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ESPORTE 12

Mogi Futsal fica 
como vice da 
Copa da 
Liga Paulista

Servidores 
doam 70 
cobertores 
ao Fundo

5ª Galinhada 
do Saci

INVERNO SOLIDÁRIO

10

06

Com queda de casos da 
Covid, Caio Cunha foca no 
pedágio na Mogi-Dutra

 EXCLUSIVA PÁGINAS 02, 03 E EDITORIAL

Veja a 
programação religiosa 
e o que estará aberto 
neste feriado.  Mogi ganha 

primeiro Centro 
de Treinamento 
de Kickboxing

Mogi das Cruzes 
celebra dia 
de Sant’Ana

Comtur aprova 
reforma da Estação 
Central em Guararema

FUTURO OLÍMPICO

FERIADO

INVESTIMENTO
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05

08

PEDRO HENRIQUE

GUSTAVO NUNES

DIVULGAÇÃO

Dia D de vacinação é 
hoje (24)

ACMC faz campanha 
do Dia dos Pais

GUARAREMA 

MOGI

10

10

Essa é a terceira ação da campanha 
de imunização na cidade.

Campanha incentiva compra no 
comércio local.

Vacinou: Pizza grátis 
na Domino’s

INCENTIVO 11

REPRODUÇÃO

Convidado
da semana

Artigo do

Sucessão 
familiar 
(Parte I)

09

DIRETOR: JUNIOR SIQUEIRA

Convidado: 
Wilson Bego

100
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Planos anunciados com fidelidade de 12 meses, consulte opções para planos sem fidelidade. Instalação sujeita a 
cobertura e viabilidade técnica. Taxa de instalação promocional isenta, mediante aprovação cadastral. Instalações 
válidas para até 300 metros da caixa de distribuição de internet, caso de medida superior à instalação não pode ser 
realizada. Velocidade nominal do plano garantida de acordo com as regras da Anatel na entrega a cabo no seu 
roteador. Chamadas para móvel local fora do plano: R$ 0,70/min. Chamadas para móvel longa distância fora do plano: 
R$ 0,99/min. Valores anunciados válidos para contratações realizadas até 30/09/21. VALORES E CONDIÇÕES 
VÁLIDOSVÁLIDOS PARA NOVAS CONTRATAÇÕES. *Consulte disponibilidade para o Wi-fi grátis. **A velocidade de navegação 

do Wi-fi está sujeita a variações, consulte a equipe para mais informações.

24.07.2021 A 30.07.2021 
ANO 15 | EDIÇÃO 724

Entrevista exclusiva. Prefeito de Mogi das Cruzes fez balanço 
de 6 meses de governo, falou de vacinação e disse que seu foco é 
governar. Ontem, ele disse que pedágio é um “insulto”.



Cidades O NOVO2
EDIÇÃO 724 — SÁBADO | 24.07.2021 A 30.07.2021

NÃO DEIXE AS OLHEIRAS TIRAREM VOCÊ DO SEU MELHOR!
FAÇA O MELHOR TRATAMENTO PARA OLHEIRAS

AGENDE A SUA CONSULTA !

(11) 97290-7303 

Dra Maria Isabel Sterse
Biomédica Esteta
CRBM 4292

Rua Plínio Freire, 80,
Centro - Guararema 

prefeito de Mogi 
das Cruzes, Caio 
Cunha (Podemos), 
43 anos, esteve na 

terça-feira (20) na Redação 
do jornal O Novo, onde con-
cedeu entrevista exclusiva 
numa live com transmissão 
ao vivo pelo Facebook. Du-
rante o bate-papo, ele fez 
um balanço desses seis me-
ses de mandato e falou so-
bre Saúde e Pandemia/Va-
cinação, Assistência Social, 
Comércio, Infraestrutura, 
Obras e Mobilidade Urba-
na, Economia, Esportes, 
Segurança Pública, Pedágio 
na Mogi-Dutra, Desenvolvi-
mento Industrial e Política. 

Eleito com 58,39% dos vo-
tos no segundo turno em 2020, 
Caio Cunha disse que governar 
a cidade em meio à pandemia 
do novo coronavírus tem sido 
um grande desa� o que exige 
muita sensibilidade nas toma-
das de decisões, principalmen-
te por estar lidando com vidas, 
apesar de sempre se manter 
atento aos dados, números 
e evidências. “Hoje, estamos 
num período de calmaria, mas 
passamos 26 dias acima de 
100% de lotação de leitos e é 
muito doloroso acordar e pen-
sar: será que alguém � cou sem 
atendimento?”, frisou. 

Para ele, o Hospital Munici-
pal de Brás Cubas, construído 

na gestão de Marco Bertaiolli 
(PSD), se tornou fundamen-
tal não só aos mogianos, mas 
a todos os moradores do Alto 
Tietê: “Nós o adaptamos e ele 
se tornou referência. Tanto que 
chegamos a atender cerca de 
50% de pessoas de outras cida-
des aqui em Mogi. Foram mais 
de 57 mil atendimentos só de 
Covid-19”, acrescentou. 

O prefeito admitiu que, devido 

à suspensão dos atendimentos de 
especialidades pelo Governo do 
Estado, houve muitas reclama-
ções, mas atualmente a situação 
está controlada e, em paralelo à 
questão da Covid-19, já está sendo 
possível diminuir a � la, que estava 
muito grande: “Queremos zerar a 
� la de exames e especialidades e, 
gradativamente, os hospitais mu-
nicipais e estaduais já estão voltan-
do a executar as cirurgias eletivas”, 
adiantou.

Com a diminuição de leitos de 
internação pela Covid-19, que, até 
sexta-feira (23), estava em 27,1% 
(enfermaria) e em 40,2% (UTI), a 

tendência é que as coisas se nor-
malizem em breve.   

Vacinação
Com quase 50% da popu-

lação vacinada, o prefeito hoje 
respira um pouco mais alivia-
do. No começo, foram muitos 
problemas, não havia agenda-
mento online; e as � las eram 
enormes. “Criamos um sistema 
de agendamento caseiro e isso 
trouxe muitas reclamações. 
Mas agora já melhoramos a 
plataforma, ampliamos o sis-
tema em 320%, que recebeu 
melhorias nos servidores, com 
mais memória, pois antes caia 
muito. Temos ainda um esque-
ma onde as vacinas chegam e 
já são liberadas logo. Mas que-
ro tranquilizar todo mundo de 
que todos serão vacinados e 
acreditamos que até dezembro 
toda a população já estará imu-
nizada”, garantiu. 

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 283.667 
doses da vacina contra a Co-
vid-19, das quais 212.308 pri-
meiras doses, 61.434 segundas 
doses e 9.925 doses únicas. 

Assistência Social
Segundo Caio, na área de As-

sistência Social, a cidade criou o 
programa “Mogi Contra a Fome”, 
que, junto ao Fundo Social de 
Solidariedade, atendeu mais de 
13 mil pessoas, com cerca de 

500 toneladas de alimentos. Mas 
o destaque � cou mesmo para o 
Auxílio Emergencial Municipal: 
“Foi algo diferencial e históri-
co em nossa cidade, tanto para 
atender pessoas em vulnerabili-
dade, quanto para as empresas 
do Simples Nacional (microem-
preendedores). Nós atendemos 
cerca de 32 mil famílias, ou seja, 
mais de 100 mil pessoas, todas 
cadastradas no CadÚnico. Gas-
tamos R$ 16 milhões com auxí-
lios, isso fora os programas cria-
dos pelos governos Estadual e 
Federal”, explicou.

Comércio 
Para amenizar as perdas 

dos comerciantes com as me-
didas restritivas impostas pela 
pandemia do novo coronaví-
rus, o governo de Mogi prorro-
gou os pagamentos do IPTU e 
ISS e criou o Auxílio Empresa-
rial. “Nosso polo empresarial 
vem dando suporte nesse mo-
mento de retomada”, disse.

