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Região tem 8,8 mil alunos na 
Educação de Jovens e Adultos

Dados são da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), que oferece a modalidade em 36 escolas 

DESTAQUE

O Alto Tietê possui 8.833 alu-
nos matriculados nas modalidades 
de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e no Centro Estadual de Edu-
cação de Jovens e Adultos (CEE-
JA). De acordo com a Secretaria da 
Educação do Estado de São Pau-
lo (Seduc-SP), são 36 escolas que 
ofertam o EJA nas cidades de Mogi 
das Cruzes, Suzano, Itaquaquece-
tuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, 
Guararema, Arujá, Biritiba Mirim, 
Salesópolis e Santa Isabel. Em Poá, 
Mogi e Itaquá, o CEEJA, também 
atende 3.899 estudantes. No EJA, 
estão matriculados 4.934 alunos. 
As modalidades para  pessoas aci-
ma de 15 e 18 anos contemplam 
o Ensino Fundamental e Médio.  
Cidades, página 3
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Com o tema “Um novo olhar 
sobre Guararema”, a Prefeitura de 
Guararema, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo está retoman-
do o programa City Tour, realizado 
especialmente aos moradores da 
cidade, com o intuito de apresen-
tar os pontos turísticos e vivências 
nas diversas atrações. As inscrições 
estão abertas. Cidades, página 6

Turismo

PROGRAMA 
CITY TOUR 
TEM INÍCIO

BENEFICENTE

GAPC promove 
bazar nesta 
semana. p5

Ação visa apresentar à população os pontos turísticos, como a Igreja Nossa Senhora da Escada

Comunicação/PMG

 Merendeira mogiana está entre as melhores do país. Cidades, página 6

Negócios

Procura por embalagens vem 
crescendo desde o ano passado

Luiz Cláudio França, proprietário da Alumifran, 
destaca que a demanda continua alta. Cidades, página 5
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EDITORIAL

O nó da Educação

I
ndependentemente de partidos políticos 
ou posições ideológicas, todos sobem ao 
palanque para defender a necessidade 
de uma educação forte para a constru-

ção de um futuro melhor para nosso país, 
nossa comunidade, nossos filhos e netos. 

A edição de hoje do MogiNews/DAT traz 
o levantamento de dados junto à Secretaria 
de Estado da Educação do Estado de São 
Paulo (Seduc) sobre o número de alunos do 
Ensino para Jovens e Adultos (EJA) na rede 
estadual do Alto Tietê, e do período de ins-
crições para o programa que concede diplo-
ma e reconhecimento de escolaridade para 
aqueles que, por diversos motivos, não con-
cluíram a etapa na infância e adolescência. 

Por décadas, a educação pública no Brasil 
mantém-se amarrada em um nó indesatável. 
Conflitos programáticos, progressão automá-
tica, sucateamento de estruturas e de mão 
de obra resultaram no arrasto e lentidão da 
briga entre o progresso e o analfabetismo, 
resultando no “projeto” descrito por Darcy 
Ribeiro como o resultado da crise no siste-
ma educacional. Formou-se a prorrogação 
das castas feudais com os bancos das uni-

versidades inacessíveis para a população, e 
a contínua formação de mão de obra dócil, 
subserviente e agradecida por uma chance 
de servir ao poder vigente. E os desdobra-
mentos do noticiário nacional, que mostram 
a transformação do Ministério da Educação 
e da Educação Básica num infame mercado 
de influências e corrupção pouco contri-
buem para a esperança, e apenas alimentam 
a indignação.

Qualquer iniciativa para a inclusão no En-
sino que contribui para a redução dos índices 
de analfabetismo é nobre e merece ser cele-
brada de forma efusiva, cabe ao Poder Pú-
blico e à sociedade como um todo entender 
primeiramente que esta educação não pode 
e não deve ser feita à revelia das necessidades 
de homens e mulheres que possuem respon-
sabilidades, empregos e histórias. A evasão 
escolar não é um fato contido em si, mas o 
resultado de um contexto maior que preci-
sa ser compreendido e tratado de acordo. 

A despeito dos nós e das dificuldades, 
homens e mulheres enfrentam a longa ca-
minhada pela redenção, que deve ser sem 
embaraços, com qualidade e humanidade.

Nos meus verdes anos de 
adolescência havia confron-
tos entre as várias denomina-
ções, estabelecendo de forma 
visível, o território de cada 
uma. Católico era apostóli-
co romano e evangélico era 
desligado da autoridade pa-
pal. Além da católica, outras 
denominações se estranha-
vam por aprovar, ou não: o 
batismo por imersão ou por 
aspersão, o modo de se vestir 
e o corte de cabelo da mulher. 

Naquela época havia muito 
testemunho cristão de apa-
rência. Nos dias atuais, gran-
de parcela dos “fiéis”, que já 
não são fiéis à Igreja, estão 
adorando mais o mundo do 
que a Deus. 

O Papa Bento XVI sentiu 
dificuldade para manter-se 
no trono do Vaticano a fim 
de pastorear além de gran-

Igreja sem pecado 

ARTIGO 
Mauro Jordão 

de parte do rebanho rebel-
de, ainda, lutar com os lobos 
vorazes de poder dentro da 
Cúria Romana, causa prin-
cipal da sua renúncia. 

Os Movimentos de Fé da 
ala protestante, a partir de 
1970, inverteram o man-
damento de Cristo: “Buscai 
primeiro o reino de Deus, e 
a sua justiça, e todas essas 
coisas humanas necessárias 
como beber, comer e vestir 
vos serão acrescentadas”; as 
coisas acrescentadas: riqueza, 
poder, cura e prosperidade 
tomaram o primeiro lugar 
na pregação dos líderes neo-
pentecostais que encheram 
os templos de gente crédula 
que crê na promessa que é 
dando que se recebe a benção; 
então, a multidão das ofertas 
financeiras enriqueceram os 
bolsos dos telepregadores. 

A Igreja sem pecado pós-
-moderna não precisa mais 
de confessionários para pe-
dir perdão ao sacerdote e 
nem confessar pecados di-
retamente a Deus. 

Do Deus justiça ficou ape-
nas o Deus amor que tudo 
aceita e perdoa. 

Quarta-feira de Cinzas 
pra quê, se “não há pecado 
do lado debaixo do equador” 
segundo Ney Matogrosso? 

As ovelhas rebeldes não 
entendem quando o Supre-
mo-pontífice, na busca da 
purificação da Igreja, veta 
o preservativo, o aborto na 
gravidez indesejada e os anti-
concepcionais; quando estes, 
pelo mau uso, servem para 
a degradação moral e ética, 
sem respeito à vida. 

A sociedade “sem pecado” 
se ilude ao tentar fazer o Papa 
aprovar o que Deus reprova.

Mauro Jordão é médico. 

editor@jornaldat.com.br 
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 � Vestibulinho das Etecs

Está chegando o dia do processo se-
letivo das Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs) para o segundo semestre de 
2022. Os mais de 96 mil inscritos no 
Vestibulinho fazem a prova hoje, a 
partir das 13h30, de forma presen-
cial. O exame será aplicado em 440 
locais distribuídos por todo o Estado 
e o gabarito será divulgado no dia 7 
de julho.

