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Fundado em 13 de dezembro de 1957 Filiado à:

O Diário inicia hoje uma nova e decisiva jor-
nada, sem perder os valores e compromissos que 
o TRANSFORMARAM em uma forte marca de 
comunicação e do jornalismo em Mogi das Cru-
zes e no Alto Tietê, desde a circulação do exem-
plar número 1, em 13 de dezembro de 1957. 
Ao longo dos últimos 63 anos, uma folhea-
da pela história do jornal, revela como esta em-
presa de comunicação, fundada pelo jornalis-

ta Tirreno Da San Biagio e sua espo-
sa, Neid, acompanhou a evolução, os 
desafios e as inovações dos proces-
sos produtivos, editoriais e publicitá-
rios da imprensa brasileira e mundial. 
A migração do jornal impresso pa-
ra os meios digitais atende à moder-
nização na maneira de comunicar e 
de noticiar os fatos, de UMA FOR-
MA mais rápida, online, porém, com 

a mesma credibilidade, seriedade e imparciali-
dade na condução dessa missão. Predicados es-
ses que passaram a ter máxima relevância dian-
te das falsas e equivocadas notícias, as fake news, 
responsáveis hoje por prejuízos sociais e econô-
micos com valores, muitas vezes, irreparáveis. 
Essa nova fase mira o mesmo norte inicial da tra-
jetória de sucesso e parceria compactuada entre o 
jornal e a comunidade regional, que ele representa.  

O Diário muda, avança, adapta-se aos novos 
tempos, mas continuará zelando por seus princi-
pais patrimônios - o leitor, o assinante, o anun-
ciante, e os interesses da COMUNIDADE em 
geral. Tudo isso, Sem perder a sua essência que 
é o seu compromisso com a cidade, expresso pe-
los seus fundadores,  Tote e Neid, no editorial da 
primeira edição, e conduzido agora por seus fi-
lhos, Túlio e Spartaco Da San Biagio.

O jornal muda a forma de contato com seus 
leitores, mas não transgride os ideais de ser-
vir ao leitor e de defender, de maneira intransi-
gente, as aspirações dos mogianos e habitantes 
das demais cidades que compõem o Alto Tietê.  
Ao se transferir para a internet, mantendo a 
edição especial impressa, nos finais de sema-
na, O Diário dá um passo decisivo em sua his-
tória, com a certeza de ficar ainda mais próxi-
mo de seus leitores que poderão acompanhar 
as notícias do dia a dia nas diferentes plata-
formas de acesso proporcionadas pela internet.  
Da mesma forma que também oferece aos anun-
ciantes, nossos importantes parceiros, novas e 
modernas opções para apresentar seus produtos 
e serviços a um público hoje não mais restrito à 
sua área de circulação, mas alcançado em todos 
os cantos  do planeta pela força e alcance da re-
de mundial de computadores.

Novos tempos

EDITORIAL

CHARGE

OOpInIãO
O Diário muda, avança, adapta-se aos 

novos tempos, mas continuará zelando 

por seus principais patrimônios, o leitor, 

o assinante, o anunciante e os interesses 

da COMUNIDADE

Reformas necessárias 

Grande parte dos escândalos que assolam nosso País 
(mensalão, rachadinhas, mala de dinheiro, dinheiro na 
cueca...) tem sustentáculo no atual modelo político. as 
reformas que o país precisa não interessam aos políticos 
que se perpetuam no poder. A única reforma significativa 
implementada em data recente foi a da Previdência 
social, mas foi perversa com o trabalhador do regime 
geral, pois reduziu o valor das futuras aposentadorias e 
pensões, além de aumentar o tempo de contribuição, 
inclusive para os que já estavam prestes a receber um 
benefício previdenciário. O povo ainda não se deu conta 
do quanto perdeu com essa reforma.  É preciso lembrar 
que essa reforma foi enviada pelo executivo e aprovada 
pelo Legislativo; portanto, ambos são responsáveis pela 
supressão de direitos. É preciso acabar com as reiteradas 
reeleições no Legislativo; é preciso acabar com a reeleição 
para presidente, governadores e prefeitos; é preciso 
acabar com o voto obrigatório; é preciso acabar com a 
impunidade daqueles agentes políticos que cometem 
crimes. e ainda retornam ao poder.  sem essas mudanças 
o Brasil continuará sendo injusto e desigual.acomodados 
com as regalias e a perpetuação no poder, os políticos 
eleitos não têm interesse na reforma política, o que é 
profundamente lamentável. 

Mauro Alves

alves.mauro@uol.com.br

Sua voz
cartaS@odiariodemogi.com.br
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Diário

Situação vergonhosa a do senador Chico Ro-
drigues (DEM-RR), até então um dos vice-líderes 
do Governo Federal, flagrado com mais de 30 mil 
reais na cueca, numa ação da Polícia Federal para 
apurar desvio de dinheiro público em Roraima.  A 
reação do político não poderia ser mais absurda, 
afinal, conforme esclarecimentos que prestou, se 
o dinheiro era lícito, destinado ao pagamento de 
empregados dos seus negócios, qual razão de en-
fiar na cueca? Bastaria demonstrar o saque, a do-
cumentação e resolveria, até porque manter di-
nheiro em casa não é crime, mas não, como é co-
mum na seara política, situações bizarras apare-

cem e as explicações são difíceis de engolir.  O se-
nador tem amplo direito de defesa, pediu afasta-
mento do seu mandato, mas a ideia de esconder o 
dinheiro foi péssima, virou motivo de piada e não 
contribui para a imagem da classe política.

Outra situação que é uma vergonha refere-se 
ao Governo de São Paulo no episódio da duplica-
ção da rodovia Mogi-Dutra, a qual ficará incom-
pleta no trecho final por entrave burocrático-jurí-
dico oriundo do valor de indenização pela desa-
propriação de uma área.  Tanto tempo de espe-
ra, projeto e tudo o mais, a notícia de agora de-
saponta, como se não houvesse interesse da po-

pulação em saber antecipadamente para não arra-
nhar a imagem do Governo. Na Câmara de Mo-
gi das Cruzes o silêncio sobre esse tema chamou 
atenção essa semana. Por isso é preciso renovar 
nessa eleição.

São dois casos comuns que mostram como no 
Brasil alguns políticos contaminam a classe, que 
assim perde a confiança da população, e como o 
serviço público por vezes é incapaz de resolver 
demandas ou tratar com maior transparência jun-
to a quem interessa. 

LAERTE SILVA É ADVOGADO 

As democracias modernas têm na liberdade de 
imprensa um de seus principais pilares. Não por 
acaso, a sociedades democráticas com menor grau 
de desigualdade e melhores índices educacionais 
são aquelas em que os atos de seus governantes são 
permanentemente submetidos ao escrutínio públi-
co de forma transparente, ágil e duradoura. O pa-
pel primordial do jornalismo é lançar luz sobre to-
das as esferas de poder, seja nos municípios, nos es-
tados ou na União.

Desta forma, a importância do jornalismo regio-
nal ganha ainda mais força em tempos de informa-
ção em tempo real e convergência dos meios de co-
municação em plataformas digitais. Sem os veículos 
locais, os cidadãos que vivem fora das capitais te-
riam seu direito à informação restrito ao noticiário 
das grandes emissoras ou jornais e portais nacionais 
de internet. Assim, a trajetória ética e responsável 
d’O Diário de Mogi ao longo de mais de seis déca-
das garante uma base sólida para as mudanças exigi-
das por leitores e anunciantes do século 21.

Fundado em 1957, O Diário é fruto do empre-
endedorismo de Tirreno Da San Biagio, o saudoso 
“seo Tote”. Na época, Mogi das Cruzes tinha cerca 
de 60 mil habitantes. Hoje, a maior cidade do Alto 
Tietê reúne uma população de 450 mil pessoas que 
veem sua história contada pelo jornal e também pe-
la TV Diário. O registro dos avanços de Mogi es-
tão todos os dias à disposição dos mogianos nas te-
las de televisores, celulares e computadores conec-
tados à internet.

Nosso governo está contribuindo para que ban-
deiras históricas de Mogi, reivindicadas e defendi-
das pelo Diário, tornem-se realidade. Uma delas foi 
a implantação do Expresso Leste na Linha11-Coral 
da CPTM sem baldeações na Estação Guaianazes. 
No início de 2019, atendemos a essa antiga reivin-
dicação e fui pessoalmente até Mogi para o anúncio. 
O Diário estava lá e levou a informação com rapi-

dez e transparência aos mogianos.
Da mesma forma, O Diário acompanha outras 

importantes ações do Governo do Estado em nossa 
gestão, como a inauguração da avenida das Orquíde-
as, a modernização da rodovia Índio-Tibiriçá e a du-
plicação em andamento na rodova Mogi-Dutra. São 
conquistas surgidas na comunidade e que ganharam 
força por meio da imprensa regional.

O Diário ainda tem papel fundamental na valo-
rização das tradições e riquezas de Mogi. O jornal 
tem cobertura combativa sobre a preservação do 
Rio Tietê e da Serra do Itapeti. Valoriza pautas sobre 
o cinturão verde do Alto Tietê, com destaque para 
a produção de orquídeas, verduras e hortaliças, e as 
tradições religiosas de Mogi, em especial a Festa do 
Divino Espírito Santo.

Tenho certeza que O Diário está preparado pa-
ra o desafio que começa a trilhar neste sábado. Os 
tempos modernos exigem do jornalismo rapidez e 
precisão, mas sem abrir mão da credibilidade e da 
busca por uma sociedade mais justa e menos desi-
gual. A imprensa séria e independente serve de bús-
sola a governantes comprometidos com a democra-
cia, apontando acertos e falhas com isenção e espí-
rito crítico. Desejo todo o sucesso a profissionais e 
diretores do jornal O Diário e da TV Diário na con-
tinuidade da missão de bem informar.

JOÃO DORIA É GOVERNADOR DE SÃO PAULO

Vergonha

A força regional de O Diário 
em tempos digitais

PONTO DE VISTA

ARTIGO

Por Laerte Silva

‘CRIANÇA MOGIANA
SOME EM BORACÉIA’
Essa foi a manchete de O Diário no dia 
25/10/1980, há 40 anos. A edição  deu 
destaque também a uma notícia sobre a 
Polícia MIlitar, sob o título ‘A Rota de volta à 
cidade’. Outras reportagens foram ‘A Ópera 
do Malandro hoje no Teatro Municipal’, 
‘Novas reclamações contra a Cosim e 
baruho no Centro’, ‘Prefeito decreta ponto 
facultativo’, ‘Sakai contra centralização da 
fiscalização alimentar’, ‘A política local nos 
debates do Grupo Novo’ e ‘Mogi vai ganhar 
um Museu de Arte Sacra’.

REPRODUÇÃO 

60anos

“TENHO CERTEZA QUE O 
DIÁRIO ESTÁ PREPARADO 
PARA O DESAFIO QUE  
COMEÇA A TRILHAR”

Por João Doria



Teorias de Darwin

Em meados dos anos 60, logo após 
a chegada dos militares ao poder, o ge-
neral de plantão na presidência, Hum-
berto de Alencar Castello Branco veio a 
Mogi para inaugurar a Siderúrgica Aços 
Anhanguera, atual Gerdau. A festa foi no 
centro da cidade e Castello, sempre cer-

cado de seguranças, foi visto passeando 
ao lado do prefeito da época, Carlos Al-
berto Lopes, pela Praça Coronel Almeida, 
antes do início das solenidades oficiais, 
defronte à Catedral. Mogi vivia dias ten-
sos com a crise do Grupo Jafet e de sua 
empresa na cidade, a Mineração Geral 
do Brasil, cuja produção havia sido para-
lisada, deixando centenas de trabalhado-
res sem ter o que comer. Havia promes-
sas de saques ao comércio. Um grupo li-
derado pelo então vereador Mauricio 
Najar e pelo interventor do Sindicato dos 
Metalúrgicos, João Theophilo de Sou-
za, iria entregar um documento ao gene-
ral pedindo a intervenção federal na Mi-
neração e sua incorporação à Siderbrás, 
holding estatal que abrigava outras em-
presas do ramo. Najar discursou com 
sua peculiar ênfase, a ponto de provocar 

uma resposta do general. Castello Bran-
co iniciou sua resposta, quando um ou-
sado cidadão, trajando batina preta, se 
aproximou e, sorrateiro, conseguiu colo-
car um envelope num dos bolsos do mi-
litar. Algo impensável para a maioria ali 
presente. Até para o então sargento An-
tonio Mendes, instrutor do Tiro de Guer-
ra, que, por pouco, não interveio na ce-
na, por questão de segurança. Isso só 
não aconteceu porque ele conhecia o re-
ligioso. Era o padre Manoel Bezerra de 
Melo que, mais tarde, revelaria ao sar-
gento – hoje capitão da Reserva – o con-
teúdo do misterioso envelope: era um 
pedido para que o presidente aprovas-
se a criação da faculdade de Medicina da 
UMC. Pelo visto, a ousadia do religioso, 
que logo viraria deputado federal, deu 
resultado.

Folclore Político (CLX):  O padre e o general

INFORMAÇÃO Por Darwin Valente - darwin@odiariodemogi.com.br

No plural
Conta Sebastião Nery que Eneas da Cruz Nunes era irmão do 
secretário de segurança do antigo Estado do Rio, Edésio Nunes. 
Foi nomeado funcionário, mas saiu “Enea”. Foi ao governador da 
época: “Governador, quero que o Diário Oficial  conserte. Todo 
mundo sabe que meu nome é escrito no plural”.

Buraqueira
Certa tarde, o prefeito Waldemar Costa Filho irrompeu à Redação 
deste jornal. Queria saber quem fora o autor de uma reportagem 
que contara, um a um, os buracos existentes em uma das ruas 
do centro da cidade.  O repóter Kiko de Paula se apresentou: 
“Algum problema, prefeito?” E Waldemar: “Nenhum. Só queria 
dizer o senhor se esqueceu de incluir mais um buraco: o seu.” 
Kiko não perdeu a pose: “Então foram dois. O seu também.” Por 
via das dúvidas, o prefeito preferiu levar a história na esportiva.

