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Mais de 140 núcleos devem ser 
regularizados pelo ‘Cidade Legal’
Programa do governo do Estado atendeu 58 núcleos em cinco cidades da região, outros 85 estão ainda em andamento

SUZANO

  Leandrinho destaca os desafi os para 
Câmara de Vereadores. Cidades, página 5

Cinco cidades devem ter mais de 
140 núcleos habitacionais regulari-
zados pelo “Cidade Legal”, iniciati-
va do governo do Estado. Em Mogi, 
Suzano, Ferraz, Poá e Salesópolis, 58 
núcleos já foram contemplados e, de 
acordo com o Estado, outros 85 nú-
cleos estão passando por esse processo. 
Cidades, página 7

Segurança

GCMs de Mogi participam de 
curso de condução de cães 

com a guarda de Suzano
Guardas civis vão realizar o procedimento de 

instrução até dia 14 deste mês. Cidades, página 5

Suzano é uma das cidades contempladas pelo processo

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Saúde

UBS do Jardim Ivonete será 
reaberta amanhã, em Poá

Unidade está recebendo os serviços necessários 
para reativação dos serviços. Cidades, página 5
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EDITORIAL

Moradia digna

A 
melhor coisa que alguém pode ter 
é um lugar para morar. Um lugar 
próprio, seguro, digno, sem se preo-
cupar se amanhã alguém baterá à 

porta e tirar todos os que moram lá porque 
o lugar não é adequado. Infelizmente, no 
Alto Tietê, ainda há muitas famílias nestas 
condições, entretanto algumas delas moram 
em locais, de fato perigosos, como encostas 
de morro ou próximas de rios.

Porém há famílias que moram em locais 
seguros, mas falta uma garantia para que 
possam viver em paz, que é a garantia jurí-
dica. O programa do governo estadual Cida-
de Legal quer legalizar 140 núcleos no Alto 
Tietê, ou seja, dar segurança jurídica para 
todos esses moradores,

Com essa regularização, não vem somente 
a questão da segurança jurídica, mas também 
toda uma infraestrutura vem acompanhan-
do o projeto. Certamente não é algo rápido, 
que acontece do dia para noite, demora um 
tempo, entretanto, a construção de escolas, 
postos de saúde, instalações de mercados 
e demais serviços e comércios começam a 
surgir, fora essa parte estrutural, linhas de 

ônibus são criadas para atender aqueles mo-
radores, além da criação de um CEP e esses 
moradores possam receber correspondências.

Programas como este merecem ser incen-
tivados e continuados, pois dá segurança às 
pessoas, por outro lado, o público que mora 
em locais perigosos, também precisam de 
atenção. Agora vem a época da estiagem, 
então é provável que a atenção não seja tão 
voltada para eles nesta estação transitória, 
mas poderia ser o melhor momento para 
informar para essa população os perigos de 
se morar em locais assim.

A dignidade das pessoas pode ser medi-
da por várias réguas, como trabalho e ali-
mentação, mas sem dúvida, um cidadão ter 
um lugar para voltar ao final do dia é uma 
das maiores conquistas que pode ter, mas 
pelo contrário, saber que não está seguro 
nem aonde mora, ou mesmo não ter uma 
casa para voltar pode ser desesperador. Fica 
nossa torcida para que todos os moradores 
do Alto Tietê, e das demais regiões brasilei-
ras, possam ter um local para morar e que 
possa ser seguro tanto juridicamente quan-
to fisicamente.

“Meu mundo caiu”, can-
ção de sucesso interpretada 
pela cantora Maysa, cuja 
letra se ajusta à queda do 
seu mundo interior, com o 
nosso também. Não sei se 
o que confessa cantando foi 
pela desilusão do seu sonho 
de felicidade que se desfez 
após a separação conjugal. 

Apelidada “Deusa da Fos-
sa”, semblante de tristeza 
que se aprofundou na be-
bida que fez deformar seu 
corpo e sua beleza. Samuel 
Johnson (1709 – 1784), no-
tável escritor e pensador in-
glês, disse certa  vez: “bem 
mais frequentemente, as 
pessoas precisam ser relem-
bradas que instruídas”. C. S. 
Lewis argumenta, após essa 
afirmação de Johnson, que 
a verdadeira missão de todo 
mestre de moral é insistir em 

Meu mundo caiu

ARTIGO
Mauro Jordão

nos trazer de volta, de tem-
pos em tempos, os bons e 
velhos princípios que todos 
nós desejamos muito perder 
de vista; é como conduzir 
ou trazer a criança sempre 
de volta à parte da lição da 
qual ela desejava fugir. 

Quando Deus nos fez, Ele 
inseriu na mente de cada 
ser humano as regras mo-
rais contidas no manual de 
instruções, chamado Bíblia, 
para uso correto da máqui-
na humana. No entanto, a 
maioria dos habitantes da 
Terra teima em desobedecer 
as ordenanças divinas, crian-
do novas instruções que lhe 
parece correta, mas quando 
colocadas na prática causam 
sérios transtornos no orga-
nismo. O resultado da má 
moralidade nas relações so-
ciais resulta nas tragédias da 

guerra, da pobreza, da cor-
rupção, da insegurança, da 
mentira e da má qualidade 
de vida. Quase todas as pes-
soas, em todos os tempos, 
concordaram que os seres 
humanos devem ser hones-
tos, gentis e ajudar uns aos 
outros, mas não basta con-
cordar, essa boa moralida-
de praticada tem de vir do 
seu mundo interior que, se 
caído, se recuperou. 

Em Provérbios 22: 6, a sa-
bedoria do Rei Salomão re-
comenda: “Ensina a criança 
no caminho (regras morais) 
em que deve andar, e, ain-
da quando for velho, não se 
desviará dele”. A pedagogia 
moderna criou novas ins-
truções rebeldes ao ensino 
bíblico, quando devia re-
lembrar aquelas que Deus 
pela verdade, fé e amor  nos  
revelou. 

Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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 Palestra da OAB

A 55ª Subseção da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB Suzano) recebeu, na 
nesta sexta-feira, o advogado criminalista 
Augusto de Arruda Botelho. O profissio-
nal trouxe a palestra “Justiça Brasileira - 
Sua realidade e possíveis soluções: uma 
perspectiva para a advocacia”. O pales-
trante é autor do livro “Iguais perante a 
Lei: Um guia prático para você garantir 
seus direitos”, sendo também um dos 
fundadores do Instituto de Defesa do Di-
reito de Defesa (IDDD) e Conselheiro do 
Human Rights Watch.

 Descarte de lixo

Com o objetivo de preservar a limpeza e 
zeladoria da região central da cidade, a 
Prefeitura de Poá, por meio do Departa-
mento de Fiscalização de Posturas, rea-
lizou na manhã desta sexta-feira, uma 
ação de orientação junto aos comer-
ciantes localizados no entorno da praça 
Santo Antonio.

 ‘Lembrar é Combater’

A Prefeitura de Suzano, por meio da Se-
cretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social e do Fundo Social 
de Solidariedade, está organizando uma 

 editor@jornaldat.com.br

TRIBUNA

programação para a 9ª edição do Dia Na-
cional de Combate ao Abuso e à Explora-
ção Sexual de Crianças e Adolescentes. 
O destaque deste ano será a caminha-
da “Lembrar é Combater”, que aconte-
ce em 18 de maio, com saída da Praça 
Cidade das Flores, às 9 horas.

