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

Repasses para cidades da 
região somam R$ 235 milhões 

Pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o Alto Tietê recebeu entre janeiro e maio deste ano R$ 235,1 milhões 

MOGI

A região do Alto Tietê recebeu 
entre janeiro e maio R$ 235,1 mi-
lhões pelo Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). As informa-
ções são do portal de informações 

“Tesouro Transparente”, do gover-
no federal. O valor foi, em média, 
19,3% maior do que o repassado 
no mesmo período no ano passado, 
representando R$ 38 milhões a mais. 
Cidades, página 3
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Os Jogos Escolares da Sustenta-
bilidade, promovidos pela Secreta-
ria Municipal do Verde e Meio Am-
biente, foram lançados oficialmente 
na última sexta-feira em Mogi das 
Cruzes. O evento será a programa-
ção do Junho Ambiental em 2022 
e incluirá atividades semanais cola-
borativas, e não competitivas, entre 
escolas das redes pública e parti-
cular. Cidades, página 4

Sustentabilidade

ESTUDANTES 

PARTICIPAM 

DE JOGOS

Suzano recebeu cerca de R$ 35 milhões, assim como Mogi das Cruzes, Ferraz e Itaquaquecetuba

Divulgação/Secop Suzano

 NGK pretende zerar emissões de carbono até 2050. Cidades, página 5

Dia do Meio Ambiente

Alto Tietê promove ações 
para a preservação ambiental

Reportagem destaca ações de seis cidades, como Poá, 
que promove o plantio de árvores. Cidades, página 6
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Tempo e sinais

O 
Dia Mundial do Meio Ambien-
te começou como uma confe-
rência das Nações Unidas em 
1972 sobre a importância da 

atenção à situação de nossos recursos natu-
rais e da viabilidade de nossa sobrevivência. 
Já se vão cinquenta anos: meio século. Quais 
foram as marcas que ficaram e que estamos 
deixando para nosso futuro?

Estamos tão próximos do início dos deba-
tes em escala internacional sobre o risco de 
uma extinção causada pelo abuso de nossos 
recursos, quanto os homens e mulheres que 
começaram esta discussão estão do início do 
Holocausto, a maior tragédia causada pela 
mão do homem no século XX. E que fique 
claro que os casos não são equivalentes em 
seu impacto e horror, mas são aproximados 
diante do apelo que nos chamam para uma 
correção urgente sobre nosso conceito de 
humanidade e sociedade.

Há meio século, já se chamava a atenção 
para o risco da atividade humana em sua 
plena ânsia na busca pelo lucro, produção e 
consumo ser tão ou mais devastadora que to-
dos os arsenais nucleares existentes na Guer-

ra Fria. O que inicialmente foi considerado 
um tema de debates feitos por “bichos-grilo” 
ou pessoas sem qualquer compromisso com 
a “realidade”, hoje nos bate à porta, nos co-
brando como uma promissória.

Quando bilionários decidem que é mais 
excitante e viável abandonar nosso único 
lar em troca de mudanças em seus lucros e 
patrimônios, isso é um sinal. Quando pre-
feitos, secretários e autoridades estaduais se 
reúnem para debater meios para atender os 
desastres naturais causados pelas mudanças 
climáticas em caráter ordinário, é outro si-
nal: de que as chances do último humano 
morrer abraçado a uma barra de ouro e um 
smartphone estão maiores do que podería-
mos imaginar, mas pode haver uma luz no 
fim do túnel.

É inegável que desde o início dos debates 
sobre a preservação ecológica, que foram re-
forçados em 1992 no Brasil com a Eco-92, 
tiveram seus frutos. A conscientização sobre o 
buraco na camada de ozônio, da preservação 
de nossas florestas, corais e biodiversidade 
se fez presente. Mas o tempo está correndo 
mais rápido contra todos nós.

Quando em 1949, o jor-
nalista e romancista George 
Orwell publicou o seu livro 

“1984”, nem de longe alguém 
pensaria que teríamos tal 
desenvolvimento tecnológi-
co, dentro dos nossos lares, 
que invadisse e destruísse a 
nossa privacidade. 

Hoje, o Grande Irmão está 
de olho em você no campo 
ou na cidade: “Sorria, você 
está sendo filmado!” Nos fal-
ta espaço para se esconder 
das câmeras, 15 segundos 
de sorte ou azar, fomos  fla-
grados! Pior, além do reco-
nhecimento facial, a ciência 
está tentando fazer o strip 
tease das nossas mentes. Já 
não basta ouvir segredos pela 
voz, querem ler também os 
nossos pensamentos das coi-
sas ocultas. 

Criados à semelhança de 

O Grande Irmão

ARTIGO
Mauro Jordão

Deus, não nos foi dado esse 
atributo divino de onisciência, 
só a Ele pertence e nem ao 
diabo foi concedido, o má-
ximo que o demônio pode 
é pensar o que pensamos 
quando nos expomos numa 
piscadela marota, num gesto, 
numa atitude ou num olhar 
maldoso. Na verdade, o ho-
mem não se conforma em 
ter sido criado à semelhança, 
ele quer mesmo é ser igual a 
Deus, e isso é antigo, desde o 
Éden: saber tudo, onisciên-
cia; interferir em tudo, oni-
potência; estar presente em 
tudo, onipresença. 

O que a gente está vendo 
acontecer é um pequeno 
grupo de homens extrema-
mente ricos, interferir nas 
redes sociais de informação 
como árbitros, financiado-
res e moderadores. Muitos 

bilionários vêm investindo 
em jornalismo: Marc Benioff 
comprou a revista Time em 
2018; Bill Gates, fundador da 
Microsoft, financiou a rede 
pública de rádio NPR. Elon 
Musk, se vingar o acordo de 
compra da Twitter, já mani-
festou o desejo de afrouxar a 
censura do conteúdo públi-
co na rede junto com Mark 
Zuckerberg que manda nos 
algoritmos e na moderação 
do Facebook, Instagram e 
WhatsApp. 

Manter a integridade men-
tal num mundo humanista 
que deseja devorar os valores 
espirituais, morais e éticos, 
herdados da fé, necessário se 
faz, além de ter Jesus como 
Salvador, tê-Lo também como 
Senhor da tua vida. O Deus 
Pessoal que cuida do corpo, 
da mente e do espírito im-
pede a ação do devorador.

Mauro Jordão é médico.
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 �  Site Poupatempo

A página oficial do Poupatempo está de 
cara nova. O novo portal foi desenvol-
vido para facilitar ainda mais o acesso 
aos usuários. A partir de agora, o site 
apresenta primeiro os tipos de serviços 
públicos disponíveis na página do Pou-
patempo, separados por cor. São eles: 
Documentos e Registros Pessoais, Trans-
porte e Veículos, Emprego e Previdên-
cia, Impostos e Registros Empresariais, 
Justiça e Cidadania, Moradia e Serviços 
Sociais, Água e Energia, e Educação. Ao 
escolher o item desejado, o interessado 
será direcionado para a realização da 
solicitação. Importante destacar que o 
endereço eletrônico continua o mesmo: 
www.poupatempo.sp.gov.br.

 �Vestibulinho Etecs 

Os interessados em participar do pro-
cesso seletivo das Escolas Técnicas Es-
taduais (Etecs) para o segundo semestre 
de 2022 têm até as 15 horas de amanhã 
para realizar a inscrição. O Vestibulinho 
oferece mais de 43 mil vagas para cursos 
técnicos, especializações técnicas e va-
gas remanescentes de segundo módulo, 
distribuídas em todas as regiões do Es-
tado de São Paulo. O pagamento da taxa 

de inscrição, de R$ 39, deve ser efetua-
do até o fim do expediente bancário do 
dia 6. A avaliação será no dia 3 de julho. 
Acesse: https://www.vestibulinhoetec.
com.br/home/

 �Último dia

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi 
das Cruzes, que termina neste hoje, fará 
a venda de doces e salgados, além do tra-
dicional afogado, na Associação Pró-Fes-
ta do Divino, a chamada Casa da Festa. 
Hoje é o último dia que os devotos vão 
poder se deliciar com algumas igua-
rias vendidas na Quermesse, que nes-
te ano não ocorreu. O sistema de venda 
será apenas para compra e retira. Não 
poderá consumir no local. A venda será 
feita das 18h30 às 22 horas.

