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E A
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Contratação de temporários para 
fim de ano deve cair pela metade
Para o Sincomércio, 500 pessoas deverão ser empregadas neste período com a fase amarela do Plano São Paulo

A reclassifi cação para fase 3 
amarela do Plano São Paulo em 
razão da pandemia de coronaví-
rus (Covid-19) deverá cortar pela 
metade a quantidade de contrata-
ções temporárias estimadas para 
as vendas de fi m de ano. O Sin-
dicato do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região (Sinco-
mércio) aponta que, dos mil em-
pregados que deveriam ser con-
tratados temporariamente para 
trabalhar neste Natal e Ano Novo 
no comércio varejista da região, 
apenas 500 deverão conseguir 
uma oportunidade de emprego. 
Cidades, página 3

Itaquá

Orçamento 2021 
deverá ser de 
R$ 885 milhões
Cidades, página 3Alterações feitas em razão da pandemia vão reduzir a quantidade de pessoas nas lojas e limitar o funcionamento dos estabelecimentos

ARQUIVO/MOGI NEWS

Suzano coleta 77,45% de seu 
esgoto, mas o tratamento só cobre 
70% do total recolhido na cidade. 
O município tem um percentual 
de tratamento de dejetos acima 
de cidades vizinhas mais populo-
sas, como Itaquaquecetuba e Mogi 
das Cruzes, mas perde para Poá e 
Ferraz de Vasconcelos. Os dados 
foram divulgados pelo Painel de 
Saneamento Básico do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo 
(TCE). No G5 – cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê – a média 
de esgoto coletado é de 85,55% e 
o tratamento só alcança 64% do 
total. Cidades, página 3

Suzano

77% DO ESGOTO 
PRODUZIDO 
É COLETADO

70% dos dejetos recolhidos em Suzano passam por tratamento

ARQUIVO/MOGI NEWS

TRIUMPH 

TIGER TERÁ 

MAIS DOIS 

MODELOS 

NO BRASIL

1200 Desert e 1200 Alpine 
são as apostas da marca 
para o mercado premium 
de motociclista no país. 
Autonews, página 7
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 ‘eOuve’ I

A Prefeitura de Arujá lançou, na última 
semana, um novo sistema de ouvidoria 
municipal. Disponível para aparelhos ce-
lulares, o aplicativo “eOuve” possibilita 
que a população solicite informações, 
faça sugestões e registre reclamações 
sobre algum serviço público, sem pre-
cisar sair de casa.

 ‘eOuve’ II

Com a ferramenta é possível apresen-
tar demandas referentes à coleta de 
lixo, iluminação pública, trânsito, zela-
doria, transporte público e fi scalização. 
A plataforma, que pode ser baixada na 
loja virtual do celular ou acessada pelo 
site da Prefeitura, permite formalizar 
manifestações a todos os setores da 
gestão pública.

 Fatec de Itaquá

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de 
Itaquaquecetuba já está com inscrições 
abertas para o processo seletivo do pri-
meiro semestre de 2021. Devido à pan-
demia do coronavírus, o vestibular será 
por meio de análise de histórico escolar 
de cada um dos candidatos. São 240 va-
gas para quatro cursos de nível supe-

••• FÁBIO MIRANDA  editor@jornaldat.com.br

TRIBUNA

rior, os interessados poderão se inscre-
ver até o dia 15 de dezembro pelo site 
www.vestibularfatec.com.br e o valor da 
taxa de inscrição é R$ 39.

 Programa Voluntariar

A Companhia Suzano reuniu cerca 800 
voluntários em 2020, entre colaborado-
res, familiares e parceiros, em ações 
que benefi ciaram mais de 20 mil pes-
soas pelo país por intermédio do pro-
grama Voluntariar. A iniciativa nasceu 
com o objetivo de compartilhar conhe-
cimento e talento e promover o prota-
gonismo dos colaboradores em prol da 
transformação social.  

 Câmara vespertina

As sessões  da Câmara de Suzano se-
rão realizadas às 14 horas a partir do 
mês que vem. Essa alteração, de auto-
ria da Mesa Diretiva da Casa de Leis, foi 
aprovada na terça-feira passada. O tex-
to do projeto de resolução afi rma, ain-
da, que o cidadão que queira acompa-
nhar os trabalhos dos vereadores pode 
acessar o canal “TV Câmara de Suza-
no” que já está transmitindo, em tem-
po real, as deliberações do Plenário. O 
acesso pode ser feito pelo portal www.
camarasuzano.sp.gov.br.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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O grande evangelista Billy 
Graham sentiu o desejo de 
levar, pessoalmente, a men-
sagem do Evangelho de Je-
sus Cristo a atriz Marilyn 
Monroe. Esta o recebeu no 
intervalo da apresentação de 
um show. Depois de ouvir as 
palavras daquele homem de 
Deus ela assim se expressou: 

“Não preciso do seu Jesus”. 
Passados poucos dias des-

se encontro, ela foi encon-
trada morta, com overdose 
de barbitúricos na sua casa, 
em Los Angeles, no dia 5 de 
agosto de 1962. Nesse dia 
fatídico, a depressão fez dela 
um deserto de solidão onde 
a fama, o sexo, a bebida, as 
drogas, a fortuna e todos os 
prazeres do mundo não po-
diam preencher mais o seu 
angustiado vazio existencial. 

O único que podia 

Quando no deserto II

Mauro Jordão é médico.

ARTIGO
Mauro Jordão

salvá-la da morte e 
saciá-la desta desesperada 
fome e sede de paz e amor 
seria Jesus, mas Ele foi re-
jeitado. Em João 6: 35 e 7: 
38,  Jesus afi rma: “Eu sou 
o pão da vida; o que vem 
a mim, jamais terá fome; e 
o que crê em mim, jamais 
terá sede e do seu interior 
fl uirão rios da refrescante 
água viva do Espírito”. 

Nesse festival de fi lmes de 
Natal que se apresentam na 
televisão, neste fi m de ano, 
não ouvi, em nenhum de-
les, uma única vez a men-
ção do nome de Jesus. Um 
cristianismo sem Cristo só 
pode resultar num Natal sem 
Jesus. Os que se dizem ser 
cristãos não parecem, pois 
não levam a família à igreja 
para cultuar a Deus e agra-
decê-Lo por Jesus que nos 

dá vida, saúde e bens; nos 
lares, os cristãos se reúnem 
para comer, beber e dar pre-
sentes, às vezes, até pelas 
mãos de um “Papai Noel” 
que é aplaudido, mas Jesus, 
o aniversariante, não é lem-
brado nem mesmo numa 
prece de gratidão. 

A estratégia velada de Sa-
tanás de substituir na igreja 
o Velho Evangelho por um 
Novo Evangelho de liberda-
de de expressão possibilita 
você ser e se comportar de 
acordo com sua  vontade, 
abolindo da sua mente das 
leis de Deus e dos homens. 
Quando no deserto da desi-
lusão estamos sós, esfomea-
dos e sedentos, o que nos 
rodeia se torna inútil para 
nos acalentar e confortar; só 
Jesus, Pão da Vida e Água 
Viva, pode nos salvar da 
areia escaldante do pecado.

 josemaurojordao@gmail.com

EDITORIAL

Fase amarela

A 
temida segunda onda de contágio 
do novo coronavírus que amea-
ça o Brasil faz com que, a partir 
de amanhã, o Alto Tietê retorne 

à fase amarela do Plano São Paulo de controle 
sanitário e fl exibilização econômica.

O estranho momento em que as restrições 
são impostas – um dia após o segundo turno 
das eleições municipais, que sagrou o sucessor 
do governador João Dória (PSDB), Bruno Covas 
(PSDB), como prefeito reeleito em São Paulo 
– não ofusca, nem diminui, a importância da 
medida, adotada por outros países que passam 
por esse segundo momento de alta na taxa de 
casos, como Inglaterra e França, por exemplo.

Todas as cidades do Estado de São Paulo, 
incluindo a capital, terão de adotar medidas 
mais restritivas até 4 de janeiro.

Com o regresso geral para a terceira das cin-
co fases do Plano São Paulo, atividades como 
bares, restaurantes, academias, salões de be-
leza, shoppings, escritórios, concessionárias 
e comércios de rua voltam a ter limitações de 
horário e capacidade de público. O atendimen-
to presencial em todos os setores fi ca restrito a 
dez horas diárias, sequenciais ou fracionadas, 

e 40% de capacidade. Os estabelecimentos 
terão de cessar o atendimento local até as 22 
horas. Todos os eventos com público em pé 
estão proibidos na fase amarela.

