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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Auxílio Brasil atende mais 
de 100 mil famílias na região

Parcela de maio do programa deve conceder mais de R$ 43,9 milhões, entre “Cesta Raiz” e recursos extraordinários 

ADOÇÃO

A parcela de maio do programa 
Auxílio Brasil, de acordo com dados 
do Ministério da Cidadania, deve 
conceder mais de R$ 43,9 milhões, 
entre recursos da chamada “Cesta 
Raiz” e recursos extraordinários da 
iniciativa. No total, 107.298 famí-
lias na região receberão o Auxílio 
Brasil, destinado para o combate à 
pobreza extrema com vigência até 
o final do ano, com investimento 
de R$ 23.388.365 até o final do 
mês. Para o Benefício Extraordi-
nário, um complemento ao Auxí-
lio Brasil de caráter permanente, 
serão 96.066 famílias beneficia-
das, com R$ 20.357.780. A lei 
que institui o programa do gover-
no federal foi assinada este mês.  
Cidades, página 4
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As categorias Sub-15 e Sub-17 do 
Mogi Basquete estarão no Campe-
onato Brasileiro Interclube de Base 
2022. O Sub-17 fará a fase classifi-
catória em Vila Velha, no Espírito 
Santo, no período de 26 de junho 
a 3 de julho, e para o Sub-15, a 
primeira etapa acontecerá em Curi-
tiba, no Paraná, no período de 24 
a 31 de julho.Cidades, página 3

Basquete

CATEGORIAS 

DE BASE NO 

NACIONAL

TURISMO

Natureza e fé 
são destaques 
em Biritiba. p3

O Sub-15 disputará a primeira etapa em Curitiba, no Paraná, no período de 24 a 31 de julho  

Divulgação

 Projeto de Suzano encontra lares para 200 animais. Cidades, página 4

Quedas de energia

Distrito do Taboão, em Mogi, 
receberá mutirão de poda 

EDP realizará mutirão para a poda de vegetação 
visando diminuir quedas de energia. Cidades, página 5
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EDITORIAL

Império da Lei

Q
uem ainda tem apreço pelo seu 
semelhante, independentemente 
de sua crença ou origem, perdeu 
um pedaço considerável de sua 

esperança na humanidade ao acompanhar 
o noticiário nacional desta semana - com as 
tecnicamente questionáveis e humanitaria-
mente repreensíveis ações promovidas pelas 
forças de segurança no Rio de Janeiro e em 
Sergipe, onde os mortos contam-se às deze-
nas, e a indignação, aos milhões.

Entre o apelo ao retorno à humanidade 
pela condenação na condução dos atos pro-
movidos pelas autoridades federais, e a sa-
nha punitivista e higienista contra quem não 
tem um CEP de luxo, nossa encruzilhada se 
resume a saber qual é a Lei que vale hoje.

Os canibais sociais, ansiosos pela “carne 
mais barata”, defendem o eterno acerto de 
contas entre a lei e o crime organizado, e so-
nham com a Cidade Maravilhosa transforma-
da em cenário de um filme de ação de mau 
gosto, com roteiro Made in Brazil. Vivemos 
a brutalização do império da Lei do Mais 
Forte, do fetiche pela execução extrajudicial.  
A programação para matar nasce no alto 

escalão de um governo criado e estabele-
cido sobre a intimidação, e com o controle 
pelo medo.

Da ação em Sergipe, há pouco espaço 
para qualquer tipo de argumentação: foi 
um crime hediondo perpetrado por agen-
tes do Estado brasileiro, com metodologia 
e inspiração tiradas dos piores capítulos do 
século XX, com uma câmara de gás nazista 
feita na gambiarra, dentro do camburão de 
uma viatura policial na beira de uma estrada.

Esta guerra sem fim busca desumanizar 
e nos igualar pelo ódio mútuo, e promove 
cenas dantescas de mortos e feridos carre-
gados em caçambas ou a tortura sem pudor 
ou medo - imagens que se repetem à náusea 
no noticiário nas últimas décadas.

Em Mogi das Cruzes, tramita um projeto 
de lei que institui a instalação de microcâ-
meras nos uniformes dos agentes da Guarda 
Municipal, semelhante às usadas pela Polícia 
Militar, para resguardar direitos de todos os 
envolvidos em abordagens. Talvez porque 
em Mogi e no Alto Tietê o que ainda vale é 
o império da lei civilizatória, do Código Pe-
nal e da Constituição, e não a Lei da Selva. 

Depois de tantas tentati-
vas fracassadas de mudar o 
mundo, só nos resta a opção 
óbvia de mudar o homem. 
Para a psicanálise, a origem 
da doença está na família e 
na sociedade. A maioria dos 
profissionais da saúde sente 
frustração por estar exercendo 
uma medicina que mais ali-
via os sintomas do que cura. 

Um aforismo antigo diz: 
“Não há doença e sim doente 
que produz doença”. O pa-
ciente deve se conscientizar 
que o erro, também, está nele 
e não apenas no outro. A de-
cepção nos resultados é gran-
de quando esperamos que as 
pessoas mudem para depois 
sermos mudados. 