 Doação

A Secretaria de Educação de Suzano re-
cebeu 80 kits de Lego Braille Bricks e 20 
maletas com revistas de histórias em 
quadrinhos em braille da personagem 
Dorinha, da Turma da Mônica, que se-
rão utilizados no ensino de alunos com 
deficiência visual. Os novos materiais 
foram conquistados junto à Fundação 
Dorina Nowill para Cegos e ao Centro 
de Promoção para Inclusão Digital, Es-
colar e Social (CPIDES), da Universida-
de Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (Unesp). 

 Agente de Saúde

As inscrições para o concurso público 
da Prefeitura de Arujá para quatro va-
gas de Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) estão abertas. O salário inicial é 
de R$ 1.620,06. Para se inscrever, o in-
teressado deve acessar o site www.nos-
sorumo.org.br.
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MatériaOrta ditil utus oc 
ocae et? Cam ia Seridie

Abre 6 colNihiliac taturnius 

in rem re conum diura ac

MatériaNatus orum 
abemo vit.

matéria Um noc, 
catquam taresti 
mmodicaeque 
et; neque ia

1.000 
NOVAS 
VAGAS
EM 
CRECHES
COM O INÍCIO DAS 
ATIVIDADES DE 
4 UNIDADES E A 
AMPLIAÇÃO DA E.M. 
BENEDITO ESTELITA

• VILA SÃO SEBASTIÃO
• VILA ESTAÇÃO
• JUNDIAPEBA (2)

Estudamos as necessidade da cidade, escutamos a população e fomos a fundo para planejar os próximos passos 

para o nosso crescimento. Mas muitas melhorias já estão pela cidade! E não vamos parar por aí, porque ir sempre além 
e fazer acontecer está no nosso DNA. Mogi e os mogianos merecem uma cidade melhor a cada dia. 

COM PLANEJAMENTO, DEDICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.
O FUTURO PROMETE, A GENTE REALIZA

Mobilidade e sustentabilidade
• Complexo Viário da Vila Nova Mogilar
• Transposição sobre o Córrego Lavapés
• Redesenho das linhas de ônibus
• Redução de até 40 minutos nos trajetos
• Corredor Ambiental Ecológico Sustentável
• Novas ciclovias

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

Futuras entregas



cidades Domingo, 15 de maio de 20224 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Curso do Saspe ensinará 
a fazer trufas e doces
Suzano - O Serviço de Ação 
Social e Projetos Especiais 
(Saspe) está promovendo 
mais uma capacitação da 
modalidade “Faça e Venda”. 
Desta vez, o órgão comandado 
pela primeira-dama Larissa 
Ashiuchi abre uma nova turma 
para um curso de culinária, 
voltado à produção de doces e 
trufas. A atividade, oferecida 
de forma gratuita, ocorrerá 
em aula única, no dia 24 de 
maio (terça-feira), das 13 
às 16 horas, no Saspe (rua 
General Francisco Glicério, 
1.334, centro).

Para participar, os interes-
sados deverão se inscrever 
a partir de amanhã na sede 
do próprio órgão, das 8 às 
17 horas. Ao todo, estão 
sendo ofertadas 15 vagas. 
Na ocasião, serão exigidos 
documento original com foto 
e comprovante de endereço 
de Suzano.

A capacitação será mi-
nistrada por Jhonatan Lira, 
cozinheiro parceiro do Saspe, 
que ensinará os participantes 

Formação

a arte de produzir trufas de 
vários sabores para venda, 
com base para a criação de 
outros doces de produção 
rápida. A aula será a terceira 
do curso de culinária, sendo 
as duas primeiras voltadas 
para a confecção de salgados 
fritos e assados.

Segundo a dirigente do 
Saspe, a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi, a produ-
ção de trufas pode ser uma 
boa oportunidade para os 

munícipes iniciarem seu 
próprio negócio. “Os cursos 
da modalidade ‘Faça e Venda’ 
buscam criar alternativas de 
geração de renda. Já ensina-
mos a confecção de salgados 
assados e fritos, agora vamos 
ensinar a confeccionar doces. 
O nosso objetivo é ajudar 
criando uma gama de ca-
pacitações para que eles 
possam ter uma renda extra, 
com possível produção em 
casa”, afirmou.

A aula será a terceira do curso de culinária

Wanderley Costa/Secop Suzano

Bazares do Instituto Pró+Vida 
registram queda de doações 
As doações para a instituição que atende idosos, assim como as vendas dos bazares, vêm caindo desde 2021

DOAÇÕES

Mogi - O Instituto Pró+Vida 
São Sebastião enfrenta uma 
queda de doações em seus 
dois bazares beneficentes em 
Mogi das Cruzes, localiza-
dos no centro e no Jardim 
Ivete. Segundo a assessora 
administrativa da instituição, 
Cristiane Melo, a quantidade 
de doações vem caindo desde 
o ano passado.

Em Mogi, são atendidos 
pelo instituto 48 idosos em 
duas unidades, metade deles 
na Estância para Idosos, 
que abriga pessoas semi-
dependentes, e os outros 
no Espação Pró+Vida, que 
acolhe idosos totalmente 
dependentes e portadores de 
doenças crônicas e degenera-
tivas. Além disso, o instituto 
também presta o Serviço de 
Proteção Social Básica no 
Domicílio para idosos, que 
tem por finalidade garantir 
direitos e prevenir agravos 
de situações de vulnerabi-
lidade social que possam 

provocar a fragilização ou 
o rompimento de vínculos 
familiares e sociais.  

A instituição aceitas doa-
ções de itens como roupas, 
calçados, eletrodomésticos, 
eletrônicos, móveis, bijute-
rias, artesanatos e objetos de 
decoração, que são vendidos 
posteriormente à preço po-
pular nos bazares. O dinheiro 
arrecadado com a venda dos 
produtos, segundo Cristiane, 
representa, atualmente, cerca 
de 30% da renda total do 
instituto. 

Com a queda nas doações, 
faltam produtos nos bazares. 

“É a consequência, se não temos 
doações, não temos muitos 
produtos para vender. Nossa 
margem diminuiu bastante 
e é ela que revertemos para 
poder fazer a manutenção 
dos projetos sociais. Apesar 
de termos parceria com a 
Assistência Social de Mogi 
das Cruzes, que representa 
em torno 40% das nossas 
despesas, ainda precisamos 
muito dessa renda para dar 

continuidade ao atendimento 
aos idosos”, explicou Cristiane. 

Os interessados em contri-
buir com a instituição podem 
fazer a doação diretamente nos 
bazares, sem a necessidade 
de agendamento prévio, ou 

agendando via Whats App ou 
telefone fixo, o recolhimento 
no domicílio. 

A assessora administrativa 
revelou que as doações mais 
frequentes eram feitas por 
agendamento, mas que este 

número, que antes era de dez 
a 14 doações diárias, caiu 
para menos de oito. “Sempre 
tinha carro chegando e des-
carregando doações, acontecia 
com bastante frequência, 
mas ultimamente não vem 

acontecendo mais. As vezes 
ficamos uma semana sem 
receber nenhuma doação”, 
contou. 