É fato que o setor produtivo, de comércio 
e serviços, vem sofrendo intensamente com 
as medidas desde abril e gerou uma onda de 
desempregos no país e na região, entretanto, 
o temor de especialistas pela segunda onda é 
real e as medidas restritivas se fazem necessá-
rias, no momento em que a população vem 
relaxando quanto às medidas sanitárias e de 
controle do coronavírus. Para muitos, a pande-
mia sequer existe. A premissa da decretação da 
fase amarela no Estado é reforçar a necessidade 
de voltar à adoção de hábitos obrigatórios nos 
meses anteriores e que foram esquecidos por 
parte irresponsável da população.

Resta saber como os comerciantes, na prá-
tica, irão reagir quanto essas restrições. E a fi s-
calização? O quão rígida será com esse público 
que mal conseguiu se estabilizar e já voltará a 
amargar grande prejuízo, principalmente em 
época de compras de Natal? Vale lembrar que 
sem economia o país para, mas, sem vida, não 
há economia.

CHARGE
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Contratações para este fim de 
ano devem cair pela metade

Estimativa pessimista é do Sincomércio, com base nos reflexos da pandemia de coronavírus para o Alto Tietê 

TEMPORÁRIOS

A reclassificação para fase 
3 amarela do Plano São Pau-
lo em razão da pandemia 
de coronavírus (Covid-19) 
deverá cortar pela metade a 
quantidade de contratações 
temporárias estimadas para 
as vendas de fim de ano. O 
Sindicato do Comércio Va-
rejista de Mogi das Cruzes e 
Região (Sincomércio) avalia 
que a medida do governo do 
Estado deverá ser responsável 
por uma redução de 50% nas 
contratações de funcionários 
temporários, tradicionalmente 
empregados nesse período.

Dos mil empregados que 
deveriam ser contratados tem-
porariamente para trabalhar 
neste Natal e Ano Novo no 
comércio varejista da região, 
apenas 500 deverão conseguir 
uma oportunidade de virar o 
ano empregados. Isso porque, 
com a reclassificação da região, 
em conjunto com todo o 
Estado de São Paulo, para a 
fase amarela, o comércio, que 

Período é o mais movimentado no comércio em razão das festas de fim de ano

aguardava ansiosamente pelas 
vendas de final de ano para 
se recuperar, terá de fechar 
as portas mais cedo e limitar 
o público dentro dentro dos 
estabelecimentos em até 40%.

“Ainda é difícil fazer um 
balanço preciso, mas diante 
da mudança para a fase ama-
rela que reduz o horário dos 
estabelecimentos e restringe 
ainda mais a capacidade é 
possível dizer que teremos 
uma queda de 50% nas con-
tratações temporárias para 
vendas de final de ano no 
setor varejista”, lamentou 
Valterli Martinez, presidente 
do Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio).

O dirigente do Sincomércio 
lembrou que a limitação de 
público de 40% também é 
válida para os lojistas e seus 
funcionários, portanto, “o 
comércio que poderia tra-
balhar com dez vendedores, 
por exemplo, vai cortar esse 
quadro pela metade para dar 
mais espaço para a clientela”, 

explicou Martinez.
Para além da questão espacial 

há também o fator financeiro. 
De acordo com o Sincomércio, 
a redução das contratações 
temporárias é reflexo direto 
dos meses de baixos índices 
de venda e, por isso, em um 

momento de recuperação 
econômica fica ainda mais 
difícil contratar novos fun-
cionários, ainda que sejam 
apenas temporários.

O sindicato estima que o 
comércio varejista encerre o 
ano com um saldo negativo 

de cerca de 2.500 vagas de 
emprego que foram fechadas 
definitivamente em decorrência 
dos impactos da pandemia.

Horário
Para tentar minimizar a 

crise, Martinez, que também 

é membro Conselho do Co-
mércio Varejista (CCV), in-
formou que a entidade tem 
se reunido com o governo do 
Estado para tentar reverter a 
decisão de limitar o horário 
de funcionamento.

“Partindo do entendimento 
de que a redução no horário 
será responsável por ainda 
mais aglomerações, propo-
mos que cada cidade tenha o 
direito de estabelecer o limite 
de funcionamento de seus 
estabelecimentos comerciais. 
Em Mogi das Cruzes o ideal 
seria algo em torno de 14 e 
16 horas, em cidades menos 
populosas esse limite poderia 
ser menor”, disse.

A reivindicação vem de en-
contro com o que o comércio 
já costuma realizar nesta época 
de vendas de fim de ano para 
evitar grandes aglomerações, 
mesmo antes da pandemia 
isso já era usual e é nessa 
ampliação decorrente de uma 
maior demanda que entram 
as contratações temporárias.

*Texto supervisionado pelo editor

Luiz Kurpel*
Arquivo/Mogi News

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba anunciou na 
quinta-feira passada, du-
rante a Audiência Pública 
Virtual da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) realizada pela 
Câmara, que o município 
projeta o Orçamento de  
R$ 885 milhões para 2021. 
O valor é superior ao previsto 
anteriormente, de R$ 650 
milhões, informado durante 
a Audiência Pública Virtual 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), ocorrida 
no mês de junho deste ano. 
Ainda assim, o orçamento é 
muito abaixo do esperado, 
principalmente por causa da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), que prejudicou 
a economia em todo o Brasil.

A Audiência Pública ocorreu 
sob o comando do vereador 
David Neto (PP) e teve a 
participação do secretário 
adjunto de Finanças, Sérgio 
Ruiz Arminiato. Na ocasião, 
o representante da Prefeitura 
informou os números do 
Orçamento para o ano que 
vem. As áreas da Educação e 

Orçamento para ano que 
vem é de R$ 885 milhões

Itaquá

da Saúde são as que ficarão 
com os maiores valores: 
R$ 283 milhões e R$ 171 
milhões, respectivamente. A 
Câmara Municipal terá uma 
receita de R$ 17 milhões.

Para se ter uma ideia do 
pouco avanço nas contas 
da Prefeitura, em 2020 a 
previsão do orçamento foi 
de R$ 873 milhões. Em 
2019 o orçamento foi de 
R$ 839 milhões e em 2018 
de R$ 778 milhões. Como 
visto o aumento de 2020 
para 2021 foi de apenas  
R$ 12 milhões, o menor 
dos últimos quatro anos.

Suzano coleta 77,45% de seu 
esgoto, mas o tratamento só 
cobre 70% do total recolhido 
na cidade. O município tem 
um percentual de tratamento 
de dejetos acima de cidades 
vizinhas mais populosas, como 
Itaquaquecetuba e Mogi das 
Cruzes, mas perde para Poá 
e Ferraz de Vasconcelos. Os 
dados foram divulgados pelo 
Painel de Saneamento Básico 
do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE).

No G5 – cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê – a 
média de esgoto coletado é 
de 85,55% e o tratamento só 
alcança 64% do total.

O levantamento foi dis-
ponibilizado pelo TCE, que 
desenvolveu o Painel de Sa-
neamento Básico já de olho no 
Novo Marco Regulatório do 
Saneamento Básico – sancionado 
em julho pela Presidência da 
República - que altera diversos 
aspectos da legislação e pretende 
incentivar investimentos no 
setor para a universalização 
da cobertura dos serviços de 
água e esgoto até 2033. Os 
números compilados pelo 
Tribunal são referentes ao 

Suzano coleta 77% do esgoto produzido
Tratamento é de 70%

não fica atrás. Quase a totali-
dade do esgoto produzido na 
cidade é coletado (98%) e o 
tratamento quase consegue 
dar conta desse total, em 
Poá também 98% do esgoto 
coletado é tratado. 

Com exceção de Mogi das 
Cruzes, que possui um sistema 
municipal de coleta de esgoto, 
as demais cidades dependem 
da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp). (L.K.)

90% do material produzido 
na cidade e o tratamento desse 
esgoto é de 61%, mediano 
se comparado com cidades 
menos populosas, como Ferraz 
de Vasconcelos, que coleta 
91% de seu esgoto e cerca 
de 77% de todo esse material 
coletado é tratado pelo sistema 
responsável. 