DORES NA COLUNA
O leitor Joel Avelino Ribeiro conta o que acontecia na antiga agência da 
Previdência Social em Mogi: Diz a lenda que aqui no INSS de Mogi tinha um 
médico perito  que quando alguém requeria aposentadoria por problemas na 
coluna vertebral, ele dava um jeito de derrubar alguma coisa de cima de sua 
mesa. O “Doente”, querendo ser gentil, rapidamente se agachava, pegava o 
objeto e o recolocava no lugar. Daí a uma semana recebia a carta indeferindo o 
pedido, “pois quem tem problema de coluna não se agacha com tanta rapidez e 
desenvoltura”.

SABIÁ LARANJEIRA
Laudo Natel, governador de São Paulo, foi visitar Salesópolis, onde o prefeito lhe 
pediu uma escola.  Natel, solícito, lhe pediu: “Me mande o croqui”. Dias depois, 
o prefeito bateu à porta do governador com uma gaiola. “Eu não peguei um 
concriz  como o senhor pediu, mas trouxe esse sabiá. O bichinho canta que é 
uma beleza!”

Um senhor trajando batina  
preta  se aproximou e, de     
forma sorrateira, colocou    
um envelope no bolso do 

general  presidente

“Se quereS Ser bem-SuceDiDo 
na Política cultiVa eSSaS 
granDeS VirtuDeS: a 
SinceriDaDe, que é manter a 
PalaVra emPenhaDa, cuSte o 
que cuStar; e a SagaciDaDe, 
que é nunca emPenhar a 
PalaVra, cuSte o que cuStar.

Zé caValcanti, o filóSofo De PatoS, na 

Paraíba
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Com exclusividade, O 

Diário revelou no início 
da semana o assunto 
que seria o principal 
tema de discussão na 
cidade: o Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER) não vai duplicar 
o trecho final de 1,3 
quilômetro da rodovia 
Mogi-Dutra (SP88), na 
chegada à Arujá, e no 
acesso à Presidente 
Dutra. A justificativa do 
órgão ligado à Secretaria 
de Estado de Transportes 
e Logística, foi uma 
decisão judicial que 
elevou em seis vezes o 
valor de uma área a ser 
desapropriada para a 
construção das faixas 
adicionais.
Ao longo da semana, 
a reportagem cobrou 

Obra da Mogi-Dutra termina 
sem duplicar trecho de 1,3 km

FÁBIO AGUIAR

detalhes do governo 
do estado, e também 
ouviu políticos dos 
dois municípios e  
representantes regionais 
na Assembleia Legislativa 
e na Câmara Federal.  A 
voz mais incisiva foi a 
do deputado estadual 
Marcos Damasio (PL) que 
considerou inadmissível 
a mudança de tamanha 
magnitude na reta final 

da execução da obra 
esperada há mais de 15 
anos. Dois processos 
corriam na justiça 
desde 2017 a fim de 
desapropriar a área. Um 
perícia judicial apontou 
que o valor da área é 
de R$ 60 milhões. As 
ações foram unificadas e 
extintas em maio último, 
a pedido do DER, por falta 
de acordo entre as partes.

Ccidades A semAnA em

5minutOs

CEi VAi oUVir o 
dirETor do SEMAE
Na Câmara de Mogi das Cruzes, a 
Comissão Especial de Investigação 
terminou de ouvir os vereadores ativos 
na casa sobre os dois contratos da 
administração municipal, um no Serviço 
Municipal de Águas e Esgotos e na 
Secretaria Municipal da Saúde, além da 
Lei de Uso e Ocupação do Solo, que são 
alvos de uma investigação do Ministério 
Público, em denúncia que levou para 
a cadeia vereadores, empresários e 
servidores.  Os próximos passos da 
CEI são ouvir o diretor do Semae, 
Glauco Silva, além dos sócios das duas 
empresas contratadas pela Prefeitura de 
Mogi. Os pedidos de cassação dos seis 
parlamentares da casa denunciados são 
acompanhados por uma Comissão de 
Inquérito Processante. 

bArrAgEnS SErão 
fiSCAlizAdAS
Discutida há mais de um ano pelo 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Condemat), 
a Área de Proteção e Recuperação 
de Mananciais (APRM) do Alto Tietê 
Cabeceiras integra o estudo de um 
projeto piloto de Grupos de Fiscalização 
Integrada (GFIs), de outras regiões, 
instalados pela Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Meio Ambiente. 
O objetivo é incrementar a proteção 
das áreas de produção e conservação 
de água do abastecimento, a partir da 
união de esforços dos órgãos estaduais 
e municipais. Inédito, o projeto tem 
o compartilhamento de informações 
como uma das estratégias de atuação, 
e permite o uso de valores do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

odiariodemogi.
com.br

EISNER SOARES

AgloMErAção E lixo no 
piCo gErAM proTESTo
Após repercussão da reportagem sobre a 
aglomeração no Pico do Urubu, a Prefeitura 
anuncia ampliação da fiscalização em um dos 
cartões postais e ambientais da cidade e região.

DIVULGAÇÃO

CpTM VAi fAlAr SobrE A 
CiCloViA EM noVEMbro
Pode ter um final feliz: a Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) promete se posicionar, mês 
que vem, sobre o plano de autoria popular que prevê 
uso de bicletas em uma faixa ao lado da linha férrea. 

CidAdES



Nome: Frederico Augusto dos 
Santos Costa
Idade: 43 anos
Formação: Direito
Solteiro, 1 filho

Bandeiras

Saúde – Integrar todos os ser-
viços, implantar UBS 24h dis-
tritos, investir em prevenção e 
valorizar os profissionais
Empregos – Estimular o 
empreendedorismo, indústrias 
e geração de empregos.
Jovens – Políticas intersecretari-
ais e interdisciplinares 

REDES SOCIAIS

Número de seguidores: por 
volta de 6005
Perfil - faixa etária: várias
Lives por semana: Diárias
Três principais reivindicações 
dos seguidores: Emprego, 
Saúde e Segurança

PESSOAL

Religião: Católico
Hobby e Lazer: jogar xadrez
Livro: Bíblia Sagrada
Filme: À procura da felicidade
Uma frase: “A alegria está na 
luta, na tentativa, no sofrimen-
to envolvido e não na vitória 
propriamente dita.” Mahatma 
Gandhi

PERFIL

Fred Costa cola na figura do pai

HERANÇA 

Filho de 

Waldemar 

Costa Filho, 

o advogado 

Fred Costa 

estreia na 

campanha e 

apresenta as 

propostas de 

governo em 

suas redes 

sociais

Colando a candidatura 
ao nome do pai, Fred Costa, 
advogado e professor de 42 
anos, do PDT, na disputa à 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
pela primeira vez. Sem qual-
quer experiência nesta área, 
ele espera que a população 
aposte na herança política do 
prefeito Waldemar Costa Fi-
lho, que faleceu após quatro 
gestões no cargo, deixando 
marca em importantes obras 
da cidade - um feito que o 
prefeiturável afirma que pre-
tende repetir se vencer as elei-
ções, no dia 15 de novembro.

“Trago os ensinamentos 
do meu pai, Waldemar Costa 
Filho, que foi o melhor prefei-
to que Mogi já teve, e as expe-
riências adquiridas através de 
minhas atividades profissio-
nais e de vida. Me encontro, 
portanto, plenamente apto e 
estimulado a administrar a ci-
dade”, enfatiza o candidato, 
que lançou o nome dissocia-
do do laço familiar que possui 
com o ex-deputado Valdemar 
Costa Neto, líder do PL.

O plano de governo do 
candidato é orientado por 
uma linha política desenvol-
vimentista, com gestão parti-
cipativa, estimulo fiscal, com-
bate à corrupção, ampliação 
de empregos e investimentos 
em todas as áreas que preci-
sam de atenção no município

Uma de suas propostas 
para envolver as pessoas nas 
discussões da cidade é a cria-
ção do programa Gestão de 
Todos nas áreas da adminis-
tração municipal, com aten-
ção especial para o orçamen-

to. A meta, diz ele, é reestru-
turar as políticas de acesso à 
informação e transparência.

Para reduzir custos, enxu-
gar a máquina, reduzir as se-
cretarias, combater a corrup-
ção e distribuir de forma de-
mocrática um orçamento esti-
mado em R$ 1,9 milhão para 
2021, Costa explica que pre-
tende criar Controladoria Ge-

ral do Município, um órgão 
independente, para auditar to-
das as contas e contratos.

Ele sabe que o próximo 
prefeito eleito terá pela frente 
problemas com a crise provo-
cada pela Covid-19 na saúde e 
na economia – uma situação 
que pode se agravar em 2021. 
Mas, o candidato diz que pre-
tende manter o equilíbrio fi-

nanceiro no município, com a 
injeção de recursos e refinan-
ciamento da dívida, para que 
as empresas sobrevivam e ge-
rem vagas de trabalho.

“Seguem no mesmo dia-
pasão as propostas de sus-
pensão de taxas municipais 
por tempo determinado, vi-
sando a reabertura de empre-
sas, o fomento à participa-

ção de empresas de pequeno 
porte nas licitações, regulari-
zação de pequenos negócios 
nos bairros, capacitação dos 
empreendedores”, completa.

Os investimentos, diz, po-
deriam ser disponibilizados 
por meio de linhas de crédi-
to junto ao Banco do Povo e 
o Banco do Brasil, incluindo 
respaldo técnico.

SILVIA CHIMELLO
REPÓRTER

Plano foca na tecnologia e atenção à PeriferiaSérie apresenta as 
propostas dos sete 
candidatos 
O Diário mostra as 
principais plataformas 
de governo pelos 
candidatos a prefeito. 
Já foram apresentados 
Caio Cunha e Felipe 
Lintz. Nas próximas 
edições, ocuparão esse 
espaço Marcus Melo, 
Michael Della Torre, 
Miguel Bombeiro e 
Rodrigo Valverde. (S.C.)

O candidato a prefeito Fred Costa, 
propõe a implementação de políticas 
públicas para estimular as empresas 
tecnológicas, ampliar e reformular 
programas de desenvolvimento nas 
áreas de educação, cultura e outras.
O objetivo do candidato é estimular 
a inclusão digital, com projetos nas 
áreas de cultura, meio ambiente, 
clima, entre outras ações, para 
melhorar a qualidade de vida da 
população. Fred Costa explica que os 
jovens terão espaço no seu governo, 
com programas específicos para as 
periferias.

“Vamos implantar o Sistema de 
Informações de Emergência, políticas 
de Cultura Digital por meio de livre 
acesso à internet nos equipamentos 
públicos, em interligação com o 
Projeto Cidade Legal é Digital”.
Ele disse que vai estimular a 
legalização das iniciativas que já 
existem e a abertura de outras micros 
e pequenas empresas nos bairros, 
para estimular o desenvolvimento 
econômico em regiões periféricas, 
com a criação de emprego nessas 
áreas, o que resultaria na redução do 
tempo e dos custos com transportes 

para chegar ao trabalho.
O programa ambiental reserva 
atenção especial à Serra do Itapeti e 
às áreas protegidas. O prefeiturável 
sugere uma fiscalização mais efetiva 
dessas reservas com a criação da 
Guarda Municipal Ambiental.
As práticas esportivas e estímulo ao 
uso de modais, como as ciclovias, 
aumento e a modernização da 
frota e da qualidade do serviço de 
ônibus,  são citadas por Costa,  que se 
compromete a “fazer pressão sobre 
o governo estadual para que os trens 
cheguem à César de Souza”. (S.C.)
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Especial

aqui
O futurO passa pOr

Uma das saídas para os 
problemas de mobilidade ur-
bana em César de Souza, prin-
cipal vetor de crescimento de 
Mogi das Cruzes nos últimos 
anos, é a extensão da circula-
ção das composições da Com-
panhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) até o dis-
trito, em um trecho de 5 qui-
lômetros.

A reivindicação que se es-
tende por aproximadamente 
12 anos e já foi alvo de abai-
xo-assinado - hoje com 26 mil 
adesões -, além de maior facili-
dade e agilidade de locomoção 
e economia aos moradores, 
contribuiria para desafogar o 
intenso tráfego de veículos, 
principalmente nos horários 
de pico, como opção de trans-

porte ao centro, Braz Cubas e 
Jundiapeba.

A proposta é a mudança 
da estação ferroviária, que fi-
ca após a transposição em ní-
vel da linha férrea, na avenida 
Ricieri José Marcatto, para a 
área anterior à cancela, a fim 
de que não seja preciso parar 
o fluxo de veículos para passa-
gem dos trens. 

Segundo o presidente da 
Associação dos Moradores do 
Jardim São Pedro, Adalberto 
Santana de Andrade, diretor 
do Sindicato dos Policiais Fer-
roviários Federal de São Pau-
lo, estudo de 2011 da Empre-
sa Paulista de Planejamento 
Metropolitano S.A. (Empla-
sa) prevê investimentos de R$ 
65,5 mil em eletrificação de re-

de aérea, R$ 26,9 mil (via per-
manente), R$ 13,6 mil (sinali-
zação), R$ 5,8 mil (trilhos) e 
R$ 7,3 mil (obra da estação).

“Desde 2011 são muitos 
empreendimentos imobiliá-
rios, com a construção de cen-
tenas de apartamentos e casas, 
então, a demanda pelo trans-
porte ferroviário cresceu ain-
da mais, sendo maior do que 
em várias estações da CPTM. 
Além de César, o trem aten-
deria moradores do Botujuru 
e outros bairros desta região, 
mas falta vontade política pa-
ra isso. Já levamos o assunto à 
Câmara Municipal e à Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo. Vamos retomar a 
luta após as eleições”, diz An-
drade.

CARLA OLIVO
REPÓRTER

FÁBIO AGUIAR
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PIONEIRO  Adalberto 

Santana mora em 

César e luta pelo 

trem há décadas
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10 minutos no trem
De César ao Centro:

Especial

FÁBIO AGUIAR

CARLA OLIVO
REPÓRTER

O percurso diário entre 
César de Souza e a região cen-
tral de Mogi das Cruzes e vi-
ce-versa, comum para muitos 
mogianos e que hoje demanda 
até mais de meia hora em ho-
rários de pico, poderia ser fei-
to em menos de 10 minutos 
com a circulação dos trens de 
subúrbio até o distrito.

