
Mogi ganhará uma nova 
rodoviária com mini 
shopping, diz Caio Cunha 
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Mogi Basquete 
comemora duas 
vitórias em casa

Bertaiolli: 
“Recursos 
contemplam 
toda região”

2ª Feijoada 
do Rotary 
Club
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CIDADE AINDA PODE ADOTAR “PASSAPORTE DE VACINAÇÃO”  02

A ACE de 
Guararema realizou, dia 
31, o primeiro Fórum dos 
Comerciantes na 
Estação Literária.

Prioridade serão 
os idosos com 85 anos ou 
mais que tenham recebido 
a segunda dose há 
seis meses.

Associação 
Comercial organiza 
1º FCOM Guara

Cidade inicia 
vacinação da 
terceira dose
para Covid-19

Testinha, da ONG
do Skate de Poá,
fala do prêmio
da “Fadinha” 
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Mogiano Maciel 
Santos conquista 
medalha de bronze 
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Theatro Vasques 
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prefeito de Mogi das Cru-
zes, Caio Cunha, reuniu na 
segunda-feira (30) vários 
editores e chefes de redação 

para um café da manhã em seu gabi-
nete, onde falou sobre a programação 
dos 461 anos da cidade e anunciou 
um pacote medidas que estão sendo 
tomadas, entre elas, a possibilidade 
do passaporte da vacina, a troca da 
empresa de coleta de lixo, a polêmica 
da instalação de um pedágio na Mogi-
-Dutra, as mudanças na rotatória do 
Habib’s e o projeto de uma nova ro-
doviária, já aprovado.

Na ocasião, o chefe do Executivo anun-
ciou que haverá uma modi� cação no Termi-
nal Rodoviário Geraldo Scavone. “O espaço 
terá uma nova concessão, uma obra grande, que 
viabilizará a estrutura de um “mini shopping” 
no terminal. Com isso, o local abrigará lojas 
comerciais que vão valorizar o espaço”, a� r-
mou. A contrapartida da mesma empresa é 
que ela também fará a manutenção dos ter-
minais rodoviários.

Caio também falou das mudanças na 
região da rotatória da praça Kazuo Kimu-
ra, no Mogilar, popularmente conhecida 
como “Rotatória do Habib’s”. Sobre isso, 
ele fez questão de dizer que “em lugar ne-
nhum do mundo” existe uma rotatória 
com oito semáforos. A expectativa, de acor-
do com a administração, é que o término 
das obras aconteça até o � nal deste ano.
O chefe do Executivo adiantou algumas 
mudanças para a região. “Antes se falava de 
viaduto, mas não queremos um sistema que 
� ua sem a rotatória, com a direita sempre li-
vre, com os quatro cantos: um cruzamento 
e um sistema de retorno”, explicou o prefei-

JULIA ANDRADE

Mogi terá uma 
nova rodoviária 
e mudanças nas 
secretarias, diz 
Caio Cunha 

Imprensa. Em café da manhã com 
jornalistas, prefeito falou sobre a 
adoção ou não do “passaporte de 
vacinação” na cidade e da nova 
rotatória do Habib’s 

O

Sabatina. Café da manhã com o prefeito de Mogi foi recheado de perguntas dos jornalistas da região

Vania Sousa
editor@onovo.com.br

to. Ainda segundo ele, o sistema 
que será implantado facilitará a 
locomoção de quem vem senti-
do César de Souza.

Passaporte
Sobre a adoção ou não do 

“Passaporte da vacinação” na 
cidade, Caio disse que, embora 
já tenha sido adotada pela pre-

feitura de São Paulo e Suzano, 
essa é uma medida delicada 
e ainda está sendo estudada. 
“Tudo o que é obrigatório acaba 
sendo muito pesado, ditatorial. 
A gente quer fazer mais na base 
da consciência e também ter 
alguns benefícios em relação a 
isso”, a� rmou, dando exemplos 
de empresas que ofereceram 
promoções a vacinados, em 
vez de obrigá-los a se imunizar. 
A obrigatoriedade do compro-
vante de imunização contra a 
Covid-19 será feita para a entra-
da em comércios, bares e restau-

“Tudo o que é 
obrigatório acaba 
sendo muito 
pesado, ditatorial." 

rantes.

Lixo
Sobre a troca de empresas 

coletoras de lixo, Caio Cunha ex-
plicou: “Eu não escolhi ter esse 
desgaste, mas foi necessário. En-
quanto isso, pouquíssimo se fa-
lou do aterro sanitário, pois uma 
PPP (Parceria Público-Privada) 
autorizando a construção de um 
aterro na cidade exige um proje-
to enorme. Então, começamos 
a negociar, inclusive a adminis-
tração de área e limpeza urbana. 
Tentamos negociar com a CS 
Brasil, mas eles logo sinalizaram 
que não aceitavam um contrato 
emergencial, sendo que o prazo 
deles seria só até agosto. Então, 
precisávamos de tempo para 
começar a fazer do zero, e não 
daria tempo. Foi aí que tivemos 
que recorrer à empresa atual 
(Peralta), que tem um nível 
igualado à da anterior. E � zemos 
essa transição em uma semana. 
Uma PPP demora cerca de um 
ano para ser feita, agora teremos 
esse tempo”.

Crise hídrica
Devido à falta de chuvas, to-

dos os reservatórios do Estado 
de São Paulo estão abaixo do 
nível normal. Sobre isso, o pre-
feito disse que existe, sim, a pos-
sibilidade de uma crise hídrica, 
mas o Semae já está se prepa-
rando. Contudo, a perda hoje é 

de 50%. “Atualmente, o preço é 
mais assustador, em se tratando 
da compra de água pela Sabesp, 
principalmente em Brás Cubas. 
Nós estamos jogando fora R$ 24 
milhões por ano e o Semae está 
investindo alto para resolver 
tudo isso. Acredito que, se não 
chover, em janeiro � caremos 
numa situação bem complica-
da”, frisou.

Pós-pandemia
Entrando num período 

mais tranquilo após os altos 
índices de casos de Covid-19, 
o prefeito de Mogi frisou que 
pretende não justi� car mais as 
coisas por causa da pandemia. 
“Eu não quero deixar para fa-
zer as mudanças necessárias 
e também manter o contato 
com as pessoas, conhecer os 
problemas dos bairros. Vamos 
entrar num novo ciclo. Esta se-
mana, vamos protocolar uma 
mudança na Secretaria de Ga-
binete, que será de Transpa-
rência. Vamos reorganizar, não 
é reforma administrativa. Tere-
mos o apoio da Fipe ou da FGV, 
pois precisamos de um estudo 
mais aprofundado. Não criare-
mos nenhum outro cargo. Va-
mos unir a Secretaria de Obras 
com Serviços Urbanos, que 
será Secretaria de Infraestrutu-
ra Urbana. Existe todo um pro-
jeto para isso”, � nalizou.  (Cola-
borou Júlia Andrade)   

Escaneie ou acesse 
onovo.com.br/cidades
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AUGUSTO SOLARENCO

Bertaiolli fala sobre 
conquista de recursos 
e pedágio em Mogi
Coletiva. O deputado federal se reuniu com a imprensa 
para prestação de contas de seu mandato

O deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) realizou na 
terça-feira (31) uma reunião 
com a imprensa para prestar 
contas de seu mandato como 
parlamentar. Além de apre-
sentar um balanço sobre os 
investimentos realizados na 
região durante os seus mais 
de dois anos e meio de man-
dato, o deputado voltou a falar 
sobre o pedágio na Mogi-Du-
tra.
“Eu tenho a honra de dizer a 
vocês que absolutamente to-
das as cidades do Alto Tietê 
foram contempladas nos últi-
mos meses com recursos que 
nós trouxemos de Brasília. Os 
nossos investimentos na região 
ultrapassaram a incrível marca 
de R$100 milhões”, disse o par-
lamentar, que a� rma que as 
cidades contempladas com o 
valor são da região do Alto Tietê 
e do Vale do Paraíba. 
Durante o encontro, foram 
discutidos diversos pontos, 
como a Medida Provisória 
(MP) 1040/21, indicada pelo 
político e aprovada com vetos 

pelo presidente da República, 
Jair Bolsonaro. O texto trata da 
facilitação para abertura de 
empresas, passando pela pro-
teção de acionistas minoritá-
rios, facilitação do comércio 
exterior e desburocratização 
empresarial, entre outros te-
mas.
O deputado, que há tempos 
reforça sua posição contrá-
ria à inserção de uma praça 
de pedágio na rodovia Pedro 
Eroles (Mogi-Dutra), também 
falou sobre a intenção da Ar-
tesp em instalar a cobrança. 
“O fato é que eles querem 
colocar um pedágio em uma 
rodovia com 8 km, que é Mogi 
das Cruzes - Ayrton Senna. E 
simplesmente para angariar 
recursos, para viabilizar a du-
plicação da rodovia Rio San-
tos e a Pe. Manoel da Nóbrega 
nos litorais sul e norte de São 
Paulo. Aí, eles criaram uma 
intersecção dessas rodovias 
com a Mogi-Bertioga e en� a-
ram a perimetral de Mogi no 
meio para justi� car a Mogi-
-Dutra”, avaliou. 

