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Nota Fiscal Paulista beneficia 
mais de 375 mil contribuintes
De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, a região recebeu mais de R$ 1,25 milhão em repasses do programa 

LAZER

A Secretaria de Estado da Fa-
zenda divulgou que contribuintes 
das cidades do Alto Tietê recebe-
ram um total de mais de R$ 1,25 
milhão em repasses do programa 
Nota Fiscal Paulista em abril. Ao 
todo foram beneficiados mais de 
375 mil contribuintes, entre pessoas 
físicas, entidades filantrópicas, con-
domínios e outros. A cidade com o 
maior valor recebido foi Mogi das 
Cruzes. O programa permite o re-
passe de parte dos impostos arre-
cadados pela emissão da nota, sen-
do opcional a inclusão do número 
de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
ou de Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) durante uma com-
pra ou a contratação de um serviço. 
Cidades, página 5
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A procura por atendimento na 
rede de atenção básica aumentou, 
conforme o levantamento junto às 
Secretarias Municipais de Saúde de 
Mogi das Cruzes, Suzano e Ferraz 
de Vasconcelos. O aumento de casos 
do novo coronavírus (Covid-19) e 
as baixas temperaturas influenciam 
na procura. Cidades, página 4
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Gasolina e 

etanol estão 

mais caros. p6
Leitos foram mantidos no Hospital Municipal caso haja novo aumento de casos

Divulgação/PMMC

 Parque Max Feffer, em Suzano, é opção de passeio. Cidades, página 3

Tradição

Bunkyo de 
Mogi faz missa 
campal hoje

Celebração será na Praça 
do Imigrante Japonês. 
Cidades, página 6
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EDITORIAL

Necessidade

S
aia às ruas e pergunte para qualquer 
pessoa sobre um dos pilares de sua 
fé, e ela provavelmente responderá: “o 
amor ao próximo”, levando em con-

ta que o Brasil é um país majoritariamente 
cristão, seja católico ou protestante. Nossas 
crenças, que nos unem como comunidade 
e como sociedade com regras, colocam o 
bem-estar alheio como um dos pontos para 
se alcançar a Graça divina.

A pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19) fez surgir em nosso meio mais do 
que o terror com uma doença até então des-
conhecida e inclemente, mais do que a in-
dignação com seus negadores: fez surgir a 
necessidade de bairros, comunidades, cida-
des inteiras em se unir para proteger aqueles 
que ficaram à mercê, sem condições para se 
sustentar. A corrente de doações e de vo-
luntários registrada nas primeiras semanas 
e meses de 2020 foi um dos pontos que nos 
trouxe o mesmo orgulho pela dedicação de 
profissionais da saúde e de setores essenciais 
que, mesmo com medo, foram às ruas para 
garantir nossa coesão como povo.

Chegamos ao inverno de 2022, dois anos e 

três meses desde o início da pandemia, com 
um cenário social avassalador. O aumento 
constante do custo de vida produz uma nova 
espiral de insegurança não apenas na mesa 
ou sobre a pele que se arrepia, mas uma in-
segurança sobre o futuro.

Diferentemente do que vimos no começo 
da pandemia, quando ainda havia um “es-
paço de manobra” para doações, o que mais 
vemos hoje é a redução da capacidade de en-
tidades beneficentes em manter suas opera-
ções, em parte pela inflação dos alimentos, 
em parte pelo desmonte dos programas que 
adquiriam alimentos na agricultura familiar.

Hoje o Alto Tietê realiza em cada um de 
seus municípios  Campanhas do Agasalho. 
É inegável que este trabalho para proteger 
as famílias vulneráveis do frio é necessário, 
e que ações voltadas para o atendimento de 
pessoas em situação de rua com a distribui-
ção de refeições é questão de vida ou mor-
te. Mas fica o apelo para que as milhares de 
famílias necessitadas e invisíveis não sejam 
apenas recipientes da piedade divina, mas da 
ação real de todos nós, independentemente 
de nossas crenças. 

Minha mulher, algumas 
vezes, chamou-me à reali-
dade, dizendo: “Não sei por 
que você perde tempo em 
ouvir estas músicas ruins e 
sem graça, se até o fim da 
nossa vida não vai dar tem-
po de ouvir o melhor de to-
das as músicas de qualidade 
que você colecionou em 50 
anos”. É verdade, há uma 
quantidade razoável de dis-
cos de vinil, fitas gravadas e 
CDs que ocupam boa parte 
das prateleiras da sala de som. 

Alegro-me em ver, na igreja, 
jovens cantando cânticos de 
louvor com palmas e expres-
são corporal ao som das gui-
tarras, porém, entristeço-me 
vê-los calados, indiferentes 
à letra e à melodia dos hi-
nos inspirados cantados pe-
los pais, e no passado pelos 
avós. A música quando toca 

Arte disforme

ARTIGOS 
Mauro Jordão 

o coração nunca envelhece. 
Grande parte da música 

contemporânea, gospel ou 
secular, mais fabricada do 
que inspirada, pobre de le-
tra e ruim de melodia pode 
despertar o instinto sensual 
agressivo, mas não o agra-
dável sentimento de amar. 

Ray Conniff em entrevis-
ta: “Alguém disse que mi-
nhas músicas servem ape-
nas como som ambiente de 
elevador. Uma moça, disse 
que, ao ouvir comovida uma 
das minhas músicas, desistiu 
do suicídio”. 

A Renascença foi o perío-
do de transição da passa-
gem da Idade Média para a 
Idade Moderna (séc. XIV à 
XVI), quando, ainda, na arte 
produzida pela mente dos 
grandes artistas e pensado-
res havia beleza e harmonia 

de proporção que se iguala-
vam a perfeição da Criação 
de Deus. 

À medida que o homem se 
distanciou do autor da arte, 
Deus, ele buscou pelo racio-
nalismo separar a razão da 
fé. A arte tem refletido sua 
angústia e ansiedade na for-
ma deformada das obras do 
início do séc. XX, movimento 
artístico e cultural denomi-
nado Expressionismo. 

Francis Schaeffer, diretor 
da Comunidad L’Abri na Suí-
ça, no seu livro “A Morte da 
Razão” mostra bem o tipo da 
arte deturpada na literatura, 
artes plásticas, música, tea-
tro, televisão e cultura po-
pular pelo homem da razão 
sem Deus, sem significado, 
sem a Graça, que busca em 
desespero deformar, pela 
mente e pelas mãos, o belo 
no fantasma da imperfeição.