Por fim, Poá é a cidade 
analisada pela reportagem 
com o maior percentual de 
coleta de esgoto e o tratamento 

segundo semestre de 2020.
Em Itaquaquecetuba a 

coleta alcança 71,33% do 
esgoto produzido na cidade, 
mas o tratamento é um dos 
menores do Alto Tietê: de 
todo o resíduo retirado das 
águas Itaquá, apenas 14% é 
tratado para ser devolvido 
aos rios.

Já em Mogi das Cruzes, 
cidade mais populosa do G5, 
o serviço de coleta de esgoto 
é responsável pela coleta de 

Dados foram divulgados pelo Painel de Saneamento Básico do Tribunal de Contas

Daniel Carvalho/Mogi News

O valor é superior 
ao previsto 
anteriormente, de 
R$ 650 milhões
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Região regride para a fase 
amarela a partir de amanhã

Comércio fica limitado a funcionar por dez horas diárias e ocupar somente 40% do espaço destinado ao público

PLANO SÃO PAULO

Mogi das Cruzes e todas 
as cidades do Alto Tietê re-
tornam, a partir de amanhã, 
à fase amarela do Plano São 
Paulo de controle sanitário 
e flexibilização econômica. 
Todas os municípios do Es-
tado de São Paulo, incluindo 
a capital, também terão de 
adotar medidas mais restri-
tivas até o dia 4 de janeiro.

Com o regresso geral para 
a terceira das cinco fases do 
Plano São Paulo, anunciado 
um dia após a realização do 
segundo turno das eleições 
municipais no domingo 
passado, atividades como 
bares, restaurantes, academias, 
salões de beleza, shoppings, 
escritórios, concessionárias 
e comércios de rua voltam a 
ter limitações de horário e 
capacidade de público.

O atendimento presen-
cial em todos os setores fica 
restrito a dez horas diárias, 
sequenciais ou fracionadas, 
e 40% de capacidade. Os 

Limitações valem até o dia 4 de janeiro, quando Estado anunciará nova atualização

estabelecimentos terão de 
cessar o atendimento até as 
22 horas. Todos os eventos 
com público em pé estão 
proibidos na fase amarela.

Inicialmente planejado 
para o período de 15 dias, 
a primeira quarentena em todo 
o Estado começou a valer em 
24 de março, quando estavam 
vetados o funcionamento de 
bares, restaurantes, cafés, casas 
noturnas, shopping centers e 
galerias, academias e centros 
de ginástica, espaços para 
festas, casamentos, shows 
e eventos, escolas públicas 
ou privadas.

Após avanços nas fases 
de maior flexibilização das 
medidas – sem nenhum 
retrocesso na região no pe-
ríodo – o Alto Tietê alcançou 

a fase verde do Plano São 
Paulo no início de outubro, 
estágio que deixa hoje, já que 
amanhã começa a valer o 
novo decreto da fase amarela.

Durante o anúncio da 
obrigatoriedade das medidas 

restritivas no Estado, o go-
vernador João Doria (PSDB) 
afirmou que a medida tem 
como objetivo reduzir o 
contágio e evitar pressão 
sobre o sistema de Saúde. “É 
uma medida de prudência 

que estamos tomando para 
melhorar o controle da pan-
demia”, disse o governador.

Ocupação de leitos
Com a redução na quan-

tidade de leitos causada pela 

aparente estabilidade observada 
no início de novembro nos 
principais indicadores referentes 
à pandemia, a ocupação de 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) na sexta-feira 
era de 66%, com 38 dos 
57 leitos sendo utilizados, 
menor do que no início da 
semana, quando chegou à 
casa dos 78%. Isso ocorreu 
pela remessa de 20 novos 
respiradores à cidade para a 
montagem de novas UTIs. Já 
os leitos de Enfermaria estão 
com 91% de ocupação, 81 
dos 89 disponíveis.

Segundo a atualização do 
Plano São Paulo apresentada 
no início da semana, as inter-
nações são responsáveis por 
colocar a Grande São Paulo 
(que a título de avaliação do 
Estado inclui o Alto Tietê) 
na fase amarela, com uma 
variação de 1,05% superior 
nos últimos sete dias e mé-
dia de 48,4 registros para 
cada 100 mil habitantes. A 
ocupação dos leitos de UTI 
no Estado é de 58,5%.

Felipe Antonelli
Mogi News/Arquivo

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes - ACMC 
tem mais de 1.500 asso-
ciados, com empresas nas 
diferentes regiões da cidade. 
Muitos deles participam 
da entidade há tempos e 
destacam as promoções 
e serviços que ajudam a 
fortalecer a atividade em-
presarial em depoimentos 
da série comemorativa dos 
100 anos da ACMC. 

O comércio mogiano é 
conhecido por sua tradição e 
a família Nizuma está entre 
as que há mais tempo são 
uma referência. À frente da 
Nizuma Bebê, o empresário 
Mauro Nizuma destaca a 
participação da ACMC no 
desenvolvimento do comércio. 

“São 100 anos de atividades, 
evolução, luta, trabalho e 
união”, disse Nizuma.

Com início das atividades 
em 1976 e atualmente com 
26 lojas,  Marisa Shibata do 
grupo Shibata fala sobre a 
atuação da entidade para 
o desenvolvimento do co-
mércio. “Somos gratos pela 

ACMC fortalece atividade
empresarial da cidade

100 anos da entidade

parceria, trabalho e apoio 
permanentes”, ressalta.

O empresário Lino acom-
panhou de perto o cresci-
mento do distrito de César 
de Souza no comando do 
Autoposto João XXIII

“O Distrito de César de 
Souza cresceu muito e hoje 
temos a rede Di Bello de 
autopostos. A Associação 
Comercial contribuiu muito 
para esse desenvolvimento”, 
afirma o empresário.

Em Jundiapeba, a empre-
sária Lilian Márcio é uma 
das associadas mais antigas. 
No comando da Ferragens 
Estrela. “A ACMC é parceira 
e estamos juntos sempre”.

A empresária Marlene 
Leal, da Esquina da Moda, 
em Braz Cubas ressalta o 
serviço do AC-Saúde, que 
é extensivo para os asso-
ciados e funcionários, e as 
campanhas publicitárias 
realizadas nas principais 
datas comemorativas do 
ano. “As ações valorizam o 
comércio da nossa cidade”, 
disse.

O presidente da Asso-
ciação Comercial de Mogi 
das Cruzes ACMC, Marco 
Zatsuga, se reuniu anteon-
tem com o capitão Rogério 
Rodrigues, comandante da 1° 
Companhia do 17° Batalhão 
da Polícia Militar para tratar 
da segurança no comércio, 
em especial do reforço no 
policiamento durante esse 
final de ano, época em que o 
movimento de consumidores 
nas lojas é maior.

Com a volta das restrições 
da fase amarela do Plano São 
Paulo a partir de segunda-feira, 
as atividades comerciais e de 
serviços da cidade só poderão 
atender 40% da capacidade 
e funcionar por 10 horas/
dia, as quais poderão ser 
sequenciais ou fracionadas, 
não podendo ultrapassar às 
22 horas.

“O horário de abertura e 
fechamento dos estabeleci-
mentos não foi padronizado. 
Ou seja, está facultativo aos 
empresários escolher o que é 
melhor para cada comércio ”, 

Associação Comercial e polícia discutem
reforço na fiscalização em dezembro

Segurança

para a segurança no comércio, 
com ênfase principalmente 
nos horários de maior movi-
mentação dos consumidores”, 
explica o presidente Zatsuga.

A ACMC sempre apoiou a 
Operação Natal da PM com 
bases elevadas para ampliar 
o alcance do policiamento 
na região central de Mogi. 
Neste Natal, no entanto, a 
medida foi abortada em razão 
das restrições da pandemia.

Rogério Rodrigues, o presi-
dente ressaltou a importância 
de maior policiamento nas 
áreas comerciais da cidade. 
A entidade também está 
fazendo um levantamento 
com os lojistas sobre os 
horários escolhidos para 
o funcionamento partir de 
segunda-feira.

“Vamos transmitir essas 
informações à polícia para que 
ela possa ter uma estratégica 

reforça o presidente Zatsuga. 
“Isso é diferente do que sempre 
aconteceu nesta época do ano, 
quando as lojas funcionavam 
em horário estendido. Por 
isso a importância de con-
versar com a Polícia Militar e 
somar esforços para garantir 
que o comerciante tenha 
segurança para trabalhar e o 
consumidor para fazer suas 
compras”, justifica.

