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

Repasses de ICMS para o Alto 
Tietê somam R$ 586 milhões 

Até o mês de julho, as dez cidades da região receberam mais de R$ 586 milhões em repasses do governo do Estado 

ITAQUÁ

Um levantamento junto aos da-
dos da Secretaria de Estado da Fa-
zenda apontou que, até o mês de 
julho, as dez cidades da região re-
ceberam mais de R$ 586 milhões 
em repasses do governo do Estado 
pela arrecadação do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunica-
ção (ICMS). A apuração levou em 
conta os números apresentados até 
o dia 28 de julho, que incluem as 
projeções feitas pelo governo do 
Estado até o início da próxima se-
mana. No total, foram repassados 
R$ 586.143.716,91 de manei-
ra proporcional aos municípios. 
Cidades, página 3
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Suzano e Mogi das Cruzes libe-
raram, nesta semana, a 4ª dose da 
vacina contra a Covid-19 para pes-
soas com 30 anos ou mais. A pri-
meira cidade começou a vacinação 
na quinta-feira e não é necessário 
agendamento, enquanto a segun-
da deu início na sexta-feira, sendo 
preciso agendar.Cidades, página 5

Covid-19

CIDADES 
AMPLIAM
VACINAÇÃO

Em Mogi das Cruzes, o agendamento pode ser feito pelo site da prefeitura ou pelo telefone 160 

Divulgação/PMMC

 Terceira edição da Avenida Cultural acontece hoje. Cidades, página 5

Em vídeo

Projeto #Memórias resgata a 
história de Santa Isabel

Iniciativa traz personalidades como o Chico Fotógrafo, 
apresentado pela filha Luciane. Maturidade, página 10
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Fechar a conta

P
rofissionais de contabilidade, seus 
parentes e amigos bem sabem - não 
há um final de mês que seja tran-
quilo, sereno ou bacana. A precisão 

que o momento exige no balanço de contas 
a pagar e receber, obrigações, custos e afins 
sempre pede não apenas uma mente afiada 
e bons conhecimentos em matemática, mas 
fé e desconfiança ao mesmo tempo.

A recuperação da economia no pós-pan-
demia do novo coronavírus (Covid-19) pas-
sa também pela recuperação dos caixas dos 
municípios. A queda na arrecadação em di-
versas frentes com o fechamento do comér-
cio, as demissões em massa, somados aos 
custos com a rede de saúde, fez com que 
cada parcial do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) com saldo 
positivo nas vagas de emprego sinalizasse um 
momento de esperança: o reaquecimento do 
comércio e, invariavelmente, dos impostos.

O balanço de julho dos repasses do ICMS 
para o Alto Tietê, tratado nesta edição do Mo-
giNews/DAT, mostra um sinal positivo: na 
média regional, os valores deste ano superam 
os do ano passado e estão acima da inflação 

acumulada. À primeira vista, mais um sinal 
verde numa longa avenida para a redenção, 
esperada por tantos há tanto tempo.

Mas ao ouvir as prefeituras das cidades 
da região, o discurso de cautela diante das 
novas leis federais sobre a cota máxima de 
cobrança do ICMS aplicado para combus-
tíveis, é o mais prevalente - e com razões. A 
expectativa de renúncia fiscal em todo o país 
na casa dos bilhões de reais é um valor que 
assusta no todo e nas partes, nas cidades e 
nos estados, que operam com pouquíssima 
margem de erro diante da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

A despeito de figuras do alto escalão go-
vernamental brasileiro, a máquina do Estado 
ainda é responsável por muitas coisas - in-
cluindo as políticas públicas voltadas à pro-
teção social, a geração de empregos, a saúde, 
educação e assistência social. 

E o cálculo de verdade, para além da es-
tratégia política, precisa fechar. Pessoas de-
pendem disso para além dos gabinetes e de-
partamentos de contabilidade: pessoas reais. 
Aqueles que esperam um futuro mais nítido 
precisam, no fim, refazer suas contas. 

O filósofo francês Augus-
te Comte nos deixou como 
legado esse pensamento: “O 
amor por princípio e a or-
dem por base; o progresso 
por fim”. O amor deve ser 
sempre o princípio de todas 
as ações individuais e coleti-
vas; a ordem é uma exigência 
para que se mantenha tudo 
o que é bom, belo e positivo; 
o progresso é a consequên-
cia do aperfeiçoamento da 
ordem. O lema “Ordem e 
Progresso” encontra-se es-
crito na Bandeira Nacional 
do Brasil, idealizada quan-
do se deu a proclamação da 
República em 15 de Novem-
bro de 1889.

A posse de um novo pre-
sidente da República, no pri-
meiro dia do ano, nos enche 
de esperança que ele tenha 
amor à pátria e a sabedoria 

A desordem no país

ARTIGO 
Mauro Jordão

suficiente para tirar nosso 
país da desordem política, 
colocando no devido lugar 
as peças desiguais deste di-
fícil quebra-cabeça dos três 
poderes: Executivo, Legis-
lativo e Judiciário – haven-
do ordem se forma a ima-
gem ideal do progresso. Três 
principais fatores negativos 
que contaminam os homens 
públicos e levam a socieda-
de ao caos: 1º. – o amor a si 
mesmo, egoísta, é a gênese 
da corrupção no poder.

O eu acima dos outros 
é o caminho da injustiça, 
opressão e tirania. Governar 
para o egoísta é servir-se em 
vez de servir, é enriquecer-

-se com os bens da nação, é 
adorar-se em lugar de Deus. 
2º. – o amor ao dinheiro. A 
Bíblia diz que o amor ao di-
nheiro é a raiz de todos os 

males, quando em vez de se-
nhor nos tornamos escravos 
dele. O dinheiro é um senhor 
perverso que nunca se satis-
faz, sempre exigindo mais 
daquele que o tem e se faz 
servo, o qual com medo de 
empobrecer torna-se avaren-
to. Ama as coisas e despreza 
seu semelhante e a Deus. 3º. 

- o amor aos prazeres.
Na vitrine da sedução em 

Brasília temos festas, bebidas, 
drogas, jogos, aventuras, sexo, 
luxo, deleites, prazeres; as 
mordomias do pecado colo-
cam essas iguarias na mesa 
farta dos banquetes regados 
com a malignidade do azeite 
do mal. Sem Deus, dinheiro, 
sexo e poder levam à destrui-
ção a honra e a dignidade 
dos homens. “Ordem e Pro-
gresso”, apenas um lema de 
bandeira? Um sonho irreal?

Mauro Jordão é médico. 

editor@jornaldat.com.br 
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 �SuzAnime

A Secretaria de Cultura de Suzano pro-
moverá a 1ª edição do “SuzAnime”, um 
evento de cultura pop japonesa, com 
concursos de cosplay, convidados e 
ações voltadas ao tema. A atividade 
ocorrerá em 20 e 21 de agosto (sába-
do e domingo), no Parque Max Feffer , 
localizado na avenida Senador Roberto 
Simonsen, 90, no Jardim Imperador.

 �Viagem Literária

O módulo Contação de Histórias: Jogos 
e Brincadeiras da 14ª edição do pro-
grama Viagem Literária, vai agitar as 
bibliotecas de Mogi das Cruzes, Gua-
rarema e Itaquaquecetuba com ações 
culturais com dois grupos de contado-
res de histórias, dirigidas a públicos 
de todas as idades. Guararema recebe 
no dia 17/08, as 9 e 14 horas, a Com-
panhia Ih, Contei!. E no dia 18/08, as 
9 e 14 horas, será a vez de Itaquá. Já 
em Mogi, o encontro acontece no dia 
24.08, também as 9 e 14 horas, com a 
Cia. Malas Portam.