“Não se consegue fazer is-
so de carro em nenhuma hora 
do dia. Para cruzar toda a ci-
dade de trem de lá até Jundia-
peba seriam 20 minutos. Cé-
sar é uma região que cresceu 
muito nos últimos anos e esta 

O LOngO trAjEtO dIárIO
Diariamente, o editor de imagens e operador de sistemas Cléber Silva 
Soares, 24 anos, precisa de quatro conduções para fazer o trajeto de sua 
casa, em Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo, até o local de 
trabalho, no distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes. “Pego ônibus 
até a estação Ermelino e trem para Calmon Viana, onde faço a troca para 
a linha sentido Estudantes (linha 11-Coral). Desço lá e preciso de ônibus 
até César. Este percurso é feito todos os dias, mas no retorno, paro em 
Calmon Viana, onde fica meu segundo local de trabalho e, no final do dia, 
pego o trem de novo até Ermelino, de volta para casa. Se o trem fosse até 
César, este caminho de lá até Calmon, que hoje leva uma hora por causa do 
ônibus, poderia ser feito em menos de 40 minutos”, destaca.

AUGUSTO NETO - DIVULGAÇÃO

demanda por opções de trans-
porte também aumentou, por 
isso a importância do trem, 
que além de ser um meio de 
locomoção acessível e rápi-
do, contribui para reduzir o 
número de veículos nas ru-
as, melhorando o trânsito”, 
defende o engenheiro ferro-
viário Mário Edison Picchi 
Gallego, 72 anos, que atuou 
na antiga Companhia Brasi-
leira de Trens Urbanos (CB-
TU) e na Companhia Paulis-
ta de Trens Metropolitanos 
(CPTM) e, aposentado após 
30 anos de trabalho, presta 
serviços na área de supervisão 
e projeto no transporte sobre 
trilhos.

Gallego, que também pre-
side a Delegacia do Alto Tietê 
do Sindicato dos Engenheiros 
no Estado de São Paulo (SE-
ESP), explica que para viabi-

lizar a operação dos trens da 
CPTM até César de Souza se-
ria necessário duplicar a atual 
linha férrea existente, que liga 
a estação Estudantes ao dis-
trito, e hoje é utilizada para 
transporte de carga pela MRS 
Logística.

“Também são necessários 
investimentos na sinalização, 
construção da linha aérea e 
eletrificação, além de uma 
ponte mais larga sobre o rio 
Tietê, porque pela atual só há 
espaço para uma linha. Mas a 
grande demanda de passagei-
ros justifica este trabalho da 
CPTM”, detalha o engenhei-
ro, que trabalhou na inaugu-
ração da estação Estudantes, 
em 1976, ainda com linha 
simples. “Acompanhei toda 
a fase de eletrificação de Mo-
gi até lá e a duplicação foi fei-
ta depois, em 1984, oferecen-

do maior viabilidade de tráfe-
go”, lembra.

Na avaliação de Gallego, o 
investimento na linha férrea 
de César de Souza também re-
sultaria em valorização imo-
biliária do distrito, servindo 
ainda de incentivo aos comér-
cios locais.

“Quando se faz um bene-
fício deste porte são vários os 
benefícios, porque a demanda 
por este tipo de transporte au-
menta, os imóveis são valori-
zados e novos moradores são 
atraídos para a região devido 
às facilidades de locomoção. 
Isso aconteceu quando foi 
construída a linha 9-Sul, que 
ladeia o rio Pinheiros, com a 
inauguração das estações Ber-
rini, Cidade Jardim, Santo 
Amaro e Capela do Socorro, 
no governo Mário Covas. Na 
época, aquela região tinha 200 

mil habitantes e hoje são mais 
de 1 milhão”, enfatiza.

Outra vantagem aponta-
da pelo profissional é a eco-
nomia, já que hoje quem sai 
de César de Souza em dire-
ção à estação Estudantes pa-
ga R$ 4,50 pelo ônibus muni-
cipal e mais R$ 4,40 para em-
barcar no trem. “Na ida e vol-
ta, já são R$ 17,80. Se o trem 
circulasse até César, este gasto 
cairia para R$ 8,90”, compa-
ra Gallego.

Ele lembra ainda que, para 
conseguir embarcar no trem 
que parte da estação Estudan-
tes às 4h40, por exemplo, os 
moradores de César de Sou-
za precisam sair de casa às 4 
horas, o que não seria neces-
sário se a composição partisse 
do distrito.

“Haveria economia de 
tempo”, reforça.

ANTIGA Proposta é

deslocar a 

estação César 

de Souza para a 

área anterior à 

passagem de nível
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rAIo-X dA LINHA 11-CorAL
Abertura: 1992 (criação da CPTM )
Extensão: 50,5 km
Número de estações: 16
Estações em Mogi das Cruzes: 4
Frota de trens: 35 trens CAF Série 8500 e
                               9 trens Alstom
Velocidade de operação: 60 km/h (37 mph)

Embarques em agosto/2020:
Jundiapeba – 137.533
Braz Cubas – 123.364
Mogi das Cruzes – 203.556
Estudantes – 166.657

O que é preciso fazer entre as estações 
Estudantes e César de Souza 
(distância 5 km):
- Duplicar a linha férrea
- Adequação da linha permanente e da 
sinalização
- Construção da parte elétrica aérea
- Implantação de ponte sobre o rio Tietê

gAStAr

mENoS
O engenheiro ferroviário 
aposentado Mário Edison Picchi 
Gallego, 72 anos, lembra que 
com a extensão do trem até 
César, os moradores do distrito 
diminuiriam os gastos com 
transporte pela metade.

CPtm INSIStE Em 
INvIAbILIdAdE téCNICA 
PArA EStENdEr A 
LINHA Até dIStrIto
Como tem feito desde 
2008, quando começou a 
reivindicação para expandir 
a circulação dos trens entre 
as estações Estudantes e 
César de Souza, a CPTM 
voltou a descartar a 
possibilidade. “Existe uma 
inviabilidade técnica para 
levar a Linha 11-Coral até 
César de Souza, visto que 
o trecho em questão é 
uma faixa de domínio sem 
eletrificação e designada 
apenas para o transporte 
de cargas”, trouxe nota 
enviada a O Diário.

FÁBIO AGUIAR



Quem visita César de Sou-
za e acompanhou a bolsa de 
apostas sobre o adensamen-
to urbano do lugar nos anos 
2000 pode até pensar: o futu-
ro chegou. A expansão imo-
biliária e comercial pode mes-
mo ser medida pela existência 
de mais de uma agência ban-
cária, lojas de rede de eletro-
domésticos e fast food, trân-
sito lento, e a verticalização. 
Aliás, César está mais para ci-
dade do que distrito. E, vai 
crescer ainda mais, como in-
dica um balanço dos projetos 
construtivos aprovados pela 
Prefeitura. 

Entre os anos 2000 e 
2009, 4.318 unidades habita-
cionais foram autorizadas pe-
la Secretaria Municipal de Pla-
nejamento. Na década seguin-
te, que fecha agora em dezem-
bro, foram mais 5.755 imó-
veis, ou seja, 1.437 a mais do 
que no primeiro período. Nos 
anos que virão, a depender 
dos rumos da economia, o 
miolo do distrito e proximida-
des, como o Rodeio e Botuju-
ru, vão atrair ainda mais mo-

METRÔ DE 
SUPERFÍCIE
A luta pela expansão dos trens de 
passageiros até César de Souza ganha 
mais sentido quando se observa os 
números do lugar, que faz divisa com 
Sabaúna, outro distrito que pode 
ser benefíciado com o investimento 
protelado pela CPTM. César tem mais 
moradores do que outras 4,8 mil 
cidades brasileiras. Nem seria uma 
cidadela, caso se emancipasse de Mogi 
das Cruzes. Algo impensável, vale dizer. 
O Plano Diretor de 2020 incentiva 
a criação de modais, que integrem 
trem, ônibus e bicicleta. “A extensão 
da linha de passageiros transformaria 
essa rota em um ‘metrô de superfície’ 
porque favoreceria o transporte entre 
as estações Estudantes, Centro, Braz 
Cubas e Jundiapeba”, um ganho para o 
trânsito, para a economia das pessoas 
e até para o meio ambiente”, observa 
o arquiteto Claudio de Faria Rodrigues, 
que pilotou as discussões para se 
chegar ao Plano Diretor. (E.J.)

César de 

Souza
A ‘cidade’ 

MÉTRICA Em dez anos, número de imóveis 
aumentou, mas a metragem construída foi 
um pouco menor

EXTENSÃO: 

HABITANTES

EMISSORA DE TELEVISÃO: 

ESCOLAS BAIRROS INDÚSTRIAS

Especial

ELIANE JOSÉ
REPÓRTER

radores para o distrito. Ape-
nas uma construtora pretende 
construir outras 3,5 mil mo-
radias.

Em área construída, a di-
ferença entre as duas déca-
das revela algo que o Plano 
Diretor tenta redirecionar. A 
cidade planejada para o fu-
turo aposta em um espaço 
compacto e centralidades, pa-
ra promover uma melhor mo-
bilidade e a qualidade dos ser-
viços públicos.

A meta da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento é 
qualificar os bairros, por meio 
do incentivo aos empreendi-
mentos que mesclam mora-
dia para todos os tipos de fai-
xas de renda e área multiúso, 
com a criação de espaços co-
merciais e serviços.

A ocupação de áreas – an-
tes livres – no Rio Acima, 
Jardim Cintra, as vilas No-
va Aparecida, Suíssa, Granja 
Anita e Residencial Veredas, e 
outros, atingiu uma marca de 
607 mil metros quadrados en-
tre 2000 e 2009, e 581,8 mil 
m², na década seguinte. A me-
tragem avançou, mas houve 
um encolhimento no tama-
nho das construções.

O secretário de Planeja-

mento e Urbanismo, Clau-
dio de Farias Rodrigues, con-
ta que tem orientado os em-
preendedores a rever planos. 
E cita um caso específico, o 
projeto da MRV para a cons-
trução de 2,4 mil apartamen-
tos, em uma área que terá 
um grande adensamento, en-
tre as avenidas João XXIII 
e Francisco Rodrigues Filho, 
por causa das novas vias pre-
vistas no projeto + Eco Tietê.

Entre 10 e 15 anos, Rodri-
gues prevê a chegada de mais 
de 20 mil moradores a César, 
que ocuparão os novos lotea-
mentos em áreas como a ave-
nida Castelo Branco, estrada 
do Beija-Flor (onde a MRV 
já iniciou a construção de 1,4 
mil apartamentos) e o Rodeio.

Vetor de crescimento 
identificado nos anos 1990, 
segundo Claudio Rodrigues, 
César de Souza possui cerca 
de 45 mil habitantes (índices 
do IBGE cravam pouco mais 
de 38 mil, um dado, no entan-
to, que  bebe na fonte do Cen-
so 2010). Apenas eleitores, 
são 27 mil. Um público que 
exigirá respostas para proble-
mas  como o excesso de trân-
sito, um dos mais citados pe-
los moradores.

1 0 O DIÁRIOSÁBADO, 24 DE OUTUBRO DE 2020ESPECIAL
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PPANORAM
A

SÃO PAULO

O volume de transferências federais para 
investimentos em São Paulo caiu 90% com a 
chegada de Jair Bolsonaro ao Palácio do Pla-
nalto na comparação com o último ano do go-
verno de Michel Temer, destaca o Estadão. Se-
gundo dados do orçamento municipal, a União 

repassou à capital paulista R$ 21,4 milhões este 
ano, ante R$ 223 milhões em 2018. A redução 
prejudica o andamento de obras de infraestru-
tura urbana, como ações para melhorar a dre-
nagem, e não leva em conta a verba destinada 
ao combate do novo coronavírus.

A pandemia por si só não explica a queda. 
No ano passado, o valor em repasses do gover-
no federal já havia registrado forte retração: ao 
longo de 2019, a soma das transferências para 
a capital alcançou R$ 37 milhões. Para efeito de 
comparação, em 2016, último ano eleitoral, a 
cidade recebeu de R$ 345,7 milhões da União.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, 
os recursos resultam de convênios firmados 
pelas demais pastas com ministérios para pro-
gramas específicos. Quando o acordado não é 
realizado, a Prefeitura precisa complementar o 
custo das obras com o remanejamento de ou-
tras fontes, como o Fundo de Desenvolvimen-
to Urbano (Fundurb).

O secretário Philippe Duchateau ressalta 

que essas são transferências discricionárias, ou 
seja, que não são constitucionais (caso do SUS, 
por exemplo) nem legais, impostas por lei. “O 
Poder Executivo pode transferir de acordo 
com seus programas, políticas públicas ou su-
as escolhas”, disse.

Como o recurso federal esperado não che-
gou, a execução de obras para evitar inunda-
ções, na região de Aricanduva, na zona les-
te, por exemplo, precisou de um aporte de R$ 
25 milhões do Tesouro Municipal para ter sua 
continuidade assegurada.

O apoio de Bolsonaro ao candidato Cel-
so Russomanno (Republicanos), que disputa o 
primeiro lugar nas pesquisas com o atual pre-
feito, Bruno Covas (PSDB), transformou os 
repasses da União em tema da campanha elei-
toral. Após o tucano dizer que Bolsonaro “vi-
rou as costas” para São Paulo, Russomanno 
contestou e disse que o prefeito falta com a 
verdade. Estados como Minas Gerais, também 
enfrentam a redução dos recursos.

Com Bolsonaro, diminui 
o repasse de verbas a SP

DA REDAÇÃO
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O candidato do 

Republicanos à Prefeitura 

de São Paulo, Celso 

Russomanno, caiu de 27% 

para 20% das intenções 

de voto, na pesquisa 

Datafolha de ontem. O 

levantamento, o primeiro 

feito pelo instituto após o 

início do horário eleitoral, 

mostra o candidato a 

reeleição Bruno Covas 

(PSDB) pela primeira vez 

numericamente à frente. 

O tucano subiu dois 

pontos e agora tem 23%. 