Na reunião com o capitão 

Presidente pediu ao capitão Rodrigues maior policiamento nas áreas comerciais 

ACMC/Divulgação

Alto Tietê estava
na fase verde desde 
o início de outubro, 
sem restrições
para abertura
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Sistema de Licenciamento 
Ambiental está disponível 

O Sistema Municipal de 
Licenciamento Ambiental 
está disponível e pode ser 
acessado pela Carta de 
Serviços da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes. Previsto 
na Deliberação Normativa 
nº 01/2018, do Conselho 
Estadual do Meio Ambiente 
(Consema), o procedimento 
tem como objetivo reduzir 
a burocracia e dar agilidade 
aos processos.

O secretário municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
Daniel Teixeira de Lima, 
explica que o modelo é 
semelhante ao Sistema de 
Aprovação Digital de Pro-
cessos, implantado há cerca 
de um ano pela Secretaria 
Municipal de Planejamento. 
Nele, a entrada e o acom-
panhamento de processos 
relacionados a obras parti-
culares acontece de forma 
digital, proporcionando 
comodidade aos cidadãos 
mogianos – que podem 
incluir documentos e acom-
panhar toda a tramitação 

Mais agilidade aos processos

de forma remota.
Lima observa que em 

setembro deste ano, quando 
o sistema foi implantado 
pela Secretaria do Verde, os 
processos foram recebidos 
também em papel, mas 
atualmente o procedimento 
é inteiramente digital. “Nos 
licenciamentos simplificados, 
com toda a documentação 
correta, a licença pode sair 
em até dois dias”, diz.

O secretário acrescenta  
que, segundo a Deliberação 
Normativa nº 01/2018, a área 
rural do município de Mogi  
continua sendo licenciada 
na Cetesb. O documento 
estabelece ainda, em seu 
artigo 1º, que compete 
ao município realizar o 
licenciamento ambiental 
de empreendimentos e de 
atividades executados em 
seu território, de acordo com 
uma listagem de atividades 
permitidas, que constam 
nos anexos do documen-
to. Elas levam em conta o 
impacto ambiental direto, 

a dimensão física do em-
preendimento (mensurada 
pela área construída em 
metros quadrados ou pela 
capacidade de atendimento 
em número de usuários) e 
o potencial poluidor.

A deliberação do Conse-
ma define 158 atividades 
industriais que podem ser 
licenciadas no município. 
Exemplos são a fabricação 
de sorvetes e outros gelados 
comestíveis, fabricação de 
gelo comum, de tecidos 
de malha, impressão de 
jornais, livros, revistas e 
outras publicações periódicas, 
fabricação de estruturas 
pré-moldadas de concreto 
armado, em série e sob 
encomenda, além de casas 
pré-moldadas de concreto, 
entre outros.

Para ter acesso ao sistema 
de Licenciamento Ambiental  
Municipal de Mogi das Cruzes 
acesse http://www.mogidas-
cruzes.sp.gov.br/servico/
todos-os-assuntos/licencia-
mento-ambiental-municipal.

Evento marca amanhã 10 anos
de atividades do Condemat

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat)
comemora os seus 10 anos 
de atividades com um evento 
na próxima segunda-feira, 
em Mogi das Cruzes. Por 
conta da pandemia, a come-
moração terá participação 
restrita a prefeitos, secretá-
rios municipais, deputados 
e autoridades. O secretário 
estadual Marcos Penido, de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, 
está confirmado.

Além de uma retrospectiva 
desses 10 anos, o evento 
terá homenagens aos pre-
sidentes que estiveram à 
frente do consórcio nessa 
década e palestras com a 
coordenadora do Observa-
tório do Futuro do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), 
Manuela do Prado Leitão, e 
com a secretária estadual de 
Desenvolvimento Econômico, 
Patrícia Ellen. As abordagens, 
respectivamente, serão sobre 
os impactos da pandemia na 
Agenda 2030 dos Objetivos 

Alto Tietê

e associações. Essa soma de 
esforços tem sido fundamental 
para as conquistas e para 
consolidar o desenvolvimento 
regional”, ressalta o presidente 
Adriano Leite.

O Condemat hoje é o maior 
consórcio público da Região 

Metropolitana, com a partici-
pação de 12 cidades (Arujá, 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, Gua-
rulhos, Itaquaquecetuba, Mogi 
das Cruzes, Poá, Salesópolis, 
Santa Branca, Santa Isabel 
e Suzano), e representação 
de mais de três milhões de 
habitantes – o segundo maior 
contingente populacional 
depois da Capital.

“As ações consorciadas 
têm permitido avanços em 
áreas estratégias para os mu-
nicípios e proporcionado 
visibilidade para a região, 
inclusive com o Alto Tietê 
se tornando referência para 
outras regiões do Estado. Por 
isso, não podemos deixar 
passar em branco esses 10 
anos. O evento seguirá todos 
os cuidados que o momento 
requer”, explica o presidente 
Adriano.

O evento será realizado no 
no auditório do Cemforpe, 
a partir das 13h30, com ca-
pacidade reduzida e entrada 
restrita aos convidados.

Caio Cunha promete anunciar
mais secretários nesta semana

Prefeito eleito vai divulgar a partir de amanhã os titulares das principais secretarias, todos com formação técnica

PRIMEIRO ESCALÃO

Passada a primeira sema-
na desde que Caio Cunha 
(Pode) foi eleito prefeito de 
Mogi das Cruzes, o futuro 
chefe do Executivo promete 
começar, a partir de amanhã, 
a anunciar oficialmente os 
secretários de Pastas tidas 
como prioritárias em seu 
governo.

O atual vereador irá 
anunciar nesta semana os 
secretários de Educação e de 
Segurança, confirmando ao 
menos quatro nomes para 
sua equipe. Isso porque na 
semana passada, Cunha já 
revelou o convite feito a 
Claudio de Faria Rodrigues 
para a Pasta de Planejamento e 
Urbanismo - que será anexada 
à de Obras - e confirmou 
o professor universitário 
mogiano e ex-secretário 
estadual de Planejamento 
de Santa Catarina, Francisco 
Cardoso de Camargo Filho, 
como novo titular da Pasta 
de Governo.

Cunha desmentiu boatos sobre a indicação de alguns nomes para as secretarias

Durante a campanha, Cunha 
prometeu um secretariado 
técnico, criticando a atual 
gestão em relação às “bar-
ganhas” realizadas, segundo 
ele, para ocupar os cargos 
na administração municipal.

O anúncio esperado para 
a próxima semana dos se-
cretários de Educação e de 
Segurança vai ao encontro 
do que o então candidato 
prometeu em campanha. Em 
meio a respostas a seguidores 
durante o período eleitoral, 
Caio Cunha garantiu a mu-
dança em diversas Pastas, 
citando trocas nas secretarias 
de Educação, Segurança, 
Transportes, Assistência 

Social e Esportes.
Atualmente, a secretaria 

municipal de Governo é ocu-
pada pelo advogado Marco 
Soares, a de Educação, pela 
professora e diretora Juliana 
Guedes, e a de Segurança, 

pelo ex-comandante do 17º 
Batalhão da Polícia Militar, 
Paulo Roberto Madureira 
Sales.

Ainda em período elei-
toral, Caio Cunha citou 
também o secretário da 

Saúde, Henrique Naufel, 
como um dos poucos que 
ele consideraria a presença 
em seu mandato. O futuro 
prefeito não descartou o 
convite ao secretário Nau-
fel, mas disse que o atual 

titular da Pasta não é o nome 
prioritário para a escolha.

Boatos
A primeira semana como 

prefeito eleito foi cercada 
de especulações sobre a 
destinação de cargos da 
sua gestão. A primeira dava 
conta de que o ex-delegado 
Eduardo Peretti, filho do 
vereador Benedito Taubaté 
Guimarães (PTB), que vai 
se aposentar no final deste 
mandato, seria seu secretário 
de Segurança, possibilidade 
que, segundo o futuro chefe 
do Executivo, não é verdade 
e não chegou a ser discutida.

Outros dois boatos que 
circularam na cidade dizem 
respeito à indicação do ve-
reador Rodrigo Valverde (PT) 
para comandar o Serviço 
Municipal de Águas e Esgotos 
(Semae) e do ex-candidato a 
prefeito, Felipe Lintz (PRTB), 
para a gerência do Hospital 
Municipal de Braz Cubas. 
Ambas especulações foram 
desmentidas por Cunha.

Felipe Antonelli
Rodrigo Niemeyer/CMMC

Evento terá 
participação 
restrita a prefeitos, 
secretários, 
deputados e 
autoridades

do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) e as perspectivas/
desafios para os municípios 
no próximo ano.