Infraestrutura
Com relação à infraestrutu-

ra da cidade, Caio Cunha ad-
mitiu que não conhecia alguns 
pontos da cidade, tanto que faz 
visitas regulares aos bairros. 
“Foi por isso que começamos 
nosso governo atendendo a 
bairros afastados do centro. 
Nós invertemos a lógica e colo-
camos 600 lâmpadas de led no 

Piatã e em Jundiapeba; � zemos 
mutirões semanalmente em to-
dos os bairros, com iluminação, 
tapa-buracos, pavimentação, 
limpeza. “Nosso governo preza 
por ouvir as pessoas para po-
der atendê-las”. 

Esportes    
Em ano de Olimpíadas, Mogi 

tem orgulho de seus atletas e, 
infelizmente, pouca gente sabe 
e conhece esses nomes. Para o 
prefeito, falta divulgação: “Temos 
uma atleta de boxe, a Graziele 
Jesus, 30 anos, que foi para as 
Olimpíadas de Tóquio; a equipe 
de Futsal de Mogi foi vice-cam-
peã da Copa Paulista. Nós que-
remos dar destaque, não só ao 
basquete, mas a todas as moda-
lidades, e não � zemos cortes de 
verbas, continuamos investindo, 
apesar da pandemia. Hoje, nós 
queremos que o esporte seja 
uma referência, atendendo to-
das as camadas da sociedade. 
Porque ele é fundamental”.

O NOVO

Caio Cunha 
faz balanço de 
governo e 
comemora queda 
nos casos
de Covid-19
Pandemia. Entrando num período 
de calmaria, prefeito de Mogi cita 
a diminuição de leitos, elogia o 
atendimento no Hospital Municipal e 
diz que governo gastou R$ 16 milhões 
com assistência social

O

Exclusiva. Caio Cunha no estúdio de gravação do jornal O Novo, durante live na terça (20)

Vania Sousa
editor@onovo.com.br

Hoje, estamos 
num período de 
calmaria, mas 
passamos 26 dias 
acima de 100% de 
lotação de leitos

Escaneie e acesse a 
entrevista completa
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Prefeito diz que pedágio na Mogi-Dutra é 
“absurdo” e que seu foco é governar Mogi
Futuro. Caio Cunha trava briga jurídica com a Artesp e adianta que não pretende se candidatar a deputado em 
2022: “Quero ser o melhor prefeito de Mogi” 

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Caio Cunha, fez questão 
de explicar os motivos das 
obras na rotatória da Peri-
metral (na altura do Hospital 
Luzia - SUS), que, segundo 
ele, devem melhorar em 80% 
a � uidez do trânsito. “Uma 
outra mudança que será fei-
ta é na rotatória do Habib’s, 
muito antiga, que hoje conta 
com oito semáforos. Isso não 
tem lógica. Nós esperamos 
entregar essas melhorias até 
o � nal do ano”, garantiu.  

Já sobre as obras do Semae, 
Caio contou que existem reser-
vatórios que não têm água, pois, 
apesar de construídos, o líquido 
não chega até eles. “Mogi perde 
quase 50% de água, isso é um 
suicídio, estamos jogando qua-
se R$ 20 milhões no lixo e pre-
cisamos recuperar isso”, lamen-
tou, dizendo que está sendo 

Vania Sousa
editor@onovo.com.br

feito um trabalho intenso para 
sanar esses problemas.

Caio Cunha enfatizou, ain-
da, que conseguiu economizar 
R$ 26 milhões na Prefeitura e 
quase R$ 7 milhões no Semae. 
“Montamos uma comissão de 
avaliação de contratos e come-
çamos a negociar. Não foi difí-
cil, foi trabalhoso. Só fechamos 
algumas torneiras e enxugamos 
alguns setores”, contou. 

Segurança Pública  
Apesar de ter uma equipe de 

Guarda Municipal (GCM) trei-
nada e uma Polícia Militar que 
precisa de efetivo, hoje, esses 
pro� ssionais têm sido “babás 
de marmanjos”, que fazem aglo-
merações todos os � ns de sema-
na. “Eu perco pro� ssionais que 
poderiam estar impedindo a 
criminalidade, para cuidar des-
sas aglomerações”, disse, acres-
centando que foram recebidas 
três emendas de deputados 
para compra de equipamentos 

e tecnologia para o setor: “Fo-
ram mais de R$ 15 milhões em 
emendas”.

Indústria e pedágio
Durante a entrevista, Caio 

Cunha reiterou que já está fe-
chada a vinda da empresa mul-
tinacional Ball, que vai gerar 100 
vagas de emprego para a cidade. 
“É uma empresa da área agríco-
la que virá para Mogi junto com 
outras. Estamos trabalhando 
para isso. Mas hoje temos em 
nosso encalço o tal do pedágio 
na Mogi-Dutra, uma decisão da 
Artesp; mas não aceitamos isso, 
tanto que já entramos na Justi-
ça. Apesar de o pedágio trazer 
verba para as cidades, esse vai 
separar distritos e até bairros. 
Isso é um grande absurdo e va-
mos derrubar essa cobrança”, 
considerou.

 
Política 
Com relação ao seu relacio-

namento político com o Gover-

no do Estado e os deputados da 
região, Caio Cunha foi enfático: 
“Meu relacionamento com as 
esferas de poder tem sido de 
muito respeito, apesar da ques-
tão do pedágio. E é importante 
frisar que nós estamos indo 
contra uma ação do Estado, 
mas estamos dispostos a irmos 
até o � m. Quanto ao Governo 
Federal, nós conseguimos um 
recurso de R$ 50 milhões com o 
setor de Desenvolvimento para 
a pavimentação de Jundiapeba. 

Mas quando o assunto foi 
sobre suas pretensões políticas, 
Caio foi enfático ao dizer   que 
seu foco hoje é ser “o melhor 
prefeito de Mogi das Cruzes”, 
tratando muito bem a cidade. 
“Eu não saio de maneira ne-
nhuma candidato a deputado 
(em 2022); vou continuar sen-
do prefeito nesses quatro anos, 
e, se for da vontade de Deus e 
consequência de um bom tra-
balho, por mais quatro anos, 
quem sabe”, admitiu. 

#GUARAREMACONTRACOVID19

24DIA
SÁBADO

9H ÀS 16H

SOMENTE COM
AGENDAMENTO

CONFIRMADO

COMPAREÇA NO

HORÁRIO AGENDADO!

PODE FICAR TRANQUILO(A) !

TODAS AS VACINAS

SÃO SEGURAS E SEM

CONTRAINDICAÇÃO.

#VEMVACINAR

PAU D’ALHO

1ª DOSE
DE 30 A 34 ANOS

PESSOAS

CENTRAL

1ª DOSE

 PESSOAS DE 37+

Rua Dr. Armindo, 567, no Bairro Nogueira(Recanto do Américo) Centro

DA VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19

“Isso vai 
passar” 

Otimista, Caio admite 
que, apesar de a cidade ter 
passado por momentos ter-
ríveis, quando o número de 
leitos ocupados chegou a 
120% em abril, com pacien-
tes pelos corredores dos 
hospitais, ocupando até as 
poltronas, tem boas pers-
pectivas para os próximos 
seis meses. “Depois de todos 
os mogianos vacinados, em 
dezembro, nós vamos ter 
que fazer uma festa para co-
memorar”, brincou ele, que 
espera entrar numa fase de 
muito planejamento para 
2022, principalmente para 
recuperar o tempo perdido 
pelos estudantes, que foram 
muito prejudicados. “Quero 
aproveitar para pedir a todos 
que torçam pela cidade, in-
dependentemente de gostar 
ou não de mim. Vamos nos 
ajudar, vamos colaborar, usar 
máscaras, álcool gel, porque 
está passando, vai passar e 
dias melhores virão, eu não 
tenho dúvida disso.” (VS)
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ARQUIVO PESSOAL

Programa mogiano 
“Trabalho e Renda” é 
referência em SP
Exemplo. A gestora do programa, Fátima Justo Cortella, 
usa Mogi das Cruzes como referência

Após apresentar bons resul-
tados em Mogi das Cruzes, 
o Acessuas - Programa de 
Trabalho e Renda, desen-
volvido pela Assistência 
Social, se tornou referência 
para as cidades do Estado 
de São Paulo.
Depois de visitas ao municí-
pio, a gestora do programa, 
Fátima Justo Cortella, tem 
indicado Mogi das Cruzes 
como exemplo nas capaci-
tações para outros gestores.