 �Festival Vegano

A sede da Secretaria Municipal do Verde 
e Meio Ambiente, no Centro, será sede 
para o Festival Vegano + Cultura – edição 
junina que ocorre hoje. Serão comercia-
lizados diversos pratos elaborados com 
ingredientes sem origem animal, além de 
diversas opções de presentes, cultura e 
lazer. A festival será na rua Braz Cubas, 
470, no centro de Mogi das Cruzes.

CONTRACAPA 
ALINE SABINO•••

Mogi- O 1º Seminário de Capacitação para Gestores do Esporte encerra as 
inscrições em menos de uma semana. O projeto tem o objetivo de mostrar o 
passo a passo para “Captação de Recursos para o Esporte” e será no dia 11 de 
junho, no Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe). 
As inscrições vão até a próxima quarta-feira (08/06) e participação é gratuita. 
Com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Mogi das Cruzes, os 
participantes receberão um certificado digital do workshop.
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 INSCRIÇÕES PARA O 1º SEMINÁRIO:
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Repasses para a região pelo 
FPM somam R$ 235 milhões 

Fundo de Participação dos Municípios entre janeiro e maio foi, em média, 19,3% maior do que o período em 2021

FINANÇAS

Alto Tietê - Uma apuração 
do Grupo MogiNews/DAT 
junto ao portal de informa-
ções “Tesouro Transparente”, 
do governo federal, apon-
tou que a região do Alto 
Tietê recebeu entre janeiro 
e maio R$ 235,1 milhões 
pelo Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). O 
valor foi, em média, 19,3% 
maior do que o repassado 
no mesmo período no ano 
passado, representando R$ 
38 milhões a mais.

O levantamento nesta 
semana após o anúncio do 
governo federal do paga-
mento da terceira e última 
parcela do FPM para o mês 
de maio. Segundo o governo 
federal, a segunda parcela 
enviou R$ 3,3 bilhões para 
os municípios do país.

O FPM é um fundo re-
passado a cada dez dias 

para todos os municípios do 
país. O valor corresponde a 
22,5% de toda a arrecadação 
com o Imposto de Renda 
(IR) e Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) 
arrecadados pelo governo 
federal. A verba enviada 
pode ser gasta a critério da 
administração municipal.

Na apuração, as dez ci-
dades da região receberam, 
entre janeiro e maio deste 
ano, R$ 235.148.572,23. 
Na comparação com o ano 
passado, a somatória regional 
foi 19,36% maior, quando 
o FPM pagou ao Alto Tietê 
R$ 197.110.272,89.

As faixas do FPM variam 
de acordo com diversos fa-
tores, incluindo o tamanho 
do município, No Alto Tietê, 
nos primeiros cinco meses 
do ano os valores oscilam 
de R$ 8,6 milhões (valor 
encaminhado à Salesópolis) 
a R$ 35,7 milhões, pagos às 

cidades de Ferraz de Vas-
concelos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes e Suzano.

Na comparação entre os 
períodos de janeiro a maio de 
2021 e 2022, as cidades que 
tiveram maior fatia do FPM 
contaram com um aumento 
de 18,67% no período. As 
cidades de Biritiba-Mirim, 
Guararema, Poá, Salesópolis 
e Santa Isabel, por sua vez, 
tiveram um aumento de 

18,40%.
No âmbito municipal, 

a cidade que teve a maior 
diferença entre os períodos 
foi Arujá, que apresentou um 
aumento de 26,86% entre o 
ano passado e este ano. Em 
2021, a cidade recebeu pouco 
mais de R$ 17 milhões do 
Fundo de Participação dos 
Municípios, e neste ano 
foram repassados R$ 21,6 
milhões. 

Andre Diniz

Saiba mais

CIDADE  REPASSES FPM 2021 (JAN A MAI) REPASSES FPM 2022 (JAN A MAI)  DIFERENÇA (EM %)
ARUJÁ   R$ 17.036.815,05   R$ 21.613.096,99   26,86%
BIRITIBA-MIRIM R$ 9.735.322,89   R$ 11.526.985,14   18,40%
FERRAZ  R$ 30.111.151,27   R$ 35.733.172,84   18,67%
GUARAREMA R$ 8.518.407,58   R$ 10.086.112,00   18,40%
ITAQUÁ  R$ 30.111.151,27   R$ 35.733.172,84   18,67%
MOGI  R$ 30.111.151,27   R$ 35.733.172,84   18,67%
POÁ  R$ 20.687.561,10   R$ 24.494.843,30   18,40%
SALESÓPOLIS R$ 7.301.492,20   R$ 8.645.238,89   18,40%
SANTA ISABEL R$ 13.386.068,99   R$ 15.849.604,55    18,40%
SUZANO  R$ 30.111.151,27   R$ 35.733.172,84   18,67%
TOTAL ALTO TIETÊ R$ 197.110.272,89   R$ 235.148.572,23   19,36%

Valor repassado a Mogi subiu cerca de R$ 5 milhões 

Divulgação/PMMC
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Jogos Escolares terão atividades 
semanais durante todo o mês

Evento incluirá atividades realizadas por escolas do Ensino Infantil, Fundamental e Médio, das redes pública e particular

SUSTENTABILIDADE 

Mogi- Os Jogos Esco-
lares da Sustentabilidade, 
promovidos pela Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, foram lançados 
oficialmente anteontem, no 
Auditório da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes. O evento 
será a programação do Ju-
nho Ambiental em 2022 e 
incluirá atividades semanais 
colaborativas – e não compe-
titivas – realizadas por escolas 
da cidade (Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio, das 
redes pública e particular), 
com o objetivo de difundir a 
cultura de sustentabilidade 
entre os estudantes em todo 
o município.

Participarão dos Jogos da 
Sustentabilidade 27 escolas, 
sendo 15 municipais, nove 
estaduais e três particulares, 
com aproximadamente 3,2 
mil estudantes envolvidos 
diretamente. “Nosso ob-
jetivo foi resgatar a cultu-
ra das gincanas escolares, 

estimulando os alunos a 
realizarem ações em defesa 
do meio ambiente, de forma 
colaborativa. Teremos vá-
rias atividades ao longo do 
mês de junho”, comentou 
o secretário André Saraiva 
durante o lançamento, que 
reuniu representantes das 
escolas participantes.

A Secretaria do Verde 
divulgou anteontem as pri-
meiras tarefas a serem cum-
pridas pelas escolas. Além 
disso, os técnicos da pasta 
promoverão um encontro 
virtual por semana com os 
participantes, com o objetivo 
de mobilizar as equipes, e 
farão visitas surpresa para 
verificar o andamento das 
tarefas. As atividades deverão 
ser cumpridas pelas unidades 
de ensino no período de 6 
a 30 de junho. A premiação 
dos vencedores ocorrerá 
um mês depois, no dia 30 
de julho.

Cada etapa de atividades 

será realizada durante uma 
semana do mês de junho 
(Etapa 1: 6 a 10/6; Etapa 
2: 13 a 20/6; Etapa 3: 20 a 
24/6 e Etapa 4: 27 a 30/6). 

As atividades serão a par-
tir de quatro Objetivos de 
Sustentabilidade (ODSs): 
água potável e saneamen-
to; consumo e produção 

responsáveis; ação contra a 
mudança global do clima e 
vida terrestre.

Os alunos só conhecerão 
as ações que deverão ser 

desenvolvidas no dia do início 
de cada atividade. As escolas 
que completarem as tarefas 
e receberem a validação da 
Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente ganharão selo do 
Objetivo de Sustentabilidade 
correspondente.

As unidades que executarem 
as ações e conquistarem selos 
dos quatro ODSs ganharão 
uma visita guiada ao Parque 
Natural Municipal Francisco 
Affonso de Melo e partici-
parão ainda do sorteio de 
uma horta – a Secretaria do 
Verde e Meio Ambiente dará 
como prêmio um Projeto 
de Sustentabilidade para a 
escola, que será sorteado e 
poderá ser uma horta ou 
uma ação de arborização, 
por exemplo.