 �Arraiá

O Fundo Social de Itaquaquecetuba 
promoverá o Arraiá do Fundo, hoje, 
a partir do meio dia, na Secretaria de 
Serviços Urbanos localizada na rua Ali 
Hamoud, 40 no Alpes de Itaquá. O ob-
jetivo é arrecadar fundos para a com-
pra de cobertores, meias e sacos de 
dormir que serão entregues para fa-
mílias em situação de vulnerabilidade.

 � Cursos online 

O Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, está com 20 mil 
vagas abertas para cursos de quali-
ficação profissional do programa No-

votec Virtual. As inscrições devem ser 
feitas por meio do site www.novotec.
sp.gov.br até amanhã.

 � Feira Gastronômica

A 6ª edição do Festival de Inverno de 
Guararema, começou anteontem e 
terá atrações até 31 de julho. Neste 
domingo, a partir do meio dia, ocor-
re a Feira Gastronômica realizada em 
parceria com a Associação Comercial 
e Empresarial do município, o Conse-
lho Municipal de Política Cultural e o 
Conselho Municipal de Turismo (Com-
tur). O evento que conta com dezenas 
de atrações culinárias, acontece no 
Parque de Lazer Profª. Deoclésia de 
Almeida Melo, no Centro.

 �Nota Fiscal Paulista 

Os participantes cadastrados na Nota 
Fiscal Paulista já podem conferir no 
portal da Secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento os bilhetes eletrônicos que 
concorrerão ao sorteio de julho do 
programa. A 164ª extração sorteará, 
no próximo dia 13, 655 prêmios que 
contabilizarão um total de R 6,7 mi-
lhões, sendo o principal no valor de 
R 1 milhão.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••

CHARGE
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Região possui mais de 8 mil 
matriculados no EJA e Ceeja 

Estudantes são matriculados na rede estadual na modalidade para jovens e adultos e também nos centros estaduais 

EDUCAÇÃO 

O Alto Tietê possui 8.833 
alunos matriculados nas 
modalidades de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
e no Centro Estadual de 
Educação de Jovens e Adultos 
(CEEJA). De acordo com 
a Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP), são 36 escolas 
que ofertam o EJA nas ci-
dades de Mogi das Cruzes, 
Suzano, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos, Poá, 
Guararema, Arujá, Biritiba 
Mirim, Salesópolis e Santa 
Isabel. Em Poá, Mogi e Ita-
quá, o CEEJA também está 
disponível, atendendo 3.899 
estudantes. No EJA, estão 
matriculados 4.934 alunos. 

Podem se inscrever no 
EJA pessoas a partir dos 
15 anos completos e que 
não concluíram o Ensino 
Fundamental (6º ao 9º ano), 
já para o Ensino Médio, a 

idade mínima é a partir dos 
18 anos. No CEEJA, o Fun-
damental e Médio é a partir 
de 18 anos. Ambas moda-
lidades são oferecidas pela 
rede estadual de ensino. A 
Seduc informa que a média 
de idade dos estudantes é 
de 29 anos, enquanto que 
a média do CEEJA é de 35 
anos. Para obter o certificado, 
tanto para o Ensino Funda-
mental quanto para o Médio, 
é preciso realizar o Exame 
Nacional para Certificação 
de Competências para Jovens 
e Adultos (Encceja).

Para os interessados, o 
processo de matrícula é feito 
em três formatos: pela Secre-
taria Escolar Digital (https://
sed.educacao.sp.gov.br/); 
presencialmente o interessado 
também pode se inscrever 
em qualquer escola estadual. 
A última opção, é ir à uni-
dade do Poupatempo mais 
próxima. A Seduc reforça 
que as vagas são abertas 

de acordo com a demanda, 
portanto, é preciso verificar 
com a unidade do município.

Há também iniciativas 
municipais, como em Mogi, 
onde a Secretaria de Edu-
cação de Mogi das Cruzes 

está com inscrições abertas 
para o EJA até o dia 15 de 
julho. As aulas serão na EM. 
Coronel Almeida, localizada 
no centro de Mogi.

De acordo com o técnico 
do EJA, Luiz Tozetto, o EJA 

tem modelo de funcionamento 
obrigatório, em que é preciso 
ir à escola todos os dias, de 
segunda a sexta-feira. Já o 
centro estadual é flexível e 
sem a obrigatoriedade da 
presença diária, além da 

possibilidade de escolher o 
horário, com atendimento 
individualizado que o EJA 
não tem. A presença nesta 
modalidade é de pelo menos 
uma vez por mês e com três 
anos para concluir. 

Tozetto destaca que a edu-
cação é um ponto muito 
importante para quem quer 
viver com mais qualidade na 
sociedade, pois tem a capa-
cidade de mudar e agregar 
na coletividade, além de 
contribuir com a economia do 
país. Ele ainda ressalta que a 
desigualdade social faz com 
que as pessoas parem com 
os estudos, e “a educação é 
um direito de todos”.

O técnico explica que 
muitas vezes os estudantes 
param para trabalhar para 
cuidar da família, e no recorte 
por gênero, é possível iden-
tificar que muitas mulheres 
interrompem os estudos por 
serem impedidas no âmbito 
familiar. 

Ingrid Leone

Ceeja atende 3.899 estudantes, enquanto que no EJA, estão matriculados 4.934 

Secretaria Municipal de Educação/AIPMI 

F E S T I V A L
Comida típica, 

música, aulas de 
dança, artesanato 

e muito mais!

Rua Seis de Junho, 377
(dentro da SAT)

Taiaçupeba
9 e 10
de julho

das 11h às 19h

Confira a programação completa:
www.mogidascruzes.sp.gov.br
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Conselhos Tutelares buscam 
proteção a menores em Suzano

Município registrou 18 casos de ocorrências de estupro de vulnerável, entre os meses de janeiro e abril deste ano

DIREITOS HUMANOS

Suzano - A cidade registrou 
18 casos de ocorrências de 
estupro de vulnerável, entre 
janeiro e abril deste ano, 
de acordo com os dados 
divulgados pela Secretaria 
de Segurança Pública (SSP) 
do Governo do Estado de 
São Paulo. Para compreen-
der os casos e iniciativas 
desenvolvidas no combate 
ao abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes, a 
reportagem do MogiNews/
DAT contatou os conselhos 
tutelares da cidade.

“O 1º Conselho Tutelar 
atende mensalmente uma 
demanda expressiva de casos 
de abuso sexual de crianças 
e adolescentes. A cada 100 
casos atendidos, 10 são 
denúncias de abuso sexual” 
detalhou Jaqueline Esteves 
presidente da 1ª Unidade 
do Conselho Tutelar na 
cidade, que atua na região 
sul e central, atendendo a 
198 bairros.