Valorizando o aspecto so-
cial do programa, que pro-
move ações com foco em 
públicos mais vulneráveis, 
a secretária municipal de 
Assistência Social, Celeste 
Xavier afirma: “A equipe 
do Acessuas tem sociali-
zado suas experiências na 
temática do trabalho e eco-
nomia solidária com vários 
outros municípios, entran-
do em destaque no cenário 
estadual”.

Iniciativa. 
Programada 
promove 
ações sociais

Pandemia: Família de Mogi 
comemora festa julina em casa

Festa Julina. Muitos estendem as comemorações e 
também celebram a chamada “Festa Julina”

Pelo segundo ano, as festas 
juninas, assim como outras 
festividades com aglomera-
ções, precisaram ser evitadas 
em decorrência da pandemia. 
Mas para quem não abre mão 
da tradição, aproveitar a épo-
ca para comemorar em casa é 
uma ótima opção.
Foi assim que uma família de 
Mogi das Cruzes decidiu cele-
brar a data. A Elizangela Fur-
tado, que é professora, contou 
como ela e sua família decidi-
ram festejar  “A ideia surgiu de-
pois de estarmos participando 
de uma brincadeira do nosso 
grupo de bicicleta. Como nos-

sa � lha tem uma empresa de 
decoração de festas (Faz de 
Conta Decorações), aproveita-
mos o painel que ela tinha do 
tema e nos vestimos a caráter, 
todo mundo entrou no clima, e 
depois curtimos um arraiá”.
A data é tão amada por brasi-
leiros, que muitos estendem as 
comemorações e também ce-
lebram a chamada “Festa Juli-
na”. Então, para quem se inspi-
rou na festa da família Furtado, 
ainda dá tempo de preparar a 
sua festa em casa e, claro, se-
guindo os protocolos sanitá-
rios para evitar a propagação 
da Covid-19.

» Medidas. Em algumas 
cidades do Estado de São 
Paulo, quem se recusar a 
tomar a vacina disponível 
no posto de vacinação, 
irá para o � m da � la de 
imunização, e só poderá se 
vacinar após os adultos de 
18 anos.

» Lázaro. Um exame 
genético feito pela Polícia 
Civil do Distrito Federal 
(PCDF) mostra que Lázaro 
Barbosa de Sousa foi o 
autor do estupro de uma 
mulher no Sol Nascente, no 
dia 26 de abril deste ano.

» Meio ambiente. A 
Prefeitura de Mogi lançou 
a Patrulha Ambiental. O 
novo grupamento atuará 
em uma parceria entre as 
Secretarias de Segurança 
e do Verde e Meio 
Ambiente, trabalhando na 
preservação das áreas de 
proteção ambiental.
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Cidades

OFERTAS VÁLIDA DO DIA 24 À 30/07/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434 

Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925

Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 441 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033
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4,29
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,95
Und.

Cerveja Budweiser
Long Neck 330ml

OFERTAS VÁLIDA PARA OS DIAS 24 e 25/07/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

44,90
Kg

15,97
Kg

14,70
Kg

Contra Filé
Frigol Chef Peça Pernil Suíno

sem osso

1,98
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,75
Und.

Cerveja Itaipava
Lata 269ml

2,78
Und.

Cerveja Skol Puro malte
Lata 350ml

11,98
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,90
Und.

Kit Coca-cola+
Fanta Laranja 2L

46,50
Und.

Lombo Seara Gourmet 
Barbecue 1kg

13,29
Und.

21,98
Und.

Linguiça Sadia 
Guanabara 500g

13,29
Und.

Hambúrguer Seara Gourmet
Incrível 310g

Hambúrguer Perdigão 672g
Tradicional e Defumado

Salame Perdigão

59,90
kg

5,88
Und.

Leite Fermentado Chamyto
450g

5,75
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,90
Und.

Iogurte Yuc Mix 
850g sabores 

3,99
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,59
Und.

Guaraná Antarctica 
1,5L

7,98
Und.

Atum Coqueiro Solido
Natural 

Ketchup Heinz 
567g

12,98
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,22
Und.

10,85
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,29
Und.

4,69
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,29
Und.

Leite Condensado Italac
395g

9,40
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,85
Und.

Lysoform Lavanda
 1L

15,98
Kg

Meio da Asa
Tulipa

‘‘O melhor para sua família"

35

anos

DESCONTOS 
CLUBE DE

Monteiro Supermercados

@supermercadosmonteiro

38,50
Kg

Alcatra Miolo
Bife

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

37,50
Kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

43,20
Kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

15,20
Kg

Linguiça de
Pernil Seara

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,45
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

34,90
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,90
Und.

Mortadela Perdigão
fatiado 1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

17,98
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

10,97
Und.

Linguiça Calabresa Perdigão
Enroladinha 500g

15,90
Und.

15,90
Und.

6,38
Und.

Requeijão Nestlé
Tradicional 200g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,75
Und.

3,98
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,45
Und.

Milharina
500g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,95
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

10,70
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,15
Und.

6,55
Und.

1,39
Und.

Molho Tomate Quero 
Sachê Trad. 340g 

Feijão Big Valley
1kg

Achocolatado Toddy
800g

Barra Chocolate Lacta
90g

5,50
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,59
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

13,98
Und.

Papel Hig. Personal Vip
leve 16 Pague 15

16,90
Und.
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Mogi das Cruzes celebra o Dia de 
Sant’Ana nesta segunda-feira

Mogi das Cruzes celebra na 
próxima segunda-feira (26) o 
dia de sua padroeira, N. S. de 
Sant’Ana. Por conta do feriado, 
a Prefeitura da cidade não terá 
expediente, os serviços essen-
ciais manterão o atendimento 
e o Mercado Municipal atende-
rá das 8 às 12 horas. Os parques 
da cidade vão funcionar nor-
malmente, das 7h às 17h.

A festa para celebrar a data 
teve início no último sábado (17), 
com o levantamento do mastro. 
Até amanhã (25), a programação 
religiosa segue com as missas da 
novena, às 19h. No dia 26 de ju-
lho, quando é a solenidade de São 
Joaquim e Sant’ana, pais de Maria 
, mãe de Jesus, será realizada a ce-
lebração eucarística presidida pelo 
bispo Dom Pedro Luiz Stringhi-
ni, também na catedral, às 18h.

Missa. 
Programação 
religiosa acontece 
na catedral

ISABELLE CANUTI/O NOVO

Seguindo os protocolos sanitários, 
a programação contará com a tra-
dicional quermesse, que desta vez, 
acontecerá no formato drive-thru. 
As celebrações serão transmitidas 
pelas redes sociais da catedral.

“Pedimos que Sant’Ana e São 
Joaquim, que são tementes a Deus, 
nos ajudem e nos inspirem.”, clama o 
bispo diocesano.

Padroeira
Santa Ana ou Sant’Ana foi a mãe 

da Virgem Maria e avó de Jesus 
Cristo. Santa Ana é venerada como 
a padroeira das mulheres casadas, 
especialmente as grávidas, tornando 
seus partos rápidos e bem sucedi-
dos. É também protetora das viúvas, 
dos navegantes e marceneiros.

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o 
Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto 
em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e 
até aos con� ns da terra.” (Atos 1:8)

Numa reunião, dois homens tiveram a palavra 
para expressarem os seus pontos de vista em rela-
ção a um determinado assunto em pauta.

