
DOMINGO, 17 DE JULHO DE 2022 |  R$ 2,00EDIÇÃO 8798  

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

Mais de 60% dos eleitores da 
região aderiram à biometria

Entre 2018 e 2022, o eleitorado regional cresceu  aproximadamente 6%, mas a adesão à biometria quase dobrou

SELECIONADOS

Uma apuração junto aos dados 
estatísticos do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) demonstrou que, 
embora o número total de elei-
tores no Alto Tietê tenha tido um 
crescimento de aproximadamente 
6% entre outubro de 2018 e junho 
deste ano, a proporção de eleitores 
que aderiram ao sistema de bio-
metria quase dobrou na região.Se-
gundo o TSE, até o final de junho, 
o Alto Tietê registrou 1.221.162 
eleitores nas dez cidades, contra 
1.149.059 há quatro anos, ou seja, 
um aumento de 75,1 mil registros, 
equivalente a 6,27%. Entretanto, a 
média de eleitores com o registro 
biométrico confirmado, na média 
regional, saltou de 35,52% para 
66,11%. Cidades, página 6
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Mogi - O Ambulatório Médico 
de Especialidade (AME) de Mogi 
das Cruzes vai receber a partir de 
agosto o programa AME Oncologia, 
lançado no mês passado pelo go-
verno do Estado. Por meio da ini-
ciativa, haverá atendimento para o 
diagnóstico e tratamento contra o 
câncer. Cidades, página 4

Cidades, página 12

Saúde

AME MOGI 
ATENDERÁ 
ONCOLOGIA

Mogi é a cidade que ganhou mais eleitores na região no período, e tem 60% com o cadastro 

Divulgação/PMMC

 Itaquá assina contratos do programa Bolsa Trabalho. Cidades, página 6

JOMI

Atletas de 60 anos e mais são 
destaques em jogos estaduais

Yukiko Nakada, de 86 anos, venceu por Guararema, e 
Mogi foi destaque na natação. Maturidade, página 10
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EDITORIAL

O Melhor à Idade

H
á quase duzentos anos, a expec-
tativa de vida média do brasilei-
ro era de apenas trinta anos. Um 
fato que, talvez, tenha sido a ins-

piração para o escritor João Cabral de Melo 
Neto, em “Morte e Vida Severina”: “De ve-
lhice antes dos trinta / de emboscada antes 
dos vinte / e de fome um pouco por dia”. No 
entanto, a cada década o brasileiro aprende 
um pouco mais ao envelhecer e, com os dois 
pés no século XXI, lutamos para sair de uma 
encruzilhada. 

A participação das delegações de cidades do 
Alto Tietê nos Jogos da Melhor Idade (Jomi), 
realizados neste ano na cidade de Pindamo-
nhangaba, são mais do que um testamento 
da determinação de homens e mulheres que 
reforçam sua vitalidade, sua determinação e 
provam que a vida não pode ser atrelada a 
um número. Um segmento da sociedade cada 
vez mais se firma e demanda não apenas o 
olhar terno e o respeito dos mais novos, mas 
a consolidação de seus direitos. 

Não se trata apenas do reconhecimento 
de que homens e mulheres com mais de 65 
anos podem e devem participar da nossa vida 

cotidiana, partilhar do nosso convívio no 
ponto de vista sociológico, com a luta con-
tra o preconceito contra a idade: para isso, 
as campanhas de valorização à maturidade 
e o Estatuto do Idoso já buscam cobrir uma 
lacuna que foi o nascedouro de piadas de 
mau gosto por gerações. 

São as calçadas quebradas, as oportuni-
dades de emprego negadas àqueles que, por 
desejo ou necessidade, precisam continuar 
a trabalhar para complementar sua renda. A 
aposentadoria que é parca e, em alguns casos, 
vilipendiada nos grandes crimes e pequenos 
golpes. A “Melhor Idade”, por má fé ou fal-
ta de empatia, não oferece o melhor para a 
própria população. 

Gestores públicos e parcerias com a ini-
ciativa privada buscam reduzir esta lacuna 
e oferecem mutirões, oficinas e locais para 
que os homens e mulheres com mais de 65 
anos possam se sentir vivos em um mundo 
que parece tê-los esquecido. Mas é preciso 
mais do que um mero gesto, é preciso que 
toda a sociedade abrace seus decanos. E esta 
é a hora de definir qual é o melhor que po-
demos oferecer a eles e a nós.

A depressão é a visão ne-
gativa de uma porta fechada 
as oportunidades pelo falso 
sentimento de insignificân-
cia de não ser nada e sem 
utilidade para nada. Verô-
nica perdeu o emprego em 
telemarketing e teve de se 
mudar com as duas filhas 
para uma espécie de corti-
ço. Depois de vários dias, 
toda noite cravando, com 
olhar fixo, a sua tristeza no 
teto do quarto, teve a ideia 
de trabalhar como faxineira. 

Assim aconteceu. Dentro 
desse trabalho ela influen-
ciou outras diaristas a lutar 
por direitos trabalhistas e 
valorizar quem presta este 
tipo de serviço. Hoje, ela 
tem o @faxinaboa com quase 
330 mil seguidores no Insta-
gram. Deus é tão bom que se 
importa tanto com a gente, 

O viver em Cristo

ARTIGO
Mauro Jordão

além do teto vazio, Ele nos 
surpreende por já ter pre-
parado para nós um local 
de trabalho. 

Temos de ter os olhos bem 
abertos para que nenhum 
teto de incredulidade pos-
sa nos impedir de agrade-
cer a Deus as pequenas e 
as grandes bênçãos que Ele 
nos dá a cada dia. Quando, 
em desânimo, se diz “eu 
não posso”, quase sempre, 
há esquecimento da nossa 
parte de pensar que Deus 
pode. “Tudo posso naquele 
que me fortalece” Fil 4: 13. 
Felicidade só existe quan-
do é compartilhada. Jesus 
disse: “Há maior felicidade 
em dar do que em receber”. 
Atos 20: 35.

Gabriela Mistral, poetisa e 
diplomata chilena, Nobel de 
Literatura de 1945, em seu 

belo poema “O Prazer de 
Servir” nos ensina a sair do 
nosso egoísmo para ofertar 
ao próximo mãos cheias de 
amor, paz e alegria, virtudes 
do trono de Graça de Cristo. 
Em trecho do poema, diz: 

“Aquele é o que critica; este é 
o que destrói; seja você o que 
serve. Deus que dá os frutos 
e a luz, serve. Seu nome é: 
Aquele que serve! Ele tem os 
olhos fixos em nossas mãos e 
nos pergunta cada dia: Serviu 
hoje? A quem? À árvore? A 
seu irmão? À sua mãe?” 