A bengala medicamento-
sa prescrita, ao infinito, pelo 
médico mantém a cura ilu-
sória da ansiedade e da de-

A bengala infinita
pressão que carreiam uma 
infinidade de sintomas e si-
nais. Infelizmente, qualquer 
tentativa de diminuir ou su-
primir tal bengala desespera 
o paciente que não encontra 
mais onde se apoiar, e desa-
justado emocionalmente con-
tinua na fuga irresponsável 
do mundo real que o rodeia. 
Dependente do mundo arti-
ficial das drogas sedativas e 
antidepressivas se acomoda 
nesse falso atalho em busca 
da felicidade. 

O maior inimigo do ho-
mem está em si mesmo. Se 
não temos coragem para nos 
enfrentar, nos tornamos víti-
mas das nossas próprias de-
cisões equivocadas. O retrato 
triste da medicina atual do 
nosso país: pacientes afoba-
dos em filas de atendimento 
social, médico ansioso ace-

lerando as consultas, e risco 
de infarto, a fim de esvaziar 
a sala de espera. 

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, uma con-
sulta deve durar pelo menos 
15 minutos. Não há tempo 
para dialogar e examinar, e 
pede-se, com nervosismo e 
sem rumo de diagnóstico, 
excesso de exames de labora-
tório e de aparelhagem com 
custo cada vez maior para 
os cofres do governo ou das 
conveniadas particulares na 
assistência à saúde. 

O Dr. Galvão, dono da 
antiga Blue Life, dizia com 
tristeza: “90% dos exames de 
laboratório são desnecessá-
rios, e 50% das cirurgias não 
têm indicação”. A medicina 
tecnicista perdeu a alma e o 
romantismo mantendo o pa-
ciente apoiado nessa bengala 
infinita de sofrimento.

Mauro Jordão é médico.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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Diretora de Circulação e Assinaturas
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Circulação

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

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Mogi - Profissionais que já estão nas unidades escolares vão receber amanhã 
30 professores e dois diretores para a troca de experiências e informações. 
Eles iniciaram as atividades na rede municipal na última sexta-feira. Todos 
participaram do Programa Integração: Transformar e Acolher, iniciativa da 
Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, no prédio sede da Prefeitura.
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 �Novos sistemas

O evento para demonstração aos con-
tribuintes dos novos sistemas a serem 
utilizados pela Secretaria da Receita de 
Itaquaquecetuba, a partir do dia 1º de 
junho deste ano, teve grande adesão. 
O encontro ocorreu com o objetivo de 
apresentar os recursos do GissOnline, 
sistema de gestão tributária que con-
trola automaticamente a arrecadação 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), e do IcadOnline, que 
permite a abertura, alteração e encer-
ramento de empresas.

 �Castração

A Secretaria de Meio Ambiente de Su-
zano segue com cadastro aberto para 
o procedimento de castração de gatos 
e cães e de implantação de microchips. 
As inscrições podem ser feitas por meio 
do link www.suzano.sp.gov.br/web/meio-
-ambiente/castracao-animal, ou dire-
tamente na sede da Pasta, que fica no 
Centro Unificado de Serviços, o Centrus 
(avenida Paulo Portela, 210, sala 206, 
centro), levando RG, CPF, comprovante 
de residência e os dados do animal. De 
dezembro de 2021 a abril, foram realiza-
das 1.391 castrações e microchipagens.

 �Guararema

Domingão de Vacinação ocorre hoje para 
imunizar pessoas contra a Influenza e 
Covid-19. Ação vai ocorrer no Estacio-
namento do Pau D’Alho, na Central de 
Vacinação Nogueira, na UBS Jardim 
Dulce e na UBS Lambari.

 �Virada Cultural

Neste fim de semana, as empresas vin-
culadas à Secretaria de Transportes Me-
tropolitanos terão estratégia especial 
para atender ao público da Virada Cul-
tural 2022, um dos principais eventos 
do calendário da cidade de São Paulo. 
O sistema metroferroviário vai funcio-
nar de maneira ininterrupta para que 
os passageiros possam chegar mais fa-
cilmente às atrações culturais. 

 �Leilão de Imóveis

A Justiça Federal vai leiloar 130 imó-
veis amanhã e no dia 6 de junho. Os 
lances podem ser feitos virtualmente, 
por meio do site www.fidalgoleiloes.
com.br, sendo que os descontos po-
dem chegar a 50% abaixo do valor da 
avaliação dos bens.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••

ARTIGO
Mauro Jordão

 editor@jornaldat.com.br
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Categorias de base participarão 

de Campeonato Nacional
Mogi- As categorias Sub-15 

e Sub-17 do Mogi das Cruzes 
Basquete marcarão presença 
no Campeonato Brasileiro 
Interclube de Base 2022. Cada 
grupo terá sede em uma cidade, 
em datas diferentes.

O Sub-17 fará a fase clas-
sificatória em Vila Velha, no 
Espírito Santo, no período de 
26 de junho a 3 de julho. Para 
o Sub-15, a primeira etapa 
acontecerá em Curitiba, no 
Paraná, no período de 24 a 
31 de julho.

Além dos mogianos, o 
campeonato nacional reúne 
outros grandes clubes como 
Palmeiras, Minas Tênis Clube, 
Pinheiros, Paulistano, Basquete 
Cearense, Corinthians, entre 
outros.

