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Pandemia ajuda a elevar 
arrecadação de impostos

Montante 
arrecadado neste 
ano foi superior a 
R$ 540 milhões, ao 
passo que no ano 
passado foi de 
R$ 393 milhões. 
Auxílio emergencial 
e home office 
colaboraram

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes recebeu no ano passado
 R$ 148.784.685 a mais em impos-
tos em um comparativo com o ano 
de 2019. Segundo o economista e 
professor da Faculdade Piaget, de 
Suzano, José Marcos de Oliveira, o 
aumento de 37,8% se deve à ajuda 
possibilitada pelo Auxílio Emergencial, 
do governo federal, que permitiu 
a continuidade do consumo, e do 
trabalho home office, que aumen-
tou as despesas nas residências. 
Cidades, página 4

‘EMPREGA MOGI’

  Vagas de emprego pelo programa da Prefeitura têm alta em relação a 2019. Cidades, página 4
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O Documentário Hip Hop Mogi foi lançado em versão online. O 
fi lme aborda o surgimento da cultura na cidade e apresenta alguns 
dos principais nomes que fi zeram parte da construção do movimento. 
Cidades, página 6

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes espera concluir até o final de 
janeiro a distribuição das 28.779 
cestas básicas recebidas do gover-
no do Estado para o Programa Ali-
mento Solidário. Até o momento, 
a operação de logística montada 
pela administração municipal, que 
conta com o trabalho direto de 
60 servidores, conseguiu atender 
10.500 famílias. Cidades, página 6

‘Alimento Solidário’

META É ENTREGAR
28,7 MIL 
CESTAS BÁSICAS

No ar

DOCUMENTÁRIO RELEMBRA 
HISTÓRIA DO HIP HOP EM MOGI

Projeto é financiado pelo Programa de Fomento à Arte e Cultura

Divulgação

MODERNIZOU
HR-V: O MAIS 
VENDIDO 
DA HONDA

Linha 2021 chega ainda mais completo, com novos 
equipamentos e tecnologia embarcada, além de 
novidades em design, conforto e segurança.

Autonews, página 7
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JUNTA MILITAR
A pandemia fez com que o processo de 
alistamento na Junta de Serviço Mili-
tar de Mogi das Cruzes passasse a ser 
digitalizado. A unidade chegou a para-
lisar os atendimentos por alguns dias, 
em abril, logo quando a quarentena foi 
imposta e, para cumprir a demanda 
anual, o alistamento militar presencial 
precisou ser substituído pelo formato 
online. Joaquim Rosa dos Santos Fi-
lho, chefe da Junta de Serviço Militar 
informou que a primeira seleção em 
2020 na cidade foi realizada em setem-
bro do ano passado. “Apesar da mu-
dança, tudo transcorreu normalmente. 
No mês que vem, realizaremos a últi-
ma seleção, na qual serão escolhidos 
os cem cidadãos que serão incorpora-
dos ao Exército Brasileiro a partir de 
março”, explicou.

PESQUISA EM TURISMO
O Centro de Inteligência da Economia 
do Turismo da Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo (CIET/SETUR 
SP) vem coordenando uma pesquisa 
aplicada aos municípios paulistas no 
intuito de identifi car como os cidadãos 
percebem o turismo em suas localida-
des e regiões. A pesquisa fi cará dis-
ponível para respostas até o dia 8 de 

•••  RODRIGO BARONE

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPA

janeiro de 2021, aberta à participação 
de todo cidadão.

IMPORTÂNCIA
Os dados colhidos por esta pesquisa 
poderão auxiliar na construção de po-
líticas públicas, tanto em âmbito esta-
dual quanto municipal, voltadas para a 
difusão do turismo local para o próprio 
munícipe e, assim, facilitar sua iden-
tifi cação com os atrativos e potencia-
lidades turísticas locais.