Balanço. 
Bertaiolli 
afirmou 
que o Alto 
Tietê foi 
contemplado 
com recursos

Associação realiza 1º FCOM Guara 
pela retonada econômica

Encontro. O Fórum dos Comerciantes de Guararema 
aconteceu na Estação Literária

A Associação Comercial (ACE) 
de Guararema realizou na noite 
de terça-feira (31) o primeiro 
Fórum dos Comerciantes da 
cidade. A reunião foi realizada 
para unir forças dos comer-
ciantes, da entidade e do poder 
público para a futura retomada 
“Pós-Covid”.
O encontro com vagas limitadas 
aconteceu na Estação Literária 
de Guararema. Diversos pontos 
foram tratados na reunião, como 
o Cidade Natal 2021, a conexão 
entre empresários e o espaço da 
população na retomada. Foi um 
momento para discutir as ideias 
dos que estavam presentes e tra-
çar caminhos viáveis para seguir 
neste momento de retorno.
O comerciante Ricardo Ramos, 
dono da hamburgueria Balcão 
Burguer, participou da iniciativa 
e aprovou a ação. “Esse movi-
mento que a nova diretoria da 
Associação está encabeçando 
está mudando a mentalidade do 
comércio com essa busca pela 
união”, comentou.
Essa era a intenção da Associa-
ção, que, de acordo com Silvio 
Nunes, presidente da instituição, 
visa promover o contato entre 
os comerciantes. “A ideia cen-
tral do Fórum é juntar e unir os 
comerciantes. Temos isso como 
ponto fundamental. Queremos 

trazê-los para que vejam que, 
juntos, podemos ser mais fortes”, 
a� rmou o representante.
O diretor administrativo da ACE 
Guararema, Bruno Moralles, 
explicou que, com esse período 
de pandemia, eles sentiram a 
necessidade de auxiliar e, prin-
cipalmente, ouvir o comerciante 
que sofreu consequências por 
conta deste momento cheio de 
restrições. Moralles também 
falou sobre a importância de 
alinhar medidas com os comer-
ciantes e o poder público, para 
que haja uma retomada segura 
e bené� ca.
Além dos empresários, estive-
ram presentes na reunião re-
presentantes do poder público, 
como o presidente da Câmara 
Municipal, Sidnei Santos Leal, 
e o vice-prefeito da cidade e se-
cretário municipal de Esportes, 
Odvane Rodrigues.
“Se o comerciante estiver bem 
na cidade, investir dinheiro no 
município, ele estará gerando 
emprego, o dinheiro estará cir-
culando. Então, nosso trabalho, 
como poder público, é dar con-
tinuidade a um trabalho que já 
começou na época do Marcio 
Alvino, com o objetivo de � na-
lizar o palco montado para os 
comerciantes”, a� rmou o secre-
tário de Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico de Guarare-
ma, Marlon Rodrigues. 

» Educação. O prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi, 
e o secretário de Educação, 
Leandro Bassini, visitaram, 
na última terça-feira 
(31/08), a Escola Municipal 
Professor Manoel Vicente 
Ferreira Filho, na Vila 
Helena. A escola recebeu 
48 novos chromebooks, 
que serão utilizados para 
atividades pedagógicas do 
cotidiano escolar e para 
realizar dois novos cursos 
de tecnologia. 

» Meio Ambiente. As 
Secretarias Municipais 
da Educação e do Verde e 
Meio Ambiente de Mogi 
das Cruzes juntaram forças 
para realizar a iniciativa 
“Espaço Árvore” nesta 
sexta-feira (3), na calçada 
da rua Olegário Paiva. 
Foram plantados dois 
ipês-amarelos, espécie 
considerada símbolo do 
Brasil.

» Saúde. A Secretaria de 
Saúde de Suzano anunciou 
esta semana um novo 
projeto-piloto para acolher 
os usuários de tabaco. 
A iniciativa, nomeada 
“Viver #SemFiltro – Grupo 
de Cuidado à Pessoa 
Viciada em Tabaco”, deu 
início aos atendimentos 
na terça-feira (31/08) na 
região norte, com grupos 
de apoio realizando 
o acompanhamento 
contínuo dos pacientes, 
incentivando a luta contra 
o vício.
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‘‘O melhor para sua família"

OFERTAS VÁLIDA DO DIA 21 À 27/08/2021 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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OFERTAS VÁLIDA PARA OS DIAS 21 E 22/08/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

107,50
Und.

Whisky Red 
Label 1L

3,98
Und.

Milharina
500g

16,45
Und.

18,60
Und.

12,90
Und.

14,90
Und.

2,45
Und.

Milho Verde Knorr
lata 170g

2,98
Und.

4,15
Und.

19,98
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

18,50
Und.

3,65
Und.

Açúcar Refinado
Guarani 1kg

7,55
Und.

23,39
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

21,20
Und.

Azeite Extra Virgem 
Borges 500ml

3,85
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,45
Und.

Farinha de Trigo
Rosa Branca 1kg

6,25
Und.

11,50
Und.

Coca-Cola +
Fanta Guaraná 2L

6,65
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,85
Und.

Maionese Hellmanns
500g Trad.

13,20
Und.

39,50
Kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

95,90
Und.

Refrigerante
Kuat 2L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,55
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,99
Und.

Água Sanitária
Ypê 5L

3,99
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,79
Und.

26,20
Kg

Salsicha Perdigão

7,90
Und.

17,40
Und.

Patê Sadia
Presunto 100g

Mortadela Perdigão
Mista 400g

6,20
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,98
Und.

Álcool Zumbi
Liquido 46 1L

1,75
Und.

3,29
Und.

Limpeza Perfumado Uau
500ml

5,98
Und.

3,20
Und.

Sabonete Dove
Original 90g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

38,50
kg

39,50
kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

38,50
Kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

18,50
Kg

19,20
Kg

2,19
Und.

Cerveja Skol
269ml

Empanados Seara
Incrível 300g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,50
Und.

Batata Congelada 
2kg Cool Mind

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

14,90
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,49
Und.

Lasanha Perdigão
Calabresa 600g

Hambúrguer Sadia 
Speciale 350g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

10,90
Und.

Presunto Rezende

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

21,50
Kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,50
Kg

14,90
Kg

Mini Chicken 
300g Perdigão

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,59
Und.

1,99
Und.

3,59
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,99
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,39
Und.

Creme de Leite
Piracanjuba 200g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,28
Und.

Milho de Pipoca 
Yoki 500g

Arroz Namorado
5kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,45
Und.

Achocolatado Nescau 2.0
Lata 400g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,45
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,20
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,85
Und.

Amaciante Sany
2L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,98
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,69
Und.

DESCONTOS 
CLUBE DE

Monteiro Supermercados

@supermercadosmonteiro

NO CLUBE DE DESCONTOS MONTEIRO VOCÊ TEM ACESSO A OFERTAS EXCLUSIVAS 

Contra Filé Montana 
Porcionado

Alcatra Miolo
Bife

Linguiça Toscana
Aurora

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,59
Und.

Detergente Ypê
500ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,95
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

13,90
Und.

Coxinha Da Granja Seara
Congelado 1kg

Feijão Carioca Solito 
Premium 1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,98
Und.
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Parabéns

Mogi das Cruzes

Mogiano garante o bronze nos 
jogos de Tóquio
84 toques. Maciel Santos conquistou a primeira medalha da bocha após 
vitória contra tailandês

O mogiano Maciel 
Santos venceu o tailan-
dês Worawut Seangampa 
por 4 a 3 e conquistou a 
medalha de bronze na 
Bocha nos Jogos Para-
límpicos de Tóquio na 
noite de terça-feira (31).
O bronze veio depois de 
uma disputa acirrada 
contra o paratleta da Tai-
lândia e foi a primeira de 
duas medalhas conquis-
tadas pelos brasileiros 
na bocha, sendo a outra 
de José Carlos Chagas, 
na categoria BC1, onde 
os competidores podem 

contar com auxílio para 
receber a bola e posicio-
nar a cadeira de rodas.

O cearense, que trei-
na e mora em Mogi das 
Cruzes, também foi cam-
peão das Paralimpíadas 
de Londres, em 2012, e 
medalha de prata no Rio, 
em 2016. Maciel é um 
dos veteranos da clas-
se BC2, que não conta 
com auxílio de ajudan-
tes, e tem no histórico 
de premiações 14 títulos 
de Campeão Brasilei-
ro, medalha de ouro nas 
edições de 2013, 2017 e 

2019 da Copa América e 
ouro no Parapan de 2015 
e 2019. Já nas modalida-
des em equipe, Maciel 
tem destaque para o ouro 
da Copa América em São 
Paulo, no ano de 2019.
O medalhista teve parali-
sia cerebral no nascimen-
to e começou a praticar 
a bocha aos 11 anos de 
idade, conquistando seu 
primeiro título seis anos 
mais tarde. Hoje, aos 35 
anos, se mantém entre os 
melhores do mundo da 
categoria BC2.