Está é primeira vez que a 
categoria de base do clube 
participa de uma competição 
nacional. Vale lembrar que 
todos os atletas vieram da 
seletiva feita no ano de 2021, 
com participação de jogadores 
de diversos estados brasileiros, 
com mais de 400 inscritos.

Mogi Basquete

Para o coordenador da base e 
técnico do Sub-15, Guilherme 
Filipin, é uma oportunidade 
ímpar para os atletas. “É a 
primeira vez na história que 
uma equipe mogiana vai par-
ticipar de uma competição 
desse nível. Ficamos muito 
felizes. Esta experiência será 
muito importante para os ga-
rotos. Vivenciar a competição, 
a viagem, conhecer outros 
lugares. Todos nós estamos 
com grandes expectativas 
para a nossa participação. Os 
atletas, a comissão técnica 

e toda a diretoria. Estamos 
fazendo história”, ressaltou.

A equipe do Sub-15é com-
posta pelos seguintes jogadores: 
Murilo Nakane, Leonardo 
Viana, Davi Machado, Gabriel 
Vitoriano, Breno Germini, Enzo 
Matarazzo, Freddie Valsec-
chi, Walter Valsecchi, Pedro 
Henrique, Fernando Mariano, 
Kaue Marcolino, Fernando 
Mitsueda, Gabriel Apolinário, 
Arthur Silva e Rafael Costa. A 
comissão técnica tem Guilherme 
Filipin e o preparador físico 
Bruno Nicola.

Sub-17 fará a fase classificatória em Vila Velha

Divulgação

Biritiba Mirim: uma cidade rica 
em natureza, bem-estar e fé

Cidade com 317 Km² e população de 33 mil habitantes, fica a 70 km² da capital e é conhecida pelas belezas naturais

TURISMO

Biritiba Mirim completou 
58 anos de emancipação no 
início do mês, no dia 5 de 
maio. O município com 317 
Km² e população de mais de 
33 mil habitantes, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
fica a 70 km² da capital e é 
conhecido na região pelas 
belezas naturais, tendo em 
seu território mais de 8,5 mil 
hectares de Mata Atlântica, 
e por ter sido uma cidade 
ocupada por religiosos.

A história
O território hoje pertencente 

aos biritibanos começou a 
ser ocupado por volta de 
1790. Na época, o fluxo de 
pessoas era majoritariamente 
composto por sertanistas e 
bandeirantes que passavam 
pela região para comprar 
gado e mercadorias. Eles 
eram pessoas que “desbra-
varam as matas fechadas e 
dependiam da sobrevivência 

desse meio”, explicou Édipo 
de Sousa Alves, gestor de 
Cultura e Turismo da cidade 
e pesquisador.

Além do comércio, a reli-
gião foi fator determinante 
na identidade cultural da 
cidade, segundo Sousa. “Nos-
sa história é marcada pela 
história da menina Firmina, 
que era dotada de dons 
especiais, capazes de curar 
e ajudar pessoas através de 
sua fé, com isso a migração 
de muitas pessoas se deu em 
busca de milagres”, relatou 
o pesquisador.

A jovem relatada por Sousa 
seria filha de Inês, que resi-
diu no sítio do Dr. Bóris por 
volta de 1820. A população 
a considerava capaz de mi-
lagres por meio de sua fé 
e as notícias de seus dons 
teriam inspirado a visita de 
muitos religiosos. O número 
de religiosos, de acordo com 
os dados da prefeitura da 
cidade, inspirou a constru-
ção da primeira capela na 
localidade.

Turismo
Em Biritiba existem opções 

de turismo religioso, devido a 
influência da fé na ocupação 
da cidade, e de visitação a 
espaços de natureza, onde 
é possível explorar espaços 
de Mata Atlântica.

A construção da Igreja 
Padroeiro São Benedito foi 
iniciada em 1902, sob a 
orientação de Padre Chico 
e Frei Silvério. A igreja tem 
missas aos sábados, às 19 
horas, e domingos, às 8 e 
às 19 horas. A fé católica 

marcou a ocupação da cidade 
e ainda é parte integrante 
da identidade do biritibano.

O passeio à Bica Fura-
da / Fonte dos Passarinhos 
(SP-092/ Estrada da Casa 
Grande) pode ser feito a pé 
ou de bicicleta, e passa por 

pontos históricos da cidade, 
construídos em 1926, que 
contrastam com o espaço 
de mata nativa. O local é 
conhecido pela tranquilidade 
e exuberância da paisagem, 
com água límpida e diver-
sidade de animais nativos 
como pássaros.

Já a Cachoeira da Pedra 
Furada (Mogi-Bertioga Km 77), 
está nos limites entre Biritiba 
Mirim e o Parque Estadual 
Serra do Mar Núcleo Padre 
Doria. A visitação é moni-
torada por guias do parque. 
Para acessar a cachoeira, é 
necessário uma caminhada 
de sete quilômetros a pé.

