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Muro no canteiro central 
da rodovia Mogi-Dutra  

fecha entrada de bairros e 
irrita moradores de Arujá

Defensa de concreto 
obriga os motoristas 

a terem de buscar 
o retorno mais 

próximo para poder 
acessar as entradas 

dos bairros

Moradores que residem próximos 
às obras de duplicação na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88), na altura do 
km 35, principalmente no Jacaran-
dás e Jardim Via Dutra, em Arujá, 
têm enfrentado problemas que in-
terferem na mobilidade. As reclama-
ções dizem respeito à interdição do 
acesso a esses bairros. Muitos têm 
comércio e uma das reclamações é 
do baixo movimento, já que agora 
o motorista precisa dar uma volta 
maior para adentrar nessas locali-
dades. Cidades, página 4

Ferraz

Vila Jamil vai 
ganhar posto 
de saúde
Cidades, página 3No trecho inicial da obra de duplicação, em Arujá, canteiro central impede passagem a bairros

 PAULO MAIOLINO/DIVULGAÇÃO

Desde maio até novembro, quase 
189 mil proprietários de veículos 
de Suzano, Itaquá, Ferraz, Poá e 
Mogi realizaram o licenciamento 
pela plataforma online. No total, 
segundo Detran, 188.993 moto-
ristas utilizaram o serviço digital. 
Cidades, página 5

Licenciamento

188 MIL 
MOTORISTAS 
REALIZAM 
PROCESSO 
VIA INTERNET

Em Suzano, 41.850 proprietários realizaram o procedimento desde o mês de maio deste ano

ARQUIVO/MOGI NEWS

BRASILEIRÃO

Tricolor tenta 

vencer Timão 

fora de casa. p7

Nas cinco cidades mais popu-
losas da região, a quantidade de 
funcionários públicos na adminis-
tração direta aumentou menos de 
1% de 2018 para 2019. Para Su-
zano, a variação ocorreu por causa 
do programa Frente de Trabalho. 
Cidades, página 3

Funcionalismo

CARGOS 
PÚBLICOS 
CRESCEM 
2,1% EM 
SUZANO

fecha entrada de bairros e 
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 Coronavírus em Arujá

A Secretaria de Saúde de Arujá informou 
que a cidade registrou 10.050 notifi ca-
ções suspeitas de coronavírus desde o 
início da pandemia. Deste total, 2.851 
casos foram confi rmados e 7.011 des-
cartados. Entre os casos positivos há 
108 óbitos, 2.633 pacientes recupera-
dos e 110 pessoas em tratamento. Ain-
da de acordo com o balanço, a cidade 
confi rmou 27 novos casos nas últimas 
24 horas. Os dados foram liberados an-
teontem.

 Escola de música I

Mais de 120 alunos da Escola Livre de 
Música (ELM) Edmundo Ramos Barbo-
sa, em Arujá, já efetivaram a rematrí-
cula online na unidade. A expectativa, 
porém, é de que esse número passe de 
400. Segundo a direção da escola, por 
causa da pandemia, o procedimento este 
ano deve ser feito exclusivamente por 
e-mail. Os atendimentos presenciais na 
ELM estão suspensos.

 Escola de música II

Na ELM são ofertadas aulas de Musica-
lização Infantil, Percepção Musical, Lin-
guagem Musical, Linguagem Musical de 

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

TRIBUNA

adultos, Ofi cina de Piano para Adultos, 
Ofi cina de Violão Adultos, Piano, Violão, 
Flauta doce, Guitarra Ofi cina Vocal In-
fantil, Ofi cina Vocal Juvenil, Coro Infantil 
I, Coro Infantil II, Coro Infanto-Juvenil, 
Coro Comunitário, Ofi cina Ballet idade, 
Teatro Infantil, Teatro Jovem, Teatro 
Adulto, Composição, Camerata de Vio-
lões, Orquestra de Violões, Percussão.

 Monumento em Poá

Poá ganhará nas próximas semanas um 
monumento assinado pelo renomado ar-
tista plástico Adélio Sarro. A obra fi cará 
na entrada de Poá, na rotatória da SP-
66 e será de aço inox, concreto, revesti-
mento em pastilha cerâmica, 7,7 metros 
de largura, 14,17 metros de altura, com 
valor de R$ 697.126 06. Ela representa 
o que o município tem de mais valioso, 
a água, que é nacionalmente conheci-
da pela sua qualidade.

 Merenda em Casa

O Governo de São Paulo paga desde ter-
ça-feira a nona parcela do programa 
Merenda em Casa. Mais de 770 mil es-
tudantes recebem novamente o subsí-
dio no valor de R$ 55 para a compra de 
alimentos. Na região são 39,8 mil alu-
nos benefi ciados.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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CHARGE
Richard Thaler, prêmio 

Nobel de Economia, em en-
trevista, disse: “Não consigo 
me lembrar de outra época 
em que tenha havido tanta 
incerteza. Todos nós estamos 
vivendo um dia de cada vez 

– e é provável que continue 
assim pelo menos por mais 
um ano, até surgirem vaci-
nas para combater o vírus. 
São tempos assustadores”. 

A nossa era da incerteza 
surgiu do xeque-mate que o 
racionalismo deu na verdade 
absoluta substituindo-a pela 
colcha de retalhos de verda-
des relativas, uma confusa 

“torre de Babel” construída 
sob a égide de verdades di-
versifi cadas. A visão mate-
rialista que domina o mun-
do é incompatível com a fé 
cristã: ter é mais importante 
do que ser; o prazer é tudo, 

Para você, que eu sou?

Mauro Jordão é médico.

ARTIGO
Mauro Jordão

deve ser buscado a qualquer 
preço; pessoas devem ser 
consideradas como objetos, 
usadas e descartadas; o ho-
mem é o centro do Universo 
e requer a sua glorifi cação. 

Resta pouco para o ho-
mem perder de uma vez 
sua identidade divina, o 
pós-modernismo existen-
cialista o fez rejeitar a fé em 
Deus, abominar a razão que 
individualiza o ser humano 
e o impede de ser massifi -
cado em “nada”. A reputa-
ção aparente do palco esva-
zia a dignidade íntima nos 
bastidores. No lar humilde 
do carpinteiro José, o me-
nino Jesus cresceu com os 
irmãos e nada foi dito que 
frequentou uma escola ou 
universidade. Maria sabia, 
em segredo, que Ele era o 
Deus encarnado, na adoles-

cência Ele mostrou sabedo-
ria aos doutores da lei, ne-
nhum milagre descrito antes 
dos 30 anos. 

Numa ocasião em que Je-
sus já exercia o seu minis-
tério, perguntou aos seus 
discípulos: “Quem diz o 
povo ser o Filho do Ho-
mem?” Responderam: “Elias, 
João Batista ou outro pro-
feta”. Então, os interpelou 
de modo pessoal: “Quem 
vocês dizem que eu sou?”. 
Pedro respondeu com muita 
convicção: “Tu és o Cristo, 
o Filho do Deus Vivo”. Je-
sus afi rmou para Pedro que  
a sua resposta não foi dada 
pela razão, mas pelo seu 
Pai que está nos céus. E se 
Jesus, neste Natal, lhe per-
guntar: “Para você quem Eu 
Sou?” Numa era de incerte-
za você terá para Ele, pela 
fé, a resposta certa?

 josemaurojordao@gmail.com

EDITORIAL

De forma ordenada

U
ma das vacinas mais esperadas das 
últimas décadas, enfi m, está pró-
xima. Pautada no calendário pre-
visto pelo governo do Estado de 

São Paulo, que estima o início da vacinação 
contra a Covid-19 em 25 de janeiro, a Secre-
taria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes 
confi rmou que já se prepara para a imuniza-
ção em massa da população e que também 
pretende iniciar os trabalhos na mesma data.