Mauro Jordão é médico. 
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 �Nota Fiscal Paulista

A Secretaria da Fazenda e Planejamento 
do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) dis-
ponibiliza nesta quinta-feira (16) R 27,6 
milhões aos consumidores cadastrados 
no programa Nota Fiscal Paulista. Deste 
montante, R 13 milhões são de pessoas 
físicas que incluíram o CPF na nota em 
suas compras. Outros R 14,2 milhões 
são destinados a instituições filantró-
picas para utilização em seus projetos. 
Para conferir os créditos, aderir ao sor-
teio ou obter mais informações sobre a 
Nota Fiscal Paulista, basta acessar htt-
ps://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp

 �Torneio World Cup

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes 
(CCMC) será o palco hoje da grande fi-
nal da “World Cup Futebol 2022”. As 
equipes da França e Alemanha vão se 
enfrentar às 10 horas em uma partida 
marcada pela superação de ambos os 
times ao longo do campeonato iniciado 
em abril. A disputa está acirrada: Mateo 
(Espanha) com 9 gols, Ricardo Batalha 
(Argentina) com 9 gols e Julio (Alema-
nha) com 8 gols, podendo levar o troféu 
de campeão e de artilheiro caso balan-
ce as redes mais de uma vez.

 �  Turnê “Libre”

Cao Laru desafia fronteiras com a sua 
música plural, cantada em português, 
francês e espanhol e mesclando ritmos 
brasileiros, sulamericanos e europeus. 
O resultado é um caldeirão sonoro que 
volta a circular o Brasil com a sua Kom-
bi, levando o repertório do mais recente 
disco, “Libre”, ao encontro do público de 
três estados, com shows anunciados em 
quase trinta cidades de São Paulo, Mi-
nas Gerais e Paraná. O show em Mogi 
das Cruzes será em 07/07. Mais infor-
mações podem ser obtidas por meio do 
site https://linktr.ee/caolaru 

 �Festa do Sol

O Parque Ecológico Mario do Canto, em 
Itaquaquecetuba, vai receber amanhã, a 
partir das 22 horas, os povos indígenas 
da região para a celebração dos 5.530 
anos da Quinta Era do Ano Andino. O 
término está previsto para a terça-feira 
(21) às 10 horas. O evento vai reunir as 
etnias Aymara, Quechua, Guarani, Qui-
lombola, Quichua, Chiquitano, Tupi Gua-
ranis, Kaimbé e Kariri Xoco para cele-
brações e cultos às divindades de cada 
tradição. O parque fica na rua Cabrália 
Paulista,100 -Estação.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••
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Suzano apresenta demandas 
ao presidente da Sabesp

Suzano- O prefeito, Rodri-
go Ashiuchi (PL), esteve na 
quarta-feira passada na sede 
da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), na capital, para 
reforçar o pedido de atenção 
às demandas do município. 
O encontro com o presidente 
da empresa, Benedito Braga, 
contou com a mediação do 
deputado estadual André 
do Prado.

Na oportunidade, o chefe 
do Executivo destacou ações 
estratégicas para a cidade em 
parceria com a Sabesp. Entre 
as principais demandas apre-
sentadas estavam a conclusão 
dos serviços de implantação de 
tubulação do Interceptor de 
Esgotos ITI- 16, localizada na 
avenida Major Pinheiro Fróes 
(SP-66). O pedido reforça a 
necessidade de expansão da 
rede de saneamento básico 
da região norte e de demais 
municípios vizinhos, além 
da contratação das obras re-
manescentes do ITI 19, com 
previsão para o quarto trimestre.

Saneamento

A expectativa é de que o poço 
ainda existente na avenida seja 
fechado e pavimentado até o 
final do ano. “Essa obra é o prin-
cipal trabalho de investimento 
em Suzano, trazendo grandes 
resultados para o município 
em relação ao tratamento de 
água e à promoção de Saúde à 
população”, frisou o prefeito.

Ashiuchi também solicitou 
estudos para a isenção da 
cobrança de água ou taxa 
diferenciada para a Santa 
Casa de Suzano, além de 
análise quanto à isenção de 

cobrança de juros e multas 
da dívida ainda existente, 
bem como a possibilidade 
de parcelamento. De acordo 
com o prefeito, a medida visa 
assegurar o fortalecimento do 
trabalho da unidade hospitalar. 

“Pegamos uma Santa Casa 
cheia de dívidas e prestes a 
perder o prédio. Aos poucos 
estamos colocando tudo em 
ordem, com reformas e no-
vos equipamentos, além de 
cuidar da saúde financeira 
da entidade para que assim 
o serviço possa continuar”, 

Encontro teve a presença do presidente, e deputado André do Prado

Paulo Pavione/Secop Suzano   

Nota Fiscal Paulista beneficia 
mais de 375 mil contribuintes

Última parcial da Secretaria de Estado da Fazenda aponta que repasses somaram mais de R$ 1,25 milhão 

ECONOMIA

Região - A Secretaria de 
Estado da Fazenda divulgou 
recentemente que a região do 
Alto Tietê recebeu mais de R$ 
1,25 milhão em repasses do 
programa Nota Fiscal Paulista 
em abril, beneficiando mais de 
375 mil contribuintes, entre 
pessoas físicas, entidades 
filantrópicas, condomínios e 
outros. O programa permite o 
repasse de parte dos impostos 
arrecadados pela emissão da 
Nota Fiscal, durante a compra, 
sendo opcional a inclusão 
do número de Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) ou de 
Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) durante uma 
compra ou na contratação 
de um serviço.

O último levantamento da 
Secretaria de Fazenda, com 
dados de repasses de abril 
referentes à arrecadação em 
dezembro de 2021, apontaram 
repasses de R$ 1.256.714,34 
para as dez cidades da região, 
beneficiando um total de 

375.285 consumidores, entre 
pessoas físicas e jurídicas.

Em todo o Estado, o total 
repassado foi de mais de R$ 
46,6 milhões, abrangendo 
15 milhões de beneficiá-
rios - um número maior do 
que o que foi registrado em 
abril de 2021, referente à 
arrecadação em dezembro 
de 2020, quando R$39,3 
milhões foram encaminha-
dos para os 14,6 milhões de 
participantes do programa.

A cidade do Alto Tietê 
que teve o maior número 
de beneficiários com repas-
ses da Nota Fiscal Paulista 
foi Mogi das Cruzes, com 

111.896 inscritos, que re-
ceberam R$ 354.297,67. 
Em segundo lugar esteve 
Itaquaquecetuba, com R$ 
199.999,40 distribuídos para 

74.195 beneficiários, e em 
terceiro lugar ficou Suzano 
com 68,9 mil contribuintes 
cadastrados e R$ 116,6 mil 
em repasses.

Sorteio
O último sorteio da Nota 

Fiscal Paulista, promovido 
pela Secretaria da Fazenda em 
junho deste ano, concedeu 
um prêmio de R$100 mil 
para o Centro Educacio-
nal Jabuti (Ceja). O sorteio 
concedeu um total de R$ 
1 milhão em prêmios para 
entidades. A entidade mo-
giana foi uma das cinco que 
recebeu o prêmio máximo, 
juntamente com a Apae de 
Bauru, a Associação dos 
Otimizados de Rio Preto e 
Região, a Organização Social 
João Marchesi de Penápolis 
e o Lar Galeão Coutinho de 
Jundiaí. Os outros R$ 500 
mil foram divididos em 50 
prêmios de R$ 10 mil.  .

Segundo a Secretaria da 
Fazenda, o prêmio é aberto 
para todos os consumido-
res do país que requisitam 
a inclusão do CPF ou do 
CNPJ em documento fis-
cal no estado de São Paulo, 
com compras efetuadas em 
fevereiro deste ano. 

André Diniz

Programa permite repasse de parte do que é arrecadado na emissão da nota 

Divulgação

Suzano - O Parque Mu-
nicipal Max Feffer, que fica 
localizado na avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90, no 
bairro Jardim Imperador, 
está aberto ao público no 
final de semana com entrada 
gratuita, das 6 às 18 horas. 
Com uma série de espaços 
disponíveis para lazer e 
práticas esportivas, o local 
oferece diversas opções para 
os visitantes desfrutarem o 
dia junto de amigos, família 
ou por conta própria. 

Os frequentadores do par-
que têm acesso a um amplo 
espaço de aproximadamente 
300 mil metros quadrados, 
que conta com uma pista 
especial para prática de ci-
clismo e caminhada, além de 
áreas verdes propícias para a 
prática aberta de esportes e 
locais para piquenique. Parte 
das oportunidades incluem 
as quadras poliesportivas 
no centro do terreno e a 
academia ao ar livre. 

Outra opção de lazer no 
local é o Viveiro Municipal 
e o PlayPet, áreas anexas 

Max Feffer oferece 
opções de lazer

Fim de semana

ao parque, que ficam um 
pouco mais à frente, no nú-
mero 340 da mesma avenida. 
Abertos diariamente das 8 às 
17 horas, o primeiro conta 
com centenas de tipos de 
plantas floríferas e frutíferas, 
além de animais e jardins. 
Já o segundo é aberto para 
todos os cadastrados, sendo 
um ótimo ambiente para 
passeios e exercícios com 
cães. O espaço é frequentado 
diariamente por animais de 
estimação junto a seus donos.  

Aos amantes de esportes 
radicais, o Suzano Skate Park 
é uma opção para praticar 
e socializar. Disponível de 
quarta-feira a domingo, das 8 
às 18 horas, a pista de 2,6 mil 
metros quadrados é uma das 
estruturas mais bem-avaliadas 
da América Latina para prá-
tica esportiva por conta de 
seus obstáculos verticais e 
horizontais e sua divisão de 
níveis e estilos, propiciando 
até 50 skatistas utilizando de 
forma simultânea o traçado, 
sempre acompanhados por 
monitores. 

Arujá- Na segunda e terça-
-feira passda, dias 13 e 14 de 
junho, foi realizada a cerimônia 
de conclusão da primeira fase 
da modalidade de Xadrez, 
oficina oferecida à população, 
por meio da parceria entre a 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social e a Secretaria 
Municipal de Esportes, pelo 
programa “Viva Esporte”.

Foram entregues 40 cer-
tificados para os alunos dos 
períodos da manhã e tarde, 
que concluíram a primeira fase, 
além de medalhas e exemplares 
do “Manual de enxadrismo 
elementar”, autografados pelo 
professor e enxadrista Jorge 
Melecsevics e com participação 
dos secretários municipais 
de Assistência Social Marina 
Bernardo e de Esportes Fabio 
André e o diretor Adão Vagner.

Os jovens de 12 a 17 anos 
que receberam os certificados 
fazem as aulas de xadrez no 
Centro de Convivência da 
Criança e do Adolescente 
(CCCA) unidade Centro. As 
inscrições podem ser feitas por 
meio do telefone 4655-2900..

Alunos de 
Xadrez recebem 
certificados 

Viva esporte

Repasses 
contemplam 
pessoas físicas e 
jurídicas, entidades, 
entre outros 
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Mogi, Suzano e Ferraz têm alta 
na procura por atendimento 

Casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aumentam em até 25%, com queda nas temperaturas

SAÚDE

Região - A procura por 
atendimento na rede de atenção 
básica da região aumentou, 
conforme o levantamento 
do Grupo MogiNews/DAT 
junto às Secretarias Muni-
cipais de Saúde de Mogi 
das Cruzes, Suzano e Ferraz 
de Vasconcelos. O aumento 
de casos do novo coronaví-
rus (Covid-19) e as baixas 
temperaturas influenciam 
na procura por leitos e me-
dicação para doenças como 
gripe, bronquite, pneumonia 
e o agravamento de quadros 
agudos e crônicos.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, por meio 
de sua Secretaria de Saúde, 
nas últimas três semanas o 
número de atendimentos nas 
Unidades de Pronto Atendi-
mento e Unidades Básicas 
de Saúde aumentou em até 
25% por conta das queixas 

de síndrome respiratória, em 
parte causada pela Covid-19. 

“Há registro de aumento, mas 
a maioria é composta por 
casos leves, com internações 
em enfermaria. No dia 13 
de junho, a contagem era 
de 19 pacientes internados, 
sendo 18 de enfermaria e 
um em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Mogi das 
Cruzes conta com 929 leitos 
de enfermaria e 232 de alta 
complexidade”, explicou a 
administração municipal.

A cidade informou que 
mantém dez leitos de UTI 
para Covid-19 no Hospital 
Municipal Pref. Waldemar 
Costa Filho, em Braz Cubas, 
após a retomada das ativida-
des, e que a vacinação tem 
se mostrado efetiva com o 
não agravamento de casos 
e óbitos, como ocorrido 
no ano passado. “Em 14 
de junho, os seis pacientes 
internados por Covid-19 no 

Hospital Municipal são de 
casos leves, acompanhados 
em enfermaria”, explicou.

Em Suzano, a Secretaria 

Municipal de Saúde cons-
tatou que o aumento de 
atendimentos nas últimas 
três semanas foi de 10%, 
com a chegada das baixas 
temperaturas. Atualmen-
te, o município conta com 

12 leitos de observação no 
Pronto-Socorro Municipal 
no centro da cidade, todos 
ocupados. “Atualmente, o 
paciente é mantido em ob-
servação no Pronto-Socorro 
Municipal até a liberação de 

vaga em hospital referenciado 
pela Central de Regulação 
de Oferta de Serviços de 
Saúde (Cross). A Prefeitura 
está discutindo estratégias 
regionais”, informou o co-
mando da pasta.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
a prefeitura registrou um 
aumento na demanda de 
pessoas com sintomas de 
síndrome gripal. Houve uma 
alta de mais de 100% nos 
casos leves de Covid-19. Em 
nota, a Secretaria de Saúde 
reiterou que está realizando 
o acolhimento para avaliação 
de sintomas de síndrome 
gripal e testes rápidos para o 
novo coronavírus nos pacien-
tes sintomáticos, mediante 
disponibilidade de vagas. “A 
Secretaria de Saúde realiza até 
o dia 24 a testagem na praça 
no Centro de Convenções, 
na região central, para captar 
pacientes sintomáticos e o 
levantamento dos casos, para 
diminuir o fluxo de pessoas 
nas UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde)”, explicou.

André Diniz

Prefeitura de Mogi mantém 10 leitos no Hospital Municipal, em Braz Cubas 

Divulgação 

Município vai sediar 
campeonato paulista

Mogi- No próximo dia 26 
de junho (domingo), Mogi 
das Cruzes será sede da 
35ª edição do Campeonato 
Paulista de Karate Kyoku-
shin, no Ginásio Municipal, 
no Mogilar. Realizado pela 
Furlan Academia, com apoio 
da Prefeitura, o campeonato 
contará a participação de 
aproximadamente 250 atletas, 
já inscritos, que representa-
rão diversas regiões de São 
Paulo e do país.

O sensei Marcos Furlan, 
da Furlan Academia, que 
também é vice-presidente 
da Federação Paulista de 
Kyokushin, destacou a ex-
pectativa dos atletas para 
esta edição do evento pós-

-pandemia. “Teremos con-
vidados de oito Estados, e 
esperamos um público total 
de até 1,5 mil pessoas entre 
atletas, professores, familiares 
e convidados. O kyokushin 
é uma tradição de 48 anos 
em Mogi e esperamos que o 
município também prestigie 
nosso campeonato”.

Kyokushin

Irão participar atletas a 
partir de 5 anos, pré-mirim, 
até master, acima de 50 
anos. A entrada do evento 

é gratuita, pede-se apenas 
a doação de um quilo de 
alimento não-perecível.

Na organização do cam-
peonato está a Federação 
Paulista de Karate Kyoku-
shin, supervisionada pela 
Confederação Brasileira de 
karate Kyokushin. Neste 
ano o evento celebra os 50 
anos de estadia do Shihan 
Seiji Isobe, Mestre da Amé-
rica do Sul e introdutor do 
Kyokushin no continente.

35ª edição do Campeonato ocorrerá no Ginásio Municipal

Divulgação/PMMC

Evento contará com 
a participação de 
aproximadamente 
250 atletas, já 
inscritos

Confi ra os postos de arrecadação:

www.mogidascruzes.sp.gov.br

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
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Empreendedora conquista 
espaço na área de beleza

Mogiana, que também é professora, faz sucesso há 22 anos com o salão Essential Beauty Hair Studio 

MOGI DAS CRUZES

Mogi- Força de vontade 
e atitude foi o que tornou 
o sonho de Cristina Apa-
recida de Oliveira Pedro, 
de 50 anos, em realidade. 
Há 22 anos, a mogiana, 
que também é professora 
de história, começou a 
empreender em uma nova 
formação, cuidados com 
a beleza, e assim deu um 
pontapé para a sua própria 
história. Cabeleireira des-
de os anos 2000, Cristina 
lecionava há 11 anos na 
rede estadual de ensino 
e durante as folgas das 
aulas, aos finais de semana, 
realizava o atendimento 
em sua própria residência 
de maneira personalizada. 
Incentivada pelos clientes, 
em 2005, Cristina deixou 
de dar aulas para seguir 
apenas com o salão.

A empreendedora contou 
que passou em um con-
curso do Estado, mas não 
chegou a assumir o cargo 
e precisou escolher qual 
função seguir. “Adorava 

dar aulas, mas o salário não 
era atrativo, então decidi 
seguir os conselhos dos 
meus clientes. Em meio há 
muitos desafios, não desisti, 
pois as mesmas clientes 
que me incentivaram no 
início, estão comigo até 
hoje, confiando no meu 
trabalho e profissionalismo. 

Agradeço a todas pela força 
e incentivo”, afirmou a 
cabeleireira.

Desta forma, nasceu ofi-
cialmente o espaço Essential 
Beauty Hair Studio, um salão 

de beleza completo que 
oferece vários tratamentos 
capilares, para a pele e o 
corpo. Entre eles, anti-queda 
e quebra dos cabelos, hi-
dratação, coloração e luzes. 

O atendimento também é 
personalizado para o trata-
mento de cabelos crespos ou 
cacheados, cortes, pedicure 
e manicures, spa para pés 
e mãos, blindagem das 

unhas e plástica para os 
pés. Além disso, o Studio 
prepara as clientes para 
grandes eventos, com a 
aplicação de maquiagem e 
penteados para casamentos, 
além de depilação com cera 
ou a laser, estética facial e 
corporal, embelezamento 
do olhar com cílios fio a fio 
e designer de sobrancelhas, 
por exemplo.

Com o novo cenário pan-
dêmico, o Essential Beauty 
passou a atender de forma 
individual e personalizada. 

“Até que a situação sanitária 
e de saúde voltem ao normal, 
nossos serviços continuam 
com a mesma qualidade de 
sempre”, destacou Cristi-
na. O Essential Beauty Hair 
Studio está localizado na 
rua Navajas 632, sala 2, 
no Shangai, em Mogi das 
Cruzes, e atende de terça-

-feira a sábado, das 9 às 19 
horas. Para agendamento, 
o contato pode ser feito 
por meio do WhatsApp 
4796-8466.

Essential Beauty está localizado na rua Navajas 632, sala 2, no Shangai, em Mogi

Divulgação

Cabeleireira passou em 
um concurso, mas não 
assumiu o cargo 

Divulgação

Centro de Artes Marciais 
coleciona medalhas de Boxe

O Centro de Artes Marciais 
Jackson Durães, localizado no 
distrito de Jundiapeba, em Mogi 
das Cruzes, inaugurado em 
abril, já coleciona medalhas. 
No mesmo mês, o espaço re-
cebeu o Campeonato Paulista 
de Boxe Juvenil e Elite para 
lutadores de, no mínimo, 17 
anos. Nesse torneio, realizado 
nos dias 17 e 24 de abril e 1º 
de maio, 11 mogianos subi-
ram ao pódio. A competição 
estadual foi a mais importante 
recebida no Centro de Artes 
Marciais de Mogi.

Em maio, os atletas de 
boxe também participaram 
do 15º Campeonato Paulis-
ta de Boxe Elite e Juvenil e 
conquistaram 12 medalhas. 
Os irmãos Durães ganharam 
uma medalha de ouro cada 
um e na disputa por equipes, 
o Centro conquistou o troféu 
de 1º lugar na categoria Juvenil 
com quatro ouros.

O responsável pelo espaço, 
Leandro Yoshida, destaca a 

Boxe

importância do Centro de 
Artes Marciais na formação de 
atletas e cidadãos: “O esporte 
transforma a perspectiva de 
vida das crianças e jovens. 
Se não formarmos atletas, 
formamos cidadãos”.

Além de boxe, o Centro de 
Artes Marciais oferece aulas de 
boxe adaptado, que atende 
pessoas com deficiência; Cross 
Boxe; Jiu-Jitsu; Judô; Karatê 
Shorin Ryu; Karatê Kyokushin; 
Kickboxing e Taekwondo. A 
idade mínima é de cinco anos. 

As inscrições podem ser feitas 
por um formulário, que está 
disponível no Facebook - Es-
porte Mogi - e no Instagram 

- @esportemogi. 
O Centro de Artes Marciais 

Jackson Durães fica localizado na 
avenida José Gallucci, 841, em 
Jundiapeba. O funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, das 
8 às 22 horas, e aos sábados, 
das 9 às 18 horas. Mais infor-
mações podem ser adquiridas 
pelo telefone 4798-5005 .

*Texto supervisionado pelo editor. 

Gabriel Vicco Amaral*

Centro de Artes Marciais fica no distrito de Jundiapeba 

Divulgação 

13º Festival de Inverno 
começa na próxima terça

Mogi- O 13º Festival de 
Inverno Serra do Itapety inicia 
sua programação presencial 
e gratuita nesta terça-feira 
(21). O evento é organizado 
pela Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo de 
Mogi das Cruzes e teve sua 
primeira edição em 2010.

Entre as atrações deste 
ano, estão apresentações e 
concertos musicais, show de 
humor, contação de histórias, 
palestras e outras atividades 
que poderão ser conferidas 
na programação completa 
listada no site da Prefeitura.

Após duas edições em 
formato online, em con-
sequência da pandemia, a 
programação deste ano será 
na maior parte na região 
central de Mogi das Cruzes, 
em espaços como: o Centro 
Cultural, o Theatro Vasques, 
o Casarão do Carmo e o 
Parque Centenário. Já o 
distrito Taiaçupeba receberá 
o Festival Cultura Sertaneja, 
nos dias 9 e 10 de julho.

A abertura do festival será 

Serra do Itapety

realizada na próxima terça-
-feira (21), às 15 horas, no 
Centro Cultural, com um 
dia de programação para 
o público infantojuvenil, 
com contação de histórias 
e uma mesa que discutirá a 
temática, com a participação 
de autoras da cidade.

Ao longo do período do 
Festival, o Theatro Vasques 
será palco para as apre-
sentações musicais, com a 
Orquestra Sinfônica de Mogi 

das Cruzes, que receberá a 
Caravana Sinos, um projeto 
desenvolvido em parceria 
com a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). O 
teatro também vai receber 
o espetáculo de humor de 
Márcio Pial, o “Show Social 
do Pial”, que irá arrecadar 
roupas e agasalhos para 
serem distribuídos pelo 
Fundo Social de Mogi, na 
campanha Inverno Solidá-
rio – Gestos que Aquecem.

Programação será no Vasques, o Casarão e Centenário

Divulgação/PMMC
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Mortes por Covid-19 
diminuem 96% na região

Região - Os casos de óbito 
por Covid-19 (coronavírus) 
na região diminuíram 96%, 
quando comparados os meses 
de maio de 2021 e 2022, de 
acordo com os dados do 
Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat). No mês 
passado foram registrados 20 
casos de falecimento, uma 
significativa diminuição, já 
que no mesmo período do 
ano anterior, tinham sido 
registrados 523 mortes.

Em maio deste ano, o dia 
6 registrou o maior número 
de óbitos no mês, com seis 
falecimentos, sendo que 66% 
destes casos envolveram 
pessoas acima de 80 anos. 
Dos falecimentos registrados, 
50% eram homens e 50% 
mulheres. Apenas um óbito 
aconteceu em Itaquaquece-
tuba, e os demais ocorreram 
em Suzano. A mais jovem 
vítima do coronavírus foi 
um homem de 31 anos, de 

Coronavírus

Suzano. Ele foi também o 
único caso de pessoa com 
menos de 60 anos que faleceu 
em decorrência do vírus no 
dia, conforme registros do 
Condemat.

Já no dia 6 de maio de 
2021 foram registradas 39 
mortes. Delas, 30% aconte-
ceram com pessoas na faixa 
dos 60 anos; 28% na faixa 
dos 70 anos; 5% na faixa de 
80 e 2% na faixa de 90 anos. 
Destes casos, 28 ocorreram 

em Mogi das Cruzes e 4 em 
Ferraz de Vasconcelos, o 
que representou 82% dos 
óbitos daquele dia em todo 
Alto Tietê.

Ainda, segundo os dados 
da Condemat, a incidência 
de casos da doença diminuiu 
em 77% nos municípios 
da região. Indo de 14.120 
novos casos confirmados 
de Covid-19, durante maio 
de 2021, para 3.239 casos 
confirmados no último mês.

Raissa Sandara

Número de mortes diminuiu de 523 para 20 óbitos

Unsplash

Gasolina e etanol têm o 
preço mais caro em Mogi 

Preço médio na cidade, segundo a ANP, supera os valores cobrados de Poá, Suzano e Itaquá

COMBUSTÍVEIS

Região -  O aumento 
constante da gasolina, do 
gás de cozinha e do etanol 
tem impactado o bolso dos 
consumidores. Nas cidades 
de Mogi das Cruzes, Poá, 
Suzano e Itaquaquecetuba, a 
média do preço da gasolina 
varia de R$ 6,66 a R$ 6,81, 
enquanto o menor custo 
médio do etanol é de R$ 4,51 
e o maior chega a R$ 4,64. 
Os dados são da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), apurados entre os 
dias 5 e 11 de junho.  

A cidade de Mogi das 
Cruzes registrou a média 
mais alta no valor da gasolina 
em relação às outras cidades, 
com o valor de R$ 6,81. Na 
sequência vem Suzano, com o 
custo médio de R$ 6,78. Em 
Itaquaquecetuba, a média 
é de R$ 6,70, e Poá tem a 
menor média, com R$ 6,66.

O etanol se mostra mais 
vantajoso nesse sentido, já 

que sua maior média de preço 
dentre as cidades chega a 
R$ 4,64, o valor está abaixo 
dos 70% do custo médio 
da gasolina em Mogi, mas 
é o mais caro da região. Em 
Suzano, o valor médio é 

de R$ 4,61. Poá, aparece 
com uma média de R$ 4,56, 
enquanto Itaquaquecetuba 
tem o menor preço médio 
entre os quatro municípios, 
com R$ 4,51.

Ainda de acordo com a 

ANP, o gás de cozinha se 
mostra mais caro na cidade 
de Poá, que tem média de 
preço de R$ 107,25 para o 
produto, enquanto a menor 
média pertence a Mogi, com 
R$ 105,11. Entre os dois 

municípios com os maiores 
valores, aparecem Itaqua-
quecetuba, com média de 
R$ 106,99, e Suzano, que 
tem seu preço médio de R$ 
105,99 na mercadoria.

Novo aumento 
O preço da gasolina que 

já estava alto, depois do úl-
timo reajuste em março, vai 
subir novamente. A Petrobras 
anunciou anteontem um novo 
aumento dos combustíveis. 
A alta da gasolina será de 
5,2% e do diesel de 14,2%, 
em vigor a partir de ontem 
segundo informações da 
Agência Brasil. Segundo o 
comunicado, o preço médio 
de venda de gasolina para as 
distribuidoras passará de R$ 
3,86 para R$ 4,06 por litro. 
Já o diesel, reajustado pela 
última vez em maio, passará 
de R$ 4,91 para R$ 5,61 
por litro. Não está previsto 
reajuste para o preço do gás 
liquefeito de petróleo (GLP), 
o gás de cozinha.

*Texto supervisionado pelo editor.

Gabriel Vicco Amaral*

Novo aumento começa a valer hoje e deve encarecer ainda mais os produtos

Foto: Divulgação

Suzano- A Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Cidadã 
também marcou presença 
junto à Câmara de Suzano 
para a prestação de contas dos 
serviços executados pela Pasta. 
O balanço apresentado na última 
terça-feira (14/06) destaca as 
ações do primeiro quadrimestre, 
referente à produtividade entre 
os meses de janeiro e abril. A 
audiência pública contou com 
a participação do chefe da 
pasta, Elias Marques, além da 
comandante da Guarda Civil 
Municipal (GCM), Rosemary 
Caxito, do subcomandante 
André Alves da Silva e do 
assessor estratégico Jefferson 
Ferreira dos Santos.

Neste primeiro quadri-
mestre, a secretaria realizou 
6.274 atendimentos, sendo a 
maior demanda concentrada 
em ocorrências referentes à 
perturbação do sossego, com 
4,6 mil denúncias. A Pasta 
ainda destaca a média de 50 
desinteligências atendidas no 
período, 41 ações de apoio ao 
trabalho do Departamento de 
Fiscalização de Posturas e da 
Vigilância Sanitária, além de 45 
bens recuperados, somando a 
estimativa de R$ 1,2 milhão 
em valor recuperado.

Segurança Cidadã 

presta contas 

dos serviços 

executados

Produtividade

Bunkyo de Mogi realiza 
tradicional missa campal 

Mogi - O Bunkyo de Mogi 
das Cruzes promove hoje, às 
10 horas, a sua tradicional 
Missa Campal para home-
nagear a imigração japonesa 
no Brasil e no município. O 
Dia da Imigração Japonesa 
foi comemorado ontem, dia 
18 de junho. A celebração 
religiosa acontecerá na Praça 
do Imigrante, onde se encontra 
o monumento do Imigrante 
Japonês, construído em 1969 
para agradecer a vinda dos 
japoneses para o município. A 
Praça do Imigrante está loca-
lizada na Avenida Voluntário 
Pinheiro Franco, no Jardim 
Santista, em Mogi das Cruzes.

Apesar do Bunkyo de Mogi 
realizar manutenções periódicas 
no local, por se tratar de um 
espaço público, a necessidade 
dos serviços de zeladoria precisa 
ser constante. Por esta razão, 
a Associação fechou parceria 
com o Grupo RM/Remote 
Innovation para os serviços 
de zeladoria e segurança 24 
horas, com a Conectmax para 
oferecer internet gratuita no 

Homenagem a imigrantes

local e a J.A Solar que fará 
a iluminação por meio de 
energia solar, tornando o 
espaço mais sustentável.

“São parcerias importantes 
porque ajudarão a manter o 
espaço, que é um patrimônio 
da cidade, sempre revitalizado 
e seguro. As empresas man-
terão a praça sempre pintada, 
com um jardim com flores 
e luzes em led, alimentadas 
por energia solar. Além disso, 
teremos como diferencial 

a Internet, que nem todos 
os espaços públicos têm à 
disposição”, destaca Frank 
Tuda, presidente do Bunkyo 
de Mogi das Cruzes.

O monumento do Imi-
grante Japonês é uma obra 
assinada pelo artista Antonio 
Josephus Maria de Van de 
Wiel, inaugurada no dia 7 
de setembro de 1969 para 
comemorar, na época, os 50 
anos da imigração japonesa 
em Mogi. 

Bunkyo fechou parceria para serviços de zeladoria 

Divulgação 
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Haydee diz para Peixoto que Flávio sabe fazer as coisas sem deixar nenhuma 

pista, mas que essa nova Haydee vai virar o jogo. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Isadora não acredita nas acusações de Rafael contra Joaquim. Eugênio fi ca 

desnorteado ao ver Dirce. Fátima e Benê contam a história da adoção de 

Olívia. Francisco sugere que Leopoldo se interne em uma clínica. Cipriano 

desabafa com Giovanna sobre Emília, que comemora sua fortuna.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Anita deixa o bar, e Samuel a segue. Andréa Pratini se insinua para Moa. Anita 

consegue se esconder de Samuel. Danilo convida Bob para trabalhar para 

ele. Moa se incomoda com a brincadeira de Rico sobre os ciúmes de Pat. 

Leonardo pensa em uma estratégia para se aproximar do casal de dublês. 

Martha comenta com Vini sobre sua desconfi ança a respeito de Regina.

GLOBO, 21H00

Pantanal
José Lucas critica Jove para Juma, e o Velho do Rio o reprova. Renato cogita 

para os irmãos que Tenório possa ter vergonha dos fi lhos por serem pretos. 

Filó demonstra para Muda que duvida do amor de Juma por Jove. Jove diz a 

José Leôncio que talvez não seja a pessoa indicada para tocar os negócios 

do pai. Trindade diz a Tibério que vê morte cair sobre a casa de José Leôncio.

RECORD, 21H45

Amor Sem Igual

Fernanda aceita trabalhar na agência Bras Esportes. Olympia obriga Donatella 

a ir para o quarto com Tobias. Antônio Júnior fi ca com pena de Cindy. Pedro 

conversa com Oxente sobre Fernanda. Maria Antônia recebe conselhos em 

suas redes sociais.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 54

Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

A vida é mais 
breve que aquilo que 
pensamos. E muitas 
vezes acabamos 
perdendo tempo com 
coisas fúteis que 
apenas nos roubam 
energia, e não nos 
trazem verdadeira 
satisfação.

Aprenda a 
distinguir e 
aproveitar as grandes 
oportunidades que 
surgem dia após dia. 
Siga seu coração, 

MOMENTO
especial

APROVEITE AS OPORTUNIDADES

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: AURO MALAQUIAS DOS SANTOS

Parabéns! Que todos os caminhos te levem à felicidade!

Feliz aniversário!

“ A gratidão é o segredo para ter um 
coração feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

pois ele levará você 
ao que é realmente 
importante e, acima 
de tudo, seja muito 
feliz sempre!
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Procon alerta para práticas abusivas 

Ferraz - Em menção ao Dia Mundial de Combate a Violência Contra a 

Pessoa Idosa, celebrado na última quarta-feira, o Procon de Ferraz de 

Vasconcelos alerta a população sobre práticas abusivas com idosos e 

a proteção dos consumidores. O órgão explica que os cidadãos devem 

redobrar os cuidados para evitar fraudes com falsos prestadores de serviços, 

reajuste de pensão ou aposentadoria, atendimentos em caixas eletrônicos, 

empréstimo consignado, recadastramento de senhas, entre outros.
saúde+

maturidade

O Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH) divulgou 
na última quarta-feira, Dia 
Mundial de Conscientização 
da Violência contra a Pessoa 
Idosa, o balanço de denúncias 
feitas ao Disque 100. Segundo 
as informações, de janeiro 
a 2 de junho de 2022, já 
foram registradas mais de 35 
mil denúncias de violações 
de direitos humanos contra 
pessoas idosas.

De acordo com o ouvidor 
nacional de Direitos Humanos, 
Nabih Chraim, em mais de 
87% das denúncias (30.722) 
as violações ocorrem na pró-
pria casa onde o idoso reside. 
Destas, 16 mil ocorreram na 
casa onde residem a vítima e 
o suspeito. Entre os agressores, 
os filhos são os principais 
responsáveis pela violação, 
figurando como suspeitos 
em mais de 16 mil registros, 
seguidos por vizinhos, com 
2,4 mil denúncias, e netos, 
envolvidos em 1,8 mil casos.

Vítimas com faixa etária 
entre 70 e 74 anos aparecem 
em 5,9 mil registros. Em 
seguida, estão os idosos 
entre 60 e 64 anos (5,8 mil 
denúncias); os idosos entre 
65 e 69 anos (5,4 mil); os 
idosos entre 80 e 84 anos 
(5,2 mil); os idosos entre 
75 e 79 anos (4,7 mil); os 
idosos entre 85 e 89 anos (3,5 
mil); e idosos com mais de 
90 anos (2,5 mil). O titular 
da Secretaria Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa 
(SNDPI), Antonio Costa, 
afirmou que as violações 
contra a pessoa idosa são a 

Disque 100 registra mais de 35 mil denúncias 
de violência entre janeiro e o início de junho

Junho Violeta 

Capacitação
Ainda foi lançado um curso 

de capacitação voltado aos 
gestores das Instituições de 
Longa Permanência para 
Idosos (ILPIs). A atividade 
virtual será promovida em 
parceria com a Universidade 
Federal de Viçosa (UFV). 
Entre os objetivos, está a 
colaboração para a gestão 
sustentável e qualificada 
das instituições. 

O prazo de inscrições 
para a atividade online e 
gratuita segue até o dia 4 
de setembro, por meio do 
portal da Coordenadoria de 
Educação Aberta e a Distância 
(Cead/UFV) - https://www.
cead.ufv.br/site/.

fotográfica “Sorrisos Não 
Envelhecem”. A mostra é 
composta por 20 imagens 
fotográficas nas dimensões 
de 1,30m x 0,90m, produ-
zidas pela fotógrafa Tânia 
Neco, e estará aberta ao 
público até o dia 24 de 
junho, no térreo do Edifício 
Parque Cidade Corporate, 
em Brasília (DF).

terceira com mais registros 
no Disque 100. 

Junho Violeta
O Junho Violeta é uma 

campanha realizada anual-
mente em todo o mundo. 
O mês foi escolhido em 
alusão ao dia 15 de junho, 
Dia Mundial de Conscien-
tização da Violência Contra 
a Pessoa Idosa, conforme 
declarado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
e a Rede Internacional de 
Prevenção à Violência à 
Pessoa Idosa em 2006.

Para marcar a data, este 
ano o ministério realizou o 
Seminário Nacional sobre 
Violência Contra a Pessoa 
Idosa e a abertura da exposição 

Violência contra idosos vem crescendo no país e é a terceira com mais registros

Banco de Imagens Freepik

Dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revelam que a maioria dos 
casos ocorre na própria casa do idoso e os agressores geralmente são familiares, principalmente os filhos

Na data foi lançado 
curso para gestores 
de instituições de 
longa permanência, 
totalmente online

O governo federal lançou 
na última quarta-feira a 
Operação Vetus III, em 
referência ao Dia Mundial 
de Conscientização da 
Violência contra a Pes-
soa Idosa. A operação 
consiste na apuração de 
denúncias; instauração 
de inquéritos e outros 
procedimentos policiais; 
realização de diligências 
aos abrigos ou residências 
de idosos vítimas de vio-
lência e cumprimento de 
mandados judiciais. 

Nas duas primeiras 
edições da Operação, 
foram atendidos 31,2 
mil idosos vítimas de 
violência e registradas 
29,2 mil denúncias, o 
que resultou em 985 
pessoas presas. Na Vetus 
I, a operação abrangeu 
1,4 mil municípios; na 

Governo federal lança 
Operação Vetus III

segunda edição, esse nú-
mero aumentou para 2,3 
mil municípios alcançados. 
Aproximadamente 9 mil 
policiais participaram 
das operações em 2020 e 
2021. A Operação Vetus 
é realizada pelo governo 
federal, com a coopera-
ção entre o Ministério 
da Justiça e Segurança 
Pública e as Polícias Civis 
de todo o país.

As denúncias de viola-
ções de direitos humanos 
podem ser feitas de maneira 
anônima pelo Disque 
100. Também é possível 
entrar em contato pelo 
WhatsApp (61-99656-
5008), ou pelo aplicativo 
Direitos Humanos Brasil, 
no qual o cidadão com 
deficiência encontra re-
cursos de acessibilidade 
para denunciar.

Operação acontece em diversos Estados

Bianca Reis e Erlon Rodrigues/PC-AM
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CUIDADOS COM A PELE

Aproveite o frio e conheça o
procedimento estético: peeling

Você sabia que a pele é 
considerada o maior órgão 
do corpo humano? Pois é, 
por isso é importante cuidar 
sempre muito bem dela. No 
entanto, alguns fatores como 
oleosidade, manchas, cicatrizes 
de acne, marcas de expressão 
e rugas, podem vir à tona 
mesmo com precauções. A 
dra. Vanessa Mariano Pereira, 
fisioterapeuta com especia-
lização dermatofuncional, 
e proprietária da clínica 
VM Estética Avançada, em 
Mogi das Cruzes, indica o 
procedimento de peeling para 
amenizar estes problemas. 

A palavra em inglês é pro-
veniente do verbo “to peel”, 
que significa descascar ou 
descamar. O procedimen-
to de peeling consiste em 
renovar as células da pele 
por meio de um método 
de descamação que pode 
ser feito de maneira física, 
química e mecânica. “O 
procedimento pode ser físico, 
com grânulos que fazem atrito 
e provocam a descamação; 
químico, a base de ácidos, 
como o salicílico, o retinói-
co e o glicólico; mecânico, 
utilizando uma ponteira de 
diamante que provoca atrito 
na pele; ou de sucção, tam-
bém usando uma ponteira 
que suga a pele e solta um 
cristal de óxido de zinco”, 
explicou a especialista. 

Há 26 anos na profissão, 
a fisioterapeuta afirmou que 
todos os métodos trabalham 
para o mesmo objetivo, que 
é a hiperemia, inflamação, 
para depois haver a troca da 
pele, essa descamação pode 
ser visível ou não.

A orientação, antes de 
realizar o procedimento 
estético, é se consultar antes 
com um dermatologista e 
um profissional da área de 
estética para saber qual o tipo 
de peeling mais adequado 

para ser aplicado em de-
terminada pele. A especia-
lista atentou que existem 
contra-indicações, como 
por exemplo, a aplicação em 
peles que tenham infecções 
e lesões. Também é não é 
recomendado a quem tem 
doenças como psoríase, viti-
ligo e dermatite, ou faz uso 
de algumas medicações que 
sensibilizam a pele, como 
roacutan.

Recomendações 
A dra. Vanessa deu algumas 

recomendações a quem se 
submeter ao procedimento: 

“Nossa pele normalmente 
leva 28 dias para ser trocada 
fisiologicamente. Quan-
do fazemos um peeling, a 
pele leva de três a sete dias 
para ser trocada, por isso 
recomendamos uma boa 
hidratação e uso de protetor 
solar de três em três horas, 
além da não exposição ao 
sol”. Segundo ela, também é 
recomendável a não utilização 
de água quente para lavar 
o rosto durante o período 
de descamação, tampouco 

puxar a pele que está se 
desfazendo. 

Para a especialista, a melhor 
época para fazer um proce-
dimento como o peeling é 
no inverno, pois a exposição 
solar é menor, sobretudo os 
procedimentos mais agressivos. 
Mas a fisioterapeuta também 
reitera que não existe uma 
contra-indicação absoluta 
que impeça a aplicação do 
peeling nas demais estações. 

Carreira
Vanessa Mariano Pereira é 

Cuidar da pele é essencial, e como destaca a dra. Vanessa Mariano Pereira, da clínica VM Estética Avançada, o 
peeling ameniza fatores como oleosidade, manchas, cicatrizes de acne, marcas de expressão e ainda rugas

Procedimento de 
peeling consiste em 
renovar as células 
da pele por meio 
de um método de 
descamação que 
pode ser feito de 
maneira física, 
química e mecânica 

Dra. Vanessa Mariano é proprietária da VM Estética Avançada em Mogi das Cruzes

Divulgação

VM Estética Avançado fica na sala 1408 do Helbor Concept Life, Torre Office

Divulgação

natural de Poços de Caldas, 
Minas Gerais, mas teve sua 
infância vivida em Ribeirão 
Preto, interior do estado de 
São Paulo. Ainda na cidade 
interiorana, começou a tra-
balhar com 12 anos dando 
aulas de balé para crianças. 

Se formou em 1992 como 
bailarina para corpo de baile. 
Ao longo de sua estadia no 
município, também traba-
lhou em academias e atuou 
como secretária, área em 
que tem  formação técnica.

Em 1997 começou a 
trabalhar com estética e 
dois anos depois se mudou 
para Mogi das Cruzes, onde 
trabalhou por 14 anos na 
Clínica Mulher e sete anos 
na clínica Mega Clin. Em 
São Paulo, Vanessa trabalhou 
com a cirurgiã plástica dra. 
Dayana Garcia e com o der-
matologista dr. José Antonio 
Jabur da Cunha. Em 2013, 
se formou em Fisioterapia 
pela Universidade Nove 
de Julho (Uninove) e se 
especializou em Fisioterapia 
Dermatofuncional em 2018 
pela Faculdade de Ciências e 
Saúde de São Paulo (Facis). 

VM Estética 
Avançada 

Com sua especialização 
na área de estética, em 2021, 
a dra. Vanessa abriu sua 

própria clínica de estética, a 
“VM Estética Avançada”, na 
sala 1408 do Helbor Concept 
Life, Torre Office, localizado 
na avenida Narciso Yague 
Guimarães, 1145, bairro 
Jardim Armênia, Mogi das 
Cruzes.

Além do procedimento 
de aplicação de peeling, 
a VM Estetética Avançada 
também oferece: depilação a 
laser, drenagem linfática, 
skin booster, limpeza de 
pele, carboxiterapia, radio-
frequência, hidrolipo não 
aspirativa, jato de plasma, 
ultrassom de alta frequência, 
tricologia, bioestimulado-
res, aplicação de enzimas, 
criolipólise, acupuntura e 
muito mais. 

Junto à dra. Vanessa também 
trabalham a nutricionista 
Amanda Gomes, a acupun-
turista Caren Gonçalves e o 
dr. Rinaldi, responsável pela 
aplicação de botox. Para 
agendar uma avaliação ou es-
clarecer dúvidas quanto aos 
procedimentos, envie uma 
mensagem para: 99898-3809.
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