O primeiro falou brilhantemente de forma con-
vincente, como um grande advogado que sabe 
defender a sua causa, as suas ideias a respeito de 
um assunto diante de um júri ou uma plateia.

O segundo falou com simplicidade e � rmeza. 
Com palavras bem colocadas, como alguém que 
sabe exatamente o que está falando, como quem 
viveu as circunstâncias; como uma testemunha 
dos fatos.

Depois de ouvir esse relato, perguntei para mim 
mesmo: Como eu tenho falado para as pessoas do 
Evangelho do Senhor Jesus? Como um advogado 
ou como uma testemunha?

Podemos ser grandes advogados das causas cris-
tãs sem sermos cristãos. Sem havermos experi-
mentado um relacionamento com o Senhor Jesus. 
Vamos re� etir um pouco sobre isso?

Como temos reagido diante das pessoas?  Como 
advogados cheios de conhecimentos bíblicos, de 
mandamentos e leis do Senhor; ou como testemu-
nhas, com experiências pessoais vividas diaria-
mente com o Senhor Jesus e prontas para serem 
compartilhadas?

O que temos falado para as pessoas com as quais 
convivemos diariamente? Como tem sido essa 
experiência para você que está lendo esta coluna?

Como advogados podemos defender todas as 
causas cristãs sem havê-las experimentado, sem 
tê-las vivido. Podemos usar muitos argumentos, 
conhecimentos literários, conhecimentos bíblicos 
e até causar uma grande impressão nas pessoas 
que nos ouvem. Mas também corremos o risco de 
estarmos alheios aos fatos mais importantes da 
causa. 

O meu convite, leitor, é para que você faça uma 
autoanálise e identi� que em que posição você 
está. Na posição de um bom advogado ou de uma 
boa testemunha? Você está pronto para testemu-
nhar de Cristo para as pessoas? Você está pronto 
para servir no Reino de Deus? O que lhe falta?

Daniel Ruziska

Advogado 
ou Testemunha?

daniel@agapecorretora.com.br

CT de Kickboxing 
em Mogi

ESPORTE E LAZER

Nesta sexta-feira (23), foi inau-
gurado o primeiro centro de 
treinamento para Kickboxing 
em Mogi das Cruzes. Idealiza-
do por Fábio Yoshinaga, faixa 
preta e � liado à Confederação 
Brasileira de Kickboxing, o pro-
jeto Futuro Olímpico pretende 
incentivar a prática das artes 
marciais na cidade e desenvol-
ver futuros atletas que possam 
alcançar níveis olímpicos.

Presente na inauguração, o se-
cretário Municipal de Esportes, 
Ewerton Komatsubara, comentou 
sobre a importância de espaços 
como esse para a divulgação do 
esporte na região: “É uma modali-

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

Gustavo Nunes
gustavo@onovo.com.br

GUSTAVO NUNES

Celebração. Além da programação religiosa, a comemoração da data na cidade contará com a 
quermesse no sistema drive-thru

Inaugurado. Espaço é o primeiro centro de treinamento da 
modalidade na América Latina

dade que tem sua expertise como 
todas as outras, então, quando fa-
lamos em um centro de excelência, 
ela acaba agregando e chamando 
uma força-tarefa de outras artes 
marciais para contemplar espaços 
pela cidade”.

Além do secretário, a vereadora 
Malu Fernandes (SD) comentou 
sobre a importância do fortaleci-
mento do esporte e da cultura na 
cidade, já que projetos como esse 
são importantes à medida que reto-

mamos atividades que antes eram 
restritas.

Localizado no Clube Vila San-
tista, o primeiro centro olímpico 
da modalidade conta com uma es-
trutura desenvolvida para receber 
crianças e jovens nascidos a partir 
de 2011 para treinamento e desen-
volvimento dentro da arte marcial. 
Os treinamentos serão gratuitos e 
os materiais serão doados por em-
presas nacionais e internacionais.
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FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia

fernanda murawjew
fernanda@onovo.com.br

Whatsapp 11 99813 9242

LEIA MUITO +
onovo.com.br/fernanda

5ª GALINHADA DRIVE-
THRU DO SACI

Fotos: Fernanda Murawjew

A 5ª Galinhada do Saci este ano foi no 
sistema Drive-Thru e aconteceu no dia 
03/07, no Guararema Futebol Clube. 
A deliciosa Galinhada foi realizada 
pelo chef e grande amigo Fabinho da 
Freguesia. Superando as expectativas, 
a Galinhada foi um grande sucesso! A 
galera do Projeto Samba de Rua moldou 
o evento com o melhor do samba e 
pagode. Agradecimentos a todos os 
colaboradores, patrocinadores e a todos 
que prestigiaram!

LOCAÇÃO EM
GUARAREMA

CRECI 031.503-J

ESPAÇO COMERCIAL 
NO CENTRO

SALÃO COMERCIAL

NO CENTRO

imoveisresolve.com.br

imoveisresolve.guararema

(11) 99954-5424
(11) 99954-3099

(11) 4695-2000

R$1.700,00

R$3.500,00

+ IPTU

160 m², incluindo banheiros, área de serviço, mezanino com copa
e 1 vaga de garagem. Localização excelente, ao lado da Lotérica.

160M²

160 M², em ótima localização.

160M² O casal Flávia Americano e João 
Paulo Faustino

Prestigiaram Cláudio, Auslei, Romano, 
Ewerton e Goiaba

A galera do Projeto Samba de Rua agitou o evento

Na galinhada, o chef 
Fábio Fernandes

Gu Pereira, Cabral e 
Vicente Mota

André garantindo sua galinhada 
junto ao Caio. Valeu, André!

O Chef Fabinho com João Paulo Faustino e 
Carlos Oliveira

(11) 4693-1085
R. Francisco Freire, 25, Guararema/SP

Crédito Consignado

Documentos para abertura de conta:
• RG;
• CPF;
• Comprovante de endereço;
• Comprovante de renda.

Taxas a
partir de 0,86%

ao mês

Servidores Públicos da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Guararema
Temos as melhores soluções financeiras para tirar seus planos do papel. 
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DAMASCENOWilly
willy@onovo.com.br

FACEBOOK/ willy.damasceno.9
INSTAGRAM/ willydamasceno

LEIA MUITO +

onovo.com.br/willy
Agarre as chances, cometa erros. É assim que você cresce. A dor nutre sua coragem. Você tem 
que falhar para praticar ser corajoso.” Mary Tyler Moore

APAE e Dia dos Pais

O Dia dos Pais (8/8) 
se aproxima e a 
APAE de Mogi das 
Cruzes preparou kits 
especiais feitos em 
bambu como opções 
de presentes. Os 
valores variam 
de R$ 45 a R$ 70. 
As peças podem 
ser reservadas 
pelo WhatsApp 
(11) 9 9946-8940 
(Regiane).
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Aguardem, Silvia Molteni Aguiar e as � lhas, Letícia e Marília, prometem arrasar 
no campo gastronômico. Elas resolveram unir os dotes culinários e surge a 
TROIS DAMES Gastronomia, que ainda este mês começa a funcionar com 
delivery. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (11) 9 7522-6060.

Quer fazer um programa 
diferente na noite do dia 
5 de agosto, no Mirante 
do Paraíba? Beber e 
comer bem, e ainda 
por cima assistir a um 
belíssimo espetáculo 
em homenagem 
ao compositor João 
Pací� co, musical de 
Roberto Vignati? Será a 
partir das 20h.

O amigo Valdir Stilhano comemorou, do jeito 
que gosta os seus bem-vividos 70 anos. Reuniu 
a família e amigos no Mirante do Paraíba. Estava 
feliz e circulou o tempo todo exibindo o sorriso 
registrado pelo fotógrafo Marcos Vieira, que 
me acompanhou como amigo nos cumpris ao 
Valdir. Na foto, o aniversariante emoldurado pela 
família Rodrigo, Nathalia, Cleide, Bruna e Danilo. 
Só faltou o � lho Highor, que mora na Alemanha.