FACILIDADE NAS COMPRAS
O Mogi Shopping passa a oferecer aos 
clientes o sistema Lockers de armá-
rios inteligentes de autoatendimen-
to. Essa é mais uma opção de serviço 
para facilitar as compras, onde o clien-
te que adquirir produtos nas lojas do 
empreendimento por meio online, da 
Vitrine Virtual, WhatsApp ou telefone 
pode retirar a mercadoria diretamen-
te nos armários, na área revitalizada 
onde fi ca a Kalunga. Depois de fi nali-
zar a compra com a loja é preciso aces-
sar o APP Mogi Shopping e clicar em 
Lockers, inserir a senha recebida do 
vendedor, informar o CPF e clicar em 
‘abrir porta’. Assim, o armário será 
destravado para retirada das compras, 
no dia e horário agendados.

EDITORIAL

Agora, tom de cobrança

A
pós uma campanha eleitoral to-
talmente distinta do que já havia 
sido praticada e a confi rmação da 
renovação em alguns municípios, 

os prefeitos eleitos do Alto Tietê assumiram 
ontem seus cargos no Executivo. Na região, 
apenas dois prefeitos se reelegeram: Vanderlon 
Oliveira Gomes (PL), em Salesópolis e Rodrigo 
Ashiuchi (PL) de Suzano.

Chegam ao posto mais alto do Executivo 
municipal os políticos Caio Cunha (Pode) em 
Mogi; Luís Camargo (PSD), em Arujá; Carlos 
Alberto Taino Junior (PL), o Inho, em Biritiba 
Mirim; Priscila Gambale (PSD), em Ferraz de 
Vasconcelos; José Luiz Eroles Freire (PL), em 
Guararema; Eduardo Boigues (PP), em Itaqua-
quecetuba; Marcia Bin (PSDB), em Poá; e Car-
los Chinchilla (PSL), em Santa Isabel.

Com a promessa de inovar no formato de ser 
fazer gestão pública, o agora prefeito de Mogi 
das Cruzes, Caio Cunha, promete a continui-
dade aos bons serviços que são desempenha-
dos atualmente e buscar por melhorias. Logo 
de cara, ele enfrentará um problema que pode-
rá deixar eleitores com nariz torcido. Precisará 
reverter a situação de 25 mil famílias mogianas 

em débito com a Prefeitura no valor total de 
R$ 100 milhões, ao todo, devido à ampliação 
de seus imóveis durante a gestão do ex-prefeito, 
Marcus Melo (PSDB). É o sinal (que ora outra 
daria luz), de que a lua de mel com o povo mo-
giano não deve durar durante toda sua gestão. 
Por outro lado, Cunha terá a oportunidade de 
reverter a situação, com anistia ou postergação 
da cobrança. Por meio de outras ações durante 
seu mandato, o prefeito também terá a chance 
de convencer a outra parcela da população que 
não o apoia - ou ainda aqueles eleitores que o 
elegeram apenas pelo sentimento de mudan-
ça, e não por suas propostas.

No mesmo sentido, o atual chefe do Execu-
tivo suzanense, Rodrigo Ashiuchi, reeleito com 
excelente votação, prometeu continuidade aos 
avanços obtidos na cidade. O prefeito promete 
também elevar o saneamento básico de Suza-
no para o nível mais alto do Brasil - trabalho 
árduo e necessário - e intensifi car projetos na 
Educação. Aos chefes de Executivo de primei-
ra viagem, é esperado que tragam a tão aguar-
dada renovação.

A frase clichê, “as urnas deram o recado” ga-
nhará um tom de cobrança a partir deste ano.

Combata às falsas ilusões 
e despeje em sua mente as 
realidades, otimismos e cria-
ções mentais. Os humanos 
têm poderes extraordinários, 
mas poucos utilizam as forças 
das suas mentes. O ano novo 
chegou, elimine o pessimis-
mo do passado, o negativismo 
e as desgraças que o mundo 
procura embutir nas mentes 
humanas, trazendo medos e 
envenenamentos mentais.  

