
Bertaiolli garante R$ 1 milhão 
para Clínica-Escola do
Autista em Mogi das Cruzes
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ogi das Cruzes já abriu li-
citação para a construção 
de uma Clínica-Escola para 
pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA). O edital para 
contratar a empresa, que será encar-
regada da obra foi publicado nesta 
terça-feira (28), pela Prefeitura Mu-
nicipal. O recurso, de R$ 1 milhão, foi 
enviado pelo deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP).

“Hoje é dia de comemorar o resultado 
de um trabalho de mais de um ano”, des-
tacou o deputado, ressaltando que a uni-
dade será construída na Avenida Pedro 
Romero, nas imediações de outros equi-
pamentos públicos construídos na época 
em que foi prefeito.

Ainda de acordo com o deputado, a 
construção de uma Clínica-Escola do au-
tista em Mogi vem sendo conversada com 
as mães e representantes de entidades que 
atendem portadores de TEA desde o come-
ço do ano passado. “Existem pouquíssimas 
unidades como esta que propomos cons-
truir em Mogi em todo o Brasil. No Estado 
de São Paulo, é a primeira que seguirá esse 
modelo”, destaca o parlamentar.

Ainda segundo o deputado, a primeira 
Clínica-Escola do Alto Tietê será construí-
da com os recursos enviados por meio de 
emendas parlamentares, numa área no 
bairro do Rodeio. O local foi destinado para 
a implantação de equipamentos de Saúde 
e Educação na época em que Bertaiolli foi 
prefeito de Mogi das Cruzes (2009/2016). 
“Será numa área de cerca de 2 mil metros 
quadrados ao lado da AACD e da UPA 24 
horas, que implantamos, criando naquela 
região um complexo de Saúde, Esporte e 

DIVULGAÇÃO

Deputado 
garante R$ 1 
milhão para 
construção da 
Clínica do
Autista em Mogi
Recursos. Marco Bertaiolli conseguiu 
verba para a unidade, que será 
implantada no Rodeio, onde já 
existem a AACD e a UPA 24 horas

M

Verba. Deputado Bertaiolli: “Sempre disse que investimentos na área da Saúde nunca acabam” 

por Redação
redacao@onovo.com.br

Educação”, destaca, lembrando 
ainda que, na região, estão lo-
calizados também o Ginásio do 
Paradesporto e uma Creche/
Escola Municipal.

“Sempre disse que investi-
mentos na área da Saúde nun-
ca acabam. Tem sempre o que 
ser feito para melhorar, ampliar 
e fortalecer o atendimento”, 

destaca o deputado, que foi 
responsável, quando prefeito, 
pela implantação de 38 unida-
des e equipamentos de Saúde 
em Mogi, incluindo o primeiro 
Hospital Municipal de Mogi das 
Cruzes, duas UPAs 24 horas, 
SAMU, Centros Especializados 
Médicos e de Reabilitação (UNI-
CA de Jundiapeba e de Brás 
Cubas). “Todo esse parque de 
atendimento foi fundamental 
nestes últimos meses para ga-
rantir um atendimento com se-
gurança e resolutividade para os 
mogianos vítimas da Covid-19”.

“Existem 
pouquíssimas 
unidades 
como esta 
que propomos 
construir em Mogi 
em todo o Brasil” 

Local
As obras do equipamento, que 

� cará na Av. Pedro Romero ao 
lado da AACD, terão início ainda 
este ano. Segundo o secretário de 
Educação de Mogi, André Stábile, 
a Escola Clínica será construída 
em um terreno de 2 mil m2 e terá 
a área construída de 1 mil m2. A 
unidade terá oito setores: Pedagó-

gico, Psicopedagógico, Recepção/
Administração, Clínico, Apoio/
Serviços, Convívio e Circulação e 
áreas livres. “Uma das propostas 
é trazer os pais para dentro da 
escola. Criar um sentimento de 
unidade e cooperação”, observou 
o secretário, durante um encontro 
com as mães de crianças espe-
ciais em junho deste ano.

Escaneie ou acesse 
onovo.com.br/cidades

A demissão do presidente do Banco 
do Nordeste, Romildo Carneiro Rolim, 
nesta quinta-feira (30), pelo Palácio do 
Planalto, foi motivada por uma cobran-
ça do Centrão, de olho na disputa pelo 
controle do programa de microcrédito, 
a um ano das eleições. No centro dessa 
mudança, aparece o presidente nacio-
nal do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, 
que, três dias antes da exoneração, co-
brou a substituição de toda a diretoria 
da entidade � nanceira. Num vídeo, 
Boy a� rmou que Bolsonaro o questio-
nou sobre o contrato suspeito de R$ 
583 milhões, justamente no setor de 
microcrédito, com o Instituto Nordes-
te de Cidadania (INEC), que mantém 
parceria com o BNB desde 2003, pri-
meiro ano de mandato de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT).

Esse tipo de empréstimo de peque-

nas quantias - em torno de R$ 2 mil a 
R$ 5 mil - é responsável por um reduto 
eleitoral importante, onde o presiden-
te Jair Messias Bolsonaro precisa me-
lhorar, e muito, seu desempenho.

Trata-se de 3,5 milhões de clientes 
ativos e R$ 15 bilhões aplicados, espa-
lhados em mais de 2 mil municípios. 
É por isso que esta carteira bilionária 
é tão cobiçada, não somente por po-
líticos, mas por lobistas do mercado 
� nanceiro. O Banco do Nordeste é se-
diado em Fortaleza e costuma abrigar 
‘apadrinhados’ de políticos do Ceará.

Na opinião de alguns apoiadores de 
Bolsonaro, que entregou o comando do 
banco ao PL, essas mudanças empode-
ram politicamente os adversários do presi-
dente. Cabe agora ao Centrão chegar a um 
acordo quanto ao nome do novo presiden-
te do BNB. (Fontes: Terra e Estadão)

Boy cobra e muda comando do BNB 
CENTRÃO
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Jornalista lança livro que 
relata história da favela
e da psicanálise
“Favela no divã”. Obra é de Marcelo Barbosa, ex-morador de Mogi

Após colocar um projeto editorial na 
gaveta por ameaça de morte, seis anos 
depois, um ex-morador da favela de He-
liópolis, zona sul de São Paulo, divulga o 
pré-lançamento do livro “Favela no divã”. 
Marcelo Barbosa, de 36 anos, é pedago-
go, jornalista e estudante de psicanálise.
O autor, que morou em Mogi das Cruzes, 
e reside em Ferraz de Vasconcelos há 
quatro anos, narra e interpreta a própria 
história de vida para um terapeuta, que 
é ele mesmo. Em uma autoanálise, ele 
apresenta registros e desabafos daquilo 
que procurou descobrir: sua ligação com 
a favela e o seu desejo de sair dela.
O prefaciador do livro, Leontino Faria dos 
Santos, mestre em Ciências da Religião, 
teólogo, pedagogo e psicanalista, descre-
ve a obra como uma leitura que prende 
a atenção. “É uma leitura agradável, emo-
cionante e produtiva. Não apenas prende 
a nossa atenção pelo que nos mostra, de 
dentro para fora, sobre a vida na favela, 
como, também, permite ao leitor conhe-
cer vários e signi� cativos aspectos da 

prática psicanalítica”, ressaltou.
O autor Marcelo Barbosa garante que a 
leitura vai trazer um gostinho de quero 
mais. “Eu organizei o livro em uma trilo-
gia, para que o público leitor não tenha 
medo de um amontoado de páginas e 
possa ter uma experiência de leitura re-
� exiva e saborosa; então, esse primeiro 
volume é só o começo.”