Trois Dames, a saborosa 
gastronomia familiar que chega 
até você via delivery 

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

João Pacífico no Mirante 

A idade nova 
do querido 
Valdir 
Stilhano 

Prestação de contas da 
Festa do Divino de Mogi

“Arquiteto 
& UBERnista”

Neste sábado (24), às 10h, haverá a 
prestação de contas da Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi 2019/2020. Será na 
Pró-Divino, com a presença dos festeiros 
e capitães de mastro (foto), os atuais 
capitães de mastro e o bispo diocesano, 
Dom Pedro Luiz Stringhini.

O mogiano Sergio 
A. R. Pereira, autor 
da obra “Arquiteto 
& UBERnista” será 
o entrevistado 
da próxima LIVE 
SOFT, de Willy 
Damasceno, no 
dia 27 de julho 
(terça-feira), 
às 19 horas. 
Imperdível!!! 
Ganhei o livro dele, na tarde desta quinta-
feira... Vale a pena acompanhar esse bate-
papo da próxima semana.
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PREFEITURA DE GUARAREMA

Comtur aprova reforma 
da Estação Central
Verba. Recurso de mais de R$ 360 mil será disponibilizado por meio do 
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos

Estação Central. Reforma mostra a importância da melhoria destes 
espaços públicos, que são referência no turismo da cidade 

O Conselho Muni-
cipal de Turismo de 
Guararema (Comtur) 
aprovou, durante a 
17ª reunião ordiná-
ria, o projeto de refor-
ma e manutenção da 
Estação Central, do 

por Redação
redacao@onovo.com.br

COMUNICADO
Comunicamos que as propostas para o Plano Plurianual 2022-2025 serão 
recebidas até o dia 30 de julho de 2021, podendo ser encaminhadas por meio do 
endereço eletrônico ppa@guararema.sp.gov.br.

Guararema, em 23 de julho de 2021.
José Luiz Eroles Freire

Prefeito Municipal

DECRETO Nº4059, DE 15 DE JULHO DE 2021 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) e dá outras providências. 

EDITAL Nº 20 – LEI COMPLEMENTAR Nº 3412, DE 21 DE JULHO DE 2021
Institui no âmbito do Município de Guararema o Programa Municipal Obra 
Ecológica – Eco-Obra e dá outras providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o 
Decreto nº 2665, de 01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma 
resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura 
Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura 
(www.guararema.sp.gov.br).

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

CONVOCAÇÃO

Fica convocada a candidata abaixo relacionada para, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, a contar da data desta 
publicação, comparecer à Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Guararema, situada na Praça Coronel 
Brasílio Fonseca, nº 35, Centro, Guararema/SP, no horário das 9h30min às 11h00min e das 15h00min às 16h30min, para 
apresentar a documentação necessária (Capítulo X – Item 3 do Edital nº 01/2017) ao provimento do emprego mencionado: 

Obs: É necessária a apresentação dos documentos originais e cópias.

EMPREGO    NOME                         CLASSIFICAÇÃO

Enfermeiro    Michelle Mosna Touso                06 

Prefeitura Municipal de Guararema, 23 de julho de 2021.
JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA - SP
Contrato nº 20/2021
Data do Ajuste: 15/07/2021
Contratado: W D Y Controle de Pragas Ltda
Objeto: Prestação de serviços de controle de pragas, insetos, rasteiros 
(baratas e formigas) e roedores e limpeza de caixa d’água.
Prazo: 12 (doze) meses – 15/07/2021 a 14/07/2022
Valor Global do Contrato: R$ 1.380,00
Modalidade: Dispensa de Licitação

www.cmguararema.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA - SP
Contrato nº 21/2021
Data do Ajuste: 19/07/2021
Contratado: Konfido Serviços de Informática Ltda EPP
Objeto: Prestação de serviços de suporte mensal preventivo de firewall 
e antivirus
Prazo: 12 (doze) meses – 19/07/2021 a 18/07/2022
Valor mensal: R$ 968,76
Modalidade: Dispensa de Licitação

www.cmguararema.sp.gov.br

Pátio dos Ferroviários 
e entorno.

O recurso que viabi-
lizará a reforma é da or-
dem de R$ 361.108,44, 
proveniente da Secreta-
ria de Estado de Turismo 
e Viagens, por meio do 
Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos 

(Dadetur).
“A aprovação do 

Comtur mostra que o 
projeto idealizado pela 
administração munici-
pal é importante para 
a melhoria destes es-
paços públicos”, explica 
o secretário municipal 
de Emprego e Desen-
volvimento Econômi-
co, Marlon Rodrigues. 
“Esse recurso de mais 
de R$ 360 mil vai ser 
determinante para que 
tanto a Estação Central 
quanto o Pátio dos Fer-
roviários recebam as 
melhorias planejadas”, 
completa.

Por meio da Lei nº 
16.430 de 2017, que 
reconhece Guarare-
ma como Município 
de Interesse Turístico 
(MIT), são disponibili-
zados anualmente re-
cursos para a execução 
de obras e programas 
ligados ao desenvolvi-
mento do turismo nas 
cidades reconhecidas. 
Os convênios são cele-
brados com o Dadetur 
e provêm do Fundo de 
Melhoria das Estâncias, 
cujos projetos devem 
ser aprovados no Com-
tur de cada Município.

O Pátio dos Ferro-
viários e seu entorno 
foi inaugurado em 2012 
e é hoje um dos locais 
mais visitados da ci-
dade, onde se localiza 
também a Estação Fer-
roviária Central, que 
foi palco do transporte 
de cargas e pessoas en-
tre 1876 e a década de 
1970, e hoje é palco do 
passeio turístico-cultu-
ral de Maria-Fumaça.
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Pedágio é um “insulto” 
aos mogianos

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

uestionado nesta quinta (22) se a co-
brança do pedágio na Mogi-Dutra vai 
acontecer, o vice-governador do Es-
tado, Rodrigo Garcia, disse que sim, e 

será em 2023. A notícia caiu como uma bomba 
sobre o prefeito Caio Cunha, que fez uma live 
nesta sexta (24) para explicar quais as providên-
cias que já estão sendo tomadas para evitar o que 
ele chamou de “insulto” por parte da Artesp e do 
próprio governo do Estado, que insiste em dizer 
que a cobrança trará 
benefícios aos mogia-
nos. Caio disse que 
tal ação vai afetar a 
cidade tanto social 
quanto economi-
camente, deixando 
de atrair empresas 
e investimentos. Se-
parar o distrito in-
dustrial (o Taboão) trará um prejuízo de R$ 10 
milhões por ano, pois até moradores dos bair-
ros da região terão que pagar para transitar. 
Por outro lado, a Artesp não conseguiu respon-
der de forma convincente ao Tribunal de Contas. 
Como garantir a Constituição se o próprio Esta-
do age de forma arbitrária, tirando a autonomia 
do município? Caio disse que não vai aceitar essa 
intromissão do Estado e que irá até as últimas 
consequências. Dia 31, todos devem ir às ruas em 
apoio ao Movimento “Pedágio Não”.

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

Dia 31, todos 
em apoio ao 
Movimento 
“Pedágio Não”

Q

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Saúde. Anvisa aprova estudos da 3ª dose da AstraZeneca 
» https://onovo.com.br/politica-nacional/Anvisa-aprova-
estudos-da-terceira-dose-da-AstraZeneca

Mogi das Cruzes. Mogi supera meta da vacinação contra a 
gripe: 49,57% » https://onovo.com.br/mogi-das-cruzes/Mogi-
supera-meta-com-mais-de-18-mil-vacinados-contra-a-gripe

Guararema. Testagem rápida e gratuita é realizada na 
população rural de Guararema » https://onovo.com.br/
guararema/testagem-rapida-e-gratuita-e-realizada-na-
populacao-rural-de-guararema

Sucessão familiar 
(Parte I)

Existe um assunto que precisa ser 
mais bem discutido no Brasil, por 
ser determinante para a sobrevi-
vência de um gigantesco volume 
de negócios e de milhões de 
pessoas que dependem deles.