Com área de natureza 
preservada, a Pedra do Sapo 
permite aos visitantes terem 
acesso a uma visão panorâmica 
das praias de São Lourenço e 
Riviera. É possível contemplar 
várias espécies de árvores 
e pássaros nativos, como 
tucanos, sanhaços, sabiás 
e maritacas. É indicada a 
visitação acompanhada por 
um guia.

Raissa Sandara

Cidade, que se destaca pela fé, completou 58 anos de emancipação neste mês

Reprodução Facebook

Mogi- A Prefeitura de rea-
liza, na próxima terça-feira, 
às 15 horas, a cerimônia de 
premiação do 2º Concurso 
de Mobilidade e Educação, 
promovido pelas secretarias 
municipais de Mobilidade 
Urbana e Educação. O evento 
será realizado no auditório da 
Prefeitura. Com o tema “Vá de 
Bike com Segurança’’, o obje-
tivo do concurso foi incentivar 
estudantes das redes pública e 
privada a produzir material que 
proporcione conscientização 
sobre o tema segurança no 
trânsito, integrando conceitos 
de mobilidade, educação, meio 
ambiente, inclusão social e 
cidadania, entre outros. A 
ação integra o movimento 
Maio Amarelo 2022.

Os trabalhos foram divididos 
em subcategorias, que tiveram 
linguagens específicas e forma-
tos diferentes de acordo com 
a idade dos participantes e os 
anos que eles estão cursando, 
com acompanhamento dos 
professores.

Prefeitura 
premiará 
vencedores de
2º Concurso

Mobilidade e Educação

Mogi - A Prefeitura, por 
meio das Secretaria do Verde 
e Meio Ambiente, Secretaria 
de Planejamento e Urbanismo 
e Secretaria de Segurança, 
participou ontem de mais uma 
ação do Grupo de Fiscalização 
Integrada, que contou com a 
participação de órgãos como 
Cetesb, Polícia Ambiental 
Florestal, Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
de São Paulo (Crea-SP) e 
Conselho Regional de Cor-
retores de Imóveis (Creci). 

A operação foi realizada em 
um loteamento clandestino 
na região de Taiaçupeba, 
com o objetivo de coibir 
o aumento no número de 

casos desse tipo em áreas 
de proteção e recuperação 
de mananciais.

O loteamento alvo da ação 
foi aberto uma área de Mata 
Atlântica em estágio secundário, 
que não pode ser suprimida 
sem licenciamento ambiental. 
Além disso, o empreendi-
mento é dotado de lotes com 
dimensões incompatíveis 
com o que está previsto em 
legislação, razão pela qual o 
empreendimento não é pas-
sível de regularização. Assim, 
o mesmo foi embargado pelo 
Departamento de Fiscalização 
de Obras Particulares, da 
Secretaria de Planejamento 
e Urbanismo.

Grupo de Fiscalização 
Integrada faz operação

Irregularidade

Operação envolveu órgãos da Prefeitura e outras entidades

Divulgação 
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Auxílio Brasil transfere no Alto 
Tietê mais de R$ 40 milhões 

Valor médio do benefício nas cidades da região é de R$ 409,06 para as pessoas atendidas pelo novo programa 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Alto Tietê - Um levanta-
mento do Grupo MogiNews/
DAT junto ao Ministério da 
Cidadania apontou nesta se-
mana que a parcela de maio 
do programa Auxílio Brasil 
deve conceder mais de R$ 
43,9 milhões, entre recursos 
da chamada “Cesta Raiz” e 
recursos extraordinários da 
iniciativa.

A lei federal que institui 

o programa, que substitui 
o Bolsa Família, encerrado 
no final do ano passado, foi 
assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL) neste mês. 
Segundo o governo federal, 
a expectativa é que 18,1 
milhões de famílias em todo 
o país sejam beneficiadas, 
com um investimento total 
de R$ 4,3 bilhões em maio.

No total, 107.298 famílias 
na região receberão o Auxí-
lio Brasil, destinado para o 

combate à pobreza extrema 
com vigência até o final do 
ano, com investimento de 
R$ 23.388.365 até o final do 
mês. Para o Benefício Extraor-
dinário - um complemento 
ao Auxílio Brasil de caráter 
permanente - serão 96.066 
famílias beneficiadas, com 
R$ 20.357.780,00.

A cidade com o maior 
número de famílias abraçadas 
pelo Auxílio Brasil é Mogi 

das Cruzes, com 31.553 
cadastros, e um total de R$ 
7,729 milhões empenhados. 
A segunda cidade com o 
maior número de cadas-
trados é Itaquaquecetuba 
(21.301 beneficiários - R$ 
4,067 milhões) e Suzano 
em terceiro lugar (18.252 
beneficiários, R$3,204 mi-
lhões). Salesópolis é a cidade 
que possui numericamente 
o menor número de famílias 
incluídas no programa, com 
966 referenciados, totalizan-
do um investimento de R$ 

389 mil.
A média por família be-

neficiada no Alto Tietê é de 
R$ 409,06. Entretanto, a 
cidade que possui o maior 
valor médio, que é somado 
à chamada “cesta raiz” de 
cobertura do Auxílio Brasil 
e Auxílio Extraordinário, é 
Poá, que em média paga 
R$ 414,97 para cada famí-
lia. O valor pago a cada família 
depende de diversos fatores 
que compõem a “cesta-raiz” 
do programa, que atende à 
primeira infância, composição 

familiar, combate à pobreza 
extrema e compensações 
oriundas da transição ao 
Programa Bolsa Família.