Pré-lançamento
O pré-lançamento do livro, que tem 14 x 
21 cm e 64 páginas, foi realizado no dia 24 
de setembro de 2021, um dia depois do 
aniversário da morte de 83 anos do pai da 
psicanálise, Sigmund Freud (06/05/1856-
23/09/1939). A obra pode ser adquirida no 
site da editora paranaense Viseu, pelo link: 
https://www.eviseu.com/pt/livros/2339/
favela-no-diva/ou entrando no site https://
www.eviseu.com/ buscando o nome: Fave-
la no divã. A pré-venda é uma espécie de re-
serva realizada antes do livro impresso che-
gar à editora. As obras adquiridas até o dia 
24 de outubro são enviadas aos leitores após 

Santa Casa de Mogi conquista 
investimento de R$ 1 milhão

Novidade. Marcelo Barbosa é o autor do livro “Favela no divã”, cujo 
lançamento ainda não foi marcado pela editora

Recursos. Deputado Alvino junto 
a diretoria da Santa Casa de Mogi

A Santa Casa de Misericórdia de 
Mogi das Cruzes recebeu no dia 24 
de setembro uma emenda no valor 
de R$ 1 milhão. A solicitação do in-
vestimento partiu do vereador Fran-
cimário Vieira, o Farofa (PL), e o valor 
foi destinado pelo deputado federal 
Marcio Alvino (PL), que esteve no 
hospital.
“Durante a visita, o deputado pôde co-
nhecer as necessidades prioritárias do 
nosso hospital bem como as propostas 
de trabalho da nova direção da Santa 
Casa”, apontou o hospital mogiano, que 
também a� rmou que o valor será apli-
cado em melhorias para o atendimen-
to aos pacientes.
O vereador Farofa, que pediu o inves-
timento para a instituição, comemo-
rou a conquista: “Estou muito feliz 
com a notícia e agradeço o deputado 
por ter atendido meu pedido para 
ajudar a nossa Santa Casa, uma ins-
tituição que precisa de apoio para 
manter um atendimento de qualida-
de à população da cidade”.
Para o deputado federal, a emenda 
também é motivo de comemoração. 
“É um prazer poder retornar à entidade 
trazendo boas notícias e, a pedido do 
vereador Farofa, anunciei a destinação 
de mais R$ 1 milhão para custeio de 

Cidades

AS SESSÕES DA CÂMARA ESTÃO 
NOVAMENTE ABERTAS AO PÚBLICO.

A Câmara sabe da importância que 
tem a presença do cidadão de Mogi 
em suas sessões ordinárias.
Afi nal, é através dela que a 
população tem contato direto com 
o trabalho dos vereadores. E fi ca 
por dentro dos rumos que serão 
tomados para a cidade.
Por isso, a Câmara está retomando 
as sessões com a participação 
de 50% do público no plenário, 
seguindo todas as normas de 
segurança contra o Coronavírus: 
uso obrigatório de máscaras, 
distanciamento entre cadeiras e 
uso de álcool gel.

Tudo para que você assista às 
sessões de forma segura.
Então, está feito o convite: você 
tem um encontro marcado com 
a cidadania, todas as terças 
e quartas-feiras: Pequeno 
Expediente às 14h e Sessão 
Ordinária às 15h.
Acompanhe as sessões também 
pela TV Câmara na sua TV ou 
celular, pela internet.
� camarademogi
� camaramogidascruzes
� Canal 3.2 UHF
� www.cmmc.com.br

ESPAÇO 
RESERVADO 

PARA A 
CIDADANIA.

ESPAÇO 
RESERVADO 

PARA A 
CIDADANIA.

a data de lançamento do livro, que está 
em análise.
Até o próximo mês, a obra “Favela no 
divã” estará nas principais livrarias 
online, como: Amazon, Americanas, 
Magazine Luiza, Shoptime e Subma-
rino. Já o e-book será comercializado 
no Amazon, Americanas, Apple, Bar-
nes & Noble (EUA), Google, Kobo, Li-
vraria Cultura e Wook (Portugal).

Sinopse
Não foi bem um sonho, mas um 

pesadelo. Um jovem da favela jul-
ga sua estrutura de vida e é morto 
pelos parentes. O conteúdo onírico 
pode acontecer?
A interpretação dos sonhos de 
Freud e a psicanálise vira sua bus-
ca. Uma igreja o tira do ambiente 
vivido, ele sofre retaliação e suas 
crenças são incorporadas na pró-
pria favela em uma autoanálise. 
Parece que o jovem entra em um 
processo de individualização para 
sua vida ser um livro aberto.

SAÚDE

despesas”, celebrou Alvino. “Uma con-
quista que irá contribuir para a melhoria 
no atendimento da instituição. Já pude 
contribuir com mais de R$ 2 milhões em 
recursos para a entidade e agradeço ao 
vereador e a sua esposa, Sane, que me 
acompanharam”, � nalizou.
Estavam presentes no anúncio da desti-
nação dos recursos: Jose Carlos Petreca 
(provedor), Flávio Mattos (conselheiro 
� scal), Fábio Mattos (tesoureiro), Her-
mes Queiroz Rocha (gerente operacio-
nal), Dr. Edmundo Abreu da Silva Pinto 
(diretor técnico), Benedito Carlos Filho 
(secretário da mesa), José Carlos Nunes 
Jr. (gerente administrativo), Dr. Pedro 
Bisnamut (vice-diretor técnico), Dr. 
Luiz Coelho Filho, “Luizinho”, (Cirurgia 
Geral) e demais funcionários.

DIVULGAÇÃO
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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

Outubro Rosa

Dê a você um toque 
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OFERTAS VÁLIDA PARA OS DIAS 02 E 03/10/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

OFERTAS VÁLIDA DO DIA 02 À 08/10/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

Macarrão Renata 500g
Exceto Ninho

Amaciante Ypê 5L
Aconchego
Ternura

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,39
unid.

6,55

Água Sanitária
Tay 5L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

42,90
Kg

44,50

Bacon Aurora
Fatiado 200g

Manteiga Qualy 200g Tablete
com sal /sem sal

Energético 
Big Thor
2L

Achoc. Toddy
400g

Álcool Liquido
Safra 46% 1L

Sabão em Pó
Tixan Ypê 2kg

Papel Higiênico Camélia 
Leve 16 Pague 15

Limpeza Casa
Perfume 500ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

8,90
unid.

10,55

Alcatra Miolo
Bife

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

Monteiro Supermercados

@supermercadosmonteiro

MÊS DA PREVENÇÃO DO
CÂNCER DE MAMA

Contra Filé Friboi
Porcionado

Linguiça Toscana
Sadia

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

18,90
Kg

23,20

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

8,20
Unid.

8,90

Pão de Alho Mezzani 
Trad. 310g

Farofa Yoki Temperada
500g

Pão de Forma
Visconti Trad. 