 � Capoeira

A 1ª Conferência Municipal de Capoei-

ra vai reunir capoeiristas de toda a ci-
dade na próxima quarta-feira (03/08), 
às 19h, no Theatro Vasques, com o ob-
jetivo de dar visibilidade à importância 
da capoeira e sua tradicional prática 
em Mogi das Cruzes.

 �OAB Suzano

A 55ª Subseção da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB Suzano) sediou 
na última quarta-feira o julgamento da 
Comissão Disciplinar da Liga de Fute-
bol de Suzano, coligada à Federação 
Paulista de Futebol (FPF), a respeito 
de um caso de confusão generaliza-
da ocorrido no início de julho. Além 
da audiência, também foi ministrada 
uma palestra sobre noções gerais do 
Direito Desportivo e da atuação dos 
advogados neste meio.

 �Empregabilidade jovem

O deputado federal Marco Bertaiolli 
(PSD), e também relator do projeto de 
lei do Estatuto da Aprendizagem, sobe 
ao palco do Teatro CIEE, amanhã, para 
apresentar os benefícios da aprendi-
zagem na carreira profissional de jo-
vens e adolescentes. São mais de 400 
jovens inscritos para o evento.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••
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Pavilhão Zumbi dos 

Palmares recebe evento 
Suzano - O projeto “Agi-

ta Palmares” irá promover 
uma tarde temática do hip 
hop no Pavilhão da Cultura 
Afro-Brasileira Zumbi dos 
Palmares, no Parque Mu-
nicipal Max Feffer (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90, Jardim Imperador), hoje, 
das 13 às 18 horas. Com 
atrações de dança, música 
e slam, a ação gratuita é 
oferecida pela Secretaria 
Municipal de Cultura em 
parceria com o Conselho 
Municipal de Promoção à 
Igualdade Racial (Compir) 
como homenagem a um 
dos principais movimentos 
de origem afro-americana.

O evento contará com 
atividades que vão desde 
dança até literatura, come-
çando com uma discoteca, 
com grandes sucessos do 
movimento até as 14 horas. 
Logo na sequência será a vez 
da apresentação do grupo 
piloto de slam, modalidade 
que une rap e poesia, que 
abrirá espaço para a interven-
ção literária da obra “Favela 
no Divã”, com a condução 

Hip Hop

do autor Marcelo Barbosa 
para analisar o livro que 
retrata a vida na periferia e 
a luta diária pela conquista 
do sonho, das 15 às 15h30.

O grupo de dança urbana 
Kolping Kids e as artistas 
Karen Marçal e Sabrina Fer-
reira também se apresentam. 
Logo depois haverá a “Ba-
talha da Esperança”, com 
confrontos de rap, grandes 
clássicos do estilo com viés 
de crescimento e evolução do 
mundo. A partir das 16h30, 
o grupo de hip hop C.D.O. 
sobe ao palco para encerrar 

a tarde com suas principais 
produções, como “Submun-
do do Subúrbio” e “Fúria”. 
Haverá ainda exposição de 
desenhos e pinturas temáticas 
do professor Wbiracy Pais 
junto de seus alunos, além 
de uma seção com microfone 
aberto para rimas e músicas.

O Agita Palmares, na 
avaliação do vice-prefeito 
e secretário municipal de 
Cultura, Walmir Pinto, é 
uma oportunidade de co-
nhecer e ter mais contato 
com riqueza das artes e da 
cultura de origem afro.

Nova edição do ‘Agita Palmares’ acontece hoje

Wanderley Costa/Secop Suzano

Repasses do ICMS totalizam 
R$ 586 milhões no Alto Tietê 

Apenas no último mês foram R$ 85 milhões em repasses para a região, 15,5% a mais que no ano passado

FINANÇAS

Alto Tietê - Uma apuração 
do Grupo MogiNews/DAT 
promovida nesta semana 
junto aos dados da Secre-
taria de Estado da Fazenda 
apontou que, até o mês de 
julho, as dez cidades da 
região receberam mais de 
R$ 586 milhões em repasses 
do governo do Estado pela 
arrecadação do Imposto 
sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Co-
municação (ICMS).

A apuração levou em conta 
os números apresentados 
até o dia 28 de julho, que 
incluem as projeções feitas 
pelo governo do Estado até 
o início da próxima semana. 
No total, foram repassados R$ 
586.143.716,91 de maneira 
proporcional à arrecadação 
e tamanho dos municípios.

No ranking de repasses, a 
cidade de Mogi das Cruzes foi 

a que recebeu mais verbas pelo 
retorno do imposto, com R$ 
167,1 milhões. Em segundo 
lugar, consta Suzano, com 
R$ 148,7 milhões, seguida 
por Itaquaquecetuba, com 
R$ 85,4 milhões.

Arujá está em quarto lugar, 
com aproximadamente R$ 
62 milhões, enquanto que 
em Ferraz de Vasconcelos o 
montante repassado é de R$ 
37,8 milhões. Biritiba Mirim 
e Salesópolis são as cidades 
que, durante o ano de 2022, 
receberam os menores valo-
res: R$ 7,6 milhões e R$ 5,6 
milhões, respectivamente.

O levantamento também 
apontou que, mesmo com as 
medidas do governo federal 
para a redução da alíquota 
do ICMS para combustíveis a 
partir de julho, a arrecadação 
e repasse para as cidades 
do Alto Tietê não sofreu 
alterações significativas.

Apenas no mês de julho, as 
dez cidades juntas receberam 
mais de R$ 85,3 milhões 
do governo do Estado pelo 

ICMS, enquanto que no 
mesmo período em 2021 
o repasse foi de R$ 73,8 
milhões. Mogi mais uma vez 
foi a que mais recebeu do 
Estado, com R$ 24,3 milhões, 
enquanto que Suzano vem 
em segundo lugar com R$ 
21,6 milhões, e Itaquá com 
R$ 12,4 milhões.

Na comparação, o valor 
repassado para as cidades 
foi 15,51% maior neste ano, 
superando a inflação aferida 
pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede o custo de vida 
da população, que ficou em 
11,73% no acumulado dos 
últimos 12 meses.

Cidades 
As prefeituras da região 

comentaram o impacto dos 
repasses do ICMS no orça-
mento municipal. Guarare-
ma, por exemplo, informou 
que leva em consideração 
o aumento da arrecadação 
com a inflação e não avalia 
a necessidade de rever o 

orçamento municipal para 
este ano. Já Itaquá declarou 
em nota que o ICMS é um 
recurso do próprio município 
repassado pelo governo do 
Estado e que não necessita 
de revisões.

A Prefeitura de Poá afirmou 
que o aumento do ICMS 
comparando os períodos 
de janeiro a julho de 2021 
e 2022 foi de 8,4%, abaixo 
do IPCA. “Iremos avaliar o 

comportamento da receita 
de ICMS durante o segundo 
semestre e, caso haja alteração 
na arrecadação, o orçamento 
será adequado”, explicou.

A Secretaria de Planeja-
mento e Finanças de Suzano 
afirmou que o incremento 
no ICMS amortiza as perdas 
previstas para o semestre, de 
R$ 24 milhões, pelas mudan-
ças na alíquota do imposto. 

“Na prática, o município 

chegará ao fim do ano com 
o orçamento no planejado”, 
informou.

Para a Prefeitura de Mogi, 
os valores estão dentro das 
previsões no cenário mais 
otimista, e a projeção está 
dentro do previsto: “no pri-
meiro semestre a arrecadação 
do ICMS superou a previ-
são e, no segundo semestre, 
ocorrerá um decréscimo em 
relação ao previsto”. 