Mais informações sobre os 
Jogos Escolares da Sustenta-
bilidade podem ser obtidas 
pelo telefone 4798-5962 
ou pelo e-mail jes.svma@
mogidascruzes.sp.gov.br.

Participarão dos Jogos aproximadamente 3,2 mil estudantes envolvidos diretamente

Divulgação/PMMC
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D I A  M U N D I A L
DO MEIO AMBIENTE

Com o maior sistema fotovoltaico da 
região do Alto Tietê, instalado em 2021, a 
nossa empresa está investindo ainda 
mais em 2022 em uma nova usina solar. 

A expectativa é aumentar em 36% a 
capacidade de geração de energia.

Este Projeto tem como objetivo de 
contribuir com o Meio Ambiente, por 
meio da geração de energia limpa, 
renovável e sustentável, além de 
racionalização na conta de energia 
elétrica, redução de emissão de gás 
carbônico e ser uma fonte inesgotável de 
energia.

NGK do Brasil, reafirmando seu 
compromisso de proteger o Meio 
Ambiente!
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NGK do Brasil pretende zerar 
emissões de carbono até 2050

Mogi- A NGK, líder mundial 
em produção de velas de ignição, 
avança em seu compromisso 
de neutralizar as emissões de 
carbono até 2050 para mitigar 
os impactos das mudanças 
climáticas. Para chegar a esse 
patamar, a empresa espera 
reduzir as emissões em 30% 
até 2030 e estabelecer novas 
metas até 2040.

“Para a NGK, o crescimento 
sustentável é o único caminho 
viável para as indústrias”, de-
clara Nivaldo Yano, chefe do 
Departamento de Controle 
Ambiental da NGK do Brasil. 
“Em todo o mundo, a empresa 
promove uma série de inicia-
tivas com foco na preservação 
ambiental e na sustentabilidade 
de suas operações.”

Nesse sentido, a companhia 
desenvolve o programa de 
sustentabilidade global Eco-
vision 2030, que estabelece 
objetivos em linha com as 
metas ambientais propostas 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), sobretudo 
em resposta às mudanças 

Meio ambiente

climáticas, expansão de pro-
dutos ambientalmente amigá-
veis, conservação de recursos 
hídricos e gerenciamento de 
resíduos.

Alto Tietê
Reduzir as emissões de 

CO2 está entre os principais 
esforços da NGK do Brasil, que 
anunciou em abril o investi-
mento de R$ 2 milhões para 
ampliar em 36% a capacidade 
de sua usina de energia solar, 
responsável atualmente pela 
geração de 150 MWh/mês, 
o que rende uma economia 
de 7% no consumo da fábri-
ca localizada em Mogi das 
Cruzes (SP).

“Com a primeira fase do 
projeto instalada em março 
do ano passado, a empresa 
já se tornou detentora do 
maior sistema fotovoltaico da 
região do Alto Tietê e deixou 
de emitir 104 toneladas de 
CO2 no período de 12 meses, 
o que corresponde ao plantio 
de 645 árvores”, destaca o 
chefe do Departamento de 

Controle Ambiental da NGK 
do Brasil.

Também está em curso na 
empresa a implementação 
de novas tecnologias com o 
objetivo de reduzir as emissões 
nas linhas produtivas, o que 
engloba modernização em 
processos de sinterização dos 
produtos cerâmicos, utilizando 
equipamentos com menor 
consumo de combustível ou 
energia elétrica.

Na avaliação de Yano, a 
indústria automotiva tem 
importante papel na corrida 
por uma economia de baixo 
carbono, por isso a NGK planeja 
implementar os programas 
Compra Verde e Logística Verde 
até 2030. “Queremos engajar 
fornecedores e prestadores de 
serviço a fortalecer suas polí-
ticas ambientais e reduzir as 
emissões de carbono”, afirmou.

O gerenciamento de re-
síduos também  está entre 
as prioridades da NGK, que 
já reprocessa 90% de seus 
resíduos e recicla 70% de 
água utilizada.

Museu de Energia celebra 
o Dia do Meio Ambiente

Salesópolis - Passeio por 
trilhas que abrigam a maior 
cachoeira do Rio Tietê e uma 
figueira centenária de 20 me-
tros de altura. Essas atrações 
gratuitas aguardam os aven-
tureiros que participarem da 
atividade Trilhas do Museu, 
promovida pelo Museu de 
Energia de Salesópolis nos 
próximos dias 11 e 17, às 
10 horas, em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, que será celebrado 
em 5 de junho.

No dia 11 de junho o 
passeio será a Trilha da Fen-
da e no dia 17 a Trilha da 
Figueira. As atividades são 
para maiores de 7 anos. Os 
percursos acontecem em áreas 
verdes do Museu, em meio 
a trechos remanescentes da 
Mata Atlântica, permitindo 
conhecer a rica biodiversidade 
desse bioma. Os ecológicos 
visitantes poderão contem-
plar a Cachoeira dos Freires, 
considerada a maior queda 
d’água natural do Tietê, e 
uma figueira centenária de 

Trilhas ecológicas

mais de 20 metros de altura.
Na trilha, os visitantes vão 

receber informações valiosas 
sobre preservação do meio 
ambiente, biodiversidade da 
mata atlântica, conservação 
do meio e importância da 
economia de água. A ativi-
dade promove reflexão sobre 
a relação das pessoas com o 
meio, a riqueza de recursos 
naturais que estão muito 
próximos e o quanto nossas 
ações cotidianas impactam o 

ambiente.
O Museu da Energia abrange 

156 hectares, dos quais 21 
hectares são ocupados pelo 
reservatório e 135 hectares 
por remanescentes de floresta 
ombrófila em diferentes estágios 
de regeneração natural e área 
de plantação de pínus, o que 
permite ao visitante caminhar 
pelas trilhas existentes. De 
forma geral, trata-se de uma 
área de domínio de Mata 
Atlântica bastante preservada.

Atividade ocorre nos próximos dias 11 e 17, às 10 horas

Divulgação

Auditório do Legislativo 

recebe oficinas gratuitas

Interessados em aprender a elaborar projetos para editais podem se inscrever

CULTURA

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo 
de Mogi das Cruzes promo-
verá no começo da próxima 
semana oficinas gratuitas 
do Programa Ação Cultural 
(ProAC 2022) voltadas para 
gestores, artistas e fomenta-
dores da cultura local. Os 
interessados em aprender a 
elaborar projetos para editais 
e se aprofundar nas leis de 
incentivo podem fazer a 
inscrição de forma online. O 
evento será no auditório da 
Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, nos dias 6 e 7 
de junho, das 9h30 às 17h 
e as inscrições são limitadas.

“Workshop: Aspectos da 
Produção e Projetos Culturais” 
é o nome oficial da ação, que 
tem parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
e Poiesis - Oficinas Cultu-
rais. A atividade é voltada 
para produtores, artistas e 
interessados e apresentará 
de forma geral os aspectos 

da produção cultural e edi-
tais, desde a concepção de 
um projeto até sua fase de 
realização. O workshop 
apresenta o conceito de cul-
tura, faz um panorama das 
políticas culturais no Brasil e 
dá embasamentos legais aos 
participantes. É indicado 
para gestores públicos da 
área, conselheiros e agentes 

culturais da sociedade civil.
Os dois dias de ativida-

des terão a coordenação de 
Ivan Montanari, mestre em 
Gestão de Políticas Públicas 
pela Universidade de São 
Paulo - USP, especialista 
pós-graduado em Gestão e 
Políticas Culturais pela Cátedra 
Unesco de Políticas Culturais 
e Cooperação da Universidade 

de Girona (Espanha) e gra-
duado em Artes Cênicas pela 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) (2010).

O auditório da Câma-
ra Municipal, onde será 
realizado o evento, fica na 
avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 381, no 
Centro Cívico de Mogi das 
Cruzes.

Evento será nos dias 6 e 7 de junho no auditório da Câmara Municipal de Mogi 

Mogi News/Arquivo

Suzano- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, partici-
pou na quinta-feira passada 
de um fórum ambiental, que 
contou com uma oficina e uma 
palestra sobre arborização 
urbana promovida pela escola 
estadual de ensino integral 
Alfredo Roberto, que fica no 
bairro Parque Residencial 
Casa Branca. O prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), e o titular da Pasta, André 
Chiang, também participaram 
da iniciativa.