De acordo com Wellington 
Vinícius Costa, presidente 
do 2º Conselho, que atende 
38 bairros na região norte, 
muitos dos casos encami-
nhados à unidade, envolven-
do abuso, eram acionados 
pela escola onde o menor 
estudava. “Em maioria são 
meninas, com idade variada 
entre 4 e 12 anos”, explicou, 
detalhando, também, que 

“em grande parte os abusos 
são provenientes de pessoas 
ligadas à família”.

Os Conselhos Tutelares de 
Suzano registraram 2.604 
casos envolvendo crianças e 
adolescentes, com a solicita-
ção de diferentes demandas, 
entre janeiro e maio deste 
ano. Entre as principais 
demandas realizadas pelos 
conselhos estão visitas e 
ocorrências e atendimentos 
internos.

O 1º Conselho Tutelar de 
Suzano registrou no período 
800 visitas e ocorrências 
atendidas pelo plantão, 500 
atendimentos internos, 455 

requisições de serviço, além 
de abrir 330 novos pron-
tuários, explicou Jaqueline.

Segundo Costa, foram 
registradas 768 visitas e 
ocorrências, 488 atendimentos 
internos, 307 requisições de 

serviços, além da abertura 
de 173 novos prontuários 
e o recebimento de 206 
denúncias, entre janeiro e 
maio, na 2ª unidade. Em 
comparação, no mesmo 
período do ano passado, 

ocorreram 1.150 casos re-
gistrados, o que representa 
um aumento de 13%, entre 
2021 e 2022.

Em 2021, dos 1.150 casos 
registrados, na 2ª unidade, 
39% eram relacionados à 

negligência, 24% à violência 
psicológica, 20% à violência 
física, 2,7% à exploração do 
trabalho infantil e 1,6% aos 
abusos sexuais confirmados 
ou suspeitos, entre outros.

Atualmente, o município 
possui dois Conselhos Tute-
lares, sendo que, de acordo 
com Jaqueline, já foi feito 
apontamento ao Conselho 
Municipal dos Direitos de 
Crianças e Adolescentes 
(Comdicas) sobre a viabilidade 
de um Conselho Tutelar na 
cidade e já houve solicita-
ções por meio do legislativo, 
destacando a necessidade 
de um novo conselho no 
distrito de Palmeiras. “Um 
conselho tutelar próximo da 
população da região sul será 
de grande valia para mini-
mizar as violações de direito 
e intensificar o trabalho de 
prevenção”, explicou.

O Conselho Tutelar recebe 
denúncias pelos telefones 
4748-5940 ou 4743-3313, 
ou através do Disque 100 
(ligação gratuita).

Raissa Sandara

10% das denúncias, recebidas pelo 1º Conselho são relacionadas a abuso sexual

Reprodução/ Prefeitura de Suzano

UPA terá capacidade para 
10,2 mil atendimentos 

Suzano - O prefeito Ro-
drigo Ashiuchi vistoriou 
na noite de anteontem as 
obras de readequação da 
primeira Unidade de Pron-
to-Atendimento (UPA) do 
município, na região norte. 
Acompanhado do secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, e dos deputados federal 
Marcio Alvino e estadual 
André do Prado, o chefe do 
Executivo suzanense alinhou 
os ajustes finais para entrega 
do equipamento, que terá 
capacidade de realizar cerca 
de 10,2 atendimentos nas 
áreas de Clínica Médica, 
Pediatria e Ortopedia de 
forma ininterrupta.

A unidade está localizada 
na altura do número 200 
da rua Guarani, no Jardim 
Revista, em uma área de 
940 metros quadrados, o 
mesmo espaço que abrigaria 
a Clínica da Família. Dentro 
do planejamento estratégico 
da Secretaria Municipal da 
Saúde, estão projetadas salas 
de triagem e atendimento 

Saúde

com 20 leitos disponíveis, 
recepção, laboratório clínico 
e Raio-X, farmácia e outras 
estruturas essenciais como 
vestiários e refeitório.

A unidade deve contar com 
cerca de 200 profissionais 
para atuar 24 horas. Deste 
total, estão inclusos 12 mé-
dicos e 188 colaboradores 
que integram as equipes 
administrativa, de técnicos 
em radiologia, farmácia, 
bioquímica, enfermagem e 

gesso, assim como de diretor 
técnico, coordenador médico 
e auxiliares de serviços gerais.

Atualmente, o equipamento 
está sendo viabilizado de 
forma administrativa com 
os processos de qualificação 
das Ordem de Contratação 
da Organização Social (OS) 
e o chamamento público, 
bem como da obtenção dos 
instrumentos médicos. A 
entrega deve ocorrer neste 
segundo semestre.

UPA terá atendimento com 20 leitos disponíveis

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Mogi - Com o encerramento 
da vacinação nos drives do 
Pró-Hiper, na última quinta-

-feira, a aplicação de doses 
contra a Covid-19 e gripe 
estão disponíveis apenas nos 
Postos de Saúde e unidades 
do Estratégia Saúde da Família 
(ESF), de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 16 horas.

A vacina contra a gripe 
está liberada para qualquer 
pessoa (a partir de 6 meses 
de idade) e ocorre em livre 
demanda e sem agendamento. 
Os atendimentos, no entanto, 
dependem da disponibilidade 
de doses. Para idosos com 60 
anos ou mais (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª 
dose), gestantes e puérperas 
(1ª, 2ª ou 3ª dose), a vacina 
contra a Covid-19 também sem 
necessidade de agendamento. 

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou, nas últimas 24 horas, 
cinco óbitos por Covid-19.

Vacinação 
ocorre de 
segunda a sexta-
feira em Mogi

Gripe e Covid-19 

Guararema- As inscrições 
para o Circuito Nossas Cida-
des 2022 foram prorrogadas 
e agora, os interessados têm 
até a próxima quarta-feira para 
garantir sua vaga.

Na próxima semana, as 
inscrições podem ser feitas 
no Ginásio de Esportes Lá-
zaro Germano na amanhã e 
terça-feira, das 8 às 20h30, e 
na quarta-feira, das 8 às 16 
horas. A corrida vai acontecer 
em 24 de julho, com largada 
às 8 horas no Estádio Muni-
cipal José Luiz Gonçalves da 
Silva. Para participar basta 
comparecer presencialmente 

no Ginásio de Esportes Lázaro 
Germano e garantir seu lugar. 
O kit para corrida inclui me-
dalha e camiseta e deverão 
ser retirados somente no dia 
23 de julho das 13h30 às 20 
horas. O percurso total da 
corrida é de 6 quilômetros e 
haverá premiação para 1º, 2º e 
3º lugar na categoria feminino 
e masculino geral. Com base 
na lei de incentivo ao esporte, 
a ação é realizada pela Asso-
ciação Atlética Papaléguas, 
com patrocínio da empresa 
Panco e apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 
e da Secretaria de Esportes.