Falo das empresas familiares e, 
mais precisamente, da enorme 
di� culdade que os fundadores 
enfrentam para garantir sua 
continuidade. De acordo com o 
Sebrae, nada menos do que 90% 
dos negócios em funcionamento 
no Brasil são de origem familiar; 
uma pesquisa do IBGE, de 2010, 
mostrou que essas empresas res-
pondem por metade da riqueza 
gerada anualmente no País (o 
PIB). A questão é que, ainda se-
gundo o Sebrae, de cada cem que 
são fundadas no Brasil, apenas 
trinta chegam à segunda geração 
da família – e só cinco alcançam 
a terceira. Por que isso acontece? 
A continuidade de um negócio 
familiar depende do chamado 
“sonho compartilhado”. 

Wilson Bego é consultor empresarial 
em Gestão de Empresas, engenheiro 
mecânico, pós-graduado em 
Administração Industrial pela USP, 
pós-graduado e MBA em Marketing 
pela Madia Marketing School, 
Consultor Master pelo programa de 
Mentoring, Coaching e Certificação de 
Consultores de Empresas pela MMM.

wilson.bego@consultingnow.com.br

Hoje nosso feed está repleto de 
comemorações. Na terça-feira (20), a 
guararemense Aretusa comemorou 
33 anos. Parabéns, Aretusa! Na foto 
a aniversariante ao lados filhos, João 
Pedro e Luiz Fernando.

As comemorações continuam. Quem também 
soprou as velinhas neste mês foi o Vinícius 
Cauê, que completou mais um ano de vida 
no dia 17 de julho. Na foto, Vinícius está ao 
lado de seus amigos, Diego, Josiane, Jessica, 
Cristina e Aretusa.

20 DE JULHO

17 DE JULHO

Não pode ter vergonha de ser 
rico, tem que ter vergonha de não 

pagar imposto"

Paulo Guedes.
Ministro da Economia
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Balanço dos seis meses de governo do Prefeito de 
Mogi das Cruzes Caio Cunha

Acidente na Mogi-Dutra envolvendo um caminhão

Muito bom.

Caminhão de lenha... Motoristas imprudentes na Mogi-
Salesópolis, precisa de � scalização também. Abusados.

YAEKO UGIIE

EDER - @TEDYMAIS64
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Cidades

Serviços Urbanos doa 
cobertores ao Fundo Social

Campanha Compre no Comércio 
Local entra em nova fase

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos � zeram nesta semana uma doação ao 
Fundo Social de Mogi das Cruzes. Após uma 
mobilização interna entre os servidores, foi 
direcionado à campanha Inverno Solidário 2021 um 
total de 70 cobertores. As peças serão entregues a 
pessoas em situação de vulnerabilidade.

A campanha da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, 
Compre no Comércio Local, começará uma nova etapa. 
Nesta fase, a ação terá como foco o Dia dos Pais, uma das 
principais datas para o varejo mogiano.
Esta é a quarta etapa da campanha, que até outubro vai 
sortear R$ 18 mil em vales-compras nas lojas parceiras da 
iniciativa. Saiba mais no site: www.acmc.com.br.

ACMC DIVULGAÇÃO

A cantora Britney Spears está em um dos 
tópicos mais comentados recentemente. 
Isso porque, desde 2008, a cantora é tu-
telada pelo seu pai em razão do abuso de 
entorpecentes e descontrole emocional. 
Isso signi� ca que, embora maior de idade, a 
cantora não se mostra capaz de exercer os 
atos da vida civil, tais como gerir patrimônio, 
cuidar de seus � lhos ou de si própria. No 
caso, a cantora é a chamada “tutelada”. O pai, 
por sua vez, é o “tutor” e seu papel é o de cui-
dar e zelar pelo bem-estar, saúde, segurança 
e patrimônio da � lha.
 
O caso veio à tona em decorrência de 
Britney ter feito um pedido de remoção da 
tutela exercida por seu pai. A cantora a� rma 
que continuou trabalhando e que toda 
movimentação � nanceira era gerida por seu 
pai e que ela não teria acesso. Ainda, que era 
frequentemente drogada com lítio e forçada 
a permanecer trabalhando (inclusive sob 
efeito do remédio), que fora impedida de ver 
seus � lhos e sido forçada a manter dispositi-
vo anticoncepcional DIU em seu corpo para 
que não engravidasse.
 
O caso chama atenção pelo fato de que, 
ainda que o indivíduo seja declarado como 
incapaz para tomar decisões por si próprio, 
isso não signi� ca que seu tutor possa co-
mandar o próprio corpo do tutelado (fazê-lo 
trabalhar, não permitir uma gravidez, fazê-lo 
ingerir remédios sem prescrição médica 
etc). Isso se reforça ainda mais para casos 
como o da cantora, que pode voltar ao status 
de legalmente capaz se comprovada a sua 
“regeneração” psíquica, caso em que a tutela 
deve ser revogada. É importante dizer que, 
se referidas alegações forem verdadeiras, os 
atos constituem crime em decorrência do 
abuso da tutela.

Natasha Santos

Caso Britney Spears

Instagram: @na.santoss

Guararema realiza 3º Dia D da vacinação contra a Covid-19

IMUNIZAÇÃO

Neste sábado (24), 
a Prefeitura Municipal 
de Guararema realiza o 
3º Dia D da Vacinação 
Contra a Covid-19, com 
projeção de imunizar 
cerca de mil pessoas. O 
público-alvo da ação são 
pessoas de 30 a 34 anos 
e com mais de 37 anos, 
faixas etárias nas quais a 
Secretaria recebeu doses.

A Pasta recebeu na quin-
ta-feira (22) 2.031 novas 
doses de vacinas contra o 
coronavírus. São 450 unida-
des da Coronavac, 1.485 da 
AstraZeneca e 96 da P� zer, 
em que mais de 75% são des-
tinadas à segunda aplicação 
em idosos de 60 e 62 anos, 
trabalhadores da Saúde e 
pessoas com idade entre 30 
e 34 anos, estes que recebe-
rão a primeira dose. Parte 
deste lote será utilizada na 
ação deste sábado. Saiba 
mais sobre a vacinação no 
site da prefeitura (guarare-
ma.sp.gov.br).

A cidade, que completa-
ria duas semanas sem regis-
trar óbitos em decorrência 
do coronavírus, teve uma 
morte pela doença noti� ca-
da na quinta-feira (22).

Mogi das Cruzes
A cidade de Mogi das 

Cruzes também recebeu 
um novo lote de vacinas 
nesta semana e, com isso, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde abrirá dois agenda-
mentos neste sábado (24/7), 
às 9 horas: 2ª dose da vacina 
AstraZeneca/Fiocruz para 

vacinados até o dia 7 de 
maio, com 6.730 doses 
disponíveis, e também a 2ª 
dose do imunizante Coro-
navac/Butantan para vaci-
nados até o dia 6 de julho, 

com mil doses. Para saber 
mais sobre a vacinação no 
município, acesse: mogi-
dascruzes.sp.gov.br.

De acordo com o Con-
demat - Consórcio de De-

senvolvimento dos muni-
cípios do Alto Tietê, desde 
sábado (17) até sexta-feira 
(23), foram contabilizados 
37 óbitos por Covid-19 em 
Mogi das Cruzes. (JA)

Escolas Municipais de Mogi se 
preparam para o retorno às aulas

A retomada gradual das aulas 
presenciais em Mogi das Cruzes 
será no dia 2 de agosto, conforme 
divulgado pela Secretaria Municipal 
de Educação da cidade. A mudança dá 
início à Fase 2 do retorno gradual de 
aulas no município. Com o retorno do 
recesso na segunda-feira (19/07), este 
novo grupo de unidades escolares irá 
oferecer inicialmente o ensino remoto 
e se organizará para o atendimento 
misto (presencial e remoto), como tem 
ocorrido nas escolas da Fase 1.

