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Bolsa Trabalho contrata quase 
duas mil pessoas na região

O programa estadual já contratou 1.912 trabalhadores em seis cidades do Alto Tietê, de acordo com levantamento 

MÚSICA

O Bolsa Trabalho já contratou 
1.912 trabalhadores em seis ci-
dades da região, de acordo com 
levantamento da reportagem do 
Mogi News/DAT. Os resultados 
do projeto variam de acordo com 
o município. Enquanto em algu-
mas cidades, como Itaquaquecetu-
ba, Poá, Suzano, Arujá e Mogi das 
Cruzes, 88% a 73% dos candida-
tos foram contratados; em Ferraz 
de Vasconcelos e Santa Isabel o 
índice foi abaixo de 50%. Desen-
volvido pelo governo do Estado, 
o programa oferece qualificação 
profissional, experiência e renda 
para pessoas desempregadas em 
situação de vulnerabilidade. Em 
Mogi é ligado ao Mogi Conecta.  
Cidades, página 3
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No Brasil, o Dia dos Avós é co-
memorado anualmente no dia 26 
de julho, data utilizada pelos netos 
para presentear e agradecer seus 
avós. Próximo da data especial, que 
será comemorada na terça-feira, o 
Mogi News/Dat traz a história de 
amor de três mulheres com seus 
netos. Maturidade, página 10

Dia das Avós

MULHERES 

CELEBRAM 

OS NETOS

Em Mogi, além dos benefícios oferecidos, há possibilidade de encaminhamento pelo Mogi Conecta 

Divulgação/PMMC

 Bandas escolares se destacaram durante caravana. Cidades, página 6

Esportes

Alunos do paradesporto de 
Itaquá recebem equipamentos

Itaquá entregou materiais esportivos de atletismo 
para alunos do paradesporto. Cidades, página 7
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Cidades, página 12
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EDITORIAL

A diferença

T
odos os governos, independentemen-
te de sua esfera ou posicionamen-
to político, marcam os registros da 
História com o legado que deixam 

para as futuras gerações, para o bem ou para 
o mal. Das obras, dos programas sociais, do 
incentivo ao consumo, ou fazem parte de 
um momento histórico de uma cidade ou 
de uma nação. 

O balanço do programa “Bolsa Trabalho”, 
trazido na edição deste domingo do Mogi 
News, pode parecer inócuo à primeira vista 
diante dos desafios que vivemos nesta quadra 
da história do país, onde o medo e a mor-
te trazidos pela pandemia andam de braços 
dados com a miséria e a crise econômica 
que já vinha cambaleante e que se aprofun-
dou nos últimos anos. Mas, diante de todos 
os informes no noticiário que vemos hoje, 
não há como não celebrar a pequena vitória 
que se destaca nas páginas de nosso jornal. 

A retomada do crescimento é o sonho dou-
rado de todos os gestores públicos, mas este 
sonho somente se concretiza quando todos 
os agentes de nossa comunidade - do poder 
público ao empresariado, da população aos 

representantes eleitos - se unem em torno de 
um propósito. E, neste caso, é proporcionar 
verdadeiras chances de crescimento pessoal 
e desenvolvimento por meio da educação, 
como a que quase duas mil pessoas recebe-
ram na região para superar os desafios im-
postos pela crise dos últimos anos. 

É impossível não traçar paralelos com as 
recentes declarações do chefe do Poder Exe-
cutivo federal que, questionado sobre a falta 
de oportunidades aos jovens, atribuiu uma 
suposta e infundada “doutrinação ideológi-
ca” sobre o papel do Estado na criação de 
vagas de emprego. 

É impossível alegar incapacidade e, ao 
mesmo tempo, clamar para si toda a auto-
ridade em momentos de conveniência. Essa 
é a diferença que será feita aos olhos da His-
tória de quem agiu, quem se omitiu e quem 
foi conivente. 

A luta por um amanhã melhor é feita por 
todos, em conjunto, em todas as esferas de 
poder. E, em alguns casos, apesar de alguns, 
em conjunto, em algumas das esferas. Ações 
como o Bolsa Trabalho, assim como a omis-
são, deixarão suas marcas na vida das pessoas.

Um antigo adágio diz: 
“As melhores coisas na vida 
são  gratuitas”. Alguém afir-
mou que leu numa placa: 

“As melhores coisas na vida 
não são coisas”. Os dois 
dizeres se referem a coisas, 
afinal qual o significado de 

“coisa”? Tudo o que existe 
ou que pode ter existência 

– essa resposta é suficiente? 
Há uma diferença entre as 

palavras “eu”, que me iden-
tifica como único no meio 
de oito bilhões de pessoas, 
e “coisas” que significam li-
teralmente qualquer coisa. 
Às vezes a gente ouve de 
alguém que está servindo, 
do outro lado do balcão, di-
zer de modo desrespeitoso: 

“Oi “Zé”, pode pedir!” A ex-
pressão fere a qualidade do 
estabelecimento e o freguês 
se sente desvalorizado. No 

O melhor na vida

ARTIGO
Mauro Jordão

meio de uma fofoca alguém 
pergunta: “Quem foi que lhe 
contou?” “Sei lá! Acho que 
foi “o coisa”! 

Diz a geração nova, como 
chacota e certo desprezo, 
que velho só sabe reclamar 
de dor e reviver o passado. 
Na  realidade, o mundo atual 
está tão conflitante que os 
seus moradores estão bus-
cando viver num mundo 
virtual construído por eles 
mesmos. Estão fugindo do 
mundo espiritual estabeleci-
do por Deus, onde há justi-
ça e amor, e desejando viver 
no mundo pragmático em 
que as pessoas não se tocam, 
cada vez mais distantes en-
tre si, longe  de  Deus e do 
próximo. 

As melhores coisas na vida 
não são coisas, são pessoas 
que nos abraçam, nos aca-

riciam e nos amam. Sem 
dúvida as melhores coisas 
na vida nos foram dadas de 
graça pela Graça de Deus: 
molhar os pés num riacho 
inquieto, jogar uma “pelada” 
com os amigos, rolar na gra-
ma com as crianças e contar 
para elas histórias da Bíblia. 

Cuidado para não crer 
que o melhor na vida é fi-
car, por horas, com os olhos 
fixos na tela vendo filmes 
e vídeo games radicais de 
violência, não leva a nada, 
só condicionam a mente a 
gostar da brutalidade. 

Os que assim procedem 
estão perdendo tempo de-
mais em prazeres fabrica-
dos e deixam de ver e sen-
tir o melhor na vida: Deus 
em Jesus Cristo, a beleza 
romântica da Natureza e o 
próximo a quem devemos 
amar e compartilhar a nos-
sa felicidade.
Mauro Jordão é médico. 
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 � Inauguração UBS

A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai 
inaugurar em um novo imóvel a Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) do Ma-
rengo. A entrega está marcada para 
ocorrer amanhã, às 11 horas, na ave-
nida Gonçalves Dias, 651 - Parque Re-
sidencial Marengo.