Pela margem de erro, de 

três pontos porcentuais, 

Covas e Russomanno 

ainda estão tecnicamente 

empatados. Na sequência 

aparecem Guilherme 

Boulos (PSOL), que 

Pesquisa eleitoral Datafolha: 
Covas, 23% e Russomanno, 20%

A POSSE DE

KASSIO
A posse em sessão virtual de Kassio 
Marques no Supremo Tribunal Federal 
será no dia 5 de novembro. A informação 
foi divulgada após o futuro ministro se 
reunir com o presidente da Corte, Luiz 
Fux.

A BRONCA DO

BUTANTÃ
O Instituto Butantã reclama de demora da 
Anvisa na liberação da importação de insumos 
para o início da produção da vacina Coronavac, 
desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac 
em parceria com a instituição brasileira. O 
instituto diz esperar desde o dia 18 de setembro 
resposta ao pedido para importação da matéria-
prima para o início da fabricação da Coronavac. 

FOTOS - DIVULGAÇÃO

oscilou de 12% para 14%, 

Márcio França (PSB), com 

10%, e Jilmar Tatto (PT) e 

Arthur do Val (Patriota), 

ambos com 4%. Joice 

Hasselmann (PSL) têm 3% 

e Andrea Matarazzo (PSD), 

2%. Marina Helou (Rede), 

Orlando Silva (PCdoB), 

Levy Fidelix (PRTB) e Vera 

Lúcia (PSTU) estão com 

1%. Antonio Carlos Silva 

(PCO) e Felipe Sabará 

(Novo) tiveram menos de 

1%. Já 13% disseram que 

não votarão, ou votarão 

em branco. Outros 3% 

não responderam. 

Panorama

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DAS CUECAS

Ministro surge sem 
calças em sessão 
virtual do STF
A República Federativa 
das Cuecas ganhou 
novo episódio ontem. 
O senador Chico 
Rodrigues (DEM-
RR), flagrado com 
dinheiro nas vestes 
íntimas, terá de dividir 
protagonismo com um 
ministro do Superior 
Tribunal de Justiça 
(STJ), que apareceu 
numa reunião virtual 
da Corte só de camisa 
social, gravata e toga. 
Néfi Cordeiro esqueceu 
a câmera ligada e 
apareceu de cuecas e 
de toga.

CÂMARA DE SP APROVA O RENDA BÁSICA
Benefício será de R$ 100
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou 
ontem, em segunda votação (definitiva), 
projeto de lei que cria uma renda básica 
de emergência, por três meses, no valor 
de R$ 100, para famílias beneficiárias do 
Bolsa Família. A Comissão de Constituição 

e Justiça deve fazer a redação final do texto 
na próxima segunda-feira quando o texto 
deve ser levado à sanção do prefeito Bruno 
Covas (PSDB). Ele, que tenta a reeleição, 
decidiu apoiar a iniciativa na semana 
passada, após adversários prometerem 
projetos de renda mímina a carentes.

ELEIÇÕES  A pesquisa recente mostra que Celso Russomano caiu nas intenções de voto 

e, pela primeira vez, Bruno Covas numericamente está à frente, com 23% da preferência
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À espera de

HEITOR HERRUSO
REPÓRTER

FÁBIO AGUIAR

Em 118 anos de 
história, o Teatro Vasques 
não havia experimentado 

ficar fechado por tanto tempo. 
Foram sete meses sem receber 
espetáculos. Sete meses sem 

público. Mas o hiato já tem data para 
terminar: dia 7 de novembro, quando o 

Centro Cultural de Mogi também voltará 
a funcionar, agora com todas as restrições 

exigidas pela pandemia.

15 CADERNO A
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“É um privilégio”, como 
diz José Aparecido de Cam-
pos, o Zezinho, auxiliar de 
apoio administrativo que tra-
balha no Teatro Vasques, que 
Mogi tenha um espaço como 
esse.  Privilégio maior ainda é 
abrir as portas ao público de-
pois de sete meses sem rece-
ber espetáculos, o que aconte-
cerá no próximo dia 7 de no-
vembro.

As regras de funcionamen-
to precisaram ser adaptadas 
para a realidade pandêmica. 
Dos 303 lugares do Vasques, 
somente 103 poderão ser uti-
lizados, sempre com o “dis-
tanciamento mínimo de um 
metro e meio entre as pesso-
as e uso obrigatório de más-
caras”, além da “higienização 
das mãos”.

Quem explica os detalhes 
do retorno do Vasques e tam-
bém do Centro Cultural é o 
secretário municipal de Cultu-
ra e Turismo, Mateus Sartori. 

As novidades vão além da 
segurança e distanciamento 
social. “Sempre que houver 
viabilidade técnica, as atrações 
serão transmitidas online, pa-
ra permitir que mais pesso-
as tenham acesso”, promete 
Sartori, que explica que artis-
tas e grupos que tiveram da-
tas canceladas já podem pro-
curar a Pasta para reagendar 
ou para agendar gravações di-
reto do palco. “Também já es-
tá publicado o edital para ocu-
pação do Vasques no período 
de fevereiro a junho de 2021”, 
completa. 

Se o secretário e sua equipe 
dão apoio para questões mais 
burocráticas, é Zezinho quem 
volta a ajudar os trabalhado-
res da cultura de maneira prá-
tica. Responsável pela ilumi-
nação do Vasques, é ele quem 
abre as portas do local, recebe 
os artistas e o público.  

Para o mogiano, que acu-
mula 38 anos de serviços 

prestados no mesmo ende-
reço, nenhum outro perío-
do foi tão desafiador quanto 
a pandemia de Covid-19 pa-
ra o centenário prédio locali-
zado ao número 515 da Rua 
Dr. Corrêa. “Nem mesmo a 
ditadura”, afirma.

A solução para dar a volta 
por cima consiste em medidas 
simples, como impedir que as 
pessoas usem assentos muitos 
próximos  ou não acessem de 
maneira direta o acervo de li-
vros da biblioteca. “Nunca fi-
camos sem plateia, sem aplau-
sos, sem espetáculos.”, finali-
za Zezinho, que define o mo-
mento de reabertura com a 
palavra “gratidão”.

É importante, porém, não 
esquecer de todos os “novos 
hábitos e protocolos”, como 
frisa Sartori.  “Estamos ani-
mados para essa retomada, 
mas sempre lembrando a to-
dos que infelizmente a pande-
mia não acabou”.

pronto para o

público

Vasques

Com apenas 33% da 

capacidade total, teatro 

voltará a receber

espetáculos presenciais e 

também estará disponível 

para gravações de 

conteúdos para a internet

AGENDA

Saiba quais serão os primeiros 
eventos no Teatro Municipal
É o espetáculo ‘Assum Preto’, de break 
dance, que reinaugura a casa, no dia 
7. No dia 13, o palco abre espaço para 
receber MCs pela Semana do Hip Hop. 
Depois, no dia 17, os músicos Brendo de 
Lima, João Yrapoan e Valéria Custódio se 
apresentarão, seguidos pela dança de 
Terezinha de Benguela, no dia 18. A última 
atração confi rmada é a peça ‘O Despertar’, 
do Grupo Teatral Porão, no dia 28.

CENTRO CULTURAL
TAMBÉM RETORNA
No primeiro andar do Centro Cultural 
de Mogi será possível apreciar, já a 
partir do dia 7, todas  as peças que 
compõem o 7º Salão de Artes Plásticas. 
Já no segundo andar, a sala multiuso 
‘Wilma Ramos’ receberá eventos 
de pequeno porte e também está 
disponível, assim como o Vasques, 
para gravações de conteúdos digitais, 
mediante agendamento. E no terceiro 
pavilhão, a Biblioteca estará de volta no 
dia 10, com livros fi cando 24 horas em 
quarentena após a devolução. 

Outros espaços

O CEU das Artes já está de volta. A 
Casa do Hip Hop só em 2021. Não há 
previsão para os museus, que passarão 
por reformas em breve.
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José Aparecido de 

Campos, o Zezinho, diz 

estar grato em poder abrir 

as portas do centenário 

prédio da rua Dr. Corrêa
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DIVULGAÇÃO - TV GLOBO 

‘Amor e Sorte com 
Gil’ já está disponível

A série ‘Amor e Sorte’, criada por 
Jorge Furtado com o objetivo de retra-
tar relacionamentos e suas transforma-
ções durante a pandemia, ganhou um 
especial musical produzido exclusiva-
mente para o Globoplay: ‘Amor e Sor-
te com Gilberto Gil’, já disponível e 
aberto para não assinantes. 

O especial mostra a história por 
trás das composições das músicas de 
Gilberto Gil, além de um grupo ecléti-
co de artistas em performances e par-
cerias inéditas para a gravação de no-
vas versões dessas canções durante a 
quarentena. 

Respondendo a perguntas dos ar-
tistas participantes, Gil faz uma via-
gem no tempo, contando curiosidades 
sobre o momento em que as músicas 
foram escritas, passando por temas de 

amor, ideologias e memórias de tudo 
que viveu até hoje. 

Sandy e Lucas Lima regravaram 
“Estrela”; Lucy Alves, “Andar com 
Fé”; e Liniker regravou “Barato To-
tal”. E ainda Céu e Pupilo, com “Aqui 
e Agora”; Milton Nascimento e Ama-
ro Freitas, com “Drão”; Anavitória 
com “Retiros Espirituais”; Pitty, com 
“Questão de Ordem”; e Teago Olivei-
ra, com “Esotérico”. 

Há também Elza Soares e Renega-
do, com “Divino Maravilhoso”; Ru-
bel, com “Palco” e Silva, com “A Coi-
sa mais Linda que Existe”. Além dis-
so, Gil assina e performa ele mesmo, 
ao lado de sua família, a trilha de aber-
tura, com a música “Parabolicamará”.

Tudo isso é dirigido por Patricia Pe-
drosa, que trabalhou na série original.

ESPECIAL O programa mostra a história por trás das composições das músicas de Gilberto Gil, além de dar foco a 

grupo eclético de artistas em performances e parcerias inéditas para a gravação de novas versões dessas canções 

Solução
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TBPA

TROLESPAM

ANUNCIADO

NONAUTOR

SDININT

IMUNDICIE

TAVIROSE

TORPEDOM

CARONAC

SHORTISSO

ETELASM

BEIRAAMB

GRIDVALIA

EXATATAT

UOARVORE

Setor ca-
ótico nas
grandes
cidades

Caracte-
riza a

baixa, em
guerras

(?)
Portinari:

pintou
"Mestiço"

Vitamina
de ação

antigripal

Veste
esportiva

Imitar "a 
voz" do

gato

(?)-Mar,
avenida
de Forta-
leza (CE)

Associação
Médica

Brasileira
(sigla)

Mais-(?), 
fonte do lu-
cro capita-
lista (Marx)

Formação 
de largada
da corrida

de F-1

Teste de
Aptidão 
de Tiro
(Mil.)

Ciência
(?): Mate-
mática ou

Física

Símbolo
ecológico
festejado
em 21/09

Indiferente
Amado de
Afrodite
(Mit.)

Pedido de
silêncio
O lixo

eletrônico

(?) Vox, líder da
banda U2
Dança de

origem africana

Carro de
serviços 

na ferrovia
Dado 

publici-
dade de
Persona

(?) 
grata: a
visita in-
desejada

(lat.)
Ausência
de asseio
Mensa-

gem curta
enviada

por
celular
(pop.)

Pedido do mochileiro
em estradas

O primeiro povo mono-
teísta da História

Executor
de crime
Pôr às

avessas
Estrondo,
em inglês
(?) Polo,
mercador

Intran-
sitivo

(abrev.)
Sarcasmo

Dengue ou
rubéola

Opõe-se à
chegada

Violência urbana
contra a qual é

desaconselhável
reagir

Essa
coisa

Limpar
com água

Quadros
(Pint.)

Ideia cen-
tral (fig.)

3/din — non. 4/grid — spam. 5/short — valia.

TELEVISÃO

TV Diário exibirá 
série francesa 
‘Não Há Segunda 
Chance’
Com seis episódios, produção estreia na 
próxima terça-feira, na faixa noturna, após 
‘Conversa com Bial’

‘Não Há Segunda Chance’ (‘Une 
Chance de Trop’) será exibida nas ma-
drugadas da TV Diário a partir da próxi-
ma terça-feira, dia 27. A produção france-
sa é uma adaptação de Sydney Gallonde 
da obra homônima do americano Harlan 
Coben, escritor com mais de 70 milhões 
de livros vendidos no mundo.

Com seis episódios, a história de dra-
ma e suspense gira em torno de Alice 
Lambert (Alexandra Lamy), que depois 
de acordar de um coma, descobre que 
sua família não é mais a mesma: seu 
marido foi assassinado e sua filha, ain-
da bebê, sequestrada. Diante de uma po-
lícia incapaz, que chega a suspeitar dela, 
Alice começa a sua própria caça à filha e 
aos culpados com a ajuda do ex-namora-

DA IMPRENSA GLOBO
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do e policial Richard Millot (Pascal Elbe). 
No elenco também estão Lionel Abe-

lanski, Charlotte Des Georges, Hippolyte 
Girardot, Samira Lachhab e Francis Re-
naud, entre outros.

Lançada em 2015, a produção foi pre-
miada como melhor série de televisão no 
Festival de la Fiction TV, da França, e co-
mo melhor série de televisão estrangeira 
no Festival Internacional de TV de Xangai.

‘Não há Segunda Chance’ será exibida 
após o ‘Conversa com Bial’.

Best-Seller

Autor da série original, Harlan Coben 
é vencedor de diversos prêmios. Suas obras 
já foram traduzidas para 43 idiomas. Acla-
mado na França, ele  é conhecido como 
“o mestre das noites em claro”, com vá-
rios bestsellers e romances transformados 
em minisséries.



Lica convida Deco para almoçar, e Marta 
e Leide aprovam. Bóris e Juca amparam 
Dóris, que mente para o marido sobre o 
motivo de sua queda. Juca conta sobre 
o empurrão de Dogão em Dóris e Tato, 
e outros alunos agridem o menino. Dóris 
repreende seus alunos por baterem em 
Dogão. Felipe apoia Clara, que sofre 
com a hostilidade dos alunos por conta 
de sua mãe. Anderson lamenta com 
Moqueca o afastamento de Tina. Fio 
cobra uma conversa com Ellen. Dogão 
se surpreende com a atitude de Dóris. 
Guto e Benê decidem que são mais 
que amigos. Josefina insiste com Dóris 
para denunciar Dogão à polícia. Keyla 
descobre que Deco viajou com Lica.