Orgulho. Maciel 
Santos recebe a 
medalha de bronze 
na Paralimpíada de 
Tóquio 

Mogi perde ônibus que levava ao 
Aeroporto de Guarulhos 

Ônibus. Mogianos não terão mais a linha que ligava a cidade 
ao aeroporto 

A linha de ônibus que integrava 
Mogi das Cruzes ao Aeroporto de 
Guarulhos está suspensa e não 
tem previsão de volta. Segundo a 
Pássaro Marron, empresa respon-
sável pelo trecho, a linha já estava 
em processo de paralisação jun-
to à Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU) 
e, ainda segundo a empresa, sua 

manutenção estava inviável com 
a diminuição drástica no � uxo de 
passageiros após as � nalizações 
das obras no aeroporto. A Pássa-
ro Marron ainda ressalta que o 
trecho em questão é atualmente 
atendido pela Companhia Paulis-
tana de Trens Metropolitanos, na 
linha 13 – jade.
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Performance. Sandra Vianna e Alissa Vianna se apresentarão no 
Theatro Vasques

Mogi das Cruzes 
exibirá peça de 
teatro neste sábado

MOGI 461 ANOS

Aniversário. O espetáculo, da Companhia de Dança de Diadema,
será exibido de forma online

Dando continuidade às comemora-
ções dos 461 anos de Mogi das Cru-
zes, neste sábado (04), às 20 horas, 
será exibido, de forma gratuita para 
a população, o espetáculo “Scines-
tesia”. A peça teatral apresenta ele-
mentos do surrealismo, com as-

sociação de teatro, música, dança 
contemporânea e artes visuais.
A peça é concebida pela diretora e co-
reógrafa Ana Bottosso numa colabo-
ração com a Companhia de Dança de 
Diadema, e conta, no seu processo cria-
tivo, com colaborações do ator e diretor 

teatral Matteo Bon� tto, Núcleo Performa 
Teatro, e do músico e compositor Lucia-
no Sallum, do Grupo Pedra Branca.
Também faz parte da programação cul-
tural uma exposição no Terminal Cen-
tral. A exposição começará também no 
sábado e é assinada pelo fotojornalista 
Bruno Arib. Ainda no mesmo dia, ao 
meio-dia, ocorrerá a estreia do programa 
Cultura Mogi, no canal digital 3.2 UHF, 
da Câmara Municipal, também conheci-

do como TV Câmara.
Já no domingo (05), às 19 horas, Sandra 
Vianna e Alissa Vianna se apresentarão 
no � eatro Vasques. Uma performance 
que simbolizará o reencontro de mãe e 
� lha no contexto da pandemia, mostran-
do duas gerações de mulheres e as men-
sagens que elas têm a passar.
As programações para o aniversário da 
cidade terão continuidade durante todo 
o mês de setembro.
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Skatista Sandro Testinha fala do 
prêmio doado pela ‘Fadinha’

BRENO BARROS/ REDEDOESPORTE.GOV.BR

ESPECIAL SKATE

A ONG Social Skate tem vários 
motivos para festejar. Primei-
ro, a conquista da medalha de 
prata pela skatista Rayssa Leal, 
de 13 anos, nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, mudando a visão do 
mundo sobre o esporte. Depois, 
com a notícia inesperada de 
que a “Fadinha”, como é conhe-
cida, foi eleita a atleta que me-
lhor representou os valores do 
Comitê Olímpico Internacional 
(COI) e que a instituição esco-
lhida para receber a doação do 
prêmio de US$ 50 mil (cerca de 
R$ 260 mil) foi a ONG de Poá, na 
região do Alto Tietê.

A ONG, fundada por Sandro 
Soares dos Santos, mais conhe-
cido como Sandro Testinha, 43 
anos, skatista, atende atualmente 
cerca de 150 crianças e adolescen-
tes, entre 6 e 17 anos, anualmente. 
Para ele, a indicação do prêmio foi 
uma surpresa, mas que, com certe-
za, chegou em um bom momento, 
pois a organização está crescendo 
muito e ganhando visibilidade. “Eu 
estava em casa tranquilo, quan-
do começou a entrar um monte 
de noti� cações no meu celular ao 
mesmo tempo. Quando eu fui pro-
curar, vi que a ‘Fadinha’ havia cita-
do o nome da ONG em uma publi-
cação de um vídeo no Instagram, 
dizendo que iria doar o prêmio do 
COI para nós. Ao mesmo tempo, o 
número de seguidores subiu mui-
to, com pessoas compartilhando o 
post”, conta ele, durante entrevis-
ta exclusiva para o jornal O Novo 
num podcast.

Nascido na Vila Matilde, Sandro 
viu algumas pessoas andando de 
skate pela primeira vez em 1989. 
Em 1991, ele teve seu primeiro 
contato com o esporte e descobriu 
sua verdadeira paixão. “Depois dis-
so, � quei andando direto, até hoje. 
Primeiro era um brinquedo; que 
virou um hobbie; depois um estilo 
de vida; e um trabalho para alguns”, 
de� ne. 

“Já a ONG Social Skate surgiu 
da ideia de andar com meus � lhos 
na rua, mas aí fomos chamando a 
atenção de outras crianças. Logo 
tínhamos um grupo e fomos fazen-
do as coisas conforme o coração 
mandava. Nunca pensamos em 
montar uma ONG, mas colocar as 
crianças para andar de skate. Só 
que tivemos que ir atrás de docu-

Vania Sousa
editor@onovo.com.br

ONG Social Skate. Com sede em Poá, a instituição, foi escolhida pela medalhista de prata nas 
Olimpíadas de Tóquio, Rayssa Leal, para receber US$ 50 mil

mentos, para regularizar a ativida-
de. Não foi nada programado”, lem-
brou Sandro.

Recursos
Sobre a questão � nanceira, ele 

explica que os órgãos públicos não 
têm uma “obrigação” de ajudar en-
tidades como esta, mas existem 
verbas para o esporte, que podem 
ser pleiteadas, por isso precisamos 
mostrar projetos, estar devidamen-
te documentados e inscritos para 
pleitear recursos. “No município, 
não temos muitos recursos, mas 
tem no Estado, no País. Aí tem 
ano que conseguimos, outros não; 
outros mais ou menos, desde que 
você trabalhe em cima disso, para 
poder entender como funcionam 
as leis e poder ir atrás do que temos 
direito”, explicou.

O skate
O número de crianças e adoles-

centes atendidos pela ONG varia 
de acordo com as verbas e recur-
sos conquistados e do que a ONG 
arrecada em programas de incen-
tivos anuais. Atualmente, cerca de 
150 são bene� ciados pelos traba-
lhos no local, que pode chegar a 
180, de acordo com o orçamento.
Sobre como aprender a andar de 
skate, ele explica: “Na verdade, 
a gente não chama a prática de 
treino, mas atividade de esporte 
educacional, sem alto rendimen-
to. Ensinando de maneira lúdica, 
divertida, brincando e educando 
também. A gente explica como 
cair, levantar, como tentar de novo; 
é uma prática educacional, que 
eles levam para a vida. O treino é 
mais para esporte de alto rendi-
mento, para provas, torneios etc.” Já 
as aulas acontecem numa quadra, 
em Calmon Viana, Poá, divisa com 
Suzano.

Olimpíadas
Com relação à skatista Rayssa 

Leal, ganhadora da medalha de 
prata na modalidade street nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, San-
dro conta que quem é do ramo do 
skate já a conhecia, que pratica o 
esporte desde os 6 anos. “A galera 
já conhece ela pelos vídeos, por 
estar sempre na cena, em viagens 
e por participar de campeonatos, 
inclusive em São Paulo, e sempre 
foi muito fácil encontrá-la. Os ska-

tistas estão sempre em contato 
com ela, que já conhece quase todo 
mundo que tem um trabalho rele-
vante. E a família sempre interagiu 
com o pessoal do esporte pelas re-
des sociais, desde que ela era bem 
menorzinha”, conta Sandro.

Para Sandro Testinha, a meda-
lha que a Rayssa ganhou tem um 
grande signi� cado para todos os 
skatistas. “E todo brasileiro que 
curte o esporte já sabia que ela ia se 
sobressair nas provas. Ela era favo-
rita. O pódio era certeza, mas essa 
visibilidade imensa para o skate foi 
muito boa.”

O prêmio
Quanto aos planos futuros da 

ONG em termos de investimentos 
com o prêmio doado pela Rayssa 
Leal, ele explica que ainda tem os 
trâmites burocráticos e documen-
tações a serem enviadas, e isso 
pode demorar de quatro a seis me-
ses para chegar. “Mas é claro que 
queremos ampliar nosso trabalho, 
com mais qualidade, com material, 
equipamentos novos para ofere-
cermos o melhor para a criançada. 
Não queremos falar muito do di-
nheiro, mas do carinho, do fato de 
ela ter lembrado da ONG, tudo isso 
vale muito mais para nós. No mo-
mento, estamos felizes com tudo 
isso. Obrigado mesmo!”