Salmo 37: 3-5: “Confia no 
Senhor, faze o bem... e ali-
menta-te da verdade. Agrada-

-te do Senhor, e Ele satisfará 
aos desejos do teu coração. 
Entrega o teu caminho ao 
Senhor...” A alegria do vi-
ver em Cristo está em servir 
a Deus e ao próximo.

Mauro Jordão é médico. 
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 �Flashback no Parque

O Pavilhão da Cultura Afro-brasileira 
Zumbi dos Palmares, que fica dentro do 
Parque Municipal Max Feffer, vai promo-
ver hoje mais uma edição do “Flashback 
no Parque”, que é um dos projetos dentro 
do programa Agita Palmares. O evento, 
que deve ocorrer entre 12h30 e 17h30, 
terá a parceria com os DJs da Flipsound.

 �Emprego

Arujá Emprega e Pat disponibilizam no-
vas vagas de emprego. Os currículos de-
vem ser enviados pelo site (http://servi-
cosonline.prefeituradearuja.sp.gov.br/
servicosonline/arujaemprega/). 

 �Energia Elétrica

A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) aprovou as Revisões Tarifárias 
Extraordinárias da CPFL Paulista. Clien-
tes da distribuidora de energia elétrica, 
que atende 4,8 milhões de consumido-
res de 234 municípios, vão receber des-
conto médio de 2,44% na conta de luz.

 �Vestibular Fatec

Está disponível para consulta, no site ves-

tibularfatec.com.br, os locais em que os 
candidatos a uma vaga das Faculdades 
de Tecnologia do Estado (Fatecs) farão 
a prova hoje. O exame do processo se-
letivo para o segundo semestre de 2022 
será aplicado em 121 unidades de ensi-
no do Estado.

 �Vagas Guarda Mirim

A Guarda Mirim de Suzano (GMS) está 
com cem vagas disponíveis para jovens 
com idades entre 18 e 22 anos. As opor-
tunidades para a experiência como Jo-
vem Aprendiz são para diferentes setores 
produtivos e administrativos, de acordo 
com a oferta de empresas de Suzano e 
região. Entre os benefícios estão a ofer-
ta de bolsa auxílio e a formação técni-
co profissional, conforme previsto em 
lei. Os candidatos interessados podem 
cadastrar o currículo gratuitamente no 
site www.gmsuzano.org.br.

 �Futebol Amador

A Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador 
começa hoje. As partidas serão dispu-
tadas a partir das 9 horas, com jogos 
nos Centro Esportivos de Braz Cubas, 
Jundiapeba, Sabaúna e no Campo de 
Futebol da Vila Ressaca. 

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••



cidadesDomingo, 17 de julho de 2022 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Índice de sustentabilidade tem 
resultados variados na região

Levantamento de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável coloca região na faixa principal e intermediária no país

MEIO AMBIENTE

Alto Tietê - A região apre-
sentou resultados contrastantes 
no último levantamento do 
Índice de Desenvolvimento 
de Cidades Sustentáveis, que 
mede as metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas.

O índice é fruto de uma 
pesquisa anual do Instituto 
Cidades Sustentáveis (ICS) 
que mede as transformações 
na gestão pública e na gestão 
dos recursos naturais em 
áreas como saúde, indus-
trialização, cuidados com a 
água, preservação ambiental, 
entre outros. No total, são 
17 metas apuradas com base 
nos compromissos assinados 
por 193 países em 2015, 
incluindo o Brasil.

Segundo os organizadores, 
o índice conta com mais de 
cem indicadores diferentes 
para a medição das metas 

da Agenda 2030 das Nações 
Unidas “O sistema de clas-
sificação por cores (verde, 
amarelo, laranja e vermelho) 
indica, portanto, em que 
medida um município está 
longe de atingir o objetivo. 

Quanto mais próximo do 
vermelho, mais distante de 
alcançar o ODS”, explica a 
entidade na introdução ao 
estudo.

O ranking apura as metas 
em mais de 5.570 cidades 

do país, com uma nota que 
pode ir de zero a cem pontos, 
levando em conta a média de 
realização de cada uma das 
17 metas. No Brasil, a cidade 
com a melhor pontuação é 
São Caetano, na Grande São 

Paulo, que marcou 65,62 
pontos.

No Alto Tietê, a cidade 
com a melhor pontuação 
foi a  Arujá, que ficou em 
112º lugar, com 60,05 pon-
tos - tendo dois objetivos 
plenamente cumpridos, três 
em fase adiantada e cinco em 
estágio intermediário. Em 
segundo lugar vem a cidade 
de Salesópolis, com 59,12 
pontos (171º lugar), e em 
terceiro lugar está Poá, em 

269º lugar (57,84 pontos). 
Mogi das Cruzes foi a quarta 
melhor cidade da região, em 
399º lugar.

As demais cidades de maior 
porte habitacional na região 
tiveram um desempenho in-
termediário: Suzano ficou em 
998º lugar, com 52,14 pontos; 
Ferraz de Vasconcelos ficou 
na posição 1.337, enquanto 
que Itaquaquecetuba foi a 
2.362ª cidade no ranking 
nacional.

André Diniz

Mogi foi a quarta melhor cidade da região, ficando com o 399º lugar

Mogi News/Arquivo

Saiba mais

CIDADE  PONTUAÇÃO RANKING NACIONAL
ARUJÁ  60,05  112
BIRITIBA-MIRIM 48,70  2.088
FERRAZ   51,32  1.337
GUARAREMA 55,20  630
ITAQU[A  47,89  2.362
MOGI   56,76  399
POÁ   57,84  269
SALESÓPOLIS 59,12  171
SANTA ISABEL 48,18  1.041
SUZANO  53,14  998

NÃO
BAIXE A
GUARDA!

COM A COVID NÃO
DÁ PRA BOBEAR.

TOME A DOSE DE
REFORÇO. SE CUIDE.
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AME de Mogi receberá em 
agosto programa de oncologia

Unidade  vai prestar atendimento com exames, consultas, cirurgias e sessões de quimioterapia

SAÚDE 

Mogi - O Ambulatório 
Médico de Especialidade 
(AME) de Mogi das Cru-
zes vai receber a partir de 
agosto o programa AME 
Oncologia, lançado em junho 
pelo governo do Estado. A 
iniciativa contempla a oferta 
de diagnóstico e tratamento 
contra o câncer. A unidade, 
de acordo com a Secretaria 
de Saúde do Estado (SES), 
vai prestar atendimento com 
exames, consultas, cirurgias 
e sessões de quimioterapia. 
O AME de Mogi está entre 
as cinco primeiras unidades 
do Estado que devem iniciar 
com o atendimento integral, 
o que inclui as AMEs de 
Taubaté, Itapetininga, Santo 
André e Dracena.