Vale destacar que o Insti-
tuto Pró+Vida São Sebastião 
também aceita doações de 
alimentos, itens de higiene 
pessoal e produtos usados 
no dia a dia para o cuidado 
dos idosos. 

Bazares
O bazar no centro de 

Mogi fica na rua Senador 
Dantas, 602. Contato pelo 
whatsApp: 97596-3412. O 
atendimento é de segunda 
a quinta-feira, das 9 às 17 
horas; às sextas-feiras, das 
9 horas às 16h15, e aos 
sábados, das 8 às 12 horas. 
No Jardim Ivete, o bazar fica 
na rua Pedro Paulo de Carlo, 
500. Contato pelo whatsApp: 
93488-8333. O atendimento 
é de segunda a quinta, das 
9 horas às 16h45; às sextas, 
das 9 horas às 16h30, e aos 
sábados, das 8 às 12 horas.

*Texto supervisionado pelo editor.

Everton Dertonio*

Em Mogi há dois bazares beneficentes do Instituto Pró+Vida São Sebastião

Divulgação

Suzano - A Secretaria de 
Saúde promoveu nesta se-
mana uma série de atividades 
alusivas ao Dia Mundial 
do Enfermeiro, celebrado 
em 12 de maio. A data foi 
comemorada pela Rede de 
Urgência e Emergência (RUE) 
e pela diretoria de Atenção 
à Saúde, que garantiram 
capacitações e acolhimento 
nas unidades municipais. 
A ação teve o objetivo de 
valorizar os profissionais e 
reforçar a importância do 
trabalho desenvolvido pelas 
equipes de enfermagem do 
município.

O treinamento promovido 
pelo Núcleo de Educação 
Permanente da RUE contou 
com a parceria do Laboratório 
Boehringer, que disponibi-
lizou profissional e sistema 
de educação remota para a 
capacitação sobre o Protocolo 
de Infarto Agudo do Miocár-
dio. Além da capacitação, a 

“Semana da Enfermagem” da 
RUE também contou com 
outras ações, como coquetel 
de integração, maquiagem e 

Secretaria promove 
Semana da Enfermagem

Valorização 

massagem disponibilizadas 
aos profissionais. 

Já na rede de Atenção à Saúde, 
as unidades de atendimento 
também contaram com um 
café da manhã especial na 
última sexta-feira. De acordo 
com a diretora Flávia Verdugo, 
o acolhimento diferenciado 
tem o objetivo de valorizar 
os trabalhadores. “Os pro-
fissionais da enfermagem 
representam a essência da 
atenção primária e estão 
presentes em todas as demais 
áreas de atendimento, con-
templando também a média 
e a alta complexidades. Isso 
mostra o papel fundamental 
da enfermagem”.

O secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, também 
exaltou a categoria: “Seguimos 
trabalhando para elevar o 
patamar da Saúde suzanense. 
Para isso contamos com 
profissionais de excelência, 
pessoas dedicadas que se 
doam ao cuidado. Em nome 
de toda a secretaria, agradeço 
o comprometimento e o 
profissionalismo”.

Suzano - Em razão de pos-
síveis pancadas de chuvas, a 
Secretaria de Esportes e Lazer 
de Suzano, junto à Associação 
Suzanense de Skate, comunica 
a transferência de data da 
primeira etapa do Circuito 
Paulista de Street Skate, que 
seria realizado no “Suzano 
Skate Park”, passando deste 
domingo para o próximo, 
dia 22 de maio.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Esportes e Lazer, 
Arnaldo Marin Junior, o 
Nardinho, a decisão tomada 
junto à Associação Suzanense 
de Skate visa o bem-estar 
dos participantes: “Teremos 
pessoas de todas as idades 
acompanhando e participando 
das atividades. Por isso, para 
garantir a segurança de todos, 
preferimos evitar skates em 
pistas molhadas. Teremos 
o maior prazer em receber 
a competição e esperamos 
a presença de todos no dia 
22, em nosso Skate Park”.

Circuito Paulista 
de Skate é 
transferido  
para dia 22

Esporte
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GCMs participam de curso 
para Condução de Cães
Mogi - Um grupo de guardas 
municipais de Mogi das 
Cruzes está participando 
do Curso de Cinotecnia e 
Condução de Cães, que vem 
sendo ministrado esta sema-
na pela Guarda Municipal 
de Suzano. A formação é 
voltada para profissionais 
da área de segurança pú-
blica e tem como objetivo 
ensinar os princípios de 
como conduzir e trabalhar 
com cães em vias públicas, 
com enfoque voltado aos 
aspectos socioeducativo e 
operacional.

O curso teve início na 
segunda-feira, dia 9, e irá 
até sábado, dia 14, com 
aulas na sede da Guarda de 
Suzano. Além dos guardas 
municipais mogianos, a for-
mação também conta com 
a presença de profissionais 
da cidade de Marataízes, 
no Espírito Santo. As ins-
truções incluem pontos 
como o conhecimento de 
equipamentos e seu uso 
adequado, adestramento, 

Aulas

noções básicas de veteriná-
ria canina, demonstrações 
práticas e prova teórica.

O secretário municipal de 
Segurança, Toriel Sardinha, 
afirma que a Guarda Muni-
cipal de Mogi das Cruzes 
possui uma excelente for-
mação e cursos como este 
auxiliam no aprimoramento 

constante dos profissionais 
da corporação: “Nosso efe-
tivo é muito bem preparado 
e capacitações como esta 
ajudam a tornar a Guarda 
cada vez mais conectada e 
atualizada, o que se reflete 
na qualidade dos serviços 
prestados à sociedade mo-
giana”, observou.

Leandrinho destaca desafios  
e expectativas na Câmara
O vereador está em seu segundo mandato como presidente da Casa de Leis; a outra gestão foi em 2018

LEGISLATIVO 

Suzano - Em entrevista 
ao Grupo Mogi News/Dat, 
o presidente da Câmara 
Municipal de Suzano, Lean-
dro Alves de Faria (PL), o 
Leandrinho, fez um balanço 
das ações do Legislativo em 
2022, destacou os desafios 
enfrentados no período pós-

-pandemia do coronavírus 
(Covid-19) e as expectativas 
para o segundo semestre e o 
período eleitoral. Leandrinho 
está em seu segundo mandato 
como presidente da Câmara. 
Sua primeira gestão foi em 
2018, quando sucedeu José 
Izaqueu Rangel.

O vereador avalia que a 
primeira passagem pela pre-
sidência da Câmara proveu a 
experiência necessária para o 
gerenciamento dos assuntos 
administrativos e das neces-
sidades dos 19 integrantes 
da Casa. Ele acredita que 
o trabalho em conjunto é 
fundamental para a discussão 
e votação de projetos, além 

de questões administrativas 
que abrangem todos os par-
lamentares, como o pedido 
do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-

-SP) para redução de gastos 
e de equipes de gabinete de 
quatro para três integrantes.

Sobre a relação entre a 
Câmara e a Prefeitura, coman-
dada por Rodrigo Ashiuchi 
(PL), Leandrinho reforçou que 
o trabalho conjunto para a 
aprovação de pautas e pro-
jetos tem sido fundamental 
para o avanço de pautas de 
interesse público, como a 
Parceria Público-Privada (PPP) 
para o gerenciamento de lixo. 