Social Skate. Skatista Sandro Testinha, o 
idealizador da ONG Social Skate 

Rayssa Leal. A medalha de prata das Olimpíadas 
doou prêmio para ONG

Esporte. Crianças e adolescentes praticam skate e 
outras atividades na ONG Social Skate
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Rio Jundiaí

Conheça a sua cidade, visite e viva Mogi
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Publicidade online tem 
crescimento de 57% em 2021
Causas. Em função da pandemia e, consequentemente, das restrições, o mundo se viu 
cada vez mais online e na publicidade não foi diferente 

Vendas de chinelos crescem
no varejo em 2021

os primeiros seis meses deste ano, houve um cresci-
mento de 78,6% na venda de chinelos no Brasil em 
relação ao mesmo período de 2020, conforme divul-

gado pela Rede, empresa responsável pelos meios de paga-
mento do Itaú Unibanco. Na pesquisa, consta que os estados 
que mais movimentaram o segmento foram Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Bahia. Segundo a Rede, o volume � -
nanceiro movimentado foi 93% maior que o do ano anterior.

N

» Inovação. A Amazon, 
empresa de tecnologia, 
planeja lançar uma linha de 
televisões própria. O projeto 
vai incluir aparelhos que 
variam de 55 e 75 polegadas, 
contando com o diferencial 
de todas já virem com a 
assistente virtual Alexa 
integrada no aparelho.

» Redes Sociais. Para deixar 
os usuários mais confortáveis 
na hora de compartilhar 
conteúdo, a equipe do Twitter 
começou a planejar novas 
con� gurações de privacidade. 
Esse esforço tem como 
objetivo dar maior controle 
sobre a lista de seguidores 
aos usuários, assim como 
quem pode ver coisas como 
posts e likes. As ferramentas 
estão relacionadas ao que 
os administradores da rede 
chamam de “privacidade 
social” e estão, no momento, 
em fase de testes.

» Criatividade. Em 
comemoração aos 111 anos do 
clube, o Corinthians, junto de 
sua patrocinadora o� cial Midea, 
inaugurou no dia 1º a ‘Calçada 
da Fiel’, homenageando 111 
nomes na calçada em frente à 
loja do clube na Neo Química 
Arena. Torcedores escolheram 11 
nomes por meio de uma votação 
no site do projeto, enquanto os 
outros 100 foram de� nidos por 
especialistas no time. 

HENRIQUE TOTH/GE

WIZARD BY PEARSON

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 Fabrício Mello

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

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

Facilidade . Internet viabilizou a conexão entre empresas 
e pessoas

O número de anuncian-
tes que investem nos 
canais digitais cresceu 
57% no primeiro semes-
tre deste ano, em com-
paração com o mesmo 
período do ano passado. 
De acordo com o estudo 
Digital AdSpend, do IAB 
Brasil, setores como Ser-
viços, Eletrônicos e Imo-
biliário apresentaram 
um aumento acima de 
100%.

O levantamento mos-
trou ainda que, entre os 
26 setores classi� cados, 13 
(50%) tiveram no Digital o 
principal destino de com-
pra de mídia, incluindo os 
três setores de maior peso/
representatividade na pu-
blicidade: Comércio, Servi-
ços e Financeiro, cada qual 
investiu no digital mais de 
40% de sua compra de mí-
dia total no ano de 2020.

Por conta da pandemia, 
a publicidade viu a internet 
se transformar no princi-
pal meio de comunicação 
de todo o mundo. Para se 

por Redação
redacao@onovo.com.br

ter uma ideia, segundo dados 
disponibilizados pela Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), desde o come-
ço da pandemia os brasileiros 
buscaram adquirir planos de 
internet móvel mais baratos, 

contribuindo para um aumen-
to na participação dos planos 
pré-pagos e pós-pagos, que 
passou a ser o favorito dos bra-
sileiros, totalizando 52% con-

tra 49,5% em 2020.
Além da popularização dos 

planos móveis, também houve 
um aumento na infraestrutura 
de rede por parte das operado-
ras, que investiram milhões de 
reais para levar a conectivida-
de 4G a outras regiões, princi-
palmente no Norte e Nordeste 
do País, que até então conta-
vam apenas com antenas 3G.

Empresas também 
investiram 
milhões para levar 
conectividade a 
regiões afastadas

COMPARTILHANDO

VAGAS DE EMPREGO

Palestra. Camila 
Coutinho fala do valor 
do autoconhecimento 
para ganhar confiança e 
melhorar a autoestima. 
Veja a palestra em: » 
onov.ooo/bggjdjw

Curso. A FutureLearn 
explica como uma 
boa rede de contatos 
pode te ajudar 
profissionalmente. 
Acesse o curso em: » 
onov.ooo/ty1p18

» Guararema, telefones
11 4693-1717/4693-1432
DESENHISTA MECÂNICO 
- Ensino superior completo 
ou cursando – Com expe-
riência.
COSTUREIRA - Ensino 
fundamental completo – 
Com experiência.
ESTÁGIO EM ENGENHA-
RIA - Ensino superior cur-

sando – Sem experiência.
ATENDENTE DE 
RESTAURANTE - Ensino 
médio completo – Sem 
experiência.
EMPREGADA DOMÉS-
TICA - Ensino funda-
mental completo – Com 
experiência.
ANALISTA DE LICITAÇÃO 
- Ensino superior completo 

ou cursando – Com expe-
riência.
ESTÁGIO DE MODA - 
Ensino superior cursando 
– Sem experiência.

» Mogi, telefones 
11 4699-1900/4726-1306
CONSULTOR DE VENDAS 
- Ensino médio completo – 
Sem experiência.

COORDENADOR DE 
VENDAS - Ensino superior 
completo – Com expe-
riência.
DESIGNER GRÁFICO - 
Ensino superior cursando 
– Sem experiência.
COORDENADOR 
PEDAGÓGICO - Ensino 
superior completo – Com 
experiência.

ESTÁGIO EM ADMI-
NISTRAÇÃO - Ensino 
superior cursando – 
Sem experiência.
EMPREGADA 
DOMÉSTICA - Ensino 
fundamento completo 
– Com experiência.
GARÇOM - Ensino 
médio completo – Com 
experiência

DIVULGAÇÃO
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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

2ª FEIJOADA DO ROTARY 
GUARAREMA/DRIVE-THRU

Fernanda Murawjew

No sábado (28/08), aconteceu a tradicional 
feijoada do Rotary Club de Guararema, 
a 2ª no sistema Drive-thru. Foi um dia de 
muito trabalho para os rotarianos de nossa 
cidade, mas de muita satisfação. Foram 
vendidas 600 unidades e parte da renda será 
revertida à APAE de Guararema. A sobremesa 
foi garantida pelas senhoras da Casa da 
Amizade, na qual Nanci Lara é a presidente. O 
Rotary agradece a todos os patrocinadores e 
colaboradores que fizeram desse evento um 
grande sucesso!

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

Na foto: da esquerda para direita: Maurício dos Santos, Carlos Mantilla, 
Paulo Suguimoto, Gerson Peniche, Josidene Usier, Jeff  Lara, Vanessa 
Noronha, Bruno Moralles, Linda Suguimoto, Ana Lúcia Vasques, Edu-
ardo Dias, Andréia Monteiro, Maurício Tamaki, George Grant, Rogério 
Miranda, Nanci Lara, João Pedro Monteiro, Isabel Grant, Adriana Miran-
da, Irineu Monteiro, Graciele Medin, Adriana Giff oni e Luiz Gustavo.

Vanessa Noronha, João Pedro Mon-
teiro, Ana Lúcia Vasques, Gerson 
Peniche e Adriana Giff oni

Irineu Monteiro e Fernando Freire Ao centro, Ana Lúcia Vasques, com 
o Chef Arnaldo, de Mogi das cruz-
es, e sua equipe

Maurício dos Santos, George Grant 
e Paulo Suguimoto

Rogério Miranda e Graciele Medin Ana Lúcia Vasques, Roberta e Ro-
berto Mourão

Preenchimento Labial dos sonhos? 
Vem com a OdontoCompany!

Agende sua consulta! 

Rua Dona Laurinda, 659  Centro, Guararema - SP
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Parceria pelo esporte é 
feita em Mogi  

Campanha Inverno Solidário 
2021 teve 550 doações

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e o 
Fundo Social de Mogi das Cruzes � zeram uma 
parceria que visa ligar os benefícios da atividade 
física com o ato de fazer o bem a quem mais 
precisa. Três edições ao longo do mês, sendo 
o primeiro aulão quinta-feira (9), no Parque 
Centenário, entre 8h30 e 9h30. 

Na terça-feira (31/08), o Fundo Social de Solidariedade de 
Guararema encerrou a campanha do Inverno Solidário 2021. 
O setor divulgou um balanço que aponta que 550 cobertores 
foram doados para famílias em estado de vulnerabilidade 
social ao longo da vigência da campanha. Para reduzir as 
possibilidades de contágio pela Covid-19, apenas cobertores 
novos foram doados na edição deste ano. 