Inscrições para corrida 
vão até quarta-feira

Circuito Nossas Cidades 2022

Interessados podem se inscrever no ginásio

Comunicação/PMG
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Venda de embalagens segue 
em alta no pós-pandemia

Busca de embalagens individuais por micro e pequenas empresas registrou aumento entre 2021 e este ano

ECONOMIA

Mogi - A pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) 
não apenas mudou costumes 
e protocolos de saúde, mas 
também mudou a paisagem 
do emprego: do trabalho 
presencial para o trabalho 
doméstico e, em muitos casos, 
o investimento no próprio 
negócio, principalmente no 
setor alimentício com a venda 
de doces, bolos e refeições 
para entrega à domicílio. Com 
isso, o setor de fornecimento 
de embalagens passou por 
uma revolução à parte.

Os últimos levantamentos 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged) mostraram que o 
setor de prestação de ser-
viços mantém a expansão 
do preenchimento de vagas 
no mercado de trabalho na 
região do Alto Tietê, o que 
inclui a venda e entrega de 
alimentos por telefone ou 
aplicativo. No âmbito nacio-
nal, uma pesquisa feita pela 

Fispal Food Service e pela 
Fundação Getúlio Vargas 
Júnior (FGV Jr.), chamada 

“O Futuro do Food Service”, 
apontou que 41,6% dos 
entrevistados aumentaram 
o consumo de marmitas 
durante a pandemia nas 
classes A, B e C.

Segundo Luiz Cláudio 
França, proprietário da em-
presa Alumifran, especializada 
na venda de embalagens 
para viagem, a demanda 
continua alta mesmo depois 
da retomada das atividades, 
no segundo semestre do 
ano passado, em muitos 
casos impulsionado pelo 
desemprego que motiva o 
mercado informal. 

França conta que o co-
mércio informal acaba tendo 
uma participação maior que 
a percepção do público na 
economia, devido à demanda 
por embalagens. “Na pande-
mia, o aumento da procura 
foi intenso nos anos de 2021 
e 2022, depois do baque 
que foi no ano de 2020. 

Hoje percebemos uma ampla 
recuperação, mas ainda está 
fora dos patamares do ano 
de 2019”, avaliou.

Sustentabilidade
Uma preocupação crescente 

de consumidores e de auto-
ridades com o aumento do 
consumo de alimentos por 
delivery é a destinação das 
embalagens utilizadas por 
restaurantes, e seu potencial 
de reciclagem.

Recentemente, a Comissão 
Permanente de Meio Ambiente 
(CMA) do Senado Federal 
anunciou que trabalha na 
apresentação de um marco 
regulatório para a economia 
circular de plástico. Em 

fala para a Agência Senado, 
o senador Jaques Wagner 
(PT-BA) reforçou que o atual 
ritmo de uso de embalagens 
de plástico pode levar a um 
depósito de plástico nos 
oceanos com um peso maior 
que o da vida marinha.

Na prática do mercado, a 
busca pela sustentabilidade 
ainda está pequena entre os 
fornecedores de micro e pe-
queno porte, segundo o dono 
da Alumifran. “Embalagens 
sustentáveis ainda não pos-
suem um grande volume de 
produção, e ainda possuem 
um custo alto que impactam 
o lucro de quem empreende, 
e o mercado rejeita. Com 
o tempo pode alcançar e a 
escala, mas antes é preciso 
ter o incentivo à reciclagem 
e a separação para a coleta 
seletiva”, ponderou.

A Alumifran conta com duas 
lojas em Mogi das Cruzes: 
na rua Barão de Jaceguai, nº 
481, centro, e na avenida 
Francisco Rodrigues Filho, 
nº 626, no Mogilar.

André Diniz

Procura por embalagens segue em alta na Alumifran, em Mogi das Cruzes

André Diniz

GAPC de Mogi promove 
bazar para arrecadação

Mogi - O Grupo de Apoio a 
Pessoas com Câncer (GAPC) 
de Mogi das Cruzes organizou 
um bazar beneficente para 
a angariação de fundos. O 
evento acontecerá no dia 
9 de julho, das 10 às 16 
horas na sede da ONG na 
Vila Mogilar, e contará com 
roupas, calçados e acessórios, 
sendo novos e seminovos.

O GAPC é uma entidade 
sem fins lucrativos e tem 
como objetivo principal 
colaborar diretamente com 
a qualidade de vida dos pa-
cientes portadores de câncer, 
e seus familiares. O Grupo 
fornece diversos benefícios, 
todos de forma gratuita, como 
atendimentos profissionais, 
medicamentos que não são 
fornecidos pela rede pública, 
suplementos, dieta enteral, 
fraldas, curativos, próteses 
mamárias, perucas, exames, 
cestas básicas, terapias com-
plementares, entre outros.

De acordo com Carina 

Caridade

Motta, assistente social do 
GAPC, a ONG atende mais 
de 5,5 mil pessoas em Mogi, 
além de outras cinco unidades 
espalhadas pelo Brasil - três 
em São Paulo, uma no Es-
pírito Santo e uma no Rio 
de Janeiro. No total, mais 
de 21 mil pacientes são 
beneficiados.

Além do bazar, o GAPC 
também aceita doações e 
tem parcerias. Um dos co-
laboradores é o hipnólogo 

Caio Marcello, que destina 
parte do valor do tratamento 
à entidade.  

Mais informações sobre a 
entidade podem ser obtidas 
pelo telefone 4726-6575 
ou na sede da instituição 
(avenida José Moreira Filho, 
166, Vila Mogilar). Além de 
dinheiro, o Grupo também 
aceita a doação de itens, 
como leite, fralda geriátrica 
e itens para o bazar.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Gabriel Vicco Amaral*

GAPC de Mogi auxilia mais de 5.500 famílias

Divulgação

Itaquá- Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
de Itaquaquecetuba está com 
inscrições abertas de cursos 
preparatórios para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Os cursos serão ofe-
recidos em parceria com o 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia São Paulo 
(IFSP) da cidade entre agosto 
e novembro.

As turmas serão divididas 
em duas modalidades: uma 
presencial, com 40 vagas, e 
online, com 30 vagas, totali-
zando 70 oportunidades. As 
inscrições podem ser feitas 
até o dia 24 de julho pelo 
formulário: https://cutt.ly/
YKHiY2e.

As aulas presenciais serão 
ministradas às segundas, quartas 
e quintas, das 13h30 às 18h15, 
no IFSP, que fica na rua Primeiro 
de Maio, 500, Estação. Já no 
modelo online, os encontros 
serão pré-agendados com 
os professores na primeira 
semana de aula.

Inscrições 
para cursos 
preparatórios 
estão abertas

Enem

Mogi- A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
realizou, na quinta-feira passada, 
a entrega de 8.235 embalagens 
longa vida (ELVs) ao Fundo 
Social de Mogi das Cruzes. O 
material foi arrecadado pelos 
estudantes que participaram 
dos Jogos Escolares da Susten-
tabilidade, que foram realizados 
em junho e mobilizaram 27 
escolas, com cerca de 3,2 mil 
estudantes envolvidos. As em-
balagens serão doadas para a 
Campanha CICLOS do Fundo 
Social, que beneficia a causa 
animal e também instituições 
e projetos sociais (clique aqui 
para ler mais sobre a ação).