“Foi um processo bastante 
discutido dentro e fora da 
Câmara, e o Legislativo ajudou 
a aprimorar o projeto. Hoje 
não há nenhum plano para 
cobrança do lixo junto aos 
moradores. O mandato do 
prefeito é reconhecido hoje 
pelo trabalho em conjunto 
com todos os poderes, em 
vista do bem da população”, 
afirmou.

Entre as próximas pautas 
do Legislativo, Leandrinho 
cita as discussões e votações 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), 
que deverá receber emendas 

por parte dos vereadores. 
“Há duas semanas também 
tivemos como destaque a 
abertura de um crédito de 
R$ 40 milhões com a Caixa 
Econômica para investimen-
tos em infraestrutura. O 

crédito foi com condições 
melhores que os oferecidos 
pela agência Desenvolve SP, 
aprovado há 30 dias, mas 
que a Prefeitura optou por 
não formalizar”, explicou.

Sobre a redução dos quadros 

de funcionários dos gabinetes, 
Leandrinho reforçou que  a 
recomendação do TCE-SP, feita 
em 2021, também abrange 
outras cidades. “Tivemos uma 
conversa extensa com todos 
os vereadores, onde foram 
explicadas as circunstâncias, 
e obviamente houve protestos. 
Temos uma cidade de mais 
de 300 mil habitantes, com 
mais de 200 km² e mais de 
200 bairros. Para que os 
vereadores possam atender 
aos anseios de quem repre-
senta, eles precisam de mão 
de obra”, afirmou.

Eleições 2022
Nas eleições deste ano, 

o presidente da Câmara 
pretende manter o apoio aos 
deputados André do Prado 
(estadual) e Márcio Alvino 
(federal), defendendo que a 
dupla mostrou compromisso 
com a cidade e a região. Para 
Leandrinho, o principal tema 
para todos os candidatos 
deve ser os investimentos 
na Saúde.  

André Diniz

Presidente Leandrinho citou a saúde como tema importante para os candidatos

Ricardo Bittner - Câmara de Suzano

UBS do Jardim Ivonete 

será reaberta amanhã
Poá - Conforme anunciado 
pela prefeita poaense Marcia 
Bin (PSDB), no último dia 30 
de abril, a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Sebastião Arre-
cignelli será reaberta amanhã. 
Localizada no Jardim Ivonete, 
porém, conhecida como UBS 
do Jardim Julieta, a unidade 
está recebendo os serviços 
necessários para a reativação 
do equipamento que estava 
sendo utilizado como sede da 
Equipe Multiprofissional de 
Atenção Domiciliar (Emad).

Segundo o secretário de 
Saúde, Alexandre Provisor, 
a reabertura da unidade foi 
determinada pela chefe do 
Executivo municipal para 
atender as inúmeras solicitações 
dos moradores dos bairros e 
adjacências. O equipamento 
foi transformado em Emad 
no início de janeiro deste 
ano, quando a prefeita Marcia 
Bin iniciou o processo de 
reestruturação da área da 
saúde que contou, inclusive, 
na terceirização do Pronto 
Atendimento Municipal Guido 

Saúde da Família

Guida, e na transformação 
das Estratégias de Saúde da 
Família (ESFs) em unidades 
básicas.

“Desde então, entramos 
em um processo de análise e 
estudo do resultado das mu-
danças aplicadas. Durante este 
período, recebemos inúmeras 
solicitações de munícipes, além 
de um abaixo-assinado tendo 
como objetivo a reabertura 
da unidade. No último dia 
30 de abril, a prefeita Marcia 
Bin esteve no bairro, onde 
participou de uma reunião 
com os moradores e informou 
que a administração municipal 
iria atender as solicitações 
com a reabertura para esta 

segunda-feira (16/05), bene-
ficiando assim os moradores 
do Jardim Julieta, além do 
Jardim Ivonete, Jardim Dulce 
e Jardim Picosse”, explicou 
Alexandre Provisor.

A Emad foi transferida para 
a UBS Vereador Wellington 
Lopes (Jardim América), no 
último dia 9 de maio, e o 
prédio já está recebendo as 
adequações necessárias para a 
reativação do atendimento aos 
cidadãos. Com a reabertura, a 
rede municipal passa a contar 
com 12 postos de saúde, sendo 
11 com atendimento das 7 às 
16 horas e a UBS do Jardim 
Nova Poá com o horário de 
atendimento estendido, das 
7 às 19 horas.

A Unidade Básica de Saúde 
funcionará de segunda a sexta-

-feira, das 7 às 16 horas, na 
rua Coroados, 90, no Jardim 
Ivonete. A Emad, desde o dia 
9 de maio, está atendendo na 
UBS do Vereador Welling-
ton Lopes, localizada na rua 
Esmeralda, 88, no Jardim 
América, das 7 às 17 horas.

O equipamento 
foi transformado 
em Emad no 
início de janeiro 
deste ano

Curso dos guardas seguem até dia 14 deste mês

Divulgação/PMMC
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Vacinação contra sarampo 
está abaixo do esperado
Poá - Cerca de 1,7 mil crian-
ças já foram imunizadas 
contra o Sarampo em Poá, 
segundo os dados divul-
gados pelo Departamento 
de Vigilância em Saúde, na 
última sexta-feira. Apesar 
de registrar um aumento de 
50% de vacinas aplicadas 
desde a última atualização 
realizada no dia 5 de maio, 
a adesão à campanha ainda 
é considerada muito baixa 
pelo secretário de Saúde, 
Alexandre Provisor.

“É muito importante que 
os pais e/ou responsáveis 
levem as crianças às UBS’s 
(Unidades Básicas de Saúde) 
para que sejam imunizadas 
contra a doença. A vacinação 
contra o sarampo é estratégica, 
por causa da reintrodução 
da doença no País, que pode 
levar ao surgimento de surtos 
de sarampo, e se tornar grave 
em alguns casos”, enfatizou 
o responsável pela Pasta.

De acordo com os dados 
divulgados, até quinta-feira, 
foram aplicadas 185 vacinas 

Imunização 

em crianças de seis anos a 
11 meses de idade, 298 em 
crianças de um ano, 371 
em quem já completou dois 
anos de vida e 430 em quem 
tem três anos, além de 453 
em poaenses que possuem 
quatro anos de idade.

A campanha é realizada 
de segunda a sexta-feira em 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde, sendo elas: UBS Dr. 
Murilo Mendes Soares (Vila 
Júlia), UBS Vila Jaú, UBS 

Jardim Emília (Jd. Pinheiro), 
UBS José Pereta (Vila Pereta), 
UBS Santa Helena (Jd. Santa 
Helena), UBS Filomena Ro-
siela Guido (Jd. Débora), UBS 
Tito Fuga (Calmon Viana), 
UBS Ver. Wellington Lopes 
(Jd. América), UBS Edvaldo 
Lupettis (Cidade Kemel) e 
UBS Nelson Pozzani Filho 
(Vila Varela), das 9 às 15 
horas, e a UBS Dr. Cypriano 
Oswaldo Mônaco (Jd. Nova 
Poá), das 9 às 18 horas. 