Segundo a Pasta, o novo 
programa vai oferecer mais de 
20 mil sessões de quimiote-
rapia por ano, beneficiando 

mais de 3,2 mil novos pa-
cientes. O investimento do 
governo do Estado nesta 
primeira fase, que poderá 
ter o atendimento em qui-
mioterapia estendido para 
outras unidades, é de R$ 
4,5 milhões, com custeio 
anual previsto de R$ 50 
milhões.

Com o programa de 
oncologia, a unidade em 
Mogi passa a integrar a 
Rede Hebe Camargo de 
Combate ao Câncer e vai 
oferecer assistência mais 
próxima do paciente, que 
não precisará mais se deslocar 
para outras unidades para 

receber atendimento. Além 
das vantagens assistenciais, 
o AME Oncologia otimiza 

os recursos do governo do 
Estado, uma vez que a ins-
talação das cinco unidades 
terá um investimento 80% 
menor que a implantação de 
um novo hospital para este 

fim, já que potencializam a 
estrutura existente na rede 
de ambulatórios.

O programa também vai 
oferecer assistência con-
tra o câncer de pele e de 

intestino em outras unida-
des de todas as regiões do 
Estado. A previsão é que 
61 ambulatórios passem a 
prestar atendimento com 
consultas, exames, biópsias 
e cirurgias contra o câncer 
de pele. As unidades terão 
uma agenda exclusiva para 
o tratamento oncológico, 
com prazo reduzido de 90 
para 45 dias. Os pacientes 
serão encaminhados pelos 
municípios com um protocolo 
especial para o tratamento 
da doença.

Já com relação ao câncer 
de intestino, o tempo de 
diagnóstico deve cair de 90 
para 30 dias com a oferta 
de colonoscopia nos AMEs. 
O câncer de colón e reto 
é o que possui a segunda 
maior incidência no Estado. 
A agilidade no diagnóstico 
é considerada fundamental 
para um tratamento mais 
eficaz e com maior chance 
de cura. A agenda exclusiva 
para o câncer de intestino 
será ofertada em 39 AMEs.

Aline Sabino

Unidade está entre as primeiras do Estado que devem iniciar com o atendimento integral

Felipe Claro

Novo programa vai 
oferecer mais de 
20 mil sessões de 
quimioterapia por 
ano, beneficiando 
mais de 3,2 mil 
novos pacientes

Prefeitura apresenta novos 
veículos que reforçam frota

Mogi- A Prefeitura apresen-
tou na quinta-feira passada 
cinco novas viaturas que já 
estão incorporadas à frota 
municipal. São duas caminho-
netes para a Patrulha Rural, 
uma picape para a Defesa 
Civil (com um conjunto de 
equipamentos de apoio) e 
duas ambulâncias. O prefeito 
Caio Cunha (Podemos) fez 
a entrega dos veículos no 
prédio da Administração 
Municipal e agradeceu o 
Governo do Estado pela 
doação dos automóveis, que 

Patrulha Rural, Defesa Civil e Saúde

auxiliarão no patrulhamento 
das estradas vicinais e no 
atendimento a emergências.

“São equipamentos impor-
tantíssimos para a zona rural, 
que ajudarão a fortalecer a 
segurança pública em Mogi 
das Cruzes, pois a cidade 
possui uma grande exten-
são territorial. Obrigado 
ao Governo do Estado pela 
liberação dessas viaturas 
para o município”, afirmou 
Caio Cunha, ao lado da vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
Kähler e dos secretários 

municipais Toriel Sardinha 
(Segurança) e Felipe Almeida 
(Agricultura).

A Patrulha Rural faz parte 
da estrutura disponibilizada 
pela Prefeitura para o traba-
lho de segurança pública. O 
grupamento contava com 
um veículo específico para 
percorrer as estradas vicinais 
do município, mesmo os 
locais com acesso mais difícil. 
O reforço das duas viatu-
ras apresentadas na quinta 
passada aumentará a frota 
e o alcance do grupamento.
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Prefeitura apresenta iniciativa 
para promover geração de renda

Suzano- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Geração de Emprego, 
apresentou o “Projeto Semente” 
no Complexo Educacional 
e Cultural do Mirambava, 
anteontem. A iniciativa, con-
duzida em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) do Alto Tietê e com a 
Suzano S/A, visa capacitar os 
participantes para o mercado de 
trabalho de forma gratuita por 
meio de cursos de capacitação 
para os moradores de todo o 
Alto Tietê. As inscrições estão 
disponíveis pelo formulário 
no link https://forms.office.
com/r/eZP6R2GZG6.

No evento de quinta-feira, 
cerca de 800 pessoas foram 
apresentadas ao programa, 
que além de oferecer cursos 
de capacitação, promove ex-
periências integradas e po-
tenciais indicações para vagas 
de emprego em suas áreas de 
interesse profissional ou para 
seus próprios negócios.

Oportunidades

Durante a tarde, o evento 
contou com a participação de 
integrantes ou egressos dos 
cursos promovidos pelo Serviço 
de Ação Especial e Projetos 
Especiais (Saspe), indivíduos 
inscritos no programa Bolsa 
Trabalho e participantes dos 
projetos sociais das secretarias 
municipais de Educação e de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social. Eles tiveram a oportu-
nidade de sanar dúvidas com 
os profissionais responsáveis 
pela palestra acerca das formas 

de evolução que poderiam 
encontrar para garantir me-
lhores condições de vida aos 
seus lares por meio de uma 
nova colocação no mercado 
de trabalho. A expectativa do 
projeto é atender a cerca de 2 
mil pessoas na região, com o 
apoio da Prefeitura de Suzano, 
incluindo pessoas em situação 
de vulnerabilidade, potenciais 
micro ou pequenos empresá-
rios e microempreendedores 
individuais (MEIs) registrados 
no Sebrae.

Projeto oferecerá cursos em parceria com Sebrae e Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

Trecho da avenida será 
interditado por 7 dias

Suzano - A Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana de Suzano foi infor-
mada anteontem de que um 
trecho da avenida Armando 
Salles de Oliveira terá de ser 
interditado por sete dias, en-
tre hoje e 24 de julho. Isso 
porque a Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) deverá 
realizar serviços de manutenção 
preventiva em um poço de 
visita (PV), localizado entre as 
ruas Dr. Prudente de Moraes 
e Roberto Bianchi. Por isso, os 
motoristas que utilizam a via 
sentido centro-bairro deverão 
ficar atentos à mudança de 
rota, que terá a rua Rio de 
Janeiro como sugestão.