VITORIA MIKAELLI DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

A cessão de direitos hereditários é o 
instrumento pelo qual se opera a trans-
missão de direitos provenientes de su-
cessão, ou seja, herança, e deve ocorrer 
antes que se concretize a partilha dos 
bens da pessoa falecida. Trata-se de 
uma modalidade pouco usual na qual 
herdeiros podem transmitir os bens a 
que teriam direito a terceiro, mediante 
escritura pública de cessão de direitos 
devidamente registrada em Cartório de 
Notas para dar validade ao ato.

Geralmente, a cessão ocorre quando o 
herdeiro procede à venda de um bem 
ou direito a terceiro antes da partilha do 
bem, mas pode ocorrer também através 
de doação do direito ou bem em favor 
desse terceiro. Mas, como dito, é pouco 
usual em razão de não ser tão conhecida 
e, por essa razão, herdeiros e pretensos 
compradores sentem grande receio de 
vender / comprar bens antes de finaliza-
da a partilha. E, os que o fazem, muitas 
vezes desconhecem que existe uma me-
dida legal de fazê-lo, mediante escritura 
pública cedendo os direitos, constando 
nela se foi ou não onerosa.

Contudo, como sabido, em se tratando 
de bens imóveis, para que o documento 
tenha plena validade, é necessário, após 
a lavratura de escritura pública, que se 
registre o ato na matrícula do imóvel. 

Ponto que merece atenção é a incidên-
cia de tributação nesses atos. A regra 
geral é a incidência de recolhimento 
por parte dos herdeiros cedentes do 
Imposto de Transmissão Causa Mortis 
e Doação - ITCMD, uma vez que, ainda 
que esteja cedendo a herança, de forma 
onerosa ou não, houve o recebimento da 
herança para que o indivíduo pudesse 
transmiti-la. E, para os casos em que o 
bem transmitido se trate de imóvel, ha-
verá também a incidência de Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

Após esses trâmites, é só proceder à 
partilha dos bens, sendo que o direito 
ou bem objeto da cessão passará dire-
tamente ao cessionário já no formal de 
partilha.

Natasha Santos

Cessão de 
Direitos Hereditários

Instagram: @na.santoss

Mogi começará a aplicar 3ª dose da vacina contra a Covid-19

SAÚDE

Mogi das Cruzes deve 
receber neste final de 
semana a primeira re-
messa de imunizantes 
destinadas à aplicação 
da terceira dose da va-
cina contra a Covid-19. 
O atendimento será 
iniciado pelos idosos 
com 85 anos ou mais 
que tenham recebi-
do a segunda dose há 
pelo menos seis meses.
Durante este sábado 
(4) e a próxima segun-
da-feira (9), a cidade 
prossegue com a imu-
nização para quem 
efetuou agendamento 
prévio pelo www.cli-
quevacina.com.br . O 
maior volume de aten-
dimento estará concen-
trado na aplicação de 
segundas doses.

Até o momento, Mogi 
das Cruzes já aplicou 
um total de 462.206 do-
ses contra a Covid-19: 
311.517 primeiras doses, 
140.646 segundas doses 
e 10.043 doses únicas. Os 
dados representam 92% 
de cobertura em primei-
ra dose e/ou dose única 
e 44% para segunda dose 
e/ou dose única. Já fo-
ram imunizados 12.267 
jovens e adolescentes de 
12 a 17 anos.

Conforme os dados 
divulgados pelo Conde-
mat - Consórcio de De-
senvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê, a 
cidade registrou apenas 
cinco óbitos durante esta 

semana.
Na quinta-feira (2), 

Mogi também teve a 
confirmação do pri-
meiro caso da variante 
delta da Covid-19 no 
município. A paciente é 
uma mulher de 58 anos 
que está cumprindo 
isolamento domiciliar 
praticamente sem sin-
tomas e sem qualquer 
outro contato.

Guararema
A cidade não regis-

trou nenhuma interna-
ção por Covid-19 nos 
últimos nove dias. O 
levantamento passado 
pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde aponta 
que o último paciente 

internado teve alta da 
Santa Casa de Guara-
rema em 25 de agosto. 
Segundo o Condemat, 
também não houve re-
gistros de mortes pela 
doença nesta semana.

O município já havia 
apresentado em julho 
queda de 43,3% nas in-
ternações de Covid-19 
na comparação com 
o mês anterior. Além 
do índice positivo re-
ferente às internações, 
o município também 
contou, na oportunida-
de, com queda de 42% 
na quantidade de casos 
diagnosticados para a 
doença e redução de 
60% nos óbitos, tam-
bém na comparação 

entre os meses.
Recentemente, Gua-

rarema ultrapassou a 
marca de 80% da po-
pulação, de todas as 
idades, vacinada con-
tra o coronavírus. Isso 
significa que a cada 
dez guararemenses de 
qualquer idade, oito já 
receberam ao menos 
uma dose do imunizan-
te contra a doença. Os 
dados foram revelados 
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde.

Com o fechamento 
do balanço da vacina-
ção desta sexta-feira 
(2), o município chegou 
a 24.867 pessoas que 
receberam ao menos 
uma dose da vacina.

Vacina. A dose de reforço será aplicada, inicialmente, em idosos de 85 
anos vacinados há mais de seis meses
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 
CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados para, no prazo máximo de 04 (quatro) 
dias úteis, a contar da data desta publicação, comparecerem 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 apresentarem a documentação necessária (Capítulo X – Item 
3 do Edital nº 01/2017) ao provimento dos empregos mencionados: 

EMPREGO                                                                                                  CLASSIFICAÇÃO             

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE 
PREFEITO MUNICIPAL

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

Analista de Desenvolvimento Social Luiz Ferreira de Mello Filho
NOME     

01
24Professor de Educação Infantil Elizandra Lobo Muniz

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, 03 DE SETEMBRO DE 2021

DECRETO Nº4078, DE 27 DE AGOSTO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$2.830.000,00 (dois milhões, oitocentos e trinta 
mil reais) e dá outras providências.

DECRETO Nº4079, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021
Revoga o Decreto Municipal nº 3981, de 5 de fevereiro de 
2021.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).

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Processo administrativo 2531/2020. Pelo presente, fica 
notificada o Sr. LUIZ CARLOS PATRIARCHA, em razão 
do imóvel situado à Rua Itapevi, I. C.: 
54162.51.17.0182.00.000, Jardim Luiza– Guararema/SP, 
quanto a emissão da Notificação nº 19873 de 23/03/2020 
e Notificação Extrajudicial de 12/01/2021, cujo teor 
refere-se aos termos dos artigos 73 e 74 da Lei Municipal 
2636/2009, devendo ser comprovado pelo mesmo o 
cumprimento da determinação legal no prazo de 15 
(quinze) dias a contar da presente publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 65/2021, PROCESSO: 651/2021, OBJETORESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇO DE EXECUÇÃO DE COLETAS E ANÁLISES DE AGUAS E GASES. 
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 21/09/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de 
Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O 
Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 
08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem 
eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da 
empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (11) 4693-8013. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
 Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 66/2021, PROCESSO: 355/2021, OBJETO RESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 
LIQUIDO PERCOLADO-CHORUME. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 22/09/2021 as 9h00, 
LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio 
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço 
Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter 
o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a modalidade e o número 
da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11)4693-8012

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
 Prefeito Municipal.

DIVULGAÇ~~AO

Estudo avalia atuação de 
bancos privados 
Pesquisa. O trabalho avaliou a atuação dos bancos privados, públicos 
federais e regionais, e instituições financeiras cooperativas entre 2010 e 2018

Agências. A Cooperativa Sicredi conta, atualmente, com seis 
agências na região do Alto Tietê

O cooperativismo de cré-
dito vem desenvolvendo 
papel relevante para pro-
porcionar acesso a ser-
viços � nanceiros com-
pletos à população de 
municípios considerados 
menos atrativos para 
manutenção de agências 
para bancos atuarem. É 
o que mostra o terceiro 
estudo da série “Benefí-
cios do Cooperativismo 
de Crédito”, organizada 
pelo Sicredi. O trabalho 
avaliou a atuação dos 
bancos privados, públi-
cos federais e regionais, 
e instituições � nanceiras 
cooperativas entre 2010 
e 2018, gerando índices 
que mostram o nível de 
di� culdade para a atua-
ção física das instituições 
em cada município e 
como elas se comportam 
nesse cenário.

Partindo da constatação 
de que que os municípios 
brasileiros possuem carac-
terísticas sociais, econômi-
cas e territoriais diferentes, 
e, portanto, tendo diferen-
tes níveis de atratividade 
para a inserção física de 
uma instituição � nanceira 

por Redação
redacao@onovo.com.br com portfólio comple-

to de soluções, o estu-
do buscou quanti� car 
e tornar comparável o 
esforço necessário para 
a atuação nas localida-
des. Para isso, a equipe 
de economistas do Si-
credi desenvolveu o Ín-
dice de Presença Ban-
cária (IPB), que re� ete 
a probabilidade de não 
se ter uma agência em 
determinada cidade, e 
os Índices Municipais 
de Bancarização (IMB) 
relativo e absoluto, que 
conseguem, a partir do 
IPB, demonstrar o ní-
vel de penetração das 
instituições em muni-
cípios de difícil atuação, 
assim como mostrar a 
contribuição agregada 
da presença.