“Nestes 10 anos o Condemat 
avançou na integração do 
Alto Tietê e na articulação 
com outras esferas de go-
verno, consórcios, entidades 

Nos primeiros
dias serão definidos 
os ocupantes da 
Educação e da 
Segurança
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Para agilizar instalação, Sesc
realiza serviços simultâneos

Há três frentes em ação: recuperação das quadras, execução de mureta e manutenção da rede hidráulica e elétrica

OBRAS NO SOCORRO

Os serviços e obras para 
a instalação da unidade pro-
visória do Serviço Social do 
Comércio (Sesc), no antigo 
Centro Esportivo do So-
corro, seguem ocorrendo 
diariamente e, no momento, 
são realizados três serviços 
simultâneos.

As equipes de obras pro-
movem nas últimas sema-
nas a recuperação do piso 
das calçadas e das quadras 
poliesportivas; a execução 
da mureta de divisa para 
recebimento do gradil, que 
será implementado poste-
riormente; e a manutenção 
das instalações hidráulicas 
e elétricas.

A instalação do canteiro 
de obras, uma das etapas 
iniciais a serem vencidas, 
continua em andamento, 
o que não impossibilitou 
o avanço de outros pontos 
das reformas.

A projeção do Sesc é que a 
instalação da unidade provisória 

Piso das quadras poliesportivas passa por etapa de recuperação

em Mogi das Cruzes seja 
finalizada em abril de 2021, 
para ser aberta ao público 
em maio. Estão previstos 
para esta primeira fase do 
projeto a instalação de pis-
ta de caminhada, sala de 
ginástica, vestiários, praça 
de eventos, praça recreativa, 
salas multifuncionais, loja 
do Sesc, além de espaços 
destinados à administração 

e apoio operacional.
Para a segunda fase, pre-

vista também para 2021, a 
unidade projeta algumas 
instalações complementares, 
como um espaço para café, 
uma carreta odontológica 
e também um campo de 
grama sintética.

Avanço
Com a proposta de 

revolucionar a cultura, o 
esporte e o lazer da cidade, 
a tão desejada unidade do 
Sesc ficou mais próxima de 
se tornar realidade nesse 
ano. Em março, o prefei-
to Marcus Melo (PSDB) 
assinou o documento de 
transferência do terreno do 
antigo Centro Esportivo do 
Socorro, juntamente com o 
presidente da Federação do 

Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP), 
Abram Szajman.

Em julho, ocorreu a ceri-
mônia de entrega oficial da 
área ao Sesc. Para formalizar 
a ocupação, no mês passa-
do, a diretoria apresentou 
o projeto de instalação da 
unidade provisória, que 
deve ser finalizada em abril 

de 2021 e aberta ao público 
no mês seguinte.

Após a implantação do 
Sesc, a expectativa é de que 
o número de pessoas aten-
didas na unidade salte de 
1,2 mil para 30 mil ao mês. 
Serão mais de 700 atividades 
disponíveis, não apenas para 
pessoas ligadas ao ramo 
do comércio, como para a 
população em geral.

Felipe Antonelli

Unidade ampliará atendimento de 1,2 mil para 30 mil pessoas por mês

Fotos: Mogi News/Arquivo

A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo informa 
que a plataforma online de 
inscrições da Lei de Incentivo 
à Cultura ficará aberta até o 
dia 30 de dezembro deste ano. 
Depois disso, será fechada 
e a previsão de reabertura 
é o início de fevereiro de 
2021. A medida acompanha 
o calendário orçamentário 
do município e também 
a movimentação reduzida 
nos períodos de final de ano.

Quem já teve o projeto 
aprovado ainda pode captar 
recursos por meio do Imposto 
Predial Territorial Urbano 
(IPTU) e entregar os docu-
mentos do apoiador até o dia 
11 de dezembro. O roteiro 
com todo o passo a passo a 
ser cumprido está disponível 
no site da Secretaria http://
www.cultura.pmmc.com.br/. 

Pela Lei de Incentivo à Cul-
tura, as propostas aprovadas 
recebem um certificado e, a 
partir daí, cabe ao proponen-
te buscar interessados em 
apoiar o projeto, por meio de 

Lei de Incentivo à Cultura

recursos que serão abatidos 
dos impostos a serem pagos 
ao município.

O processo, portanto, não 
implica em gastos efetivos 
para o apoiador, pois ele 
receberá de volta o valor 
investido por meio do aba-
timento do total que pagaria 

desde grandes empresas até 
associações, entidades ou 
qualquer pessoa interessada 
em fomentar a cultura – e 
poderão abater até 20% do 
que seria pago ao município 
em IPTU e ISS e destinar essa 
verba a projetos previamente 
aprovados. 

Dessa forma, uma pessoa 
jurídica, por exemplo, que 
pague R$ 500 mil de IPTU 
ao ano, poderá destinar até 
R$ 100 mil a esta finalidade.

A Lei Municipal de Incen-
tivo à Cultura foi criada em 
2014 e regulamentada em 
2016, por meio do Decreto 
15.490, de 7 de julho. 

A LIC é fruto de um amplo 
trabalho de pesquisa da equipe 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, que con-
sultou 11 municípios onde 
a lei já estava implantada, 
além de promover diversos 
fóruns e encontros por meio 
do Programa Diálogo Aberto, 
com o objetivo de construir 
políticas públicas com a par-
ticipação da sociedade civil.

Inscrição para LIC ficará 
aberta até o final do mês

Quem já teve o 
projeto aprovado 
ainda pode captar 
recursos por 
meio do IPTU

Já está no ar o sistema de 
acervo online da Biblioteca 
Municipal Benedicto Sérvulo 
de Sant´Anna, coordenado 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de Mogi 
das Cruzes. Por meio dele, 
pesquisadores, educadores 
e comunidade em geral 
podem realizar pesquisas 
simples ou avançadas por 
assunto, título da obra ou 
nome do autor.

O acervo online está 
disponível para consulta 
através do link biblioteca.
pmmc.com.br. Além de 
pesquisar o acervo, também 
é possível aos associados 
consultar reservas antigas 
ou ainda fazer a renovação 
de empréstimos, mediante 
inserção de código e senha.

A Biblioteca Municipal já 
retomou as atividades pre-
senciais e funciona de terça 
a sábado, das 9 horas às 18 
horas. Há, contudo, novos 
protocolos adotados, para 
combater a disseminação 
do novo coronavírus. Um 

Acervo online da Biblioteca 
Municipal já está disponível

Cultura

deles é controle de perma-
nência, por meio do qual 
cada pessoa poderá ficar 
no máximo por 3 horas 
no ambiente, exceto em 
situações em que não haja 
ocupação expressiva e o 
distanciamento mínimo 
esteja sendo respeitado.

As baias com computadores 
foram afastadas, portanto 
funcionará uma baia sim, 
outra não. O público tam-
bém não terá mais acesso 
direto ao acervo. Assim, 
todos precisam solicitar 
aos atendentes e/ou biblio-
tecário a obra desejada e o 
profissional se encarregará 
de separá-la e entregá-la ao 
usuário. Após a devolução 
da obra para a Biblioteca, 
a mesma permanecerá por 
24 horas em quarentena, 
antes de ser novamente 
disponibilizada a outros 
usuários.

Quem deseja se associar 
à Biblioteca deve apresentar 
duas fotos 3x4, um docu-
mento de identidade (RG/

CNH) e um comprovante 
de residência atual. 

A Biblioteca está locali-
zada no Centro Histórico 
da cidade, no segundo an-
dar do Centro Cultural de 
Mogi das Cruzes. Existente 
oficialmente desde 1948, 
possui um acervo variado 
com mais de 35 mil livros 
para atender, principalmente, 
a pesquisas estudantis e 
empréstimo de livros de 
literatura.

O local oferece wifi e 
quiosques com acesso à 
internet, além de publicações 
do município, como jornais 
e revistas e periódicos de 
circulação nacional para 
leitura. Conta também com 
títulos em braille e com o 
espaço infantil Maurício 
de Sousa, destinado ao 
público infantil.

A entrada é gratuita. Os 
telefones para mais infor-
mações são o 4798-6986 
ou 4798-6987, e o  e-mail 
biblioteca.cultura@pmmc.
com.br.