Com a perspectiva da maior campanha de 
imunização da história, as demais prefeituras 
que compõem o Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
também anunciaram que se preparam para 
atender a população a partir do próximo mês. 
As primeiras cinco etapas, que são dos grupos 
prioritários, estão previstas para o período de 
25 de janeiro a 22 de março.

Na estimativa preliminar, mais de 200 mil 
pessoas deverão ser imunizadas na região 
no grupo prioritário da população idosa. O 
Condemat já solicitou à regional do Grupo 
de Vigilância Epidemiológica Estadual a po-
pulação de indígenas, quilombolas e traba-
lhadores da saúde que deverá ser vacinada 

nas cidades do Alto Tietê.
O trabalho de se programar para vacinar a 

população, desempenhado pelas prefeituras 
do Alto Tietê é justifi cado e necessário, uma 
vez que a vacina nunca esteve tão perto de ser 
liberada. Prometida para o fi nal de janeiro, a 
imunização precisa ser planejada com muita 
cautela, para que as doses cheguem às cate-
gorias que mais necessitam do imunizante.

A princípio, os funcionários de Saúde terão 
a prioridade de vacinação, o que gira em tor-
no de 7 mil doses do imunizante apenas em 
Mogi das Cruzes. A escolha é mais que sensa-
ta, uma vez que a linha de frente do combate à 
Covid-19 – representada por enfermeiros, mé-
dicos, e outros profi ssionais – já sofreu demais 
ao longo dos últimos meses, tanto pelo contá-
gio, quanto pelo psicológico afetado por conta 
do temor de serem transmissores da doença.

O titular da Pasta mogiana, Henrique Nau-
fel, informou que o drive-thru realizado com 
a vacinação da gripe funcionou de forma 
exemplar, indicando que o modelo deve ser 
seguido também para o imunizante contra a 
Covid-19. Uma boa alternativa em tempos 
em que o contato físico tem de ser restrito.
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Número de servidores públicos 
tem aumento 2,1% em Suzano

Pesquisa foi elaborada pelo IBGE e avalia os dados referentes ao ano de 2019 na comparação com os de 2018

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

A mais recente Pesquisa 
de Informações Básicas 
Municipais (Munic), do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas (IBGE), 
apontou que a quantidade 
de funcionários públicos nas 
administrações diretas das 
cinco cidades mais populo-
sas do Alto Tietê aumentou 
menos de 1% de 2018 para 
2019. Em Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Suzano, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá, 
os 21.665 cargos públicos de 
2018 sofreram uma elevação 
de 0,7%, quando chegaram 
a 21.821 no ano seguinte.

Somente em Suzano, 
existiam 4.964 cargos da 
administração direta no 
ano de 2018, número que 
aumentou para 5.071 em 
2019. De acordo com a Pre-
feitura suzanense, a variação 
de 2,1% ocorreu em virtude 
da retomada do Progra-
ma de Frente de Trabalho 
pela gestão municipal nos 

Entre um ano e outro, o município criou 107 vagas de empregos na Prefeitura

últimos anos. 
O programa é desenvolvido 

pelo Executivo municipal 
e hoje conta com 149 bol-
sistas, que atuam junto aos 
órgãos da administração 
em atividades relacionadas 
à limpeza pública, à con-
servação de áreas verdes e 
praças, à manutenção dos 
prédios públicos municipais, 
e à limpeza e manutenção 
nas vias públicas.

“Nós reforçamos que 
atendemos integralmente 
à legislação vigente sobre 
gastos e ocupação de car-
gos de servidores públicos 

municipais”, acrescentou a 
Administração de Suzano.

Já em Mogi das Cruzes, que 
obteve um aumento ainda 
maior, de 4,8%, os registros 
em cargos públicos subiram 
de 5.667 para 5.941 de um 

ano para o outro. Em Itaquá, 
a quantidade de funcionários 
públicos passou de 5.403 
para 5.228 de 2018 para 
2019. Percentualmente, o 
declínio representa uma 
queda de 3,2% de ocupações 

em cargos públicos da ad-
ministração direta.

No município de Ferraz, 
o número subiu de 2.909, 
em 2018, para 2.914 em 
2019, 0,17% a mais, segundo 
os números contabilizados 

e divulgados pelo IBGE. 
Por fim, em Poá houve 
uma queda de 2%, já que 
a cidade passou de 2.722 
cargos públicos em 2018 
para 2.667 no ano passado.

O Munic
De acordo com o IBGE, 

a pesquisa fornece infor-
mações variadas sobre a 
gestão pública municipal, 
incluindo a legislação e 
os instrumentos de plane-
jamento existentes nessa 
esfera da administração. A 
periodicidade da pesquisa 
é anual e sua abrangência 
geográfica é nacional, com 
resultados divulgados para 
todo o país, Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e 
municípios. Dois distritos 
brasileiros, cabe destacar, 
são tratados na Munic como 
municípios: o Distrito Federal, 
onde tem sede o governo 
federal, e o Distrito Estadual 
de Fernando de Noronha, 
arquipélago localizado no 
Estado de Pernambuco.

Thamires Marcelino
Arquivo/Mogi News

Suzano revela os nomes 
para o concurso cultural

A Secretaria de Cultura de 
Suzano informou anteontem 
que foi disponibilizada na 
quinta-feira a lista com o 
nome dos 46 habilitados 
do “Concurso Cultural de 
Produções Audiovisuais”, 
fomentado pela Lei Aldir 
Blanc (14.017/2020). O 
edital prevê a aquisição de 
41 obras em vídeo que serão 
disponibilizadas dentro dos 
próximos dias no site oficial 
da pasta (www.memoriae-
futurosuzano.com.br)

O edital prevê três categorias 
para as produções contem-
pladas e, dentro de cada uma 
delas, uma remuneração e 
número de vídeos que serão 
contemplados. Sendo assim, 
dentro da categoria vídeo-

-cena, que abrange dança, 
cenopoesia e performance, 
foram contemplados 15 
produtores que receberão 
cada um R$ 3 mil; no curta-

-metragem, 12 produções 
foram selecionadas com 
investimento de R$ 8 mil; 
por fim, vídeo-doc com 14 

Aldir Blanc

vídeos adquiridos no valor 
de R$ 3 mil, cada. Ao todo 
o investimento desta ação 
é de R$ 183 mil.

Cada um dos três grupos 
tinha especificidades que 
precisavam ser contempladas. 
Em vídeo-doc, por exemplo, 
o produtor deveria apresentar 
um vídeo com duração míni-
ma de 50 minutos, podendo 
ser um produto único ou 
fracionado em capítulos, 
abordando de forma didática 
algum conhecimento da área 

cultural e artística.
Já em curta-metragem, 

as produções audiovisuais 
tinham que ter duração 
entre cinco e 25 minutos, 
realizados de forma inde-
pendente nos gêneros de 
ficção, documentário ou 
animação. E vídeo-cena 
produções audiovisuais, com 
duração mínima de 5 minutos, 
representando uma manifes-
tação artística híbrida entre 
a linguagem do audiovisual 
e outra linguagem artística.

Terreno que abrigava Etec  
receberá posto de Saúde

A Secretaria de Obras, 
Planejamento Urbano, Sanea-
mento, Verde, Meio Ambiente 
e Habitação de Ferraz de 
Vasconcelos já iniciou os 
primeiros trabalhos para 
a construção do posto de 
saúde do bairro Vila Jamil. 
A unidade, que tem prazo 
para ser entregue em um 
ano, será construída onde 
funcionava a antiga Escola 
Técnica Estadual (Etec) do 
município, desativada no 
ano retrasado. A Prefeitura 
realiza agora o isolamen-
to do local e logo após o 
cercamento, será iniciada 
a limpeza do terreno. 