Óleo Soja
Cocamar 900ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

21,50
unid.

25,50

Azeite Andorinha
Extra Virgem 500ml
vidro verde

Milho verde Fugini
Lata 170g

Feijão 
Tarumã
1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,98
unid.

14,60

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

15,90
unid.

18,98

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,50
unid.

13,98

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,79
unid.

2,05

Requeijão Vigor
200g Trad. 

Linguiça Calabresa
Sadia 500g

Água de Coco
Mais coco 1L

Kit Coca-Cola+
Fanta Laranja
 2L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,75
unid.

8,35

Leite em Pó Molico 
175g Sachê

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,98
unid.

6,75

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,20
unid.

8,45

Doce de Leite Aviação
400g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,99
unid.

5,75

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,75
unid.

2,99

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,20
unid.

4,85

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,18
unid.

2,55

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,70
unid.

7,29

Arroz Solito
Premium 5kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

19,90
unid.

21,90

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,59
unid.

4,18

Papel Toalha
Prática

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

13,28
unid.

15,20

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,20
unid.

13,65

Desinfetante Lysoform 1L Trad. 
Suave Lavanda

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

8,35
unid.

9,80

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,39
unid.

4,10

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,98
unid.

4,85

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,39
unid.

7,55

Lasanha Perdigão 600g
Calabresa/ Frango com
Bacon

Suco Life
Laranja 2L

Cerveja Schin
Lata 350ml

Pão de Queijo
Perdigão 
900g

Cerveja Itaipava
350ml lata

Creme de leite
Nestlé lata
300g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

10,98
unid.

11,98

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,80
unid.

8,25

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,50
unid.

15,80

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

13,40
unid.

15,98

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,95
unid.

6,49

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,75
unid.

6,35

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,55
unid.

7,79

42,50
Kg

12,20
Kg

Coxinha da Asa

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,09
unid.

2,29

Amaciante
Baby Soft 2L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,95
unid.

6,65

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

17,60
unid.

19,40

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

8,98
unid.

10,90

Ervilha Seara congelada
300g Nature
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Guararema não registra óbitos
por Covid-19 há mais de um mês

A cidade de Guararema não 
registra mortes por Covid-19 
desde o dia 23 de agosto. Outro 
bom indicador é em relação à 
vacinação, já que o município 
segue avançando na imuniza-
ção dos munícipes.

Até as 16 horas desta sexta-fei-
ra (1), a cidade já havia aplicado 
25.915 primeiras doses, 18.097 se-
gundas doses, 213 terceiras doses e 
853 doses únicas da vacina contra 
o coronavírus.

Guararema também não conta 
com internados pela doença. No 
entanto, mesmo com os bons nú-
meros, é importante reforçar que a 
pandemia não acabou e é necessá-
rio seguir os protocolos sanitários 
indicados pela OMS para conter a 
proliferação do vírus.

Vale lembrar que a Secretaria 
de Saúde de Guararema também 

Vacina. A cidade 
vacinou mais de 25 
mil pessoas com a 
1ª dose

DIVULGAÇÃO

aderiu ao Dia V de Vacinação, do 
governo do Estado, e promove nes-
te sábado (2) a ação de imunização 
contra a Covid-19 na Cevac.

Mogi das Cruzes. 
Município já aplicou 
mais de 300 mil 
primeiras doses

Mogi das Cruzes
O município registrou 17 óbi-

tos em decorrência da Covid-19 
só nesta semana. A faixa etária das 
vítimas varia entre 52 e 88 anos.
Em relação à vacinação, a cidade 
soma bons indicativos. Até as 18 
horas desta sexta-feira (1), foram 
aplicadas 335.432 primeiras doses, 
234.442 segundas doses, 2.230 ter-
ceiras doses e 10.074 doses únicas. 

Muito se trata a respeito do direito a que os � lhos 
têm acerca do recebimento de verba alimentar, a 
chamada pensão alimentícia. Mas uma questão não 
muito tratada é a partir de qual momento há a carac-
terização do direito ao recebimento da pensão.

Em muitas situações, as mulheres são desampara-
das pelo genitor do bebê ainda na fase da gesta-
ção e, por desconhecerem o direito, aguardam o 
nascimento do � lho para pleitear o recebimento 
da verba alimentar. Ao contrário disso, o direito 
ao recebimento da verba alimentar é garantida às 
mulheres já na fase da gestação, de modo que o 
feto seja gerido de maneira saudável. 

Os ônus da gravidez devem ser distribuídos 
entre aqueles que a conceberam: pai e mãe. Se 
os genitores não mais estão juntos, infelizmente 
é comum que a mulher acabe por arcar sozinha 
com todas as despesas de uma gestação: exames 
e consultas médicas, alimentos e vitaminas espe-
ciais, internações e parto. 

A Lei Federal nº 11.804/2008 disciplina o direito 
à percepção dessa espécie de “pensão” às mu-
lheres grávidas. A essa pensão damos o nome de 
alimentos gravídicos. Referidos alimentos devem 
compreender os valores su� cientes para cobrir as 
despesas adicionais que a mulher tem no período 
da gravidez e que dela sejam decorrentes, desde o 
momento da concepção até o momento do parto. 

Abrange, ainda, assistência psicológica, prescri-
ções preventivas e terapêuticas que sejam indis-
pensáveis, determinadas a critério médico, para 
que a gravidez seja saudável.

Sabidamente, o oneroso custo da gravidez deve 
ser arcado por ambos os genitores, tanto o pai 
como a mãe, na medida em que as suas possibili-
dades � nanceiras possam proporcionar. 

Após o nascimento, os alimentos gravídicos são 
revertidos em pensão alimentícia em favor do 
menor, no mesmo valor anteriormente de� nido 
até que uma das partes solicite uma revisão, ante 
a alteração da situação fática e, consequentemen-
te, dos custos para o sustento do bebê.

Uma das questões mais levantadas acerca dos 
alimentos gravídicos é a eventual necessidade de 
exame de DNA para determinar a obrigatoriedade 
de prestar alimentos. E a resposta é não. Não há 
obrigatoriedade de exame de DNA, basta que se-
jam apresentadas provas contundentes e indícios 
da paternidade.

Natasha Santos

Alimentos gravídicos
Instagram: @na.santoss

Troller em 
Guararema

EXPEDIÇÃO

O evento Expedição Guara-
rema: Amigos de Troller, que 
ocorreu nos dias 24, 25 e 26 
de setembro, teve esta edição 
realizada em Guararema. Nas 
datas, um grupo de motoristas 
e entusiastas da marca Troller 
Jeeps e amantes do o�  road se 
reuniu e partiu em expedição.

O acontecimento foi organiza-
do por Leonardo “Galinha” Augus-
to e por Marquinho “de São Pedro” 
Souza e reuniu 12 veículos. O gru-
po foi guiado pelo piloto Washing-
ton “Caipira” Silva, que tem expe-
riência na modalidade do o�  road, 
no percurso que passou por Santa 
Branca, Salesópolis e Paraibuna, 

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Coronavírus. Município também soma bons números quando se trata de imunização e promove 
neste sábado o Dia V de Vacinação

Grupo. Trajeto percorrido tem mais de 120 quilômetros e durou 
cerca de 11 horas

dando ao grupo experiências mar-
cantes e a chance de desfrutar de 
paisagens naturais.