De acordo com a pasta, a 
interdição ocorrerá em um 
trecho de cerca de 280 metros, 
entre as ruas Dr. Prudente de 
Moraes e Roberto Bianchi, 
alterando, assim, a rota de 
quem utiliza a via sentido 
centro-bairro. Desta forma, 
os motoristas que saem do 
Viaduto Ryu Mizuno ou da 

Armando Salles de Oliveira

avenida Brasil, que vão sentido 
bairro, deverão desviar a rota 
pela rua Rio de Janeiro (viran-
do à direita), passando pela 
rua Albert Oswald (virando 
à esquerda), saindo na rua 
Roberto Bianchi, que dará 
acesso novamente à avenida 
Armando Salles de Oliveira.

Já quem vem sentido bairro-
-centro poderá seguir normal-
mente até a rua Dr. Prudente de 
Moraes. Contudo, para quem 
for sentido Igreja Matriz São 
Sebastião e centro comercial, 
a recomendação é de que vire 
antes, na rua Mirambava, por 

exemplo, uma vez que a rua Dr. 
Felício de Camargo também 
estará interditada.

“Estamos realizando as de-
vidas identificações de rota 
alternativa, porque a via é 
de grande movimentação. A 
Sabesp nos posicionou que 
a obra terá duração de sete 
dias, podendo restabelecer o 
trânsito a partir do dia 25 de 
julho. Ao longo do período, 
deixaremos agentes de trânsito 
no local orientando os moto-
ristas, buscando minimizar 
os transtornos”, informou o 
titular da pasta, Claudinei Galo.

Obras da Sabesp buscam modernizar poço de visita

Wanderley Costa/Secop Suzano

Mogi ganha 280 novos 
estabelecimentos

Dado marca recuperação do comércio e demonstra a importância do 
trabalho dos comerciantes para a retomada econômica

PRIMEIRO SEMESTRE

No primeiro semestre deste 
ano, Mogi das Cruzes ganhou 
280 novos comércios, nos 
quais 230 do ramo varejista 
e 50 do atacadista. É como 
se a cada mês fossem abertos 
cerca de 46 novos negócios na 
cidade. Os dados são da Junta 
Comercial do Estado de São 
Paulo (Jucesp). O comércio, 
um dos principais segmentos 
econômicos, e mais afetado pela 
pandemia de Covid-19, tem 
apresentado bons resultados. 

“A profissão de comercian-
te é uma das mais antigas 
do mundo. Eles exercem 
um importante papel social, 
gerando emprego, renda e 
impostos, além de abastecer 
a população com produtos 
essenciais. A pandemia de 
Covid-19 foi o período mais 
desafiador para o setor que 
teve que fechar suas portas 
e se reinventar, e ainda hoje 
enfrenta as sequelas da crise 
sanitária. O segmento é uma 
das peças fundamentais para 

a recuperação econômica”, 
destacou a presidente da As-
sociação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC), Fádua 
Sleiman.

A pesquisa de Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF), 
realizada pela Confederação 
Nacional de Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
mostrou um crescimento 

pelo sexto mês consecutivo, 
alcançando o patamar de 
80,2 pontos em junho. Esse 
é o melhor resultado para o 
mês nos últimos dois anos. 
No primeiro semestre, a alta 
na intenção de consumo foi 
de 10,1%. Já o Índice de 
Confiança do Empresário do 
Comércio (Icec), medido pela 
CNC, avançou pelo terceiro 

mês seguido em junho che-
gando a 122,4 pontos, maior 
nível desde março de 2020.

“A inflação e os juros altos 
ainda têm impactado nos 
resultados do comércio, mas 
parte do avanço do setor se 
deve a liberação de recursos 
de suporte à renda e a me-
lhoria no nível de emprego, 
que também foi sentida pelo 
segmento”, acrescentou Fádua.

Segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), nos cinco primeiros 
meses de 2022, o comércio 
fechou com saldo positivo de 
228 postos de trabalho. No 
período, foram criadas 1.109 
oportunidades de trabalho 
contra 881 desligamentos. Em 
Mogi, o número absoluto de 
vagas geradas pelo comércio 
é de 22.376, o que coloca o 
segmento na segunda posição 
em geração de empregos entre 
os setores econômicos, per-
dendo apenas para serviços.

Comércio fechou com saldo positivo de 228 empregos 

Divulgação/PMMC

A NGK Spark Plug, líder 
global no mercado de velas 
de ignição, anuncia a decisão 
de seus acionistas por mudar 
o nome do grupo em inglês 
para Niterra. O novo nome 

– que entrará em vigor no 
início do próximo ano fiscal, 
em 1º de abril de 2023 – re-
flete a jornada da companhia 
pela expansão contínua de 
seus negócios, alinhada às 
transformações em curso na 
indústria automotiva.

Ao combinar as palavras latinas 
niteo e terra, que significam, 
respectivamente, “brilhar” e 

“planeta terra”, o nome Niterra 
expressa o comprometimento 
do grupo em contribuir tanto 
para uma sociedade mais 
sustentável quanto para um 

planeta mais brilhante. Enquanto 
Niterra será o nome global, as 
marcas NGK (componentes 
automotivos) e NTK (sensores 
e ferramentas de corte) serão 
mantidas para os respectivos 
negócios.

Expansão dos negócios
Desde a fundação do grupo, 

em Nagoya, no Japão, em 
1936, a NGK Spark Plug é 
reconhecida como sinônimo 
de velas de ignição e se posi-
ciona como líder mundial no 
mercado. A linha de negócios 
relacionada a motores de 
combustão interna, contudo, 
compreende uma parcela 
da companhia, que também 
alcançou êxito significativo em 
outras áreas, como sensores 
e cerâmicas técnicas.

NGK anuncia mudança de 
nome a partir de 2023

Indústria automotiva

Maior fabricante e especialista mundial em velas de ignição

Divulgação
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População pode apresentar 
sugestões para Orçamento 

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e 
Finanças promove mais uma 
edição da Audiência Pública 
Eletrônica para elaboração do 
projeto da Lei Orçamentária 
Anual 2023 (LOA). O formu-
lário online está disponível 
na área de “Acesso Rápido”, 
do site oficial da Prefeitura 
de Suzano (www.suzano.
sp.gov.br), ou pelo link bit.
ly/SugestaoSuzano, até o dia 
15 de agosto. O objetivo é 
estimular a participação po-
pular com a apresentação de 
sugestões, ideias e opiniões 
sobre as prioridades para o 
município no próximo ano.