Até o fechamento desta 
edição, o Executivo fer-
razense não informou o 
investimento total utilizada 
para a construção do novo 
posto de saúde, nem mesmo 
a quantidade de pacientes 
que a unidade deve atender 
periodicamente. No ano an-
terior, a Justiça determinou 
que o terreno desativado 
recebesse fiscalizações mais 

Ferraz

intensificadas pela Prefeitura. 
Isso porque os moradores 

passaram a enfrentar diversos 
problemas com o terreno 
desocupado pelo Centro 
Paula Souza. Os usuários de 
entorpecentes, por exemplo, 
se aproveitavam do local 
esvaziado para a prática de 
atos ilícitos, como o con-
sumo e a comercialização 
das drogas.

Após diversas reclamações 

feitas pela população que 
mora no entorno do ter-
reno desativado, a Justiça 
concedeu uma liminar para 
que a Prefeitura fechasse 
o prédio desativado. Com 
isso, não haveria mais inva-
sões no local para práticas 
criminosas. A liminar foi 
concedida no dia 28 de 
junho e o prazo para cum-
prir a determinação foi de 
20 dias. (T.M.)

Antiga Escola Técnica foi desativada em 2018

Divulgação/Câmara de Ferraz

Somente em 
Suzano, existiam 
4.964 cargos da 
administração 
direta no ano de 
2018, número que 
aumentou para 
5.071 em 2019

No total, 46 pessoas foram habilitadas no processo

Irineu Junior/Secop Suzano
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Orquestra Sinfônica terá mais 
duas apresentações em 2020

A Orquestra Sinfônica Jo-
vem de Mogi das Cruzes se 
prepara para suas últimas 
apresentações de 2020. O 
grupo deverá tocar na pró-
xima quarta-feira, em uma 
apresentação com público 
restrito no Clube Náutico 
Mogiano. 

O evento terá a presença do 
cantor Fernando Maque. O 
artista traz em seu repertório 
canções de Frank Sinatra e 
natalinas. No dia 22, será a 
vez do ‘Quinteto de Metais’ 
se apresentar. O evento será 
online por meio do canal da 
Orquestra, no Youtube.

A pandemia do coronavírus 
afetou o setor artístico de maneira 
drástica este ano. Com ensaios 
remotos e apresentações sem 
público presencial, os músicos 
da Orquestra Sinfônica Jovem  
tiveram que se adaptar.“A 
música não parou em Mogi.  
Conseguimos produzir e estu-
dar mesmo com a pandemia. 
São poucas as cidades que 
mantiveram o salário dos 
músicos e proporcionaram 

Presencial e online

as condições para realização 
de uma programação intensa”, 
declarou o maestro e o diretor 
artístico, Lelis Gerson.

Foram seis apresentações nos 
últimos três meses. Uma delas 
foi para comemorar os 250 
anos do compositor Ludwig 
Van Beethoven. A Orquestra 
se apresentou em uma live 
em 26 de novembro. “Foi 
sensacional. O maestro Fábio 
Zanon trouxe muito conheci-
mento, especialmente sobre 

a 5ª Sinfonia”, revelou Lelis.
No começo deste mês, o 

projeto realizou sua primeira 
apresentação presencial do 
ano no Theatro Vasques. A 
Orquestra deverá retomar 
as apresentações em feve-
reiro de 2021. Os músicos e 
bolsistas que não puderam 
completar o cronograma anual 
serão mantidos e, excepcio-
nalmente em decorrência da 
pandemia, o próximo não 
abrirá nova turma. (L.K.)

Moradores de Arujá reclamam 
de canteiro central na SP-88

Muretas de concreto impedem que motoristas entrem nos bairros por acessos na contramão da rodovia

OBRAS DE DUPLICAÇÃO

Os moradores que residem 
próximos às obras de dupli-
cação na rodovia Mogi-Dutra 
(SP-88), principalmente nos 
bairros Jacarandás e Jardim 
Via Dutra, em Arujá, têm 
enfrentado problemas que 
interferem na mobilidade 
dentro do próprio bairro. As 
reclamações colhidas pela 
reportagem dizem respeito à 
interdição do acesso a esses 
bairros pelo Departamento de 
Estradas e Rodagens (DER), 
que acabou segregando as 
duas localidades.

Muitos moradores próximos 
à via têm comércio e uma 
das reclamações é do baixo 
movimento, já que agora o 
motorista precisa dar uma 
volta maior para adentrar 
nessas localidades.

Como em toda obra viária, 
as pessoas que moram nos 
arredores já tendem a viven-
ciar adversidades durante a 
execução dos serviços, com o 
excesso de sujeira e o barulho 

Barreira obriga motoristas a fazerem o retorno no novo acesso criado pelo DER

causado pelas máquinas. No 
entanto, o que os moradores 
do Jacarandás e Jardim Via 
Dutra reclamam é do canteiro 
central construído na Mogi-

-Dutra, durante as obras de 
duplicação, que impede o 
rápido acesso.

De acordo com a mora-
dora Ana Paula André, sua 
rotina foi alterada desde que 
a passagem foi dificultada. 

“Tenho que acordar ainda mais 
cedo, se não, chego atrasada 
no trabalho, já que o ônibus 
tem que fazer o retorno no 
condomínio Arujá Hills 3 

”, lamentou.
O vereador de Arujá, 

Paulinho Maiolino (PSD), 
tem se empenhado junto 

aos moradores para que 
o problema seja resolvido 
o quanto antes. “Estamos 
tentando propor à CCR 
Nova Dutra (concessionária 
que administra a rodovia 
Presidente Dutra - BR-116) 

a  uma nova entrada da 
Dutra para beneficiar os 
moradores”, contou.

Em nota, o DER rebateu, 
dizendo que os acessos dos 
bairros de Arujá à rodo-
via Mogi-Dutra não foram 

fechados pelo departamento. 
“A ação realizada pelo ór-
gão consiste na segregação 
das pistas com barreiras de 
concreto - ação que impede 
a conversão irregular dos 
veículos em duplo sentido 

da rodovia, melhorando 
assim a segurança viária. Os 
motoristas podem realizar 
o retorno nas rotatórias já 
implantadas e em operação 
na rodovia. Para os pedestres, 
o DER está desenvolvendo 
um estudo para melhorar a 
travessia, com lombofaixas 
e dispositivos adequados” 
afirmou o departamento.

Apesar de questionado, o 
DER não apresentou mais 
especificações.

Os motoristas do bairro 
Jacarandás conseguirão reali-
zar o acesso pelo dispositivo 

“Trevo Arujá Hills”, em fase 
de construção. O tráfego do 
Jardim São Jorge deverá ser 
realizado na via marginal à 
Mogi-Dutra, que está sendo 
pavimentada. A previsão de 
liberação das obras é até o 
final do mês.

A duplicação do trecho 
de Arujá da rodovia Mogi-

-Dutra teve início em 2018 
e o investimento do gover-
no do Estado já totaliza  
R$ 103,9 milhões.

Thamires Marcelino
 Paulo Maiolino/Divulgação

Patrulhamento da Romu 

deve iniciar nesta semana

A Ronda Ostensiva Muni-
cipal (Romu) deverá iniciar 
suas atividades em Mogi das 
Cruzes até o final da semana. 
A Secretaria Municipal de 
Segurança Pública informou 
que os quatro veículos do 
grupamento de elite da Guarda 
Civil Municipal (GCM) já 
estão prontos para circular e 
só aguardam o emplacamento 
para dar início às patrulhas.

Com a proposta de atuar 
no apoio em diversas ocor-
rências, a Romu deverá se 
destacar no atendimento 
em locais com grande con-
centração de pessoas, como 
eventos públicos, invasão de 
áreas e operações integradas. 
Desde quando a licitação foi 
anunciada para compra dos 
veículos, em julho, a GCM 
treinou e capacitou cerca 
de 25 guardas para operar 
o destacamento.