 � Circuito Nossas Cidades

O Circuito Nossas Cidades 2022 ocor-
re hoje, por isso, algumas ruas da 
região central de Guararema foram 
interditadas para a passagem dos 
participantes. Estão interditadas, das 
6 às 11 horas deste domingo, as ruas 
João Barbosa de Oliveira e João Ra-
mos e a avenida Engenheiro José An-
tônio Salgado.

 �Música e arte

A Secretaria de Cultura de Suzano ofe-
rece aulas e oficinas para jovens de 
segunda a quinta-feira nos campos da 
música e da arte urbana por meio do 
projeto “Agita Palmares”. Com ativi-
dades gratuitas de canto, instrumen-
tos e grafite, o grupo está com inscri-
ções abertas nos Centros Culturais da 

cidade das 9 às 16 horas. Os interes-
sados devem apresentar documento 
de identidade e comprovante de re-
sidência. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 4747-4180.

 � Festa do Divino 2023

As atividades preparatórias para 
a próxima Festa do Divino Espírito 
Santo de Mogi das Cruzes começam 
já a partir da semana que vem, com 
o início das celebrações das Santas 
Missas, na Associação Pró-Divino, e 
com a realização da Primeira Coroa 
do Divino, que volta com o seu tradi-
cional chá bingo. A Santa Missa será 
amanhã, às 20 horas, sede da Pró-
-Divino, localizada na avenida Fran-
cisco Rodrigues Filho, 1.232, no bair-
ro do Mogilar.

 � Fundo Social

O Fundo Social de Solidariedade de 
Suzano conquistou quatro novas ca-
deiras de rodas por meio da campa-
nha “Junte o Bem”. Os equipamentos 
foram recebidos na última quinta-feira 
pela concessionária SPMar, respon-
sável pela doação. A empresa trocou 
560 lacres de alumínio.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••

CHARGE
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Região contrata quase 2 mil 
pessoas pelo Bolsa Trabalho

Maior parte das cidades consultadas tiveram boa adesão dos convocados ao programa do governo do Estado

EMPREGO

Região - O Bolsa Trabalho já 
contratou 1.912 trabalhadores 
em seis cidades da região, de 
acordo com levantamento 
da reportagem do Mogi 
News/DAT. Os resultados 
do projeto variam de acordo 
com o município. Enquanto 
em algumas cidades, como 
Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, 
Arujá e Mogi das Cruzes, 88% 
a 73% dos candidatos foram 
contratados; em Ferraz de 
Vasconcelos e Santa Isabel 
o índice foi abaixo de 50%.

Desenvolvido pelo governo 
do Estado, o Bolsa Trabalho 
oferece qualificação profissio-
nal, experiência e renda para 
pessoas desempregadas em 
situação de vulnerabilidade. 
Integrando o programa Bolsa 
do Povo, desde maio de 2021, 
a iniciativa garante: ocupação 
profissional por cinco meses 
em órgãos públicos estaduais 

ou municipais, com carga 
horária de 4 horas diárias, 
cinco dias por semana; bolsa-

-auxílio mensal de R$ 540, e 
qualificação profissional de 
80 horas pela Universidade 
Virtual do Estado de São 
Paulo (Univesp).

Região
A cidade recebeu 500 

vagas para o Bolsa Trabalho 
no último edital em junho, 
tendo efetivado o contrato 
de 440 pessoas que “já es-
tão trabalhando”, segundo 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
ou seja, 88% dos convocados. 
As inscrições para mais 80 
vagas terminaram na terça-

-feira e o chamamento deve 
ocorrer na próxima semana.

O programa em Poá ofere-
ceu até terça-feira 20 vagas, 
além das 200 disponíveis 
inicialmente. A Prefeitura 
aguarda a lista de selecionados 

do governo para iniciar o 
chamamento dos candidatos, 
de acordo com a Secretaria 
de Indústria e Comércio. Das 
vagas iniciais, 170 pessoas 
foram selecionadas, o que 
representa 85% do total.

Em Suzano foram ofer-
tadas 400 vagas, segundo 
a Prefeitura, das quais 325 
foram preenchidas, o que 
representa 81% dos con-
vocados. A Prefeitura já 
realizou novo chamamento 
para as vagas remanescentes 
e aguarda o preenchimen-
to. Caso os convocados 

não efetivem a inscrição, 
a prefeitura pretende fazer 
novas chamadas.

Na atual fase, foram dispo-
nibilizadas 60 vagas em Arujá. 
No edital anterior, entre as 
vagas de capacitação e tra-
balho, segundo a Prefeitura, 
foram 258 oportunidades, 
sendo que 198 contratos 

já foram assinados, ou seja, 
76% dos convocados.

Já Mogi ofertou no último 
edital para a terceira turma 
do programa 80 oportuni-
dades de trabalho, e destes 
73 contratos foram assina-
dos. Nas fases anteriores, a 
cidade recebeu um total de 
200 postos de trabalho, com 
média de 70% de contratações. 
Os trabalhadores de Mogi 
contam ainda com o Mogi 
Conecta, que encaminha a 
vagas de trabalho e orienta 
sobre empreendedorismo. 
Segundo a Prefeitura, 40 
vagas serão abertas para a 
nova fase do programa.

Ferraz disponibilizou 
1.100 postos pelo programa, 
destes 502 contratos foram 
efetivados, ou seja, 45% dos 
convocados. Na última fase 
foram ofertadas 100 vagas. 

Santa Isabel, por sua vez, 
ofertou 200 oportunidades, 
porém, há 71 bolsistas ativos. 
Mais informações sobre Bolsa 
Trabalho pelo site bolsado-
povo.sp.gov.br.

Raissa Sandara

Ingrid Leone

Itaquaquecetuba assinou mais de 400 selecionados e abriu mais 80 bolsas

Dayane Oliveira/Divulgação

No último dia 6 de julho, 
uma equipe da Divisão 
Municipal de Vigilância 
Sanitária realizou uma ins-
peção para verificação de 
denúncias envolvendo o 
estabelecimento mogiano 
conhecido como Sacolão 
Marcelo Brás, de proprie-
dade do vereador Marcelo 
Porfirio da Silva (PSDB), 
localizado na avenida Japão, 
no Conjunto Residencial 
Santo Ângelo.

Foram encontrados 14 kg 
de carne seca sem registro 
obrigatório no SIF (Serviço 
de Inspeção Federal) e 18 kg 
de queijo sem procedência, 
que foram imediatamente 
inutilizados pela equipe para 
segurança do consumidor.

Conhecido mundialmente 
pela sigla S.I.F. e vincula-
do ao Departamento de 
Inspeção de Produtos de 

Sacolão Marcelo Brás tem 

mais de 30 kg de alimentos 

inutilizados pela Vigilância 

após denúncias

Denúncia

Origem Animal – DIPOA, o 
Serviço de Inspeção Federal 
é responsável por assegurar 
a qualidade de produtos de 
origem animal comestíveis 
e não comestíveis destina-
dos ao mercado interno 
e externo, bem como de 
produtos importados.