Para participar, basta o 
cidadão acessar o formulário, 
escolher uma área prioritária 
para o orçamento e informar 
dados pessoais, como nome 
e endereço de e-mail. De 
acordo com a Secretaria de 
Planejamento e Finanças 
de Suzano, a participação 
remota está prevista na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Tal 
ferramenta visa proporcionar 

Audiência Pública Eletrônica

a manifestação popular quanto 
às demandas e às necessi-
dades, mas não tem caráter 
deliberativo.

É importante lembrar que 
a participação do público 
ainda fomenta a transparência 
no processo de elaboração 
e aprovação da LOA, que 
é a legislação que define o 
orçamento para o exercício 
do ano seguinte, conforme o 
direcionamento de cada setor 
da administração municipal.

Após o período da consulta 
online, que irá até 15 de 
agosto, os resultados serão 
organizados pela Prefeitu-
ra para conhecimento dos 
órgãos competentes, a fim 
do eventual acolhimento 
das demandas apresentadas. 
Em seguida, o projeto será 
encaminhado para votação 
na Câmara Municipal de 
Suzano, onde também po-
derá receber emendas dos 
vereadores.

Formulário pode ser preenchido até 15 de agosto

Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Mais de 60% dos eleitores têm 
cadastro biométrico na região

Número de votantes aumenta 72,1 mil desde pleito em outubro de 2018, mas eleitorado com biometria dispara

ELEIÇÕES 2022

Alto Tietê - Uma apuração 
junto aos dados estatísticos 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) demonstrou que, 
embora o número total de 
eleitores no Alto Tietê tenha 
tido um crescimento de 
aproximadamente 6% entre 
outubro de 2018 e junho 
deste ano, a proporção de 
eleitores que aderiram ao 
sistema de biometria quase 
dobrou na região.

Segundo o TSE, até o 
final de junho, o Alto Tietê 
registrou 1.221.162 eleito-
res nas dez cidades, contra 
1.149.059 há quatro anos, ou 
seja, um aumento de 75,1 
mil registros, equivalente a 
6,27%. Entretanto, a média 
de eleitores com o registro 
biométrico confirmado, na 
média regional, saltou de 
35,52% para 66,11%.

Os números de eleitores 
cadastrados nos colégios 
eleitorais das dez cidades 
da região são atualizados 

mensalmente na base de 
dados do TSE, e detalham 
o número de eleitores em 
cada uma das zonas eleitorais.

Dentre os números totais 
de eleitores, a cidade que teve 
o maior aumento em seu 
colégio eleitoral foi Mogi das 
Cruzes, que ganhou 23.138 
votantes desde o primeiro 
turno das eleições presiden-
ciais de 2018, contando hoje 
com 332.982 inscritos (um 
aumento de 7,47%). Itaqua-
quecetuba teve o segundo 
maior avanço com novos 
19.082 eleitores, chegando a 
251.377 pessoas (avanço de 
8,21%), e Suzano mantém 
o terceiro maior colégio da 
região, com 228.555 inscri-
tos, com saldo de 12.658, e 

aumento de 5,86%.
No entanto, o principal 

avanço desde a última eleição 
presidencial foi o aumento 
no número de eleitores com 
a impressão biométrica con-
firmada nas cidades da região. 

Enquanto que no Alto Tietê 
há quatro anos a média era 
de pouco mais de um a cada 
três eleitores com a impressão 
digital registrada nos bancos 
de dados do TSE (35,42%), 
quatro anos depois a média 

passou para dois em cada 
três eleitores (66,11%).

Nos colégios eleitorais do 
Alto Tietê, as cidades que pos-
suem as maiores proporções 
de eleitores com biometria 
são Santa Isabel (81,82%), 

Salesópolis (80,72%) e Arujá 
(74,44%).

Mogi das Cruzes, que há 
quatro anos tinha 37,6% da 
população registrada com a 
nova tecnologia que reduz o 
potencial de fraudes, saltou 
para 60,52%. Itaquaquece-
tuba avançou de 34% para 
53,8%; Suzano aumentou 
de 34,1% para 52,4%.

Eleições
O primeiro turno das 

eleições está marcado para 
2 de outubro em todos os 
municípios do país e nas 
representações diplomáticas, 
com o voto para presidente, 
governador, senador, deputado 
federal e deputado estadual. 
O eleitor deve comparecer 
à sua seção eleitoral com 
documento com foto, ou 
utilizar a identificação no 
aplicativo e-Título. Caso 
esteja impossibilitado de 
comparecer às urnas, deverá 
justificar no dia da eleição, ou 
procurar o Cartório Eleitoral 
mais próximo de sua casa.

André Diniz

Destaque para Santa Isabel, onde mais de 80% dos eleitores têm o cadastro 

Divulgação

Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo 
de Mogi das Cruzes recebe 
até amanhã as inscrições 
para a captação de recursos 
para o projeto dos 462 anos 
da cidade. O chamamento 
possibilita o patrocínio de 
empresas públicas ou priva-
das, por meio da captação de 
recursos para a realização do 
evento de comemoração do 
aniversário de Mogi.

O chamamento tem por 
objetivo apoiar a promoção 
artística, cultural e turística 
do município. Para isso, a 
Prefeitura de Mogi torna 
público que as empresas 
patrocinadoras poderão contar 
com a exploração publicitária 
de sua logomarca conjunta-
mente ao livre uso da praça 
de alimentação, dentre outras 
concessões previstas no edital. 
As instituições patrocinado-
ras serão responsáveis pela 
divulgação e publicidade 
do evento, assim como a 
implantação da infraestrutura 
necessária para a realização 
das festividades. 

Chamamento termina 
amanhã no município

Aniversário de Mogi

As propostas e os docu-
mentos da habilitação deverão 
ser enviados por e-mail para 
culturamogi@mogidascruzes.
sp.gov.br, até as 23h59 do 
dia 18 de julho. O processo 
de seleção e análise será 
realizado pela Comissão 
Organizadora do Redescu-
bra Mogi. A formalização 
do Contrato de Patrocínio 
será feita com quantos in-
teressados atenderem aos 
critérios presentes no edital, 
disponível no link - http://
www.cultura.pmmc.com.br/
images/stories/2022/editais/
edital_022_patrocinio_ani-
versario_mogi.pdf

Aniversário 
A programação do aniversá-

rio de Mogi das Cruzes deve 
ser realizada no Pró-Hiper, 
entre os dias 1º e 4 de setem-
bro, com entrada gratuita. A 
festividade pretende trazer 
um artista ou conjunto de 
renome nacional, além de 
valorizar as apresentações 
artísticas e grupos musicais 
regionais. 