Keyla confronta Deco, que afirma 
que não tem envolvimento 
com Lica. Benê sofre com sua 
audição prejudicada, e Guto a 
apoia. Ellen conta a Dóris e Bóris 
sobre as atitudes de Malu. Luís 
conversa com Clara sobre pedir 
a guarda da filha na Justiça. 
Lica e Clara se entendem. Edgar 
fica admirado ao saber que Lica 
estava ajudando refugiados na 
Alemanha. Anderson insinua 
que Ellen está envolvida com 
Jota. Josefina teme que Benê 
se machuque no relacionamento 
com Guto. Clara sofre ao lembrar 
das palavras de Malu. Lica 
procura Keyla.

Ester estranha o silêncio de Cassiano. 
Carol divulga na internet uma foto 
de Lino fazendo trabalhos manuais. 
Duque diz a Ester que Cassiano caiu 
na armadilha do Alberto. Gonzalo leva 
Cassiano de avião para o Caribe. Isabel 
tenta convencer Ester de que eles 
conseguirão resgatar Cassiano. Duque 
decide viajar com os tenentes para o 
Caribe. Veridiana exige que Carol peça 
desculpas a Lino. Ester discute com 
Alberto. Lino fica encantado com Carol. 
Ester avisa a Doralice e Zuleika que 
deixará a casa com os filhos.

Ester avisa a Samuca que eles mudarão 
de casa. Taís deixa Chico desconfiado 
ao dizer que Cassiano viajou com 
Duque. Ester explica a Guiomar o motivo 
de estar abandonando Alberto. Samuel 
troca insultos com Dionísio. Guiomar 
avisa a Alberto que Ester saiu de casa e 
levou os filhos. Alberto tem um acesso 
de fúria, e sua mãe o consola. Alberto 
aparece na casa de Samuel e diz a 
Ester que levará seus filhos.

Tancinha defende Beto, e cai na 
armação do publicitário com Teodora. 
Enéas desmascara Camila e a ofende. 
Carmela avisa a Beto que convenceu 
Tancinha a aceitar sua ajuda. A pedido 
de Camila, Giovanni se propõe a 
ajudá-la a ser uma pessoa melhor. 
Aparício confessa a Agilson que se 
arrepende de ter deixado Rebeca 
para se casar com Teodora. Tancinha 
confronta Apolo sobre seu envolvimento 
com a vizinha. Rebeca pensa que 
Aparício é faxineiro ao vê-lo com o 
uniforme do Grand Bazzar. Enéas pede 
perdão a Camila. Teodora desconfia 
que conhece Rebeca, mas a contrata. 
Beto exige a ajuda de Carmela para 

Beto tem uma crise de pânico no 
elevador e pede ajuda a Tancinha. 
Apolo resgata Beto e Tancinha e 
afirma à noiva que se sente traído. 
Bruna procura por Giovanni. Giovanni 
e Camila se beijam. Aparício vai até 
a casa de Rebeca. Apolo garante a 
Adônis e Nair que dessa vez não 
perdoará Tancinha. Tancinha procura 
Apolo. Apolo pede a Tancinha para 
adiar o casamento. Aparício decide 
conquistar Rebeca e não conta à 
arquiteta que é vice-presidente do 
Grand Bazzar. Shirlei descobre que 
Adônis abandonou o curso de Direito. 
Francesca entrega o dinheiro a Genésio, 
que acaba prendendo a feirante. Shirlei 
confronta Adônis sobre sua faculdade. 
Beto confessa a Henrique que está 
apaixonado por Tancinha.

Joyce discute com Eugênio. Ivana e Ruy 
acreditam que Irene chantageia Eugênio. 
Silvana paga o dinheiro que deve a Caio. 
Jeiza vence a luta. Ruy pede para ser 
avisado quando Cibele for embora da 
empresa. Mira passa, intencionalmente, 
uma ligação de Irene para Eugênio. Ruy 
reclama de Joyce para Eugênio. Rubinho 
explica seu novo esquema para um 
cúmplice. Zeca leva Jeiza ao restaurante 
onde Rubinho trabalha. Eugênio tenta 
se entender com Joyce. Jeiza percebe 
a tensão de Rubinho com sua presença. 
Bibi se preocupa com o marido. Biga se 
surpreende com a reação de Eurico ao 
saber que ela vai ao show de Jane di 
Castro. Cibele vai à casa de Ruy.

Cibele ignora Ritinha. Eugênio entrega a 
Ruy os filmes indicados por Irene. Ritinha 
chega à casa de Bibi para ficar e Aurora 
reprova a atitude da filha em acolher a 
moça. Ruy encontra um bilhete de Irene 
para Eugênio e questiona o pai. Silvana 
procura Irene. Jeiza é avisada de que 
um policial está investigando Rubinho. 
O caminhão de Zeca é fotografado 
pelo policial à paisana. Simone convida 
Cláudio para o jantar de aniversário de 
Silvana e não conta para Ivana. Joyce 
pede para Ritinha voltar para casa. Biga 
senta-se atrás de Nonato no show. 
Silvana se surpreende com a chegada de 
Irene à sua comemoração de aniversário. 
Caio aconselha Eugênio a se afastar 
de Irene. Nonato vê Biga no show e se 
desespera. 

Se
gu

n
da

Te
rç

a

Flor do Caribe
GLOBO – 18H20

A Força do Querer
GLOBO – 21H

Haja Coração
GLOBO – 19H15

Malhação
GLOBO – 17H35

Resumo das novelas
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Quando se fala em futuro, a tecnolo-
gia é uma das primeiras coisas a ser lem-
brada. Na Educação isso não é diferente. 
Este avanço, entretanto, precisa andar jun-
to de um fator importante: a humanização 
das relações. Educadores concordam que 

os aparatos tecnológi-
cos são grandes alia-
dos no ensino, mas afir-
mam que os professo-
res são indispensáveis 
para que tudo isso seja 
mediado e utilizado de 
maneira correta.

“No ensino supe-
rior, o professor é o 

curador de conhecimento, aquele que orga-
niza o currículo. No Ensino Médio, a tec-
nologia pode otimizar as práticas, dando 
mais espaço para que as relações humanas 
sejam melhor exploradas. Na Educação In-
fantil e Ensino Fundamental, o professor é 
insubstituível. Nesta busca formativa, não 
há tecnologia que substitua um bom pro-

fessor”, frisa Ligiane Porto, coordenadora 
Pedagógica de Língua Inglesa e Ensino Bi-
língue no São Marcos.

O diretor acadêmico do colégio, 
Marcio de Paula, concorda e afirma 
que o distanciamento dos alunos do 
ambiente escolar – que está sendo co-
locado em evidência durante a pande-
mia do novo coronavírus – está lon-
ge de ser um modelo adequado e efi-
caz. Ele acredita que o ensino remoto 
deverá continuar sendo utilizado nos 
próximos anos, mas somente como 
ferramenta de apoio.

“A escola precisa sempre anteci-
par o futuro, não descrevendo-o, mas 
formando o aluno para que sejam ca-
pazes de superar qualquer que seja o 
desafio, perseguindo suas escolhas e 
criando possibilidades. Vai além da in-
formação, trata-se de construção de co-
nhecimento. Neste aspecto, a escola é 
o próprio laboratório do futuro”, afir-
ma o educador. 

Além de evidenciar a necessidade 
das relações, Ligiane explica que o dis-
tanciamento serviu também para que-
brar paradoxos. Por mais que os jo-
vens tenham facilidade com redes so-
ciais, jogos e aplicativos intuitivos, ain-
da precisam de orientação para condu-
zir simples pesquisas, que necessitam 
de repertório para fazer leitura crítica 
da diversidade de informações que en-
contram na internet.

E independentemente de um cenário 
tecnológico, a coordenadora ressalta a im-
portância da participação dos pais na edu-
cação. “É necessário conhecer as demandas 
do próprio filho e acolhê-las com respeito 
e zelo. Tudo isso por meio do diálogo pau-
tado na escuta ativa”, diz. 

Nesta relação, a tecnologia pode ser uti-
lizada para o acompanhamento de questões 
mais burocrática, como agenda, tarefas, vi-
sualização de faltas, notas, reuniões e aten-
dimentos virtuais.

o professor
Sua excelência,

A tecnologia é  

essencial, mas o  

professor é indispensável 

para que seja utilizada 

de maneira correta

ONLINE A professora 

Natalia Florentino, do 

São Marcos, em aula 

virtual com os alunos

LARISSA RODRIGUES
REPÓRTER
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EsColA 
bilíngUE
“O domínio da Língua 
Inglesa é uma habilidade 
inquestionável para 
qualquer perspectiva 
de futuro e ocupa lugar 
de destaque em nossa 
escola desde os anos 
80. Atualmente, o São 
Marcos encontrou 
uma forma harmônica 
de ensinar Inglês de 
forma significativa e 
eficiente sem qualquer 
ônus às demais áreas 
do conhecimento”, diz 
Marcio de Paula.

FÁBIO AGUIAR 

Ensino sErá CAdA vEz 
mAis digitAl
Diretor Acadêmico do Colégio São Marcos, Marcio de Paula 

conversou com O Diário e apresentou suas perspectivas para o 

futuro. Veja a seguir:

 – O que muda nas salas de aula futuramente?

O São Marcos há anos disponibiliza tecnologias em suas salas de 
aula, mas daqui para frente teremos que aperfeiçoar as dinâmicas 
e costumes. Quase tudo que for ministrado deverá ser digitalizado 
para que os alunos usufruam desse conteúdo em casa. 

 – Em 2019, o Governo do Estado homologou o Currículo 

Paulista do Ensino Fundamental, que tem como um dos pilares 

a educação integral. O São Marcos oferece isso de maneira 

opcional. Como funciona?

A iniciativa do Governo visa não somente a oferta de outras 
possibilidades educacionais, mas, principalmente, tem foco no 
aumento de tempo da criança dentro da escola. O São Marcos já 
oferece uma carga horária regular obrigatória mais extensa e o 
Período Integral opcional visa não um aumento de carga horária, 
mas o desenvolvimento do aluno de uma forma mais abrangente. 
Ofertamos atividades pedagógicas que fortalecem e expandem o 
currículo base. 

 – Este ano, foi a vez da aprovação do currículo que diz respeito 

ao Ensino Médio, onde o aluno poderá escolher as disciplinas 

com as que mais se identifiquem. Como isso chega ao São 
Marcos?

O São Marcos acolhe o Novo Ensino Médio com entusiasmo, 
mesmo porque nos antecipamos a essas mudanças há alguns anos 
ao criarmos os Núcleos por Áreas de Conhecimento. O Colégio 
disponibilizou estas disciplinas eletivas aos alunos no período 
inverso: Matemática Avançada, Física Aplicada, Estudos Literários 
e Debates Contemporâneos. Celebrar o protagonismo estudantil, 
a potencialização dos talentos e o saber contextualizado sempre 
foram a marca desse segmento de nossa escola.

 – Essas escolhas dentro da grade, também são mudanças que 

visam a educação do futuro? De certa forma, isso prepara 

melhor os estudantes para a vida?

Sem dúvidas. O Ensino Médio precisava passar 
por uma transformação. A geração digital não 
aceita a passividade, eles cresceram navegando na 
internet, fazendo constantes escolhas e na escola 
não deve ser diferente. Na era da informação, a 
educação pautada na simples memorização de 
conteúdos está ultrapassada, os alunos devem 
ser estimulados a desenvolver, a partir das mais 
variadas áreas do conhecimento, as múltiplas 
habilidades cognitivas e emocionais: pesquisar, 
analisar, comparar, criticar, criar, empatizar e 
comunicar. 

 – Escolas bilíngues são o futuro da educação?

O domínio da Língua Inglesa é uma habilidade 
inquestionável para qualquer perspectiva de 
futuro e ocupa lugar de destaque em nossa escola 
desde os anos 80. Atualmente, o São Marcos 
encontrou uma forma harmônica de ensinar 
Inglês de forma significativa e eficiente sem 
qualquer ônus às demais áreas do conhecimento. 

Não vemos a necessidade de classificar ou não a 
nossa escola como bilíngue, temos plena segurança daquilo que 
ofertamos, não há dúvidas da nossa tradição e sabemos que 
somos referência. 

DIVULGAÇÃO
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Plugado Especial - Mês do Professor

Por Filipe Almeida Depois de 7 meses de aulas por 
chamadas de vídeo, por causa da 
pandemia da Covid-19, rolou um 
encontro presencial entre alunos, 
que representaram todas as 
turmas, e professores do Instituto 
Dona Placidina.

Os estudantes saíram da rotina 
para homenagear os seus mestres, 
em forma de agradecimento por 
toda a dedicação no ato de ensinar. 
Juntos com os responsáveis, eles 
visitaram os educadores em suas 
casas, de surpresa, e mataram 
as saudades, sem aglomerações 
e tomando todos os cuidados 
necessários de prevenção do 
contágio do novo coronavírus.

Um dia de muita emoção, que 
fi cará guardado para sempre 
na memória daqueles que 
representam uma das profi ssões 
mais bonitas e importantes de 
uma sociedade. Um ofício que 
transforma vidas! 

Parabéns a todos os professores.

Plugado

Aniversário do Placidina

A partir de segunda-feira serão realizadas várias 
atividades, de forma remota, para comemorar os 89 anos 
do Placidina, que serão completados na próxima quarta-
feira, dia 28. Entre elas, o projeto “O melhor de mim para 
o mundo” que tem como fi nalidade a criação de vídeos 
com esse tema, produzidos pelos alunos e que serão 
compartilhados no Facebook do colégio.  
Para fi nalizar as celebrações de aniversário, rolará a 
10ª Ação Solidária com a entrega de caixinhas de leite, 
comum ou zero lactose, que serão destinadas para uma 
entidade. A iniciativa, que será no sistema Drive-Thru, 
acontecerá dia 31, das 7h30 ao meio-dia, na Rua Capitão 
Paulino Freire, nas proximidades do Placidina.