100
MEGA 79,90

R$
/mês

(11) 4720-0800(12) 2112-0800 idctelecom.com.br

Planos anunciados com fidelidade de 12 meses, consulte opções para planos sem fidelidade. Instalação sujeita a 
cobertura e viabilidade técnica. Taxa de instalação promocional isenta, mediante aprovação cadastral. Instalações 
válidas para até 300 metros da caixa de distribuição de internet, caso de medida superior à instalação não pode ser 
realizada. Velocidade nominal do plano garantida de acordo com as regras da Anatel na entrega a cabo no seu 
roteador. Chamadas para móvel local fora do plano: R$ 0,70/min. Chamadas para móvel longa distância fora do plano: 
R$ 0,99/min. Valores anunciados válidos para contratações realizadas até 30/09/21. VALORES E CONDIÇÕES 
VÁLIDOSVÁLIDOS PARA NOVAS CONTRATAÇÕES. *Consulte disponibilidade para o Wi-fi grátis. **A velocidade de navegação 

do Wi-fi está sujeita a variações, consulte a equipe para mais informações.
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Domino’s oferecerá pizza grátis 
para quem tomar a 2ª dose 
Estímulo. A ação da marca visa incentivar a população a se vacinar; essa é uma das 
primeiras campanhas relacionadas ao tema no Brasil

‘Drive-Tudo’ é nova aposta 
do McDonald’s

drive-thru do McDonald’s expandiu e agora passa a ser 
mais diverso em relação à acessibilidade do recurso, 
atendendo a diferentes meios de transporte. Com isso, 

agora os clientes podem escolher se passam pegar seu pedido 
de bicicleta, skate, patins, patinete, entre outros. A novidade é 
chamada de ‘Drive-Tudo’.
“Assim, podemos garantir ainda mais conveniên-
cia para os diferentes per� s de consumidores”, a� r-
ma João Branco, VP de Marketing do McDonald’s Brasil.

O

» Adaptação. A plataforma de 
áudio Clubhouse anunciou na 
última quarta-feira (21) que 
as pessoas não precisam mais 
receber um convite para se 
cadastrar na plataforma, o que 
era um requisito do app até 
então. A rede social a� rmou 
que sempre planejou se abrir 
ao público.

» Dia dos pais. A Shopee 
fez uma estudo com seus 
consumidores sobre a intenção 
de compra para o Dia dos Pais. 
Com metodologia amostral 
considerando seus usuários, 
a empresa reuniu mais de 
3.800 brasileiros e a� rma 
que os brasileiros pretendem 
gastar em média R$245 com o 
presente dos pais, um valor de 
intenção de consumo superior 
ao apontado no estudo feito 
para o Dia dos Namorados 
(R$240) e para o Dia das 
Mães (R$210).

» Sustentável. A cerveja Corona 
no Brasil ganha uma nova opção, 
agora, além da tradicional long 
neck (330 ml) e da Coronita (210 
ml), a marca agora apresenta 
uma versão em lata. O produto 
será vendido em um pack com 
seis unidades de 350 ml. As 
latas de alumínio são unidas 
por uma lâmina de papel cartão 
minimalista � xada no topo do 
pack, conhecida como keel clip. A 
solução é inédita no Brasil.

REPRODUÇÃO/CORONA

REPRODUÇÃO/MCDONALD’S

Jr Siqueira é diretor fundador do 
jornal e portal O Novo, e CEO da Evve 
Comunicação.  Está a frente de empresas 
como Radar Consultas, RDK Vistorias, 
Mega FM, NuvCare telemedicina.

Colaborou Júlia Andrade

E-MAIL JR@ONOVO.COM.BR
INSTAGRAM SIQUEIRAJUNIORBR
LINKEDIN SIQUEIRAJUNIORBRJR SIQUEIRA

Escaneie ou acesse
onovo.com.br/junior-siqueira

Funcionamento. A ação é válida apenas para pedidos 
feitos por WhatsApp

Bons brasileiros não 
desistem, não é mesmo? 
Depois de ver tantas em-
presas no mundo todo 
incentivando a vacina-
ção através das ações de 
marketing, � nalmente 
chegou a hora dos bra-
sileiros serem contem-
plados. Para estimular a 
campanha de vacinação 
em território nacional, 
a Domino’s vai oferecer 
pizza de graça para to-
dos que tomaram ou ain-
da vão tomar a segunda 
dose da vacina contra a 
Covid.

A campanha aconte-
cerá até toda a população 
brasileira ser imunizada. Já 
valendo a partir desta se-
mana, toda segunda-feira 
as pessoas que receberam 
a segunda dose da vacina 
poderão receber uma piz-
za gratuita. A ação é válida 
apenas para pedidos feitos 
por WhatsApp.

Caso já tenha tomado 
a segunda dose da sua va-
cina, você pode chamar o 

por Redação
redacao@onovo.com.br

Dom, o assistente virtual da 
Domino’s, e enviar um emo-
ji de seringa no WhatsApp. A 
partir disso, o Dom vai pedir 
uma comprovação da aplica-
ção da segunda dose, que no 
caso, é uma sel� e com o cartão 

de vacinação. Quando a vaci-
nação for con� rmada, o cliente 
receberá um cupom que dá de 
presente uma segunda pizza 
gratuita – ou seja, você preci-

sa pedir uma primeira e pagar 
por ela, claro.

Você pode participar da 
ação quantas vezes quiser. 
Além disso, ao pedir duas pi-
zzas, a Domino’s dará a de 
menor valor de graça (e todos 
os sabores estão disponíveis 
na promoção). “Por aqui usa-
mos nossos atributos mais 
importantes – pizza e tecnolo-
gia – para fazer a nossa parte. 
Todo mundo que já tiver to-
mado a segunda dose vai ser 
presenteado com pizza. Além 
da imunização, tem recom-
pensa mais gostosa do que 
essa?”, a� rmou Flávia Molina, 
CMO da Domino’s, à Exame.

Ao pedir duas pizzas, 
a Domino’s dará a de 
menor valor de graça

COMPARTILHANDO

VAGAS DE EMPREGO

TEDx Talks Br. 
Estabelecendo a cultura 
da excelência, por 
Bernardo Rezende. 
Assista à palestra no 
YouTube: » onov.ooo/
r1wn8y

Curso. Abertas inscrições 
para curso online 
gratuito de Moda 
Inclusiva – Módulo 
Criação. Inscreva-se no 
site: » onov.ooo/jss1w1

» Guararema, telefones
11 4693-1717/4693-1432
FRENTISTA - Ensino 
médio completo; com 
experiência.
PINTOR - Ensino funda-
mental completo; com 
experiência.
AJUDANTE GERAL - Ensi-
no fundamental completo; 
com experiência.

AÇOUGUEIRO - Ensino 
fundamental completo; 
com experiência.
DESENHISTA MECÂNICO 
- Ensino médio completo; 
com experiência.
AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO - Ensino 
superior completo; com 
experiência.
MOTORISTA (E) - Ensino 

médio completo; com 
experiência.

» Mogi, telefones 
11 4699-1900/4726-1306
ASSISTENTE FISCAL - 
Ensino superior cursando; 
com experiência.
ATENDENTE - Ensino 
médio completo; com 
experiência.

CHAPEIRO - Ensino fun-
damental completo; não é 
necessário experiência.
ENTREGADOR DOMI-
CILIAR - Ensino médio 
completo; não é necessário 
experiência.
JOVEM APRENDIZ - Ensi-
no médio cursando; não é 
necessário experiência.
TÉCNICO EM FARMÁCIA - 

Ensino médio comple-
to; com experiência.
VENDEDOR DE 
PNEUS - Ensino 
médio completo; com 
experiência.
RECEPCIONISTA - En-
sino médio completo; 
com experiência.