Andre Diniz

Linha C204 volta a passar 
pela rua Darci Pereira 

Mogi- Os ônibus da linha 
C204 (Jardim Aeroporto III 
via Conjunto do Bosque) 
voltarão a passar a partir 
de amanhã pela rua Darci 
Pereira em seu itinerário. A 
medida foi adotada após a 
resolução de problemas que 
comprometiam a segurança 
do tráfego de veículos pe-
sados pela via.

A passagem dos ônibus 
pela rua Darci Pereira havia 
sido interrompida em 22 de 
novembro do ano passado, 
após análises realizadas pela 
Defesa Civil de Mogi das 
Cruzes constatarem proble-
mas causados pelas chuvas 
na via e na rua Salvador 
Cabral. Novas verificações 
foram realizadas recente-
mente no local e atestaram 
a possibilidade de retorno 
do atendimento.

O retorno do atendimento 
da linha C204 à rua Darci 
Pereira facilitará o acesso 
dos moradores da região 
ao transporte coletivo. O 
ponto de ônibus existente 

A partir de amanhã

na via também terá seu 
funcionamento restabelecido.

A linha C204 possui 46 
atendimentos diários, so-
mando-se os dois sentidos 
da linha, atendendo bairros 
como o Jardim Aeroporto, o 
Jardim Planalto e Conjunto 
Residencial do Bosque. Da 
região central, as partidas 
ocorrem no Terminal Cen-
tral e, do bairro, as saídas 
dos ônibus ocorrem da rua 
Gabriel D’Anunzio.

Todos os detalhes sobre 
as linhas, itinerários e horá-
rios dos ônibus municipais 
podem ser consultados pela 
internet, no link mobilidade.
mogidascruzes.sp.gov.br/
site/transportes. Os usuários 
do sistema municipal de 
transporte coletivo também 
podem contatar o Departa-
mento de Transportes para 
reclamações e sugestões 
pelo WhatsApp, no número 
4798-5122.

Retorno facilitará o acesso dos moradores 

Divulgação/PMMC

Saiba mais

CIDADE  JAN-JUL 2022  JUL-2022   JUL-2021 
ARUJÁ  R$ 62.015.114,19  R$ 9.050.750,41  R$ 6.912.891,23 
BIRITIBA-MIRIM R$ 7.627.745,61   R$ 1.109.639,22  R$ 976.843,90 
FERRAZ   R$ 37.886.936,65  R$ 5.513.344,26  R$ 4.789.252,47 
GUARAREMA R$ 22.714.610,89  R$ 3.307.334,08  R$ 2.804.930,57 
ITAQUÁ  R$ 85.413.256,76  R$ 12.426.101,01  R$ 10.914.177,62 
MOGI DAS CRUZES R$ 167.137.542,09  R$ 24.310.550,51  R$ 21.532.445,84 
POÁ  R$ 29.567.166,36  R$ 4.296.266,91  R$ 3.962.578,24 
SALESÓPOLIS R$ 5.681.102,86  R$ 826.002,01  R$ 743.469,78 
SANTA ISABEL R$ 19.312.823,22  R$ 2.810.107,14   R$ 2.452.392,82 
SUZANO   R$ 148.787.418,28  R$ 21.653.261,10   R$ 18.752.681,19 
TOTAL REGIONAL     R$ 586.143.716,91  R$ 85.348.099,65   R$ 73.886.041,66
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Saspe vai promover 
workshop temático

Formação visa fortalecimento emocional e apoio; inscrições começam amanhã

LEI MARIA DA PENHA

Suzano- O Serviço de 
Ação Social e Projetos So-
ciais (Saspe) da Prefeitura 
de Suzano, em parceria 
com o Instituto Cristinathu, 
vai promover o workshop 

“Viva Melhor!”. Ao todo, 
são cem vagas exclusivas 
para o público feminino 
participar da ação, que 
ocorrerá no dia 12 de agosto 
(sexta-feira), a partir das 
19 horas. As inscrições 
serão abertas amanhã, das 
8 horas às 16h30, na sede 
do órgão municipal (rua 
General Francisco Glicério, 
1334 – Centro). É necessário 
apresentar documento de 
identidade e comprovante 
de residência.

O workshop terá duração 
de cinco horas e reunirá as 
participantes para uma troca 
de experiências ao longo da 
noite, de forma que possam 
criar conexões entre si para 
superar medos, aflições e 

Interessados devem se inscrever na sede do Saspe

desconfianças, por meio de 
estímulo e fortalecimento 
mental. Utilizando o apoio 
e o conforto como base 
para a iniciativa, as mulhe-
res terão a oportunidade 

de aplicar os conselhos 
em todos os campos de 
suas vidas, como familiar, 
profissional e das relações 
afetivas, de modo que exista 
uma melhora na autoestima 

e, consequentemente, no 
dia a dia.

A ação será realizada 
como forma de homenagem 
ao aniversário de 16 anos 
de existência da Lei Ma-
ria da Penha, promulgada 
pelo governo federal em 
7 de agosto de 2006 para 
garantir maior proteção ao 
público feminino quanto 
aos seus direitos, coibindo 
e prevenindo situações de 
violência doméstica.

Segundo a representante 
do instituto parceiro, Cristina 
Passinho, as participantes 
viverão uma noite de muitas 
experiências, apoio e aco-
lhimento para administrar 
sua inteligência emocional. 

“Esta ação proporcionará 
um profundo mergulho nas 
consciências das mulheres, 
para que possam libertar 
suas melhores versões, mais 
alegres, felizes e confiantes”, 

Mais informações acerca 
da ação e de outros projetos 
do Saspe estão disponíveis 
pelo telefone (11) 4759-2284.

Irineu Junior/Secop Suzano

Mercado Municipal
recebe exposição de fotos

Mogi- O Mercado Muni-
cipal recebe, desde a última 
quinta-feira, a exposição de 
fotos “Mercadão: Memórias 
e Conexões”, com entrada 
gratuita. A exposição tem 
como objetivo resgatar e 
contar as memórias históricas 
desse tradicional local por 
meio de imagens, desde seu 
projeto de estruturação às 
relações pessoais estabelecidas 
por suas comercializações 
diárias.

O público pode confe-
rir imagens antigas, como 
a planta do prédio, sua 
estruturação externa e 
interna, passando pelas 
comercializações realizadas 
e finalizando com as rela-
ções fraternas estabelecidas 
pelas conexões criadas no 
Mercadão. A exposição 
promete levar o público 
a uma visita ao passado 
deste pedaço da história 
de Mogi das Cruzes, com 
organização da Secretaria 
Municipal de Cultura e 
Turismo.

“Mercadão: Memórias e Conexões”

“A exposição busca des-
pertar o nosso olhar para a 
forte relação do Mercadão 
na história e identidade 
de Mogi das Cruzes. O 
Mercadão é mais do que 
apenas um imóvel, é uma 
história viva. É sinônimo 
de encontro, de troca e de 
construções de memórias”, 
afirma a secretária de Cultura 
e Turismo, Kelen Chacon.

O Mercado Municipal 
de Mogi das Cruzes está 

localizado na Rua Coronel 
Souza Franco, 440, no 
Centro da cidade.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4798-6900, pelo e-mail 
culturamogi@mogidas-
cruzes.sp.gov.br, pelo site 
da Secretaria Municipal de 
Cultura ou presencialmente 
na sede da Pasta, que fica 
na rua José Bonifácio, 516, 
no Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h30.