O aluno Pedro Henrique Luquete Soares surpreendeu a 
professora Isabel Eloisa Navarrete Catalan, da disciplina de 
Geografi a 

O professor Glauco Dias de Moraes, de 
Matemática, recebeu o carinho da aluna 
Ana Luiza Rosa Seixas

Diego Sone Borges Januário, estudante 
do Placidina, entregou um mimo para a 
professora Cristiane Branco de Andrade 
Longo, de Língua Portuguesa  

O mestre Enoque de Santana Sousa, da disciplina 
de Geografi a, foi homenageado pelo aluno Enrico 
Gagliano Lopes  

A homenagem feita para a professora Maria 
Celeste Manussakis Vaz Ferreira, de Matemática, 

veio da estudante Ana Luiza Rosa Seixas 

Hayan Ramos de Azevedo Lira entregou 
um mimo para a professora de Língua 

Portuguesa, Denise Magri Ismael Almeida 

O Dia do Professor foi celebrado pela 
professora Carla Souza do Nascimento 

Oliveira, do Ensino Fundamental I, junto com 
os pequenos Rafael e Aline Ciaccio Cabral  

Professora de Ciência Biológica, Janaína Souza 
Santos foi surpreendida com a visita do aluno 

Matheus Guimarães de Assis Moraes  

A professora Ana Lúcia Guimarães, de Inglês, foi 
pega de surpresa pela aluninha Isabela Bitencourt 

Camargo, com uma linda homenagem

 A educadora Samira Pagano, do Ensino 
Fundamental I, foi homenageada pelo 

aluno Rafael de Almeida Rodrigues  

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Coluna  
Prestes a completar 12 anos daqui a algumas semanas, a Plugado surge 
toda repaginada, junto com o novo projeto gráfi co de O Diário. Além da 
página impressa, aos sábados, o leitor pode conferir conteúdos exclusivos 
no site www.odiariodemogi.com.br com a mesma proposta de sempre: 
valorizar pessoas e talentos da nossa Cidade, além de destacar projetos 
relacionados à Educação. Uma coluna que cada vez mais se integra ao 
digital, e antenada em tudo que acontece nas mídias sociais.

QG   
A infl uenciadora digital e empresária 

Danubia Colmeal foi convidada a ter um 
espaço no Mogi Shopping para mostrar as 

novidades da moda. Em uma espécie de 
“closet”, Dan deu um toque personalizado 

em cada cantinho, e de forma digital, 
interage com os seus seguidores. No novo 
site do jornal O Diário, você pode conferir 

mais fotos da digital infl uencer  

DIVERSÃO
O pequeno Arthur 

Gomes no maior clima 
Os Vingadores, da 

Marvel Comics, com a 
máscara de um dos seus 

super-heróis favoritos, 
o Homem de Ferro, 

durante atividade on-line 
da escola infantil Educati  

LANÇAMENTO 
Recheado de fatos da história recente de Mogi, o livro “Urupema – Um passeio histórico por Mogi das 
Cruzes”, escrito pelo jornalista Chico Ornellas, foi lançado na semana passada em um coquetel que 
atendeu a todas as normas de segurança por conta da pandemia da Covid-19. Ao longo dos seus 55 anos 
de carreira, Chico colecionou vivência, sobretudo ouvindo e registrando testemunhos de protagonistas da 
história da Cidade. No clic de Henrique Lessa, o autor do livro está ao lado da mulher Nanci e dos netos 
Lucca e Pietro Cagnoni Arouche Ornellas.

PRÊMIO   
O programa jornalístico especial “Em Pauta”, sobre violência obstétrica, fi cou entre os fi nalistas do 
Expocom / Intercom, principal congresso de comunicação do Brasil. Desenvolvido pelos estudantes 
Ingrid Mariano, Fábio Palodette, Melissa Roberta e Daniela Souza, alunos do curso de Jornalismo da 
UMC, e sob a orientação do professor e mestre Hércules Moreira, o programa foi classifi cado entre 
os 5 melhores de todas as instituições de ensino superior da região Sudeste.

DIVULGAÇÃO: HENRIQUE LESSA

FOTOS - DIVULGAÇÃO E FILIPE ALMEIDA

DIVULGAÇÃO:
 PRISCILA LACERDA
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DIVULGAÇÃO - BIEL JOBS

Poste sua foto e legenda com a hashtag 
#replugado no Instagram, que você pode ser 

selecionado para estar aqui. 

Anna Flavia Macedo 
(@annafl avia.macedo) 

no Instagram: “My power”  

Ampliação  
Ontem, foi realizada a cerimônia de entrega 
da ampliação da Arena de Areia do Clube de 
Campo, que recebeu o nome do saudoso 
“Roberto da Silva Pires”, falecido em 2018.  Na 
ocasião, também teve início a “3ª Copa CCMC 
Beach Tennis Tour FPT”, torneio realizado em 
parceria com a Federação Paulista de Tenis 
(FPT).  

Vinhos  
O restaurante Bottega 3 lançou na última 
quarta-feira as noites de “Harmonização de 
Vinhos e Entradas”, com pães e antepastos, 
tábua de queijos com mel e bruschetta à 
pomodoro no cardápio, acompanhados de 
vinhos portugueses e argentinos. 

Solidariedade 
Segue até o hoje, das 10 às 20 horas, o Mega 
Bazar Outubro Rosa que as lojas Maria Coura 
e Rede Tranzação estão promovendo no 
Distrito de César de Souza em Mogi. Cestas 
básicas, fraldas, medicamentos e caixas de 
leite serão doadas para a Rede de Combate ao 
Câncer Guiomar Pinheiro Franco, que sofreu 
muito nos últimos meses com a pandemia. O 
bazar está instalado na rua Professor Dalmo 
Faria de Almeida, 180 (atrás da TV Diário).

EXPLORE   
Os “teachers” Vinicius Silva e Joel Rodrigues Alves falaram para a coluna que estão rolando ofi cinas 
gratuitas no Yázigi da Vila Oliveira. A ação promove as habilidades e o desenvolvimento das 
competências socioemocionais, e leva o nome de Yázigi Explore. Desenho, pintura, culinária, teatro, 
dança e robótica são algumas das atividades. Em tempo, o Yázigi está nos preparativos para o seu 
Halloween no próximo dia 30, com doações de alimentos e livros que serão destinados para a 
Associação São Lourenço  

odiariodemogi.com.br
Tem mais Filipe Almeida no nosso portal.
Use o leitor de QR Code do seu telefone.



Entrevista

Empreendendo
na pandemia

A pandemia trouxe novas dificuldades para o 
empreendedor de startup? O que mudou?

Os desafios de empreender são diversos, e re-
cursos financeiros são um dos maiores, o que no 
mundo das startups muitas vezes é resolvido com 
a chegada de investidores. Com a pandemia mui-
tos negócios tiveram que se reinventar para se 
adequar a situação, e no Empregga não foi dife-
rente. Nos meses iniciais do distanciamento tive-
mos um faturamento baixo, porém nos valemos 
do momento para tornar nosso negócio 100% di-
gital, o que trouxe a possibilidade de quebrar as 
barreiras regionais e passamos a atender em qual-
quer lugar do Brasil.

Como fazer as pessoas depositarem confiança 
e também dinheiro numa startup, empresa que 
está começando, quando o país e o mundo en-
frentam uma severa crise?

Com relação aos investimentos em startups 
no Brasil, a pandemia se mostrou quase nula. 
Segundo dados do mercado de Venture Capi-
tal do país, os investimentos de janeiro a abril 
foram 118% maiores em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2019. A confiança de investir em star-
tups advém do modelo de negócio muitas vezes 
enxuto e flexível que esse tipo de empresa apre-
senta. Claro que são necessários alguns quesi-
tos para se obter essa confiança, como mostrar 
que o negócio é lucrativo, escalável, e que po-
de crescer em pouco tempo após a investida.

Falando nisso, como projetar a escala do negócio 
num cenário como o atual?

Como disse, a pandemia nos trouxe outro ce-
nário de mercado independentemente do negó-
cio. Todos tiveram que se reinventar. No caso do 
Empregga, nosso modelo é projetado em escalar 
por meio de mulheres formadas em RH que têm 
a possibilidade de trabalhar 100% home office.

Como tem sido o suporte do Polo Digital ao 
longo dos últimos meses, quando distanciamento 
social e outras medidas de segurança foram im-
postas pelo novo coronavírus?

Estar incubados lá nos ajudou muito com re-
lação à redução de custos, pois não temos des-
pesas comuns como aluguel, o que dá um respi-
ro para qualquer negócio. A estrutura do Polo 
nos proporcionou a possibilidade de nos man-
ter em pé, bem como validar um de nossos pila-
res, a educação, por conta do estúdio super estru-
turado em que foi possível gravar cursos e trei-
namentos.

O Brasil tem hoje mais de 13 milhões de de-
sempregados. Esse cenário de incertezas configu-
ra um desafio para que vocês se estabeleçam no 
mercado?

Sem dúvidas, é um grande desafio. Mas enxer-
gamos também como uma grande oportunida-
de, pois o fato de ajudarmos o cliente a contra-
tar da maneira certa faz com que o negócio dele 
também cresça e, consequentemente, precise con-
tratar novamente. Nos meus 10 anos de experi-
ência na área, sempre enxerguei esse cenário co-
mo um paradoxo, pois os estudos sempre apon-
tam um grande número de desempregados, po-
rém as vagas de emprego coexistem no mesmo 
cenário. Minha visão sobre o desemprego é que 

empregos existem. O que falta é a qualificação 
dos profissionais.

Falando no mercado, como vocês enxergam 
Mogi das Cruzes neste quesito de ofertas e pro-
cura de empregos?

 Estamos numa grande cidade e um dos benefí-
cios disso é a pluralidade nas opções de empregabi-
lidade. Temos indústrias, agricultura, serviços e co-
mércio à disposição da comunidade. No entanto, 
a mão de obra especializada acaba migrando para 
São Paulo pela falta de oportunidades, além de ou-
tros quesitos como salários mais atraentes.

O que exatamente o Empregga faz? 
Contratar novos colaboradores é uma das maio-

res dores das empresas de pequeno porte. Isso se 
dá pelo fato do empresário fazer o processo sele-
tivo por conta própria, e quando isso ocorre ele 
se vale da maneira mais comum que é pedir indi-
cação para funcionários ou amigos, e pela falta de 
técnica durante o processo acaba contratando er-
rado, o que acarreta diversos problemas para sua 
empresa, como a alta rotatividade, por exemplo.
Com o Empregga, o empresário não mais precisa-
rá passar por isso.

Como tudo funciona?
Somos uma plataforma que conecta empresas 

de pequeno porte a profissionais de RH especia-
lizadas em recrutamento e seleção. O empresário 
que tiver uma vaga entra em nosso app ou site e 
solicita o atendimento de uma agente, que entra 
em contato para alinhar o perfil de candidatos 
desejados. Após esse primeiro passo ela dará ini-
cio ao processo seletivo que será feito de manei-
ra 100% online, e depois da entrevista o empre-
sário escolhe um dos candidatos.

odiariodemogi.net.br
Veja mais notícias em nosso portal,
use o leitor de QR Code do seu telefone

TIAGO OCANHA
Especialista em perfi l comportamental  e formado em Administração e Direito pela Universidade 

Braz Cubas, Tiago Ocanha coordena a própria startup e também dá consultoria para grandes 
empresas. Antes de fundar o Empregga, o mogiano esteve a frente de uma agência de empregos e 

acumulou 10 anos de experiências em gestão de pessoas e recrutamento e seleção.

Incubadas no Polo Digital de Mogi das Cruzes 
desde o início de 2020, várias startups precisaram 
mudar o modelo de seus negócios para continuar 
a crescer. Uma delas é o app/site Empregga, que 
oferece soluções de recrutamento e seleção para 
pequenas empresas. Nesta entrevista, Tiago 
Ocanha, que está à frente deste projeto, comenta 
que é possível crescer mesmo com a Covid-19. Uma 
das saídas é apostar no cenário digital e no sistema 
de trabalho home offi  ce.
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Empreendendo

que é possível crescer mesmo com a Covid-19. Uma 
das saídas é apostar no cenário digital e no sistema 
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a disposição horizontal do 
painel transmite sensação 
de espaço e coloca à vista 
do motorista a ‘ilha digi-
tal’, composta pelo Active 
Info Display e o novo sis-
tema multimídia VW Play, 
que fez sua estréia no Nivus. 
O VW Play conta com uma 
tela de 10,1 polegadas, total-
mente sensível ao toque, e 
que entrega o mais alto ní-
vel de informação, entrete-
nimento e conectividade. O 
VW Play também oferece a 
possibilidade de baixar apli-
cativos na VW Play Apps, 
além de configurar o perfil, 
vincular o celular por meio 
de Wireless App Connect e 
ainda programar o serviço 
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VW mostra o Taos, 
seu novo SUV médio

O Taos é o no-
vo SUV da família 
Volkswagen e se ca-
racteriza principal-
mente pelo design, 
tecnologia e segu-
rança. O modelo, 
que será fabricado 
na Argentina, vai ser 
lançado na América 
Latina a partir do segun-
do semestre de 2021. O de-
sign do Taos é um de seus 
pontos de destaque do mo-
delo. O carro possui uma si-
lhueta típica de SUV, que 
transmite uma imagem só-
lida e robusta, além de ga-
rantir espaço interno aos 
seus ocupantes. Nas laterais 
destacam-se as caixas de ro-
da “quadradas” com os can-
tos arredondados e para-cho-
ques “musculosos”, que re-
alçam e aumentam a sen-
sação de força do modelo. 
O Taos também se desta-
ca por sua frente elevada 
que, juntamente às fortes li-
nhas angulares no para-cho-
que, conferem a ele um de-
sign dinâmico e ágil. Como 
principal novidade, ele es-
treia a nova assinatura no-

turna da marca, que conec-
ta os faróis com uma linha 
de luz de LED que percor-
re a grade de um lado ao 
outro. Este elemento ressal-
ta a modernidade e tecnolo-
gia que caracterizam o no-
vo SUV. Esta nova identi-
dade de LED também pode 
ser encontrada nas lanternas 
traseiras do veículo. Desta 
forma, o novo Volkswagen 
Taos conta com um design 
único dentro da marca e do 
mercado.