Uma apuração sobre os 
dados disponibilizados pelo 
Ministério da Cidadania 
também revelou que metade 
dos municípios da região 
pagam abaixo da média 
de R$ 409,06: Suzano (R$ 
402,93), Itaquaquecetuba 
(R$ 403,77), Salesópolis 
(R$ 404,28), Biritiba-Mirim 
(R$ 405,79) e Santa Isabel 
(R$ 406,22).

André Diniz

 Programa Auxílio Brasil foi instituído neste mês

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Projeto chega à marca de 
200 animais adotados 

Suzano- O projeto “Baby, me 
Leva” contabiliza um total de 
200 pets adotados em menos 
de um ano. A iniciativa de ado-
ção responsável, coordenada 
pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Suzano, por 
meio do Setor de Bem-Estar 
Animal, foi instituída em junho 
de 2021 e já alegrou lares ao 
possibilitar um novo começo 
para muitos pets.

De acordo com o levanta-
mento da Pasta, 93 animais 
encontraram novos lares por 
meio de acesso ao portal www.
suzano.sp.gov.br/baby-me-

-leva, enquanto as feiras de 
adoção responsável realizadas 
mensalmente resultaram em 
107 pets encaminhados para 
novas famílias. Todos os cães 
e gatos recolhidos pelas orga-
nizações não-governamentais 
(ONGs) e cuidadores parceiros 
providenciam a castração 
e a atualização de vacinas 
quando os animais entram 
em processo adotivo.

Atualmente, o projeto conta 

‘Baby, me Leva’

com 68 animais, entre cães e 
gatos, disponíveis para visualiza-
ção. No portal, os interessados 
podem entrar em contato com 
o Setor de Bem-Estar Animal 
por meio do e-mail babyme-
leva@suzano.sp.gov.br que, 
a partir do primeiro contato, 
encaminhará o interessado 
ao parceiro responsável pelo 
animal, para então iniciar os 
trâmites para adoção.

De acordo com o secretário 
municipal de Meio Ambiente, 
André Chiang, muitas famílias 

concretizaram a adoção pelo 
“Baby, me Leva” e isso motiva 
a manutenção do trabalho. 

“Seja por meio da plataforma 
ou das feiras, os interessados 
podem conhecer os cães e 
gatos disponíveis para efetuar 
a adoção responsável. São 200 
pets que encontraram um lar 
em menos de um ano, então 
concluímos que o trabalho é 
um sucesso”, relatou. Mais 
informações podem ser ob-
tidas por meio do telefone 
4745-2055.

Projeto contabiliza um total de 200 pets adotados

Maurício Sordilli/Secop Suzano 

Saiba mais

MUNICÍPIO FAMÍLIAS ATENDIDAS RECURSOS TRANSFERIDOS MAI/2022 VALOR MÉDIO DO AUXÍLIO BRASIL - MAI/2022

ARUJÁ  6.022   R$ 2.475.226,00   R$ 411,03

BIRITIBA MIRIM 2.623   R$ 1.063.575,00   R$ 405,79

FERRAZ  12.604   R$ 5.216.357,00   R$ 414,03

GUARAREMA 2.222   R$ 917.783,00   R$ 413,42

ITAQUAQUECETUBA 21.301   R$ 8.599.956,00   R$ 403,77

MOGI DAS CRUZES 31.553   R$ 13.060.634,00   R$ 414,14

POÁ   8.679   R$ 3.600.669,00   R$ 414,97

SALESÓPOLIS 966   R$ 389.320,00   R$ 404,28

SANTA ISABEL 3.076   R$ 1.249.530,00   R$ 406,22

SUZANO   18.252   R$ 7.353.095,00   R$ 402,93

ALTO TIETÊ  107.298   R$ 43.926.145,00   R$ 409,06
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Taboão receberá mutirão de 
poda de vegetação em junho

Ações realizadas pela EDP, distribuidora de energia elétrica, terão início em 8 de junho e se estenderão até o final do mês

QUEDAS DE ENERGIA

Mogi- A EDP, distribuidora 
de energia elétrica do Alto 
Tietê, realizará no distrito 
industrial do Taboão, em 
Mogi das Cruzes, um mutirão 
para a poda de vegetação. 
O objetivo é diminuir as 
quedas de energia. Os tra-
balhos terão início em 8 de 
junho e se estenderão até o 
final do mês.

O contato da rede de for-
necimento de energia com a 
vegetação, como bambus e 
galhos de árvore, é, segun-
do a EDP, a principal fonte 
causadora de interrupção 
no fornecimento do serviço 
no distrito.

O mutirão foi anunciado 
pela equipe da EDP durante a 
reunião mensal da Associação 
Gestora do Distrito Industrial 
do Taboão (Agestab), reali-
zada na quarta-feira passada. 
A força-tarefa atende a um 
pedido dos empresários 
da Agestab, que relataram 

diversos problemas nos 
últimos meses.