Além da não conformidade 
dos produtos alimentícios, 
os técnicos constataram a 
necessidade de adequações 
nos banheiros do comércio.

A redação entrou em 
contato com o vereador, 
conhecido como Marcelo 
Brás do Sacolão, e aguarda 
respostas.

Itaquá- A Prefeitura pror-
rogou o prazo para solicitar a 
regularização de construções 
que não estão em conformidade 
com a legislação para até 13 
de janeiro de 2023. O prazo 
havia expirado no dia 13. 
Com a construção irregular, o 
proprietário não pode vender 
ou financiar o imóvel. “Muitas 
pessoas têm nos procurado para 
regularizar. Como o interesse é 
grande e o assunto importante, 
decidimos prorrogar por mais 
seis meses”, disse o secretário 
de Planejamento, João Carlos 
Navarro.

 O objetivo é garantir o di-
reito ao habite-se, deixando a 
propriedade formalizada para 
seu financiamento, transferência, 
aluguel ou venda. Já para o 
imóvel comercial, industrial ou 
de serviço, dá direito ao alvará 
de funcionamento. A Secretaria, 
que fica na rua Vereador José 
Barbosa de Araújo, 260 – 1º 
andar – Vila Virgínia, que 
atende de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas.

Prefeitura 
prorroga prazo 
para solicitar a 
regularização 

Construções

Técnicos também 
constataram a 
necessidade de 
adequações nos 
banheiros
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Estrada do Nagao recebe 
limpeza e manutenção

Serviços compreendem roçada, poda, drenagem, tapa-buraco e iluminação

MANUTENÇÃO

Mogi- A Estrada Fujitaro 
Nagao, acesso que liga a Mogi-

-Salesópolis à Mogi-Bertioga, 
começou a receber nesta se-
mana trabalhos de limpeza 
e manutenção, com atuação 
das equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
Urbana e apoio de outras 
Pastas. Realizados sob a forma 
de mutirão, os serviços serão 
mantidos ao longo do final de 
semana e feriado e compreen-
dem roçada, poda, drenagem, 
tapa-buraco e iluminação.

A força-tarefa conta com 
atuação do Departamento de 
Manutenção Urbana e Rural, 
apoiado por quatro retroes-
cavadeiras, uma carregadeira, 
dois tratores de roçada, dois 
caminhões, além de roçada 
manual. O Departamento 
de Drenagem fará os reparos 
necessários para galerias e 
escoamento das águas, en-
quanto o Departamento de 
Manutenção viárias atuará 

Ação conta com retroescavadeiras carregadeira e tratores

com tapa-buraco e reparos 
asfálticos na via. A iluminação 
pública da rota também será 
atendida com manutenção.

Além de todo serviço que 
será prestado, a SMIU solicitou 
o apoio de mais três secretarias 
para atendimento das deman-
das adicionais. A Secretaria 
do Verde e Meio Ambiente 
apoiará com equipe de poda, 

a Secretaria de Segurança com 
vistorias e parecer técnico, 
por meio da Defesa Civil, e 
a Secretaria de Mobilidade 
Urbana com apoio no trânsito 
local e linhas de ônibus.

O secretário municipal de 
Infraestrutura Urbana, Alessadro 
Silveira, destaca a importância 
da união de forças em prol 
da manutenção da cidade. 

“Todos podem colaborar para 
a manutenção da cidade. O 
atendimento da estrada do 
Nagao nos mostra que estamos 
conseguindo avançar tanto 
na zona urbana, quanto na 
zona rural e estradas vici-
nais. Existe um planejamento 
a ser seguido e os esforços 
conjuntos fazem com que o 
atendimento seja realizado 
no menor tempo possível 
e com mais resolutividade. 
As benfeitorias serão vistas 
por todos que frequentam o 
trecho, melhorando a tráfego 
dos veículos e de moradores 
da região”, destaca.

Interdição
Para garantir o bom an-

damento dos trabalhos de 
manutenção, bem como a 
segurança de todos que uti-
lizam a Estrada do Nagao, a 
via terá interdições enquanto 
recebe melhorias. Até hoje, o 
trânsito será desviado para a 
Estrada do Casarão do Chá. 

Pedro Chavedar/PMMC

Mogi- A segunda rodada 
da Copa Mogi Alabarce de 
Futebol Amador será realizada 
neste domingo (24/07), com 
a participação de times de 
toda a cidade. As partidas 
serão realizadas no mesmo 
formato da primeira rodada, 
com jogos simultâneos nos 
Centros Esportivos de Braz 
Cubas, Jundiapeba, Sabaúna 
e no Campo de Futebol da 
Vila Ressaca.

Cada campo receberá quatro 
jogos durante este domingo 
e a primeira disputa está 
marcada para às 9h, com a 
entrada gratuita para acom-
panhar os jogos.

As partidas dos Grupos A 
e B serão disputadas no CER 
de Braz Cubas. Abrindo os 
jogos, às 9h, o time CPC 
Correndo pelo Certo enfrenta 
o G. E. Vila Industrial e na 
sequência, às 10h45, é a vez 
do Palestra Planalto Futebol 
Clube disputar contra o São 
Francisco Futebol Clube. A 
primeira partida do Grupo A 
está marcada para às 12h30, 
com o embate entre Esporte 
Clube Flamenguinho e o Fute-
bol Clube Vila Cléo, enquanto 
a última disputa do dia está 

2ª rodada da Copa 
Mogi acontece hoje

Futebol Amador 

prevista para às 14h15, entre 
as equipes Apoema Master e 
Enfrenta Futebol Clube.

O CER de Jundiapeba re-
ceberá os Grupos C e D em 
suas quadras e às 9h, está 
previsto o início da partida 
entre o Estrela Vermelha Fu-
tebol Clube e o Spartanoos 
Futebol Clube, já a segunda 
disputa das 10h45, traz os 
times Família Futebol Clube 
e o Império Real Futebol 
Clube para o campo. A partir 
das 12h30, se enfrentam os 
times do Grupo C com o 
Estrela Negra Futebol Clube 
competindo contra o Império 
Futebol Clube, e finalizando 
os confrontos do domingo, às 
14h15, disputam o Bomtivê 
Futebol Clube e o Esporte 
Clube Azulão.

Jogos serão 
simultâneos nos 
Centros Esportivos 
de Braz Cubas, 
Jundiapeba, 
Sabaúna e no 
Campo de Futebol 
da Vila Ressaca.
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Cursos gratuitos ainda 
têm vagas disponíveis

Há cerca de 90 vagas não preenchidas, em especial em turmas Polo da Vila Brasileira

 FUNDO SOCIAL 

Mogi- O Fundo Social  segue 
com inscrições abertas para 
os cursos profissionalizantes 
gratuitos de padaria artesanal 
e costura básica. Ao todo, 
há cerca de 90 vagas não 
preenchidas, em especial em 
turmas que terão aulas no 
Polo da Vila Brasileira. Os 
interessados devem procurar 
a sede do Fundo Social de 
Mogi das Cruzes ou o próprio 
Polo da Vila Brasileira.