No interior, a equipe de 
design da VW se inspirou 
em três conceitos-chave: pre-
mium, único e sofisticado. 
O design do volante traz 
a nova imagem da marca, 

FO
TO

S 
- 

D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

DISPUTA Feito na Argentina, o 

VW Taos chega em 2021 com 

munição para bater de frente com 

Jeep Compass e Ford Territory

de manutenção do carro.
Essa última tecnologia 

do Taos se completa com 
o Active Info Display, o pai-
nel digital de 10,25 polega-
das que oferece a possibili-
dade de personalizar as in-
formações que são mostra-
das, de acordo com o gosto 
do motorista. Além disso, o 
Taos possui um carregador 
de celular sem fio, que pos-
sibilita ao cliente carregar o 
celular sem a necessidade de 
usar um cabo. 

A tecnologia é outro pi-
lar da identidade do Ta-
os. O modelo é equipado 
com o renomado motor 250 
TSI que, combinado à sua 
plataforma, entrega uma 

performance superior e um 
menor consumo de combus-
tível. O motor, de 1.4 litro 
turbo, gera 150 cv de potên-
cia e é o mesmo usado em 
outros modelos da marca.

O novo Volkswagen Taos 
também é equipado com as-
sistentes de condução de úl-
tima geração, que oferecem 
o máximo de segurança aos 
ocupantes do veículo. 
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O Taos é o no-
vo SUV da família 
Volkswagen e se ca-
racteriza principal-
mente pelo design, 
tecnologia e segu-
rança. O modelo, 
que será fabricado 
na Argentina, vai ser 
lançado na América 
Latina a partir do segun-
do semestre de 2021. O de-
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ANUNCIE  3524-2460

REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
CONCOMITANTE COM A LICENÇA

DE INSTALAÇÃO
INOVAPRINT EDITORA E GRAFICA LTDA. 
Torna publico que requereu na Prefeitura 
Municipal de Itaquaquecetuba, através da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Saneamento, de forma concomitante a li-
cença prévia, licença de instalação e licença 
de operação para Impressão de material 
para outros usos, impressão de material 
para uso publicitário.

CONVOCAÇÃO DE RETORNO
AO TRABALHO

A empresa BOUTIQUE LAKE PA-
RADISE LTDA ME sob CNPJ  
26.656.672/0001-43, situada a Rua  
Engenheiro Candido do Rego Chaves 
- Bairro Barroso CEP - 08751-001 – 
MOGI DAS CRUZES/SP, convoca a Srª 
THAYNA APARECIDA SALES e a  Srª 
INGRITI SAIARA GOMES SILVA SAN-
TOS a comparecer na empresa no pra-
zo de 48hs.
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Nº 12649
NELSON NAOTAKE HAMURA, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (19/01/1987), residente e 
domiciliado Estrada Saburo Nakzato, 73501, Pindorama, Mogi das Cru-
zes, SP, filho de KAZUNORI HAMURA e de MATIKO SAWADA HAMURA.
ANNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão doméstica, nascida em Itapecerica da Serra, Itapecerica da 
Serra, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa 
e seis (14/12/1996), residente e domiciliada Estrada Saburo Nakzato, 
73501, Pindorama, Mogi das Cruzes, SP, filha de ANTONIO LAURENCIO 
DOS SANTOS e de MARIA MOREIRA FERREIRA.CONVERSÃO DE UNIÃO 
ESTAVLE ME CASAMENTO 

Nº 12652
CLAUDIO EDUARDO ADELAIDE, estado civil divorciado, profissão 
oficial de manutenção, nascido em São Paulo, São Paulo, SP no dia quinze 
de maio de mil novecentos e setenta e quatro (15/05/1974), residente e 
domiciliado Rua Manoel Fernandes, 132, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de TEREZINHA SEBASTIANA ADELAIDE SILVA.
SUELI ANTONIA DE MIRANDA SANTOS, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em Santa Cruz Cabralia, Santa 
Cruz Cabralia, BA no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e 
um (30/07/1981), residente e domiciliada Rua Manoel Fernandes, 132, 
Jundiapeba, Mogi das Cruzes, SP, filha de JULIO ANTONIO DE MIRANDA 
e de MARIZETE LIMA RIBEIRO. CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM 
CASAMENTO 

Nº 12657
MARCOS ANTONIO DA SILVA PINTO, estado civil divorciado, profis-
são , nascido em São Paulo, São Paulo, SP no dia cinco de agosto de mil 
novecentos e setenta e cinco (05/08/1975), residente e domiciliado na 
Rua Raimundo Glicério Augusto, 16, Parque São Martinho, Jundiapeba, 
Mogi das Cruze, SP, filho de OSWALDO DE SOUZA PINTO e de YOLANDA 
MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO.
MARIA APARECIDA DE ASSIS, estado civil divorciada, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em Alto do Piquiri, Alto do Piquiri, PR no dia oito 
de março de mil novecentos e sessenta e nove (08/03/1969), residente e 
domiciliada na Rua Raimundo de Célio Augusto, 16, Jundiapeba, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de SEBASTIÃO MACIEL DE ASSIS e de MARIA SOARES 
MACIEL. CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO 

Nº 12661
VINICIUS FRANCISCO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Itaquaquecetuba, Itaquaquecetuba, SP no 
dia vinte e cinco de agosto de dois mil e um (25/08/2001), residente 
e domiciliado na Rua Honduras, 432, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de ROGERIO BARBOSA DE SOUZA e de JULIANA FRANCISCA 
ROSA DE SOUZA.
MORGANA ALVES DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Suzano, Suzano, SP no dia dois de outubro de dois mil e dois 
(02/10/2002), residente e domiciliada na Rua Honduras, 432, Jundiapeba, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de RISIOMAR ALVES DE JESUS. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DISTRITO DE JUNDIAPEBA - ESTADO DE SP - Rodrigo Napolitano - Oficial
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Edital de Proclamas
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil Brasileiro

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Santo André, Santo André, SP no dia dois de abril de mil 
novecentos e setenta e nove (02/04/1979), residente e domiciliado na 
Avenida Reciere Bertaiolli Junior, 310, Parque das Varinhas, Jundiapeba, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de VANILTON HEITOR DE OLIVEIRA e de 
MARIA AUGUSTA DOS SANTOS OLIVEIRA.
LEDA CRISTINA SANTOS, estado civil viúva, profissão enfermeira, 
nascida em Ipiranga, Ipiranga, SP no dia primeiro de outubro de mil nove-

centos e setenta (01/10/1970), residente e domiciliada na Avenida Reciere 
Bertaiolli Junior, 310, Parque das Varinhas, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de PAULO THOMAZ DA SILVA e de MARIA FLORIANO DA SILVA. 

Nº 12653
MARCELO DOS SANTOS MONTONI, estado civil divorciado, profissão 
Açogueiro, nascido em Camocim de São Felix, Camocim de São Felix, PE 
no dia dez de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (10/01/1977), 
residente e domiciliado na Avenida José Antonio de Melo, 09, Jundiape-
ba, Mogi das Cruzes, SP, filho de BENEDITO DONIZETI DOS SANTOS 
MONTONI e de MARIA GASPAR DOS SANTOS MONTONI.
LILIAN VANESSA DO PRADO ALMEIDA, estado civil divorciada, 
profissão Maquiadora, nascida em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP 
no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta (22/12/1980), 
residente e domiciliada Avenida José Antonio de Melo, 09, Jundiapeba, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de JORGE DE ALMEIDA e de SILVIA DO 
PRADO CARDOSO. 

Nº 12658
JOAQUIM ALVES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em 
Itaquaquecetuba, Itaquaquecetuba, SP no dia trinta de dezembro de mil 
novecentos e cinquenta e nove (30/12/1959), residente e domiciliado na 
Avenida Japão, 545, Conjunto Santo Angelo, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de ALVINO ALVES e de ANA ACASSIA ALVES.
SANDRA APARECIDA CELESTINO, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Biritiba Mirim, Biritiba Mirim, SP no dia doze de fevereiro de 
mil novecentos e sessenta e sete (12/02/1967), residente e domiciliada na 
Avenida Japão, 545, Conjunto Santo Angelo, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de GÉRALDO CELESTINO FILHO e de LUIZA MARIA CELESTINO. 

Nº 12662
WILLIAM DONIZETI DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em Mogi das Cruze, Mogi das Cruzes, SP no dia dez de 
novembro de mil novecentos e oitenta (10/11/1980), residente e domiciliado 
na Avenida Lourenço de Souza Franco, 870, bloco 02 apartamento 12, 
Jundiapeba, Mogi das Cruzes, SP, filho de BENEDITO CARLOS DA SILVA e 
de IVETE FERNANDES DA SILVA.
FRANCISMAR ALMEIDA PAULA, estado civil divorciada, profissão técnico 
em enfermagem, nascida em Suzano, Suzano, SP no dia quinze de novembro 
de mil novecentos e setenta e cinco (15/11/1975), residente e domiciliada na 
Rua Lourenço de Souza Franco, 870, bloco 02 apartamento 12, Jundiapeba, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de ISMAR FRANCISCO DE PAULA e de MARLI 
DO CARMO DE ALMEIDA PAULA. CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM 
CASAMENTOSCHINCARIOL LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 

Nº 12647
KLEBER FRANCISCO, estado civil viúvo, profissão Pedreiro, nascido 
em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e três de outubro 
de mil novecentos e setenta e três (23/10/1973), residente e domiciliado 
na Avenida João de Souza Franco, nº 601, BL A Ap 13, Jundiapeba, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de BENEDITO FRANCISCO e de MARLENE 
DAS DORES FRANCISCO.
AMANDA ILDEFONSO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e 
sete de setembro de mil novecentos e noventa e sete (27/09/1997), 
residente e domiciliada na Avenida João de Souza Franco, nº 601, BL 
A Ap 13, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, SP, filha de FABIANO FERREIRA 
DA SILVA e de SILMARA ILDEFONSO. CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
EM CASAMENTO 

Nº 12655
ARTHUR EDUARDO NUNES SIMÃO DA SILVA, estado civil solteiro, 

profissão auxiliar de limpeza, nascido em Itaboraí, Itaboraí, RJ no dia vinte 
e três de abril de mil novecentos e noventa e dois (23/04/1992), residente 
e domiciliado na Estrada do Riacho, 199, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, SP, 
filho de SEVERINO SIMÃO DA SILVA e de ADRIANA NUNES DOS SANTOS.
KARINA SILVINO DE MELLO CAMPOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP no dia três de 
março de dois mil (03/03/2000), residente e domiciliada na Estrada do Rio 
Abaixo, 199, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, SP, filha de GILMAR DE MELLO 
CAMPOS e de MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA SILVINO.CONVERSÃO 
DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO 

Nº 12659
ANDERSON CHRISTIANO, estado civil solteiro, profissão ferroviário, 
nascido em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e seis 
de março de mil novecentos e oitenta e dois (26/03/1982), residente e 
domiciliado na Rua Cecilia da Rocha, 459, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de CLOVIS CHRISTIANO e de MARIA APARECIDA BARBOSA 
CHRISTIANO.
DEBORA DOS SANTOS SABINO, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de logistica, nascida em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP no dia três 
de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (03/10/1987), residente e 
domiciliada na Rua Cecilia da Rocha, 459, Jundipaeba, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de SEBASTIÃO APARECIDO SABINO e de RUBENITA ALVES 
DOS SANTOS SABINO. 

Nº 12654
ALMIR MORAES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante, 
nascido em Guaianases, Município de São Paulo, Guaianases, Município 
de São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (11/09/1995), residente e domiciliado na Rua Benedito José 
Pacheco, 70, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, SP, filho de ADEMIR CARLOS 
DA SILVA e de CELIA APARECIDA MORAES DA SILVA.
ALINE BORGES FREIRE DE JESUS, estado civil solteira, profissão ope-
radora de caixa, nascida em Itaquera, Município de São Paulo, Itaquera, 
Município de São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos 
e noventa e seis (25/05/1996), residente e domiciliada na Rua Benedito 
José Pacheco, 70, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, SP, filha de NATANAEL 
FREIRE DE JESUS e de ANDREIA SOBRINO BORGES DE JESUS. 

Nº 12656
WALISSON RODRIGUES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão 
fiscal de loja, nascido em Arujá, Arujá, SP no dia nove de julho de mil nove-

centos e noventa e três (09/07/1993), residente e domiciliado na Avenida 
Talete Maccio, 165, A, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, SP, filho de WILSON 
RODRIGUES DE JESUS e de MARIA REGINA RODRIGUES DE JESUS.
MAYRA NASCIMENTO FERREIRA COSTA, estado civil solteira, 

profissão analista de processos, nascida em Mogi das Cruzes, Mogi das 
Cruzes, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa 
e nove (16/11/1999), residente e domiciliada na Avenida Talete Maccio, 
Jundiapeba, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSEILTON FERREIRA COSTA 
e de OCELIA PEREIRA DO NASCIMENTO. 

Nº 12660
ÉRICK LEONARDO ALVES CLARO, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP no dia vinte 
e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e um (25/10/1991), resi-
dente e domiciliado na Rua Leoporino Campos Leite, 67, Jundiapeba, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de NILTON CLARO e de ANA MARIA ALVES CLARO.
DAYANA REZENES MAGALHÃES COSTA, estado civil solteira, 
profissão depiladora, nascida em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 
SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e três 
(25/08/1993), residente e domiciliada na Rua Leoporino Campos Leite, 67, 
Jundiapeba, Mogi das Cruzes, SP, filha de ADILSON SERGIO DA COSTA 
e de LUCIA REZENES MAGALHÃES COSTA. CONVERSÃO DE UNIÃO 
ESTAVEL EM CASAMENTO 

Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.