Os resultados trou-
xeram evidências de 
que, comparada às de-
mais, a rede de aten-
dimento cooperativo 
está em locais de mais 
difícil bancarização, ou 
seja, em regiões que 
são mais complexas 
para a rede bancária 
conseguir operar.

“Tendo em vista 
a necessidade ainda 
grande de bancarização 

dos brasileiros, mesmo 
com todos os avanços 
proporcionados pela 
digitalização, desenvol-
vemos um estudo para 
quanti� car e tornar 
comparável o esforço 
das cooperativas de 
crédito em atuar em lo-
cais mais adversos. Os 
resultados rea� rmam 
a capacidade do coo-
perativismo de crédito 
como um meio diferen-
ciado para levar servi-
ços � nanceiros com-
pletos para a população 
dessas cidades”, explica 
Pedro Ramos, econo-
mista-chefe do Sicredi.

“O conceito de re-
lacionamento que em-
pregamos é � sital, no 
qual o atendimento está 
disponível por meio dos 
canais móveis e os nos-
sos associados têm a 
alternativa de utilizar 
a agência para neces-
sidades especí� cas e 
conforme sua conve-
niência, fortalecendo 
a relação dos nossos 
colaboradores com as 
comunidades onde 
estamos inseridos”, ex-
plica César Bochi, di-
retor de Administração 
do Sicredi.

Alto Tietê
Na região do Alto Tie-

tê, o Sicredi conta atual-
mente com seis agências. 
Em Mogi das Cruzes 
(Avenida Vereador Narci-
so Yague Guimarães, 990, 
no bairro Vila Partênio);   
Suzano (Rua General 
Francisco Glicério, 1189, 
no Centro); Itaquaquece-
tuba (Avenida Vereador 
João Fernandes da Sil-
va, 193, na Vila Virgínia); 
Guararema (Rua Francis-
co Freire, 25); Ferraz de 
Vasconcelos(Rua Getúlio 
Vargas, 130, Vila Romanó-
polis);Poá (Avenida An-
tônio Massa, 337, no cen-
tro). No � nal de outubro, 
a Sicredi Progresso PR/SP 
vai inaugurar a agência de 
Biritiba Mirim.
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Independência

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

a terça-feira (7), dedicaremos o dia 
Independência do Brasil, que foi 
emancipado do Reino de Portugal, 

para decidir seguir seu próprio caminho, após 
o “Grito do Ipiranga”, em 1822. Infelizmente, 
o mesmo país que agora comemora mais um 
ano de sua independência é o que nós vivemos 
hoje, com seus conflitos internos, suas dificul-
dades, deficiências e um povo abandonado no 
que diz respeito, principalmente, à criação de 
emprego e renda. 
Com uma saúde de-
ficitária, muitos pro-
blemas econômicos, 
de infraestrutura, de 
segurança, enfim, 
problemas, proble-
mas e problemas. 
Tudo isso já sa-
bemos, né? Mas o 
que mais preocupa é que o Brasil se tornou 
refém dele mesmo, ou melhor, de seus políti-
cos, de seus partidos, de um povo que precisa 
acordar para este “grito” que foi dado lá atrás. 

Queremos um País independente no sentido 
de que seu povo seja respeitado, o dinheiro 
público seja bem utilizado, a distribuição de 
renda seja mais igualitária e que este mesmo 
povo possa se expressar. Um lugar onde os bra-
sileiros sintam orgulho de dizer: somos livres 
da corrupção, do jeitinho brasileiro, das maze-
las de uma classe que não está nem aí para nós. 

Liberdade é o que queremos!  

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

O Brasil se tornou 
refém dele mesmo

N

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Saúde. Mogi das Cruzes registra primeiro caso da Delta » 
https://onovo.com.br/mogi-das-cruzes/mogi-das-cruzes-
registra-primeiro-caso-da-delta

Cidades. Caio Cunha anuncia solução para rotatória da Nova 
Mogilar até o fim deste ano » https://onovo.com.br/mogi-das-
cruzes/caio-cunha-anuncia-solucao-para-rotatoria-da-nova-
mogilar-ate-o-fim-deste-ano

Saúde. Guararema zera internações por Covid-19 » https://
onovo.com.br/guararema/guararema-zera-internacoes-
por-covid

Se vestir bem, é 
estar bem 
Se vestir bem, não é apenas 
estar na moda e, sim, se sentir 
bem consigo mesmo. Olhamos 
pessoas de diversos estilos, 
que para nós parece estranho, 
mas consideravelmente ela é 
uma pessoa estilosa.

Hoje, gostaria de falar sobre 
essa questão, a forma que nos 
vestimos e quão libertador 
é estar bem vestido do seu 
próprio jeito.

Vivemos em meio à diversi-
dade e isso que traz a cada 
um de nós um toque especial 
no seu estilo. Estar bem com 
uma peça ou acessório, seja 
de marca ou não, faz com 
que possamos transmitir um 
pouquinho da nossa essência 
dentro do mundo da moda. 
Hoje eu acrescento um toque 
em minhas referências, costu-
mo fazer isso não para mostrar 
para as pessoas, mas sim por-
que é algo que me sinto bem 
fazendo, me vestindo bem, e 
tentando fugir de um padrão.

A moda está aí para ser segui-
da, mas você sempre pode dar 
um toque especial nela!

Augusto Solarenco é Formado em 
Audiovisual e cursando Fashion Film

O Thiago e o Publio da Cape Press 
vieram tomar um café hoje e conhecer 
a estrutura do jornal O Novo em Mogi 
das Cruzes. Entender os projetos e visão 
para os próximos anos.

O projeto Me Conta, em parceria com 
a professora Michele e a Secretária de 
Educação, levando a Mega FM para 
dentro das escolas municipais para 
as crianças.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Todos que forem às manifestações, 
tanto pró Bolsonaro quanto os que 

irão contra Bolsonaro, serão revistados"
João Doria.
Governador de São Paulo, com o intuito de de desarmar 
manifestantes pró e contra o governo Bolsonaro no 7 
de setembro

Site www.onovo.com.br Instagram onovooficial Facebook onovooficial
*Número
com Whatsapp

Fundado em Dezembro de 2006 PARA ANUNCIAR 11 4695 5522

NENHUM MATERIAL DEVE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO. CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR.

Uma publicação O Novo Empresa 
Jornalística e Editora LTDA

Diretor Presidente JR SIQUEIRA
jr@onovo.com.br MTB 77532/SP 

Administrativo DEBORA PALUMO
debora@onovo.com.br

Financeiro KÊNIA CALDEIRA
financeiro@grupoevve.com.br

Projeto Gráfico EVVE COMUNICAÇÃO
falecom@evve.com.br

SUCURSAIS 
MOGI DAS CRUZES
Av Teóphilo Salustiano, 215 · Vila Mogilar · Mogi das 
Cruzes / SP · CEP 08773-080

GUARAREMA
Av Dr Adhemar de Barros, 401 · Sala 4 · Itapema 
Guararema / SP · CEP 08900-000

Editor-Chefe VANIA SOUSA
editor@onovo.com.br
Pautas e reportagens JÚLIA ANDRADE
Reportagens FABRÍCIO MELLO
Colaboração Guararema MIRIAN SARMENTO
Editoração PEDRO HENRIQUE
Estagiária JULIA PALUMO

O NOVO

siqueirajuniorbr

megafmguararema

“Esse procedimento é comum a outras vacinas”, diz 
infectologista sobre a terceira dose

Agora é a terceira, mas acho que vai até o in� nito esse 
“reset” na população não tem � m

LEANDRO ALVES @LEANDROLELE2020



15O NOVO EDIÇÃO 730 — SÁBADO | 04.09.2021 A 10.09.2021

ÚLTIMOS ARTIGOS
NO SITE DO  O NOVO

Marcio Pereira

Lucas Luiz

A importância do 
planejamento das 
licitações

Aforismos

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/ZPG81O

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/NF25O4

Independência

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

a terça-feira (7), dedicaremos o dia 
Independência do Brasil, que foi 
emancipado do Reino de Portugal, 

para decidir seguir seu próprio caminho, após 
o “Grito do Ipiranga”, em 1822. Infelizmente, 
o mesmo país que agora comemora mais um 
ano de sua independência é o que nós vivemos 
hoje, com seus conflitos internos, suas dificul-
dades, deficiências e um povo abandonado no 
que diz respeito, principalmente, à criação de 
emprego e renda. 
Com uma saúde de-
ficitária, muitos pro-
blemas econômicos, 
de infraestrutura, de 
segurança, enfim, 
problemas, proble-
mas e problemas. 
Tudo isso já sa-
bemos, né? Mas o 
que mais preocupa é que o Brasil se tornou 
refém dele mesmo, ou melhor, de seus políti-
cos, de seus partidos, de um povo que precisa 
acordar para este “grito” que foi dado lá atrás. 