Os agentes receberam treina-
mento necessário para prestar 
auxílio em ações, como controle 

Elite da GCM

de distúrbios e emergências, 
além da utilização de arma-
mento pesado, como armas 
calibre 12, bombas de efeito 
moral, entre outras.

O secretário municipal de 
Segurança, Roberto Madureira 
Sales, informou que faltam 
apenas alguns detalhes para 
que o trabalho da Romu te-
nha início. “A concessionária 
já informou que só resta o 
emplacamento dos veículos, 
pois todo o tramite restante 

já está pronto para liberação. 
Até o final da semana já estará 
tudo pronto”, confirmou.

Duas viaturas serão ad-
quiridas para reforçar o pa-
trulhamento rural da GCM. 
De acordo com a Pasta, as 
licitações para as compras 
já foram homologadas e a 
nova gestão, que assumirá 
o Executivo Municipal em 
2021, receberá os veículos 
em fevereiro. 

Texto supervisionado pelo editor*

Luiz Kurpel*

Quatro viaturas aguardam o emplacamento para rodar

Wanderley Costa/Secop Suzano

Quem vive próximo 
à via têm comércio 
e uma das 
reclamações é do 
baixo movimento

Próximo evento será quarta-feira no Clube Náutico 

Divulgação
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Licenciamento online é feito
por 188 mil motoristas da região

Medida foi implantada pelo Detran para impedir o contato físico nas dependências das unidades do Estado 

FACILIDADE

Desde o mês de maio deste 
ano, durante a pandemia de 
coronavírus (Covid-19) até o 
final de novembro, quase 189 
mil proprietários de veículos 
de Suzano, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos, Poá e 
Mogi das Cruzes realizaram o 
licenciamento pela plataforma 
online. No total, segundo in-
formações do Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran), 188.993 moto-
ristas utilizaram o serviço que 
possibilita a emissão anual do 
novo Certificado de Registro 
e Licenciamento do Veículo 
(CRLV), obrigatório para a 
circulação do veículo. 

Os dados disponibilizados 
pelo Detran apontam que, 
ao todo, 74.200 motoristas 
emitiram o CRLV de forma 
eletrônica na cidade de Mogi; 
41.850 em Suzano; 38.423 
em Itaqua; 19.095 em Ferraz 
e 15.425 em Poá. 

A emissão do documento por 
meio da plataforma eletrônica 

Serviço pode ser realizado pelos canais digitais e está disponível desde 8 de maio

foi disponibilizada no dia 8 de 
maio com o intuito de gerar 
facilidade aos motoristas e, 
principalmente, descartar a 
necessidade do contato pessoal 
para emitir o licenciamento. 
Desta forma, o Detran pôde 
diminuir a disseminação do 
novo coronavírus, sendo que 
o distanciamento social é uma 
das maneiras mais eficazes de 
conter a doença.

Para o licenciamento de 
veículo de aluguel, é necessário 
apresentar a autorização para 
transporte emitida pelo órgão 
competente. Porém, em função 
do impacto da quarentena 
pela Covid-19 nas atividades 
desenvolvidas por estes órgãos, 
o Detran prorrogou a obriga-
toriedade da apresentação das 
respectivas autorizações para 
o licenciamento de veículos 
de aluguel com placas finais 
1, 2 e 3, os quais ocorrem nos 
meses de abril, maio e junho 
de 2020; e 4, 5 e 6, em que 
ocorrem nos meses de julho 
e agosto deste ano. 

Após o pagamento da taxa 

de licenciamento no sistema 
bancário, estará disponível o 
download e a impressão do 
CRLV diretamente no portal do 
Detran, no aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito (CDT) do 
governo Federal e ainda no 

portal de serviços do Depar-
tamento Nacional de Transito 
(Denatran). Para veículos 
oficiais ou com bloqueios, 
o licenciamento deverá ser 
solicitado em uma unidade 
do Detran ou Poupatempo.

Como fazer
O Detran informou que  

para realizar o licenciamento 
digital é preciso utilizar um 
caixa eletrônico ou internet 
banking, o motorista informa 
o número do Renavam do 

veículo para pagar a taxa 
do licenciamento e outros 
débitos, se houver. Um dia 
após o recebimento da taxa, 
o CRLV ficará disponível para 
download e impressão no 
item Licenciamento Digital 
nos portais do Poupatempo 
(www.poupatempo.sp.gov.br), 
Detran (www.detran.sp.gov.
br) e Denatran (portalservicos.
denatran.serpro.gov.br), além 
dos aplicativos Poupatempo 
Digital, Detran.SP e Carteira 
Digital de Trânsito – CDT. 
O documento poderá ser 
salvo no próprio celular e 
impresso, em papel sulfite 
comum.

Para acesso ao aplicativo 
CDT, o login é feito com os 
dados do cadastro no portal 
de serviços do Denatran, 
informando o CPF e a senha. 
Usuários novos precisarão se 
cadastrar, seguindo o passo 
a passo informado.

A falta de licenciamento 
é uma infração de trânsito 
prevista no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Thamires Marcelino
Mogi News/Arquivo

Vence nesta terça-feira a 
parcela do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
referente ao mês de julho. Os 
contribuintes que optaram 
pelo adiamento do tributo, 
tem até o dia 15 deste mês 
para fazer o pagamento. O 
vencimento foi prorroga-
do devido a pandemia da 
(Covid-19).

Para efetuar o pagamento 
corretamente é necessário 
imprimir o boleto por meio 
do site da Prefeitura para que 
o documento seja emitido 
com a nova data. Se o con-
tribuinte utilizar a lâmina 
do carnê enviado no início 
do ano, o banco ou internet 
banking não identifica o 
adiamento das parcelas e 
haverá cobrança de juros 
e multa.

Os contribuintes que ficaram 
em dia com o imposto até 1º 
de novembro de 2020 terão 
direito a 5% de desconto 
em 2021. E quem optar 
pelo pagamento à vista terá 
mais 5%, totalizando um 
abatimento de 10%.

IPTU referente a julho 
vence nesta terça-feira

Tributo

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes promoveu o adia-
mento de várias parcelas 
do (IPTU) com o objetivo 
de aliviar as despesas dos 
mogianos, excepcionalmente 
em decorrência dos impactos 
da pandemia na economia. 
O calendário opcional de 
cobrança estabeleceu que os 
meses de maio, junho e julho 
poderiam ter os vencimentos 
para outubro, novembro e 
dezembro, respectivamente.

Para obter a segunda 
via do documento acesse 
http://online.pmmc.com.
br/servicos/?page=servicos/
pc&p=stmw906&op=inscricao 
e tenha em mãos o carnê do 
IPTU e o número do CPF.

Para garantir o direito a 
quem realmente precisa e 
combater fraudes, o governo 
do Estado de São Paulo fará 
mudanças no sistema que 
garante às pessoas com de-
ficiência (PCD) a isenção do 
Imposto sobre Proprietários de 
Veículos Automotores (IPVA). 
O decreto n° 65.337/2020 que 
regulamenta a Lei 17.293/2020 
foi publicado na edição desta 
terça-feira, no Diário Oficial 
do Estado. 

No total são 9.395 pro-
prietários de veículos que 
estão isentos do pagamento 
do IPVA nas cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê. 
A renúncia fiscal desses pro-
prietários é de R$ 13.387.837.

As pessoas com deficiência 
física severa ou profunda, 
cujo veículo necessite de 
adaptação, continuarão a 
ter direito à isenção de IPVA. 
Dessa forma, o imposto não 
recolhido poderá ser utilizado 
pelos proprietários como 
investimento para custear 
as modificações necessárias, 
como inversão do pedal do 
acelerador, comandos ma-
nuais de acelerador e freio 

Isenção para IPVA tem novas regras
Benefício

de solicitar nova isenção por 
meio de recurso, desde que 
sejam obedecidas as novas 
regras.