O secretário municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
André Saraiva, participou 
da entrega da embalagens e 
destacou os bons resultados 
dos jogos: “Foram quatro 
semanas de atividades, que 
ajudaram a resgatar o espírito 
das gincanas escolares e moti-
varam os alunos. A arrecadação 
das embalagens foi uma das 
atividades e o resultado foi 
positivo, com mais de 8 mil 

unidades coletadas, que agora 
foram encaminhadas para o 
Fundo Social”, comentou. 
A arrecadação das embala-
gens aconteceu na segunda 
etapa dos Jogos, ligada ao 
tema “Consumo e Produção 
Responsável”.

Os Jogos Escolares da Susten-
tabilidade se encerraram, após 
a última semana de atividades, 
na qual os alunos realizaram 
ações relacionadas ao tema 

“Mudanças Climáticas”. Os 
jogos foram a programação do 
Junho Ambiental deste ano e 
aconteceram por meio de uma 
parceria entre as Secretarias 
Municipais de Educação e 
do Verde e Meio Ambiente.

Nesta última semana, os 
alunos da Educação Infantil 
gravaram uma turma de crianças 
cantando uma música relacionada 
com a temática ambiental. O 
vídeo foi gravado em formato 
MP4, com duração mínima 
de um minuto, e enviado 
para a Secretaria do Verde 
por e-mail. Já os estudantes 
do Ensino Fundamental e 
Médio produziram um vídeo.

Embalagens arrecadadas 

são doadas ao Fundo Social

Jogos Escolares da Sustentabilidade 
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Associação auxilia pessoas 
com fissuras labiopalatinas

Fissura é considerada como uma deficiência e é um defeito congênito que atinge um a cada 650 recém-nascidos

Mogi - Pessoas que tive-
rem fissura labiopalatina 
podem ser auxiliadas pela 
Associação de Pais e Amigos 
dos Portadores de Fissuras 
Labiopalatais de Mogi das 
Cruzes (Apafi-MC). 

Segundo o Hospital de 
Reabilitação de Anomalias 
Cranofaciais da Universidade 
de São Paulo (HRAC-USP) 
localizado em Bauru (SP), a 
fissura é considerada como 
uma deficiência e é um defeito 
congênito que atinge um a 
cada 650 recém-nascidos, 
ocorrendo quando as estru-
turas do lábio e palato estão 
separadas nas primeiras 
semanas de vida.

A associação foi fundada 
em 1993 pela hoje coorde-
nadora e assistente social 
Maria Eugênia Alckmin, 
e inspirada por seu filho 
Rodrigo, que nasceu com 
fissura labiopalatina. 

A Apafi-MC oferece acompa-
nhamento pré e pós-operatório 

nas áreas de Psicologia, Serviço 
Social e Fonoaudiologia a seus 
pacientes. De acordo com 
Dulcílio Teodoro Almeida, 
2º tesoureiro da associação, 
atualmente são atendidas 
60 pessoas com a deficiên-
cia. O trabalho terapêutico 
inclui o acolhimento de 
demandas como medo, falta 
de informações, questões 
psicológicas relacionadas à 
baixa autoestima, bullying, 
depressão e outras situações, 
que são associadas direta ou 
indiretamente à condição. 

A psicóloga Simone Oli-
veira, que também atua na 
Apafi-MC, comentou sobre 
os processos trabalhados. 

“O tratamento psicológico 
é direcionado tanto ao pa-
ciente quanto à sua família. 
A princípio é feito com a 
família, pois não é possível 
fazer acompanhamento psi-
cológico em um bebê, mas 
a intenção é fazer com que 
entendam o que é a fissura, 
os tratamentos possíveis, o 
que precisarão”, destacou. 

Simone chamou atenção 
para a Apafi-MC. “A família 
das pessoas com essa defi-
ciência precisa saber que é 
difícil, sim, mas que existe 
tratamento e que é possível 

a reabilitação”, afirmou a 
psicóloga. 

Além do acompanhamento 
psicológico, a associação 
também oferece atendimento 
social, auxiliando pacientes e 

família em diversas questões 
que abrangem o tema, e como 
fornecem encaminhamentos 
para serviços da Rede Muni-
cipal de Saúde, Assistência 
Social, Educação e outros. 

Maria Eugênia destacou o 
Projeto Carona Amiga, ação 
da Apafi-MC em parceria 
com a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, que viabiliza 
o transporte de ida e volta 
gratuito até o hospital na 
cidade de Bauru.

Conscientização
Foi aprovado pelo Senado, 

no último dia 13, o Projeto 
de Lei nº 6565/2019 que 
institui o Dia Nacional da 
Conscientização sobre a 
Fissura Labiopalatina, que 
passa a ser comemorado 
no dia 24 de junho, data 
de fundação do HRAC-USP 
em 1967. O texto de autoria 
do deputado federal Pedro 
Uczai (PT-SC) foi relatado 
pelo senador Nelsinho Trad 
(PSD-MS) e encaminhado à 
sanção presidencial.

“Essa data é de grande 
importância para que nós 
possamos divulgar melhor 
e incentivar a compreensão”, 
reforçou Maria Eugênia. 

*Texto supervisionado pelo editor

Everton Dertonio*

O HRAC-USP é considerado centro de referência no tratamento e pesquisa 

Divulgação/Alesp

Mogi - A Auxiliar de Desenvolvimento de Educação (ADE) Geralda de Oliveira Leite 
Silvano, a tia Gê, conquistou o quarto lugar no programa, realizado pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A premiação ocorreu no 
Ministério da Educação, em Brasília (DF), na última quinta-feira. Geralda trabalha 
há 16 anos na Secretaria de Educação, destes 15 anos na EM Profª Florisa 
Faustino Pinto, no Oropó. Em Brasília, tia Gê foi acompanhada pela nutricionista 
do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), Bruna Mariana Braga.
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MERENDEIRA MOGIANA CONQUISTA QUARTO LUGAR

Guararema retoma 
passeios do City Tour

Guararema - A Prefeitura 
de Guararema informou na 
anteontem, por meio de 
sua Secretaria de Cultura e 
Turismo, que está retomando 
o programa “City Tour”, pro-
movido junto à população 
local para apresentar pontos 
turísticos e vivências nas 
atrações da cidade. 

As inscrições para as 
atividades em julho estão 
disponíveis, com passeios 
agendados para os dias 23 e 
30 deste mês, com um tour 
com guia turístico e ônibus 
gratuito. 

OS interessados podem fazer 
a inscrição presencialmente 
na sede da pasta de Cultura 
e Turismo (rua Marcondes 
Flores, nº 6 - Centro) ou pelo 
telefone (11) 4695-1793. Os 
passeios partem do Parque 
de Lazer Profª Deoclésia de 
Almeida Mello às 9 horas, 
com retorno previsto às 
16 horas. 