Na Escola de Empreendedo-
rismo e Inovação, são pouco 
mais de 15 vagas disponíveis, 
especificamente do curso 
de padaria artesanal – neste 
local, as vagas do curso de 
costura foram inteiramente 
preenchidas. Já no Polo da 
Vila Brasileira, ainda há vagas 
para ambos os cursos.

Os interessados devem ter 
idade mínima de 16 anos e 
procurar a sede do Fundo 
Social de Mogi das Cruzes ou 
então o Polo da Vila Brasileira, 

Interessados devem procurar a sede do Fundo Social ou o próprio Polo da Vila Brasileira

portando vias originais do 
RG, CPF e comprovante de 
residência.

A previsão é que as au-
las tenham início no dia 1º 
de agosto e serão 60 horas 
de carga total, distribuídas 
por 8 horas semanais, duas 
vezes na semana (4 horas 

por aula/dia). Os insumos 
serão 100% custeados pelo 
Fundo Social, portanto tanto 
a inscrição quanto a partici-
pação, incluindo os materiais 
necessários para as aulas, 
não terão qualquer custo 
aos participantes.

O Fundo Social de Mogi 

das Cruzes atende no pri-
meiro andar do prédio-sede 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes. Já o Polo da Vila 
Brasileira fica na rua João 
Gualberto Mafra Machado, 
número 221. O telefone 
para mais informações é o 
4798-5143.

Divulgação/PMMC

Mogi - Cerca de 700 
pessoas participara na úl-
tima quinta-feira do evento 

“Destaque Empreendedor 
Airton Nogueira”, promovido 
pelo Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e do Alto Tietê (Sincomércio), 
no Cemforpe, em Mogi das 
Cruzes. De acordo com os 
organizadores, foi uma cele-
bração aos empreendedores 
novos e os já tradicionais na 
cidade e região que lutam 
contra os desafios impostos 
pela Covid-19, desde 2020.

Em meio à intervenções 
artísticas, com curadoria 
do Sesc Mogi das Cruzes, 
estiveram presentes pre-
feitos e representantes das 
cidades do Alto Tietê, entre 

Evento comemora o 
empreendedorismo

Sincomércio

elas Guararema, Suzano, 
Salesópolis, Biritiba Mirim, 
Poá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba e Mogi, 
comerciantes, outras auto-
ridades e a gerência do Sesc.

O vice-presidente do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), o prefeito de 
Salesópolis, Vanderlon Oli-
veira Gomes; Carlos Cabral, 
diretor do Sesc-SP, e Valterli 
Martinez, presidente do 
Sincomércio, fizeram parte 
da abertura do evento, que 
também contou premiações. 
O Destaque Empreendedor 
Airton Nogueira leva o nome 
da liderança do segmento 
no Alto Tietê e fundador 
do Sincomércio.

Premiação ocorreu na quinta-feira no Cemforpe

 Divulgação

NÃO
BAIXE A
GUARDA!

COM A COVID NÃO
DÁ PRA BOBEAR.

TOME A DOSE DE
REFORÇO. SE CUIDE.



cidades Domingo, 24 de julho de 20226 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Mais de 60 profissionais 
participaram de formação

Mogi- Profissionais dos pro-
jetos Pra ver a Banda Passar e 
Pequenos Músicos... Primeiros 
Acordes na Escola, promovidos 
pela Secretaria de Educação, 
participaram, até quinta-feira 
passada, da formação “Filosofia 
Suzuki” com a especialista no 
Método Suzuki, Renata Pereira. 
Esta foi a primeira vez que os 
dois grupos estiveram reunidos 
em uma mesma formação. O 
objetivo é aprimorar o ensino 
de música oferecido às escolas 
participantes dos projetos.

A programação começou 
na segunda-feira (18/07). “É 
uma experiência única para 
nós. Buscamos integrar os dois 
projetos não só nesta formação, 
mas em outros momentos ao 
longo do ano para levarmos 
uma educação musical de 
ainda mais qualidade para 
as crianças e jovens de nossa 
cidade”, observou o maestro 
Allan Caetano, coordenador 
dos projetos Pra ver a Banda 
Passar, gerido pela Associação 
de Fanfarras e Bandas de Mogi 
(AFABAMC) e o Pequenos 

Educação musical

Músicos, que tem gestão da 
Sinfônica Mogi.

Renata Pereira é Douto-
randa e Mestre em Música 
pela USP - Universidade de 
São Paulo e graduada pela 
Escola de Música e Belas Artes 
do Paraná (2004) no curso 
superior de flauta doce e pelo 
Método Suzuki de flauta doce 
com Katherine White (U.S.A 
2003). “Hoje compartilho o 
meu amor pela flauta doce e 
pela música como linguagem, 
a qual todos respondem”, disse 
a especialista. Em 2011, a 

profissional fundou o Centro 
Suzuki de educação musical 
em São Paulo.

“Todos que participaram 
100% do curso terão o re-
gistro na Associação Suzuki 
das Américas e estarão aptos 
a continuarem seus estudos na 
metodologia Suzuki”, explicou 
o maestro. A abordagem do 
método é o ensino passo a 
passo, baseado em como as 
crianças aprendem a falar seu 
idioma nativo. Participaram 
da formação 68 profissionais 
dos dois projetos.

Objetivo é aprimorar o ensino de música oferecido às escolas

Divulgação/PMMC

Bandas de escolas municipais 
se destacam na Caravana Sinos

Alunos e monitores do projeto municipal participaram de aulas e ensaios com profissionais renomados 

MÚSICA

Mogi - As bandas escolares 
da EM Prof. Mario Portes, em 
Jundiapeba, e do Cempre 
Prof. José Limongi Sobrinho, 
no Botujuru, participaram 
da Caravana Sinos - Siste-
ma Nacional de Orquestras 
Sociais, que terminou na 
semana passada com um 
concerto especial no Theatro 
Vasques. Alunos e monitores 
do projeto Pequenos Músicos... 
Primeiros Acordes na Escola 
da Secretaria de Educação 
tiveram a oportunidade de 
participar de aulas e ensaios 
ao longo da semana com 
profissionais renomados do 
ensino de música.

Os ensaios para a apre-
sentação no Vasques foram 
regidos por Joel Barbosa, 
criador do Método da CAPO 
para o ensino coletivo e 
individual de instrumentos, 
que atualmente é professor 
de clarineta e educação mu-
sical da Escola de Música 
da Universidade Federal 
da Bahia. 

“Estou impressionado com 

a disciplina, a atenção e a 
qualidade da formação musical 
que eles têm recebido. Este 
investimento não é só na 
educação, é um investimento 
no jovem, que é o futuro da 
cidade e o futuro do país. O 
objetivo principal é que eles 
conheçam outras maneiras 
de pensar e viver a música”, 
disse o professor.

A expectativa para o con-
certo era grande entre os 
alunos. “É emocionante. São 
muitos alunos que entraram 
na banda jovem neste ano e 
já termos uma apresentação 
como essa, marca”, disse 
Geovana Roberto Silva, que 
está a apenas quatro meses no 
projeto em Jundiapeba. No 
Botujuru, Beatriz Redondo 
Cozaiuc, que toca clarinete, 
aprendeu muito nos ensaios. 