Outra mudança é a neces-
sidade de afixar no veículo 
isento de IPVA adesivo indi-
cativo da isenção. Os bene-
ficiados poderão imprimir a 
arte indicativa de isenção no 
site da Secretaria da Fazenda. 
É necessário que o adesivo 
esteja visível no veículo para 
evitar penalidades.

com a indicação ou não das 
isenções, pode ser encon-
trada nesse espaço. Confira 
aqui os principais pontos da 
mudança.

Os proprietários que não 
se enquadrarem nos novos 
critérios exigidos em lei 
terão o benefício da isenção 
cessado e deverão recolher 
o IPVA 2021 normalmente. 
A regulamentação da lei 
permite aos que perderem 
o benefício a oportunidade 

e adaptação de comandos 
do painel no volante. Os 
autistas e as pessoas com 
deficiência física, visual e 
mental, severa ou profunda, 
não-condutoras, continuam 
beneficiadas.

A Secretaria de Estado 
da Fazenda e Planejamento 
disponibiliza em seu site 
um guia com os principais 
pontos da mudança. A tabela 
das restrições médicas com 
a letra inserida na CNH, 

Somente no Alto Tietê, 9.395 proprietários de veículos isentos deste tributo 

Daniel Carvalho

Pagamento foi 
adiado para aliviar 
as despesas em 
decorrência dos 
impactos da Covid-19
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Ex-prefeitos falam sobre 
as conquistas da ACMC

No fechamento da série 
comemorativa dos 100 Anos 
da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
o deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) e o prefeito 
Marcus Melo (PSDB) falam 
sobre as conquistas da entidade 
em depoimentos exibidos 
nas redes sociais  @acmo-
gidascruzes. Ex-presidentes 
da Associação Comercial, 
as autoridades ressaltam 
a atuação da entidade no 
desenvolvimento da cidade.

Por quatro gestões presi-
dente da ACMC e prefeito 
da cidade por duas vezes, o 
deputado Bertaiolli destaca 
o aprendizado e lembra 
que muitos empresários 
abdicaram de tempo para 
colaborar com a entidade, o 
que possibilitou ela se tornar 
a referência que é hoje.

“Vamos continuar fortale-
cendo a entidade, que tanto 
nos orgulha e colabora com o 
desenvolvimento da cidade’, 
ressalta o ex-presidente.

O prefeito Marcus Melo 

100 anos da entidade

ressalta a luta da entida-
de na defesa da atividade 
empresarial e geração de 
empregos em Mogi das Cru-
zes. Presidente da Associal 
Comercial no período de 
2009 a 2011, ele lembra 
também sua atuação na 
coordenadoria do Núcleo de 
Jovem Empreendedor – NJE 
e fala do aprendizado que 
o trabalho com o associa-
tivismo proporciona,

“Parabenizo a todos que 

nestes 100 anos contribuíram 
com a ACMC e com Mogi 
das Cruzes”, diz o prefeito.

Obra de arte
Foi inaugurada, na manhã 

de ontem, uma escultura 
com cinco metros de altura 
que foi instalada na praça 
Oswaldo Cruz, na região 
central.  O monumento 
também faz parte das co-
memoração dos 100 anos 
da entidade.

Novo contrato ficará a cargo
de Cunha, afirma secretária

Após ser criticada pelo 
prefeito eleito Caio Cunha 
(Pode) por estar dificultan-
do o processo de transição 
em sua área, a secretária 
municipal de Educação, 
Juliana Guedes, disse que 
a subvenção anual com 
as creches é dividida em 
12 parcelas, de fevereiro a 
janeiro do ano seguinte, e 
que o novo termo para re-
passe da subvenção ocorre 
já na nova gestão, quando 
também será repassada a 
primeira parcela do termo 
referente a 2021. Segundo 
ela, a última parcela do ter-
mo em vigor será repassada 
em janeiro.

“Durante a reunião de 
transição, expliquei que vou 
adiantar todo procedimento 
para o pedido de subven-
ção das creches para o ano 
de 2021 e que já iniciei a 
juntada de documentos 
necessários”, disse.

Durante coletiva para 
anunciar mudanças para sua 
gestão, na última quinta-feira, 

Creches subvencionadas

o prefeito eleito criticou a 
postura da secretária Juliana 
em não assinar o contrato com 
as creches subvencionadas, 
dificultando o processo de 
transição entre os governos.

O vereador também cri-
ticou a interferência do 
atual prefeito Marcus Melo 
(PSDB) na articulação para 
escolha do novo presidente 
da Câmara Municipal, que 
ocorre em 1º de janeiro, 
e a confusão criada com 

a associação beneficente 
Abomoras, que por conta 
de um contrato também 
não assinado, passa por 
dificuldades com o risco 
de fechar as portas.

A Secretaria de Assistência 
Social afirmou que o convênio 
com a associação beneficente 
que terminaria em 31 de 
dezembro deste ano será 
prorrogado por mais três 
meses – janeiro, fevereiro e 
março de 2021. Isso significa 
que caberá a Cunha, logo no 
primeiro semestre de sua 
gestão, decidir sob o tema.

“A gente espera de verdade 
que a mesma cordialidade 
que iniciou-se com a ligação 
do prefeito Melo falando 
sobre fazer uma transição 
tranquila, de fato aconteça 
até o fim”, disse Cunha na 
oportunidade. “Infelizmente 
temos questões que a gente 
espera reverter em termos 
de atitudes do governo atual 
para que a cidade não seja 
prejudicada”, completou o 
prefeito eleito. (F.A.)

Juliana diz que iniciou 
juntada de documentos 
para novo contrato

Felipe Claro/Arquivo

Desde 2013, contas julgadas 
da Câmara foram rejeitadas

Desproporcionalidade entre os cargos comissionados e os efetivos é responsável pela reprovação dos balancetes

PROBLEMA CRÔNICO

Todas as contas anuais da 
Câmara Municipal julgadas 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) desde 2013 
foram rejeitadas pela Corte, 
em sua maioria pelo proble-
ma que aparenta ser crônico 
dentro da Casa de Leis: a 
desproporcionalidade entre 
os cargos comissionados 
frente aos efetivos.

Segundo o Legislativo, 
foram rejeitadas as contas 
dos presidentes Rubens Bene-
dito Fernandes (PR), o Bibo, 
em 2013; Protássio Ribeiro 
Nogueira (PSDB), em 2014; 
Antonio Lino da Silva (PSD), 
em 2015; Mauro Araújo 
(MDB), em 2016, e Carlos 
Evaristo da Silva (PSB), em 
2017. Em primeira instância, 
as contas da Câmara em 
2018, enquanto o vereador 
Pedro Komura (PSDB) era 
presidente, também foram 
rejeitadas. 

Os balancetes de 2019 e 
2020, da gestão do vereador 

Legislativo busca alternativa para corrigir os erros

Sadao Sakai (PL), ainda não 
foram julgadas pela Corte. 
Entretanto, o parlamentar 
não promoveu nenhuma 
reforma administrativa dentro 
do Legislativo que resultou 
na considerável redução de 
funcionários comissiona-
dos na Casa de Leis, o que 
certamente será levado em 
consideração pela Corte 
durante a análise. 

Segundo o atual presidente, 
em 2019, a Câmara esteve em 
contato com a Corte, quando 
foi prometido uma reavaliação 
por parte do TCE do tom de  
irregularidade desta relação 
entre os comissionados e 
concursados em Mogi. O 
vereador Sakai considera 
como um erro do TCE, pois 
a Câmara já demonstrava 
estar tentando reequilibrar 
tal pendência. “Eles (TCE) 
ficaram responsáveis em 
analisar esta situação, pelo 
tamanho populacional do 
município. E eu fui aconse-
lhado a acompanhar de perto 
todos os julgamentos das 

contas para tentar reverter 
a situação”, completou o 
presidente.