à Prefeitura sob a forma de 
impostos. Trata-se, portan-
to, de uma renúncia fiscal 
por parte da Administração 
Municipal, para custear e 
viabilizar projetos culturais.

Os apoiadores podem ser 
pessoas físicas e jurídicas, 



autonews Domingo, 6 de dezembro de 2020

 portalnews.com.br

7

As Triumph Tiger 1200 
Alpine Edition (R$ 83.590) e 
Desert Edition (R$ 88.590) 
chegam nesta semana às 
18 concessionárias bra-
sileiras da marca, ambas 
trazendo novidades tec-
nológicas, principalmente 
em relação ao modelo de 
entrada XR e ao interme-
diário XCx, já disponíveis 
no mercado, e uma con-
dição exclusiva e inédita: 
três anos de garantia de 
fábrica. Inspiradas por al-
gumas das mais emocio-
nantes aventuras de moto-
cicletas ao redor do mundo, 
essas duas novas Triumph 
ostentam, em cada uma, 
um novo esquema de co-
res exclusivo, além de in-
corporarem novas tecnolo-
gias que contribuem com 
suas habilidades para en-
frentar aventuras.

A Tiger 1200 Desert Edi-
tion, por exemplo, foi ins-
pirada em aventuras épicas 
da Tiger 1200 nos desertos 
mais inóspitos e implacá-
veis do mundo, do Saa-
ra ao Kalahari, por exem-
plo. Já a Alpine Edition teve 
como inspiração as len-
dárias aventuras da Tiger 
1200 por algumas das ca-
deias de montanhas mais 
espetaculares do mundo. 
Cada nova versão também 
ganhou uma nova cor ex-
clusiva. A Tiger 1200 Alpi-
ne está disponível no tom 
Snowdonia White, enquan-
to a Tiger 1200 Desert vem 
na cor Sandstorm.

As duas motos oferecem 
uma combinação incrí-
vel do renomado desem-
penho e potência do mo-
tor de três cilindros, de 
1.200 cc, um nível muito 
alto de tecnologia voltada 
para o piloto e componen-
tes e acabamentos de alta 
qualidade. Seu propulsor, 
por exemplo, com respos-
tas imediatas, desenvolve 
potência máxima de 141 cv 
(a 9.350 rpm) e torque má-
ximo de 122 Nm (a 7.600 
rpm), com o som incrível 

DUAS RODAS

Triumph Tiger ganha mais dois 
modelos para rodar no Brasil
Motocicletas, desde os modelos de entrada, receberam um novo pacote tecnológico em ambas as versões

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 

autonews@moginews.com.br

Fotos: Triumph

Novos modelos foram inspirados em aventuras épicas e desbravamento de desertos, como o do Saara; as motos chegam esta semana às concessionarias

As motos oferecem uma combinação de desempenho e potência do motor de três cilindros

proporcionado pelo novo 
sistema de escapamen-
to Arrow – uma das novi-
dades que chegam como 
recursos de série nos dois 
modelos.

O sistema de escapamen-
to Arrow é um conjunto 
mais leve, com acabamen-
to em titânio e ixadores 
feitos de ibra de carbono 
– tudo isso, além de con-
tribuir com o desempe-
nho e proporcionar um 
som muito mais reinado 
ao motor, também oferece 
um visual mais moderno 

e nobre às motocicletas.
As duas motos já vêm 

equipadas, também como 
item de série, com o siste-
ma de Auxílio de Troca de 
marcha Triumph (TSA – 
Triumph Shift Assist). O 
soisticado recurso che-
gou recentemente ao Bra-
sil na linha Tiger 900 e foi 
desenvolvido a partir do 
tradicional quickshifter da 
Triumph, presente em ou-
tros modelos da marca. No 
TSA, a tecnologia foi ainda 
mais aprimorada, permi-
tindo mudanças de mar-

chas rápidas para cima e 
para baixo, mais suaves e 
confortáveis, sem o auxílio 
da embreagem, enquan-
to o piloto mantem a po-
sição do acelerador. Essa 
tecnologia reduz a fadiga 
do piloto e melhora a pi-
lotagem.

Tiger 1200 Alpine 
A Tiger 1200 Alpine Edition 

é baseada na versão XRx, 
não disponível no Brasil, 
sendo equipada com todos 
os seus recursos, além das 
novidades já citadas. Isso 

inclui, por exemplo, pilo-
to automático atualizado, 
tela ajustável com display 
TFT colorido, iluminação 
de LED (que oferece esti-
lo mais moderno e maior 
visibilidade ao piloto), in-
terruptores com design er-
gonômico e iluminação 
de fundo, manoplas com 
aquecimento, ignição sem 
chave “amigável ao piloto” 
e quatro modos de pilota-
gem: “Rain”, “Road”, “Of 
Road” e “Sport”.

Tiger 1200 Desert
A Tiger 1200 Desert Edi-

tion foi construída a partir 

da conhecida Tiger 1200 
XCx, vendida no Brasil des-
de 2018. Assim como a Al-
pine, ela chega ao consu-
midor equipada com piloto 
automático, tela ajustável 
com display TFT colorido, 
iluminação de LED, inter-
ruptores com design er-
gonômico e iluminação 
de fundo, manoplas com 
aquecimento, ignição sem 
chave “amigável ao piloto”. 
Uma diferença é que ela 
oferece cinco modos de 
pilotagem (e não 4, como 
na Alpine): “Rain”, “Road”, 
“Of Road”, “Of Road Pro” 
e “ Sport”. 

Cada um dos modelos terá apenas um tipo de cor disponível
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FÚRIA ALEMÃ

A Audi do Brasil lança 
o novo Q7, maior SUV da 
marca e único modelo com 
capacidade para sete ocu-
pantes. O mais recém inte-
grante da família Q já está 
disponível em todas as con-
cessionárias Audi Center 
com o novo design da li-
nha de utilitários esporti-
vos da Audi, introduzido 
pelo Q8 e caracterizado no 
exterior pela grade frontal 
Singleframe octogonal e, 
no interior, pelas duas te-
las touchscreen agora in-
corporadas no console cen-
tral. O novo Audi Q7 será 
comercializado em duas 
versões e, em ambas, traz 
como item de série o car-
regamento de celular por 
indução, novidade que ofe-
rece ainda mais conforto 
para um mundo cada vez 
mais conectado.

“A Audi já possui uma li-
nha completa de SUVs e o 
novo Q7 chega para ampliar 
ainda mais nossa gama de 
utilitários esportivos. Ao tra-
zer opção de sete lugares, 
incorporar as tendências 
de design das novas gera-
ções da família Q e trazer 
novidades tecnológicas, o 
novo Audi Q7 se torna um 

O LEÃO

NOVIDADE

Peugeot 208 ganha 
mais duas versões

A família do Novo 208 
acaba de crescer e a Peugeot 
inicia as vendas de duas 
novas versões: Like e Like 
Pack. Ambas trazem como 
grande novidade a caixa 
manual de cinco marchas 
  – o motor é o EC5 1.6 tam-
bém aplicado às demais 
versões automáticas, já 
consagrado por sua ro-
bustez e coniabilidade.

A Like atenderá priori-
tariamente a empresas e 
frotistas, enquanto que a 
versão Like Pack oferece 
o mais atraente pacote de 
itens de série do segmen-
to, com repetidores de pis-
ca nos retrovisores, antena 
no teto, airbags frontais e 
laterais, controle de esta-
bilidade e tração, cintos de 
segurança de três pontos 
e apoio de cabeça para to-

dos os ocupantes, limpador 
e desembaçador do vidro 
traseiro, alarme, travas e 
vidros elétricos (inclusive 
na traseira), ar-condicio-
nado digital, computador 
de bordo, piloto automáti-
co, limitador de velocida-
de, chave do tipo canive-
te com telecomando das 
travas, banco do motorista 
com ajuste de altura, vo-
lante multifuncional, di-
reção com assistência elé-
trica e ajuste de altura e 
profundidade, assistente 
de partida em ladeira, sis-
tema multimídia Peugeot 
Connect Radio com tela 
de sete polegadas, seis 
alto-falantes, comando 
de voz e Android Auto e 
Apple CarPlay, além de 
um pacote de tratamento 
estético com maçanetas e 

Mercedes-Benz 
GLB chega  
ao Brasil

O mais novo SUV da 
Mercedes-Benz chega ao 
Brasil proporcionando um 
desempenho eicaz para di-
versas ocasiões. Produzido 
na fábrica de Aguascalien-
tes, no México, o GLB 200 
Launch Edition é o veícu-
lo ideal para explorar um 
mundo de possibilidades, 
tanto no dia a dia da cida-
de quanto na estrada.