“Ele tem toda uma expe-
riência e é extremamente 
didático, fiquei feliz em ter 
essa oportunidade”. Cerca de 
cem alunos se apresentaram.

Para os monitores das 
bandas escolares este também 

foi um momento de apren-
dizagem. “Foi muito bom 
participar da Sinos, tenho 
uma grande admiração pelo 
professor Joel e vê-lo com os 
alunos que estou ensinado, 
foi muito gratificante. Todos 

absorvemos esse aprendizado”, 
disse Clayno Guilherme dos 
Santos, monitor de madeiras 
da EM Mario Portes, que 
atualmente também ensina 
os alunos do Cempre Dra. 
Ruth Cardoso, no Jardim Layr.

“Foi uma semana de muito 
aprendizado e o concerto foi 
um sucesso, demonstrando 
o talento de nossos alunos e 
monitores. Ficamos felizes 
em participar de um projeto 
como este em nossa cidade”, 

disse o coordenador dos 
projetos de educação musical 
da Secretaria de Educação, 
Allan Caetano. 

As oficinas da Caravana 
Sinos foram ministradas 
por grandes professores 
instrumentistas e músicos 
brasileiros pela Fundação 
Nacional de Artes – Funarte, 
por meio de uma parceria 
com a Sinfônica de Mogi das 
Cruzes e a Prefeitura.

Pequenos Músicos
O projeto “Pequenos Mú-

sicos... Primeiros Acordes na 
Escola” é realizado em 22 
escolas municipais e atende 
cerca de 11 mil alunos da 
cidade, oferecendo aulas 
de musicalização e ensino 
de instrumentos de sopro e 
percussão. A iniciativa conta 
com 15 bandas escolares. 
O projeto, promovido pela 
Secretaria de Educação, tem 
direção artística do maestro 
Lelis Gerson e atualmente 
é gerida pela Sinfônica de 
Mogi das Cruzes.

A expectativa para o concerto era grande entre os alunos das bandas escolares 

Divulgação/PMMC

Capacitação atende 
prefeituras e cooperativas 

Região - Gestores da Câmara 
Técnica de Gestão Ambiental 
e Sustentabilidade do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e membros de 
cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis partici-
param na última quinta de 
capacitação da Plataforma de 
Gestão de Resíduos Sólidos 
da Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado 
(SIMA). Os municípios do 
Condemat foram escolhidos 
para a primeira capacitação 
na plataforma, que foi lançada 
em junho e reúne iniciativas 
da secretaria estadual para 
a gestão de resíduos sólidos 
voltadas às prefeituras (SI-
GOR Reciclagem - Interface 
Prefeituras - Índice de Gestão 
de Resíduos - IGR e IRS 
do ICMS Ambiental) e às 
entidades de catadores (SI-
GOR Reciclagem - Interface 
Catadores).

A atividade é um fruto do 
Acordo de Cooperação Técnica 
firmado entre o Condemat e 

Gestão de resíduos sólidos

a SIMA, por meio do Comitê 
de Integração de Resíduos 
Sólidos (CIRS), em 2017. De 
lá para cá o consórcio vem 
participando de capacitações 
continuadas e projetos-pilotos.

Durante a capacitação, 
gestores municipais e repre-
sentantes de cooperativas 
acessaram o sistema e conhe-
ceram suas funcionalidades, 
bem como foram orientados 
a preencher os questionários 
que vão nortear a elaboração 

de políticas públicas. “Esta 
plataforma permite o acom-
panhamento da coleta seletiva 
e reciclagem no Estado, além 
de contribuir para inclusão 
dos catadores na gestão inte-
grada de resíduos sólidos e 
melhoria dos serviços públicos 
prestados pelas prefeituras”, 
disse a especialista ambiental 
da SIMA, Ana Maria Neves.

Participaram da ação re-
presentantes da Associação 
Nacional dos Catadores (Ancat) 

Municípios foram escolhidos para primeira formação

Divulgação
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Shibata Casa Mogi 
será reinaugurada

Unidade, no centro de Mogi, passou por reestruturação e, a partir de 
terça, apresenta novo conceito para compras em decoração e utilidades 

NEGÓCIOS

Os mogianos poderão 
conhecer o novo conceito 
do Shibata Casa de Mogi das 
Cruzes a partir da próxima 
terça-feira. A loja, inaugurada 
em 2008, passou por uma 
reestruturação e apresenta aos 
clientes um novo conceito de 
compras em Home Decor e 
utilidades domésticas, com 
visual bem mais moderno e 
conceitual.

O novo Shibata Casa de 
Mogi segue a mesma linha já 
adotada pela loja de Taubaté, 
que também foi reinaugu-
rada de acordo com a nova 
proposta. Nela, a aposta foi 
a ambientação dos espaços, 
fazendo com que os consumi-
dores vivam uma verdadeira 
experiência dentro da loja, 
com ambientes decorados e 
aromatização do local.

Como já é tradição, o Shi-
bata Casa de Mogi continua 
apostando nos tradicionais 
itens de utilidade doméstica 
e de decoração. “E também 

teremos os produtos que 
acompanham as tendências 
do que há de novidade no 
mercado, sempre permane-
cendo com os conceitos de 
sempre: fidelidade e confiança 
com o cliente mogiano”, 
disse a gestora do Shibata 
Casa, Liliana Shibata.

Serão 610 metros quadrados 

de loja, com produtos de 
cama, mesa e banho, eletro-
domésticos e até um espaço 
dedicado à Daiso, marca 
parceira do Shibata que já 
conquistou os clientes da 
rede. A loja funcionará das 
9 às 21 horas, de segunda a 
sábado, e das 8 às 17 horas, 
aos domingos e feriados e 

está localizada no mesmo 
local do supermercado, na 
Rua Olegário Paiva, 565, no 
centro de Mogi das Cruzes.

As listas de casamento e 
de chá de cozinha também 
continuam se mantendo 
como tradição e podem ser 
realizadas com as equipes 
nas lojas físicas.

Shibata Casa, em Mogi, passa a ter ambientes decorados e aromatizados 

Divulgação 

Mogi - A Prefeitura não 
terá expediente amanhã e 
terça-feira, devido ao feriado 
em homenagem à Santana, 
padroeira da cidade. O aten-
dimento à população voltará 
ao normal na próxima quarta-

-feira. Os serviços essenciais 
funcionam normalmente 
todos os dias.

O Mercado Municipal 
funcionará normalmente 
hoje, das 8 às 12 horas, e 
amanhã, das 8 às 17 horas. Já 
na terça-feira, o atendimento 
aos consumidores será feito 
das 8 às 12 horas. As feiras 
livres e o Mercado do Pro-
dutor terão funcionamento 
durante todos os dias, de 
acordo com a programação 
dos locais.