Campanha é realizada de segunda a sexta-feira 

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Evento musical marca 

aniversário de escola
Mogi - A Escola Munici-
pal Florisa Faustino Pinto, 
localizada no Oropó, que 
completa18 anos neste ano, 
terá amanhã, às 19 horas, 
uma apresentação especial 
da Orquestra Itapety Wind 
Ensemble. O evento é aberto 
ao público e faz parte da 
programação de aniversário 
da unidade escolar. A escola 
fica na rua Europa, 20 (antiga 
rua Tonga), Oropó.

A apresentação da orques-
tra será o primeiro concerto 
sinfônico do bairro. O grupo 
é formado por músicos pro-
fissionais, sendo alguns deles 
frutos dos projetos musicais 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes. O evento Katia Brito 
contará com a participação 
especial da Banda Escolar da 
EM Florisa, com o intuito 
de fortalecer a relação dos 
alunos com a música.

A escola participa do pro-
jeto Pequenos Músicos... 
Primeiros Acordes na Escola, 
promovido pela Secretaria 
Municipal de Educação, desde 

EM Profª Florisa Faustino Pinto

2015. O objetivo do evento, 
além de valorizar aqueles que 
buscam espaço na música, 
é incentivar a participação 
da comunidade na iniciativa, 
que oferece aulas de musi-
calização e ensino sinfônico.

A orquestra conta com a 
participação do solista in-
ternacional Marcos Pacheco 
e do maestro colombiano 
Christian Castillo para abri-
lhantar ainda mais o evento. 
O diretor artístico é também 

o coordenador e maestro do 
projeto na unidade escolar, 
Israel Cardoso.

O evento faz parte da pro-
gramação de aniversário da 
escola, que já contou com um 
desfile pelas ruas do bairro e 
reunião do Conselho Mirim. 
Estão agendadas para este mês, 
as inaugurações do Jardim 
das Leituras, do espaço da 
Gibiteca e do FlorisaLab, que 
também terá uma exposição 
fotográfica.

Apresentação será o primeiro concerto do bairro

Divulgação/PMMC

Semana do MEI será realizada 
a partir da próxima segunda
Evento voltado para microempreendedores Individuais terá atendimento, palestras e curso até 20 de maio

EMPREENDEDORISMO 

Mogi - A Prefeitura reali-
zará, a partir da próxima 
segunda-feira, a Semana 
do Microempreendedor In-
dividual (MEI). A iniciativa 
oferecerá atendimento aos 
empreendedores, palestras, 
curso de organização dos 
negócios e ocorrerá no prédio 
da Administração Munici-
pal (avenida Narciso Yague 
Guimarães, 277). 

O município, de acordo com 
a prefeitura, possui 13.039 
mil MEIs cadastrados, que 
contribuem para aquecer a 
economia com geração de 
empregos e de renda.

O secretário municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Inovação, Gabriel 
Bastianelli, explica que a 
programação do evento foi 
elaborada para atender to-
dos os pontos de interesse 
dos microempreendedores: 

“Teremos como parceiros 
o Sebrae, a UMC, a Braz 
Cubas, o Sincomércio e a 
Associação Comercial, além 
da Associação de Empresas 

Contábeis e o Mogi Conecta. 
Essa iniciativa é de extrema 
importância para os empreen-
dedores que desconhecem 
suas obrigações e acabam 
irregulares perante a Receita 
Federal e até acumulando 
dívidas”, afirma.

Entre segunda e quarta-feira, 
a unidade móvel do Sebrae 
estará no estacionamento da 
Prefeitura. Já entre os dias 
terça e sexta-feira, no saguão 
da Administração Municipal, 
será realizado o atendimento 
para regularização de MEIs, 
das 9 às 16 horas. 

Haverá ainda ciclos de 
palestras e orientação às 10 
horas, 12 horas e 14 horas. 
Também de terça a sexta, o 
Sebrae oferecerá orientações 
sobre organização de negó-
cios, com habilitação para o 
Banco do Povo.

As palestras darão orien-
tações sobre como fazer a 
declaração anual obrigatória 
para os MEIs, a declaração de 
renda de pessoa física e como 
contratar um funcionário, 

além de informações sobre 
a obtenção de crédito no 
Banco do Povo. 

A Prefeitura de Mogi orienta 
os interessados a trazer o 
celular ou notebook para 
aprender a fazer a declaração 

anual durante o evento. Já 
o curso de organização de 
negócios, que faz parte da 
programação, vai tratar de 
pontos como formação de 
preço, fluxo de caixa e mar-
keting digital.

Saiba mais 
sobre o MEI

Microempreendedor Indi-
vidual (MEI) é a pessoa que 
trabalha por conta própria 
e que se legaliza como pe-
queno empresário. A Lei 

Complementar nº 128, de 
19/12/2008, criou condi-
ções especiais para o MEI, 
desde que atenda a algumas 
condições. 

Para ser MEI, é preciso ter 
faturamento limitado a R$ 81 
mil por ano; não participar 
como sócio, administrador 
ou titular de outra empresa; 
contratar no máximo um 
empregado; e exercer uma 
das atividades econômicas 
previstas no Anexo XI, da 
Resolução CGSN nº 140, de 
2018, que relaciona todas as 
atividades permitidas ao MEI.

Para conseguir todos os 
benefícios que um MEI tem 
direito, como aposentado-
ria, auxílio-doença, licença-

-maternidade, entre outros, 
é preciso apenas pagar a 
contribuição mensal em dia. 

A contribuição é paga 
através do Documento de 
Arrecadação do Simples 
Nacional (DAS) mensal-
mente. O pagamento deve 
ser feito no próprio Portal 
do Empreendedor.

Programação será realizada no prédio-sede da prefeitura na próxima semana

Ney Sarmento/PMMC
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Vacinação em ginásio no 
centro termina amanhã 
Arujá - A vacinação contra 
a Covid-19, de acordo com 
a Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
ocorrerá somente até amanhã 
no ginásio Habib Tannuri. A 
partir de terça-feira, a imu-
nização será exclusivamente 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) do município. 
O ginásio está localizado na 
rua Maranhão, 385, centro.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Leonardo 
Reis, a decisão levou em conta 
uma série de fatores. “Houve 
o arrefecimento no número 
de casos da Covid-19, ten-
dência que tem se mostrado 
em todo o Brasil, e também 
o avanço da vacinação em 
Arujá. Isso possibilitou va-
cinarmos a maioria da nossa 
população. Por esses motivos, 
decidimos por manter a 
imunização contra a Covid 
só nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), já que o 
fluxo de pessoas no próprio 
ginásio diminuiu”, explicou.

A cidade, segundo o chefe 

Contra a Covid-19

da Pasta, foi considerada a 
50ª melhor cidade no país, 
entre os municípios do mes-
mo porte, com a melhor 
estratégia de imunização 
contra a doença. 

Boletim 
De acordo com os dados 

do Boletim Covid do muni-
cípio da última quinta-feira, 
95,6% da população recebeu 
a primeira dose do imunizante 
contra a doença, bem como 

93,2% está imunizada com 
a segunda dose e 55% se 
encontram vacinados com 
a terceira dose. 

Entre as pessoas de 60 
anos ou mais de idade, o 
percentual de imunizados 
com a quarta dose contra 
a Covid-19 na cidade é de 
36,9%, enquanto entre as 
crianças, a partir de 5 anos 
de idade, aproximadamente 
70% já se encontram vacinadas.