Queremos um País independente no sentido 
de que seu povo seja respeitado, o dinheiro 
público seja bem utilizado, a distribuição de 
renda seja mais igualitária e que este mesmo 
povo possa se expressar. Um lugar onde os bra-
sileiros sintam orgulho de dizer: somos livres 
da corrupção, do jeitinho brasileiro, das maze-
las de uma classe que não está nem aí para nós. 

Liberdade é o que queremos!  

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

O Brasil se tornou 
refém dele mesmo

N

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Saúde. Mogi das Cruzes registra primeiro caso da Delta » 
https://onovo.com.br/mogi-das-cruzes/mogi-das-cruzes-
registra-primeiro-caso-da-delta

Cidades. Caio Cunha anuncia solução para rotatória da Nova 
Mogilar até o fim deste ano » https://onovo.com.br/mogi-das-
cruzes/caio-cunha-anuncia-solucao-para-rotatoria-da-nova-
mogilar-ate-o-fim-deste-ano

Saúde. Guararema zera internações por Covid-19 » https://
onovo.com.br/guararema/guararema-zera-internacoes-
por-covid

Se vestir bem, é 
estar bem 
Se vestir bem, não é apenas 
estar na moda e, sim, se sentir 
bem consigo mesmo. Olhamos 
pessoas de diversos estilos, 
que para nós parece estranho, 
mas consideravelmente ela é 
uma pessoa estilosa.

Hoje, gostaria de falar sobre 
essa questão, a forma que nos 
vestimos e quão libertador 
é estar bem vestido do seu 
próprio jeito.

Vivemos em meio à diversi-
dade e isso que traz a cada 
um de nós um toque especial 
no seu estilo. Estar bem com 
uma peça ou acessório, seja 
de marca ou não, faz com 
que possamos transmitir um 
pouquinho da nossa essência 
dentro do mundo da moda. 
Hoje eu acrescento um toque 
em minhas referências, costu-
mo fazer isso não para mostrar 
para as pessoas, mas sim por-
que é algo que me sinto bem 
fazendo, me vestindo bem, e 
tentando fugir de um padrão.

A moda está aí para ser segui-
da, mas você sempre pode dar 
um toque especial nela!

Augusto Solarenco é Formado em 
Audiovisual e cursando Fashion Film

O Thiago e o Publio da Cape Press 
vieram tomar um café hoje e conhecer 
a estrutura do jornal O Novo em Mogi 
das Cruzes. Entender os projetos e visão 
para os próximos anos.

O projeto Me Conta, em parceria com 
a professora Michele e a Secretária de 
Educação, levando a Mega FM para 
dentro das escolas municipais para 
as crianças.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Todos que forem às manifestações, 
tanto pró Bolsonaro quanto os que 

irão contra Bolsonaro, serão revistados"
João Doria.
Governador de São Paulo, com o intuito de de desarmar 
manifestantes pró e contra o governo Bolsonaro no 7 
de setembro

Site www.onovo.com.br Instagram onovooficial Facebook onovooficial
*Número
com Whatsapp

Fundado em Dezembro de 2006 PARA ANUNCIAR 11 4695 5522

NENHUM MATERIAL DEVE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO. CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR.

Uma publicação O Novo Empresa 
Jornalística e Editora LTDA

Diretor Presidente JR SIQUEIRA
jr@onovo.com.br MTB 77532/SP 

Administrativo DEBORA PALUMO
debora@onovo.com.br

Financeiro KÊNIA CALDEIRA
financeiro@grupoevve.com.br

Projeto Gráfico EVVE COMUNICAÇÃO
falecom@evve.com.br

SUCURSAIS 
MOGI DAS CRUZES
Av Teóphilo Salustiano, 215 · Vila Mogilar · Mogi das 
Cruzes / SP · CEP 08773-080

GUARAREMA
Av Dr Adhemar de Barros, 401 · Sala 4 · Itapema 
Guararema / SP · CEP 08900-000

Editor-Chefe VANIA SOUSA
editor@onovo.com.br
Pautas e reportagens JÚLIA ANDRADE
Reportagens FABRÍCIO MELLO
Colaboração Guararema MIRIAN SARMENTO
Editoração PEDRO HENRIQUE
Estagiária JULIA PALUMO

O NOVO

siqueirajuniorbr

megafmguararema

“Esse procedimento é comum a outras vacinas”, diz 
infectologista sobre a terceira dose

Agora é a terceira, mas acho que vai até o in� nito esse 
“reset” na população não tem � m

LEANDRO ALVES @LEANDROLELE2020

Cidades

Suzano anuncia adesão ao 
‘passaporte da vacina’, diz Comitê

A Prefeitura de Suzano ade-
riu ao “passaporte da vacina”. 
A medida, estabelecida pelo 
Comitê Municipal de Enfren-
tamento ao Coronavírus, en-
tra em vigor na próxima quar-
ta-feira (8) e busca dar maior 
segurança à população suza-
nense, além de estimular a 
imunização de quem ainda não 
tomou a vacina da Covid-19. A 
iniciativa foi anunciada na tar-
de desta quarta-feira (1) pelo 
prefeito Rodrigo Ashiuchi.

A exigência do cartão de va-
cinação será feita somente em 
bares, baladas e casas de show; 
parques, teatro, cinema, estádio e 
ginásios; e seminários e eventos 
com mais de 300 pessoas. Nos lo-
cais, o cidadão deverá apresentar 
o documento físico ou virtual, este 
último pelo aplicativo “Conecte 
SUS”, do Ministério da Saúde.

Segundo o Comitê, os cida-
dãos precisarão ter recebido 
pelo menos a primeira dose 
para acessar os ambientes, salvo 

Locais. Bares, 
parques, teatro, 
cinema, estádio e 
ginásios exigirão 
o passaporte

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

aqueles que não podem se vaci-
nar por questões de saúde. Nes-
tes casos, serão solicitados com-

Estamos estimulando 
a vacinação de quem 
ainda não buscou a 
aplicação"

provantes médicos.
“Quando uma pessoa não 

está imune, ela acaba colocando 
em risco todos a sua volta. Inclu-
sive, aquelas que não podem se 
vacinar por questões médicas. 
Por isso, estamos adotando essa 
medida, buscando assegurar a 
população e também estimulan-
do a vacinação de quem ainda 
não buscou a aplicação”, expli-
cou o prefeito.   

Eu tenho ensinado que a igreja não é um lugar, 
apenas, para as pessoas irem. A igreja não é 
lugar de eventos especiais. Não! À luz da Bíblia 
Sagrada, a Igreja é uma família, um corpo, onde 
Cristo é o cabeça. Então, todos nós precisamos 
de princípios dentro desta família, dentro deste 
corpo. Vocês sabem que todos nós temos uma 
origem, pensamentos e culturas diferentes. Para 
vivermos juntos, nós precisamos de princípios e 
de verdades.

Onde temos alicerçado as nossas vidas? A igreja 
do Senhor Jesus tem que ser constituída de fun-
damentos sólidos, porque, senão, nos tornamos 
rebanhos dispersos, sem pastor. 
Mas a pergunta que começa a surgir no coração 
de alguns irmãos é: Onde nós vamos encontrar 
estes fundamentos sólidos? Onde está esta  
Igreja? Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, 
no capítulo 3:16, diz: “Toda a Escritura é inspi-
rada por Deus”, logo, onde vamos buscar a fonte 
para nos fundamentar, criar alicerces na vida? 
Nas Sagradas Escrituras, é óbvio.

Se procurarmos um livro de autoajuda, ele não 
é inspirado por Deus. Não é uma escritura para 
ficar numa prateleira aberta no Salmo 91.   Ela é 
útil.  É útil para ajudar as pessoas. Vire a página 
da sua Bíblia, leia a Palavra, estude-a e terás 
fundamentos sólidos para a sua vida com Deus 
e com sua família.

Então, quando dizemos: Chegamos ao mo-
mento mais importante da mensagem, vamos 
abrir a Bíblia, isto é útil. Nos ensina a viver. Isso 
você não aprende na faculdade, na escola, nos 
cursinhos.  Aliás, o estudo bíblico foi banido das 
escolas por orientação do MEC.
 
Quisera termos ensinos sobre fundamentos só-
lidos para a família nas escolas e universidades 
desta nação…quem sabe teríamos uma socie-
dade mais digna. Paulo diz: “Que é útil para o 
ensino”. Que esta palavra também repreende, 
porque o Pai repreende. Ela corrige;  educa. Não 
uma educação secular, do Ministério da Educa-
ção. Mas uma educação na justiça; naquilo que 
é reto, digno, moral e justo; que é verdadeiro, 
que é bom. Então, amados, é disso que nós 
precisamos. Fundamentos sólidos. Porque são 
os fundamentos que nos dão forças para viver 
de forma correta. O Evangelho do nosso Senhor 
Jesus Cristo nos conduz a isso.

Daniel Ruziska

Fundamento Sólido

daniel@agapecorretora.com.br

Linha Guararema-
São Paulo

TRANSPORTE

Uma das primeiras indicações 
que o vereador André Augusto 
de Oliveira (Dé) fez no início de 
seu mandato solicitava que fos-
se enviado um ofício à Empresa 
Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo (EMTU) 
para que a Linha 206, que faz o 
trajeto de Guararema para São 
Paulo, voltasse a operar.