“O clima ajudou bastante o nos-
so percurso: o tempo estava seco 
pela manhã, o que resultou em bas-
tante poeira; e choveu à tarde, o que 

criou bastante lama e atoleiros. Foi 
pura diversão”, conta Leonardo, um 
dos organizadores do evento.

O evento já teve outras edi-
ções, que haviam sido realizadas 
nas cidades de São Pedro, Piraci-
caba e Itirapina.

Cidades
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28° Grand Prix de Karatê

Fotos: Arquivo Pessoal

Evento realizado no dia 19 de setembro no 
Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, levou 
os atletas de Guararema às colocações 
individuais e a academia conquistou o 
4° lugar entre as melhores no quesito 
academias. Parabéns aos atletas por todo 
o empenho e conquistas! Confira
 a celebração!

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 Os atletas Marcelo, Johana� as, Viviane, Gilberto, Lia, Pedro e Rodrigo

Gilberto e Viviane, 1° Lugar Rodrigo - 1° Lugar

Marcelo - 2° Lugar

Johana� as - 2° Lugar

Pedro  - 3° Lugar

100
MEGA+ 119,80

APROVEITE OS MELHORES PREÇOS NOS
PLANOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA + TELEFONIA
PARA DIMINUIR AS DISTÂNCIAS E ESTAR
SEMPRE CONECTADO! 

 TELEFONIA

(11) 4720-0800

Assine agora através
do nosso Whatsapp

#semprecomvc

FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia

fernanda murawjew
fernanda@onovo.com.br

Whatsapp 11 99813 9242

LEIA MUITO +
onovo.com.br/fernanda



7O NOVO EDIÇÃO 734 — SÁBADO | 02.10.2021 A 08.10.2021

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

SALAS
MARIA

editor@onovo.com.brFACEBOOK/ Caderno W
INSTAGRAM/ cadernow

onovo.com.br/maria-salas

Moda & Estilo

caderno.W

A beleza e a 
sofisticação da 
moda brasileira 
estão sendo muito 
bem representadas 
pelas lindas peças 
da coleção verão 
22, grifadas por 
Vitor Zerbinato, 
nas semanas de 
moda de Milão 
e Paris. A marca 
autoral de Zerbinato 
é conhecida pela 
elegância.
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Neste mês, a Trainer Academia comemora o seu 29º aniversário. À frente, estão Marcos Pudo e Rita 
Nogueira, com o apoio da � lha Isadora. Eles também comandam a ATP1, na Vila Oliveira, e a Trainer Aruã. 
Nesta semana, com Daniel Silvério, estive visitando a unidade do Mogilar e garanti esta linda foto ao lado de 
Isadora e Rita.

Quando há paixão pelo 
que se faz, a vitória vem. 
O jovem tenista Andrey 
Barbiero, de 14 anos, é 
um exemplo disso. As 
conquistas de títulos 
importantes mostram 
a evolução dele como 
atleta. Nós estamos 
sempre na torcida!

A Festa de Sant´Ana de Mogi das Cruzes ocorrerá de 15 a 26 de julho de 2022. À 
frente da festividade da Igreja Católica, estão os festeiros Francisco Molina Júnior 
e Caroline Costa Molina e os capitães de mastro Débora e Carlos Lapique - na 
foto com o padre Dorival Aparecido de Moraes, pároco da Catedral de Sant´Ana. 
A festa celebra a padroeira da cidade e o Dia dos Avós, porque Sant’ana e São 
Joaquim são os avós de Jesus.

Trainer Academia comemora aniversário de 29 
anos e se mantém forte no segmento fi tness

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Andrey Barbiero e seus 
títulos 

Quintal do Bartô une culinárias brasileira, 
contemporânea e mediterrânea

Lions Clube Mogi tem 
nova presidente

Há um ano, completados no dia de 15 de agosto, Mogi das Cruzes conta com 
um dos espaços mais completos para quem deseja almoçar ou jantar em um 
lugar especial: o Quintal do Bartô, sob o comando de Sha� c Sacaquini (foto) e 
Maximiliano Servilhera Sacaquini (pai e � lho).

O Lions Clube Mogi das Cruzes está com 
nova presidente, desde julho. Trata-se de 
Nádia Borba Montes - na foto, muito bem 
acompanhada de Neusa Marialva, irmã Érica, 
do Instituto Dona Placidina, João Montes, 
irmã Conceição, também do Placidina, e 
Rubens Marialva). Nádia está com uma série 
de projetos em prol da comunidade.
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“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. 
Caminhando e semeando, no fi m terás o que colher” Cora Coralina
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Bela, mas letal: plantio de 
“bisnagueiras” é proibido
Mogi. Projeto de Lei foi aprovado no Legislativo esta semana e visa à proteção da fauna 
local, ameaçada pela árvore, que é altamente tóxica

Perigo. Trata-se de uma planta altamente tóxica para os 
insetos, em especial as abelhas, que são essenciais

O Projeto de Lei 80/2021, de 
autoria da vereadora Fernan-
da Moreno (MDB), foi apro-
vado por unanimidade na Câ-
mara Municipal de Mogi das 
Cruzes, na sessão desta quar-
ta-feira (29). O projeto proíbe 
o plantio e criação de mudas 
de árvores da espécie Spatho-
dea campanulata.

A árvore, também conhecida 
como Espatódea, Bisnagueira, 
Tulipeira-do-Gabão, Xixi-de-Ma-
caco ou Chama-da-Floresta, é 
uma espécie nativa do Continen-
te Africano e foi trazida ao Brasil 

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

por conta de sua beleza única.
Entretanto, por não ser 

uma planta nativa da Amé-
rica do Sul, trata-se de uma 
espécie invasora, ou seja, ela 
não faz parte do ecossiste-
ma local. “Como a planta é 
originária da África, não há 
nenhum predador de sua es-
pécie no Brasil”, explica o bió-
logo Gustavo Pedro Martins.

Ainda de acordo com o 
especialista, a árvore tem 
usos medicinais, por apre-
sentar componentes quími-
cos antimalária e anti-HIV, e 
pode ser usada no controle 

de pragas, principalmente os 
insetos, que são o grupo mais 
afetado pela bisnagueira.

“A reprodução acontece 
através do vento e, pela alta 
fertilidade, ela consegue po-
voar rapidamente os centros 
urbanos. O problema é: trata-
-se de uma planta altamente 
tóxica para os insetos, em 
especial as abelhas, que são 
essenciais para a polinização 
de outras plantas”, alerta o 
biólogo.  “Conforme aumenta 
o número de indivíduos da 
espécie, diminui o tamanho 
da população de insetos na 

Cidades

EXTRATO - EDITAL Nº 01/2021 
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL CONVOCAÇÃO DE REPRESENTANTES

 DA ÁREA CULTURAL DE GUARAREMA 
O Conselho Municipal de Política Cultural divulga a convocação para eleição dos Conselheiros para o 
biênio 2021/2023, com período de inscrições de 04 de outubro a 14 de outubro de 2021, no Centro 
Cultural Nelson da Silva Braga, sito à Rua Cel. Brasilio Fonseca, 54, Centro, Guararema, no horário 
das 8h às 11h e das13h às 16h, devendo apresentar os documentos relacionados no Edital. A ficha de 
inscrição e o Edital completo estão disponíveis no site: www.guararema.sp.gov.br. Mais informações 
pelo e-mail: cmpc@guararema.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 77/2021, PROCESSO: 436/2021, OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO 
DE CAMINHÕES. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 19/10/2021 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 78/2021, PROCESSO: 437/2021, OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO 
DE MÁQUINAS PESADAS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 21/10/2021 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.