Lavro o presente para ser afixado em Cartório e publicado pela Imprensa Local.
(O Diário)

Nº 4879
Matrícula: 114959 01 55 2020 6 00032 110 0004879-41 Faço saber que pretendendo converter a união 
estável em casamento de conformidade com o artigo 1723 e seguintes da lei 10.406/2002, tendo sido 
apresentados os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
EDVAL ALCANTARA, profissão autônomo, estado civil divorciado, nascido no Município de Itapeva, Es-
tado de Minas Gerais, no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (28/09/1975), 
residente e domiciliado Rua Joaquim de Almeida Totte nº66, Jardim Alvorada A, Biritiba-Mirim, Estado 
de São Paulo, filho de FLORIVAL ALCANTARA e de EVA PEDROSO ALCANTARA.
LUCIANA MARIA DE AMAZONAS, profissão ajudante geral, estado civil solteira, nascida no Município 
de Registro, Estado de São Paulo, no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e setenta e cinco 
(24/08/1975), residente e domiciliada Rua Joaquim de Alemida Totte 66, Jardim Alvorada A, Biritiba-Mi-
rim, Estado de São Paulo filha de ANTONIO DE AMAZONAS e de ZENAIDE JANOARIO DE AMAZONAS.

ISENTO DE SELOS E EMOLUMENTOS
Biritiba Mirim, 19 de outubro de 2020

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BIRITIBA MIRIM COMARCA DE MOGI DAS CRUZES, ESTADO DE SÃO PAULO
Fabiane Queiroz Mathiel Dottore - Oficial

Av. Reinaldo Benedito de Melo, 90, Centro, Biritiba Mirim Tel. 4692-8265
Edital de Proclamas

Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.

Lavro o presente para ser afixado em Cartório
e publicado pela Imprensa Local (O Diário).

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Biritiba Mirim Comarca de Mogi das Cruzes Estado de São Paulo.
EUGENIO RODRIGUES
DE MORAIS JUNIOR   

Oficial Substituto

Nº 3519
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1.525, números I, lil e IV, do Código Civil Brasileiro e 
desejam se casar:
GUSTAVO FARIA PEIXOTO, estado civil solteiro, de nacionalidade bra-

sileira, profissão assistente de logistica, nascido em Mogi das Cruzes, SP, 
no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e seis (04/03/1996), 
residente e domiciliado Rua Maria do Nascimento Boz Vidal, 2198, Vila
Suissa, Mogi das Cruzes, SP, filho de NILSON ROBERTO PEIXOTO e de 
CRISLEY SILVA DE FARIA.
JOYCE FERREIRA PINTO DOS SANTOS, estado civil solteira, de 

nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, nascida em Mogi das 
Cruzes, SP, no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis 
(13/02/1996), residente e domiciliada Rua Antônio Gonçalves dos Santos, 
40, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de ADMILSON PINTO DOS
SANTOS e de ELOIZA FERREIRA DOS SANTOS.

Mogi das Cruzes, 22 de outubro de 2020

Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. 

Lavro o presente para ser  afixado em Cartório
durante o prazo legal e publicado

na Imprensa Local.
(O Diário de Mogi)

MAURO BARRIONUEVO BERTOCHI
Oficial

REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE SABAÚNA, COMARCA DE MOGI DAS CRUZES, ESTADO DE SÃO PAULO
Mauro Barrionuevo Bertochi - Oficial

Edital de Proclamas

Nº 3518
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os docu-

mentos exigidos pelo art. 1.525, números I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro e desejam se casar:
MARCO AURELIO DE LIMA, estado civil divorciado, de nacionali-
dade brasileira, profissão administrador, nascido em São Paulo, SP, no 
dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e um (05/03/1981), 
residente e domiciliado na Rua Adelino Brandão, 98, Ap 43, Vila 
Suissa, Mogi das Cruzes, SP, filho de MARIO JOSÉ DE LIMA e de 
MARILIA MESTRE LIMA
NATHALIA GOMES, estado civil divorciada, de nacionalidade bra-

sileira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia sete 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (07/12/1984), 
residente e domiciliada na Rua Adelino Brandão, 98, Ap. 43, Vila 
Suissa, Mogi das Cruzes, filha de ISMAEL CARLOS GOMES e de 
CELINA DE BARROS GOMES.

Mogi das Cruzes, 19 de outubro de 2020

Nº 3520
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os docu-

mentos exigidos pelo art. 1.525, números I III IV, do Código Civil 
Brasileiro e desejam se casar:
RODRIGO SPURIO VIEIRA, estado civil solteiro, de nacionalidade 
brasileira, profissão auxiliar de produção, nascido em Guararema, 
SP, no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (17/12/1994), residente e domiciliado Rua Bonita,, 169, Vila 
São Paulo, Mogi das Cruzes, SP, filho de REGINALDO NERES VIEIRA 
e de MYRIAN DE SOUZA SPURIO VIEIRA,
SARAH JULIE PEREIRA PONTE, estado civil solteira, de naciona-

lidade brasileira, profissão do lar, nascida em Mogi das Cruzes, SP, 
no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e cinco 
(23/08/1995), residente e domiciliada Rua José Osório Valle, 83, Vila 
Suissa, Mogi das Cruzes, SP, filha de WILLIAN PEREIRA PONTE e de 
BERENICE EULALIA DOMINGUES PONTE.

Mogi das Cruzes, 21 de outubro de 2020
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Novo oponente entrou em quadra e se-

gue desafiando o esporte. Em março, as 

competições foram interrompidas, num 

esforço para frear o coronavírus. Hoje, 

treinos e jogos são retomados, mas, per-

sistem os reflexos do baque da Covid-19. 

Neste cenário ainda incerto, o basque-

te e Mogi das Cruzes não são exceções. 

No início do ano, o treinador do Mogi Bas-

quete, Jorge Guerra, o Guerrinha, não po-

dia prever a pandemia, mas sabia que esta-

va diante de grande desafio quando mos-

trou desejo em renovar o contrato: rees-

truturar um time de grande importância 

para a cidade, em meio a inúmeros obs-

táculos, como perda de patrocínios e a 

saída de jogadores. Adversidades agora 

ainda mais difíceis de serem superadas.

Como o esperado, o período de inati-

vidade trouxe impactos significati-

vos. A pandemia também é senti-

da no bolso, trazendo mais limitações.

O Mogi segue na disputa do Campeona-

to Paulista. O time se classificou na tercei-

ra posição da Chave A. Em entrevista a O Di-

ário, Guerrinha elenca contratempos e apon-

ta expectativas para o Paulista e o NBB, além 

de reforçar a importância de seguir na “luta”, 

independentemente das dificuldades.

FÁBIO PALODETTE
REPÓRTER

odiariodemogi.com.br
Veja mais notícias em nosso portal,
use o leitor de QR Code do seu telefone



“Estamos encarando os 
próximos jogos como uma 
grande missão. Essa é uma 
temporada muito atípica, não 
só para o Mogi Basquete, mas 
para todas as equipes. Pre-

cisamos lembrar 
que nosso time 
já estava sofren-
do, principal-
mente com a saí-
da do patrocina-
dor máster, que 
ainda não foi re-
posto”, ilustra 
Guerrinha.

O coman-
dante apresen-

ta o que tem sido trabalhado 
em meio aos desafios da pan-
demia de Covid-19. “Temos 
buscado patrocinadores me-
nores, mídias pontuais e atu-
ar com elenco reduzido”, cita 
ao acrescentar que este é um 
momento difícil, que deman-
da seriedade, empenho e de-
dicação, dentro e fora da qua-
dra. Nas palavras do técnico, 
esta “é a temporada em que 
todos os envolvidos no time 
estão trabalhando mais, mes-
mo ganhando menos, em bus-
ca do sucesso coletivo”, fator 

que será determinante para a 
aguardada reestruturação.

No ano passado, o Mo-
gi sofreu duas enormes bai-
xas: o ala Shamell e o pivô JP 
Batista, pilares da equipe que 
foi terceira colocada no NBB 
2018. Recentemente houve a 
baixa do ala-pivô Luís Gru-
ber, que segue em trabalho 
de reabilitação pós-cirurgia de 
um ligamento.

Do outro lado, a equipe 
recebeu neste mês os refor-
ços dos alas Rafael Previatti 
(URU) e Dominique Coleman 
(EUA), e treinou, pela primei-
ra vez, com o elenco comple-
to, em 12 de outubro.

“São jogadores jovens que 
têm se adaptado bem. O Ra-
fael segue sendo trabalhado 
enquanto o norte-america-
no Coleman já é um jogador 
pronto, no estilo dos EUA, 
com ótimo desempenho físi-
co e técnico,  está animado e é 
a aposta para resolver um dos 
diversos problemas”, antecipa 
ao acrescentar que “com cer-
teza, os dois vão ajudar mui-
to nas próximas temporadas”. 

Para Guerrinha, a palavra-
-chave para melhorar o de-

sempenho é “entrosamento”: 
“Isso deveria vir de várias 
temporadas, mas nos últimos 
três anos temos começado o 
elenco praticamente do ze-
ro, o que dificulta ainda mais. 
Mas desta vez estamos conse-
guindo nos entrosar mais ra-
pidamente”.

Questionado sobre novi-
dades na equipe, o técnico fri-
sa que o Mogi hoje tem ne-
cessidades que só poderão ser 
sanadas com maior aporte fi-
nanceiro.

“Precisamos de dois joga-
dores, um lateral e um pivô. 
Só teremos novidades na hora 
que tivermos patrocínio agre-
gado, já que, administrativa-
mente, a equipe tem a respon-
sabilidade de trabalhar em ci-
ma de uma planilha”, diz.

Em meio ao novo normal, 
a equipe segue uma série de 
regras. Antes dos treinos, to-
do o elenco é testado para a 
Covid-19 – e todos deram ne-
gativo até agora. 

Mesmo em meio aos 
obstáculos, a expectativa de 
Guerrinha para o Campeona-
to Paulista é de uma participa-
ção competitiva. “Difícil ficar 

no pódio, já que há equipes 
por aí investindo muito mais, 
com jogadores prontos; mas 
a briga pelo grupo intermedi-
ário segue”, conta. O mesmo 
vale para o NBB, previsto pa-
ra começar em novembro.

Guerrinha mantém seu 
desejo de continuar no time. 
“É um orgulho muito gran-
de poder trabalhar e prestar 
meus serviços para uma equi-
pe como o Mogi, que sempre 
esteve entre os melhores, não 
só de São Paulo, mas do Bra-
sil e até das Américas”.

Outro ponto destacado 
pelo comandante é o vazio 
deixado pela ausência da tor-
cida nos jogos, que atualmen-
te segue proibida. “Esse é um 
ponto muito triste para nós. A 
vibração dos torcedores é um 
de nossos grandes trunfos. Jo-
gar no nosso ginásio, tendo 
nossa torcida, é um fator que 
nos empurra. Quem nos as-
siste participa, incentiva e às 
vezes até critica. Mas na ho-
ra certa, tudo isso é muito im-
portante”, pontua Guerrinha. 
“Ma sabemos que é um mo-
mento de transição e que logo 
estaremos juntos”, diz.

Essa é a temporada 

que estamos trabalhan-

do mais, mesmo ganhan-

do bem menos, em busca 

do sucesso coletivo
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80 anos 
de reinado

Pelé está mais próximo 
de Deus. E isso nada tem 
a ver com os 80 anos que 
completou nesta sexta-fei-
ra, dia 23. O Rei do Fute-
bol chega bem ao octogési-
mo aniversário. De sua ca-
sa, no Guarujá, onde pas-
sa a maior parte do tem-
po, Pelé manda um recado 
para os fãs no mundo to-
do por meio de um vídeo 
de 3min57s. Ele queria re-
ceber jornalistas e amigos, 
como fez quando comple-
tou 50 anos do seu milési-
mo gol, marcado em 1969, 
aos 29 anos. Mas a pande-
mia brecou qualquer ini-
ciativa desse tipo. 
Aos 80, Pelé é grupo de 
risco e sabe que tem de se 
isolar, coisa que nunca fez 
desde que deixou Três Co-

rações, em Minas Gerais, 
passando por Bauru até 
chegar a Santos, onde ga-
nhou o mundo. Pelé es-
tá quietinho em seu canto, 
como imagina ficar um dia. 
Sua maior paixão hoje não 
é mais a bola, mas é a fa-
mília, os filhos e os netos. 
Pelé gosta de ficar rodeado 
de pessoas. 
Como disse no vídeo en-
viado na quarta-feira, che-
ga aos 80 bastante lúcido. 
“Agradeço a todos os que 
me mandaram cumprimen-
tos. Agradeço a Deus pela 
saúde de chegar aqui lúci-
do... não muito inteligente, 
mas lúcido”, brinca 
Em suas três respostas 
curtas a perguntas de um 
interlocutor, Pelé lembra 
de Deus, agradece tudo 

o que Ele lhe proporcio-
nou na vida desde peque-
no, quando deu os primei-
ros chutes numa bola e pa-
no e foi levado pelas mãos 
de Waldemar de Brito, en-
tão técnico do Baquinho, 
seu time em Bauru, ao San-
tos com 15 anos. “Quando 
for para o céu, espero que 
Deus me receba da mesma 
maneira que todos me rece-
bem hoje pelo nosso queri-
do futebol.” 
Pelé fala em nome de Deus 
para agradecer tudo o que 
ganhou na carreira. Só Co-
pas do Mundo ele tem três 
no currículo das quatro que 
disputou. Fez 1.283 gols e 
colocou o Brasil no lugar 
mais alto do pódio quando 
o assunto é Mundiais. An-
tes de Pelé, a seleção brasi-

leira não tinha vencido ne-
nhuma Copa. Durante sua 
trajetória no futebol, ga-
nhou três (1958, 1962 e 
1970). Depois dele, o Brasil 
festejou duas apenas (1994 
e 2002). E olha que ele pa-
rou de jogar em 1977. Aos 
80, ele se permite dizer que 
até ficou com raiva de al-
guns jornalistas que inven-
tavam coisas a seu respei-
to nessa trajetória e de ri-
vais que tentaram tirá-lo do 
controle em campo Disse 
que errou muito pouco na 
vida. Sua mensagem é de 
otimismo, de agradecimen-
to e também de reconheci-
mento por tudo o que fez. 
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