Na área da saúde, o Pronto 
Atendimento Infantil do Hos-
pital Municipal funcionará 
normalmente todos os dias. 
A estrutura tem entrada pela 
rua Gutterman, nº 577, no 
distrito de Braz Cubas. O 
Pró-Criança, que fica no 
Mogilar, assim como a uni-
dade 24 horas do Jardim 
Universo, também atenderão 
normalmente a população. 
Se necessário, a Cure 192 
estará em operação para 
remoção de pacientes.

Para outras situações de 

Serviços essenciais vão 
funcionar no feriado

Dia de Santana 

urgência e emergência, as 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) 24 horas 
do Rodeio (avenida Pedro 
Romero, s/nº), Oropó (ave-
nida Kaoru Hiramatsu, s/nº) 
e Jundiapeba (rua Francisco 
Soares Marialva, esquina com 
Cecília da Rocha) funcionarão 
de forma ininterrupta.

A Guarda Municipal e o 
Departamento de Fiscaliza-
ção de Posturas manterão 
o atendimento ao público 
pelo telefone 153 para de-
núncias e reclamações sobre 
as legislações municipais, 
além de casos de urgência 
e emergência.

A coleta de lixo segue o 
cronograma normal para cada 
bairro durante o período. 
Já o Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) 
atenderá emergências, como 
falta de água e vazamentos, 
pelo telefone 115.

Lazer

Os parques municipais 
funcionarão normalmente, 
todos os dias. O Centenário 
(Cezar de Souza) e o Leon 
Feffer (Braz Cubas), abrem 
das 7 às 17 horas, e o Par-
que da Cidade (no Parque 
Santana), funciona das 7 às 
18 horas.

Alunos do paradesporto 
recebem materiais

Itaquá- A Secretaria de 
Esporte e Lazer entregou no-
vos materiais esportivos de 
atletismo para os alunos do 
paradesporto, que são esportes 
adaptados para pessoas com 
deficiência física, auditiva, 
intelectual ou visual.

“O paradesporto vive e Itaquá 
começa a realizar esse sonho, 
gerando oportunidade e valori-
zando o que gestões anteriores 
deixaram de lado. As pessoas 
com deficiência têm voz e vez 

Atletismo

no nosso município, no Brasil 
e no mundo”, comentou o 
secretário de Esporte e Lazer, 
Marcelinho Carioca.

Dardos oficiais e discos de 
arremesso, tanto masculino 
como feminino, bolas de 
arremesso de peso e fitas para 
posicionamento do atleta no 
banco de atletismo foram os 
materiais recebidos.

“O esporte é uma ferramenta 
de transformação e vemos o 
paradesporto de Itaquaquecetuba 

com um olhar diferente. Amor, 
respeito e carinho é o que 
sempre teremos por eles”, 
finalizou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

As aulas da secretaria oferecidas 
para pessoas com deficiên-
cia envolvem fortalecimento 
muscular e futebol de 7 PC 
(paralisia cerebral), circuito de 
habilidades, dança, atletismo, 
parabdminton, bocha, além 
de avaliações e orientações 
para os pais e alunos.

Aulas envolvem fortalecimento muscular e futebol de 7 PC (paralisia cerebral)

Divulgação/Prefeitura de Itaquá

Deputado Marcos Pereira 
destina mais de R$ 1,5 mi

Itaquá - O deputado federal 
Marcos Pereira (Republicanos), 
presidente nacional do partido, 
destinou ao município de 
Itaquaquecetuba, um total de 
R$1.588.537,48 para diversas 
áreas, firmando uma importante 
parceria pelo desenvolvimento 
da cidade.

Em contato com o prefeito 
Eduardo Boigues (PP), por 
intermédio do Secretário de 
Governo e Obras, Marcello 
Barbosa (Republicanos), o 
deputado enviou R$ 500 
mil para custear despesas de 
média e alta complexidade da 
saúde, reforçando o apoio de 
Marcos Pereira ao desenvolvi-
mento de ações promovidas 
pela administração, e R$ 250 
mil para o desenvolvimento 
social, garantindo o apoio à 
comunidade no enfrentamento 
de suas dificuldades. 

O parlamentar, além disso, 
entregou uma Motonivela-
dora avaliada no valor de R$ 
638.537,48, para reforçar as 
obras de infraestrutura de 
Itaquá, especialmente em 

Itaquá

obras viárias e manutenção 
de estradas. Neste ano, o 
presidente do Republicanos 
indicou mais R$ 200 mil para 
custear o Programa Alimenta 
Brasil no município.

Marcos Pereira, viabilizou com 
Marcello Barbosa, uma agenda 
com a Secretária Nacional de 
Mobilidade e Desenvolvimento 
Regional e Urbano, Sandra 
Maria Santos Holanda, que 
recebeu o prefeito Eduardo 
Boigues em Brasília, para 
discutir a implantação de um 

Terminal Urbano, ao lado da 
Estação de Itaquaquecetuba.

Os recursos enviados ao 
município chegaram em um 
momento crucial para que o 
governo pudesse enfrentar os 
desafios, dando nova cara ao 
município que se tornou um 
canteiro de obras e a cada 
dia mostra novos resultados 
beneficiando a população e 
manter o diálogo permanente 
com a administração municipal 
é compromisso do deputado 
federal.

Marcello Barbosa intermediou os recursos junto ao deputado

Divulgação 
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Mogi deve ganhar uma nova instituição para idosos

Mogi - A equipe da Secretara Municipal de Assistência Social esteve na 

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes no dia 15 de julho para a prestação 

de contas referente ao terceiro quadrimestre do ano passado e também 

primeiro quadrimestre de 2022. Entre as ações e projetos que contemplam 

as pessoas idosas da cidade, que abrangem o Centro Dia, Vila Dignidade 

e outros serviços, deve ser implantada uma nova Instituição de Longa 

Permanência. 
saúde+

maturidade

No Brasil, o Dia dos Avós 
é comemorado anualmente 
no dia 26 de julho, data 
utilizada pelos netos para 
presentear e agradecer seus 
avós. Próximo da data espe-
cial, que será comemorada 
na terça-feira, o Mogi News/
Dat conversou com mulheres 
que vivem esta fase da vida, 
com muito amor pelos netos.

A aposentada Ana Rosa, 
de 57 anos, é avó de Cla-
ra Elize, que tem apenas 
seis anos. De acordo com a 
avó, a relação com a neta é 
de mãe e filha. Ela conta a 
emoção que sentiu quando 
que seu filho André Luís, 36, 
seria pai: “Era uma mistura 
de sentimentos. Alegria de 
ser avó, mãe duas vezes, e 
sentimento de medo, porque 
era tudo novo. Meu único 
filho ter uma filha. Ele é um 
super pai”, afirma Ana. “A 
melhor parte é ela chamar 
a gente de ‘vovó’. Ela sente 
uma segurança tão grande 
com a gente quando pede 
um abraço”, disse.

Ana também contou a 
história de um acampamento 
que fez com Clara. “Fomos 
para a praia, levamos barraca. 
Uma dificuldade grande para 
levantar de manhã na tenda, 
porque é colchão inflável, 
mas fizemos a vontade dela. 
Vimos o sol nascer, fomos na 
praia, brincamos. Isso tudo 
não tem preço”, finalizou.