TERMO DE CESSÃO TEMPORÁRIA NÃO ONEROSA DE USO DE BEM MÓVEL INFUNGÍVEL Nº 
01/2021  PROCESSO ADMINISTRATIVO 4583/2021 

TERMO DE CESSÃO TEMPORÁRIA NÃO ONEROSA DE USO DE BEM MÓVEL INFUNGÍVEL QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, o MUNICÍPIO DE GUARAREMA, situado na Praça Cel. Brasílio Fonseca, nº35 – Centro, 
inscrito no CNPJ/MF nº 46.523.262/0001-31, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOSÉ LUIZ 
EROLES FREIRE e o MUNICÍPIO DE IGARATÁ, situado na Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, nº330, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, nos termos das Leis 
Municipais nº3233/2017 e nº2077/2021. 
OBJETO: Cessão Temporária Não Onerosa de Uso de Bem Móvel Infungível de propriedade do CEDENTE, 
especificados no Apêndice deste Termo, ao CESSIONÁRIO, para divulgar a Cultura, o Turismo e o Meio 
Ambiente do Município de Guararema. DATA DA ASSINATURA: 1º de outubro de 2021.

cidade”, complementa.
Apesar de possuir um alto 

valor ornamental, por conta 
de sua folhagem exuberante 
e � ores de cores fortes, a bis-
nagueira ainda é perigosa aos 
centros urbanos por possuir 
raízes rasas e casos de queda de 
galhos frequentes.

Segundo o projeto, as espé-
cies já existentes em Mogi das 
Cruzes deverão ser substituídas 
gradativamente por espécies 
nativas. A iniciativa ainda prevê 
uma multa de quase R$1.000 
por planta ou multa produzida, 
com o valor podendo ser do-
brado em caso de reincidência.
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Combate. Saúde faz de controle de criadouro e 
de nebulização

A Secretaria Municipal 
de Saúde, por meio da Dire-
toria de Vigilância em Saúde, 
está realizando ações contra 
a dengue em diversos bairros 
de Guararema.

Foram executados traba-
lhos de controle de criadouro 
do mosquito Aedes aegypti 
nos bairros Guanabara e No-
gueira, bloqueio no Lambari e 
nebulização no Jardim Dulce.

O bloqueio é feito num raio 
de 150 metros do local onde há 
um caso suspeito. A Diretoria 
de Vigilância em Saúde orien-
ta os moradores, casa a casa, 
sobre as principais recomen-
dações para o combate à pro-
liferação do mosquito. Além 
disso, os agentes � scalizam 
locais onde há a possibilidade 
de acúmulo de água parada e, 

caso haja, realizam, dentro do 
possível, a retirada da mesma.

Já a nebulização ocorre 
quando há um caso con� rma-
do da doença, sendo uma ação 
de aplicação de inseticida de 
forma direta nas residências 
por meio de equipe treinada.“

As ações desempenhadas 
pela Saúde de Guararema 
visam à prevenção e ao com-
bate à proliferação do mos-
quito Aedes aegypti”, explica a 
secretária municipal de Saú-
de, Adriana Martins. “Quando 
constatamos a suspeita de al-
gum caso, agimos para que o 
entorno do local � que ciente 
do risco e intensi� que as ações 
de combate. Quando con� r-
mado, realizamos a nebuliza-
ção. Ambas as ações são fun-
damentais”, destaca.

Guararema realiza ações
de combate à dengue
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Você já ouviu falar 
em Microtox?

Assombração

2021: O ano da 
democratização 
de conteúdos 
geeks
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A “Taxa do Lixo”

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

ogi das Cruzes vive um impasse so-
bre a polêmica “taxa do lixo” desde 
que o assunto veio à tona. Segundo a 
Prefeitura, em julho deste ano, foi en-

viado um projeto de lei do Executivo à Câmara 
Municipal que deve de� nir o valor dessa taxa, a 
� m de seguir uma determinação federal, estabe-
lecida pelo Novo Marco do Saneamento Básico 
no País, sancionado pelo Governo Federal em 
julho de 2020.
A famosa Taxa de Custeio Ambiental (TCA), ou 
“taxa do lixo”, embora obrigatória, deve ser esta-
belecida num acor-
do entre a Prefeitura 
e a Câmara, ou seja, 
entre os vereadores 
que irão votar o pro-
jeto e os secretários. 
Portanto, cabe agora 
aos representantes 
da população cria-
rem um meio de co-
brança que não esmague ainda mais a classe 
trabalhadora, já tão massacrada por inúmeros 
impostos estabelecidos pelos governos federal, 
estadual e municipal.
Cabe aos nossos representantes cobrarem um 
valor simbólico, que não venha a impor ao mu-
nícipe mais um tributo, mais um gasto, mais um 
tipo de punição por ter que ter o seu lixo recolhi-
do. Essa tal taxa seria cobrada na conta de água, 
e deve � car em torno de R$ 15 a R$ 20, o que é 
muito, já que a conta de luz e de água são um ab-
surdo para quem ganha um salário mínimo de 
fome, em torno de R$ 1.045, fora os descontos.  

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

Cabe aos nossos 
representantes 
cobrarem um 
valor simbólico

M

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Guararema. Loja Pérola do Bem troca recicláveis por produtos 
variados » https://onovo.com.br/guararema/loja-perola-do-
bem-troca-reciclaveis-por-produtos-variados

Poá. “Me senti um lixo”, conta comerciante sobre ação da 
Prefeitura de Poá » https://onovo.com.br/alto-tiete/me-senti-
um-lixo-conta-comerciante-poa

Mogi das Cruzes. Após roubar veículo, assaltantes devolvem 
carro à vítima » https://onovo.com.br/mogi-das-cruzes/
apos-roubar-veiculo-assaltantes-devolvem-carro

Girassol da fé
Por conta de uma graça alcan-
çada, com a cura da minha neta, 
que teve câncer aos 6 anos de 
idade e que conseguiu vencer a 
doença, resolvi sentir a fé e 
suas manifestações.

A peregrinação a pé até a 
Basílica de Nossa Senhora de 
Aparecida foi uma delas. Trajeto 
com distância de 140 km. Ali, 
descobri o que realmente é fé, 
por meio das histórias que são 
contadas pelos peregrinos e até 
pelas situações de vulnerabili-
dade que estamos expostos.

Este ano, quero prestar uma 
homenagem aos mortos pelo 
novo coronavírus no Brasil. 
Estou levando 600 mil sementes 
de girassóis, que pretendo ir 
semeando no trajeto como um 
símbolo de respeito por todas as 
vidas interrompidas.

Espero, quando no trajeto futuro 
para Aparecida, que tenhamos 
vários girassóis que nos reme-
tam a uma oração para todas as 
vítimas da pandemia.