O GLB foi criado para 
comportar um grande nú-
mero pessoas em um veí-
culo e, para isso, o modelo 
oferece sete confortáveis 
lugares e sua longa dis-
tância entre eixos, que 
garante um espaço gene-
roso. Além disso, o novo 
SUV permite a alteração 
da coniguração interna, 
possibilitando, quando não 
estiver com os sete ocu-
pantes, ampliar sua capa-
cidade de carga com o re-
batimento total ou parcial 
dos assentos da segunda 
e terceira ileira.

“O GLB 200 Launch Edi-
tion oferece toda tecno-
logia mais atual do port-
fólio da Mercedes-Benz. 
Atualmente, um em cada 
três modelos de automó-
veis da marca é um SUV. 
A demanda por esse tipo 
de veículo tem sido notá-
vel em todo o mundo e, 
no Brasil, não é diferente. 
Esse automóvel é um dos 
veículos mais importantes 
do ano para a nossa marca, 
desenvolvido para superar 
todas as expectativas den-
tro desse segmento”, air-
mou Holger Marquardt, 
CEO da Mercedes-Benz 
Cars & Vans Brasil e MBC 
América Latina & Caribe.

O design interior do GLB 
foi criado com atenção aos 
detalhes – o que é uma tra-
dição da marca. O resul-
tado é uma combinação 
entre conforto e utilida-
de para diversos estilos 
de vida. O modelo conta 
com um primoroso aca-
bamento nos detalhes, 
criando uma atmosfera 
aconchegante.

Para que o GLB ofereça 
o máximo de conforto no 
espaço urbano, o novo SUV 
traz soluções inteligentes 
para o dia a dia na cidade. 
A suspensão, além de ro-
busta, é confortável e ga-
rante um alto nível de es-
tabilidade. Além disso, a 
direção com assistência 
elétrica é leve nas mano-
bras e precisa quando ne-
cessário.

Audi apresenta o maior 
SUV da marca no Brasil
Veículo veio para aumentar a família Q; este recebeu o nome de Q7 e já está sendo vendido

veículo perfeito para famí-
lias que precisam de espa-
ço, mas não abrem mão de 
conforto, desempenho e ver-
satilidade”, avaliou Johan-
nes Roscheck, CEO e Pre-
sidente da Audi do Brasil.

Trem-de-força eicien-
te e dinâmico

O novo Audi Q7 possui o 
potente motor 3.0 TFSI, que 
desenvolve 340 cv de po-
tência e torque de 500 Nm. 
O SUV faz de 0 a 100km/h 

em 5,9 segundos e a velo-
cidade máxima é limitada 
eletronicamente em 250 
km/h. O conjunto é com-
plementado por um sistema 
de transmissão automática 
tiptronic de oito velocida-
des e tração quattro.

O modelo também é 
altamente eiciente gra-
ças à nova tecnologia de 
assistência elétrica, com-
posta por uma bateria de 
íons de lítio e um alterna-

dor de correia em um sis-
tema elétrico primário de 
48 volts. O veículo pode 
se deslocar em velocida-
des entre 55 e 160 km/h 
com o motor desligado e, 
em seguida, o alternador 
de correia reinicia o pro-
pulsor de forma rápida e 
confortável. Há ainda o sis-
tema start-stop, que desa-
tiva o motor a partir de 22 
km/h e tem como princi-
pal objetivo a redução na 

emissão de CO2.
A dinâmica do novo Q7 

ica ainda melhor com a 
escolha adequada dos sete 
modos de condução no 
Audi drive select: dyna-
mic, comfort, eiciency, 
auto, individual, allroad e 
ofroad. Eles adaptam al-
gumas características do 
veículo e o deixam perfeito 
para todos os tipos de ter-
reno, desde os urbanos até 
os fora-de-estrada.

retrovisores externos pin-
tados na cor da carroce-
ria e frisos cromados de-
corativos nos difusores de 
ventilação e no painel. O 
Novo 208 Like custa R$ 
65.990, enquanto que a 
versão Like Pack sai por 

R$ 69.990.
Como não poderia dei-

xar ser, os novos integran-
tes da família 208 poderão 
ser adquiridos também 
pelo Peugeot Just Drive 
It, uma linha especial de 
venda (disponível para 

todos os veículos de pas-
seio) com valor das par-
celas a partir de R$ 590 e 
uma série de serviços que 
podem ser incluídos no i-
nanciamento, como revi-
sões, despachante, seguro, 
acessórios e muito mais.

Audi Imprensa

Imponente à primeira vista - e é mesmo - o Q7 vai chamar atenção por onde passa; como o nomes diz, ele terá sete lugares 

PSA Press

Chama a atenção os frisos que descem dos faróis, lembram cicatrizes de leões após uma luta
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Cristãos perdem liberdade de
expressão quando se calam

ALERTA

O alerta feito por Poäivi 
Räsänen, uma parlamentar 
cristã da Finlândia, que ocupa 
a cadeira há quase 15 anos: 

“Quanto mais nos calamos 
sobre temas difíceis e polê-
micos, mais estreito se torna 
o espaço para a liberdade de 
expressão e religião”.

Räsänen falou ao site 
Evangelical Focus, depois 
de ter feito manchetes na 
mídia nacional e interna-
cional quando soube que 
a polícia investigava uma 
postagem nas redes sociais 
em que ela citava a Bíblia 
para criticar a participação 
da Igreja Evangélica Luterana 
Finlandesa - da qual ela é 
uma membro - no festival 
LGBT Pride deste ano.

A médica, mãe de cin-
co filhos e ex-ministra do 

Para Päivi, os filandeses apoiam a cosmovisão cristã

Interior (2011-2015), é uma 
cristã comprometida. Ela 
acha que o caso contra ela 
será arquivado. “Eu tenho 
uma mente completamente 
calma sobre isso. Vou usar a 
minha liberdade de acreditar 
e falar em conformidade, seja 
qual for o resultado deste 
processo”, disse.

Mas suas preocupações 
têm a ver com o papel dos 
cristãos praticantes, centra-
dos nos valores bíblicos, nos 
debates públicos. “Muitos, 
principalmente os jovens, 
temem que, se você for ro-
tulado como cristão que crê 
na Bíblia, isso prejudique 
sua carreira e sua aceitação 
social”, argumentou.

Räsänen é casada com um 
pastor luterano e admite que 
a ideia de renunciar a sua 

filiação à Igreja Luterana 
Finlandesa passou por sua 
mente em algum momento 
nas últimas semanas. Mas 

“enquanto orava”, explicou 
ela, foi “convencida de que 
agora é a hora de tentar 

acordar os adormecidos, e 
não de pular de um barco 
que está afundando”. “Vejo 
como um privilégio mara-
vilhoso que tantos estejam 
orando por mim e minha 
família”, disse. “É incrível 

que tantos do outro lado do 
mundo estejam orando pela 
Finlândia, meu país natal”, 
completou.

Quando questionada sobre 
qual seria o ponto central 
da perda da liberdade de 
expressão na sociedade de 
forma geral, a parlamentar 
destacou que os valores 
bíblicos estão sendo ne-
gligenciados, até mesmo 
dentro das próprias igrejas. 
Isso também prejudica a 
liberdade dos cristãos no 
contexto externo aos templos.

“Estamos vivendo em uma 
época em que o efeito da 
cultura cristã na sociedade 
está se estreitando. Em-
bora muitos finlandeses 
ainda pertençam a igrejas 
e denominações cristãs, os 
ensinamentos básicos da fé 

cristã não são mais pontos 
de vista da maioria”, alertou. 

“A quebra da cosmovisão 
cristã é visível tanto nas 
discussões sociais quan-
to na tomada de decisão, 
quer estejamos pensando 
em questões pró-vida e na 
proteção da vida tanto no 
início quanto no fim da vida, 
ou visões relacionadas ao 
casamento”, analisou.

Päivi destacou que o simples 
fato de ter um posicionamento 
bíblico sobre o casamento 
já é motivo para que a ex-
pressão de fé seja cerceada. 

“Ter uma visão tradicional do 
casamento tornou-se uma 
visão politicamente incorreta 
nas discussões públicas. No 
entanto, muitos finlandeses 
ainda entendem e apoiam a 
cosmovisão cristã”, afirmou.