Sarah Baptistucci, 60, é 
costureira e tem cinco netos, 
sendo três meninas e dois 
meninos. Sarah fala de Jú-
lia, Renan, Benicio, Alice e 

Avós comemoram a data especial, celebrando o amor 
que se multiplica e é compartilhado com os netos 

Dia dos Avós

também aposentada, é avó de 
Isabella, de 10 anos, Pedro, 
de 5 anos, e Yasmin, 2 anos. 
Porém, a caçula mora nos 

quando veio, eu fiquei muito 
surpresa, mas muito feliz 
também”, completou.

Alzira Figueiredo, 54, 

Milena com muito carinho: 
“Minhas vidas”. Além disso, 
a avó falou sobre a sensação 
de receber a notícia de que 
teria netos. “Fiquei muito 
surpresa na primeira vez, 
porque era o que eu mais 
queria, mas uma felicidade 
muito grande. Com todos 
tive a mesma reação, muito 
feliz”, disse.

Quando teve sua primeira 
neta, a Júlia, 12, Sarah tinha 
apenas 48 anos e disse não 
ter medo por conta da pouca 
idade. “Não tive medo. Pelo 
contrário, já estava achan-
do que eu ia morrer sem 
ter netos. Eu via minhas 
amigas todas sendo avó 
e eu, com 48 anos, nada 
de neto. Queria tanto que 

Sarah e seus cinco netos: Júlia, Renan, Benicio, Alice e Milena, a caçula do grupo

Alzira com Isabella e Pedro, seus netos mais velhos

Ana Rosa e Clara Elize, sua única neta

Divulgação/PMMC Divulgação

Divulgação

O Mogi News/Dat antecipa a comemoração do Dia dos Avós, celebrado na próxima terça-feira, dia 26 de julho, 
e destaca a história de três mulheres que compartilham momentos especiais ao lado dos queridos netos 

Data celebra o amor 
de avós e netos, 
como vivido por 
Sarah, Alzira e 
Ana Rosa

Estados Unidos e não mantém 
muito contato pessoal com 
a avó, mas, de acordo com 
Alzira, chamadas de vídeo 
acontecem diariamente. “É 
uma saudade imensa, mas 
a gente se fala todo dia. 
Minha filha me liga por 
vídeo e eu tento brincar 
com ela sempre”, destacou.

Alzira mora com seus 
outros dois netos e diz ter 
uma relação de mãe e filho 
com ambos. “Cuido, mando 
para a escola, levo ao médico. 
Faço tudo o que é necessário 
fazer. Eles me respeitam. 
Acho que eu tenho mais 
cuidado com eles do que eu 
tive com meus filhos quando 
pequenos”, disse. Porém, 
também afirmou que não tem 
a mesma responsabilidade: 

“A nossa responsabilidade não 
é mais de educar eles. Nossa 
responsabilidade é brincar e 
se divertir com eles. A gente 
ajuda na educação, mas não 
é de responsabilidade total 
dos avós, mas sim dos pais”, 

pontua.
Entre Ana, Sarah e Alzira, 

além do amor aos seus netos, 
há um consenso na sensação 
com a chegada do Dia dos 
Avós. Todas afirmam que a 
data especial é importante 
para poder aproveitar o 
máximo possível com seus 
netos, brincar, se divertir e 
se sentir amada.

O Dia dos Avós no Brasil 
é comemorado anualmente 
no dia 26 de julho, tendo 
essa data sido escolhida por 
referência à comemoração 
dos dias de Santa Ana e São 
Joaquim, avós de Jesus Cristo, 
de acordo com a tradição 
da Igreja Católica.

*Texto supervisionado pelo editor.

Gabriel Vicco Amaral
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Edna faz o acompanhamento das pacientes, como Marcella Leiko Ricci Albuquerque Cavalcante

Especialista destaca cuidados 
para gravidez depois dos 40

Para muitas mulheres, é 
depois dos 40 anos, com a 
carreira estabilizada, a vida 
organizada, mais maturidade 
e estabilidade financeira que a 
maternidade se manifesta como 
um forte desejo. “Ainda que 
‘sem querer’ ou por desejo, a 
gravidez depois dos 40 anos é 
plenamente possível”, afirma 
Edna Silva, fisioterapeuta e 
proprietária do Instituto Sakurá, 
instalado na Vila Oliveira, em 
Mogi das Cruzes. 

A gravidez é uma das fases 
mais marcantes na vida de 
uma mulher. “Em uma gesta-
ção saudável, o peso da mãe 
aumenta significativamente 
devido ao crescimento do 
útero, ao aumento das mamas, 
à formação da placenta, ao 
líquido amniótico e, claro, 
ao peso do feto em si, entre 
outros motivos”, explica Edna.

Porém, segundo a espe-
cialista, é importante uma 
alimentação equilibrada para 
uma gravidez saudável e sem 
intercorrências. “Mas, mesmo 
sendo normal, o ganho de peso 
na gestação deve ser sempre 
acompanhado com atenção, 
já que um aumento de peso 
excessivo é prejudicial tanto 
para a mãe como para o bebê. 
É importante reforçar que o 
ganho de peso saudável na 
gravidez inclui escolhas ali-
mentares nutritivas e exercícios 
físicos indicados pelo médico, 
não só no sentido de ‘engordar 
com saúde’, mas também 
para prevenir desequilíbrios 
no organismo, como diabetes 
e hipertensão gestacional. 
Lembre-se: a sua gestação terá 
um tempo limite de término. 
Cuide-se!”, concluiu Edna.

Carreira
Edna Silva é fisioterapeu-

ta formada pela Universidade 
de Mogi das Cruzes (UMC), 

pós-graduada nas áreas de 
Terapias Manuais e Posturais 
pela Universidade Cidade de 
São Paulo (Unicid) e, atual-
mente, cursa pós-graduação 
em Dermato-Funcional e 

Cosmetologia na Universidade 
de Lieja, na Bélgica. Além de 
ter experiência em estética 
corporal e facial, também é 
licenciada oficial do método 
Afine-se, que tem como ob-
jetivo substituir os hábitos 
negativos dos pacientes por 
hábitos saudáveis, melhorando 
o estilo de vida.

Clínica Sakurá
A Clínica Sakurá foi fun-

dada em 2012 em Mogi das 

Cruzes pela dra. Edna Silva 
e cont  com uma infraestrutura 
moderna e confortável, com 
tecnologia atual e controle 
rigoroso das normas de hi-
giene e segurança. Segundo 
a fundadora, a missão da 
clínica é promover bem-estar, 
saúde e qualidade de vida. O 
estabelecimento está localizado 
na avenida Frederico Straube, 
250, Vila Oliveira. O telefone 
para contato é 4726-1707, além 
do WhatsApp 99878-1707.