Tudo depende das atitudes 
pessoais, mentais e físicas de 
cada um. Como posso modi-
fi car a minha vida se dependo 
da sociedade, do meu traba-
lho, dos negócios e das ativi-
dades que exerço? As forças 
criativas estão no interior de 
cada ser humano. Creia no 
que ensinou o Grande Mestre 
Jesus, o Cristo, que disse aos 
seus apóstolos: “Vós poderei 

Elimine ilusões e seja criativo

ARTIGO
Olavo Câmara

fazer o que faço e muito mais”. 
Logo, se você desenvolver a 
certeza plena, a confi ança na 
vida, em Deus, no Cósmico 
e no Universo, atrairá modi-
fi cações benéfi cas para a sua 
vida, para os seus familiares 
e amigos, além de todos com 
quem faz contatos. 

Às vezes os desejos po-
dem demorar um pouco, 
mas acabam chegando de 
surpresa. O grande mau do 
ser humano é envenenar a 
si próprio despejando antí-
dotos  em sua mente. A era 
moderna em que vivemos é 
de velocidade, tudo é mui-
to rápido e não há paciência 
para se aguardar os aconteci-
mentos surgirem no mundo 
real. Esquecem os humanos 
que “do pó viemos e para o 
pó retornaremos”. 

As culturas que foram im-

postas pelas escolas, educa-
ção familiar, religiões e os 

“traumas” da sociedade e do 
Estado sobre as populações, 
amordaçam e impedem que 
os humanos sejam livres pen-
sadores e eliminem os vene-
nos mentais. 

Quando os pensamentos 
são pessimistas, se fi xam na 
mente e somente atrairão coi-
sas ruins e venenos para a sua 
vida.  A força do pensamento 
positivo e a confi ança atrai-
rão ideias e as metas e os de-
sejos começarão a acontecer. 
A elevação da consciência se 
chama autodomínio. Então, 
elimine ilusões, pessimismo 
e o veneno mental. Faça des-
te novo ano de 2021 o ciclo 
mais importante da sua vida. 

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Reta final da gestão Melo é 
marcada por entrega de obras

Revitalização de áreas centrais, novas creches, ATIs, áreas esportivas e viaturas estão entre as obras concluídas

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outro marco foi a entrega da Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

Fotos: Ney  Sarmento/PMMC

Outros projetos que 
tramitam na administração 
municipal também tive-
ram avanço na reta final 
do mandato do prefeito 
Marcus Melo (PSDB).

A equipe da Coorde-
nadoria Municipal de 
Habitação, por exemplo, 
esteve em São Paulo no 
último dia 16 para proto-
colar junto ao programa 
Cidade Legal, do Governo 
do Estado de São Paulo, a 
primeira etapa do processo 
de regularização fundiária 
da Chácara Santo Ângelo, 
em Jundiapeba. Esta fase 
inicial refere-se a uma área 
de mais de 794 mil metros 
quadrados e compreende 
609 lotes de regularização.

Dias depois, o chefe 
do Executivo mogiano 
assinou a ordem de serviço 
para a cobertura do pátio 
da Feira de Jundiapeba, 
com orçamento final 
da obra avaliado em R$ 
1.472.971,84.

Projetos em tramitação 

também avançaram
O Programa Mais Mogi 

Ecotietê teve seus primei-
ros contratos assinados 
nas últimas semanas. Os 
projetos referem-se ao 
eixo socioambiental do 
programa e incluem a 
construção dos Parques 
Antônio de Almeida e 
Francisco Rodrigues Filho. 
O Ecotietê é um conjunto 
de ações nas áreas de 
mobilidade urbana, meio 
ambiente e saneamento 
básico com o objetivo de 
modernizar toda a região 
leste do município.