Mercadão está localizado na Rua Coronel Souza Franco, 440

Divulgação/PMMC

Itaquá- As obras de recu-
peração e modernização das 
estradas do Bonsucesso e do 
Pinheirinho Novo e Velho, 
em Itaquaquecetuba, pas-
saram pela vistoria técnica 
do Governo de São Paulo 
na última quinta-feira (28).

Estiveram presentes o 
secretário estadual de Lo-
gística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto, 
o prefeito Eduardo Boigues 
(PP) e o secretário municipal 
de Transportes, Rogério 
Tarento.

“É uma alegria acompanhar 
essas obras ao lado do secre-
tário estadual de Transportes, 
João Octaviano, que fez 
questão de ver de perto o 
avanço dos trabalhos. São 

Obras de recuperação 
passam por vistoria

Estradas Bonsucesso e Pinheirinho 

importantes ligações para 
a população não apenas 
de Itaquá, mas de toda a 
região”, destacou o prefeito.

A primeira parada ocorreu 
na estrada Pinheirinho Novo 
e Velho, vicinal de ligação 
de bairros de Itaquá à SP-
056, que tem investimento 
previsto de R$ 18,2 milhões 
em uma extensão de 11 km 
entre Itaquá e Suzano.

Em seguida, a equipe se 
direcionou para a estrada 
do Bonsucesso, importante 
ligação da SP-056 à estrada 
da Água Chata, divisa com 
Guarulhos. De acordo com 
o governo estadual, as in-
tervenções no local somam 
investimentos de R$ 12,3 
milhões em 7,3 km extensão.

Investimento previsto é de R$ 18,2 milhões 

Dayane Oliveira/Prefeitura de Itaquá
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Suzano e Mogi liberam 4ª 
dose para pessoas com 30+

Suzanenses podem se vacinar em todas as 24 UBSs já os mogianos precisam realizar o agendamento

VACINAÇÃO

As cidades de Suzano e 
Mogi das Cruzes liberaram, 
nesta semana, a 4ª dose da 
vacina contra a Covid-19 
para pessoas com 30 anos 
ou mais. A primeira cidade 
começou a vacinar o pú-
blico na quinta-feira e não 
é necessário agendamento, 
enquanto a segunda liberou 
o imunizante na sexta-feira 
e precisa que a agenda seja 
efetuada.

De acordo com a Prefei-
tura de Mogi das Cruzes, 
a maioria das vagas são 
para a próxima semana, 
em horários estendidos 
nos postos de saúde. O 
agendamento pode ser feito 
pelo site http://www.clique-
vacina.com.br, onde mais 
informações sobre horários 
e datas ainda serão disponi-
bilizados. A vacina contra a 
Covid-19 continua sendo 
aplicada sem necessidade 
de agendamento apenas 
para idosos com 60 anos 
ou mais (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª 
dose), gestantes e puérperas 

(1ª, 2ª ou 3ª dose). Os in-
teressado devem procurar 
uma unidade de saúde de 
segunda a sexta-feira, das 
9 às 16 horas.

Enquanto isso, a Prefeitura 
de Suzano informou que as 
vacinas serão aplicadas de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 15 horas, em todos 
os 24 postos de saúde do 
município.

Para receber a vacina, o 
morador deve ter 30 anos 
ou mais e ter tomado a 3ª 
dose há pelo menos quatro 
meses. Além disso, o indi-
víduo deve carregar consigo 
um documento original 

com foto e o comprovante 
de vacinação, que devem 
ser apresentados. Ambas 
as Prefeituras ressaltam 
que outros públicos aptos 
a receber a vacina também 

podem receber o imunizante.
Mais informações sobre 

a vacinação ou dificuldade 
de agendamento na cidade 
de Mogi das Cruzes podem 
ser obtidas entrando em 

contato com a SIS 160, en-
quanto para a campanha em 
Suzano, o número 4745-
2077 pode ser utilizado em 
atendimento que acontece 
das 8 às 17 horas.

Indivíduo devem apresentar um documento com foto e o comprovante de vacinação

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Itaquá- A Prefeitura vai 
realizar, hoje, a terceira edi-
ção da Avenida Cultural. A 
ação vai ocorrer na avenida 
Vereador João Fernandes da 
Silva, na Vila Virgínia, das 
10 às 17 horas, e vai contar 
com shows ao vivo, teatro, 
capoeira, feira gastronômica 
e diversas ações para todas 
as idades.

Com o trânsito fechado para 
veículos, o projeto reforça 
a proposta da Secretaria de 
Cultura de fomentar o setor 
cultural na cidade com o 
uso do espaço público e de 
forma gratuita. O projeto é 
realizado uma vez ao mês.

“A Avenida Cultural já caiu 
nas graças da população, que 
está entendendo o recado e 
ocupando a rua. Nas duas 
primeiras edições tivemos 
um bom público e a ten-
dência é que a participação 
das famílias aumente a cada 
mês”, destacou a secretária 
de Cultura, Maria Ana Rosa.

O cronograma de ativi-
dades também conta com a 
participação das secretarias 

Município realiza 
Avenida Cultural hoje 

3ª edição 

de Saúde e de Esporte e 
Lazer. Ao longo do dia, 
serão oferecidas aulas de 
zumba, jogos de mesa, ka-
ratê, capoeira e área livre 
para a prática de esportes.

Stands de saúde vão dis-
ponibilizar avaliação bucal, 
aferição da pressão arterial 
e feira de adoção de cães 
e gatos. Também haverá 
espaço kids, barracas de 
artesanato e um espaço 
gastronômico com food 
trucks.

Assim como nas primeiras 
edições, a parte interna da 
Secretaria de Cultura (nº 53) 
vai receber uma exposição 
com obras feitas por artistas 
da cidade e da região.

“Tenho muito orgulho 
de acompanhar o sucesso 
que vem sendo a Avenida 
Cultural. É um trabalho 
pensado cuidadosamente 
para trazer as famílias e 
oferecer, de forma gratuita, 
o melhor da cultura e da 
arte em um espaço que é de 
todos”, completou o prefeito 
Eduardo Boigues (PP).

Itaquá- O Terrão Corinthians 
abrirá inscrições na próxima 
sexta-feira para a pré-seleção 
de futebol. Promovido pela 
Secretaria de Esporte e Lazer, 
em parceria com o clube, o 
projeto visa dar oportunidade 
para que jovens da cidade pos-
sam ser jogadores profissionais.

A pré-seleção é para nas-
cidos entre 2005 e 2013 nas 
categorias sub-11, sub-13, sub-
15 e sub-17. Serão recebidas 
em torno de cem inscrições 
de cada categoria em dois 
horários: das 8h30 às 10h, 
para os atletas do sub-11 e 
sub-13, e das 13h30 às 15h, 
do sub-15 e sub-17, no Gi-
násio de Esportes Sumiyoshi 
Nakaharada (rua Santa Rita 
de Cássia, 151 – Vila Japão).

“Se tornar um atleta profissional 
é o sonho de muitas crianças 
e o futebol proporciona isso. 
Acreditamos nesse projeto que 
pode mudar a vida e garantir 
um futuro promissor a eles”, 
disse o secretário de Esporte 
e Lazer, Marcelinho Carioca.

Inscrição para 
a pré-seleção 
acontece na 
próxima sexta

Terrão Corinthians

Bandas se apresentaram 
no feriado prolongado

Mogi- Duas apresentações 
marcaram o feriado prolongado 
de alunos atendidos pelos 
projetos de educação musical 
promovidos pela Secretaria 
Municipal de Educação de 
Mogi das Cruzes. A Banda 
Infanto-Juvenil de Mogi das 
Cruzes se apresentou, no 
sábado passado (23/07), no 
Festival de Inverno de La-
ranjal Paulista, no interior de 
São Paulo e na terça-feira da 
semana passada, feriado de 
Santana, padroeira da cidade, 
a banda de escaletas e flautas 
da Escola Estadual Aristóteles 
de Andrade alegrou do dia 
dos avós na casa de repouso 
Vovô Lena, em Sabaúna.