O evento foi o primeiro 
dentro do programa Oficinas 
VerdeAzul, que é uma diretriz 
do “Município VerdeAzul”, do 
governo do Estado, e propõe 
tratar de assuntos ambientais 
para contar pontos dentro 
do projeto estadual e um 
dos assuntos é justamente a 
arborização urbana. A oficina 
teve início às 14 horas e durou 
até as 20h30, contando com 
a participação de mais de 400 
estudantes. Temas como a 
poda correta das árvores e 
manutenção também foram 
abordados.

Entre os assuntos discutidos 
no fórum estavam a defesa da 
permanência das árvores nas 
cidades. No final, foi pedido 

Mais de 400 estudantes 
participam de oficina 

Arborização urbana

aos alunos um documento 
com proposta de como seria 
possível ajudar o município 
na gestão da arborização ur-
bana de Suzano. Ashiuchi e 
o secretário Chiang fizeram 
parte de uma mesa de debates 
com outros participantes para 
discutir o tema e responder as 
perguntas dos alunos.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
fez elogios ao tema e agrade-
ceu a presença dos alunos da 
escola Alfredo Roberto. “A 
arborização é um tema muito 
sério, principalmente para nós, 
que estamos na Grande São 
Paulo, onde existem muitas 
construções e poucas árvores, 
o que acaba aumentando 
a temperatura das cidades. 
Agradeço aos alunos do en-
sino médio da unidade pela 
acolhida e por todo carinho”.

Durante a oficina, Ashiu-
chi convidou os alunos para 
visitarem Viveiro Municipal 
Tomoe Uemura, localizado 
na avenida Senador Roberto 
Simonsen, 340, no Jardim 
Imperador, e pediu aos es-
tudantes para contribuírem 
na separação dos resíduos 
recicláveis, ao passo em que 
informou que irá implantar 
uma nova central de triagem 
em Suzano.
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Cidades destacam ações para a 
preservação do meio ambiente 

Mapeamento e ações para preservação de nascentes destacam-se no trabalho promovidos em seis municípios

DIA DO MEIO AMBIENTE

O Dia Mundial do Meio 
Ambiente, celebrado hoje, 
traz como uma das principais 
reflexões entre governos 
de todo o mundo as ações 
imediatas e de curto, médio 
e longo prazo tomadas para 
frear as mudanças climáticas 
e seus impactos. No Alto 
Tietê, que é berço de um 
dos principais rios da região 
Sudeste e é responsável por 
um terço do abastecimento 
de água potável do Estado, 
prefeituras informaram ao 
Grupo MogiNews/DAT seus 
principais movimentos e 
desafios para a preservação 
ambiental.

As pautas da preservação 
ambiental e do impacto das 
mudanças climáticas foram 
abordadas nesta semana 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
que promoveu o seminário 

“Sustentabilidade, Desastres 
Urbanos e Risco Climático” 
em Mogi das Cruzes para 
buscar soluções para as áreas 
de meio ambiente, habitação, 
agricultura e desenvolvimento 
sustentável.

Mogi das Cruzes
Entre as cidades ouvidas 

pela reportagem, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, por meio 
da Secretaria de Verde e Meio 
Ambiente, informou que um 
dos pontos desenvolvidos 
na cidade é o programa de 
requalificação urbanística 
da área de influência do 
rio Tietê, que permitiria a 
ordenação urbanística da 
Área de Preservação Am-
biental (APA) da Várzea do 
Rio Tietê e a ocupação sus-
tentável. “Este investimento 
vai propiciar uma maior 
convivência da população 

Plantio de árvores é uma das ações da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que também destaca a fiscalização

com os ambientes naturais, 
por meio da implantação de 
parques às margens deste 
importante rio, que foi vetor 
do desenvolvimento das 
cidades paulistas”, apontou.

Sobre o trabalho de fisca-
lização, a cidade conta com a 
Divisão de Fiscalização para 
obras particulares, o setor de 
fiscalização de posturas e a 
Guarda Ambiental, vinculados 
à pasta de Segurança, além 
de trabalhos conjuntos com 
a Cetesb e a Coordenadoria 
de Fiscalização e Biodiversi-
dade do governo do Estado. 

“Diariamente são registradas 
irregularidades ambientais 
pelos diversos atores atuantes, 
desde parcelamento irregular, 
corte de mata nativa, e outras, 
que são encaminhadas para a 
Polícia Ambiental e Cetesb”, 
informou.

Suzano
A Prefeitura de Suzano 

destacou que a Secretaria de 
Meio Ambiente vem traba-
lhando pelo licenciamento 
ambiental, na coleta seletiva 
e na gestão de resíduos por 
meio de ecopontos, na fiscali-
zação de áreas de preservação 
e recuperação de mananciais 
(APRM), no planejamento 
e educação ambiental. A 
pasta também afirmou man-
ter ações conjuntas com os 
governos federal e estadual 
pelo Grupo de Fiscalização 
Integrada (GFI), entre outras 
iniciativas.

“A fiscalização ambiental 
é feita por demanda, e as 
denúncias são feitas pela 
Ouvidoria Municipal - caso 
necessário, são emitidos 
autos de infração, embargos 

e encaminhamentos, com 
dois fiscais para realizar as 
diligências. Até o momento 
foram realizadas cerca de cem 
vistorias neste ano, com a 
emissão de 60 autos no total”, 
explicou a administração 
municipal.

Poá
Em Poá, a Prefeitura infor-

mou em nota que criou um 
programa em parceria com 
o Estado para identificar e 
restaurar áreas de fragilidade 
ambiental com processos de 
compensação ambiental, e que 
trabalha em conjunto para 
o mapeamento de nascentes 
no município. 

“O objetivo principal deste 
levantamento é realizar um 
diagnóstico ambiental da 
situação dessas nascentes 

para definir ações em âmbito 
municipal e privado para 
restauração, conservação 
e proteção desses espaços”, 
salientou a Administração 
Municipal. A cidade conta 
com 20 agentes da Guarda 
Civil Municipal (GCM) para 
a registradas  28 ocorrências 
de crimes ambientais.

Ferraz de Vasconcelos
A Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos, por sua Secretaria 
de Meio Ambiente, afirmou 
que vem trabalhando no 
levantamento de corpos 
d’água superficiais e cata-
logação de nascentes, e no 
plantio de mudas em áreas 
de preservação permanente 
(APP) em conjunto com 
a Câmara Municipal, com 
escolas e com grupos da 

sociedade civil.
O município destacou 

entre suas ações o plantio 
de mais de 500 mudas no 
perímetro urbano, a doação 
de espécies nativas, ações 
de educação ambiental em 
conjunto com a Secretaria de 
Educação, e a implantação 
de Eco-Lojas, onde é feita 
a troca de recicláveis por 
itens de limpeza, alimentos 
e higiene. 

O trabalho de fiscalização 
em Ferraz, de acordo com a 
Administração Municipal, é 
realizado com duas equipes 
da GCM Ambiental, e foram 
registrados 38 ocorrências 
entre janeiro e abril deste 
ano. “Preservar e respeitar 
hoje a natureza e nela con-
tida toda a esfera do meio 
ambiente, é propiciar ao 
ser humano o direito a um 
futuro melhor”, comentou o 
comando da pasta de Meio 
Ambiente da cidade.

Guararema
A Prefeitura de Guararema 

informou que vem exigindo 
a recomposição das faixas de 
APP nos casos de solicitação 
de alvará para construção de 
edificações na cidade, que 
é cortada pelo Tietê, e que 
ainda não conta com parcerias 
estaduais ou federais para 
a preservação ambiental. 
A fiscalização, segundo a 
Administração Municipal, é 
realizada mediante vistorias 
e atendimento de denúncias. 
O trabalho é feito por quatro 
fiscais. Até o momento não 
foram apresentadas ocorrên-
cias na cidade.