O Parque Antonio de 
Almeida terá investimento 
de R$ 10.826.671,34 e 
o prazo de construção é 
de 18 meses. Já o Parque 
Francisco Rodrigues Filho 
custará R$ 4.548.208,95, 
com prazo de execução 
de 12 meses. A empresa 
Demax Serviços e Comércio 
Ltda será a responsável 
pela execução das duas 
obras. (F.A.)

Guarda Municipal recebeu novas viaturas para a RomuBase da GM foi instalada na Praça Oswaldo Cruz

O final do mandato do 
prefeito Marcus Melo (PSDB) 
foi marcado pela entrega de 
obras e o avanço de proces-
sos importantes para Mogi 
das Cruzes. Entre as mais 
importantes, e, também, 
as mais recentes, foram as 
reformas das praças Oswaldo 
Cruz, Sacadura Cabral e 
Diego Leme Chavedar, que 
fazem parte do projeto de 
revitalização urbanística da 
região central, integrado ao 

Complexo Viário Jornalista 
Tirreno Da San Biágio. Iniciado 
em janeiro de 2019, a reno-
vação das áreas contou com 
um investimento de R$ 3,9 
milhões e foi realizada pela 
construtora Fasul. Melo 
também inaugurou a base da 
Guarda Municipal instalada 
na praça Oswaldo Cruz.

Nesta semana, duas novas 
creches no distrito de Jundia-
peba também foram entregues. 
Cada unidade tem capacidade 
para atender 200 alunos em 
período integral e possui 

Felipe Antonelli soluções sustentáveis. Além 
disso, a Prefeitura entregou 
o Complexo Esportivo Aline 
Domingues Dias de Menezes, 
no Jardim Ivete, que faz parte 
dos investimentos destinados 
a espaços que propagam a 
prática esportiva e atividades 
de lazer por meio do projeto 
Bola na Rede. 

Ainda em dezembro, quatro 
viaturas foram entregues à 
Guarda Municipal para a 
operação da Ronda Ostensiva 
Municipal Urbana (Romu), o 
grupamento da corporação. 

São quatro viaturas adapta-
das e equipadas para realizar 
este trabalho de segurança 
na cidade. O investimento 
da Prefeitura para a aquisi-
ção dos veículos foi de R$ 
840 mil. 

Com a entrega realizada 
neste mês, além da possibi-
lidade de início de operação 
da Romu, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes chega a 
39 viaturas entregues para 
a Guarda Municipal desde 
2017, entre automóveis e 
motocicletas.

Outro marco deste final 
de mandato de Melo foi a 
entrega das primeiras uni-
dades da Carteira Municipal 
de Identificação da Pessoa 
com Transtorno do Espectro 
Autista (CIPTEA). O objetivo 
do documento é identificar 
e assegurar a prioridade nos 
atendimentos dos serviços 
públicos e privados para 
pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), em 
especial nas áreas de Assistência 
Social, Educação e Saúde. A 
carteira será expedida pela 
Secretaria de Assistência 

Social em parceria com o 
Pronto-Atendimento ao Ci-
dadão (PAC) e terá validade 
de cinco anos, devendo ser 
renovada a cada período 
para atualização dos dados 
cadastrais.

Também foram disponi-
bilizadas à população duas 
novas Academias da Terceira 
Idade (ATI) no distrito de 
Cezar de Souza. Os equi-
pamentos foram instalados 
próximo ao CDHU da Vila 
Nova Aparecida e no bairro 
Villa Di César. Os dois locais 
receberam melhorias.

Praças da área central passaram por revitalização
Foram disponibilizadas à população novas ATIsComplexo esportivo foi inaugurado no Jardim Ivete
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Prefeitura arrecada 37,8% a
mais de impostos em 2020

Dados do Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo, revelam elevação significativa entre 2019 e 2020

R$ 542 MILHÕES

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes recebeu em 2020 
 R$ 148.784.685 a mais em 
impostos em um compara-
tivo com o ano de 2019. Os 
números divulgados diaria-
mente pelo Impostômetro, 
ferramenta da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP) que mede a carga 
tributária no país, aponta-
ram que, de janeiro ao dia 
21 de dezembro de 2019, 
chegaram aos cofres públicos 
R$ 393.340.017, enquan-
to que no mesmo período 
de 2020 o montante foi de  
R$ 542.124.702.