A Banda Infanto-Juvenil, 
formada por 50 participantes 
do projeto Pequenos Músicos... 
Primeiros Acordes na Escola, 
se apresentou pela primeira 
vez no Festival de Inverno de 
Laranjal Paulista. O público 
assistiu ao concerto “Reflexos”, 
que apresenta a evolução e o 
desenvolvimento dos estudantes 
e traz um repertório com obras 

Projetos de educação musical

originais para banda, solos 
de diferentes instrumentos 
e clássicos do rock.

Dia dos Avós
A apresentação da EE Aris-

tóteles de Andrade na casa de 
repouso teve em seu repertório 
músicas, como “Eu Só Quero 
um Xodó”, de Dominguinhos; 

“Anunciação”, de Alceu Valença; 
“A Banda”, de Chico Buarque, 
entre outras que animaram a 
tarde dos idosos atendidos pela 
instituição. A banda é formada 
por alunos matriculados na 

escola, que fazem a prática 
instrumental no contra turno 
do ensino regular.

A prática de ensino musical 
oferecida pela banda especial 
da E.E. Aristóteles de Andrade 
é uma ação do projeto “Pra 
Ver a Banda Passar”, projeto de 
educação musical da Secretaria 
Municipal de Educação, que 
atende escolas municipais e 
estaduais há 25 anos e é gerido 
pela Associação dos Regentes 
de Fanfarras e Bandas de Mogi 
das Cruzes (AFABAMC).

Banda Infanto-Juvenil se apresentou no último sábado 

Divulgação/PMMC

Suzano - A Vigilância Sani-
tária de Suzano, em parceria 
com a Centro de Referência 
de Saúde do Trabalhador (Ce-
rest) Regional de Guarulhos, 
realizou na última sexta-feira 
o 128º Fórum Regional em 
Saúde do Trabalhador do Alto 
Tietê no Centro de Educação 
e Cultura Francisco Carlos 
Moriconi.

O tema do evento foi alertar 
fiscais do trabalho, sindicatos 
e demais entidades sobre 
os riscos de intoxicação por 
mercúrio. Durante o encontro, 
foi utilizado como exemplo 
um acidente ocorrido em 
julho de 2020, na cidade de 
Santa Bárbara d’Oeste, onde 
34 pessoas se intoxicaram com 
este metal e foram internadas.

De acordo com diretor da 
vigilância sanitária municipal, 
Mauro Vaz, cerca de 40 pessoas 
estiveram na iniciativa, com 
a participação de represen-
tantes de Salesópolis, Poá, 
Itaquaquecetuba, Guarulhos 
e Santa Bárbara d’Oeste. “Essa 
palestra trouxe muito apren-
dizado e a importância da 
Vigilância Sanitária. Saíram 
todos satisfeitos do fórum”, 
destacou Vaz. 

Moriconi recebe 
Fórum Regional 
em Saúde do 
Trabalhador 

Suzano

Para receber a 
vacina, o morador 
deve ter 30 anos ou 
mais e ter tomado 
a 3ª dose há pelo 
menos quatro 
meses
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Última rodada da Copa Mogi 
vai definir os 16 classificados 

Disputas serão decisivas para a classificação na 2ª fase, com jogos simultâneos e no mesmo formato das anteriores

FUTEBOL AMADOR

Mogi- A terceira rodada 
da Copa Mogi Alabarce 
de Futebol Amador será 
realizada hoje, a partir das 
9 horas. As disputas serão 
decisivas para a classificação 
na segunda fase do torneio, 
com jogos simultâneos e no 
mesmo formato das roda-
das anteriores. Os Centros 
Esportivos de Braz Cubas, 
Jundiapeba, Sabaúna e o 
Campo de Futebol da Vila 
Ressaca receberão quatro 
partidas por campo e a 
entrada para acompanhar 
as disputas é gratuita.

As partidas da terceira 
rodada se iniciam com seis 
equipes classificadas para a 
próxima fase da Copa. Os 
times Enfrenta Futebol Clube, 
Esporte Clube Flamengui-
nho, Família Futebol Clube, 
Esporte Clube Unidos de 
Santa Tereza, Santa Cruz 
Futebol Clube e o Esporte 
Clube Vila Rica disputam 
a rodada pela liderança 
da chave.

O Centro Esportivo de Braz 

Disputas serão decisivas para a classificação na segunda fase do torneio

Cubas receberá as partidas 
pelos Grupos A e B. A partir 
das 9h, o Apoema Master e 
o Futebol Clube Vila Cléo 
abrem as partidas do campo, 
enquanto o Enfrenta Futebol 
Clube e o Esporte Clube 
Flamenguinho marcam a 
segunda disputa pela lideran-
ça do grupo. Na sequência, 
o G. E. Vila Industrial e o 
Palestra Planalto Futebol 
Clube entram na disputa 
pelo Grupo B e, fechando 
a rodada, às 14h15, o São 
Francisco Futebol Clube 
enfrenta o CPC Correndo 
pelo Certo.

As partidas dos Grupos C e 
D serão realizadas no Campo 
de Futebol da Vila Ressaca, 
às 9h, entram em campo 
para disputa o Estrela Negra 
Futebol Clube e o Esporte 
Clube Azulão, já às 10h45 
o Bomtivê Futebol Clube 
e o Império Futebol Clube 
se enfrentam. O Grupo D 
faz sua primeira partida do 
dia, às 12h30, com o Estrela 
Vermelha Futebol Clube e 

o Família Futebol Clube e, 
às 14h15, começa a disputa 
entre o Império Real Fute-
bol Clube e o Spartanoos 
Futebol Clube.

Ainda neste domingo, o 
Grupo E e F disputam as 
vagas para a segunda fase 
no Centro Esportivo de Braz 
Cubas. Os jogos serão abertos 

às 9h, com a partida entre 
o Esporte Clube Unidos de 
Santa Tereza e o Santa Cruz 
Futebol Clube, na sequência 
o Águias de Varinhas enfrenta 
o São João Futebol Clube, 
às 10h45. O Jundiapeba 
Futebol Clube e o Dragão 
Negro Esporte Clube se 
confrontam, às 12h30 e, 

finalizando as partidas no 
campo, às 14h15, entram em 
jogo o Brás Cubas Futebol 
Clube e o Esporte Clube 
Vila da Sorte.

Por fim, o Centro Esportivo 
de Jundiapeba receberá as 
disputas da terceira rodada 
dos Grupos G e H. Abrin-
do as partidas no local, o 

Unidos do Jardim Layr en-
frenta o Esporte Clube Vila 
Rica, às 9h. Logo depois, 
às 10h45, o Nove de Julho 
Futebol Clube e a Associação 
Nova Esperança entram 
em campo. As partidas do 
Grupo H serão a partir das 
12h30, com os times Leões 
do CDGA Futebol Clube 
e o Porto Futebol Clube e, 
finalizando as disputas no 
campo, às 14h15, jogam 
as equipes Águia Negra 
Futebol Clube e El Bola 
Futebol Clube.

A primeira fase da Copa 
Mogi Alabarce de Futebol 
Amador tem a participação 
de 32 equipes. Nesta terceira 
rodada, as duas melhores 
equipes de cada grupo se 
classificarão para disputa 
da segunda fase da torneio.