Itaquaquecetuba
Em Itaquaquecetuba, a 

prefeitura destacou como ações 
a capacitação da Fundação 
Florestal com palestras, e 
ações de fiscalização contra 
invasões na APP da várzea 
do Tietê em conjunto com 
o Estado, além da fiscaliza-
ção promovida pela Guarda 
Ambiental. “A pasta também 
tem uma ação de plantio 
que é feita semanalmente 
com a Educação, além do 
mapeamento de nascentes 
para catalogá-las e colocá-

-las na rota de fiscalização”, 
reforçou o município em nota.

Sobre a fiscalização promo-
vida na cidade, Itaquaquece-
tuba registrou 71 ocorrências 
entre o início de janeiro e o 
final de maio deste ano. 

André Diniz
Pedro Chavedar/PMMC

Entre as ações, Guararema realiza a troca mudas de árvores por lixo reciclável

Suzano promove ações de preservação ambiental

Divulgação/PMG

Andreza Rodrigues/Secop-PMS
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   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE 
MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            

Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás 

Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

ELTON  APARECIDO CORREIA, estado civil divorciado, profissão consultor,
nascido  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e dois de julho de mil
novecentos  e oitenta e três (22/07/1983), residente e domiciliado Rua
São Tomé, 102, Conjunto Residencial Santo Ângelo, Mogi das Cruzes, SP,
filho de ALOISIO PEDRO CORREIA e de VERA APARECIDA CORREIA.           
LETICIA  CASTILHO  DE  SIQUEIRA,  estado civil divorciada, profissão do
lar, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro de dezembro de mil
novecentos  e oitenta e nove (01/12/1989), residente e domiciliada Rua
São Tomé, 102, Conjunto Residencial Santo Ângelo, Mogi das Cruzes, SP,
filha  de  JOSIAS  DE  SIQUEIRA  e  de  PATRICIA DE CASSIA CASTILHO DE
SIQUEIRA.                                                             
Conversão de União Estável                                            

ANTONIO VINÍCIUS DE MORAIS, estado civil solteiro, profissão engenheiro
mecânico,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dez de janeiro de mil
novecentos  e  noventa  e um (10/01/1991), residente e domiciliado Rua
Jerônimo  Mariano,  152,  Vila  Cintra,  Mogi das Cruzes, SP, filho de
Antonio de Morais e de Silvana Silva de Morais.                       
ANGELA  BARBOSA  OLIVEIRA,  estado civil solteira, profissão psicóloga,
nascida em Suzano, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e
oitenta  e  nove  (23/06/1989),  residente  e domiciliada Rua Jerônimo
Mariano,  152,  Vila  Cintra,  Mogi  das  Cruzes,  SP, filha de Gilmar
Floriano de Oliveira e de Angela Maria Barbosa Oliveira.              

SERGIO   FRANCISCO   PEREIRA,   estado   civil   divorciado,  profissão
aposentado,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de abril de
mil   novecentos  e  cinquenta  e  quatro  (20/04/1954),  residente  e
domiciliado  Rua  Doutor  Walter  Belda,  90,  Vila  Jundiaí, Mogi das
Cruzes, SP, filho de Francisco Leopoldino Pereira e de Tereza Maria de
Jesus.                                                                
NEUSA   DE  LOURDES  DE  MORAIS,  estado  civil  divorciada,  profissão
autonoma, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de junho de mil
novecentos  e  sessenta e um (30/06/1961), residente e domiciliada Rua
Doutor  Walter  Belda, 90, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filha de
Pedro Dias de Morais e de Teresa Lemes de Morais.                     

WELLINGTON RUBENS CIBAS, estado civil divorciado, profissão analista de
departamento  pessoal,  nascido em Suzano, SP no dia vinte e quatro de
abril  de  mil  novecentos  e  oitenta  e um (24/04/1981), residente e
domiciliado  Rua Benedicto Rodrigues Aguiar, 83, Parque Olimpico, Mogi
das Cruzes, SP, filho de JOSE ALBERTO CIBAS e de ALICE CARDOSO CIBAS. 
ALINE CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão funcionária
publica,  nascida  em  São  Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil
novecentos  e oitenta e três (15/09/1983), residente e domiciliada Rua
Benedicto  Rodrigues Aguiar, 83, Parque Olimpico, Mogi das Cruzes, SP,
filha  de  WAGNER  AUGUSTO  DOS  SANTOS  e  de NEUSA BENEDITA PIRES DE
CARVALHO DOS SANTOS.                                                  
Conversão de União Estável                                            

DOUGLAS  JHONNE  CANDIDO  SOARES,  estado  civil  divorciado, profissão
protético, nascido em Conselheiro Pena, MG no dia dezenove de novembro
de  mil novecentos e noventa (19/11/1990), residente e domiciliado Rua
Professor  Gumercindo  Coelho, 520, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP,
filho de JOAO CANDIDO DE SOUZA e de ERCI SOARES DE SOUZA.             
GLEICIÉLI  TORRES  DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica
de  enfermagem,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e seis de
maio  de  mil  novecentos  e  noventa e três (26/05/1993), residente e
domiciliada  Rua  Professor Gumercindo Coelho, 520, Vila Cecília, Mogi
das  Cruzes,  SP, filha de JOSE CÍCERO DOS SANTOS e de ROSEMEIRE SILVA
TORRES.                                                               

EDSON  BEZERRA  DE  ARAUJO,  estado civil solteiro, profissão porteiro,
nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte e sete de novembro de mil
novecentos e sessenta e nove (27/11/1969), residente e domiciliado Rua
Doutor  Miguel  Vieira  Ferreira,  201, Jardim Aeroporto III, Mogi das
Cruzes,  SP,  filho de Lourival Bezerra de Araujo e de Maria Aparecida
Simões de Araujo.                                                     
SUZIMEIRE  DE  OLIVEIRA,  estado  civil solteira, profissão costureira,
nascida  em  São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e
setenta e dois (18/06/1972), residente e domiciliada Rua Doutor Miguel
Vieira Ferreira, 201, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha
de Altair de Oliveira e de Inocência dos SANTOS.                      

FABRÍCIO   JOSÉ   DE  OLIVEIRA  LAGRIMANTE,  estado  civil  divorciado,
profissão  aposentado, nascido em Recreio, MG no dia cinco de setembro
de  mil  novecentos  e  sessenta  e  nove  (05/09/1969),  residente  e
domiciliado  Rua Santa Efigênia, 79, Jardim Universo, Mogi das Cruzes,
SP, filho de Sebastião Lagrimante e de Odete de Oliveira Lagrimante.  
MARCIA DE OLIVEIRA RAIDER, estado civil solteira, profissão diretora de
escola,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis de fevereiro
de   mil  novecentos  e  setenta  e  dois  (16/02/1972),  residente  e
domiciliada  Rua Santa Efigênia, 79, Jardim Universo, Mogi das Cruzes,
SP, filha de José Matos Raider e de Elisa Antonia Raider.             

SANDRO  ROBERTO  LESCURA,  estado civil solteiro, profissão empresário,
nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil
novecentos e setenta e cinco (21/02/1975), residente e domiciliado Rua
José Antônio da Costa, 472, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filho de
JOSE PEDROSO LESCURA e de THEREZINHA DE SIQUEIRA LESCURA.             
DEBORA   DO   CARMO   NASCIMENTO,   estado  civil  solteira,  profissão
professora,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de agosto de
mil  novecentos  e  oitenta e um (04/08/1981), residente e domiciliada
Rua  José  Antônio  da  Costa,  472, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP,
filha  de  OTAVIO  FARIA DO NASCIMENTO e de IVONE APARECIDA LEANDRO 
DO
CARMO.                                                                
Conversão de União Estável                                            

RODRIGO  DAMAZIO  RAMOS,  estado  civil  solteiro,  profissão autonomo,
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  quinze de outubro de mil
novecentos  e noventa e oito (15/10/1998), residente e domiciliado Rua
Elias  Anderi,  38,  Jardim Camila, Mogi das Cruzes, SP, filho de João

Aparecido Ramos e de Terezinha de Fatima Espedito Ramos.              
LETICIA  NORIANE  DA  CRUZ,  estado civil solteira, profissão autonoma,
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  três de fevereiro de mil
novecentos  e noventa e sete (03/02/1997), residente e domiciliada Rua
Elias  Anderi,  38,  Jardim  Camila,  Mogi  das  Cruzes,  SP, filha de
Patricia Inacia da Cruz.                                              

LUCCA BARBOSA ROSA, estado civil solteiro, profissão lider de produção,
nascido  em  Araras,  SP  no  dia  oito  de agosto de mil novecentos e
oitenta  e  oito  (08/08/1988),  residente  e domiciliado Rua Prefeito
Sebastião  Cascardo,  287,  casa 04, Jardim Universo, Mogi das Cruzes,
SP, filho de Célio Rosa e de Elegiane Cristina Barbosa Rosa.          
ISABELLA  CRISTINA  DA  SILVA  FRANCO  DE FARIA, estado civil solteira,
profissão assistente de vendas, nascida em Suzano, SP no dia quinze de
abril  de  mil  novecentos  e noventa e três (15/04/1993), residente e
domiciliada  Rua  Prefeito  Sebastião  Cascardo,  287, casa 04, Jardim
Universo,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de Antonio Franco de Faria e de
Sueli de Fátima Silva Franco de Faria.                                