Paulo Pinhal é Arquiteto e Urbanista

Nesta semana firmamos uma parceria 
com o Caderno W. Essa ação é muito 
importante para nós e tem um grande 
significado: o legado do nosso eterno 
colunista Willy Damasceno.

A P3 Floresta e Jardim é uma grande 
parceira dos Bem Gordinhos. A empresa 
é voltada para manutenção e vendas de 
equipamentos de jardinagem e agrícola. 
Entre em contato: (11) 4695-1179 ou (11) 
94562-0961.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Era para gente estar nos 
Jetsons, estamos voltando para 

o Flintstones"
Rita Lee.
Cantora
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Os Bem Gordinhos

Projeto da APAE de Guararema fecha 4 turmas de 
Libras

Uma iniciativa da campanha Setembro Verde 2021 que 
visa também conscientizar a importância de conhecer a 
língua de sinais para prática da inclusão de todos!!!

@APAE.GUARAREMA - APAE GUARAREMA
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Almoço mineiro abre Festa 
do Divino de Mogi 2022

Ashiuchi viaja para Brasília 
buscando investimentos

Começaram as vendas, nesta sexta-feira (1), 
dos convites para o 1º Almoço Mineiro em prol 
da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes 2022. O Almoço Mineiro ocorrerá no 
sistema drive-thru, na Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário, na Vila Industrial, e o almoço deve ser 
retirado das 11 às 14 horas.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do deputado 
federal Márcio Alvino (PL), viajou para Brasília nesta 
quarta-feira (29) com o objetivo de angariar recursos para 
importantes obras e pedir apoio para o desenvolvimento 
municipal. Ashiuchi participou de diversas agendas e esteve 
nos Ministérios da Saúde e do Turismo, além de passar pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

“Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exorta-
mos no Senhor Jesus que, como de nós rece-
bestes, quanto à maneira por que deveis viver e 
agradar a Deus, e efetivamente estais fazendo, 
continueis progredindo cada vez mais; porque 
estais inteirados de quantas instruções vos 
demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a 
vontade de Deus: a vossa santi� cação, que vos 
abstenhais da prostituição; que cada um de vós 
saiba possuir o próprio corpo em santi� cação 
e honra,  (I Tessalonicenses  4:1-4). O Brasil é 
conhecido no Exterior por duas fontes primárias: 
Futebol e Carnaval; e esta segunda gerando uma 
terceira: a prostituição. Hoje, muitas brasileiras 
estão sendo ‘usadas’ nos cartéis de prostituição 
na Europa. Infelizmente, isso não é � cção, é uma 
realidade comprovada.

A nossa história foi iniciada baseada em fatos 
terríveis de perversidade e promiscuidade desde 
os anos de 1500, quando o Brasil foi descoberto 
e passou a ser colonizado pelos portugueses, e se 
arrasta até os dias de hoje. O período da coloni-
zação foi muito propício à coroa de Portugal para 
aliviar os gastos públicos com seus presidiários, 
onde navios com criminosos foram enviados 
para este lugar chamado por eles de “quinto dos 
infernos” - isso foi até tema de novela.

Esses homens, enviados para o Brasil, atacavam 
os índios, estupravam suas mulheres (daí as his-
tórias das nossas bisavós bugres pegadas a laço) 
e, dessa forma, começou a nascer uma geração 
sem pai. Vítimas da violência e estupros. Esse 
quadro patético e covarde intensi� cou-se com a 
chegada dos escravos trazidos cativos da África. 

Agora, em 2021, o Brasil amarga em suas 
estatísticas muitos brasileiros que não têm em 
seus registros de nascimento o nome do pai.  
O que mais nós precisamos? Precisamos de 
Jesus Cristo. Somente Ele pode mudar a nossa 
história. Deus disse, por meio de alguns profetas 
contemporâneos, que o Brasil será plataforma de 
adoração. Aleluia!!! 

Jesus Cristo quer restaurar essa nação; vai restau-
rar essa nação. E isso inclui você e eu. Venha 
receber uma Palavra de amor.

Daniel Ruziska

Restauração de 
um povo

daniel@agapecorretora.com.br

Expoafl ord acontece neste fi m de semana em Arujá

ALTO TIETÊ

A tradicional feira de 
exposição e vendas de � o-
res de Arujá, a Expoa� ord, 
acontece neste � m de se-
mana com muitas ativida-
des para os visitantes. A 
exposição teve início na se-
mana passada e foi aberta 
ao público nos dias 25 e 26 
de setembro.

No evento, as pessoas 
podem apreciar e adquirir 
� ores produzidas na região 
da Via Dutra a preço de pro-
dutor. Além da exposição, 
o evento conta com uma 
praça de alimentação, com 
opções variadas de culiná-
ria, incluindo a japonesa, 
e estandes para vendas de 
itens importados, alimentos 
orientais, utensílios domés-
ticos, brinquedos, vestuá-
rios, calçados e outros pro-
dutos variados.

 “O evento está adaptado 
aos protocolos sanitários da 

Covid-19, mas nem por 
isso menos especial do 
que as demais edições. 
Para nós, essa retomada 
marca o resgate das nos-
sas tradições e receitas, 
pois o evento é um dos 
grandes alicerces eco-
nômicos da Associação”, 
explica o presidente da 

A� ord, Julio Taikan.
A feira acontece na 

sede da Associação dos 
Agricultores da Região da 
Via Dutra (A� ord), loca-
lizada na Estrada do PL, 
Km 45, Jaguari, em Arujá. 
Em função da pandemia, 
os organizadores pedem 
que a compra do ingres-

so para o evento seja rea-
lizada online, pelo link 
appticket .com.br/par-
quea� ordaruja. O valor do 
ingresso é de R$ 30. Ou-
tras informações podem 
ser consultadas pelo site: 
www.a� ord.com.br e/ou 
pelos telefones 4655-3006 
e 4655-4227.

Exposição. Evento chama a atenção pelas flores

Cidades

PROMOÇÃO

R$2.00 - 10X15 (tamanho normal)

REVELAÇÃO DE FOTOS

Temos vários tamanhos e também Polaroid. 

Qualidade em 1° Lugar!

11 99813-9242

Consulte valores!!

FOTOGRAFIA/EVENTOS:

 * Festas

 * Empresas 

 * Ensaios Fotográficos 

 * Fotos 3x4

 * Revelações de fotos
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empresária, consul-
tora de negócios e 
palestrante Fádua 

Ramez Rachid Sleiman, lí-
der do Grupo Sleiman -, que 
reúne as empresas Fenícia 
Cursos, Capacitação, Trei-
namentos e Ensino a Dis-
tância – Proeducar Brasil; 
Fádua Sleiman Palestras; 
Sleiman Consultoria em 
Pequenos Negócios e Fran-
quia; e Universidade Corpo-
rativa, além das atividades 
do Movimento Rosa Forte 
- está há mais de 25 anos no 
mercado, atuando em todo 
território nacional nas es-
feras pública e privada nos 
segmentos de Educação, As-
sistência Social e Gestão de 
Governo. Em janeiro deste 
ano, ela assumiu a presidên-
cia da Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes, acumu-
lando ainda os cargos de 
vice-presidente do Conse-
lho Estadual da Mulher Em-
preendedora e diretora do 
Conselho Nacional da Mu-
lher Empresária. Fádua con-
versou com o jornal O Novo 
numa live e hoje nós traze-
mos os melhores momentos 
dessa entrevista. 