 

Vacinação no ginásio será interrompida na segunda

Divulgação 

Lei que barra contratação 
de condenados é aprovada
Itaquá - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Políticas 
para Mulheres, encaminhou 
um Projeto de Lei Com-
plementar para a Câmara 
Municipal que impede a 
contratação em órgãos pú-
blicos de condenados pela 
Justiça por crimes relaciona-
dos a violência doméstica e 
familiar. Na última terça-feira, 
o texto foi aprovado e agora 
vai para sanção do prefeito e 
publicação no Diário Oficial 
do Município.

Para a efetivação na apli-
cação da lei, em todos os 
editais de concurso públi-
co, processo seletivo, entre 
outros, será solicitado como 
comprovante documental a 
certidão criminal e certidão 
de execução criminal, além da 
decisão quanto à reabilitação 
criminal transitada em julga-
do. A medida terá validade 
até que seja comprovada 
a reabilitação criminal do 
candidato.

A nova legislação se apli-
cará também, segundo a 

Violência doméstica 

prefeitura, para os casos 
de funcionário público em 
serviço, conforme explicou a 
secretária municipal de Po-
líticas para Mulheres, Hadla 
Issa. “O servidor, mesmo 
sendo concursado, sentirá 
o efeito da lei. Temos que 
parar o ciclo de violência e 
se o jeito for abrir um pro-
cesso administrativo, assim 
faremos”, destacou a chefe 
da Pasta.

Já o prefeito de Itaquá, 

Eduardo Boigues (PP), acres-
centou ainda que todas as 
maneiras que sejam passíveis 
de punir o agressor e evitar 
reincidência são válidas e 
devem ser colocadas em 
prática. “Não dá para admitir 
que ainda exista violência 
contra as mulheres e vamos 
fazer tudo o que for neces-
sário. Como um agressor 
pode servir a população? 
Não permitiremos esse tipo 
de situação”, disse.

A medida vale até que seja comprovada a reabilitação

Millena Matos/Divulgação 

Cidade Legal deve regularizar 
mais de 140 núcleos na região
Programa estadual atendeu 58 núcleos em cinco cidades do Alto Tietê, e 85 estão em processo de tramitação

MORADIA 

Alto Tietê - Cinco cidades 
devem ter mais de 140 núcleos 
habitacionais regularizados 
pelo programa Cidade Le-
gal, iniciativa do governo 
do Estado. Nas cidades de 
Mogi das Cruzes, Suzano, 
Ferraz de Vasconcelos, Poá 
e Salesópolis, 58 núcleos já 
foram contemplados e, de 
acordo com o governo do 
Estado, outros 85 núcleos 
estão passando por esse 
processo. Entre as cidades 
pesquisadas pela reporta-
gem, Salesópolis é a única 
que ainda não tem nenhum 
núcleo regularizado.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi, já foram regularizados 
17 núcleos habitacionais, 
como Vila Nova União, Vila 
Municipal e um condomínio 
da Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Urbana (CDHU) na Vila Cléo. 
Atualmente, há mais de 80 
núcleos mapeados, sendo 
que 15 deles estão com o 

processo em andamento. 
Em Suzano, a regularização 

deve atingir na Vila Fátima 852 
lotes, sendo que 367 contam 
com títulos de propriedade. 
Segundo a prefeitura, ainda 
há 50 títulos para serem 
encaminhados ao Cartório 
de Registro de Imóveis, e 
devem ser atendidos núcleos 
da Vila Monte Sion, com 23 
lotes; Vila Barros, com 300, 
e Jardim Belém, com 250. 
A regularização na cidade 
beneficiou núcleos na Vila 
Rica, com 16 lotes; Vila Sônia 
Regina, com 29; Jardim Pa-
norama, com 700; Estância 
Americana, com 98, e Cinco 
Pinheiros, com 45.

O processo de regularização 
fundiária, segundo a admi-
nistração suzanense, também 
ocorre nos condomínios da 
CDHU do Jardim Europa e 
do Jardim Suzanópolis. Neste 
caso, a iniciativa é municipal 
e ocorre por meio da Lei de 
Regularização Fundiária 
Urbana (Reurb).

Em Ferraz, foi atendido 

um núcleo pelo Cidade Legal, 
e há 11 locais com a regulari-
zação em andamento. Já em 
Arujá, há 17 bairros inscritos 
no programa, 29 núcleos 
regularizados e cinco deles 
com o processo adiantado, 

de acordo com a prefeitu-
ra. Guararema, os núcleos 
Ricardo Ramires e Dona 
Anísia foram regularizados, 
e o Recanto do Convento 
está com a segunda fase em 
andamento. A cidade tem 

ainda 32 locais em processo 
de regularização.

Poá conta com 1.500 lotes 
regularizados, e 4.200 em 
processo. Quanto a Sale-
sópolis, de acordo com a 
prefeitura, por possuir 98,5% 

de seu território em Área 
de Proteção e Recuperação 
aos Mananciais, a princípio, 
não possui nenhum núcleo 
regularizado. Mas, há três 
núcleos finalizando o processo: 
Odete, Kodel e Pedro Tote. 
Pelo Cidade Legal, a cidade 
tem 61 núcleos cadastrados e 
22 processos em tramitação.

Direito à moradia 
Para Miguel Reis, coor-

denador da Câmara Técnica 
de Habitação do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e diretor de 
Habitação da Prefeitura de 
Suzano, o programa Cidade 
Legal representa um avanço 
social, com a garantia do 
direito à moradia, o que 
impacta na qualidade de 
vida da população e no de-
senvolvimento sustentável 
dos municípios. Ele defende a 
ampliação do programa e que 
as cidades destinem recursos 
para regularização fundiária 
nas leis orçamentárias.

Ingrid Leone

Conjuntos habitacionais também são incluídos nos processos de regularização

Marcelo Camargo/Agencia Brasil
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Cassandra devolve o dinheiro para o pai e inventa que mentiu apenas por 

não querer ir na terapia. Vitor pede para a fi lha fi car mais tempo em casa 

e tratar melhor todos, pois só assim podem tentar reconstruir a confi ança. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Isadora fala de Joaquim e Rafael para Nelsinho. Constantino pede a ajuda de 

Margô. Nelsinho convida Isadora para participar de uma gincana benefi cente. 

Joaquim, Davi e Arminda alertam Violeta quanto à aproximação de Isadora 

e Nelsinho. Margô se insinua para Francisco. Joaquim confronta Nelsinho.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme freia o carro e evita uma batida. Neném escolhe Tina para jogar. 

Paula e Juca descobrem que foram enganados por Odete. Roni alerta Neném 

sobre Tina. Guilherme tem lapsos de memória e fi ca preocupado. Neném se 

acerta com Tina. Gabriel avisa que a banda de Murilo foi chamada para um 

programa de TV e tenta fazer as pazes com Flávia, Ingrid e Vanda. 

GLOBO, 21H00

Pantanal 
Juma fi ca orgulhosa de Jove. Guta se oferece para ensinar a mãe a se ma-

quiar. Maria Bruaca conta para Guta que Tenório a chamou de Zuleica na 

cama. Muda se emociona com a demonstração de amor de Tibério e con-

fessa ao peão que seu nome verdadeiro é Rute. Jove diz a Tadeu que o 

Velho do Rio é seu avô. Muda aceita ir para a fazenda com Tibério. 