DOMINO’S



LEIA MUITO + ONOVO.COM.BR/CONEXAO-ESPORTIVA

O Futebol promete medalhas no Japão. As estreias do 
Feminino e Masculino foram animadoras. Com au-
toridade, as meninas golearam a tradicional China, 
por 5 a 0, e projetam a “decisão” do Grupo F contra a 
forte Holanda às 8h deste sábado (24/07). Já os rapa-
zes despacharam a Alemanha por 4 a 2, e terão pela 
frente a Costa do Mar� m domingo, 5h30. No caso de 
novas vitórias, as duas Seleções canarinhas se garan-
tem na fase mata-mata.  Embora o Masculino tenha 
alcançado desempenho positivo, vale todo destaque 
para Marta e cia pelo espírito de luta e patriotismo, 
muito diferente das estrelas da Copa América.

ADRIANO LEITE

Dois Ouros no Futebol?

FACEBOOK/ adriano.toledo.leite INSTAGRAM/ adrianodetoledoleite

orcamento@murc.com.br
11 47939050 (Whatsapp)
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Há anos o Brasil domina o circuito mundial dessas 
modalidades que debutam no ciclo olímpico e chega 
com força tanto no Masculino como no Feminino, 
com nomes badalados como os campeões Gabriel 
Medina, Italo Ferreira,Tatiana Weston-Webb e 
Silvana Lima nas ondas, enquanto nas pisas teremos, 
entre outros atletas, Pâmela Rosa, Rayssa Leal no 
Street, e Pedro Barros, Isadora Pacheco e cia na 
modalidade Park, que podem fazer história com as 
primeiras medalhas desses esportes.

Outros Esportes também desembarcaram no Japão 
com chances reais de subir ao pódio, como por exemplo 
o Vôlei e Vôlei de Praia sempre em alta, Canoagem e 
Remo pelos resultados recentes, além da tradição do 
Judô, Hipismo e Natação. Não podemos desconsiderar 
modalidades emergentes no Brasil, como Handebol, 
Boxe, Esgrima e Tênis (dupla masculina). Vale a torcida 
pelos nossos atletas!

Depois de 50 anos, o Milwaukee Bucks volta a ser 
campeão da NBA! Com uma atuação mágica de Giannis 
Antetokounmpo, os Bucks superaram o Phoenix Suns, 
por 105 a 98, fechando a série melhor de 7 em 4 a 2, após 
saírem perdendo por 2 a 0. A conquista coroa a carreira 
do grego Giannis Antetokounmpo, que aos 26 anos ganha 
seu primeiro título da NBA e adiciona a taça a seus 2 
prêmios de MVP e de defensor do ano da liga.

E NO SURFE E SKATE TAMBÉM...?

QUEM MAIS TEM CHANCES?

BUCKS HISTÓRICO NA NBA

» COMANDANTE TRICOLOR. 
Na partida decisiva contra 
o Racing, na Argentina, o 
técnico Argentino, Crespo, 
acertou a escalação, contou 
com reforços, e o Tricolor fez 
grande jogo classifi cando-
se para quartas da Liberta. 
Detalhe: o tricolor não vencia 
desde 2005 na Argentina.

» VEXAME DO BOCA. A 
eliminação nas oitavas da 
Liberta foi ruim para os 
jogadores, comissão técnica 
e dirigentes. A delegação 
perdeu do Galo nos pênaltis 
e na entrada dos vestiários 
arrumou a maior confusão, 
que virou caso de polícia. 
Resta saber se a Conmebol vai 
tomar alguma providência.
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Mogi Futsal fi ca como vice 
da Copa da Liga Paulista
Boa Campanha.  Time Sub 20 esteve muito próximo do título da 
competição, mas levou a virada na prorrogação

ARQUIVO PESSOAL

Colaborou Monalisa Ventura, 
Gerson Lourenço e Rafael Donizete
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Score da Semana.

A excelente vitória 
contra Racing, 
na Argentina, reoxigenou 
o elenco e a esperança da 
torcida pelo título da Liberta. 
Com a volta dos lesionados 
e o “lançamento” do jovem 
Marquinhos, o Tricolor 
recuperou o futebol dinâmico.

Torcida pressiona 
diretoria e elenco 
e o técnico Sylvinho, agora 
com reforços de qualidade 
no setor ofensivo, precisa 
mostrar trabalho e subir na 
tabela do Brasileirão, única 
competição que Timão 
disputa no 2º Semestre.

Provando aos 
críticos que 
não acreditavam na vaga, 
o Peixe foi à Avellaneda e 
arrancou empate contra o 
Independiente, chegando 
às quartas da Sula. No 
Brasileirão, ainda oscila, mas 
Diniz já esboça melhor padrão 
de jogo. 

Com os retornos 
de Dudu e 
Deyverson, o Alviverde 
recuperou, de vez, os bons 
momentos e voa no Brasileiro 
e Liberta, onde terá o clássico 
contra Tricolor nas quartas. 
Emendou sequência de vitória 
e desponta entre os favoritos.

SÃO PAULO CORINTHIANS SANTOS PALMEIRAS

Boa fase, em paz com a torcida. Em processo de evolução, com boas perspectivas. Instável, com altos e baixos. Má fase, técnico na corda bamba.

LEIA EM NOSSO SITE

Jogando no Ginásio “José Cor-
rea”, em Barueri, o Mogi das Cruzes 
Futsal chegou ao vicecampeonato 
da Copa da Liga Paulista de Futsal 
Sub 20 Masculino. A equipe mo-
giana, que havia eliminado o ACES 
na semi� nal, fez uma grande de-
cisão contra a invicta AD Wimpro, 
de Guarulhos, chegando a estar na 
frente do placar faltando poucos 
minutos para o término da prorro-
gação, mas sofreu a virada por 3 a 1 
– no tempo normal, empate de 2 a 2. 

Os mogianos, comandados pelos 
experientes técnico Edson Fernandes 
de Oliveira, o Goda, e coordenador 

Amós Martins, alcançaram boa cam-
panha na competição, contabilizando 4 
vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas, 
com 33 gols marcados e 17 sofridos. 
“Devido à pandemia tivemos que mon-
tar o elenco às pressas e tivemos pouco 
tempo para treinar. Mesmo assim, o de-
sempenho foi positivo pois perdemos o 
título por detalhes nos últimos minutos 
e todo esse trabalho nos traz muito âni-
mo para sequência da temporada”, ana-
lisou Goda, que traz no currículo passa-
gens marcantes como jogador atuando 
de � xo na Seleção e grandes clubes, 
como Carlos Barbosa, Corinthians, Ba-
nespa, São Paulo, São José, entre outros.

Craque Marta após a 
goleada da Seleção 
em cima da China 
nas Olímpiadas 
de Tóquio.

C
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Avisa lá, Brasil 
chegou, que vai ter 
gol”. Começamos 
com o pé direito. É só 
o começo!”

Frase da Semana.

Felipe Rodrigues

Rafael Donizete

Em casa, Hamilton vence e 
cola no líder Verstappen

Mogi Futsal fica com o vice 
na Copa da Liga Paulista 

LEIA ONOV.OOO/VUC58K

LEIA ONOV.OOO/B8UZOKK

a preço do etanol comum
Somente no Reina o Sol,

TEMOS ETANOL 
ADITIVADO

Tel:. (11) 4695-1729 / 4695-1730
Av. Antonio Teixeira Muniz, 1810 - Ipiranga

Tel:. (11) 4693-2090 / 4693-2091
Rua Dr. Adhemar de Barros, 662 - Itapema

Tel:. (11) 4693-1132 / 4693-3071
Rua Marcondes Flores, 500 - Centro

Futsal. Elenco treinado pelo experiente Goda segue forte na temporada