O aumento de 37,8% na 
arrecadação de impostos 
da Prefeitura mogiana se 
deve à ajuda possibilitada 
pelo Auxílio Emergencial, 
do governo federal, que 
permitiu a continuidade 
do consumo pelas pessoas. 
Essa é a explicação dada pelo 
economista e professor da 
Faculdade Piaget, de Suzano, 

José Marcos de Oliveira.
É importante lembrar que 

o Auxílio Emergencial é um 
benefício financeiro destinado 
aos trabalhadores informais, 
microempreendedores indi-
viduais (MEI), autônomos e 
desempregados, e tem por 
objetivo fornecer proteção 
emergencial no período de 
enfrentamento à crise causada 
pela pandemia da Covid-19.

“O que ajudou o pagamento 
de impostos ser elevado e 
a Prefeitura arrecadar um 
valor mais alto do que no 
ano anterior foi o auxílio 
governamental. Com ele, 
os beneficiados puderam 
continuar pagando suas 
contas e comprando novas 
mercadorias”, explicou. No 
entanto, segundo ele, isso 
pode gerar um endividamen-
to do governo federal, que 
pode levar ao descontrole 
das contas públicas. 

Além do Auxílio Emer-
gencial, a adesão ao modelo 
de trabalho em home office, 
adotado por muitas empresas, 

também ocasionou no aumento 
do pagamento de impostos. 
Isso porque, de acordo com 
o professor, trabalhando em 
casa os consumos essenciais 
foram elevados.

“Em modelo home office, 
os trabalhadores consomem 
mais água, energia e comida, 
por exemplo. Logo, pagam 
também mais impostos, já que 
eles estão incluídos em todo 
o preço final”, acrescentou 
o especialista.

Nos cinco municípios 
mais populosos da região 

- Mogi das Cruzes, Suzano, 
Itaquaquecetuba, Ferraz de 
Vasconcelos e Poá -, o au-
mento médio na arrecadação 
de impostos foi de 27,6% 
(veja quadro ao lado).

Os dados divulgados pelo 
Impostômetro mostraram 
que de janeiro ao dia 21 de 
dezembro de 2019, chegaram 
aos cofres públicos destas 
cidades R$ 1.056.844.978, 
enquanto que no mesmo 
período de 2020 o total foi 
de R$ 1.348.857.948.

Thamires Marcelino

Para economista, Auxílio Emergencial manteve os níveis de consumo e arrecadação

Arquivo/Mogi News

Saiba mais
Comparativo entre 2019 e 2020 nos municípios e a porcentagem de crescimento

Cidade

Mogi das Cruzes

Suzano

Poá

Itaquaquecetuba

Ferraz de Vasconcelos

Total

2019

R$ 393.340.017

R$ 240.914.991

R$ 228.551.348

R$ 149.549.615

R$ 44.489.007

R$ 1.056.844.978

2020

R$ 542.124.702

R$ 269.569.976

R$ 242.238.947

R$ 239.163.722

R$ 55.760.601

R$ 1.348.857.948

%

37,8

11,8

5,9

59,9

25,3

27,6

Diferença

R$ 148.784.685

R$ 28.654.985

R$ 13.687.599

R$ 89.614.107

R$ 11.271.594

R$ 292.012.970

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER) 
concluiu uma nova etapa 
das obras para modernização 
da Rodovia Pedro Eroles (SP 
088), conhecida como Mogi-

-Dutra. Já estão abertos ao 
tráfego 4,6 quilômetros de 
pistas duplicadas e mais 2,5 
quilômetros de dispositivos 
para acesso ou retorno no 
trecho entre as cidades de 
Mogi das Cruzes e Arujá.