WESLEY PASSOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão eletricista,
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil
novecentos  e noventa e três (28/12/1993), residente e domiciliado Rua
Samoa,  41,  casa  01,  Jardim  Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP,
filho de Jorge dos Santos e de Maria Aparecida dos Passos.            
BIANCA  ALVES  DA  SILVA,  estado  civil  divorciada, profissão do lar,
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  oito  de novembro de mil
novecentos e noventa e cinco (08/11/1995), residente e domiciliada Rua
Samoa,  41,  casa  01,  Jardim  Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP,
filha de Luiz Jacinto da Silva e de Joelma Virginia Alves da Silva.   

VICTOR  CLAYTON  GONÇALVES  COSTA,  estado  civil  solteiro,  profissão
estoquista,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e seis de
setembro  de  dois  mil e um (26/09/2001), residente e domiciliado Rua
Osvaldo  Ferreira,  97, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de
CLAYTON DE JESUS COSTA e de RENATA GONÇALVES DE JESUS.                
THAIS  SOARES  DE  OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão agente de
processo, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de abril de dois
mil  e  um (20/04/2001), residente e domiciliada Rua Osvaldo Ferreira,
97,  Vila  Brasileira,  Mogi das Cruzes, SP, filha de CESAR MARQUES DE
OLIVEIRA e de SILEUDA FERREIRA SOARES.                                
Conversão de União Estável                                            

PAULO  VICTOR  FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão
cabeleireiro,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de maio de
mil  novecentos e oitenta e dois (15/05/1982), residente e domiciliado
Rua  Santa Sofia, 331, casa 2, Vila Sagrado Coração de Maria, Mogi das
Cruzes,  SP,  filho  de  Manoel  Gouvea  de  Oliveira  e de Vera Lucia
Ferreira de Oliveira.                                                 
MÁBILE  DA  ROCHA  ALVES, estado civil divorciada, profissão assistente
comercial, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de junho
de   mil  novecentos  e  oitenta  e  nove  (28/06/1989),  residente  e
domiciliada Rua Alexandre Virgílio Figueiredo, 119, Jardim Pavão, Mogi
das  Cruzes,  SP,  filha  de  Arnaldo Francisco Alves e de Maria Dalva
Paula da Rocha Alves.                                                 

LUAN  MÁRCIO  DOS  SANTOS,  estado civil solteiro, profissão papeleiro,
nascido em Cruzeiro, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e
noventa   e  quatro  (21/06/1994),  residente  e  domiciliado  Avenida
Anchieta,  1499,  Vila Paulista da Estação, Mogi das Cruzes, SP, filho
de MÁRCIO DOS SANTOS e de ELIANE APARECIDA ANTONIO.                   
TAMIRES  CRISTINA FERRAZ, estado civil solteira, profissão , nascida em
Cruzeiro,  SP  no  dia  vinte  e  três de novembro de mil novecentos e
noventa   e  quatro  (23/11/1994),  residente  e  domiciliada  Avenida
Anchieta,  1499,  Vila Paulista da Estação, Mogi das Cruzes, SP, filha
de SILVIO CARLOS FERRAZ e de ADRIANA APARECIDA CORRÊA FERRAZ.         
Conversão de União Estável                                            

ISMAEL  VITOR  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro, profissão autonomo,
nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de agosto de dois
mil  (28/08/2000),  residente  e domiciliado Rua Juraci, 528, casa 02,
Vila  Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de Michelle Cristina de Souza
da Silva.                                                             
THÁBATA  LARISSA  PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do
lar,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezessete de agosto de mil
novecentos e noventa e cinco (17/08/1995), residente e domiciliada Rua
Juraci, 538, casa 02, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de Fabio
Moreira da Silva e de Adriana Pereira da Silva.                       

NIKOLAS  BRUNO  BERNARDES,  estado  civil solteiro, profissão autonomo,
nascido  em  Rio  Claro,  SP  no  dia  quatorze  de  fevereiro  de mil
novecentos  e  noventa  e  nove  (14/02/1999), residente e domiciliado
Avenida  Kaoru Hiramatsu, 2051, Bloco 02, Apt 12, Braz Cubas, Mogi das
Cruzes, SP, filho de Karen Priscila Bernardes.                        
GABRIELLA   PIRES,   estado   civil   divorciada,   profissão  analista
financeiro,  nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia trinta e um de
dezembro  de mil novecentos e noventa e três (31/12/1993), residente e
domiciliada  Avenida  Kaoru  Hiramatsu,  2051,  Bloco  02, Ap 12, Braz
Cubas,  Mogi das Cruzes, SP, filha de Eliseu da Silva Pires e de Maria
Aparecida dos Santos Pires.                                           

AGNALDO  DE  SOUZA  ROZÁRIO, estado civil solteiro, profissão agente de
telemarketing,  nascido  em  Cruzeiro, SP no dia treze de julho de mil
novecentos  e  noventa  e quatro (13/07/1994), residente e domiciliado
Rua  Tenente  Galdino  Pinheiro,  230,  casa  02, Braz Cubas, Mogi das
Cruzes, SP, filho de Manoel do Rozário Filho e de Wilma Maria de Souza
Rozário.                                                              
TAÍS   ALANE  GARCIA  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteira,  profissão
autônoma,  nascida  em Salesópolis, SP no dia cinco de setembro de mil
novecentos  e noventa e sete (05/09/1997), residente e domiciliada Rua
Tenente  Galdino  Pinheiro, 230, casa 02, Braz Cubas, Mogi das Cruzes,
SP,  filha  de  Paulo  Roberto  Garcia dos Santos e de Maria Aparecida
Pereira dos Santos.     
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Fabiana atende ao telefonema de Cecília e conta que está com Dulce Maria, 

mas que promete levar a carinha de anjo de volta o quanto antes.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Matias confunde Isadora com Elisa e afi rma que irá atirar contra Rafael. 

Leônidas tenta acalmar Matias. Violeta se preocupa com os comentários 

sobre Isadora após sua noite de amor com Rafael. Davi se angustia com 

a certeza de ter sido reconhecido por Matias. Joaquim revela a Úrsula que 

fl agrou Emília e Enrico dando um golpe no cassino. Giovanna e Cipriano 

sentem atração um pelo outro.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

O investigador Paulo procura uma pista sobre o homem que estava com 

Clarice no vídeo. Moa fi nge um desmaio ao terminar a cena do comercial, e 

Pat se preocupa. Jarbas avisa a Ítalo que tem informações sobre o caso de 

Clarice. Pat defende as bailarinas de uma injustiça, e Lou fi ca admirada com 

a postura da dublê. Paulo encontra o homem que estava com Clarice no vídeo. 

Danilo desiste de usar os fi lhos de Pat e Moa para atingi-los. 

GLOBO, 21H00

Pantanal
Jove afi rma a Juma que não deixará a fazenda. Juma decide ajudar José 

Lucas a encontrar um marruá. Tibério promete a Muda que não vai atrás de 

Levi. Velho do Rio diz a Jove que Juma está com José Lucas. Tenório revela 

a Alcides que sabe quem ele é e propõe um acordo contra José Leôncio e 

Levi. Tenório fi ca surpreso ao saber a identidade das famílias de Muda e de 

Juma. Juma ameaça atirar em José Lucas se ele balear o marruá.