RECORD, 21H00

Reis

Povo vai até Saul e faz inúmeras exigências. Abner tem passe livre para li-

dar com os amonitas e com os fi listeus. Saul, mesmo magoado com Aiona 

a chama para conversar. Ela pede perdão ao marido.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 65

Trabalho
defendido

pelo 
doutorando

Inscrição
na cruz de

Jesus
(Bíblia)

Cidade na
Costa do
Descobri-
mento (BA)

Filme com
Russell
Crowe

201, em 
algarismos
romanos

Divisão da
piscina

olímpica

(?) no erro:
risco do 

infrator sem
remorso 

Reles;
vulgar

Atração
turística

da savana
africana

"Universi-
dade", em
siglas de 

instituições

Correr,
em inglês

Isto é
(abrev.)

Que não
desapega

do
dinheiro

"Metade",
em 

"semirreta"

Foco
primário 

do trabalho
do mineiro

Amigo, 
em francês

Serviço do pet shop
Caractere presente

em todos os
endereços de e-mail

Interjeição
de alívio
Signo do
carneiro

Cércea

Passa
para fora

Esperta;
sabida
Resto 

de vela

Tipo de café mais
cultivado no mundo
Grupo inseparável de
adolescentes (pop.)

Pauta de 
programas
esportivos

Vocalista
do Ira!

Medida
usada em 
estatísticas

Adorno de 
cabelos (pl.)

Cantor de
"Taj Mahal"

Patente;
manifesta

Ligação;
conexão

A pessoa 
que resume
o dito "fari-
nha pouca,
meu pirão
primeiro"

A cidade mais procura-
da nas férias de verão

Atividade rotineira 
do estudante

Esperável

Breve; efêmera

JETAS

OSTENSIVA

ARCOSONNT

EGOCENTRICA

ELOOCC

BARECAIR

MEDIARRU

NASISOEZ

JARABICA

JOGOUFAB

PRAIANAR

LERRASA

PREVISIVEL

REAAMI

TRANSITORIA

3/ami — run. 4/nasi — soez. 7/arábica.

Viva cada momento 
como se fosse único e 
especial! 

Registre na sua 
memória cada 
instante de glória 
vivido por você e 
pessoas queridas.

Faça da sua vida 
uma câmera onde 
cada segundo é 
um retrato do que 
você está vivendo, 
experimentando e 
compartilhando com 

MOMENTO
especial

A vida que você quer ter 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje  parabéns! 

Que todos os caminhos te levem à felicidade! 

Feliz aniversário!

A energia que você espalha é a 
mesma que você recebe!”

 cultura@jornaldat.com.br

as pessoas que fazem 
parte da sua história.

Nós só temos uma 
vida! Então viva 
plenamente para  
quando for olhar 
para trás, ter orgulho 
das imagens que 
irão aparecer na sua 
mente e de como elas 
ganharam vida na sua 
memória.
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Congresso de Saúde e Envelhecimento começa amanhã

Com o tema “A década do envelhecimento saudável nas Américas”, começa 
amanhã a terceira edição do Congresso Brasileiro On-line de Saúde e 
Envelhecimento Humano. O evento virtual gratuito segue até a próxima 
quarta-feira, dia 18, com a participação de profissionais e pesquisadores 
atuantes no segmento que devem contribuir para a atualização e o 
aprimoramento de acadêmicos e profissionais de saúde e áreas afins. Mais 
informações e inscrições:  em https://eventos.congresse.me/conbrasehsaúde+

maturidade

Uma mulher animada 
de cabelos brancos e traços 
japoneses chama a atenção 
por onde passa, como recen-
temente na Feira Noturna do 
Mercado do Produtor, em 
Mogi das Cruzes, fazendo 
uma das coisas que mais 
gosta: dançar. Julia Uehara, 
de 82 anos, é um exemplo de 
um envelhecer bem-sucedido, 
vivido com alegria e com-
partilhado com amigos de 
diferentes gerações. Há 20 
anos, foi eleita Miss Terceira 
Idade na cidade.

Nascida em Miguelópolis, 
no interior do Estado de São 
Paulo, ainda jovem se mudou 
com a família de agricultores 
para Mogi. Foram muitas 
dificuldades até que conse-
guissem se estabelecer como 
feirantes vendendo roupas, 
o que levou Julia, o pai, as 
irmãs e o irmão a percorrer 
as cidades da região. 

Com muito empenho, 
Julia e a família investiram 
em uma loja no centro da 
cidade, onde ela trabalhou 
por quase 50 anos, até que o 
estabelecimento foi vendido. 
A loja, no centro de Mogi, 
ainda funciona mas com 
outros proprietários. Foi 
com a loja que ela comprou 
a casa onde mora até hoje 
na região central da cidade, 
e não troca por nenhum 
apartamento. 

A vida hoje é dedicada às 
viagens, à dança, aos amigos, 
e às aulas de espanhol, ini-
ciadas há três anos. Bastante 
ativa, o sofrimento foi grande 
com o isolamento exigido 

Julia Uehara esbanja vitalidade 
e alegria, dançando aos 82 anos 

Bom envelhecer Bom envelhecer 

Família de amigos
Julia é viúva, e tem um 

casal de filhos que não 
mora na cidade. O filho é 
doutor em Ecologia e mora 
em Brasília, e a filha, pro-
fessora de idiomas, vive em 
São Paulo. A vida de Julia 
em Mogi é compartilhada 
com os amigos, sempre 
disponíveis para o que 
ela precisa, cercando-a de 
carinho e cuidados. 

Entre os amigos, um casal 
formado por um argentino 
e sua esposa que a levam 
para viajar e almoçar fora, 
mas nada é planejado. Pre-
cavida, Julia sempre tem 
uma mala pronta. “Se eles 
são meio malucos, eu sou 
maluca e meia. Eu topo 
qualquer coisa. Não gosto 
de mentira, odeio, mas 
quanto a maluquice assim, 
eu topo”, contou.

“Eu sou feliz, sou uma 
pessoa realizada. Eu preten-
do viver mais alguns anos, 
fazendo essa maluquice, 
dançando até não aguentar 
mais”, destacou. Nos planos, 
uma viagem para Porto 
Seguro, na Bahia. A região 
Nordeste é única que Julia 
ainda não conhece. 

foi pesquisando os lugares 
por onde ele passava e dando 
dicas de locais para visitar, 
coisas para fazer. Foram 
cerca de três meses por 
nove países, do Panamá 
ao México. 

Uma outra paixão de Julia 
é a Argentina. Ela já esteve 
no país vizinho mais de uma 
vez, e tem preparado receitas 
típicas, como o logro, uma 
espécie de feijoada, que 
foi um dos pratos do seu 
aniversário de 82 anos, no 
qual ela também dançou 
tango. Foram duas festas 
na verdade, celebrando seu 
nascimento no dia 17 de 
março de 1940, e a data 
do seu registro japonês em 
17 de abril.

pela pandemia de Covid-19, 
mas ela não parou. As aulas 
presenciais do idiomas pas-
saram a ser online. 