O Novo: Como você enca-
rou a tarefa de presidir a Asso-

ciação Comercial de Mogi, uma 
entidade que durante anos foi 
dirigida por homens?

Fádua: Primeiro vamos 
lembrar que a ACMC comemo-
rou 100 anos de existência em 
2020. Neste período, tivemos 
grandes presidentes e empre-
sários, que fortaleceram o em-
preendedorismo na cidade. Eu 
assumi em um momento de 
grandes di� culdades, em mar-
ço de 2020, quando foi decre-
tada a pandemia e todos nós 
achamos que seria algo breve. 
Foi muito difícil, mas, agora, 
eu e a minha diretoria estamos 
focados na retomada da econo-
mia e dos nossos projetos. Mas 
foi ‘uma barra’.

O Novo: Diante da pande-
mia, onde o comércio foi um 
dos setores mais afetados, qual 
foi o seu maior desa� o?

Fádua: O maior desa� o foi 
intermediar entre o governo e 
os nossos comerciantes. Nós 
intermediamos em diversos se-
tores, porque alguns puderam 
voltar, mas outros não; e esses 
foram muito mais penalizados. 
Nós tentamos, junto ao poder 
público, minimizar esse impac-
to. A Associação Comercial é 
a voz dos comerciantes, então, 
nós demos voz a cada segmen-
to que não era considerado es-

JÚLIA ANDRADE

Fádua Sleiman: “Onde tem mulher, tem sucesso”
Empreendedorismo. Presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes fala dos desafios da pandemia no setor comercial

A

Live. A empresária Fádua Sleiman superindica às 
mulheres empreender e não terem medo

Vania Sousa
editor@onovo.com.br

“Mogi das Cruzes 
não perde para 
nenhuma cidade, 
temos todos os 
produtos a 
bons preços”

sencial, porque para essas pes-
soas ele é essencial. O maior 
desa� o foi fazer o poder públi-
co entender as necessidades 
do empresário e o empresário 
entender as necessidades do 
público.

O Novo: Fale dos programas 
de incentivo aos mogianos para 
continuar consumindo diante 
das incertezas do mercado?

Fádua: Eu já estou há mui-
tos anos na Associação Co-
mercial e nós trabalhamos 
para estimular a população a 
comprar no comércio da re-
gião. Sempre falamos para as 
pessoas “Compre em Mogi”, 
mas isso criava uma rivalidade 

com outras regiões. Com essa 
crise, elaboramos a campanha 
“Compre no Comércio Local”, 
para as pessoas comprarem 
em seus bairros. Essa campa-
nha foi um sucesso. Mogi das 
Cruzes não perde para nenhu-
ma cidade, temos todos os pro-
dutos a bons preços.

O Novo: Nesse momento de 
� exibilizações, como vê o futuro 
no setor comercial na cidade?

Fádua: Esse futuro é positi-
vo, mas ele não é mais alucina-
do, como era antes. As pessoas 
estão mais comedidas. Mas 
houve uma melhora sim, como 
pudemos ver no Dia dos Pais e 
no Dia das Mães, assim como o 
Dia das Crianças. É animador, 
as pessoas já estão se plane-
jando para o ano que vem. Eu 
e a minha equipe acreditamos, 
de acordo com pesquisas, que 
haverá um aquecimento maior 
a partir de março/abril do ano 
que vem, mas até lá vamos ter 
uma melhora.

O Novo:  O � m do ano está 
chegando, como será a campa-

nha deste ano e qual o tema?
Fádua: Nós vamos ter o 

“Natal Premiado”. Já estamos 
distribuindo os kits para as 
empresas que querem partici-
par, que consiste de uma urna 
com vouchers de prêmios den-
tro, prêmios como carro, moto, 
iPhone, TV. Estamos muito 
contentes, cremos que, a partir 
do � nal de outubro, já teremos 
divulgação nas redes sociais e 
na cidade.

O Novo: Fale sobre o 1° Cir-
cuito da Autoestima Feminina 
que ocorreu no  dia 21?

Fádua: Onde tem mulher, 
tem sucesso. Eu e a presidente 
do Conselho da Mulher tinha-
mos planejado desde o ano 
passado. Foi decidido que o 
dia 21 de setembro seria o Dia 
da Autoestima e eu não sei se 
sofremos mais, mas nós, mu-
lheres, sofremos muito nessa 
pandemia. Muitas tiveram que 
largar o trabalho para cuidar 
dos � lhos e do marido, ou ti-
veram que trabalhar e foi es-
tressante. Muitas estavam es-
gotadas. Então, nós decidimos 
realizar esse evento. Nós con-
vidamos 11 empresárias, que 
puderam divulgar seu trabalho 
e elas venderam seus produ-
tos e serviços lá. Tivemos pa-
lestras, o� cinas, com assuntos 
para a mulher. Algumas nos 
ligaram para dizer que vende-
ram o equivalente a uma se-
mana de trabalho em poucas 
horas. É um evento que vai en-
trar no nosso calendário.

O Novo: Fale um pouco da 
sua experiência como mulher 
empreendedora?

Fádua: Eu superindico ser 
empreendedora; e isso não 
signi� ca somente ter o próprio 
negócio. Eu posso empreender 
nos meus projetos, em uma 
empresa ou numa indústria. É 
preciso não ter medo do quan-
to você quer, não ter vergonha 
de dizer “eu quero”: “eu quero 
ter a minha loja”, “eu quero ser 
dona dessa empresa”, “eu que-
ro ganhar X por mês”. Não te-
nha medo e não meça esforços 
para sonhar. Lembre-se que 

esse sonho deve ser plausível, 
senão ele vira uma areia move-
diça. É necessário pensar, pla-
nejar e procurar executar.

O Novo: Ainda existe pre-
conceito nesse setor com re-
lação aos homens? Ou eles 
estão mais abertos à mulher 
no comando?

Fádua: Eles estão mais 
abertos, sim. Confesso que nós 
ainda encontramos resistência 
e isso independente da faixa 
etária. É uma questão cultural, 
uma questão de competitivi-
dade, então, existe isso sim.

O Novo: O que a associa-
ção oferece em termos de 
serviços hoje?

Fádua: Nós temos uma sé-
rie de benefícios e serviços que 
as pessoas ainda não conhe-
cem. Até então, se associavam 
para usufruir da proteção ao 
crédito, por causa do grande 
número de cheques devolvi-
dos. Mas hoje isso não é mais 
o nosso carro-chefe, pois te-
mos a Certi� cação Digital. Em-
presas novas recebem apoio 
no processo de abertura, nós 
temos o Plano Ambulatorial, 
programas e eventos ao lon-
go do ano, oferecemos treina-
mentos e cursos, temos espaço 
para coworking e consultoria 
jurídica gratuita, oferecemos 
kit mídia.

O Novo: Já pensou em en-
trar na política?