Ao longo da próxima semana, 
técnicos da concessionária 
estarão no Taboão para fazer 
uma inspeção e mapear as 
áreas mais críticas. A ideia 
é que este mutirão seja rea-
lizado de forma periódica.

Em paralelo ao trabalho de 
poda da EDP, a Agestab fará 
uma campanha de conscien-
tização entre os associados 
sobre a importância de as 
empresas fiscalizarem as 
propriedades e eliminar 
eventuais vegetações que 
possam interferir na rede.

A concessionária também 
pediu apoio da Prefeitura 
para notificar os proprietários 
de imóveis que contenham 
bambus e árvores e que 
possam causar problemas 
à rede de energia elétrica.

“O papel da Agestab é 
justamente este: ouvir as 
reivindicações dos nossos 

associados, dialogar com as 
autoridades responsáveis e 
buscar as devidas soluções”, 

afirmou o vice-presidente 
da Agestab, Juliano Bega. 

“Agradecemos a equipe da 

EDP por terem participado 
da nossa reunião, ouvido as 
demandas e projetado ações 

concretas”, disse.
“A queda no fornecimento 

de energia, mesmo aquelas 
de menos de um minuto, são 
extremamente prejudiciais, 
uma vez que após o apagão, 
o maquinário precisa ser 
religado ou reaquecidos, 
além de situações ainda 
mais graves que podem 
ocorrer, como equipamentos 
queimados ou a parada de 
sistemas on-line de venda”, 
descreveu o vice-presidente 
da Agestab.

Rede 
A EDP informou que tem 

realizado a troca da rede 
que alimenta o Taboão. O 
sistema de cabeamento tem 
sido substituído por uma 
versão mais robusta e com-
pactada. Cerca de 5,4 km 
foram trocados entre 2021 
e 2022. E, até o final deste 
ano, mais 500 metros serão 
trocados.

Agestab fará uma campanha de conscientização entre os associados 

 Divulgação

COM PLANEJAMENTO, DEDICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.

Saúde

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)

Futuras entregas

O FUTURO PROMETE, A GENTE REALIZA

Maternidade Municipal  -  
• 90 novos leitos e 500 partos por mês
• USF Nova Jundiapeba
• USF Vila Nova União
• Inauguração do CIAS
• Centro de Atendimento Pós-Covid

EM CONSTRUÇÃO

Segurança
• 100% da iluminação pública em LED 
• 25% de economia para o município  
• 2.000 novas lâmpadas em Jundiapeba
• 600 pontos instalados no Jd. Piatã
• App Mogi Iluminado
• Contratação de novos guardas municipais

EM BREVE

EM BREVE

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

Infra e zeladoria
• Novo Parque Airton Nogueira
• Ampliação do serviço de saneamento
• Recuperação de áreas verdes
• Ampliação da ETE Cezar de Souza
• Manutenção de praças
• Mais de 30 mil m2 de vias recapeadas

EM BREVE

Educação 
e emprego

• Mogi gerou mais de 4.600 novos empregos 
• Mogi Conecta Empregos
• Cursos profissionalizantes à disposição
• Aulas 100% presenciais
• 242 novos profissionais de educação
• Escola Clínica Transtorno 
   do Espectro Autista
• Novo Complexo Educacional em 
   Jundiapeba, uma revolução 
   na educação da região

EM BREVE

EM CONSTRUÇÃO

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. 
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Cassandra manda um áudio para Bruna dizendo que odeia Estefânia e 

precisa se fazer de boa moça agora.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Davi comemora a recuperação de Isadora e afi rma a Augusta que a moça ainda 

o ama. Olívia e Tenório sofrem com o preconceito da comunidade e Heloísa 

os apoia. Davi garante a Iolanda que não a amará. Úrsula fi ca satisfeita com 

a decisão de Eugênio de comprar teares novos para a tecelagem, enquanto 

Violeta e Davi se preocupam. 

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem
Clarice Gusmão aborda Pat e Moa no set de fi lmagem do comercial da 

Siderúrgica Gusmão. Chiquinho hesita em falar sobre a mãe com Moa. 

Regina tenta descobrir o assunto da reunião que Clarice terá com os dublês. 

Clarice propõe que Pat e Moa resgatem uma pasta com documentos que 

contém uma fórmula secreta.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Alcides se oferece para ajudar Levi a matar Tenório. José Leôncio conta a Filó 

e a Irma que José Lucas é seu fi lho. Filó se sente ferida quando José Leôncio 

coloca em dúvida a paternidade de Tadeu. Ari comunica a Jove que Tibério 

está se recuperando. Muda fi ca constrangida ao saber que Tibério chamou 

por ela enquanto esteve mal no hospital, e Juma desconfi a. 