“Quando o professor falou 
de Skype para mim era coisa 
de outro mundo, mas se eu 
não quero parar, eu tenho 
que aprender, e ainda bem”, 
contou Julia. As aulas que 
ocorriam uma vez por semana, 
passaram a ser três vezes. “O 
que eu ia fazer? Não podia 
dançar, não podia sair, não 
podia viajar. Eu tinha que 
fazer alguma coisa”, afirmou. 

No fim do ano passado, o 
professor de espanhol viajou 
à trabalho pela América 
Central, e Julia pode matar 
um pouco da sua vontade 
de viajar. Sem sair de casa, 

Julia dançou tango na sua festa de aniversário 

Arquivo pessoal

Estão abertas as inscrições 
para o curso online “Voluntariado 
no campo das doenças raras”. 
O público-alvo da iniciativa 
são familiares, pacientes e 
interessados no cuidado às 
pessoas com doenças raras. 
A atividade gratuita faz parte 
do Programa de Capacitação 
e Informação em Doenças 
Raras, do governo federal, 
por meio do Ministério da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH), 
que ainda prevê a oferta de 
mais cinco capacitações ao 
longo do ano. O conteúdo 
é resultado de uma parceria 
com a Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA).

Com duração de 30 horas, 
este primeiro curso busca 
apresentar conceitos e caracte-
rísticas do trabalho voluntário, 
bem como entender suas 
bases e marcos históricos. 
Além disso, a capacitação 
aborda o desenvolvimento 
de projetos sociais na área, 

desde a proposta de inter-
venção até o projeto final, 
com dicas de planejamento, 
estratégias, marketing social 
e engajamento para alavancar 
o projeto. Ao final de cada 
módulo, o participante re-
ceberá um certificado.

As doenças raras são aquelas 
de etiologias diversas que 
afetam até 65 indivíduos 
em cada cem mil, segundo 
portaria do Ministério da 
Saúde. No Brasil, estima-se 
que 13 milhões de pessoas 
sejam acometidas com es-
tas condições. A maioria 
dessas doenças é genética, 
requer cuidados vitalícios, 
tem manifestação multissis-
têmica, complexa, crônica e 
prognóstico delicado e grave.

O programa de capacitação 
tratará também de políticas 
públicas e as necessidades e 
enfrentamentos das famílias. 
Inscrições pelo link: htt-
ps://saiteava.org/course/view.
php?id=56&page=introduction 

Curso online destaca 
campo de doenças raras

Moradora de Mogi das Cruzes se destaca por onde passa dançando os 
mais diferentes ritmos, contagiando e inspirando diferentes gerações 

Katia Brito

Curso é oferecido online pelo governo federal 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Outras paixões de 
Julia são viajar, a 
Argentina e as aulas 
de espanhol que 
começou há 3 anos

Ultrassom especializado

para rastreamento e

prevenção do câncer

Exames realizados por

médico especialista em

diagnóstico por imagem

R. Osmar Marinho Couto, 78, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP � Siga-nos nas redes sociais:      oncomogi     � www.oncomogi.com.br �

Central de Agendamento
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Você não fica

em fila de espera

Os exames

são agendados

Mais conforto e

comodidade para você

Mama

Abdome Total

Tireóide

Cervical

Articulares

Transvaginal

Próstata

e muitos outros
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Criação do metaverso nas 
igrejas viraliza na internet

Presbítero afirma que é preciso ter muita prudência e responsabilidade para aproveitar novas ferramentas

POLÊMICA 

A crescente adesão à tec-
nologia nos templos tem se 
tornado uma prática cada 
vez mais comum. O uso de 
novas ferramentas e equipa-
mentos tem trazido às igrejas 
mais conforto e comodidade. 
Nos último dias, um dos as-
suntos mais comentados no 
meio gospel foi a inclusão do 
digital metaverso em uma 
igreja nos Estados Unidos. 
O pastor e cantor André Va-
ladão, líder da Igreja Batista 
da Lagoinha Church, inau-
gurou uma nova maneira de 
transmitir os cultos. Além de 
utilizar as redes sociais como 
ferramenta para alcançar o 
público, agora o religioso 
inaugurou a “Lagoverso”.

O metaverso é um concei-
to de universo online 3D que 
combina diversos ambientes 
virtuais. Podemos imaginar 
o metaverso como uma in-
teração futura da internet. O 
metaverso permitirá que os 
usuários trabalhem, se en-
contrem, joguem e sociali-
zem em ambientes 3D. Ou 
seja, o metaverso é um espa-
ço digital de realidade virtual 
no qual os usuários podem 
interagir através da criação 
de personagens ou avatares. 

Há algumas semanas, o 
The Christian Post, um jor-
nal neopentecostal sediado 
em Washington, capital ame-
ricana, entrevistou, o escri-
tor, jornalista e comentaris-
ta, Billy Hallowell, sobre o 
assunto. O especialista afir-
mou que a nova ferramenta 
tem “roubado” os membros 
das igrejas físicas e que essa 
é uma tendência para as pró-
ximas gerações.

Mas, o que a bíblia diz so-
bre o avanço da tecnologia?

O advogado e presbítero 
Cristiano José de Souza, da 
igreja Assembleia de Deus - 
Ministério Vila Amorim, em 
Suzano, afirmou que “a pala-
vra de Deus é inerente, infa-
lível e imutável. As escrituras 

Metaverso permitirá que os usuários trabalhem, se encontrem, joguem e socializem em ambientes 3D

Advogado e presbítero, Cristiano 
José de Souza, afirma que tomar 
cuidado com excessos é fundamental.

nos relatam sobre os tempos 
vindouros”. Souza citou uma 
passagem da bíblia que diz: 

“Mas você, Daniel, feche com 
um selo as palavras do livro 
até o tempo do fim. Muitos 
irão ali e acolá para aumen-
tarem o conhecimento, Da-
niel 12.4”.

De acordo com o presbí-
tero, a evolução da tecnolo-
gia estava prevista na bíblia. 

“Eu acredito que as palavras 
do livro de Daniel que di-
zem que, ‘muitos correrão 
de uma parte para outra e a 
ciência se multiplicará’, foi 
uma revelação do anjo ao 
profeta, mostrando que no 

tempo do fim haveria mui-
ta velocidade no mundo”, 
ressaltou.

Em meio à crescente virada 
para a tecnologia, de acordo 
com Souza, é preciso ter sabe-
doria. “A tecnologia na igreja 
pode ser utilizada na sua to-
talidade, porém precisamos 
ficar atentos, para não subs-
tituir a inteligência humana 
pela artificial, por exemplo, 
comunhão, tempo de mesa, 
e relacionamento presencial. 
É preciso ter muita prudên-
cia e responsabilidade para 
aproveitar novas ferramen-
tas”, declarou.

Para o presbítero ter cui-
dado com excessos é funda-
mental. “Tudo me é permiti-
do, mas nem tudo convém. 
Ou seja, tudo me é permiti-
do, mas eu não deixarei que 
nada me domine (Coríntios: 
6:12)”. Segundo ele, os jovens 
precisam de supervisão. “Os 
pais precisam ficar atentos e 
até supervisionar a utilização 
dessas tecnologias”, ressaltou 
o religioso.

Divulgação Divulgação

Especialista 
destaca que a 
nova ferramenta 
tem “roubado” 
os membros das 
igrejas físicas

Aline Sabino



Domingo, 15 de maio de 202212 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ


