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

Região tem mil oportunidades 
de estágio e para aprendiz

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) tem 923 vagas de estágio e 106 vagas de aprendizagem disponíveis 

GUARAREMA

Estudantes em busca de vagas 
de estágio podem procurar o Cen-
tro de Integração Empresa-Escola 
(CIEE) que tem 923 vagas de está-
gio e 106 vagas de aprendizagem 
disponíveis na região. Além do 
atendimento presencial, os inte-
ressados em vagas e cursos agora 
contam também com uma nova 
ferramenta digital. O aplicativo 
Meu CIEE, lançado neste mês, visa 
aproximar os jovens que estão em 
busca de uma oportunidade de es-
tágio e aprendizagem das melho-
res vagas de acordo de acordo com 
seus perfis. Por meio de uma tria-
gem automática, o candidato terá 
acesso, de maneira rápida e práti-
ca, às oportunidades disponíveis. 
Cidades, página 4
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Os alunos das escolas inscritas 
nos Jogos Escolares da Sustenta-
bilidade de Mogi das Cruzes se 
dedicaram na última quinta-feira 
ao plantio de mudas, com o apoio 
de professores e dos funcionários. 
Eles cuidaram de todas as etapas, 
principalmente o compromisso 
de acompanhar o crescimento das 
plantas. Cidades, página 6

Sustentabilidade

ESTUDANTES 

PLANTAM 

MUDAS 

ALTO TIETÊ

Indústria tem 
saldo positivo 
de vagas. p5

Jogos Escolares da Sustentabilidade realizaram dia de plantio de mudas nas escolas participantes

Divulgação/PMMC 

 Festival de Inverno será realizado no mês de julho. Cidades, página 3

Saúde

Menopausa pode contribuir 
para aumento de peso

Especialista destaca importância de controlar o peso 
para a qualidade de vida. Maturidade+Saúde, página 11
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EDITORIAL

Jornada

A 
formação das novas gerações co-
meça nos bancos escolares, mas a 
jornada termina com a convivên-
cia de situações e cobranças reais. 

Levar o aprendiz para a realidade de seu ofí-
cio não é apenas um investimento no futuro 
funcionário, mas no futuro da empresa e da 
comunidade como um todo.

A abertura de mais de mil vagas de está-
gio em Mogi das Cruzes e região, anunciada 
na edição de hoje do MogiNews/DAT, ganha 
as manchetes não apenas pela oportunida-
de que se abre para milhares de alunos, mas 
pela raridade em que as empresas, públicas 
ou privadas, investem em estagiários.

O levantamento mais recente da Asso-
ciação Brasileira de Estágios (Abres) aponta 
que dos mais de 8,7 milhões de estudantes 
do Ensino Médio e Técnico do país, pouco 
mais de 214 mil fazem estágio em empresas, 
uma proporção de pouco mais de 2,4%. No 
ensino superior, a proporção é ligeiramente 
maior: dos 8,4 milhões de estudantes, 686 
mil estão como estagiários (8,1%).

A retomada da atividade econômica após 
a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 

é apresentada como prioridade por todos os 
gestores públicos, independentemente de 
seu escalão. O investimento na educação 
também figura entre as principais necessi-
dades da nossa sociedade, e propostas como 
a implantação do Programa de Ensino Inte-
gral (PEI) no ensino público estadual vem 
sendo a principal arma na luta pela reforma 
da educação em médio e longo prazo - pelo 
menos é a proposta mais madura.

Assim como o ensino integral, o progra-
ma de estágio pode e deve ser considerado 
com o máximo de zelo, no equilíbrio entre 
o tempo dos estudantes-estagiários e o pro-
cesso de aprendizagem; em que o aprendiz 
de fato aprenda, e que não haja qualquer 
tipo de exploração de nenhuma das partes.

Programas de estágio e aprendizado téc-
nico não são uma exclusividade moderna. 
A necessidade de complemento da renda 
familiar ou a busca pela independência dos 
jovens, também é tão antiga quanto o tra-
balho. Esta relação, com maturidade e cui-
dado, para a formação de novas gerações de 
profissionais não é nada mais que a própria 
jornada de nossa civilização.

Tudo que é criado tem co-
meço, meio e fim. No come-
ço da Criação o homem na 
realização da arte tinha como 
modelo de inspiração a be-
leza e a perfeição das obras 
que saíram das mãos de Deus. 
Ele procurava extasiado re-
produzir o que via e o que 
sentia na busca de se igua-
lar na arte com o Criador. O 
absoluto de Deus enchia de 
fé todos os poros dos artis-
tas. A busca da arte ligada 
ao Criador ainda perdurou 
por todo período da Cultu-
ra Medieval (séc. IV ao XV). 
A invenção da imprensa, em 
1440 por Johannes Guten-
berg, foi o acontecimento 
crucial para que o conheci-
mento escrito se espalhasse 
rapidamente entre o povo 
sedento do saber. 

A Igreja Católica que man-

A Disformidade da Arte

ARTIGO
Mauro Jordão

tinha a palavra revelada, a Bí-
blia, aprisionada nos mostei-
ros viu, preocupada, a “Bíblia 
de Gutenberg” manuseada 
nas mãos dos fieis, junta-
mente com os escritos dos 
filósofos do Renascimento 
(Séc. XIV-XVI). 

Da Razão Humanista sur-
giu o relativismo que pro-
curava tirar do coração do 
homem as verdades bíblicas 
absolutas advindas da fé. A 
arte nesse meio de transição 
para a modernidade (Séc. 
XV-XVIII), além dos temas 
sagrados, passou a expor, 
também, os profanos, porém, 
havia ainda um comprome-
timento com a harmonia do 
belo de fácil compreensão e 
admiração. 

A arte é uma forma do 
ser humano expressar suas 
emoções, sua história e sua 

cultura através de alguns va-
lores estéticos, como beleza, 
harmonia e equilíbrio em sete 
formas de arte: pintura, es-
cultura, música, dança, teatro, 
literatura e cinema (sétima 
arte). Podemos acrescentar: 
fotografia, história em qua-
drinhos, videogames e arte 
digital. A arte sem Deus, em 
vez da beleza, reproduz a 
feiura daquilo que se acha no 
interior do homem decaído. 

Theodor W. Adorno, filó-
sofo alemão, disse: “A tarefa 
atual da arte é introduzir o 
caos na ordem”. No começo 
da arte havia ordem, no meio 
caminhou para a desordem e 
no fim, numa bienal, veremos 
apenas a moldura do nada.  
Na tela da arte pós-moderna 
se pode ver a expressão da 
decadência humana moral e 
espiritual do homem que se 
afastou de Deus.

Mauro Jordão é médico. 
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 �Última parcela IPVA

Os proprietários de veículos com placa 
final 0 têm até amanhã para efetuar o 
pagamento da quinta parcela do IPVA 
2022 com desconto de 5%, concedido 
pelo Governo Estadual. Neste ano, o 
Imposto sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) foi parcela-
do em cinco vezes, de fevereiro a junho.

 � Inverno Solidário

Terminais da EMTU já arrecadaram mais 
de 5 mil cobertores e roupas. Doações 
podem ser feitas até 22 de setembro 
em 44 caixas distribuídas nos terminais 
metropolitanos e nas estações 11-Co-
ral, 12-Safira da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos (CPTM).

 �Audiência pública

A Câmara de Suzano terá amanhã, às 
17h30, a audiência pública de presta-
ção de contas do primeiro quadrimes-
tre de 2022 da Secretaria de Meio Am-
biente. O link para o envio de perguntas 
ou dúvidas sobre a reunião já está dis-
ponível: audienciasonline.camarasuza-
no.sp.gov.br. O público também pode 
participar de forma presencial, no Ple-

nário da Casa de Leis, que fica na rua 
dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista.

 �Stand-up Comedy e Hip Hop

Os interessados em assistir ao show 
“Feeling” Stand-up Comedy e Hip Hop, 
com o ator e humorista Márcio Pial, já 
podem efetuar a troca de ingressos, no 
Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A 
troca de ingressos será feita median-
te a doação de um agasalho novo ou 
em bom estado. O material arrecada-
do será destinado à campanha Inver-
no Solidário - Gestos que Aquecem, 
do Fundo Social de Mogi. A apresen-
tação será realizadoano dia 2 de julho, 
às 20h, no Theatro Vasques.

 �Cinema

Curta-metragem ‘Nunca Estarei Lá’ 
será lançado nos dias 28 e 30 de ju-
nho. As exibições no Theatro Vasques 
em Mogi e no Cine Satyros Bijou em 
SP, marcam a estreia da segunda pro-
dução cinematográfica a ser financia-
da com recursos da Lei de Incentivo 
à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC).
Mais informações podem ser obtidas 
por meio do link www.instagram.com/
nuncaestareila 

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••
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Espaço de Cidadania 
CIEE inicia atividades 

Guararema-A partir de ama-
nhã, terão início as atividades 
presenciais do Espaço de Ci-
dadania CIEE de Guararema. 
A unidade vai oferecer serviços 
de convivência e fortalecimento 
de vínculos para adolescentes, 
por meio da parceria realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Habitação com o Centro de 
Integração Empresa Escola 
(CIEE).

O espaço é dedicado à oferta 
de ações e serviços socioassis-
tenciais gratuitos para jovens 
de 15 a 17 anos, em situação 
de vulnerabilidade e risco 
social e pessoal, com objetivo 
de fortalecer a convivência 
social, a participação cidadã, 
o retorno ou permanência na 
escola e uma formação geral 
para o mundo do trabalho.

O público-alvo é encami-
nhado prioritariamente pela 
rede socioassistencial, em 
particular, pelos Centros de 
Referência de Assistência Social 
(Cras) e Centros de Referência 
Especializados de Assistência 

Amanhã

Social (Creas).
“É muito importante que 

nossos adolescentes possam 
contar com o serviço gratuito 
de convivência e fortalecimento 
de vínculos, e desenvolvam o 
sentimento de pertencimento. 
Tenho certeza que esta parceria 
com o CIEE vai trazer muitos 
resultados positivos para os 
jovens de Guararema”, pontua 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Habitação, Eduardo Moreira.

Ao longo desta semana, 
foi realizado um mutirão 

de inscrições e os grupos de 
atividades devem iniciar as 
atividades na próxima segunda-

-feira (27). No entanto, as 
inscrições seguem abertas 
para jovens interessados.

Para realizar a inscrição, é 
necessário que o (a) adolescente 
compareça no prédio do Espaço 
Cidadania localizado na Rua 
Benedita Fonseca Freire, nº 
81 no Centro, acompanhado 
de um responsável, maior de 
idade e ambos munidos com 
RG e CPF. O telefone para mais 
informações é 4695-5125.

Unidade vai oferecer serviços para adolescentes de 15 a 17 anos

Tiago Morais/Prefeitura de Guararema 

Guararema anuncia a sexta 
edição do Festival de Inverno 

Com foco na geração de renda, o evento reúne turismo, cultura, gastronomia, esportes e lazer, arte e atrações

DE 1 A 31 DE JULHO

Guararema- A Prefeitura 
anunciou a realização da 
6ª edição do Festival de 
Inverno de 1 a 31 de julho. 
Com foco no fortalecimento 
do comércio local, o evento 
que reúne turismo, cultu-
ra, gastronomia, esportes 
e lazer, arte e atrações por 
toda a cidade é realizado em 
parceria com a Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guararema, o Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural 
e o Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur).

Neste ano, o Festival acon-
tecerá durante as terças; 
quintas e sextas-feiras; além 
dos sábados e domingos, 
totalizando 24 dias de ati-
vidades diversas, com uma 
programação com mais de 
50 atividades artísticas e 
culturais distribuídas em 4 
palcos pela cidade: o Parque 
de Lazer Professora Deoclésia 
de Almeida Mello, a Vila de 
Luís Carlos, a Estação Lite-
rária Prof. Maria de Lourdes 
Évora Camargo e a Igreja 

Matriz. Além da famosa e 
repleta de delícias, Feira 
Gastronômica da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guararema.

Com foco na geração de 
renda, fortalecimento do 
comércio local e do setor 
turístico, o evento conta com 
mais de 170 profissionais 
envolvidos no espaço gas-
tronômico, participação de 
mais de 44 artistas, sendo a 
grande maioria, profissionais 
locais e investimento de cerca 
de R$ 200 mil em estrutura 
e programação.

“Estamos muito felizes em 
anunciar a realização do Fes-
tival, que com toda certeza 
vai fortalecer os comerciantes, 
oferecer diversas atividades 
para nossa população e para 
os moradores da região, que 
estão convidados e serão 
muito bem-vindos por aqui”, 
comentou o prefeito, José 
Luiz Eroles Freire (PL), o Zé.

O novo formato do Festival 
visa reunir atividades de toda 
a Administração Municipal, 

desde a Secretaria de Em-
prego e Desenvolvimento 
Econômico, de Cultura e 
Turismo, até Esportes e Lazer 
e as demais pastas, com 
ações descentralizadas pelo 
município.

“O Festival de Inverno está 
envolvendo e mobilizando 

toda a Prefeitura e os parcei-
ros do evento, para que por 
meio dessa união, possamos 
fortalecer o comércio e o 
setor turístico da cidade 

neste momento importante 
de retomada”, pontua o se-
cretário de Cultura e Turismo, 
Mateus Sartori.

Dentre as novidades, na 

Praça Deoclésia, espaço onde 
acontece a Feira Noturna 
Gastronômica e do Produtor 
Rural, às terças-feiras contará 
com atrações musicais a 
partir das 18h30. Já durante 
as quintas e sextas-feiras, 
sábados e domingos, o es-
paço vai receber a Feira 
Gastronômica e diversas 
atrações musicais e artísticas.

A Estação Literária sediará 
Exposições de Artes Visuais 
de terça-feira a sábado, às 
sextas-feiras o projeto: “Outras 
Estações” de música popular 
e aos sábados contará com 
exibições de cinema do 
programa Pontos MIS.

Nos dias 23 e 30 de julho, 
será realizado o City Tour, 
preparado especialmente aos 
moradores da cidade, com 
foco em apresentar “Um 
Novo Olhar Sobre Guara-
rema”, com um tour guiado 
e ônibus gratuito.

Novo formato do Festival visa reunir atividades de toda a Administração Municipal

Tiago Morais/Prefeitura de Guararema

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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CIEE tem mais de mil vagas 
de estágio e aprendizagem

Estudantes podem se inscrever por meio do novo aplicativo lançado este mês, o Meu CIEE

ALTO TIETÊ

Estudantes em busca de 
vagas de estágio podem pro-
curar o Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE) que 
tem 923 vagas de estágio e 
106 vagas de aprendizagem 
disponíveis na região. Os 
interessados em vagas e 
cursos agora podem contar 
com uma nova ferramenta 
digital.

Com lançamento em junho, 
o aplicativo Meu CIEE tem 
foco  aproximar os jovens 
que estão em busca de uma 
oportunidade de estágio e 
aprendizagem das melho-
res vagas de acordo com 
seus perfis. O aplicativo é 
gratuito e está disponível 
na App Store e Google Play.

O candidato terá acesso, 
de maneira rápida e prática, 
a oportunidades de estágio 
e aprendizagem que estão 
abertas atualmente no Alto 
Tietê. Por meio de uma triagem 
automática que leva em conta 
idade, nível de escolaridade, 

curso em que o jovem está 
matriculado, geolocalização 
entre outros fatores, as vagas, 
que se encaixam no perfil do 
candidato, ficam disponíveis.

O Meu CIEE também per-
mite que o jovem acompanhe 

o progresso nos processos 
seletivos para os quais se 
candidatou.

Para estimular o aprendi-
zado contínuo o App Meu 
CIEE disponibiliza a opção 
de integração com o CIEE 

Saber Virtual, plataforma 
de cursos on-line gratuitos.

Os interessados em vagas 
e cursos também podem se 
cadastrar no site do CIEE 
https://portal.ciee.org.br/. 
Mais informações podem 

ser obtidas no “Fale com o 
CIEE” ou pelo chat, ambos 
disponíveis no portal. Can-
didatos também podem tirar 
dúvidas por meio no número 
3003-2433 (o custo é de uma 
ligação local em qualquer 
região do país, mesmo que 
solicite DDD).

CIEE 58 anos
Desde sua fundação, o 

CIEE se dedica à capacitação 
profissional de estudantes por 
meio de programas de estágio. 
Em 2003, abriu uma nova 
frente socioassistencial com 
a aprendizagem. Em paralelo, 
mantém uma série de ações 
socioassistenciais voltada à 
promoção do conhecimento 
e fortalecimento de vínculos 
de populações prioritárias.

Aline Sabino

CIEE tem sede em Mogi das Cruzes, mas inscrições devem ser feitas na Internet

Mogi News/Arquivo

Mogi- O Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
limpará o reservatório do 
Parque Morumbi, na próxima 
terça-feira. Devido a esse 
trabalho, será necessário 
interromper a distribuição 
de água por algumas horas 
(das 4 horas ao meio dia), 
com normalização do abaste-
cimento no período da noite. 
Além do Parque Morumbi, o 
reservatório atende também 
o Conjunto São Sebastião.

O procedimento de lim-
peza, que atende à legislação 
sanitária, já foi realizado 
este mês nos reservatórios 
de Taiaçupeba, Botujuru e 
Vila Rei.

A autarquia reforça a orien-
tação para que os moradores 
economizem água, evitando a 
lavagem de carros e quintais 
e o desperdício em tarefas 
domésticas essenciais como 
a lavagem de louças e de 
roupas, além de reduzir o 
tempo de banho.

“Assim como em nossa 
casa devemos fazer a limpeza 

Semae limpará reservatório 
na próxima terça-feira

Parque Morumbi e Conjunto São Sebastião

manutenção da rede ou outras 
intervenções que exigem a 
interrupção do abastecimento.

A reserva de 200 litros para 
cada morador é suficiente. 
Assim, uma casa com cinco 
pessoas deve ter uma caixa 
com capacidade para mil 
litros. Isso garante o abasteci-
mento da residência por até 
24 horas sem fornecimento 
de água da rua. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 115.

periódica da caixa d’água, o 
Semae limpa os reservatórios 
para garantir a boa qualidade 
da água que distribuímos. O 
serviço dura cerca de oito 
horas e para quem tem caixa 
d’água a rotina não é afeta-
da”, explicou a diretora do 
Departamento de Operações 
do Sistema de Água, Milena 
Forte.

Ter caixa d’água é funda-
mental para evitar transtor-
nos durante os trabalhos de 

Procedimento foi feito em Taiaçupeba, Botujuru e Vl. Rei.

Divulgação/PMMC

Assinaturas podem ser 
reconhecidas digitalmente

Desde o início de junho, 
assinaturas em documentos 
podem ser reconhecidas por 
um tabelião e enviadas ao 
destinatário final de maneira 
100% online. O processo 
é feito pela ferramenta “e-

-Not Assina”, um módulo 
da plataforma “e-Notariado”, 
desenvolvida pelo Colégio 
Notarial do Brasil (CNB), que 
já permitia a realização de 
diversos atos notariais de modo 
eletrônico, como escrituras 
públicas, procurações públicas, 
atas notariais, testamentos 
públicos, materialização e 
desmaterialização. 

Arthur Del Guércio Neto, 
tabelião em Itaquaquecetuba, 
professor e escritor, afirmou 
que a nova ferramenta é uma 
etapa de evolução do sistema 
que os Cartórios de Notas 
criaram em maio de 2020. 
O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) promulgou, na 
época, o Provimento nº 100, 
que possibilita que alguns 

Cartório de Notas

serviços, antes apenas pre-
senciais, possam ser digitais.

O tabelião elogiou a nova 
tecnologia:”Para o usuário é 
muito interessante, porque 
ele passa a ter uma ferramen-
ta que torna dispensável o 
deslocamento até o cartó-
rio. É uma ferramenta que 
possibilita o indivíduo a, 
em poucos minutos e onde 
estiver, ter suas assinaturas 
digitais reconhecidas nos 
documentos que precisar”.

Neto afirmou que, em 
observações diárias, é pos-
sível perceber que as pes-
soas estão se adaptando à 
novidade. “A ferramenta de 
reconhecimento de assinatura 
digital é muito nova, então 
ainda não temos estatísticas 
a médio prazo. Porém, com 
o e-Notariado, percebemos 
o uso muito crescente, cada 
vez maior, dos atos notariais 
eletrônicos”, concluiu.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

O sistema “e-Notariado” foi lançado em maio de 2020 

Divulgação/CNB

Arujá- A Prefeitura por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde prepara um Mutirão 
de Cirurgias, que terá início 
em breve, após concluídos 
todos os trâmites burocráticos, 
com o intuito de zerar a fila 
de espera de munícipes que 
aguardam por procedimentos 
cirúrgicos diversos, desde 
2013, e que se encontram hoje 
aguardando vaga via Central 
de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde (Cross), 
vinculado ao Estado.

O prefeito Luís Camargo 
(PSD), o Dr. Camargo, e o 
vice-prefeito Betinho receberam 
na quarta-feira passada, no 
Gabinete, a visita do deputado 
federal Bozzella Júnior (que 
enviou emenda de R$ 15 
milhões destinada à Saúde) e 
do ex-deputado Luiz Carlos 
Gondim, além do vereador 
Reynaldinho, onde foram 
discutidas várias melhorias 
em benefício da cidade.

Pelo Mutirão das Cirurgias 
a ser viabilizado pela Prefei-
tura, que foi elaborado pela 
Secretaria de Saúde, junto ao 
Conselho da Saúde, será feita 
uma parceria com hospitais 
privados da cidade ou região.

Arujá prepara 
mutirão para 
zerar fila de 
cirurgias 

Sistema Cross

Candidato 
terá acesso a 
oportunidades 
que estão abertas 
atualmente na região
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Indústria da região 
tem saldo positivo

Balanço positivo foi registrado no primeiro quadrimestre, segundo dados 
do Caged, que leva em conta os oito municípios do Ciesp Alto Tietê

EMPREGOS

Região - O volume de 
contratações pela indús-
tria do Alto Tietê fechou 
o primeiro quadrimestre 
com o saldo positivo de 321 
empregos. Os dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
divulgados pela Federação 
das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) neste 
mês, apontam, no entanto, 
para um avanço mais lento 
no ritmo de ocupação dos 
postos de trabalho.

O levantamento do Ca-
ged leva em consideração 
o índice de contratações e 
demissões dos oito municí-
pios que compõem a área de 
abrangência do Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Ciesp) do Alto Tietê 
(Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis e 
Suzano). Atualmente, de 
acordo com os dados, o setor 

é responsável por 69.921 
postos de trabalho, o que 
coloca o Alto Tietê na décima 
posição em geração de em-
pregos entre as 39 diretorias 
do Ciesp analisadas.

O cadastro mostra que o 
ritmo de contratação perdeu 

parte do fôlego nos últimos 
dois meses analisados. Em 
janeiro, o Alto Tietê apre-
sentou um saldo positivo de 
462 empregos e em fevereiro 
esse número ficou em 16 
contratações. Em março, 
houve um recuo de 107 

vagas e, em abril, o setor 
apresentou um ligeiro avanço, 
embora negativo, com menos 
50 empregos, redução de 
53% nos desligamentos em 
relação ao período anterior.

Alguns fatores têm contri-
buído para a desaceleração 
das contratações, como a 
guerra na Ucrânia, a in-
flação, os juros altos e as 
consequências da pandemia 
de Covid-19. “A indústria 
tem mais espaço e força 
para crescer, no entanto, o 
setor está pressionado pelo 
atual cenário econômico. Em 
2021, o PIB do segmento 
foi de 837,2 bilhões, o que 
representa 11,3% de tudo 
que foi produzido no Brasil, 
mas essa participação está 
nos níveis de 1950”, explicou 
o diretor regional do Ciesp 
Alto Tietê, José Francisco 
Caseiro. A expectativa para 
os próximos meses é de 
recuperação puxada por 
alguns segmentos. 

Expectativa é de recuperação nos próximos meses 

Miguel Ângelo/CNI

Suzano- O time de futsal 
AD Suzano vai realizar na 
próxima quinta-feira uma 
peneira para avaliar possí-
veis jogadores para atuarem 
pelos times sub-16 e sub-18 
no campeonato estadual 
no segundo semestre. A 
seleção vai ocorrer no Gi-
násio Municipal Roberto 
David, que fica localizado 
na rua Agnaldo Cursino, 
1.210, no bairro do Sesc. A 
equipe é uma parceria com 
a Secretaria de Esportes e 
Lazer de Suzano.

Os candidatos sub-16, 
nascidos entre 2006 e 2007, 
deverão passar pela avalia-
ção entre as 19 e 21 horas. 
Já o grupo formado para 
uma vaga no time sub-18, 
de garotos nascidos entre 
2004 e 2005, terão entre 17 
e 19 horas para se apresen-
tar à comissão técnica do 
time. No dia da peneira, os 
interessados devem levar o 
RG e uma roupa adequada 
para a prática do futsal. Em 
caso de aprovação, outros 
documentos serão pedidos 
para que o selecionado possa 
fazer parte do AD Suzano.

O secretário Arnaldo Marin 
Junior, o Nardinho, afirmou 
que esta é a oportunidade 

Equipe de futsal fará 
seleção para equipes

Sub-16 e sub-18

que muitos terão para mostrar 
que podem fazer parte do 
time. “Nossos técnicos vão 
analisar os garotos da base 
e eles terão a oportunidade 
de jogar e mostrar as ha-
bilidades. A gente espera 
que venha bastante gente 
participar da peneira”. As 
equipes das duas catego-
rias disputaram, durante 
este primeiro semestre, o 
Campeonato Paulista Me-
tropolitano, mas foram 
eliminadas da competição.

 
Sub-12 e sub-14

As categorias sub-12 e 
sub-14 já estão com os times 
formados e disputam as 
fases finais do Campeonato 
Metropolitano da Séria A2. 
O time mais jovem está nas 
semifinais da Série Ouro e 
enfrenta o Ypiranga hoje 
às 15h15, no Ginásio de 
Esportes Presidente Ciro 
II, em São Paulo.

Hall do Terminal central
recebe exposição LGBTQIA+ 

Mogi- A exposição “Orgulho 
de Ser” será exibida no hall de 
entrada do Terminal Central de 
Mogi das Cruzes a partir das 
18 horas da próxima terça-feira, 
em comemoração ao Mês do 
Orgulho LGBTQIA+ (lésbicas, 
gays, bissexuais, transexuais, 
travestis, queer, intersexo e 
assexuais). A mostra organi-
zada pela Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo exibirá 
imagens de perfis em redes 
sociais de artistas atuantes 
da comunidade LGBTQIA+.

“A mostra tem como objetivo 
valorizar os artistas dando 
destaque as suas produções 
artísticas, além de conscientizar 
e reforçar a importância do 
respeito às diferenças. Neste 
mês de junho que marca o 
orgulho LGBTQIA+ em todo 
o mundo, é fundamental para 
uma cidade como Mogi das 
Cruzes reforçar a importância 
de discutir e dar visibilidade 
a essa temática tão sensível”, 
afirmou a secretária municipal 
de Cultura e Turismo de Mogi 
das Cruzes, Kelen Chacon.

Orgulho LGBTQIA+

A abertura da exposição 
está prevista para terça-feira, 
data que marca a Rebelião de 
Stonewall; em 1969, policiais 
invadiram um estabelecimento 
em Nova York que recebia 
a comunidade LGBTQIA+. 
A ação gerou uma série de 
manifestações que marcaram 
a luta pela liberdade e os 
direitos da comunidade. A 
mostra ficará em cartaz até 
28 de julho.

A exposição contará com 
20 painéis dispostos no hall 
do terminal, sendo 16 sobre 

os artistas participantes, um 
em homenagem ao ator e 
humorista Paulo Gustavo e 
outro sobre a Rebelião de 
Stonewall. Também haverá um 
painel enfatizando a temática 
da exposição. As imagens 
serão acompanhadas de uma 
minibiografia dos artistas e 
um QR Code, que direciona 
à página de cada um nas 
redes sociais.

O Terminal Central está 
localizado na rua Prof. Flaviano 
de Melo, 525, no centro de 
Mogi das Cruzes.

Exposição “Orgulho de Ser” começa na próxima terça

Mogi News/Arquivo

Tiro de Guerra participa de
treinamento contra queimadas 

Suzano- O curso sobre 
Queimadas Urbanas e seus 
Impactos à Saúde e ao Meio 
Ambiente foi ministrado na 
quinta-feira passada para apro-
ximadamente cem atiradores 
do Tiro de Guerra de Suzano. 
A iniciativa foi viabilizada 
pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e faz parte 
da capacitação promovida 
pelo Núcleo Comunitário 
de Proteção de Defesa Ci-
vil (Nupdec), que também 
aborda outros temas, como 
construção civil, alagamento 
e atendimento pré-hospitalar. 
O treinamento ocorre todas 
as quintas-feiras e deve seguir 
até 28 de julho.

Na apresentação feita nesta 
quinta-feira, o coordenador 
da Educação Ambiental Não 
Formal da Secretaria de Meio 
Ambiente, Allan Santos de 
Oliveira, que tem formação 
em Engenharia Ambiental 
e Mestrado em Ciências da 
Saúde Pública, destacou os 
conceitos de meio ambien-
te e saúde, as ocorrências 

Prevenção

de queimadas urbanas e a 
legislação correspondente, 
os principais impactos e as 
formas de prevenção e controle.

Além de integrar a grade 
da capacitação da Defesa 
Civil, o treinamento atende às 
demandas do Programa Muni-
cipal de Educação Ambiental 
(ProMEA) e do programa 
VerdEAr, voltado a abordar 
as temáticas de qualidade 
do ar, queimadas urbanas 
e mudanças climáticas. A 

ação também ocorre dentro 
do calendário de eventos do 
Mês do Meio Ambiente.

“Nós, do Nupdec, promo-
vemos este curso uma vez 
por semana e agora, com a 
parceria, a Secretaria do Meio 
Ambiente foi até o Tiro de 
Guerra para ministrar este 
curso de queimadas urbanas e 
o impacto ambiental”, explicou 
a coordenadora do Nupdec, 
Viviane Raquel Rodrigues de 
Figueiredo Matos.

Capacitação ocorreu quinta passada para cem atiradores 

 Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Seleção vai ocorrer 
no Ginásio Municipal 
Roberto David, que 
fica localizado no 
bairro do Sesc
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Ferraz possui 765 crianças 
à espera de vaga em creche

Ferraz- De acordo com 
a Secretaria Municipal da 
Educação, Ferraz de Vas-
concelos possui uma fila de 
espera por creches de 765 
crianças, porém, em torno 
de 300 vagas encontram-se 
disponíveis para os interes-
sados. Na prática, segundo o 
órgão, essa diferença acontece 
devido a divisão de unidades, 
isto é, a localização delas no 
perímetro urbano da cidade. 
Em suma, há bairros onde 
a demanda por vagas está 
abaixo da oferta.

Em contrapartida, a mesma 
coisa não ocorre em relação à 
ausência de creches situadas 
no CDHU, Parque São Fran-
cisco e Vila Jamil. Na verdade, 
os três bairros registram a 
maior demanda reprimida 
até a presente data. No fundo, 
essa situação negativa já foi 
inclusive questionada pelo 
Ministério Público (MP) tem 
tirado o sono da pasta de 
Planejamento Urbano, res-
ponsável por encontrar áreas 
devidamente documentadas.

Educação

Com isso, o Palácio da Uva 
Itália não consegue construir 
ou alugar imóveis para abri-
gar creches. Para a titular da 
Educação, Paula Trevizolli, 
apenas no ano passado o 
setor atendeu 3.756 crianças 
de zero a três anos de idade. 
Além disso, a secretária acres-
centou ainda que ainda este 
ano deverá ser inaugurada a 
unidade recém-construída 

no Jardim Ferrazense.
As informações foram di-

vulgadas durante audiência 
pública presencial e virtual 
para a prestação de contas 
da Educação das atividades 
desenvolvidas e investimentos 
na área em 2021, na Câmara 
Municipal, na quarta-feira 
passada. No total, a cidade 
tem 47 escolas municipais 
próprias e 16 conveniadas 
com o terceiro setor. No ano 
passado, foram atendidos 
20.677 estudantes na rede 
municipal de ensino.

Números
No tocante a aplicação de 

recursos financeiros no setor, 
a Secretaria Municipal da 
Educação desembolsou de 
verba própria, ou seja, de 
um mínimo constitucional 
obrigatório de 25% da receita 
local, o montante de R$63,9 
milhões. Por sua vez, de 
repasse do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb)
a cifra atingiu a bagatela de 
R$115 milhões.

Ayrton Senna terá faixa 
adicional de 11 quilômetros

Mogi- O Governo do Estado, 
por meio do Programa de 
Concessões Rodoviárias, sob 
gestão da Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo 
(Artesp) -, autoriza o início 
das obras para construção 
de terceira faixa de rolamento 
entre o km 45 e o km 56, na 
Rodovia Ayrton Senna (SP 
070), em Mogi das Cruzes, na 
pista sentido capital. Cerca de 
90 novos postos de trabalho 
diretos e indiretos são gerados 
pelas obras, que são realizadas 
pela concessionária Ecopistas.

O investimento é de  
R$ 30,2 milhões. A nova faixa 
de rolamento eliminará pon-
tos de congestionamento e 
proporcionará maior fluidez, 
além de ampliar a segurança 
de quem circula pela região. 
A previsão é de que as obras 
sejam concluídas até junho 
de 2023.

A concessionária Ecopistas 
é responsável pela administra-
ção e operação do Corredor 
Ayrton Senna/Carvalho Pinto, 
com fiscalização da Agência 

Obras de construção

reguladora. Serão beneficia-
dos pela construção dos 11 
quilômetros de terceira faixa 
cerca de 3,7 mil usuários que 
trafegam diariamente pelo trecho, 
especialmente os moradores 
da cidade de Mogi das Cruzes 
e de outros municípios da 
região do Alto Tietê.

“O Estado está com obras 
por todos os cantos. Estamos 
promovendo o maior programa 
de recuperação e modernização 
de estradas da história. Com 
isso, melhoramos a logística do 
Estado, ampliamos a segurança 

e garantimos a mobilidade de 
todos”, afirmou João Octaviano 
Machado Neto, secretário de 
Logística e Transportes.

Desde o ano passado, a 
concessionária já realiza o 
deslocamento das fibras óticas 
do canteiro central no trecho 
de obras. Essas intervenções 
antecedem os trabalhos de 
construção da nova pista pro-
priamente dito. O projeto 
prevê ainda o alargamento de 
dois viadutos, no km 51 e no 
km 46, além de melhorias no 
pavimento.

Cerca de 90 novos postos de trabalho serão gerados

Mogi News/Arquivo

Jogos Escolares realizam dia 
para fazer plantio de mudas 

Com o apoio dos professores e dos funcionários das Secretarias, terceira semana é concluída com balanço positivo

MEIO AMBIENTE

Mogi- Os alunos das es-
colas inscritas nos Jogos 
Escolares da Sustentabilidade 
tiveram uma quinta-feira 
animada. Em cada unidade 
de ensino participante da 
gincana, eles se dedicaram 
a fazer o plantio de mudas, 
cuidando de todas as etapas 
do processo – plantio, rega 
e principalmente o com-
promisso de acompanhar 
o crescimento das plantas 
daqui para frente. Com o 
apoio dos professores e dos 
funcionários das Secretarias 
Municipais de Educação e 
do Verde e Meio Ambiente, 
a terceira semana dos jogos 
se aproxima do final com 
um balanço positivo.

É o que analisa o secre-
tário do Verde e Meio Am-
biente, André Saraiva: “Foi 
um dia muito proveitoso e 
que resgatou o espírito das 
gincanas escolares, com 
os estudantes animados e 
realizando tarefas práticas, 
que naturalmente motivam 
os jovens”, comentou. A 

educadora ambiental Carla 
Panzeri, que coordena os 
jogos, acompanhou o plantio 
no Cempre Professor Sergio 
Moretti, em Jundiapeba, e 
destacou o entusiasmo dos 
alunos: “Eles se interessam 
pela defesa do meio ambiente 
e são multiplicadores das 
informações que recebem 
na escola”, disse.

Os estudantes se dividiram 
em grupos e plantaram as 
mudas no pátio da unidade 
de ensino ao longo da manhã. 
No dia anterior, técnicos 
da Secretaria do Verde es-
tiveram na escola abriram 
os berços para receber das 
mudas. Mas os alunos tam-
bém colocaram as mãos na 
terra e literalmente fizeram 
o plantio das espécies, com 
a ajuda de enxadas, pás e 
regadores.

Estão inscritas nos Jogos da 
Sustentabilidade 27 escolas, 
sendo 15 municipais, nove 
estaduais e três particulares, 
com aproximadamente 3,2 
mil estudantes envolvidos 

diretamente. Todas participa-
ram das atividades de plantio 
realizadas nesta quinta-feira. 
Elas realizam atividades 
semanais colaborativas – e 
não competitivas – realizadas 
pelas escolas inscritas, com 

o objetivo de difundir a 
cultura de sustentabilidade 
entre os estudantes em todo 
o município.

Atualmente, os Jogos da 
Sustentabilidade estão na 
terceira semana, que ocorrerá 

até esta sexta-feira, dia 24. A 
quarta e última fase acontecerá 
entre 27 a 30 deste mês. As 
atividades serão desenvolvidas 
a partir de quatro Objetivos 
de Sustentabilidade (ODSs): 
água potável e saneamento; 

consumo e produção res-
ponsáveis; ação contra a 
mudança global do clima 
e vida terrestre.

As escolas que completam 
as tarefas e recebem a vali-
dação da Secretaria do Verde 
e Meio Ambiente ganham o 
selo do Objetivo de Susten-
tabilidade correspondente. 
Aquelas 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.

 Alunos se dedicaram a fazer o plantio, cuidando de todas as etapas do processo

Divulgação/PMMC

Secretária informou 
que em breve será 
inaugurada unidade 
recém-construída

Divulgação/ Pedro Ferreira
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Diana vai até a casa de Fátima para conversar com Cecília e assim dar apoio 

para a amiga. Padre Gabriel cobra respostas de Gustavo após ver as fotos. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Isadora beija Joaquim para irritar Rafael. Heloísa mente sobre a gravidez 

para Leônidas e Matias ouve a conversa. Davi discute com Iolanda. Matias 

afi rma a Leônidas que ele está sendo enganado por Heloísa. Úrsula e Margô 

seguem Ambrósio. Julinha decide usar dinheiro da rádio para jogar.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Samuel fala para Ângelo que viu Clarice na rua e o pescador vai ao encontro 

do irmão. Pat vai pra casa triste e é consolada por Nadir após ser dispensada 

como dublê por Andréa . Leonardo pede para Danilo adiar a reunião com os 

coreanos. Moa vê a sessão de fotos de Andréa. Samuel briga com Ângelo na 

rua, e Paulo questiona os pescadores sobre o motivo do confl ito.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Guta termina o relacionamento com Tadeu. Tadeu pede perdão a José Leôncio. 

Zuleica conta a Tenório que Marcelo já sabe que é irmão de Guta. Juma se 

sente sozinha. O Velho do Rio tenta punir o fazendeiro e os capangas que 

atearam fogo à mata. Trindade afi rma que quem ganhar a sela de prata irá 

mandar na fazenda. 

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Ramiro conta a verdade para Tobias. O milionário diz que precisa de um 

transplante de rim e por isso procurou a fi lha bastarda. Tobias tenta disfarçar 

sua satisfação. Ramiro avisa que fará de tudo para conseguir um novo órgão. 

Ele diz que algum aluno da Bras Esportes pode ser compatível. O clube 

noturno de Olympia é interditado por falta de alvará. 
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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.

A vida é uma 
estrada longa, 
talvez infinita, 
onde percorrem 
os guerreiros 
sobreviventes – nós! 
A cada novo passo 
que damos, vamos 
ganhando experiência, 
maturidade.

Vamos crescendo, 
evoluindo! Nada 
neste mundo é dado, 
tudo tem um preço a 
pagar, e só o tempo – a 
cada novo passo, vai 

MOMENTO
especial

A MARAVILHOSA ESTRADA DA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes um brinde à vida e a esse novo ano! 

Parabéns por todas as suas conquistas e por mais um ano 

que passou!

“ Não deixe o medo te 
impedir de ser feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

ensinar isso para você, 
para cada um de nós. 
A vida é uma escola 
sem professor!
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Dia Nacional do Diabetes é comemorado amanhã

O conceito de que a saúde bucal interfere na saúde geral deve ser levado 
muito a sério, principalmente entre os pacientes com diabetes. Por isso, 
na data em que a doença é nacionalmente lembrada, amanhã, 26 de junho, 
o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp) alerta sobre a 
importância de manter os cuidados. De acordo com o cirurgião-dentista 
Dr. Marcelo Cavenague, entre outros pontos, é fundamental o controle dos 
índices de glicemia para manter a qualidade de vida. saúde+

maturidade

O Sesc encerra hoje a Sema-
na de Prevenção de Quedas 
em Pessoas Idosas, realizada 
em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde de São 
Paulo, a Secretária Municipal 
de Esporte e Lazer de São 
Paulo, o CRI Norte (Centro 
de Referência do Idoso) e 
a Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 
(SBGG). A iniciativa, com o 
tema “Força para agir! Não 
deixe a peteca cair!” tem 
como referência o dia 24 
de junho, Dia Mundial de 
Prevenção de Quedas, con-
templa ações que reforçam a 
importância do fortalecimento 
muscular para a prevenção 
de quedas.

Assim, o Sesc contribui 
com a promoção de saúde e 
o desenvolvimento de ambien-
tes dedicados a  cidadãos de 
idades diferentes e de direitos 
iguais, sempre em atenção e 
cuidado mútuos. O foco é 
a sarcopenia é uma doença 
nos músculos, que reduzem 
seu tamanho e a força para 
locomover e carregar objetos. 
Por isso, o tema estimula o 
fortalecimento dos músculos 
e mais disposição para agir 
no dia a dia.

A perda de massa, força e 
resistência muscular afeta a 
saúde e a qualidade de vida, 
ampliando o risco de

doenças crônicas, como 
diabetes e osteoporose, e re-
presentando riscos de quedas 
e de fraturas. O

termo Sarcopenia denomina 
tal condição, que desde 2016 
é reconhecida pela Orga-
nização Mundial de Saúde 

Prevenção de quedas requer ações 
de estímulo à atividade física

Força para agir! Tema junino

Acessiblidade
O problema da acessi-

bilidade, segundo a SBGG, 
é visível até mesmo nos 
grandes centros urbanos. 
Para estimular mudanças 
neste sentido, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
tem certificado municípios 
que façam adaptações em 
suas estruturas e serviços 
para que se tornem acessí-
veis às pessoas idosas. No 
Brasil, em 2019, foi criado 
o Projeto de Lei que cria 
o Programa Cidade Amiga 
do Idoso, com o objetivo 
de incentivar municípios a 
adotarem medidas para o 
envelhecimento saudável e 
para aumentar a qualidade 
de vida da pessoa idosa.

com pesos extras. Eles vão 
ajudar também a melhorar 
a capacidade de mover e 
levantar objetos e realizar 
várias outras tarefas do 
cotidiano. A recomendação 
é buscar atividades que se-
jam realizadas com prazer, 
em locais acessíveis e que 
possam auxiliar nas neces-
sidades de cada um. 

(OMS) como uma doença, 
que acomete principalmente 
pessoas idosas. Característico 
de dinâmicas recentes, o 
isolamento social fez com 
que índices de sedentaris-
mo da população brasileira 
aumentassem sensivelmente 
e, junto com eles, o maior 
surgimento e agravamento 
da Sarcopenia. São dados 
que denotam a constante 
necessidade de atualizar 
maneiras de lidar e fazer a 
manutenção do bem-estar.

Os exercícios de fortale-
cimento muscular, como 
destaca o Sesc, aumentam 
o tamanho dos músculos 
e, principalmente, a força. 
Podem ser realizados com 
o peso do próprio corpo ou 

Recomendação é buscar atividades que sejam realizadas de forma prazerosa
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Suzano - O Centro de 
Convivência da Melhor Idade 
(CCMI) Maria Picoletti pro-
moveu duas apresentações 
do coral Nova Geração com 
temática junina. O grupo, 
formado por idosos que 
frequentam o local, alegrou 
o público que passava pelas 
duas principais ruas de Suzano, 
General Francisco Glicério 
e Benjamin Constant. A ati-
vidade realizada na última 
semana foi prestigiada pela 
dirigente do Serviço de Ação 
Social e Projetos Especiais 
(Saspe), a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi.

As apresentações ocorreram 
ao ar livre, reunindo cerca 
de 40 idosos participantes 
do coral. De acordo com 
a coordenadora do CCMI, 
Adelaide Fischer, o projeto 
foi retomado em meados do 
primeiro semestre, conforme 
as condições do cenário 
pandêmico, sendo que o 
grupo ensaia apresentações 

periódicas. “Todo mês bus-
camos seguir uma temática 
especial, como Carnaval ou 
Dia das Mães. Desta vez, 
nosso tema foi São João, uma 
homenagem ao mês junino. 
Além de alegrar o público, 
também promovemos um 
momento importante de 
convivência e confraterni-
zação”, comentou.

Para participar gratuitamente 
do coral basta o munícipe ter 
ao menos 55 anos de idade 
e realizar a inscrição junto 
ao órgão municipal (rua 
Benjamin Constant, 1.375, 
centro) mediante apresenta-
ção de RG, comprovante de 
residência e Cartão SUS. O 
atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 
horas. Vagas para outros 
cursos devem ser abertas no 
início do próximo semestre. 
Professores voluntários tam-
bém são bem-vindos. Mais 
informações pelo telefone é 
4747-8064.

Coral Nova Geração 
realiza apresentação

iniciativa do Sesc tem como foco a prevenção a sarcopenia, por meio do 
fortalecimento muscular, e o incentivo para que idosos se movimentem  

Apresentações ocorreram ao ar livre no centro

Divulgação

Estruturas e 
serviços também 
precisam estar 
adaptados para 
pessoas idosas
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SAÚDE DA MULHER

Menopausa pode contribuir 
para maior ganho de peso 

Durante a menopausa 
algumas mulheres acabam 
ganhando um “peso extra”, 
isso acontece devido à falta 
de um hormônio feminino 
produzido pelos ovários e 
liberado na primeira fase da 
menstruação: o estrogênio. 
É o que explica Edna Silva, 
fisioterapeuta e proprietária 
do Instituto Sakurá, instalado 
na Vila Oliveira, em Mogi 
das Cruzes.

Pós-graduada em Terapias 
Manuais e Posturas e estra-
tegista de emagrecimento do 
Método Afine-se, Edna alerta 
sobre o uso de suplementos 
para a reposição hormonal, 
como forma de amenizar 
os outros sintomas da me-
nopausa. “O uso desses 
suplementos pode trazer 
um grande risco de aumento 
de peso. Para fazer o uso 
correto dos suplementos e 
evitar o aumento de peso, 
é necessário consultar um 
médico”, recomenda.

Além da interrupção da 
produção de estrogênio, 
segundo a especialista, a 
mulher que se encontra 
na menopausa também já 
possui uma idade, geral-
mente acima de 40 anos, 
que predispõe o acúmulo 
de gordura, incluindo a 
abdominal. “Isso ocorre 
pela mudança natural do 
corpo e também pela falta de 
produção de alguns outros 
hormônios, que diminuem a 
facilidade da perda dificultam 
a perda de peso”, destaca. A 
situação se complica quando 
o metabolismo lento está 
associado ao sedentarismo 
e à alimentação inadequada.

Um dos principais métodos 
para a perda dessa gordura 
extra, recomendado por 
Edna, é manter uma dieta 
equilibrada, que pode ser 
alcançada com a ajuda de 
um profissional. “Diante 

do metabolismo mais lento, 
outra consequência comum 
é relativa à perda de tônus 
muscular, especialmente 
quando a mulher não pra-
tica exercícios. Caminhadas, 
yoga e pilates são super 
indicados”, afirma .

A especialista ressalta 
ainda que não são poucas 
as transformações sentidas 
por uma mulher na fase 
da menopausa, por isso, a 
orientação é também procurar 
um psicólogo: “É essencial 
ter cuidado com a saúde 
mental”. 

Método Afine-se 
Nas consultas no Instituto 

Sakurá, as mulheres, como 
destaca Edna, recebem muito 
além do monitoramento de 
peso, são incentivadas a 
cuidar de si, o que significa 
valorizar a sua trajetória de 
vida, aceitando as mudan-
ças naturais do tempo e se 
amando cada dia mais pelo 
que se é. O tratamento, de 

acordo com ela, geralmente 
começa com uma orientação 
de alimentação saudável, 
reduzindo carboidratos e 
gorduras saturadas, buscando 
a suplementação adequada 
e indicação da prática de 

Estrategista de emagrecimento do Método Afine-se, Edna Silva, proprietária do Instituto Sakurá, instalado em 
Mogi, destaca a importância de cuidados com a alimentação e a prática de exercícios físicas nesta fase da vida  

Mudança hormonal pode afetar o ganho de peso

Divulgação 

Especialista ressalta a importância de aceitar o momento vivido e se amar

Divulgação 

Alimentação saudável é fundamental no período 
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exercícios físicos por pelo 
menos 30 minutos e 5 vezes 
por semana. Mais informa-
ções no site https://www.
institutosakura.com ou pelos 
telefones (11) 99878-1707 
e 4726-1707.

A menopausa, segundo 
a Biblioteca Virtual em 
Saúde do Ministério da 
Saúde, corresponde ao 
último ciclo menstrual, 
ou seja, a última mens-
truação, que ocorre, em 
geral, entre os 45 e 55 anos. 
Quando ocorre por volta 
dos 40 anos, é chamada 
de menopausa prematura 
ou precoce.

Este período na vida 
da mulher se refere a fase 
de transição do período 
reprodutivo, ou fértil, 
para o não reprodutivo 
na vida da mulher. Por 
isso, a principal caracte-
rística da menopausa é a 
parada das menstruações. 
Para muitas mulheres, a 
chegada da menopausa 
provoca irregularidades 
menstruais, menstruações 

Fase pode ter início 
entre 45 e 55 anos

mais escassas, hemorragias, 
menstruações mais ou 
menos frequentes. 

Outros sinais e sintomas 
característicos, apontados 
na biblioteca do ministé-
rio, são as ondas de calor 
(fogachos), alterações 
do sono, da libido e do 
humor, bem como atrofia 
(enfraquecimento ou de-
finhamento) dos órgãos 
genitais, aparecem em 
seguida.

Por outro lado, segundo o 
site, para algumas mulheres 
a fase da menopausa e do 
climatério não apresenta 
sintomas, porém, a maioria 
começa a ter sintomas já 
no início do climatério e, 
com a diminuição pro-
gressiva dos hormônios 
femininos, os sintomas 
vão aumentando. 
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