Os resultados e a pro-
gramação das partidas da 
primeira fase da Copa Mogi, 
estão disponíveis no https://
sites.google.com/mogidas-
cruzes.sp.gov.br/esportemogi/
página-inicial/eventos

Divulgação/PMMC

UBS Ponte Grande deixa 
de atender síndrome gripal

Mogi- Por conta da baixa 
demanda, a partir de amanhã o 
Posto de Saúde Ponte Grande 
não fará mais atendimentos 
para síndrome gripal ou 
suspeita de coronavírus. 
Pacientes com sintomas 
leves devem procurar as 
unidades do Alto Ipiran-
ga, Jardim Camila ou Vila 
Suíssa, sem necessidade 
de agendamento, das 8 às 
16 horas.

As três unidades man-
tém referência para casos 
leves e contam com médico 
disponível em demanda 
livre. Os casos mais graves 
ou com sintomas intensos 
são atendidos nas UPAs 24 
horas do Rodeio, Oropó 
e Jundiapeba e no Pronto 
Atendimento 24h do Jardim 
Universo.

Os serviços contam com 
testes rápidos e demais 
recursos para diagnóstico 
do novo coronavírus, que 
são indicados conforme 
prescrição médica. As 
notificações da Covid-19 

A partir de amanhã

continuam ocorrendo na 
cidade. Até o momento, 
Mogi das Cruzes registra 
66.304 casos positivos, 
dos quais 1.858 pessoas 
foram à óbito.

A Secretaria Municipal 
de Saúde orienta pela ma-
nutenção dos cuidados 
preventivos à Covid-19, 
gripe e outras doenças de 
transmissão respiratória, 
como evitar grandes aglo-
merações, intensificar a 

lavagem e higienização das 
mãos, manter os ambientes 
bem arejados, aumentar o 
consumo regular de água, 
frutas e verduras.

A vacinação contra a Co-
vid-19 também continua e 
tem se mostrado essencial 
para evitar casos graves e 
óbitos. Quem ainda não 
tomou a dose ou precisa 
atualizar os reforços deve 
realizar o agendamento no 
www.cliquevacina.com.br .

Atendimentos ocorrem no Alto Ipiranga, Jd Camila ou Vl. Suíssa

Divulgação/PMMC

Governo de SP melhora 
infraestrutura da Rota da Luz

Mogi- A Secretaria de 
Turismo e Viagens de São 
Paulo (Setur) trabalha em 
um projeto de melhoria da 
infraestrutura de apoio da 
Rota da Luz, um dos roteiros 
religiosos mais emblemáticos 
do Brasil. A rota liga Mogi das 
Cruzes a Aparecida e deve 
atrair três mil peregrinos 
este ano, de acordo com a 
Associação dos Amigos da 
Rota da Luz. O percurso 
oferece ao peregrino uma 
vivência genuína da fé e 
dos costumes locais, uma 
vez que percorre nove mu-
nicípios do Vale do Paraíba, 
estimulando a produção 
local, a gastronomia caipira 
e hospedagens da região.

Com apoio da CPTM, será 
entregue, nas próximas se-
manas, sinalização de reforço 
que marca o início da rota, 
na Estação Estudantes, em 
Mogi das Cruzes, além de 
um banner de divulgação 
com o mapa do trajeto, com 
informações sobre hospeda-
gens e dicas em QR code. O 

Turismo

percurso autoguiado de 210 
Km também receberá abrigos 
para descanso, dando mais 
conforto aos peregrinos, além 
de uma nova remessa de 
passaportes, disponíveis no 
início da rota e carimbados 
em cinco pontos estratégicos. 
Nas últimas semanas, a Setur 
divulgou uma websérie da 
Rota da Luz.

O trajeto até o Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida já conta com quase 

50 hospedagens e mais de 50 
pontos de apoio ao longo das 
nove cidades que compõem 
a rota: Mogi das Cruzes, 
Guararema, Santa Branca, 
Paraibuna, Redenção da Serra, 
Taubaté, Pindamonhangaba, 
Roseira e Aparecida. “As 
melhorias trarão ainda mais 
valorização dos destinos, fo-
mento à cultura e às tradições 
locais”, diz Ubirajara Nunes, 
presidente da Associação 
dos Amigos da Rota da Luz.

Trajeto terá reforço na sinalização e abrigos para peregrinos 

Divulgação/Governo do Estado
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A diretoria executiva da APM EE PROF. FIRMINO LADEIRA, situada à Av. 
Brasil, 840 Mogi das Cruzes- SP, torna público a abertura de licitação para ad-
ministração dos serviços da Cantina Escolar da referida escola. Retirada dos 
envelopes no endereço acima de 01/ a 03/08/2022 das 8h às 17h , mediante 
pagamento da taxa de R$63,94 . Entrega das propostas até 10/08/2022 às 
14h com envelope lacrado. Abertura dos envelopes acontecerá em sessão 
pública no dia 10/08/2022 às 15h nas dependências da escola pela comissão 
julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Adolfo telefona para Haydee após ver a situação de Flávio na rua.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Úrsula e Joaquim se apressam em esconder o corpo de Abel. Fátima conforta 

Olívia, que sofre por não poder engravidar. Matias tem uma alucinação 

durante seu tratamento. Manuela e Augusta insistem para que Violeta perdoe 

Heloísa. Joaquim sofre por ter sido cúmplice de Úrsula na morte de Abel, e 

não percebe que perdeu uma abotoadura de sua camisa.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Moa passa mal ao ver que Yeva está morta, e Pat o ampara. A delegada 

Marcela  e o investigador Paulo vão ao local do tiroteio. Pat e Moa afi rmam, em 

seus depoimentos, que o grupo que quer a fórmula de Clarice está envolvido 

com a morte da mulher. Hugo incentiva Andréa a reatar com Moa. Leonardo 

leva Dagmar para a sua festa de noivado com Regina.

GLOBO, 21H00

Pantanal 
José Lucas fala para Juma que só sai da tapera se ela quiser. Guta e Marcelo 

sentem que estão sendo castigados por não poderem viver seu amor. Guta 

não gosta de ver Zuleica e os fi lhos tomarem conta da fazenda. Juma se 

incomoda quando José Lucas diz que a ama. Guta demonstra hostilidade 

no trato com Zuleica. Irma conta à mãe que está grávida.

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Tobias nega conhecer Poderosa e deixa o local. Miguel percebe o desconforto 

do fi lho de Ramiro. Serena e Luiggi pensam que Bibiana está fazendo programa. 

Furacão perde a aliança dada por Duplex.

Admiro pessoas que 

sabem ser felizes, que 

contra tudo e todos não 

se rendem e perante 

qualquer desfecho 

sorriem.

Admiro aqueles que se 

gostam como são, que 

olham a vida como ela 

é e a aceitam desse jeito 

mesmo.

Admiro quem aceita 

ser feliz, quem não teme 

as consequências, quem 

arrisca mesmo assim.

O mundo é dessas 

pessoas, e é delas o 

MOMENTO
especial

ACEITAR SER FELIZ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Que sua vida seja repleta de bons momentos, alegrias e 

sonhos realizados. Feliz aniversário!

“ Sonhos florescem na vida de 
quem acredita neles.”

 cultura@jornaldat.com.br

último riso, a felicidade 

que todos queremos.

Mas a questão é que 

qualquer um pode ser 

assim, e todos podemos 

também ser felizes.