RECORD, 21H

Reis

Resumo não divulgado.
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BANCO 31

MBLL

BUMBAMEUBOI

SLOGANANTE

IAINCR

CRITERIOSA

KARDECPRT

DELOSONU

MEDIANASUR

MACAOTARIA

BEMULOD

BELIGERANTE

RRISADACO

TRAPDITR

QUECEAROD

RUTILACINE

APANTANAL

Chefe
de James

Bond
(Cin.)

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Associação
que man-
tém o Sesi

(sigla)

A gordura 
encontrada
no azeite
de dendê

Rapa (?):
Ilha de
Páscoa
(Chile)

Nem muito
boas, nem
muito más

Peças que
formam

uma
corrente

Visa man-
ter a paz
mundial
(sigla)

Vitamina
abundante
na man-

teiga

À (?):
junto à

superfície

Impulso,
em francês

Imposto
Territorial

Rural
(sigla)

Participar
da típica 
refeição
natalina

Empresa de
telecomu-
nicações
dos EUA

Maior
planície

inundável
do mundo

Acessório
de ambu-
lâncias

Aguerrido

Armadilha,
em inglês

Pergunta
de quem

não
entendeu

o que
foi dito

Antagonista;
competidor

Banda brasileira de
"Flores em Você"

Em pre-
sença de
Beliscão,
em inglês

Tola (gír.)
Nascida
na Terra

dos Faraós

Reação à
boa piada
Acusado de
um crime

Sensata
Allan (?),
líder do 

Espiritismo

Bordão de 
propagan-
das (ing.)

Dança
folclórica

de Catirina
e Pai

Francisco

Mineral
vermelho
encon-

trado em
filamentos
de certos
quartzos

Salada,
em inglês
Cora (?),
jornalista

Produto
do "brainstorming"

A de "Em Família" foi
"Eu Sei que Vou Te
Amar"

Cinema
(red.)

Formato
do DIU 

Aplacar;
suavizar

Porco
novo

Modalidade impressa
de poesia, é comum

no Nordeste
Sufixo de "nêutron"

Linguagem utilizada 
no merca-
do finan-

ceiro (gír.)

Foco da
plateia, no

cinema

Bolsa,
em inglês

Cruel;
perversa

M A C A

3/bag — cni — nip — nui — rca. 4/élan — trap. 5/salad. 6/rútila — slogan. 8/boa ideia.

Ame, como se 

ninguém nunca 

houvesse feito você 

sofrer. Trabalhe, como 

se não precisasse do 

dinheiro. Dance, como 

se ninguém estivesse 

olhando. Cante, como 

se ninguém estivesse 

ouvindo. Viva, como se 

fosse no paraíso!

Curta o que de melhor 

a vida lhe oferece com 

toda intensidade, como 

se fosse o último dia 

da sua vida. A vida 

muitas vezes é curta, 

MOMENTO
especial

SEJA FELIZ SEMPRE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 
ROMULO GUSMÃO DE MESQUITA SANTOS
DIA 06
BEATRIZ WATANABE NAKAMURA
ELSON PEREIRA XAVIER
Parabéns! Que hoje seu dia seja simplesmente FANTÁSTI-
CO. Feliz Aniversário!

“ Se você não está feliz com algo, 
mexa-se. Você não é uma árvore.”

 cultura@jornaldat.com.br

mas mesmo assim 

seu caminho é longo. 

Nela aprendemos a 

sorrir, chorar, amar, 

sofrer e a renascer para 

amanhecer e termos um 

lindo dia.

Não deixe para 

amanhã o que pode 

ser feito hoje; o ontem 

já passou e o amanhã 

talvez não chegue. Seja 

Feliz Sempre!
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NOSSAS

lUTAS
Conheça a história do Yuri. 

Mogiano, campeão de boxe, que viu sua 

vida se transformar por meio do Centro

de Artes Marciais Jackson Durães.

Acesse

youtube.com/prefeituramogi  

e assista ao documentário
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SBGG promoverá Concurso Nacional de Redação 

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), com o objetivo 
de proporcionar aos jovens brasileiros uma compreensão maior sobre o 
processo de envelhecimento e uma reflexão sobre o futuro, elaborou o 
projeto SBGG Vai às Escolas, que vai promover o Concurso Nacional de 
Redação, direcionado a alunos dos 1º e 2º anos do ensino médio de escolas 
públicas e privadas. Em breve o edital do concurso será divulgado no site: 
www.sbgg.org.br. saúde+

maturidade

O Cineteatro Wilma Ben-
tivegna, em Suzano, e o Sesc 
Mogi das Cruzes têm ativi-
dades para e sobre pessoas 
idosas. A Secretaria de Cultura 
de Suzano iniciou na última 
terça-feira a programação de 
junho de filmes gratuitos 
no Cineteatro Wilma Ben-
tivegna, localizado na rua 
Paraná, 70, no centro, com 
foco nas reflexões acerca 
do envelhecer, com histó-
rias retratando idosos em 
importantes momentos de 
suas vidas. Os longas serão 
exibidos todas as terça-feira 
do mês.

A primeira atração da 
temática em Suzano será 
na próxima terça-feira, às 
10 horas, com o filme “Um 
Senhor Estagiário”, em que 
o aposentado Ben Whittaker 
(Robert De Niro) volta ao 
trabalho como estagiário 
de uma empresa startup de 
moda, dirigida pela jovem 
Jules Ostin (Anne Hatha-
way). Ao longo da trama, 
os personagens criam laços 
que deixam lições valiosas.

Na terça-feira seguinte 
(14/0), também às 10 horas, 
será a vez do drama “Viver 
Duas Vezes”, com a história 
de Emílio (Oscar Martinez). 
Um homem que contará 
com ajuda da filha e da 
neta para rever sua mulher 
amada mais uma vez, antes 
que a doença de Alzheimer 
se agrave. As produções 
seguintes a integrar o mês 
de conscientização serão as 
comédias “Despedida em 
Grande Estilo” (21/06) e “A 
última Gargalhada” (28/06). 

Suzano e Mogi tem programação 
com filmes e outras atividades

Corpo e mente Saúde

da confecção de um livro 
cartonero com as histó-
rias de cada inscrito. Ao 
final, haverá um encontro 
de lançamento dos livros 
produzidos, com música e 
a participação de amigos e 
familiares. Já as aulas de 
alongamento têm o objetivo 
de aumentar os níveis de 
flexibilidade e relaxamento 
dos músculos.

O uso de máscara no Sesc 
Mogi não é obrigatório, mas 
é recomendado, especial-
mente nas áreas fechadas 
ou cobertas. A unidade fica 
na rua Rogerio Tácola, 118, 
Socorro, e funciona de terça 
a sexta, das 13 às 22 horas, 
e aos sábados, domingos e 
feriados, das 9 às 18 horas.

abriu anteontem inscrições 
para a oficina “Meu hoje é 
história: criação literária e 
encadernação cartonera”. 
Voltada para pessoas com 
mais de 60 anos, a ativi-
dade começará no dia 21 
de junho e vai até 9 de 
agosto, sempre às terças-

-feiras, das 15 às 17 horas. 
Como as vagas são limitadas 
é preciso se inscrever na 
Loja do Sesc. Outra aula 
direcionada aos idosos é 
a de alongamento, que 
segue até o final de junho, 
todas às quartas-feiras, às 
17 horas, e também precisa 
de agendamento prévio.

A oficina gratuita visa a 
criação e o levantamento 
de histórias e poesias, além 

A programação completa do 
espaço cultural está dispo-
nível no site www.suzano.
sp.gov.br.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Cultura, o 
vice-prefeito Walmir Pinto, 
a iniciativa busca dar luz a 
um tema importante, que 
envolve planejamento e res-
peito. “Com essas exibições, 
queremos mostrar que a idade 
não define quem somos ou 
até onde podemos ir. A arte 
representa a vida nesse sen-
tido e queremos evidenciar 
isso aos que vierem assistir 
a essas ótimas produções”, 
reforçou.