Itaquá - A Prefeitura de 
Itaquaquecetuba assinou 
anteontem o contrato de 500 
participantes selecionados 
para o programa estadual 
Bolsa Trabalho. O evento 
ocorreu na sede da Secretaria 
de Serviços Urbanos. Além 
da assinatura, a Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico anunciou outras 80 
vagas para o programa. As 
inscrições podem ser feitas 
até terça-feira pelo site www.
bolsadopovo.sp.gov.br.

Os contemplados vão tra-
balhar durante cinco meses, 
sendo quatro horas por dia e 
cinco dias por semana, além 
de receberem uma bolsa-

-auxílio de R$ 540 por mês 
e um curso de qualificação. 
O programa atende pessoas 
com mais de 18 anos que 
estejam desempregadas ou 
que nunca tenham trabalhado. 
Além disso, é pré-requisito 
ser morador de Itaquá e ter 
renda familiar per capita 
menor do que meio salário 

Itaquá assina 
contrato de 500 
selecionados no 
programa

Bolsa Trabalho

Percentuais de 
biometria são de 
pouco de mais de 
50% em Suzano e 
Itaquaquecetuba
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Padre Gabriel celebra a missa de comunhão de Fabiana como noviça. Todos 

os amigos participam da missa. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Isadora fi nge dormir quando Joaquim chega no quarto. Santa avisa que Julinha 

e Constantino não podem saber que Inácio fi cou milionário. Davi tem uma 

ideia para convencer Isadora de sua inocência. Heloísa pede para Isadora 

não denunciar Davi. Bartolomeu implora o perdão de Leônidas.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Moa estranha ao saber que Pat saiu com Andréa. Martha convida Regina 

para jantar em sua casa. Ítalo questiona Jonathan sobre Anita. Andréa leva 

Pat para a reunião com o grupo de mulheres. Ela dá um depoimento sobre 

o estado de saúde do marido e se emociona.

GLOBO, 21H00

Pantanal

Érica elogia as fotos de Jove. Juma não gosta do olhar de Érica para Jove. 

O padre avisa a Filó e José Leôncio que deseja conversar com os noivos, 

separadamente, antes de celebrar os casamentos. Érica deduz que a 

hostilidade de José Lucas com Jove tenha a ver com Juma.

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Antônio Júnior não se entende com José Antônio e eles brigam. Durante a 

confusão eles acabam derrubando Bento, que bate com a cabeça e tem 

uma parada cardíaca.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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A mudança é algo 
necessário em alguns 
momentos. Por 
vezes, certas coisas 
simplesmente deixam 
de fazer sentido em 
nossas vidas e o 
melhor é procurarmos 
novos caminhos para 
nós mesmos.

Temos de aprender 
que existe um tempo 
certo para tudo, 
até mesmo para 
deixarmos que o que 
já não nos faz falta 

MOMENTO
especial

MUDAR FAZ PARTE DA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: LAVIZE MANCIO KUS

Parabéns! Saúde, paz e felicidade! Você é uma pessoa ilu-

minada que preenche a todos com a sua luz!

“ Espalhe o bem que a felicidade 
vem!”

 cultura@jornaldat.com.br

fique para trás. Se 
tivermos coragem 
para tomar essa 
decisão, estaremos 
a dar o primeiro 
passo rumo à nossa 
felicidade.
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Conselheiros de Suzano são recebidos na Prefeitura 

Suzano - Os 14 novos integrantes titulares do Conselho Municipal do Idoso 
(Comid) de Suzano foram recebido na última quinta-feira na Prefeitura. 
Entre os novos membros, está Abigail Maria do Carmo, que atua na 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e assume a 
presidência do órgão para o biênio 2022/24. Os demais 13 integrantes serão 
empossados na diretoria ainda neste mês. O Conselho é composto por sete 
titulares do poder público e por sete da sociedade civil.  saúde+

maturidade

A fase final dos 24º Jogos 
da Melhor Idade (JOMI) ter-
minou na última quarta-feira, 
na cidade de Pindamonha-
gaba, no interior do Estado, 
reunindo mais de dois mil 
atletas de 171 cidades. Os 
competidores com 60 anos ou 
mais foram campeões e vices 
das oito regiões classificadas 
na fase regional dos jogos. 

Pelo Alto Tietê, partici-
param atletas de Mogi das 
Cruzes, Poá, Guararema, 
Salesópolis, Ferraz de Vas-
concelos e, Itaquaquecetuba. 
Os jogos ocorrem entre 7 e 
13 de julho. 

A grande campeã foi a 
cidade de Campinas, e entre 
os participantes do Alto 
Tietê, destaque para Mogi, 
que ficou em 14º lugar na 
classificação geral. Os atletas 
da cidade foram destaque na 
natação, ficando em terceiro 
lugar na classificação final 
do feminino e do masculino. 

As competições de natação 
contaram com sete atletas de 
Mogi. Destaque no feminino 
para Sigueka Suzuki, de 
76 anos, que ficou com o 
bronze nos 25 metros nado 
costas da categoria D; Elzira 
Teixeira Ariza Oliveira, 83, 
da categoria E, com o se-
gundo lugar nos 25 metros 
nado costas e quinto nos 
25 metros nado livre; Iyoko 
Abe Tamada, 92, categoria 
G, ficou com a prata nos 25 
metros nado costas e nos 25 
metros nado livre. 

Entre os homens, Mogi 
ficou com o primeiro lugar 
com Eduardo Sanches, 61, 
da categoria A, nos 50 metros 
nado livre; Artur Scarpita, 

Atletas de Mogi das Cruzes conquistam o melhor 
resultado nos jogos disputados em Pindamonhangaba 

JOMI

Pereira de Souza. 
Poá conquistou três me-

dalhas de prata e uma de 
bronze nas modalidades de 
natação, dominó e tênis de 
campo. O destaque poaense 
foi Mary Aparecida Elias que 
conquistou duas medalhas 
na natação, sendo prata na 
categoria nado de costas 50 
metros e bronze com o nado 
livre 50 metros.

anos, nos 600 metros rasos 
da categoria F (85 a 89 anos) 
e a prata de Amézio Ribeiro 
da Silva, 74, nos mil metros 
rasos da categoria D (75 a 
79 anos). A cidade ficou em 
segundo lugar na classificação 
final do atletismo masculino. 
Ferraz também conquistou 
medalha de prata nos 2 mil 
metros rasos da categoria A 
(60 a 64 anos), com Edvaldo 

63, categoria A, foi o quarto 
nos 50 metros nado costas e 
sétimo nos 50 metros nado 
livre; Alvaro Diniz Fernan-
des, 66, categoria B, ficou 
em segundo nos 50 metros 
nado livre, e Alfred Jacob, 
81, categoria E, também 
foi segundo nos 25 metros 
nado costas e terceiro lugar 
no nado livre. 

