogo, 
maior será a visibilidade 
das demandas. 

O analista do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Diogo Crunivel, disse que 
o aumento ocorre em razão 
da inversão da pirâmide 
etária do país. Em 2020, 
eles representaram 9,13% 
do eleitorado, e em 2018, 
8,16%. Pola ressaltou o en-
velhecimento da população, 
resultado da combinação 
entre a queda na taxa de 
natalidade e o aumento da 
expectativa de vida. 

do idoso é fundamental para 
eleger representantes que 
demonstrem preocupação e 
compromisso com políticas 
públicas voltadas para esse 
segmento”, afirmou. 

Um alerta importante do 
professor é sobre as fake news. 
É fundamental checar todo o 
conteúdo antes de compar-
tilhar. “Como esse segmento 
tem menor familiaridade 
com a internet e as redes 
sociais, são mais suscetíveis 
às famosas fake news. Eles 
recebem informações falsas 
e acabam compartilhando 
sem a devida checagem. 
Se está nas redes sociais, 
eles geralmente acreditam. 
Um estudo desenvolvido 
por pesquisadores da Uni-
versidade Princeton e da 
Universidade de Nova York, 
ambas nos EUA, confirma 
essa impressão”, destacou.

Katia Brito

Número de idosos com 70 anos ou mais que vão às urnas vêm aumentando

dsdsd

A Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC) aproveitou 
o Dia Nacional de Prevenção 
e Combate à Hipertensão 
Arterial, na última terça-feira, 
dia 26 de abril, para alertar 
sobre o tema. Segundo a car-
diologista Lucélia Magalhães, 
presidente do Departamento 
de Hipertensão Arterial (DHA) 
da SBC, há ligações entre a 
pressão arterial e a Covid-19. 
Uma delas é que em 2020 
ficou claro que a hipertensão 
arterial foi o fator de risco 
mais importante para a morte 
de pacientes com Covid-19. 

No fim de 2021 e início 
de 2022, percebeu-se que 
pessoas que não tinham 
nenhum histórico de hi-
pertensão arterial, mas que 
tiveram Covid-19 confirmada, 
começaram a apresentar 
pressão alta. Estudos recentes 
mostram que a Covid-19 
facilita o desenvolvimento 
de hipertensão e de doenças 
crônicas, como diabetes.

Além do histórico familiar, 
a pressão arterial tem como 
fator de risco o aumento do 
peso e a ingestão exagerada 
de sal, além do estresse e o 
sedentarismo. Na alimentação, 
o ideal é ingerir fruta, vegetal 
ou legume pelo menos três 
vezes ao dia, o que melhora a 
circulação sanguínea, princi-
palmente na região do cérebro, 
reduzindo a incidência de 
acidente vascular cerebral 
(AVC) e outras condições 
complicadoras.

No Brasil, 60% da popu-
lação idosa tem hipertensão 
arterial. Se a pessoa teve 
Covid-19, o cardiologista 
deve verificar se ficou algu-
ma sequela, como também 
se é Covid longa (sintomas 
que duram mais de quatro 
semanas). Sequelas podem 
ocorrer com mais frequência 
em idosos. A hipotensão, 
ou seja, a baixa de pressão 
arterial, também traz riscos 
para as pessoas 60+. 

Hipertensão arterial 
está ligada à Covid-19

Presidente do Conselho do Idoso de Mogi e sociólogo recomendam a ida 
às urnas, mesmo sendo facultativo, para fortalecer da democracia 

Acompanhamento médico para idosos é fundamental 

Divulgação
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Igreja promove o treinamento 
The Global Leadership Summit 

Especialistas em liderança de nível global compartilharão sua sabedoria através de palestras de alto impacto 

MOGI DAS CRUZES

O movimento global Lea-
dership Summit, que aconte-
ce durante todo o ano e ofe-
rece aos participantes uma 
riqueza imensa de recursos 
de liderança, terá a primeira 
etapa em Mogi das Cruzes, 
nos dias 3 e 4 de junho. O 
evento é uma mistura única 
e diversifi cada de educação 
em liderança, globalmente 
acessível em quase todos os 
setores da sociedade. As ins-
crições podem ser feitas por 
meio do site www.sobecoma-
gente.com.br.

Segundo o doutor em Teo-
logia Leandro Tarrataca, um 
dos organizadores do evento, 
quando um líder melhora, não 
importando onde exerça sua 
infl uência, as empresas dei-
xam uma marca positiva, as 
comunidades são transforma-
das e as pessoas prosperam. 

“A infl uência está no centro 
da liderança e onde quer que 
esteja investida seja na famí-
lia, igreja, trabalho, escola, se 
tem o poder de mudar vidas”, 
considerou.

The Global Leadership Sum-
mit 2022 apresenta palestrantes 
mundialmente renomados em 
diferentes áreas que compar-
tilharão sua sabedoria através 
de palestras de alto impacto 
de forma prática, capacitando 
e alavancando o desenvolvi-
mento de sua liderança. “Ao 
acompanhar presencialmen-
te ou online, o participante 

“A influência está no centro da liderança e tem o poder 
de mudar vidas”, diz Leandro Tarrataca organizador

Craig Groeschel, fundador Dra. Francesca Gino Rick Wilkerson

Shola Richards, fundador

Bianca Juarez, pastora Richard Montañez

Michele Poler

Malcom Gladwell, apresentador

Ibukun Awoaika

Juliet Funt, CEO

Divulgação

aprenderá com eles. Será um 
reforço ao crescimento e de-
senvolvimento da liderança de 

cada um”, reforçou Tarrataca 
que convida todos a partici-
parem. “Junte-se a centenas 

de milhares de pessoas como 
você, curiosas e interessadas 
em desenvolver sua liderança 

e na mudança da sociedade, 
para o principal evento de li-
derança de 2022 – o Global 

Leadership Summit”.
O evento será aberto a todo 

tipo de liderança, empreen-
dedores, empresários, profes-
sores e pastores, entre outros; 
uma jornada de crescimento 
e inspiração.

A conferência será realiza-
da nos dias 3 e 4 de junho na 
Igreja Bíblica Brasileira, locali-
zada na Via Benedito Ferreira 
Lopes, Km 2, no bairro Jar-
dim Mogi, na Serra do Itape-
ti em Mogi das Cruzes. Mais 
informações podem ser ob-
tidas por meio do WhatsApp 
(11) 91125-9780.

Aline Sabino

HORÁRIO DOS CULTOS 
Quarta às 20h 

Domingo às 10h e às 18h

IBB Mogi
www.ibbmogi.com.br

WhatsApp 
(11) 91125-9780

Local: Via Benedito Ferreira Lopes, Km 2, Jardim Mogi
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ERICO, EDUARDO, ENZO.

MARCELO, MARCOS, MAURÍCIO.

GUILHERME, GUSTAVO, GABRIEL.

ESQUENTA, FESTA E AFTER?