Além de pontos exclusivos 
de cada rejeição, a proporção 
de cargos comissionados e 

efetivos esteve presente em 
diversos relatórios de avisos 
encaminhados aos presidentes 
da Câmara e também foram 
comuns como argumentos 
para a rejeição dos balancetes.

Em 2014, por exemplo, 
as contas do Legislativo, sob 
comando do vereador Protássio 
Nogueira, foram rejeitadas 
por pontos específicos de 
sua gestão, mas também por 
conta deste problema crônico 
que atormenta os chefes do 
Legislativo desde 2013.

As contas foram julgadas 
irregulares pelo TCE devido 
à contratação de um projeto 
de obra que não veio a ser 
realizada. “Na condição de 
gestor, (Protássio) efetuou 
gastos para a realização de 
obra que não executou ou 
exigiu a execução”, disse 
o TCE.

Outros dois pontos foram 
julgados como irregulares 
pelo TCE: o pagamento da 
compra de computadores, 
realizada em 2013 (um ano 
antes de ser presidente do 
Legislativo) e que ele terminou 
de pagar; e – novamente – a 
quantidade muito superior de 
funcionários comissionados 
da Câmara em comparação 
com os concursados.

Pensando na solução do 
problema, o vereador e ex-

-presidente Pedro Komura se 
mostrou favorável e propôs 
a possibilidade de redução 
na quantidade de cadei-
ras no plenário. Segundo 
o parlamentar, com 19 ou 
até 17 vereadores, a Câmara 
conseguiria desenvolver seus 
trabalhos e, ainda por cima, 
com uma considerável redução 
nos gastos e a erradicação do 
problema financeiro com o 
Tribunal de Contas.

Segundo o atual presidente, 
em 2019, a Câmara esteve em 
contato com o presidente da 
Corte, quando foi prometida 
uma reavaliação da irregula-
ridade desta relação entre os 
comissionados e concursados. 
O vereador Sakai considera 
como um erro do TCE, pois 
a Câmara já demonstrava 
estar tentando reequilibrar tal 
pendência. “Fui aconselhado 
a acompanhar de perto todos 
os julgamentos das contas 
para tentar reverter a situação”, 
completou o presidente.

Felipe Antonelli
Divulgação/CMMC

Deputado Bertaioli 
atuou na presidência da 
entidade por quatro anos

Fotos: ACMC/Divulgação

Melo: “Parabenizo a todos 
que contribuíram com a 
associação e com Mogi”  
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Em boa fase, Tricolor tenta 
quebrar tabu contra Timão

Embate é válido pela 25ª rodada do Brasileirão; se vencer, São Paulo atingirá a marca de 18 jogos sem perder

JOGO EM ITAQUERA

O Corinthians tentará 
frear o embalo do líder São 
Paulo hoje, às 18h15, na 
Neo Química Arena, pela 
25ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Para isso, aposta 
no excelente retrospecto 
contra o rival quando joga 
em Itaquera e também no 
elenco mais descansado. O 
último jogo do time alvine-
gro foi no dia 2, enquanto 
a equipe tricolor atuou no 
meio da semana - goleou o 
Botafogo por 4 a 0.

O São Paulo nunca venceu 
o Corinthians no estádio que 
foi inaugurado há seis anos na 
zona leste da capital paulista. 
Foram 12 jogos, sendo nove 
derrotas e três empates. Os 
anfitriões também marcaram 
25 gols e sofreram apenas 10.

O momento da equipe 
do técnico Fernando Diniz, 
no entanto, é muito melhor 
do que a de seu adversário. 
São seis vitórias nos últimos 
sete jogos pela competição. 
O São Paulo vem de uma 
sequência invicta de 17 jogos 

A favor do Corinthians está o bom retrospecto contra o São Paulo em Itaquera

no Brasileirão. Se não for 
derrotado neste domingo, o 
time tricolor vai igualar a série 
de 18 partidas sem perder, 
obtida no campeonato de 
2008, justamente no último 
título nacional do clube.

Para a partida em Itaquera, 
Diniz poderá contar com o 
retorno de Daniel Alves, que 
cumpriu suspensão diante do 
Botafogo. Com isso, Tchê Tchê 
volta a ser opção no banco de 
reservas. O restante do time 
deve ser o mesmo por que 
o São Paulo não tem novos 
desfalques por lesão ou casos 
de coronavírus.

“A gente tem uma final 
no domingo contra o Co-
rinthians. É saber trabalhar, 
saber descansar e colocar 
toda a nossa energia a favor 
do time para que a gente 
consiga bons resultados. Não 
tem mágica e motivo nenhum 
para empolgação”, afirmou 
o técnico são-paulino.

No Corinthians, o técnico 
Vagner Mancini não confirmou 
a escalação. Mas é certo que 

o time terá mudanças em 
relação ao empate sem gols 
com o Fortaleza. Expulso 
na partida, Jô dará lugar a 
Matheus Davó.

As principais dúvidas estão 

meio-campo. Cazares deve 
ficar com a vaga de Luan, que 
vinha sendo titular. Ramiro, 
que se recuperou de lesão 
recentemente, também pode 
voltar. A tendência é que 

Otero siga entre os titulares.
“Estamos em casa, vamos 

entrar em campo para ganhar, 
fazer acontecer. Vamos entrar 
com sangue no olho por-
que temos que ganhar esse 

jogo. Estamos em casa. Fazer 
isso acontecer. Queremos 
dar alegria à torcida, isso é 
muito importante”, disse o 
venezuelano

O zagueiro Jemerson se 
recuperou do novo coronavírus, 
mas ainda deve continuar 
no banco de reservas, sem 
previsão de estrear, pois não 
atua desde março. A dupla 
de zaga será formada por 
Bruno Méndez e Gil.

Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians 

CORINTHIANS  
Cássio; 
Fagner, 
Bruno Méndez, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Gabriel, 
Cantillo e 
Cazares; 
Otero, 
Ramiro e 
Matheus Davó. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

SÃO PAULO 
Tiago Volpi; 
Juanfran, 
Bruno Alves, 
Arboleda e 
Reinaldo; 
Luan, 
Daniel Alves, 
Gabriel Sara e 
Igor Gomes; 
Luciano e 
Brenner. 
Técnico: 
Fernando Diniz. 

CORINTHIANS
SÃO PAULO

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)
HORÁRIO - 18h15.
LOCAL - Neo Química Arena (SP).
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EUA divulga lista de países que
violam a liberdade religiosa

PERSEGUIÇÃO

Dez países foram designados 
como “países preocupantes” 
pelo Departamento de Estado 
dos EUA em relação às vio-
lações da liberdade religiosa. 
O anúncio, feito no início 
desta semana, apontou Burma, 
China, Eritreia, Irã, Nigéria, 
Coreia do Norte, Paquistão, 
Arábia Saudita, Tajiquistão e 
Turcomenistão como “países 
preocupantes”. A designação 
é dada pelos Estados Unidos 
sob a Lei de Liberdade Reli-
giosa Internacional de 1998 
para países que se envolvem 
em “violações sistemáticas, 
contínuas e flagrantes da 
liberdade religiosa”.

Na China, tem havido uma 
crescente interferência do 
Estado em igrejas registradas 
e não registradas, com cruzes 
sendo removidas e prédios 
de igrejas sendo demolidos. 

Governo chinês aumenta a interferência em igrejas

As igrejas também relataram 
terem sido instruídas a subs-
tituir os Dez Mandamentos 
por citações do presidente 
Xi Jinping e os serviços do 
Zoom foram interrompidos 
pelas autoridades.

Na Nigéria, que foi acres-
centada à lista da liberdade 
religiosa pela primeira vez, 
houve avisos de um genocídio 
em andamento após milhares 
de mortes nas mãos de Boko 
Haram e da Província do 
Estado Islâmico da África 
Ocidental.