Segundo justificativa do ve-
reador Dé, muitas pessoas utili-
zam a linha para se dirigirem à 
Capital, local onde vários mora-
dores de Guararema trabalham, 
estudam ou possuem parentes.

Vania Sousa
editor@onovo.com.br

da Redação
editor@onovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Carteira. Exigências serão direcionadas somente a bares, baladas e casas de show; parques, teatro, 
cinema, estádio e ginásios; e seminários e eventos com mais de 300 pessoas

Pedido. Vereador Dé comemorou 
a conquista da volta da linha que 
leva a São Paulo e agradeceu ao 
prefeito Zé e ao João Pedro

A linha estava suspensa des-
de abril de 2020, logo no início 
da pandemia. Mas, mesmo com 

a retomada das atividades, con-
tinuou suspensa, pois tornou-se 
dispendiosa para a empresa e 
possuía pouca demanda.

Sendo assim, compreendendo 
que, para se deslocarem até o tra-
balho, estudar ou visitar os seus 
parentes, outros trajetos trazem 
despesas para o munícipe, princi-
palmente nesse momento de pan-
demia, o vereador Dé elaborou a 
indicação.

A Linha 206 voltará a atender a 
partir do dia 13 de setembro de 2021 
e, para isso, houve a contratação de 
dois motoristas de Guararema.

“É uma importante vitória para 
nossa cidade e agradeço ao prefei-
to José Luiz e ao João Pedro, que 
intermediaram essa conquista jun-
to à Secretaria de Transportes Me-
tropolitanos”, declarou o vereador.
Mais informações no site: https://
www.passaromarron.com.br/
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Após 14 anos afastado das disputas o� ciais, o Suzano 
Vôlei voltou com tudo e obteve ótima vitória na estreia 
do Paulista em cima do Vôlei Renata por 3 sets a 2 
(parciais de 25×22, 25×23, 18×25, 18×25 e 15×13). Para 
começar o duelo, o técnico Alessandro Fadul escalou 
a base próxima ao time que venceu amistoso contra a 
Seleção do Chile, com Caio Alexandre, Brunão, Sérgio 
Felix, Dayan (líbero), Gustavo Campelo, Bruno Biella 
e Matheus Celestino. O segundo jogo dos suzanenses 
aconteceu fora de casa, na última sexta, contra o Cli-
med/Atibaia, no Ginásio Elefantão, e não havia encer-
rado até o � nal dessa edição.

ADRIANO LEITE

Ótima estreia

FACEBOOK/ adriano.toledo.leite INSTAGRAM/ adrianodetoledoleite

orcamento@murc.com.br
11 4793 9050 (Whatsapp)

Medicina e Segurança
do Trabalho

guararema@taptr.com.br
Rua 23 de Maio, 465
Centro - Guararema

11 4693 4262
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Com a redução da pandemia e protocolos sanitários, 
os torneios retornaram em Guararema para alegria 
de atletas, dirigentes e torcida. Nos Estádios (todos 
reformados) já tivemos a 1ª rodada das fortes Séries 
Ouro, Prata e Master, que totalizam 29 equipes 
(sem contar o Society também em andamento). E 
no Futsal, o excelente Ginásio “Lázaro Germano” 
recebe partidas de várias categorias. Ponto positivo 
para toda Secretaria de Esportes e Lazer que foi a 
primeira a retomar, com segurança, as atividades no 
Alto Tietê.

Os 4 times do Alto Tietê estarão na ativa pela 5ª rodada 
do Paulista da 2ª Divisão nesse fi m de semana. O líder 
USAC (10 pts) vai ao Vale do Paraíba no sábado, 15h, 
para enfrentar o Manthiqueira (3º colocado com 7). No 
mesmo horário, União Mogi e ECUS, respectivamente 4º 
e 5º com 4 pts, fazem o clássico regional no Suzanão. E 
domingo, 15h, no Nogueirão, o lanterna Atlético Mogi vai 
em busca dos primeiros pontos no duelo contra o vice 
Mauá FC (8 pts).

Desfalcada e sem brilho, o esquadrão canarinho 
superou falta de criatividade e entrosamento para bater 
o Chile, fora de casa, por 1 a 0, mantendo 100% de 
aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo. 
E agora, nesse domingo (5/9) tem clássico contra 
Argentina, 16h, na Arena Itaquera - chance ideal para 
vingar derrota recente na fi nal da Copa América. O 
Brasil lidera com 21 pts, 6 a mais que os argentinos. 
Para fechar a rodada tripla, o time de Tite encara o Peru 
quinta (9/9), 21h30, na Arena Pernambuco. 

VÁRZEA TÁ ON!

RODADA DA “BEZINHA”

SELEÇÃO BUROCRÁTICA

» ANIVERSARIANTES. Para 
os aniversariantes dos últimos 
dias: Corinthians completou 111 
anos de fundação com eventos 
no Pq. São Jorge e na Arena em 
Itaquera, inclusive com anúncio 
de 4 novos patrocinadores, 
e inauguração da calçada da 
Fiel; e o Palmeiras, fundado 
em 26/08/1914, apresentou 
sua Sala de Troféus no Allianz, 
concebida para destacar as 
milhares de taças conquistadas 
pelo Verdão em diversos 
esportes durante 107 anos.

» RACISMO. Para o time 
Brusque/SC pelos episódios 
registrados nos últimos dias 
com grande repercussão após 
denúncia do meia Celsinho na 
partida contra o Londrina pela 
Série B. Uma primeira nota 
ofi cial do clube afi rma que 
Celsinho fez "falsa imputação de 
crime" ao informar que foi vítima 
de injúria racial de um dirigente. 
Após a polêmica, um novo 
comunicado foi emitido com 
pedido de desculpas.
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Mogi Basquete vai embalado 
contra Paulistano e Tricolor

Maiúscula. Mogi venceu o clássico contra time do Pq. São Jorge por 79 a 57

Evolução.  Mogianos conquistaram duas boas vitórias contra Liga 
Sorocabana e Corinthians pelo Estadual

SUELENN LADESSA/MOGI BASQUETE

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

Torcida comemora 
retorno de Calleri 
e reforço de Gabriel Neves. 
Posições carentes no elenco, 
que precisa urgente melhorar 
desempenho para chegar nas 
semis da Copa BR e buscar 
vaga na Liberta do 
próximo ano.

Contratações 
de peso, novos 
patrocinadores e aniversário. 
O Timão vive momento 
animador ao alcançar o G6, 
sonhando com postos mais 
altos. No papel, promete 
muito com defesa sólida e 
ataque produtivo.

Com inúmeras 
difi culdades, 
diretoria trouxe reforços 
para Diniz buscar melhores 
resultados, pois após 
queda na Sula e derrotas no 
Brasileiro, todas fi chas estão 
na Copa BR que também está 
bem complicada.

Aproveita folga na 
tabela para ajustar 
time visando confrontos 
contra Galo pela Liberta dias 
21 e 28/9, e também para o 
2º turno do Nacional, cuja 
meta é justamente alcançar 
os mineiros que estão 4 pts 
à frente. 

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

O Mogi Basquete está embalado 
após duas excelentes vitórias, em 
casa, pela fase classi� catória do 
Campeonato Paulista Masculino. 
Na sexta retrasada, bateu o lanter-
na Liga Sorocabana por 96 a 54, e 
domingo venceu clássico contra 
Corinthians por 79 a 57. Foram 
atuações convincentes, com bom 
trabalho coletivo e mãos calibradas 
da linha de 3 pontos e nos lances li-
vres. Com esses triunfos, saltaram 
da 7ª para 5ª colocação na classi� -
cação do 1º turno.

 Os destaques mogianos foram os 
alas-pivôs Wesley, o mais e� ciente, 

cestinha com 20 pontos e 5 assistên-
cias, Fabricio, com 12 pontos, e Dou-
glas, com 11 pontos e 5 rebotes, os 
armadores Fúlvio, com 6 pontos e 9 
assistências, e Lucas Lacerda, com 13 
pts e 5 assistências, além do ala-ar-
mador Guilherme Lessa, com 8 pts. 
Os próximos jogos do Mogi serão 
nesse sábado (4/9), às 15h30, contra 
o Paulistano na Capital; e 7/9 contra 
o líder invicto São Paulo, às 11h, no 
Ginásio Hugo Ramos. As partidas 
são transmitidas pelo canal de TV 
fechado Band Sports, e pelo site da 
Federação Paulista.

Daniel Dias, recordista 
de medalhas e porta-
bandeira na cerimônia 
final em Tóquio, 
sobre polêmica 
que prejudicou 
paratletas 
brasileiros
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Muitos estão 
parando de nadar 
por causa da 
reclassificação!”

Frase da Semana.

Felipe Rodrigues

Pedro Rebouças 

Copa do Mundo chegando...

Saldo positivo do Hipismo 
nas Paralimpíadas
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