Basta para isso 

aceitarmos os desafios 

que a vida nos coloca 

e que sem grandes 

complicações aceitemos 

ser felizes mesmo assim!
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Comissões da OAB Suzano integra Conselhos Municipais

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) está 
presente, com membros ativos, em dois conselhos municipais no biênio 
2022/2024, sendo o Conselho Municipal do Idoso (Comid) e o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD). A subseção é 
representada por meio das comissões do Idoso e dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, presididas pelas advogadas Kelly Guilhen e Márcia Castilho, 
respectivamente.  saúde+

maturidade

Para celebração dos 190 
anos de Santa Isabel, come-
morados no dia 10 de julho, 
a Prefeitura do município 
desenvolveu atividades que 
incluíram as tradicionais ca-
valgadas e as fanfarras, com 
a XV edição do Concurso 
de Fanfarras e Bandas, além 
dos shows e da exposição 
fotográfica Pioneiros e o 

“Projeto Santa Isabel 190 
anos #Memórias”.

“Memórias” traz um con-
ceito novo às tradicionais 
festividades de aniversário 
de municípios. Ao home-
nagear personalidades que 
viveram e contribuíram à 
cidade, a iniciativa valoriza 
a memória coletiva trazendo 
personagens que dialogam 
com as experiências dos 
isabelenses, seja pelo nome 
de locais, por conhecerem o 
homenageado ou sua famí-
lia ou por terem ouvido as 

Projeto “Memórias” homenageia 
personalidades e fortalece história 

Santa Isabel Estatuto da Pessoa Idosa

do rodeio em Santa Isabel. 
Dito Pituba também tem 
seu trabalho reconhecido 
na produção de artes sacras. 
Assim como a primeira rádio 
da cidade, a Singão, hoje 
Sucesso Fm. 87.5, criada 
por Singão e atualmente 
conduzida pela filha dele, 
Jorgeana Singh. 

É possível acompanhar 
todos os vídeos pelo Facebook 
e Instagram da Prefeitura 
de Santa Isabel. Segundo 
Éllen, o departamento ainda 
estuda a implantação do 
projeto em um local físico. 
No último lançamento do 
projeto, realizado hoje, o 
homenageado será Sebastião 
Claudiano, primeiro homem 
negro a ser eleito vereador 
em Santa Isabel, que terá 
sua história relatada pela 
bisneta, Maria Lucinda da 
Costa. Contando a história 
de seus moradores, Santa 
Isabel fortalece sua própria 
história e inspira o Alto Tietê.

“Meu pai era autodidata, ele 
expôs em muitos salões de 
fotografias, aqui no Brasil e 
no exterior’’, detalhou sobre 
a carreira do fotógrafo.

Outros temas também 
foram abordados, como a 
cavalgada, tradicional prá-
tica na cidade, que ganha 
espaço com a entrevista de 
Andréia, conhecida como 
filha do Morcego; o livro 

“Marcas do Passado”, do Dr. 
Virgílio Frugoli, que aborda 
a história da cidade e teve 
seu trabalho relatado pelo 
filho, Benê, e José Gaspar 
que fala sobre a tradição 

histórias pela cidade.
Com 19 episódios, cada 

um dedicado a um entre-
vistado, o departamento de 
Comunicação do município 
produziu vídeos documen-
tários, de até 3 minutos, 
lançando essas histórias pelas 
redes sociais da Prefeitura 
até 31 de julho. Éllen Ávila, 
jornalista, participou do 
desenvolvimento e produção 
do projeto. “O ‘Memórias’ foi 
criado justamente para fazer 
essa preservação histórica e 
cultural. São 19 (vídeos), um 
para cada década”, definiu.

Entre as personalidades 
apresentadas pelo “Memórias” 
estão Francisco Sanches 
Baptista, o Chico Fotógrafo, 
que registrou com sua câmera 
a cidade entre 1965 e 1983. 
Seu nome foi dado ao espaço 
cultural fotográfico Centro de 
Memória Francisco Sanches 
Baptista. Luciane, filha mais 
velha do fotógrafo, conta sua 
história e trajetória ao projeto. 

Luciane, filha mais velha do Chico Fotógrafo, conta a história e trajetória do pai que registrou a cidade

Divulgação/PMMC

Desde segunda-feira, o 
Estatuto do Idoso tem uma 
nova denominação: Estatuto 
da Pessoa Idosa. A mudança 
aprovada por deputados e 
senadores foi sancionada 
e está publicada no Diário 
Oficial da União. A nova 
norma (Lei 14.423) tem 
origem no Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 72/2018, do 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
que é também autor da pro-
posta que originou o marco 
legal que garantiu direitos e 
proteção às pessoas com 60 
anos ou mais. As informações 
são da Agência Senado.

Aprovado pela Comissão 
de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa (CDH) 
do Senado em 2019, o PLS 
foi confirmado pela Câmara 
em junho deste ano. A norma 
substitui, em toda legislação, 
as expressões “idoso” e “ido-
sos” pelas expressões “pessoa 
idosa” e “pessoas idosas”, 
respectivamente. Segundo 
Paim, o termo “idoso” era 
excludente:

“Assim como outros ter-
mos masculinos, a palavra 
‘idoso’ é usada para designar 
genericamente todas as pes-
soas idosas, sejam homens 
ou mulheres — embora 
mulheres sejam maioria na 
população de mais de 60 anos. 
Considerando não somente 
o respeito ao seu maior peso 

Lei é rebatizada para 
garantir inclusão

Projeto do Departamento de Comunicação da Prefeitura reúne 19 
personalidades que construíram ou influenciaram a cultura regional

Termo “idoso” era considerado excludente

Marcos Santos/USP Imagens

Raíssa Sandara

Iniciativa, divulgada 
nas redes sociais, 
visa a preservação 
histórica e cultural 
de Santa Isabel 

Autor do projeto, 
Paulo Paim também 
foi responsável pela 
criação do Estatuto 
da Pessoa Idosa

demográfico, mas também a 
necessidade de maior atenção 
estatal para a potencial dupla 
vulnerabilidade associada ao 
envelhecimento feminino, 
o Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa 
(CNDI) tem recomendado 
a substituição em todos os 
textos oficiais”, apontou Paim.

Inicialmente o projeto 
previa a mudança apenas do 

nome do estatuto. Relator 
no Senado, Romário (PL-RJ) 
propôs, por meio de emenda, 
a substituição dos termos em 
todo o texto da lei.
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ODONTOFOBIA

Reprodução Instagram

Divulgação 

O problema atinge pessoas de todas as idades, e algumas vezes, o medo do dentista pode ter sua origem ainda na infância

Vice-presidente da APCD, Roberta Suely Spinosa, destaca o desconforto de alguns pacientes

Medo pode agravar 
problemas bucais

O simples som do inconfundível 
‘motorzinho de dentista’ pode 
desencadear em alguns pacientes 
taquicardia, tremores e sensação 
de desmaio. A odontofobia, 
popularmente conhecida como 
medo de dentista, atinge parte 
dos brasileiros. O transtorno 
pode fazer com que muitas 
pessoas adiem ou até evitem 
idas às consultas, o que gera ou 
agrava problemas odontológicos. 
De acordo com a Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas 
Regional Mogi das Cruzes (APCD 
RMC), atualmente técnicas e 
procedimentos têm ajudado no 
atendimento dos pacientes que 
apresentam o quadro.