REPRODUÇÃO

Cassiane usou as redes sociais para compartilhar um 
vídeo sobre sua volta à igreja após a cura da Covid-19. A 
cantora e seu marido, Jairinho, lideram a Assembleia de Deus 
em Alphaville (ADAlpha), em Barueri (SP). A gravação foi 
feita no domingo passado. As imagens mostram a cantora 
sendo recebida pelos membros da igreja. Cassiane falou 
sobre a felicidade de ter vencido a doença. Ela expressou 
gratidão a Deus e a todos que oraram por sua vida. “Estou 
grata demais por estar curada e de volta à ADAlpha. Des-
cansei segura na fé de Deus, que é o Deus de milagres, e 
que ouve nossas orações e é poderoso para curar. Gratidão 
pelas lindas palavras e orações de todos vocês”, declarou. 
No último dia 13, Cassiane divulgou que ela e Jairinho 
tinham testado positivo para o novo coronavírus.

Apesar de romper com a Igreja Universal, Andressa Urach 
garantiu que sua fé continua inabalada. Em entrevista ao 
jornal O Dia, a modelo contou que vai continuar exercendo 
os ensinamentos do cristianismo. “Acho importante que todos 
possam entender que a minha relação com a igreja, com a 
instituição, é uma coisa. A minha fé é outra coisa. Como em 
toda relação, existem altos e baixos, e o meu relacionamento 
com a igreja continua, mas de uma outra forma. A minha fé 
continua inabalável”, garantiu Andressa. Ela acredita que o 
grande problema das igrejas é a sua administração ser feita 
por seres humanos. “A igreja digo não somente a minha, 
mas todas, são feitas por homens, por isso elas têm defeitos, 
erros e temos de aprender a separar a igreja dos homens e 
a igreja de Deus”, reforçou.

O mero proselitismo, ainda que cause constrangimento 
a praticantes de outras religiões, não pode ser caracterizado 
como crime de intolerância, uma vez que está inserido no 
direito de crença e de divulgação de fundamentos religiosos. 
Com esse entendimento, a 5ª Turma do Superior Tribunal 
de Justiça absolveu um homem denunciado pelo Ministério 
Público do Paraná por intolerância. A acusação foi feita após 
o réu publicar em redes sociais uma mensagem questionando 
o fato de a Universidade Estadual de Londrina, sob a justifi-
cativa de que o Estado é laico, ter vetado a realização de uma 
missa em suas dependências. Na mensagem, ele se referiu a 
uma peça de cunho cultural e religioso apresentada na cidade 
na Semana da Pátria, sobre o mito de Yorubá (perspectiva 
africana acerca da criação do mundo), como macumba.

Cassiane está curada da Covid-19 Fé de Urach continua ‘inabalável’ Proselitismo x crime de intolerância
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GLOBO, 21H00

A Força do Querer

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
A novela não é exibida aos domingos.

RECORD, 20H30 

Amor sem Igual

A novela não é exibida aos domingos.

SBT, 21H00

Chiquititas

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe

A novela não é exibida aos domingos.
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Sede do
Poder

Executivo
do Brasil

Ingredien-
te picante
do molho
nagô

Rei co-
roado no
Carnaval

Árvore 
de cuja

madeira se
faz papel

Evento
esportivo
de Lima,
em 2019

Capital do
Iraque

Giulia (?),
atriz 

brasileira

Moeda do
comércio
interna-
cional

Novela
com Aracy
Balabani-
an (1977)

O dente 
do juízo
(pop.)

Mamíferos
do Ártico,

têm 
presas

Primata 
americano

muito
sociável

Alvo do
combate
do super-

herói

Lago, em
francês

(?)-shirt,
modelo de
camiseta

Casas 
de Can-
domblé

Informação
essencial
do convite
de festas

(?) da Silveira,
psiquiatra alagoana
Cervídeo
da tundra

Estrado da
execução

Policial, em inglês
Real (?), time

espanhol treinado
por Zidane

Reduza
a pó

(?) Oz,
escritor

Trabalho de
José (Bíb.)

Menor, 
em inglês

Reserva
biológica
no mar do
Rio Grande
do Norte

Expressão
cultural
como o

maracatu
ou a chula

(?) Niño,
fenômeno
climático

Esquecido; 
desatento
Abóbada
de igrejas

Suplica 
em prece

"Nenhuma",
em NRA 

Entendido
em todos
os assun-

tos, no
Facebook

Desistir (pop.)
Estado nortista com

73% de florestas
preservadas

Tomba
A origem
dos pro-
vérbios

Conserto
da lataria
de auto-
móveis 

Italiano
(abrev.)

Produzem
estrondo

Tântalo
(símbolo)
Governo
(abrev.)

3/cop — lac. 4/ilês. 5/álamo — least — leigo. 8/patíbulo. 11/locomotivas — macaco-prego.

Entre altos e baixos, nem 

sempre somos gratos por tudo 

que a vida nos oferece, algumas 

vezes nos perguntamos por que 

merecemos ter que passar por 

determinada dificuldade. Uma 

coisa é certa, não podemos 

mudar o passado, mas podemos 

olhar para nossos problemas de 

uma maneira diferente.

Passe a encarar as 

dificuldades como uma 

oportunidade de viver algo 

novo, uma vida diferente, sem 

a presença daquela dificuldade. 

Encontre forças para solucionar 

MOMENTO
especial

Abrace o que a vida te oferece

*Maria Rosa Mieko

Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ROQUE RAMOS NASCIMENTO

DIA 07: RENATO A. DA COSTA E MARIA AMELIA M. GUEDES

A vida é um milhão de novos começos movidos pelo desa-

fio sempre novo de viver e fazer todo sonho brilhar. Feliz 

aniversário! 

Os nossos desejos são como crianças 
pequenas: quanto mais lhes cedemos, 
mais exigentes se tornam.”

 cultura@jornaldat.com.br

todos os problemas, como se 

a cada vitória sua vida fosse 

renovada.

Não tenha medo da 

possibilidade de uma nova vida, 

somos seres completamente 

adaptáveis, prontos para o 

inesperado. Ganhe coragem e 

abrace todas as oportunidades, 

pois na próxima página do 

livro, pode aparecer algo 

surpreendente e muito positivo.
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 Abra uma conta com a 1ª Instituição

Financeira Cooperativa do Brasil.

sicredi.com.br

Suzano Shopping 

(corredor do Poupatempo)

www.suzanbela.com.br

Hoje a coluna se enfeita com várias fotos garantidas duran-
te o evento promovido na sede do Rotary Clube de Mogi 
das Cruzes . Intitulado “Arroz de Braga” os convites foram 
concorridos. Esta realização teve a chancela da Associação 
dos Rotarianos, Casa da Amizade, Rotary Clube de Mogi 
Centro e Rotary Clube Mogi Oeste e ASFAR. Passei por 
lá e garanti os flashes que hoje aqui ganham destaque 
sintetizando mais um feito beneficente onde mesmo em 
tempos de pandemia, soluções estão sendo encontradas 
para as causas sociais. Parabenizo todas as frentes que 
trabalharam com afinco para o sucesso desta realização. 
Mesmo sem as legendas o assunto vira notícia ,

Sucesso
Drive Thru de O Lions Clube de Mogi das Cruzes 

Centro promove neste domingo, 

a partir das 12 horas em sua sede, 

suculenta feijoada . O tradicional 

prato da culinária brasileira tem seu 

convite sendo vendido a R$30,00 

. Será servido no local com todas 

as medidas de prevenção. Poderá 

ser retirada por Drive Thru ou por 

uma taxa de 5,00 a mais poderá ser 

entregue nas residências. A renda 

será 50% para compra de cadeiras 

de rodas e 50% para compra de 

brinquedos de Natal. Prestigiem !!!

Aniversariantes

Feijoada Solidária

Domingo

Soraia Valério Martins , Jana Rovina 

, Luciana Casarini , Lorena Taylini e 

Juliana Reis

Segunda-feira

Soraia Nascimento, Fátima Ramos, 

Carmen Pezzuol e Marcella Prado .

ANIVERSARIANTES

DO DIA

Neste domingo dia 06 quem comemora idade nova 
é a minha querida amiga Soraia Valério Martins. De 
bem com a vida e dona de muito alto astral merece 
os cumprimentos pela passagem de seu aniversário. 
Daqui emano muita paz, amor e saúde porque o resto 
a gente corre atrás. Parabéns . Na foto aproveito o 
brinde para os cumpris !!!! 

 HAPPENING