RECORD, 21H

Reis
Ainoá está sentada à mesa muito pensativa. Libi pergunta qual o motivo da 

preocupação. Ainoá reluta em dizer mas desabafa que está preocupada 

que Saul comece a mudar depois de ter se tornado rei. Saul na reunião é 

surpreendido com a atitude de Obal. Um ano depois, Saul e Kayla despertam 

juntos na tenda.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 37

Emudece
Casa

rústica de
regiões

serranas

Processo
de transfor-
mação das 
borboletas

Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

Cão brin-
calhão de

origem
alemã

O esporte
mais

popular 
no Brasil

Hortaliça
de boa du-
rabilidade

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes

Sentimen-
to de so-
freguidão

Diz-se de
indivíduo

lento

(?) Waters,
um dos fun-
dadores do
Pink Floyd

Cavalo de
pelagem
marrom

Giulia (?),
atriz de
"Boogie

Oogie"  (2014) 

"Os fins
justificam

os (?)"
(dito)

Amigos e (?): os con-
vidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca

Sufixo de
"hidroxila"

Parte 
do boi

Sal do (?),
tempero
rosado

(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Botão de
rádios

Divisões de
presídios
Telúrio

(simbolo)

Distúrbio 
psiquiátri-

co que
pode cau-
sar acú-
mulo de
dívidas e

depressão

Et cetera
(red.)

Mestre do
Gênio (Lit.)

Abaixo de
Banho

oriental 
de spas

Teorias

O par do 
condiciona-
dor capilar

Aplauso,
em inglês

Picape 
ou sedã

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito

Sem (?) 
nem beira:
na miséria
A 5ª letra

Fonte do
caviar

Capa de
confrarias

Arma de 
arremesso
Como se 

encontram
os mem-
bros de
debates 

televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Meta de
projetos

Tatuagem
do Popeye

Tony Ra-
mos, ator
Resina de

colares

Estado do
carimbó

Instrumento de
percussãoNome (?):

Francisco, para Jor-
ge Mario Bergoglio
(Catol.)

Passar ao
longo de
Deus, em

latim

FCAM
CACHALOTE

HIMALAIAETC
DIALSOBAMO

ALIEOXAMPU

ADAMFUTEBOL
PERCORRERRS

DEOOSAFÃ
BESTAESCOPO

PORASLESO
RTCNROGER

CARAACARAC
GAMOVABOM

TAMBORCLAP
PAPALEIRA

PARAMEIOS

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

Todos os dias acordo 
com a sensação 
que a vida vai me 
ensinar algo novo e 
surpreendente. Sinto 
que cresço a cada 
ensinamento do 
mundo e das pessoas. 
E é por isso que 
devemos sempre dar 
uma chance para o 
amanhã!

Por maior que 
sejam as dificuldades 
ou as tristezas, 
temos a obrigação 

MOMENTO
especial

SENSAÇÕES DA VIDA AO ACORDAR

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

MARIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA

DIA 30

KOICHI MAURICIO KINOSHITA

Hoje um novo ciclo se inicia! Aproveite essa oportunidade 

para agradecer pela vida e para pensar em novos objetivos! 

Parabéns!

“ Não tenha medo de se perder no 
meio do caminho. A vida é de quem se 
arrisca!”

 cultura@jornaldat.com.br

de levantar cabeça 
e não pensar em 
desistir. Até porque 
viver é ficar mais 
forte e é construir 
algo que nunca vai 
desaparecer!



Domingo, 29 de maio de 2022 7portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Precisa-se

Auxiliar administrativo com conheci-

mento em pacote Office,  enviar cur-

rículo para ajprinceadv@gmail.com

www.portalnews.com.br
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MOGI DAS CRUZES

Você sabe o que é hip-
noterapia? Segundo o mo-
giano, master em hipnose 
e especialista em Progra-
mação Neurolinguística 
(PNL), Caio Marcello Ber-
taiolli, o processo “consis-
te na aplicação de técnicas 
hipnóticas como ferramen-
ta terapêutica”. 

O especialista explica 
que muitos problemas 
vivenciados são causa-
dos por eventos do passa-
do dos quais muitas vezes 
nem lembramos. “Nor-
malmente, os resultados 
alcançados com a hipno-
terapia são mais efetivos 
e rápidos que com outros 
métodos convencionais”, 
destaca.

De acordo com Caio, 
a “hipnose é um estado 
natural da mente huma-
na, de foco, imaginação e 
concentração”. Durante o 
tratamento de hipnotera-
pia, ele explica que é uti-
lizada a capacidade natu-
ral, que o paciente já tem, 
para solucionar os proble-
mas emocionais de forma 
definitiva. “Nosso grande 
objetivo, durante a hipno-
terapia, é encontrar a cau-
sa, a raiz real dos proble-
mas e ressignificá-los por 
completo”, afirmou. 

O mogiano destacou que 
a hipnoterapia é indicada 
para “todas as pessoas que 
têm problemas emocio-
nais e mentais e que bus-
cam resultados eficientes 
para melhorar o desem-
penho e ou ressignificar 
traumas,crenças e ques-
tões do passado”. Segun-
do ele, os casos que mais 
atende em seu espaço em 
Mogi das Cruzes, são de 
pessoas com problemas 
como depressão, síndro-
me do pânico, ansiedade 
generalizada e fobias.

Além dos problemas ci-
tados, o especialista em 
PNL ainda listou outros 

Especialista destaca benefícios 
da hipnoterapia para bem-estar 
O mogiano Caio Marcello Bertaiolli é master em hipnose e especialista em PNL, e atende pacientes na cidade 

Divulgação

Caio Marcello Bertaiolli e Sandra Marques são especialistas em Programação Neurolinguística (PNL)

exemplos que podem ser 
tratados com a hipnote-
rapia: bruxismo, timidez, 
procrastinação, gaguei-
ra, tabagismo, alcoolismo, 
hábito de roer unhas, ti-
ques  nervosos, fibromial-
gia e a micção involuntá-
ria (enurese).