O problema atinge pessoas 
de todas as idades, e algumas 
vezes, tem sua origem ainda 
na infância. Se para parte das 
pessoas a ida às consultas com 
o dentista são apenas um 
compromisso de rotina, para 
outras, o simples fato de ver os 
equipamentos odontológicos 
pode elevar a pressão, causar 
hiperventilação e, em alguns 
casos, até mesmo crises de 
choro. “Temos dois tipos de 
pacientes, aquele que sofre com 
a ansiedade de ir ao dentista e, 
neste caso, tem uma sensação 
de desconforto no momento da 
consulta. Já o segundo grupo 
apresenta odontofobia, que é 
um medo intenso”, explica 
a vice-presidente da APCD 
RMC, Roberta Suely Siqueira 

da Silva Spinosa.
Segundo a dirigente, os 

cirurgiões-dentistas são profis-
sionais capazes de identificar 
a fobia ou desconforto sentido 
pelos pacientes. “Hoje existem 
técnicas e procedimentos que 
ajudam os pacientes. Uma 
delas, é a hipnose, em especial 
a ‘Rapport’, que se baseia na 
criação de uma ligação de 
confiança e empatia entre o 
dentista e o paciente. Outras 
medidas que podem auxiliar 
nesse processo são músicas 
relaxantes, exercícios de res-
piração e meditação, além da 
acupuntura, uma especialidade 
reconhecida pelo Conselho 
Federal de Odontologia (CFO). 
Por isso, é importante que o 

cirurgião-dentista esteja em 
constante aperfeiçoamento”, 
esclareceu.

Medicamentos prescritos e 
administrados pelos cirurgiões-

-dentistas são alternativas para 
os tratamentos. “Podem ser 
utilizados medicamentos da 

classe de ansiolíticos, sejam 
fitoterápicos ou controlados, 
eles ajudam no relaxamento do 
paciente. O cirurgião-dentista 
pode usar ainda, a sedação 
consciente com óxido nitroso 
ou também medicação sedativa 
endovenosa, que nesse caso 
deve ser acompanhada por 
um médico anestesista para 
melhor suporte ao paciente”, 
pontuou Roberta.

A vice-presidente destacou 
a importância de se identificar 
e tratar a odontofobia, já que 
o transtorno faz com que 
muitas pessoas evitem as 
consultas, o que pode causar 
ou agravar problemas bucais, 
já que o acompanhamento 
tem é preventivo.

Para marcar o Dia Mundial 
de Luta contra as Hepatites 
Virais, celebrado na última 
quinta-feira, dia 28 de ju-
lho, o Ministério da Saúde 
lançou, em Brasília (DF), 
a campanha nacional de 
prevenção e conscientização 
contra a doença e atualizou 
os dados na nova edição do 
Boletim Epidemiológico de 
Hepatites Virais de 2022. O 
boletim, que consolida as 
notificações das hepatites A, 
B, C e D, tem o objetivo de 
contribuir para as tomadas 
de decisões e definições de 

Campanha destaca 
as hepatites virais

Prevenção 

Ministério orienta sobre prevenção das doenças     

Banco de Imagens Freepik

Especialista detalha os riscos do transtorno e explica que há técnicas 
auxiliam no atendimento de pacientes que chegam a evitar consultas

por hepatite C são a maior 
causa de morte entre as 
hepatites virais. De 2000 a 
2020, foram identificados 
62.611 óbitos associados à 
hepatite C (76,2% do total de 
óbitos por hepatites virais). 
Em todos os casos, de acordo 
com o ministério, as notifica-
ções de casos apresentaram 
queda nos últimos anos. A 
Hepatite A, por exemplo, 
apresentou redução de 95,6% 
entre 2011 e 2021.

Existem maneiras efetivas 
de diagnosticar precocemente 
e tratar com antivirais, se-
gundo o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga. As hepa-
tites B e C são as principais 
causas de doença hepática 
crônica, cirrose hepática e 
carcinoma hepatocelular 
(câncer). Dessa forma, a carga 
de doenças resultante das 
hepatites virais representa 
uma questão importante para 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS), segundo a Pasta.

A maioria dos casos não 
apresenta sintomas até que 
a doença esteja em estágio 
mais avançado, o que pode 
levar décadas para acontecer. 
O SUS disponibiliza testes 
rápidos para hepatite B, que, 
por meio de uma gota de 
sangue, conseguem identi-
ficar a presença da infecção. 
Ainda não há medicamentos 
capazes de curar a infecção 
pelo vírus da hepatite B, mas 
os fármacos atualmente dis-
poníveis corroboram para o 
controle da carga viral e da 
evolução da doença.

Entre as medidas preventivas, 
estão não compartilhar objetos 
perfurocortantes (seringas, 
agulhas, alicate de unha, 
agulhas etc.) e não passar 
por procedimentos invasivos 
(hemodiálise, cirurgias, tra-
tamentos dentais, confecção 
de tatuagem) sem os devidos 
cuidados de biossegurança.

Notificações de 
casos, segundo o 
Ministério da Saúde, 
tiveram queda nos 
últimos anos

Técnicas e 
procedimentos têm 
auxiliado pacientes 
que enfrentam o 
problema

estratégias de enfrentamento 
em todo o País.

De 2000 a 2021, foram 
notificados 718.651 casos 
confirmados de hepatites virais 
no Brasil. Destes, 168.175 
(23,4%) são referentes aos 
casos de hepatite A, 264.640 
(36,8%) aos de hepatite B, 
279.872 (38,9%) aos de 
hepatite C e 4.259 (0,6%) 
aos de hepatite D. Os óbitos 
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Nos acompanhe
no instagramApoio:

Terceiro episódio do Café com 
Mogi News estreia na terça 

Letícia Prado conversa, neste café, sobre estigmas relacionados ao peso, autoaceitação e representatividade

CAFÉ COM MOGI NEWS

O terceiro episódio do 
Café com Mogi News com 
participação da influenciadora 
digital e modelo fotográfica 
plus size, Letícia Prado, 
estreia na próxima terça-

-feira. Na conversa, gravada 
na redação do Mogi News/
DAT, que poderá ser lida ou 
assistida pelo Portal News, a 
influencer discute temas de 
representatividade, defende 
a existência e valorização de 
corpos gordos, considerados 
por muitos como “fora dos 
padrões”.

Letícia, mogiana, de 29 
anos, relembrou a infância 

O terceiro episódio recebe a influenciadora e modelo Letícia Prado

e as pressões estéticas que 
tentavam delimitar suas expe-
riências devido ao peso. “As 
meninas já falavam: ‘Letícia, 
como você vai fazer?”, sobre 
as roupas em apresentações e 
festividades. “Eu vou dar um 
jeito, eu vou arrumar uma 
roupa, mas vou fazer”, era 
a resposta desde a infância.

No Café, a modelo detalhou 
a importância da represen-
tatividade do corpo gordo e 
da existência de marcas que 
considerem corpos diversos. 

“Na verdade, se vestir é uma 
política, é como a gente se 
comunica com o mundo, é 
o que eu quero passar para 
o outro”. Além de discutir 

temas como sua carreira 
paralela, como assistente 
social, a competitividade 
de concursos para modelos 
gordas e os estigmas rela-
cionados ao peso.

Dados que informam
Ainda é possível acom-

panhar o segundo episódio 
do “Café com Mogi News” 
com a participação da es-
pecialista em jornalismo 
de dados e transparência 
pública, Jamile Santana. 
Ela foi responsável pelo 
anteprojeto, que originou 
o Projeto de Lei nº 93/22, 
encaminhado recentemente 
à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes pelo Executivo, 

visando regulamentar a apli-
cação da garantia de acesso 
à informação, com base na 

Lei Federal nº 12.527/11.
Confira também no Portal 

News o primeiro episódio 
com a entrevista com a 

supervisora do Grupo de 
Apoio a Pessoas com Câncer 
(GAPC) e assistente social, 
Carina Motta.

Raissa Sandara
Mogi News/DAT

1959

Dia 01 de Agosto - 63º Aniversário da NGK do Brasil - Faça revisões em seu veículo regularmente.

2022

A NGK do Brasil tem muito orgulho de 

estar há 63 anos construindo, junto com os 

cidadãos, uma Mogi das Cruzes melhor.