No Paquistão, meninas 
cristãs estão sob crescente 
ameaça de abdução por 
homens muçulmanos para 
serem convertidas à força ao 
islamismo e casadas contra 
sua vontade. “Os EUA são 
inabaláveis em seu com-
promisso com a liberdade 

religiosa. Nenhum país ou 
entidade deve ter permissão 
para perseguir as pessoas 
impunemente por causa 
de suas crenças”, disse o 
secretário de Estado dos 
EUA, Mike Pompeo, no 

Twitter. “Essas designações 
anuais mostram que, quan-
do a liberdade religiosa for 
atacada, nós agiremos”.

De acordo com a lei ameri-
cana, os países na lista devem 
fazer melhorias ou enfrentar 

sanções, incluindo perdas de 
assistência do governo dos 
EUA. No entanto, o governo 
pode dispensar tais ações.

O Departamento de Estado 
dos EUA descobriu que oito 
em cada dez pessoas em 
todo o mundo enfrentam 
restrições à liberdade re-
ligiosa. “Onde a liberdade 
religiosa está ausente, o 
terrorismo e a violência 
aumentam. Nossa defesa 
das comunidades religiosas 
no exterior ajuda a garantir 
a proteção e a prosperidade 
dos americanos em casa”, 
disse o Departamento de 
Estado em nota.

“A liberdade religiosa é nossa 
‘primeira liberdade’”, disse 
Pompeo na segunda-feira 
em um jantar de gala em 
Washington. “Quando nós, 
cada um de nós, podemos 

adorar e discutir aberta-
mente sobre as questões 
eternas da alma, podemos 
entender como devemos 
viver nossas vidas — tanto 
individualmente quanto em 
sociedade”, disse ele.

A Índia ficou ausente da 
lista, embora críticos do 
Partido do Povo Indiano 
(BJP) digam que houve uma 
forte diminuição da liber-
dade religiosa desde que o 
primeiro-ministro indiano, 
Narendra Modi, assumiu o 
poder em 2014.

A Índia tem um relacio-
namento crescente com 
Washington e os laços se 
fortaleceram no governo do 
presidente Donald Trump, 
que ignorou a questão da 
perseguição religiosa no 
país do sul da Ásia durante 
seu mandato.

REPRODUÇÃO

Denunciada pelo Ministério Público Federal, a pastora 
e cantora Ana Paula Valadão será investigada por homo-
fobia. Em seu perfil no Instagram, Silas Malafaia defendeu 
a colega e chamou o inquérito de “vergonha”. “Isso é uma 
vergonha! Se tem uma instituição que eu defendo e respeito 
é o Ministério Público. É livre a manifestação do pensamen-
to. Ninguém pode ser cerceado da manifestação de suas 
convicções políticas, filosóficas e religiosas. Ana Paula deu 
uma palavra, segundo suas convicções, dentro da igreja”, 
começou o líder religioso. “(…) Eles falam em Estado laico 
e querem controlar nossa fala dentro da igreja. Sabe quem 
tirou os gays do grupo de risco da Aids? Não foi a Ciência; 
foi a pressão deles com a mídia, que os apoia”, concluiu.

Uma congregação na Carolina do Sul está criando um 
pequeno vilarejo para ajudar mulheres sem-teto locais a 
encontrar abrigo e comunidade. A First Baptist Spartanburg 
planeja começar a construção de 20 pequenas casas mais 
um prédio comum no próximo ano, depois de se reunirem 
com os conselhos do governo local em 2021. A vila está 
programada para ser uma propriedade que eles possuem 
no lado norte de Spartanburg, adjacente a um ministé-
rio que eles têm para os menos afortunados, conhecido 
como “A Ponte”. Steve Wise, ministro de missões da First 
Baptist, disse ao The Christian Post que o projeto veio de 
vários fatores, incluindo a igreja procurando expandir seu 
ministério para os sem-teto.

Aos 93 anos, Cid Moreira anunciou que retornará à rádio, 
desta vez para integrar a equipe de uma emissora online, a 
Conhecer. “Comecei no rádio e jamais pensei que voltaria”, 
comentou o locutor no Instagram. O jornalista acumulará 
a função de diretor-geral da rádio Conhecer e de apresenta-
dor, à frente dos programas Crônicas e Poemas Imortais e 
Mensagens da Bíblia em Áudio. Moreira é o mais conhecido 
locutor da Bíblia em áudio no país. Moreira explicou que 
“na adolescência e juventude eu estava tentando sobreviver 
a minha ansiedade e angústia existencial”. Em um vídeo, o 
jornalista explicou que a ideia da rádio é “compartilhar com 
os ouvintes a tarefa de levar o que há de mais interessante 
e curioso no mundo do conhecimento.”

Em defesa de Ana Paula Valadão Vila para moradores de rua Cid Moreira volta a fazer rádio
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Design, tecnologia e se-
gurança. Com esses atri-
butos, o Taos, o mais novo 
SUV da Volkswagen, é apre-
sentado pela primeira vez 
no Brasil, em uma live co-
mandada pelo Presidente 
e CEO da Volkswagen na 
América Latina Pablo Di 
Si. O evento marca tam-
bém o encontro inédito 
dos quatro SUVs da VW no 
País: Nivus, TCross, Taos e 
Tiguan Allspace. Cada um 
com o seu estilo! Cada um 
feito sob medida para os 
diferentes peris de consu-
midores brasileiros.

“O Taos é um carro com 

LANÇAMENTO

Volkswagen apresenta o Taos
Montadora que já tem outros SUVs no leque de produtos para o mercado, aponta ainda mais no segmento

Suplemento
automotivo
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O interior do veículo tem a tela central de instrumentos digital e toda conexão com o celular é feita sem o uso de qualquer io  

Traseira é característica do segmento, mas as lanternas com ares futurista chamam a atenção

design moderno, diversos 
itens de segurança e muito 
conectado. Ele é mais um 
importante lançamento 
da nossa ofensiva de pro-
dutos, especialmente no 
segmento de SUVs, para 
atender plenamente às 
necessidades do consu-
midor da região América 
Latina. No segundo tri-
mestre de 2021, a família 
de SUVs da Volkswagen no 
mercado brasileiro estará 
completa”, disse Pablo Di 
Si, em referência aos qua-
tro produtos do portfólio, 
Nivus, TCross, Taos e Ti-
guan Allspace. Todos de-

senvolvidos e construídos 
sob a Estratégia Modular 
MQB, com o conceito de 
produção mais moderno 
pelo Grupo Volkswagen 
no mundo.

O Taos representa um 
investimento de US$ 650 
milhões na Argentina, de 
onde será produzido e ex-
portado para toda a região 
América Latina. Ele será 
o primeiro SUV da marca 
alemã a ser produzido na 
Argentina, na fábrica de 
General Pacheco. 

Alta tecnologia sem dú-
vida é um dos destaques do 
Taos. Os faróis, por exem-

plo, inauguram na região 
a mais nova tecnologia de 
iluminação da marca, o IQ. 
Light, além da nova assi-
natura noturna da Volks-
wagen. Os faróis full LED 
ganham em amplitude e 
alcance, garantindo ain-
da mais conforto e segu-
rança ao motorista. Ou-
tro destaque do modelo 
é a moderna “ilha digi-
tal”, composta pelo Acti-
ve Info Display e pelo in-
fotainment VW Play, em 
uma incrível combinação 
de duas telas de 10 pole-
gadas cada uma, algo iné-
dito no segmento. O Taos 
também possui insertos 
em couro no painel e nas 
laterais das portas diantei-
ras, ganhando ainda mais 
soisticação e elegância no 
interior. 