Segundo a Prefeitura de 
Guararema, o percurso se-
gue pelos principais pontos 

Turismo

turísticos da cidade: a Ilha 
Grande; a Igreja Nossa Se-
nhora da Escada, no bairro 
Freguesia da Escada; a vila 
de Luís Carlos, conhecida 
pelas fachadas clássicas; o 
Parque Municipal da Pedra 
Montada que conta com a 
Pedra do Tubarão e a vista 
panorâmica do Mirante Pref. 
Gerbásio Marcelino. 

A organização reitera que 
o passeio não inclui refeições, 

mas os participantes podem 
levar lanches ou podem in-
centivar o comércio local em 
pontos como o restaurante 
do Parque Municipal da 
Pedra Montada. 

O preço promocional é 
de R$15,99, e crianças com 
até cinco anos não pagam e 
até 10 anos têm desconto 
de 50%. Para aproveitar 
o roteiro, a equipe sugere 
roupas e sapatos confortáveis.

City Tour promove passeios no final de julho

Comunicação/PMG
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Gustavo Cristiano Samuel dos Reis, Leiloeiro Público Oficial, matrícula JUCESP nº 790, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Remaza Administradora 
de Consórcio LTDA, com sede em São Paulo, Capital, à Rua Pedroso, nº 407 – Térreo, 1º, 2º e 3º andares, Bairro Liberdade, inscrita no CNPJ
nº 62.354.055/0001-57, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo Presencial, sito à Rua Amaro Cavalheiro, 347 – Conj. 2620 - Pinheiros – CEP: 05424-150 –
São Paulo/SP, e On-line, através do sítio eletrônico www.gustavoreisleiloes.com.br, o imóvel abaixo descrito: Imóvel: A unidade autônoma designada como 
conjunto nº 35 situado no 2º piso, do empreendimento denominado EDIFÍCIO MEDINA CENTER, localizado à RUA BARÃO DE JACEGUAI nº 1.310, no perímetro 
urbano de Mogi das Cruzes, com área privativa de 25,73 m², fração ideal da construção de 3,113%, fração equivalente ao terreno de 11,773 m², fração ideal ao 
terreno de 3,113%, confrontando pela frente com área de circulação interna, do lado direito com o conjunto nº 36, do lado esquerdo com área de circulação 
externa, e nos fundos com Laércio Buani. IC: 03.024.048.017-7. Matrícula nº 56.043 – 1º Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP.
A consolidação da propriedade para a Administradora se deu em  24/06/2022. Primeiro Leilão: Dia 19 de julho de 2.022 às 14:00 horas. Valor Mínimo:
R$ 175.000,00 ( Cento e setenta e cinco mil reais). Segundo Leilão: Dia 22 de julho de 2.022 às 14:00 horas. Valor Mínimo: R$ 133.960,86 ( Cento e trinta e três 
mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos). Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, tais 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto 
de Transmissão, Foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, eventuais débitos condominiais, etc. O proponente 
vencedor por meio de lance On-line terá prazo de até 24 (vinte e quatro) horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade 
do preço e da comissão do leiloeiro. No caso do não cumprimento da obrigação assumida de pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro,
no prazo estabelecido, não será concretizada a transação de compra e venda e estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de perdas
e danos. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à emissão de certidões, averbação da incorporação societária e transferência do Imóvel 
arrematado, tais como, taxas, alvarás, certidões, registros, ITBI, emolumentos etc. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 
de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Público Oficial.
O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado
de conservação. Ocorrerá por conta do comprador, porém a reintegração na posse poderá ser solicitada de acordo com o disposto no Artigo nº 30, da Lei
nº 9.514/97, em 60 dias. Maiores informações no escritório do Leiloeiro, Tel.: (11) 3819-3137 ou através do e-mail atendimento@gustavoreisleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Informações: (11) 3819-3137 ou www.gustavoreisleiloes.com.br

PRESENCIAL E ON-LINE - CONJUNTO COMERCIAL- MOGI DAS CRUZES/SP
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Leonardo tenta fazer Gustavo acreditar que Cecília está sendo egoísta e diz 

que ele deveria viajar ao menos por uma semana para a esposa pensar que 

ele não gostou da atitude dela.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Joaquim acolhe Rafael Antunes e vibra com a possibilidade de derrotar Davi. 

Eugênio reclama de seu casamento com Úrsula para Violeta. Joaquim conta 

sobre o verdadeiro Rafael para Úrsula. Iolanda procura os documentos de 

Joaquim na casa de Augusta. Começa o concurso na rádio. 

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem
Ítalo tenta disfarçar o choque ao saber por Leonardo que Clarice foi casada 

com Jonathan. Alfredo não deixa Pat falar sobre o que aconteceu entre ela 

e Moa. Joca encontra Olívia na frente da casa de Pat. Jonathan mente para 

Martha sobre a pesquisa que fez com Clarice. Moa questiona Andréa sobre 

seus sentimentos por ele.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Filó e Irma lamentam a discriminação dos peões com Zaquieu. Mariana 

assume para José Leôncio seus erros do passado, e faz um alerta sobre a 

possibilidade de que Juma domine Jove. Guta e Marcelo confessam que ainda 

se gostam. Irma e Trindade se beijam. Jove deixa José Leôncio preocupado 

ao dizer que Juma espera que ele viva com ela na tapera.

RECORD, 21H

Amor sem igual
Donatella fi ca furiosa com a atitude de Tobias. Olympia é questionada pelo 

delegado, mas mantém a pose. Ramiro tenta deixar a casa noturna, mas é 

impedido por Fonseca. Antônio Júnior tenta proteger Cindy. Leandro liga para 

Bernardo e descobre que a batida policial foi armada por Tobias. O fi lho de 

Ramiro chantageia Donatella.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
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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
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capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
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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 o nosso 
maior desafio porque 
nunca podemos fugir 
dela. Ela é o caminho 
onde construímos 
a história que nos 
distingue de todos os 
outros.

Mas às vezes a vida 
se complica e cada 
dia que vivemos as 
dificuldades parecem 
se multiplicar, e 
ficamos paralisados, 
sem saber como agir.

MOMENTO
especial

A VIDA É NOSSO MAIOR DESAFIO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje que cada dia da sua vida seja 

especial! Que hoje seja ainda melhor que ontem, que ama-

nhã seja ainda melhor que hoje! Feliz aniversário!!