Fádua: Eu amo política, 
gosto de política, prático, estou 
em um partido, mas não penso 
em um cargo eletivo. Eu esti-
mulo outras mulheres a parti-
cipar, mas eu, pessoalmente, 
não tenho nenhuma preten-
são. Eu sempre digo que é im-
portante ter mais mulheres na 
política, mas não é isso que 
eu quero.

Assista 
a live 
completa 
acessando 
onovo.com.
br ou leia o 
QRCODE ao 
lado.

Cidades
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O Mogi Basquete fechou sua participação na Fase de 
Realinhamento do Estadual em 1º lugar do Grupo B, 
com 6 V e 2 D, garantindo vaga nos playo� s de oita-
vas-de-� nal contra o SESI Franca, que � cou em 3º do 
Grupo A, com 5 V e 3 D. A primeira partida da série 
melhor de 3 foi disputada quinta, no Hugo Ramos, 
com vitória dos adversários, por 87 a 63. O destaque 
pelo lado mogiano foi o ala-pivô Douglas Santos, com 
13 pontos e 4 rebotes. Conforme a tabela divulgada 
pela a Federação Paulista, o Jogo 2 acontecerá nes-
te domingo, 17h30, e se necessário for o Jogo 3 na 
segunda, 20h30, ambos fora de casa. As partidas do 
Paulista estão sendo transmitidas pelo canal de TV 
fechado Band Sports, e também pelo site da Federa-
ção Paulista gratuitamente através da TV FPB.

ADRIANO LEITE

Playoffs do Basquete

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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Após eliminação do ECUS e Atlético Mogi, nossa região 
segue representada no Paulista da “Bezinha” Sub 23 
pelo USAC e União Mogi que jogam neste sábado, 15h, 
pelos confrontos de volta das oitavas. O USAC estará 
em ação no Suzanão de forma mais confortável após 
vencer a ida por 2 a 0 contra o Colorado, em Caieiras. 
Já o União Mogi vem de empate por 0 a 0 contra o 
Flamengo de Guarulhos, e agora decide fora de casa a 
vaga na próxima fase.

Os campeonatos de Futsal promovidos pela Secretaria de 
Esportes e Lazer de Guararema seguem agitando o Ginásio 
Municipal, no Ipiranga. Neste sábado, diversas categorias 
de base jogam pela fase classifi catória, e ao longo da 
semana, no período da noite, o Principal terá as partidas 
de quartas-de-fi nal. A presença de público está liberada 
cumprindo os protocolos sanitários. Também estão em 
andamento os torneios de futebol das categorias Adulto 
(Séries Ouro e Prata) e Master, com jogos aos domingos 
nos Estádios do Ipiranga, Maracatu, Parateí e União. 

A péssima campanha do Atlético Mogi no Paulista da Série 
B rendeu comparações inevitáveis com Íbis, do Nordeste, 
considerado o “pior time do mundo”. Os mogianos, que 
já decepcionaram nas temporadas passadas, perderam 
os 10 jogos da 1ª fase na atual edição da Bezinha, 
com saldo negativo de 31 gols. Já o time nordestino 
é atualmente vice-líder invicto de sua Chave na Série 
A2 do Pernambucano com 8 pontos em 4 jogos. Pelo 
retrospecto, realmente o Íbis está bem melhor... 

MATA-MATA NA BEZINHA

FUTSAL DE BASE

ÍBIS PAULISTA?

» MAIS UMA FINAL. O 
elenco palmeirense acreditou 
na estratégia do técnico 
Abel Ferreira nas semis da 
Libertadores. Diante de 
um Galo superior, o Verdão 
jogou para não levar gol na 
primeira partida e deixou de 
atacar em casa. E o grupo, 
fi el ao treinador, foi buscar 
um gol em BH, que valeu a 
classifi cação para a decisão 
da competição sulamericana 
contra Flamengo, no Uruguai.

» HULK FRAQUEJOU. No 
Brasileirão, o atacante faz a 
diferença. Porém, quando os 
torcedores mais esperavam, o 
que se viu foi um pipoqueiro na 
decisão diante do Palmeiras. 
Primeiro, perdeu pênalti no 
confronto de ida em SP, que 
faria toda a diferença no duelo 
no Mineirão. E na segunda 
partida, Hulk foi anulado pelos 
defensores palmeirenses.
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Gestores discutem melhorias 
para Esporte do Alto Tietê

Gestão. Câmara Técnica de Esportes recebeu representantes do Estado

Iniciativas.  Representantes das cidades e da Secretaria Estadual 
abordaram os programas e equipamentos esportivos 

CONDEMAT

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

Sofre com altos e 
baixos, problemas 
físicos e de bastidores. 
Melhorou no duelo contra 
o líder do Brasileirão, mas 
falta muito para chegar no 
G-6. A chance da arrancada 
será contra a lanterna Chape, 
domingo, em SC, pela 
23ª rodada.

Vitória no clássico 
com ótima atuação 
de Roger Guedes recuperou, 
de vez, a confi ança no clube. 
Aos poucos, os 4 reforços 
ganham entrosamento e o 
Timão demonstra condições 
de subir na tabela rumo à vaga 
direta na Liberta/22.

Técnico Carille já 
percebeu que terá 
vida dura no Peixe, que está 
ameaçado pelo Z4. Sofrendo 
muitos gols e sem poder de 
ataque, o time da Baixada 
sente as saídas de peças 
importantes do elenco, e os 
reforços não estão rendendo.

Classifi cado para 
mais uma fi nal 
de Libertadores, Verdão 
soube segurar e superar o 
forte Atlético MG e chega 
animado para o duelo contra 
o Flamengo. Antes, precisa 
engatar vitórias no Brasileirão 
para seguir sonhando 
com título. 

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

A Câmara Técnica de Esportes do 
CONDEMAT - Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios do Alto 
Tietê realizou em Guarulhos, no dia 
29/09, a 8ª reunião ordinária, com 
a presença do secretário executivo 
da Secretaria Estadual de Esportes, 
Marco Aurélio Pergolo, o Chuí; do 
prefeito de Guarulhos, Guti Costa; 
do secretário executivo do CONDE-
MAT, Adriano Leite, e representan-
tes de nove municípios que com-
põem o consórcio.

 Na ocasião, o secretário Chuí, que 
foi um dos grandes atletas do Basque-
te Nacional, apresentou os programas 

e equipamentos estaduais esportivos 
que podem ser fruto de convênio 
com os municípios, e anunciou os 
trâmites � nais para implantação do 
programa estadual de recuperação 
pós-COVID-19. 

De acordo com Chuí, o programa 
será implantado em janeiro/22, e con-
sistirá em atendimentos médicos aos 
atletas, com especialidades como Fi-
sioterapia, Cardiologia, Fonoaudiolo-
gia, entre outros. “Esta é uma excelen-
te oportunidade para cada um de nós 
aprender com o outro e colocar em prá-
tica, fortalecendo o esporte na região e 
no Estado”, pontuou.

Marcos Braz, vice-
presidente de futebol do 
Mengão, ao considerar o 
Palmeiras favorito por ser 
atual campeão da 
Libertadores
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O Flamengo tem 
que chegar e 
tentar superar!”

Frase da Semana.

Felipe Rodrigues

Pedro Rebouças 

Reta final da Copa do 
Mundo de Futsal

Confira as novidades dos 
esportes equestres
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