Portal News

A dra. Edna Silva, fisioterapeuta e proprietária do Instituto Sakurá, dá dicas para manter a saúde e o bem-estar, 
como a alimentação equilibrada e a prática de exercícios, durante este período especial na vida da mulher 

Ainda que haja preo-
cupações com estabilida-
de econômica, familiar 
e saúde física e mental, 
também há casos em que 
a gravidez chega sem 
planejamento. Assim foi 
com Marcelia Leiko Ricci 
Albuquerque Cavalcante, 
propagandista médica de 
45 anos, que admitiu ter 
ficado com medo do início 
da gestação inesperada até 
os resultados finais em 
relação à saúde da criança, 
além do sentimento de 
tensão nos últimos meses 
da gravidez. 

Mesmo com este senti-
mento, Marcelia afirmou 
que o período de gestação 
foi normal até o sexto mês, 
a partir daí começaram 
a surgir contrações e a 

Pilates ajuda na 
condição física 

necessidade constante 
de repousar.

A propagandista médica 
salientou os cuidados 
especiais que teve de ter. 

“A preocupação tem que 
ser grande quanto a sua 
condição física. A práti-
ca de exercícios físicos 
é fundamental para a 
condução da gestação de 
forma saudável e sem dor. 
No meu caso a prática do 
pilates foi fundamental 
para aumentar a minha 
capacidade física. Também 
passei por consultas mé-
dicas constantes, exames 
específicos para a idade 
gestacional, prática de 
exercícios físicos ade-
quados e alimentação 
extremamente balanceada”, 
ressaltou.

Edna alerta para 
prevenção de 
desequilíbrios que 
podem afetar a 
gestação

SAÚDE DA MULHER

Divulgação 

Pilates é uma das atividades recomendadas na gestação 
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Nos acompanhe
no instagramApoio:

Segundo episódio do projeto 
estreia na próxima terça-feira

A entrevista deste episódio é com Jamile Santana, especialista em jornalismo de dados e transparência pública

CAFÉ COM MOGI NEWS

No segundo episódio do 
Café com Mogi News, que 
será lançado na próxima 
terça-feira no Portal News, a 
redação recebe Jamile Santana, 
especialista em jornalismo 
de dados e transparência 
pública. Jamile é autora do 
anteprojeto, que deu origem 
ao Projeto de Lei nº 93/22, 
encaminhado recentemente 
à Câmara pelo Executivo 
Municipal, com objetivo 
de regulamentar a aplica-
ção da garantia de acesso 
à informação, com base na 
Lei Federal nº 12.527/11. 

O projeto regula o acesso 

Novo episódio do Café com Mogi News será com a jornalista Jamile Santana

à informação municipal, 
promovendo a transparên-
cia das atividades e contas 
públicas e maior controle 
social da administração 
pública.

A especialista que iniciou 
sua trajetória no Grupo Mogi 
News, teve contato com o 
jornalismo de dados na reda-
ção do Grupo, produzindo 
matérias com os dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). 
Além de relatar sua trajetória 
profissional, ela também 
comenta temas atuais, como 
cidadania, machismo nas 
redes sociais e fake news.

“É importante você trazer 

uma reportagem baseada 
em evidências, no máximo 
que você puder. Trabalhar a 
informação falsa, mostrando 
porque ela é falsa”, explicou 
Jamile ao falar do papel do 
jornalismo no combate às 
fakes news. Ressaltando a 
importância da área na co-
municação e na democracia.

Trabalho que inspira
Já o primeiro episódio do 

Café com Mogi News, com a 
participação da supervisora 
do Grupo de Apoio a Pessoas 
com Câncer (GAPC), Carina 
Motta, foi um sucesso com 
comentários de pessoas 
interessadas em conhecer o trabalho da instituição e 

aumento exponencial no 
número de acessos ao site. 

Na conversa, que continua 

disponível no Portal News, 
nos formatos de vídeo e texto, 
Carina detalhou o trabalho 
desenvolvido pela GAPC 

com pessoas com câncer e 
suas famílias, como se tornar 
voluntário e o público-alvo 
atendido pela instituição. 

Raissa Sandara
Mogi News/ DAT

Leitores e parceiros 
elogiam iniciativa do MN 

A primeira edição do Café 
com Mogi News está re-
percutindo positivamente 
em Mogi das Cruzes, nas 
cidades do Alto Tietê e nas 
redes sociais desde antes do 
lançamento, na última terça-

-feira. Os leitores do jornal 
Mogi News/DAT puderam 
conhecer o projeto pela edição 
de domingo passado do jornal, 
que detalhou os objetivos e 
motivações da iniciativa. O 
projeto pretende contar as 
histórias de vida e os grandes 
feitos de pessoas comuns 
que tornam nossa cidade 
e região um lugar melhor.

Nossa equipe, desde então, 
tem recebido mensagens de 
leitores, parceiros, colegas 
de profissão e amigos que 
encontraram no quadro um 
espaço de segurança e con-
forto, em meio ao turbilhão 
de notícias, nem sempre 
positivas, veiculadas dia-
riamente. Reunimos aqui 
algumas delas:

“Parabéns Sonia (Massae 
de Moraes), Sandra (Curcio) 

Café com Mogi News

e todos pela iniciativa. A 
sociedade, nossa comunida-
de, precisa conhecer quem 
faz acontecer, quem cuida, 
aqueles que atuam onde o 
poder público não tem braço 
para atender”, destacou Silvio 
Moraes, da Debrin BR.

Outra mensagem recebida 
destacando o projeto foi 
direcionada à nossa gerente 
de Infraestrutura e Recursos 
Humanos (RH), Sandra Curcio. 

“Parabéns, Sandra. Desejo 
muito sucesso nesse novo 
empreendimento do Mogi 
News, que Deus abençoe 
grandemente”, afirmou Regi-
naldo Texeira, da Comercial 
KR Materiais Gráficos Ltda. 

Ercilio Massahito Hoçoya, 
também elogiou a criação do 
projeto: “Parabéns! Excelente 
projeto”, celebrou.

Nas redes sociais, muitos 
leitores e colegas também 
comentaram sobre o Café 
com Mogi News. Em uma 
postagem da diretora vice-

-presidente do Grupo Mogi 
News de Comunicação, Sonia 

Massae de Moraes, centenas 
de comentários citaram o 
projeto e a diretora, elogian-
do a iniciativa. “Que bom, 
querida Sonia, te desejo 
um sucesso ensurdecedor… 
saudades”, declarou Maria 
Gracinda Almeida. 

Uiara Montenegro também 
compartilhou sua alegria com 
a nova iniciativa: “Parabéns 
para vocês e muito sucesso 
nesta nova empreitada!”.

Nubia Oishi partilhou 
a sua empolgação com os 
valores do Café com Mogi 
News. “Parabéns! Que ideia 
maravilhosa! Desejo muito 
sucesso a vocês”. 

A edição de estreia do 
Café com Mogi News foi 
um sucesso, com aumento 
exponencial no número de 
acessos ao Portal News, onde 
é divulgada a entrevista em 
texto e vídeo, e principalmente 
porque, na avaliação da equipe, 
conseguimos trazer pessoas 
que inspiram e construir 
conversas que propiciam 
um mundo melhor.(R.S.)