“ Viva a vida com todas as 
cores!”

 cultura@jornaldat.com.br

É preciso 
determinação 
para vencer essas 
adversidades que 
tornam a vida 
difícil. É necessário 
ter muita força e 
principalmente jamais 
desistir de lutar!
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Melhor em Casa promove encontro com cuidadores

O programa Melhor em Casa de Ferraz de Vasconcelos promoveu na última 
quinta-feira a quinta edição do encontro com profissionais da saúde, com 
intuito de oferecer acolhimento e informação aos cuidadores de familiares 
acamados. Na cidade, são atendidos 84 pacientes de forma domiciliar. Na 
programação, uma palestra sobre tuberculose, os sintomas e prevenção; 
um psicólogo abordou os aspectos que interferem diretamente a vida dos 
cuidadores, e também foi realizada a dinâmica sobre o “ato de cuidar”.saúde+

maturidade

O Procon de Mogi das 
Cruzes recebeu na última 
semana três reclamações 
de golpes contra idosos no 
município e alerta para evitar 
novas ocorrências deste tipo. 
Vendedores de colchões ou 
filtros de água pedem para 
entrar na residência para 
apresentar os produtos e 
convencem os consumidores 
a fornecer cartões, permitir 
acesso ao celular e fazem 
contratações de alto valores. 
Apenas nos últimos dois 
meses já foram seis registros 
deste tipo, segundo o órgão.

Em alguns casos, os su-
postos vendedores chegam 
em grupo de cinco ou seis 
pessoas, situação que pode 
constranger o idoso. De acor-
do com o Procon, já houve 
situação de duas mulheres 
que se apresentaram como 
enfermeiras. Em posse dos 
dados bancários e foto da 
vítima, os golpistas efeti-
vam compras por meio de 
‘maquininha’ ou contratam 
empréstimos consignados 
e transferência do crédito 
para conta de pessoas físicas.

“Foi o que aconteceu com 
uma senhora de 71 anos 
nesta semana. Os golpistas 
entraram na casa dela para 
supostamente vender um 
colchão, pediram o celular 
e fizeram um contratação 
de empréstimo consigna-
do no valor de R$ 30 mil”, 
contou a coordenadora do 
Procon de Mogi das Cruzes, 
Fabiana Bava.

Nos casos registrados, a 
venda é feita e o aposentado 
recebe o produto, mas não 
é informado das transações 

Procon de Mogi alerta para casos de 
estelionato contra pessoas idosas

Reclamações Combate ao preconceito

serviço ou produto ofere-
cido - desconfie quando 
a oferta é muito boa ou 
oferecem brindes. E, de 
maneira alguma, forneça 
seu celular, ou cartão de 
banco para outra pessoa 
realizar uma operação em 
maquininha portátil, ou 
até mesmo em caixas de 
autoatendimento”, orientou 
a coordenadora.

Casos como estes devem 
ser comunicados à polícia, 
seja por meio do 190 ou 
do 181. O Procon de Mogi 
pode ser procurado pelo 
telefone 4798-5090. Já 
para agendar o atendimento 
presencial, acesse: http://
agendamentopac.pmmc.
com.br/.

simples, algumas com di-
ficuldade de leitura, que 
relatam que se sentiram 
pressionadas a comprar e 
fornecer o que pediam. Por 
isso, a orientação é antiga, 
mas precisamos reforçar: 
não permita que pessoas 
estranhas entrem em casa, 
independentemente do 

que estão realizando e nem 
exatamente do valor. Uma 
das vítimas que procurou o 
Procon disse que foi conven-
cida a comprar um filtro de 
água e pagou por meio do 
cartão, em uma maquininha 
portátil, mas não percebeu 
que foi cobrado o valor de 
R$ 5 mil e contratado um 
empréstimo de R$ 16 mil.

Os representantes se apre-
sentam com nome de em-
presas diversas, sendo que 
algumas estão encerradas, 
para vender colchões ou 
filtros de água. Os contratos 
não têm formalidade e as 
transferências são feitas 
para pessoas físicas, o que 
chamou a atenção do Procon.

“Estão enganando pessoas 

Coordenadora do Procon de Mogi alerta para aumento dos casos de golpes 

Divulgação/PMMC

O Departamento de Ge-
rontologia da Sociedade 
Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG), com 
o objetivo de proporcionar 
aos jovens brasileiros uma 
compreensão maior sobre o 
processo de envelhecimen-
to e uma reflexão sobre o 
futuro, elaborou o projeto 
SBGG Vai às Escolas e lança 
o concurso de redação com o 
tema “Etarismo: Como mudar 
esse comportamento?”. Isso 
porque os adolescentes de 
hoje compõem o grupo que 
nos próximos 40 ou 50 anos 
serão os “novos idosos”, 
possivelmente muito ativos 
e fazendo parte da força 
produtiva do país.

O Concurso “Etarismo: 
Como mudar esse compor-
tamento?” é direcionado a 
alunos matriculados nos 1º e 
2º anos do ensino médio de 
escolas públicas e privadas 
de todo o país. As inscrições 
são gratuitas e vão até 20 de 

setembro. Os interessados 
devem inscrever-se no site 
do  Congresso Brasileira 
de Geriatria e Gerontolo-
gia (CBGG) - https://www.
cbgg2023.com.br/. Ao fazer 
a inscrição, o candidato deve 
escolher a categoria “Concurso 
de Redação”. Cada trabalho 
deve ter apenas um autor.

Cada participante deve 
escrever uma redação iné-
dita e original em Língua 
Portuguesa. O texto deverá 
conter no mínimo 20 e no 
máximo 30 linhas, sendo 
avaliado por uma comissão 
composta por especialistas 
em Gerontologia titulados 
pela SBGG.

O vencedor do concurso será 
premiado com um notebook 
e receberá uma passagem e 
uma diária, junto com o seu 
responsável, para a leitura 
da redação na abertura do 
Congresso Brasileiro, que 
será realizado em 23 de 
março de 2023. 

Concurso de redação 
aborda o etarismo

Nos últimos dois meses, de acordo com o órgão, foram registrados seis 
casos de reclamações de golpes contra idosos em Mogi das Cruzes  

Iniciativa propõe reflexão sobre o futuro a jovens 

Banco de Imagens Freepik

Uma das principais 
recomendações 
é não não deixar 
pessoas estranhas 
entrarem em casa 
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Após proibição nos EUA, Israel 
facilita acesso ao aborto no país 

Novas regras concedem às mulheres acesso a pílulas abortivas por meio do sistema de saúde universal

SUPREMA CORTE

Israel flexibilizou seus re-
gulamentos sobre o acesso 
ao aborto no país, na última 
segunda-feira. Aprovadas por 
uma comissão parlamentar, 
as novas regras concedem 
às mulheres acesso a pílu-
las abortivas por meio do 
sistema de saúde universal 
do país. Elas também remo-
vem uma antiga exigência 
de que as elas compareçam 
fisicamente a uma comissão 
especial antes de poderem Novas regras entrarão em vigor em três meses

interromper uma gravidez. 
Segundo o ministro da Saú-
de israelense, Nitzan Horo-
witz, essa é uma resposta à 

“triste” decisão da Suprema 
Corte dos EUA.

Horowitz disse que a 
decisão dos EUA fez retro-
ceder o relógio para os di-
reitos das mulheres e afir-
mou que a mulher tem total 
direito sobre seu corpo. o 
ministro disse ainda que a 
decisão escocesa de negar 

o direito de uma mulher 
de fazer uma escolha so-
bre seu próprio corpo é um 
triste processo de repressão 
às mulheres, colocando o 
líder do mundo livre e li-
beral 100 anos atrás.