“A participação de Mogi 
das Cruzes teve o apoio da 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes, através das secretarias 
municipais, principalmente 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer. Na qualidade de 
técnico da seleção mogiana 
de natação, agradeço a todos  
pelo empenho e superação 
na representação do nosso 
município”, destacou Hélio 
Rong Junior.

Região
Em Itaquá, destaque no 

atletismo para o bronze de 
Décio Oliveira Castro, de 86 

Seleção mogiana de natação foi destaque na competição em Pindamonhangaba                     

Dupla de Poá conquistou a prata no Tênis de Campo

Yukiko Nakada foi campeã no atletismo

Divulgação

Divulgação/Prefeitura de Pindamonhangaba 

Comunicação/PMG

Seleção de natação da cidade tem atletas como Iyoko Abe Tamada, que, aos 92 anos, conquistou dois segundos 
lugares nos 25 metros nado costas e livre; competidores de cidades da região também tiveram bons resultados

A delegação de Gua-
rarema foi destaque nos 
Jogos Estaduais da Me-
lhor Idade (Jomi), com a 
atleta Yukiko Nakada, 86 
anos, que venceu a prova 
dos 600 metros livres 
na categoria feminino 
85 a 89 anos. Integrante 
da equipe da Secretaria 
Municipal de Esportes 
de Guararema, Nakada 
esteve com o prefeito Zé 
e o secretário de Esportes 
e Lazer, Sidnei Leal.

Nakada começou a 
praticar esporte visando 
a qualidade de vida, e foi 
primeira colocada nos 
Jogos Regionais de São 
Sebastião em 2018 e 2019, 
primeiro lugar no Jogos 
Abertos do Estado de São 

Guararema se destaca 
no atletismo do JOMI

Paulo, além de outros 
pódios que conquistou ao 
longo do tempo, como o 
segundo lugar nos Jogos 
Abertos do Estado de São 
Paulo em Praia Grande 
e nos Jogos Regionais 
de Campos do Jordão, 
entre outros.

“Todo mundo quer par-
ticipar e se torna muito 
competitivo, e por isso, 
a gente treina, ouve o 
que o treinador fala e 
se dedica. Comecei por 
questões de saúde e agora 
preciso ganhar, comecei 
a me esforçar cada vez 
mais e está dando certo”, 
disse. Em maio, ela foi 
homenageada na cidade 
por suas conquistas e a 
trajetória no esporte. 

As outras duas medalhas 
de prata foram conquistadas 
no dominó masculino com 
a dupla Demilton Barreto 
Ferreira e Valdez Venancio 

Moreira, e também no Tê-
nis de Campo, com  Araci 
Mywako Yoshikawa Teraoka 
e Michiko Kuteken, que 
garantiu o segundo lugar.
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Conscientização sobre as hepatites virais é um dos principais focos da campanha 

Unidades de saúde de Ferraz vão intensificar testagem neste mês

Campanhas na região buscam 
conscientizar sobre hepatites 

Julho é o mês da conscienti-
zação sobre as hepatites virais. 
Aproveitando a campanha do 

“Julho Amarelo”, prefeituras do 
Alto Tietê - Ferraz de Vasconce-
los, Poá, Santa Isabel, Suzano, 
Guararema, Itaquaquecetuba 
e Mogi das Cruzes, por meio 
de suas respectivas secretarias 
da Saúde, farão até o final do 
mês campanhas e eventos 
com foco na prevenção e 
conscientização. 

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a hepatite é 
uma inflamação do fígado 
que pode ser causada por 
vírus ou pelo uso de alguns 
medicamentos, pela ingestão 
de álcool e outras drogas, 
como também pode sugir a 
partir de doenças autoimunes, 
metabólicas ou genéticas. O 
Dia Mundial de Luta con-
tra Hepatites é o dia 28 de 
julho. Confira as ações das 
sete cidades ouvidas pela 
reportagem: 

Suzano
As Unidades de Saúde da 

Família (USF) de Suzano 
vão intensificar os trabalhos 
de diagnóstico, vacinação e 
prevenção contra as hepatites 
B e C. As ações tiveram início 
na USF Jardim Ikeda (rua das 
Bromélias, 11, Jardim Ikeda) 
e serão finalizadas no dia 22 
na USF Jardim do Lago (rua 
Joana Lopes, 122, Recanto 
Ouro Fino). 

Segundo a Prefeitura, para 
o público em geral são ofer-
tadas a vacinação contra a 
hepatite B e conscientização 
para a prevenção contra a 
variante C, para a qual não 
existe imunizante. Já para a 
população prioritária, que são 
as gestantes com rotina do 
pré-natal, comunicantes de 
pacientes com hepatites B e C 
e pessoas trans são ofertados 

os testes para a detecção da 
doença.

Ferraz de 
Vasconcelos

As equipes de saúde orientam 
à população sobre a prevenção, 
riscos e sintomas da hepatite. 
Todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) desenvolvem 
atividades de conscientização 
e também vão intensificar a 
oferta de exames na moda-
lidade “teste rápido”, com 
resultado em 15 minutos. 
Em caso de positivo, é feito 
encaminhamento para para 
o Serviço de Atendimento 

Especializado (SAE). 
No Julho Amarelo, os co-

laboradores, de acordo com a 
Prefeitura, receberão atualização 
sobre testagem e protocolos 
para os casos positivos.

Poá
A Prefeitura de Poá, por meio 

do Serviço de Atendimento 
Especializado (SAE), informou 
que irá promover no dia 26 de 

julho, testagem para hepatites 
virais nos idosos assistidos 
pelos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) 
do município. Já o Pronto-

-Atendimento (PA) Dr. Guido 
Guida realiza campanha em 
caráter informativo e com foco 
na conscientização.

Itaquaquecetuba
A Prefeitura de Itaquá informou 

Everton Dertonio*

Reportagem do Mogi News/Dat pesquisou ações que devem acontecer em unidades de saúde e outros serviços 
de sete cidades do Alto Tietê com foco na prevenção e conscientização sobre a doença e suas variações

A coordenadora do 
Programa Municipal IST/
HIV/Hepatites Virais de 
Suzano, Micheli Aparecida 
de Santos Rosa, explica 
os sintomas das hepatites, 
foco da campanha Julho 
Amarelo: “As formas A e E, 
como é uma transmissão 
por via digestiva, normal-
mente é uma infecção mais 
leve, então a pessoa tem 
sintomas gastrointestinais 
e é uma infecção que pode 
até se curar sozinha. As 
hepatites B e C podem ficar 
muito tempo assintomá-
ticas, quando sentem são 
sintomas gastrointestinais, 
pele amarelada, urina mais 
escurecida e, algumas 
pessoas até manifestam 
a falência do fígado”.