Para o especialista, ca-
sos de aumento de perfor-
mance ou melhora de con-
dições também podem ser 
trabalhados, tais como: au-
mento de autoestima e 
autoconfiança, estimulo 
da criatividade, melhora 
do sono, da performance 
física e mental, do foco e 
da concentração e da mo-
tivação no trabalho, esco-
la, esportes, família, en-
tre outros. 

Trabalho 
personalizado

O trabalho começa com 
a anamnese, como explica 
Caio: “a Análise de Anam-
nese (Estudo de Caso) são 
perguntas utilizadas por 

meio dos protocolos de 
PNL para que sejam co-
nectadas respostas a ori-
gem do problema, sendo 
analisados diversos fatores, 
tais como análise de ges-
tos, fala e respostas, por se-
rem perguntas específicas 
pela situação apresentada. 

Diante disso, a anamne-
se nos mostra a origem da 
questão a ser tratada, por 
isso é pontual e o resulta-
do é eficiente”. Ele atua em 
conjunto com Sandra Mar-
ques, também especialis-
ta em PNL.

Posteriormente, o espe-
cialista conta que as ses-
sões de hipnoterapia são 
marcadas, de forma  per-
sonalizada em relação ao 
tempo, investimento e o 
tratamento a ser feito. 

O hipnólogo salientou 
que o paciente permane-
ce em total estado de cons-
ciência durante as ses-
sões. “Nossos tratamentos 
são personalizados porque 
sabemos que cada indi-

víduo tem suas questões 
emocionais e formas de 
se expressar. Quando fa-
zemos a Análise de Anam-
nese, podemos identificar 
com clareza as questões 
a serem trabalhadas e os 
protocolos desenvolvidos 
especificamente para as 
patologias, não podendo 
ter script pois o mesmo é 
muito engessado”, salien-

tou o especialista em PNL.
A hipnoterapia se fun-

damenta nas questões que 
envolvem o passado, pre-
sente e futuro dos pacien-
tes, como descreve o es-
pecialista: “É no passado 
que se originam as ques-
tões traumáticas, porque é 
onde acontecem os even-
tos que dificultam a vida 
da pessoa, como crenças 
limitantes, fobias e trau-
mas emocionais e men-
tais. No estado emocional 
presente, durante os dias 
que as emoções afloram, 
se proporcionam as pa-
tologias emocionais como 
depressão, ansiedade e ou-
tros males que dificultam 
o andamento normal da 
vida cotidiana”.

Protocolos 
utilizados

Com os protocolos uti-
lizados para esses trata-
mentos, Caio afirma que 
é possível construir pon-
tes em relação ao futuro, 

que vão comprovar a efi-
ciência do tratamento por 
meio da hipnose e os re-
sultados alcançados. 

Não há prejuízos para 
a saúde com a hipnotera-
pia, como destaca Caio, e 
o tratamento é reconheci-
do por órgãos como Asso-
ciação Médica Americana, 
Associação Médica Britâ-
nica, Associação Psiquiá-
trica Americana, Organi-
zação Mundial de Saúde, 
Conselho Federal de Me-
dicina do Brasil, Conselho 
Federal de Psicologia do 
Brasil, entre outros. 

O hipnólogo reforça que 
a hipnoterapia não subs-
titui o tratamento com re-
médios. “São coisas dife-
rentes. Remédios tem uma 
função, e a hipnoterapia, 
outra. Os remédios tra-
tam os sintomas dos seus 
problemas. A hipnoterapia 
acessa as origens destes 
problemas e as emoções 
que estão relacionadas a 
eles”, explicou.

Caio Marcello Bertaiolli 
tem certificação em Hip-
nose Clínica, é master em 
hipnose com especialização 
em Programação Neuro-
linguística (PNL) realizada 
pelo Instituto Lucas Na-
ves, com reconhecimento 
do Conselho Federal de 
Odontologia; Conselho 
Federal de Medicina (1999); 
Conselho Federal de Psi-
cologia (2000); Conselho 
Federal de Fisioterapia e 
Terapias Ocupacionais 
(2010); Conselho Federal 
de Enfermagem (2018) e 
da Sociedade Brasileira 
de Hipnose. 

O especialista atua há 

Profissional atua 
online e presencial

dois anos como hipnotera-
peuta, realizando consultas 
de maneira presencial e 
online. As sessões aconte-
cem no Espaço Holístico 
Bem Estar Paraiso, com 
sede em Mogi das Cruzes 
e em São Paulo, junto 
com a colega de trabalho 
Sandra Marques, também 
especialista em PNL.

Mais informações, entre 
em contato com Caio 
Marcello Bertaiolli pelo 
telefone 97827-0719, 
Acompanhe também nas 
redes sociais, na fanpage 
@Caiomarcellob, e @hip-
nologo_caio_marcello, no 
Instagram.

Hipnoterapia é 
indicada para 
quem busca 
melhorar 
desempenho 