Quanto à segurança, o 
Taos virá com diversos sis-
temas de auxílio à condu-
ção. O Controle adaptati-
vo de cruzeiro (ACC) com 
stop & go, juntamente à 
Frenagem autônoma de 
emergência (AEB) com 
detector de pedestres e os 
detectores de ponto cego e 
de tráfego traseiro são al-
gumas das principais tec-
nologias do Taos voltadas 
à segurança dos passagei-

ros. Os faróis IQ. Light, as-
sociados ao Dynamic light 
assist e à Luz de conver-
são dinâmica, também 
auxiliam para uma con-
dução mais segura, uma 
vez que promovem uma 
melhor visão do ambien-
te externo ao carro.

Design único 
Um dos destaques do 

Taos é, sem dúvida, o de-
sign. A silhueta é típica de 
um SUV e transmite uma 
imagem robusta do mode-
lo, que garante espaço in-
terno e conforto a todos os 
passageiros. As rodas ga-
nham realce com as caixas 
em formato mais retangu-
lar e a frente do carro, com 
o para-choque imponen-
te, também contribui com 
o caráter SUV do modelo – 
mais alto, forte e confortá-
vel, o veículo perfeito para 
a família. Um típico SUV 
com o DNA de design da 
marca Volkswagen. 

A frente do carro tam-
bém é marcada pela nova 
assinatura de luz da mar-
ca, que faz sua estreia na 
América do Sul. Os faróis 
de LED são ligados por 
um io de luz, também em 
LED, que invade a grade e 
“corta” o logotipo frontal, 
formando uma linha hori-
zontal moderna e elegan-
te. Na traseira, as lanternas 
de LED também formam 
um efeito característico de 
modelos premium. É mo-
derno, soisticado, tecno-
lógico e único. 

 Conforto e soisticação 
também são marcantes no 
interior do Taos. A com-

posição do cockpit, com o 
Active Info Display e o in-
fotainment VW Play, cria 
uma “ilha digital” ao al-
cance do motorista, que 
pode personalizar as infor-
mações disponibilizadas 
de acordo com suas pre-
ferências. O painel possui 
inserções em couro que, 
junto às luzes ambientes, 
que podem ser programa-
das em 10 cores diferentes, 
oferecem ainda mais con-
forto e soisticação ao in-
terior do modelo. 

Motor premiado
O Taos será equipado 

com o motor 250 TSI, de 
1,4L de capacidade cúbica. 
É o motor mais premiado 
da história do ‘Internatio-
nal Engine of the Year’, por 
unir alto desempenho, bai-
xo consumo de combus-
tível e prazer ao dirigir. O 
motor equipa atualmen-
te os modelos Polo GTS, 
Virtus GTS, TCross, Jet-
ta e Tiguan Allspace. Ou 
seja, um motor altamen-
te consagrado no merca-
do brasileiro. 

O motor é produzido em 
São Carlos, no interior do 
estado de São Paulo, e in-
corpora a tecnologia Total 
Flex, capaz de rodar com 
gasolina, etanol ou mistu-
ra dos dois combustíveis 
em qualquer proporção. 
Com turbocompressor 
e injeção direta de com-
bustível, o motor 250 TSI 
entrega 150 cv de potên-
cia e 250 Nm (25,5 kgfm) 
de torque –uma referên-
cia no segmento de SUVs 
médios no Brasil.

A parte dianteira com a assinatura mundial da Volkswagen
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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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APRESTIMO

DORECEES

DESEMBARQUE

OCORSS

EXPELIDASC

IRHAEP
AR

GOVERNANTA

EUAEGEV

IN
INTERRUPTO

OIESDATAS

I

Centro 
de experi-

ências
científicas

Povos
africanos
de baixa
estatura

Atividade
proibida
durante a
piracema

Ponto, no
telegrama

Doença
como o
sopro no
coração

Gregório
Duvivier,
ator e

humorista

Lula à (?),
petisco 

de restau-
rantes

(?) na Nor-
mandia, o
Dia D da
2   Guerra

Ficar por
fora de um
assunto
(pop.)

Postas para
fora de si
(as pedras
dos rins)

Democra- 
tiza o aces-
so à uni-
versidade

Rua
(abrev.)

Silvio
Santos, o
"patrão"
do SBT

Amigo do
Mickey

(TV)

Poeta;
bardo
(poét.)

Estereótipo
do jovem

intelectual
(ing.)

Cada 
conjunto de 
cromosso-
mos (Gen.)

Elétron-
volt

(símbolo)

Turno (?),
padrão de
trabalho 

da indústria

Obrigado,
em francês

Dá-(?)!:
Vamos!

Colo; peito

Entradas
da agenda

É avaliado
pela segu-

radora
Acreditar

Andar;
caminhar

Ritual
religioso
Ajuda;
auxílio

Castro
Alves

Constitu-
intes da

matéria, segundo os
filósofos da natureza

Equipamento de e-
mergência em aviões

Material usado 
em olarias

Élio Gaspari, 
jornalista carioca
Estado do Pico da
Bandeira (sigla)

Cidade de SC homô-
nima de hidrelétrica

Membro da tribo
inimiga de Peri (Lit.) 

Médio
(abrev.)
Arco, em
francês

(?)
Bernabéu,

estádio 
do Real
Madrid
(fut.)

Monograma
de "Irene"
"Quartel",

em QG

Função
feminina 

equivalen-
te à de

mordomo 

País onde
se localiza
o Vale do

Silício
(sigla)

a

3/arc. 4/dorê — vate. 5/boiar — merci. 6/aimoré — prouni. 11/desembarque.

 Todos os dias a 
terra dá uma volta em 
torno de si mesma. 
O sol nasce e se põe 
para a lua poder 
reinar. O mundo dá 
voltas. A vida dá 
voltas. E tudo tem o 
seu tempo.

É preciso ter 
paciência e saber 
esperar. Cada novo dia 
que nasce é uma nova 
chance para continuar 
tentando. Ao acordar 
pense sempre que o 
mundo e a vida não 

MOMENTO
especial

Desejo ao mundo um bom dia

*Maria Rosa Mieko

Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARCO ANTONIO R. NAHUM
Dia 14/12: MARIO M. TOKUZUMI, LUIZ G. ALVES E VALDIR V. DE 
MELLO

Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam 

dádivas renovadas na  vida de vocês hoje e que se esten-

dam por todo o ano. Feliz aniversário! 

Não acrescente dias à sua vida, mas 
vida aos seus dias.”

 cultura@jornaldat.com.br

param, nem enquanto 
você dorme.

Deseje ter um 
bom dia, pois isso só 
depende de você. Se 
lhe falta disciplina, 
discipline-se! Se lhe 
falta alegria, procure 
descobrir o que pode 
lhe fazer feliz! 
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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

No último sábado fiz questão de prestigiar a Cerimônia de Posse da Diretoria 
Eleita para a gestão do Biênio de 2021/2022 do Obra Prima Club.
Um evento correto e de muito bom gosto no qual a amiga Juliana Cunha 
assinou a assessoria . Presidente , vice presidente e demais integrantes foram 
devidamente apresentados na oportunidade. A loja de fábrica “Arrumando a 
Casa” serviu como pano de fundo e abrigou o evento . Arquitetos e profissionais 
do ramo também marcaram presença . Noite gostosa onde bebidas de proce-
dência e cardápio super saboroso foram ingredientes mais que bem vindos. O 
chef Juliano assinou as especiarias e o jantar que teve suculenta paella e um 
bem vindo baião de dois. A coluna volta a evidenciar o vai e vem que rolou por 
lá e faz novamente o assunto render comentários e virar notícia.

 a Casa
No Arrumando

Wagner Ojima

Fernanda e Ramon Alonso

Tatiana e Vinícius Duarte Wellington e Ruan Catarino

Anderson e Michele Gaspar Murillo Vaz

Marjorie Resende e Delmo G. Batista