Facilidade
Em Israel, as mulheres 

têm acesso amplo ao aborto, 
embora não tenham direito 
automático ao procedimen-
to. Sob as novas regras, as 

Divulgação

Quanto vale a vontade? Qual o preço do desanimo? 
Quando lançamos olhar 

para a história da humanida-
de, sobre tudo nos grandes 
momentos de reconstruções, 
reerguidas depois de catastró-
ficos tombos e superação de 
traumáticas crises. Suspiramos 
certo ânimo!? Embora, ser 
otimista no Brasil de hoje, 
pode parecer ser o louco da 
vez. Em 1909 o professor e 
poeta Joaquim Osório Duque 
Estrada ao compor o poema 
que mais tarde veio a ser a 
letra do nosso hino nacional, 
na frase: “Brasil, um sonho 
intenso, um raio vivido de 
amor e de esperança a terra 
desce”. E também: “O teu futuro 
espelha essa grandeza” foi o 
mais lúcido dos otimistas, ou 
o mais louco dos visionários. 
Embora acredito que para 
alguns dos contemporâneos 
do professor Joaquim, sua 
visão cheia de expectativas 
no futuro do Brasil pudesse 
sugerir um romantizado 
exagero. Gosto da visão do 
professor. Como diz Albert 
Camus; “A função do escritor 
está cheia de pesadas tarefas. 
Por definição, não pode servir 
hoje aos que fazem a história, 
precisa servir aqueles que 
estão submetidos a ela”.

O professor Joaquim falava 
do nosso potencial como 
nação. Na visão macro, tudo 

Vontade e ânimo

se ajeita num devido tempo, 
entretanto, já com as feridas 
que carregamos. A pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
as crises políticas, economia 
fragilizada, guerra, restrições 
sociais, perdas e perdas, danos 
e danos.

Nota-se, que por mais 
que as fachadas tentam se 
manter coloridas, as paredes 
estão rabiscadas com cinzas 
e o que se lê é; -O que há lá 
fora? -O que a chuva traz? 

-O que o sol vai revelar des-
ta vez? – O que o barulho 
esconde? – O que o escuro 
protege? – Que jogo o fogo 
joga agora? – Que pedra a 
água vai furar? – Que lama 
é essa que o tempo não en-
durece? – Que feiura é essa 

que o espelho não disfarça? 
“Exige-se um estupido 

peso em todas as ideias, um 
compromisso desleal com a 
vantagem.

Existe uma força mais 
poderosa que a eletricidade, 
o vapor e a energia atômica: 
A Vontade”. Einsten não 
exagerou quando registrou 
esse seu pensamento sobre 
a vontade, de fato a vontade 
é uma força motriz que nos 
coloca em um estado de ação 
vigoroso. Mas a vontade 
de um homem, por mais 
fervorosa que pareça não é 
suficiente para provocar o 
ânimo necessário para uma 
real mudança. Na carta aos 
Romanos no capitulo 12 e 
verso 2. O apostolo Paulo 

grávidas israelenses terão 
acesso a pílulas abortivas 
em clínicas de saúde lo-
cais e não precisarão mais 
comparecer fisicamente a 
um comitê de aprovação 
do aborto, e o formulário 
de inscrição será encurta-
do e simplificado. O pro-
cesso será digitalizado e a 
exigência de um assistente 
social se tornará opcional. 
As novas regras entrarão em 
vigor em três meses. 

escreve; “E não vos confor-
meis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação 
do vosso entendimento, para 
que experimentais qual seja 
a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus. Paulo está 
encorajando a igreja de Cristo 
a não estar em conformidade 
com o mundo, ou reagir 
conforme os acontecimen-
tos do mundo. Possuir um 
entendimento Bíblico sobre 
os acontecimentos faz toda 
diferença. Crer no poder e 
domínio de Deus sobre todas 
as coisas vai muito além de 
simplesmente acreditar que 
ele exista. Trata-se de aceitar 
o seu domínio.

A Vontade de Deus é que 
o homem viva bem, que 
colha o melhor dessa terra, 
que conheça o verdadeiro 
amor, que tenha paz e vida 
em abundancia, mas não 
podemos nos esquecer que 
também é sua vontade ga-
rantir a justiça. A Bíblia nos 
revela os planos e propósitos 
de Deus, mas também deixa 
claro que as nossas escolhas 
podem alterar todo o resultado 
de nossas vidas. Mediante as 
tragédias, escolher não se 
entregar não é uma tarefa fácil. 
Lutar contra o desanimo é e 
sempre será um gigantesco 
desafio, por isso através de 

sua gloriosa palavra, Deus 
nos revela meios para toda a 
superação mediante o poder 
de sua vontade. Em Salmos 
capitulo 9 e versos 8 ao 10 
Davi afirma; “Ele mesmo 
julgará o mundo com justiça; 
julgará os povos com retidão. 
O SENHOR será também 
um alto refúgio em tempos 
de angústia. E em Ti confia-
rão os que conhecem o teu 
nome; porque tu, SENHOR, 
nunca desamparastes os que 
te buscam”.

Não seremos poupados 
das tragédias, sejam elas 
de proporções macro ou 
e principalmente das de 
impacto pessoal. O Próprio 
Jesus afirma que no mundo 
teremos aflições, e completa, 
nos encorajando a termos bom 
ânimo, porque ele venceu e 
mostrou como se faz. Nele 
está a Paz, a força, o amor 
verdadeiro, a garantia de 
justiça, ele é a luz e a verdade. 
João 16;33

Logo, sobre quanto vale 
a Vontade para nós, o peso 
desse valor é toda uma vida 
nos cuidados de Deus. Para 
Deus o valor foi o Sacrifício 
de Jesus na Cruz. Sem esse 
sacrifício não seria possível 
ao homem conhecer a Von-
tade do Pai.

E sobre o preço do de-
sanimo, sai muito caro ao 
homem se afastar de Deus, 
não estar em sua presença, 
não reconhecer seu filho 
Jesus como único e suficiente 
salvador, pensar que é capaz 
de lidar com as tragédias, as 
angustias, as crises de modo 
natural vai sempre custar 
muito caro no final. 

Esse é melhor modo de 
reagir as tragédias. Reco-
nhecendo que é do homem 
a necessidade de ânimo e 
não de Deus, n’Ele está a 
perfeita vontade.

“Porque sou eu que conheço 
os planos que tenho para 
vocês, diz o senhor, planos 
de faze-los prosperar e não 
de causar dano, planos de 
dar a vocês esperança e um 
futuro.” Jeremias 29;11

“Por isso não desanima-
mos. Embora exteriormente 
estejamos a desgastar-nos, 
interiormente estamos sendo 
renovados dia após dia.” 2 
Coríntios 4;16 

Diácono suzanense Eduardo P. Geronimo

Divulgação

“Possuir um 
entendimento 
bíblico sobre os 
acontecimentos faz 
toda diferença”
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