Sesc Mogi 
O Sesc Mogi das Cruzes 

Filmes ‘Um Senhor Estagiário’ e ‘Viver Duas Vezes’ são principais atrações 

Banco de Imagens Freepik

Durante o mês de junho 
um importante incentivo a 
todos: a doação de sangue. 
Este gesto de amor ao pró-
ximo pode realmente salvar 
muitas vidas. O Instituto CCR 
está engajado no movimento 
Junho Vermelho, com o mote: 

“Doe sangue, doe vida. Você 
é o tipo certo de alguém.” A 
iniciativa celebra a agenda 
do junho vermelho, criada 
em 2015 pelo Ministério da 
Saúde, para reforçar que doar 
sangue é um ato de amor ao 
próximo e cuidado com a vida. 
O objetivo é conscientizar o 
público interno e externo 
da companhia, pelos mais 
diversos canais disponíveis.

Além do reforço para os 
colaboradores da CCR, con-
cessionária responsável por 
rodovias como a Dutra, a 
campanha estará nos postos 
fixos e nas ações do Caminhos 
para a Saúde, programa de 
ações gratuitas de serviços 
de saúde, com cartazes com 

informações e orientações de 
como realizar a doação. O 
tema também será abordado 
no Programa Caminhos para 
a Cidadania, voltado para a 
formação de professores do 
Ensino Fundamental I.

Os requisitos básicos para 
doação são: estar em boas 
condições de saúde; ter entre 
16 e 69 anos, desde que a 
primeira doação tenha sido 
feita até 60 anos (menores 
de 18 anos, precisam de um 
formulário de autorização); 
pesar no mínimo 50 kg; estar 
descansado (ter dormido pelo 
menos 6 horas nas últimas 
24 horas); estar alimentado 
(evitar alimentação gordurosa 
nas 4 horas que antecedem 
a doação); apresentar do-
cumento original com foto 
recente, emitido por órgão 
oficial; não ingerir bebidas 
alcoólicas até 12 horas an-
tes. Saiba mais em: https://
www.gov.br/saude/pt-br/
composicao/saes/sangue. 

Campanha estimula 
doação de sangue

Cineteatro suzanense vai exibir filmes que abordam o envelhecer, e no 
Sesc Mogi tem alongamento e oficina voltados para as pessoas 60+ 

Campanha alerta para importância da doação

Divulgação
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Taxa de suicídio no Brasil 
aumento 43% em 10 anos

Somente neste ano, 451.293 pessoas tiraram a própria vida; especialista comenta como a fé pode auxiliar 

SAÚDE PÚBLICA

Um levantamento feito 
pela reportagem no início de 
abril mostrou que 275.087 
pessoas tiraram a própria 
vida, neste ano, no mundo. 
Atualizando os dados nesta 
semana, 451.293 pessoas se 
suicidaram, em  dois meses, 
o número de casos quase 
dobrou. A cada ano, cerca 
de 800 mil pessoas tiram a 
própria vida e um número 
ainda maior de indivíduos 
tenta suicídio de acordo 
com dados da Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(Opas/OMS).  

Cada suicídio impacta fa-
mílias, comunidades e paí-
ses inteiros. Nos últimos 10 
anos, o Brasil registrou au-
mento de 43% no número 
de suicídios. É o que revela 
o boletim epidemiológico di-
vulgado pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS) 
do Ministério da Saúde, no 
ano passado. 

O suicídio é a quarta prin-
cipal causa de morte entre 
jovens de 15 a 29 anos, se-
gundo a psicóloga Rosana 
Silva. Ela explicou que se 
trata de um fenômeno muito 
complexo e multicausal que 
traz um grande impacto tan-
to na vida do suicida quanto 
no coletivo. “O suicídio afe-
ta indivíduos de diferentes 
origens, sexo, cultura, clas-
se social e idade. Os fatores 
sociais também implicam 

A cada ano, cerca de 800 mil tiram a própria vida; número ainda maior tenta suicídio    

no acometimento do sui-
cídio, no publico jovem o 
bullying e a falta de rede de 
apoio social, quando defici-
tária, também pode conduzir 
para o suicídio. Nos adultos, 
o desemprego, por exemplo, 
passa pela questão econômi-
ca e política do indivíduo e 
também pode ser um fator 
determinante”, disse.

Segundo a psicóloga, que 
tem mais de 10 anos de ex-
periência na área, o fenô-
meno do suicídio é cultu-
ral passando por problemas 
psicológicos, psicopatoló-

gicos e também biológicos. 
“Embora a complexidade do 
suicídio possa ser preveni-
da, com intervenções tanto 
individuais quanto coletivas 
ainda há muita dificuldade 
para colocar isso em práti-
ca. Para uma efetiva preven-
ção, as respostas nacionais 
necessitam de uma ampla 
estratégia multissetorial”, 
destacou.

Rosana destacou que é de 
suma importância cuidar da 
saúde metal. “É possível ob-
servar o aumento do quadro 
de muitos transtornos men-

tais, mas ainda subnotifica-
do. Existem muitas pessoas 
que não relatam os proble-
mas para terceiros achando 
que conseguem dar conta 
por ser uma questão indivi-
dual”. A especialista relatou 
que a saúde mental ainda é 
um tabu para muitos e que 
existe uma dificuldade mui-
to grande das pessoas reco-
nhecerem que passam por 
um problema e precisam 
procurar por ajuda.

Na questão religiosa, se-
gundo a especialista, a pessoa 
pensa ser algo espiritual ou 

o resultado da falta de atitu-
de de fé, e por conta desses 
pré-conceitos e da má infor-
mação, acaba não tendo o 
cuidado adequado. A psi-
cóloga ressaltou ainda que 

“nós seres humanos somos 
biopsicossociais, culturais 
e espirituais e dentro dessa 
complexidade é importante 
que a gente consiga dividir 
e entender o cuidado em 
cada instância”.

A depressão ou qualquer 
tipo de doença mental, de 
acordo com Rosana, não 
está relacionada com a fé, 
mas ela é muito importan-
te e pode auxiliar no forta-
lecimento para enfrentar a 
doença que causa um sofri-
mento imenso na vida das 
pessoas. “É preciso tirar os 
rótulos e estigmas que estão 
em volta dessa falta de com-
preensão sobre esses trans-
tornos. É preciso ampliar 
o nosso olhar e falar sobre 
esse tema, principalmente 

dentro das igrejas. Existem 
pesquisas cientificas sobre 
a importância da fé no tra-
tamento de doenças, mas a 
ajuda profissional é de gran-
de relevância para identificar 
o quanto antes o problema”, 
concluiu.

Para quem precisa de aju-
da, há o Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV), um ser-
viço gratuito, realizado por 
voluntários que oferecem 
apoio emocional e traba-
lham na prevenção do sui-
cídio. O CVV não substitui 
o atendimento psiquiátrico 
ou psicológico, mas visa ofe-
recer um espaço no qual a 
pessoa se sinta segura para 
conversar sobre qualquer 
assunto de maneira sigilo-
sa, sem críticas ou aconse-
lhamento.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do site 
https://www.cvv.org.br/, por 
telefone, e-mail e chat 24 
horas todos os dias.

 Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

Psicóloga afirma que fenômeno do suicídio é cultural

Divulgação

Aline Sabino
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Confi ra os postos de arrecadação:
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PARTICIPE DA CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO. 
GESTOS QUE AQUECEM!

DOE CALOR! DOE ROUPAS, COBERTORES E AGASALHOS NOVOS OU EM 

BOM ESTADO, E TAMBÉM ROUPINHAS, MANTAS E OUTRAS PEÇAS PARA PETS. 

NÓS E CENTENAS DE FAMÍLIAS NECESSITADAS CONTAMOS COM A SUA AJUDA.

O CALOR HUMANO É UM TESOURO QUE COMBATE O FRIO 
E AQUECE O CORAÇÃO DAS PESSOAS.

DOAÇÕES ATÉ 30/8.DOAÇÕES ATÉ 30/8.

Inverno SolidárioInverno Solidário
Gestos que aquecem