Micheli ressaltou os 
desafios para o diagnóstico 
precoce. “Muitas vezes a 
hepatite pode ser assin-
tomática, silenciosa, os 
sintomas podem aparecer 
depois de muito tempo, 
por isso batemos tanto 
na tecla da prevenção. A 

Especialista destaca 
sintomas e variantes 

pessoa pode ficar muito 
tempo infectada sem ter 
conhecimento do diagnós-
tico, por isso até ofertamos 
a testagem no Sistema 
Público de Saúde para 
hepatites B e C”, detalhou. 

A especialista destacou 
a importância do teste 
rápido, que faz o diag-
nóstico precoce e que 
é destinado, prioritaria-
mente, a pessoas acima 
de 45 anos, dependentes 
químicos, moradores de 
rua, gestantes na rotina 
do pré-natal e parcerias 
de pessoas que já tenham 
a hepatite. 

Como forma de preven-
ção, Micheli orientou o 
não compartilhamento de 
objetos cortantes como 
aparelhos de barbear, 
removedor de cutículas, 
entre outros, além do 
uso de preservativos na 
relação sexual. Também foi 
salientado que o Sistema 
Público de Saúde oferece 
tratamento para todos os 
tipos de hepatite. (E.D.)

que realizará uma feira de 
conscientização no dia 28 
de julho, na praça Padre João 
Álvares, e palestras educativas 
nas UBSs sobre o tema.

Santa Isabel
Em Santa Isabel, a Prefeitura 

vai intensificar a busca por 
pessoas que possam ter maior 
exposição e consequente maior 
risco de infecção pelos vírus 
das hepatites. Também, de 
acordo com a administração 
municipal, serão formados 
grupos de conscientização 
e identificação de risco para 

contaminação nas unidades 
de saúde.

Guararema 
Em Guararema, estão pla-

nejadas ações de rotina como 
a testagem rápida, disponível 
em todas as UBSs da cidade. 

Mogi das Cruzes
A Prefeitura de Mogi salientou 

que a equipe do Programa 
Municipal de DST/Aids ela-
bora uma programação em 
atenção às hepatites virais 
para o fim do mês. 

*Texto supervisionado pelo editor.  

Ações na 
região focam 
principalmente 
na testagem e 
conscientização 
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Café com Mogi News estreia 
na próxima terça no portal

Entrevistas do novo projeto, que tem patrocínio da Padaria Tita, serão publicadas nos formatos texto e vídeo 

NOVIDADE

Estreia nesta terça-feira 
o novo projeto do Mogi 
News/DAT, Café com Mogi 
News, que trará semanal-
mente personalidades do 
Alto Tietê contando suas 
histórias de vida e falando 
sobre diversos assuntos em 
um encontro na redação 
do jornal patrocinado pela 
Padaria Tita. Além da en-
trevista publicada no Portal 
News, o projeto está dis-
ponível em forma de vídeo, 
dando maior dinâmica ao 
bate-papo e humanizando 
o contato com o público. 

Primeiro episódio do Café com Mogi News será com Carina Motta, do GAPC Mogi

Sônia destaca a valorização de pessoas da região

A diretora vice-presidente 
do Grupo Mogi News de 
Comunicação, Sonia Massae 
de Moraes, ressaltou que 
este era um projeto antigo. 

“A ideia inicial surgiu em 
2019 quando montáva-
mos um estúdio para dar 
início a uma rádio web e 
a programação seria com 
noticiário regional, entrevis-
tas, entretenimento e muito 
mais. Mas a pandemia surgiu 
e com isso nossos planos 
foram engavetados, nossa 
sede mudou para outro 
local bem menor e muitos 
ajustes foram feitos para 
enfrentarmos os desafios 

de um momento tão difícil 
que o mundo inteiro ainda 
vive” afirmou.

Sonia destacou o trabalho 
dos profissionais do Grupo 
Mogi News. “A maior ale-
gria em meio a tanto caos 
é ter o privilégio de contar 
com uma equipe unida, 
corajosa e preparada para 
encarar os problemas com 
entusiasmo e pronta para 
inovar e retomar o cresci-
mento. Assim, com o aval 
de todos, surge o Café com 
Mogi News, que recebe o 
patrocínio da Padaria Tita, 
a quem agradecemos muito 
pelo apoio e confiança”. 

A intenção do projeto, 
segundo Sonia, é valorizar as 
personalidades da região, não 
apenas as pessoas famosas, 
mas também aquelas que no 
anonimato exercem um papel 
relevante na comunidade, 
e assim compartilhar seus 
feitos,  obras e histórias. 

“A proposta é receber cada 
convidado ‘em casa’ mesmo, 
na própria sala do jornal 
para que assim todos sejam 
envolvidos e o bate-papo 
aconteça de forma bem leve e 
descontraída. Temos certeza 
que todos vão curtir o Café 
com Mogi News”, finalizou 
a diretoria vice-presidente. 

Valorização
A gerente administrati-

vo e financeiro do Grupo 
Mogi News, Simone Soa-
res, salientou o objetivo 
do projeto. “O Café com 
Mogi News nasceu de uma 
vontade de ser e fazer di-
ferente, com o objetivo de 
trazer curiosidades, cases 
de sucesso, valorização 
das pessoas que fazem a 
diferença em nosso meio 
e, principalmente, levar 
esperança. O Mogi News, 
nessa nova fase, quer um 
jornalismo de valorização 
e esperança junto à sua 
credibilidade e a informação 
cotidiana”, afirmou. 

Sandra Curcio, gerente 
de Infraestrutura e Recursos 
Humanos (RH), reforçou 
a positividade que cerca 

o novo projeto. “Nós vi-
vemos tantas coisas ruins 
no dia a dia e queríamos 
trazer boas notícias, ações 
sociais, pessoas que fazem 
o bem e que precisam de 
ajuda. Tem tantas entidades 
que estão nessa situação e 
não têm o reconhecimento 
que merecem, porque as 

pessoas não conhecem. 
Então, nós queremos mudar 
isso”, destacou.

O primeiro episódio, que 
será lançado na terça-feira 
no Portal News, no formato 
texto e vídeo, terá como 
convidada a assistente social 
e supervisora do Grupo de 
Apoio à Pessoas com Câncer 
(GAPC) de Mogi das Cruzes, 
Carina Motta. A entrevistada 
contou sobre sua trajetória 
no instituto, o trabalho que 
realizam e anunciou uma 
nova campanha voltada à 
conscientização sobre o 
preconceito sofrido pelos 
pacientes.

*Texto supervisionado pelo editor. 
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Projeto, abraçado 
pela equipe, tem 
o formato de um 
bate-papo leve e 
descontraído  