No entanto, para a con-
clusão definitiva da obra, 
ficou pendente a aplicação 
da camada final de rolamento 
em mais 1,5 quilômetros 
de pavimentação de pistas 
duplicadas. O DER deverá 
entregar este trecho nas pró-
ximas semanas. O Governo 
de São Paulo investe R$ 103,9 
milhões na duplicação de 
7,4 quilômetros de rodovia.

Para a aplicação desta 
última camada, é necessário 
que o asfalto esteja seco para 
a aderência com o binder, 
também conhecido como 
camada de ligação com a 
base da pista. As chuvas de 

Obras na Mogi-Dutra 
vão terminar em 2021

Pavimentação asfáltica

dezembro acabaram por impedir 
a aplicação desta capa final de 
rolamento. Nesse trecho, já 
foram concluídas a instalação 
das barreiras de concreto, 
que dividem os fluxos da 
rodovia e das passarelas. “É 
importante dizer que a obra 
não parou em nenhum mo-
mento. As esquipes do DER 
trabalham diariamente para 
a conclusão desta obra tão 
importante para o Alto Tietê. 
As melhorias beneficiam a 
população e trazem mais 
conforto e segurança”, afirma 
João Octaviano Machado 
Neto, secretário estadual 
de Logística e Transportes.

O Governo do Estado, por 
meio do DER-SP, investe R$ 
103,9 milhões nas obras para 
modernização da SP 088, 
que recebe diariamente 45 
mil veículos em seu trecho 
de maior movimento, onde 
acontecem os serviços de 
duplicação da pista. Apesar 
da pandemia, a Secreta-
ria Estadual de Logística 
e Transportes manteve o 
cronograma de obras. 

O reaquecimento da eco-
nomia em Mogi das Cruzes, 
gerado pelo avanço da cidade 
no plano de retomada eco-
nômica diante da pandemia 
de Covid-19, impulsionou 
o aumento das ofertas de 
vagas pelo Emprega Mogi. 
No final de dezembro do 
ano anterior, o programa 
obteve 184 vagas de emprego, 
enquanto que, em 2020, 
neste mesmo período, no 
total, foram disponibilizadas 
até a última quarta-feira 431 
oportunidades.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes divulgou ontem as 
ofertas empregatícias e as 
atribuiu à evolução econô-
mica da cidade. “Durante a 
pandemia foi desenvolvido 
pela administração o Plano 
de Retomada Econômica, 
que contemplou uma série 
de ações para estimular 
o desenvolvimento da ci-
dade, a capacitação dos 
trabalhadores e a geração 
de empregos”, disse. 

Além disso, o Emprega 
Mogi Digital foi lançado 
em agosto deste ano, pos-
sibilitando o fácil acesso 

Crescem as vagas no Emprega Mogi
Retomada econômica

do programa, Glaucia Cou-
tinho, desde o surgimento 
da plataforma digital, no dia 
20 de julho, 1.353 pessoas 
foram contratadas até o final 
de novembro.

O total de 34.395 interes-
ses manifestados nas vagas 
publicadas no Emprega Mogi 
representa a soma dos meses 
de julho (6,6 mil), agosto 
(11.126), setembro (13.315) 
e outubro (3.354). (T.M.) 

de oferecer mais oportuni-
dades aos trabalhadores e 
empreendedores de nossa 
cidade”, frisou o Executivo 
Mogiano. 

Conforme já divulgado 
pelo Mogi News, o Emprega 
Mogi Digital somou mais de 
1,3 mil pessoas contratadas 
e 34.395 manifestações de 
interesses nas vagas divulga-
das no final do mês anterior. 
De acordo com a diretora 

dos candidatos às vagas de 
emprego. Com a novidade, 
as oportunidades podem ser 
conferidas pelo computador 
ou até mesmo por meio dos 
celulares que tenham cone-
xão com a internet. “Todo o 
atendimento é realizado de 
forma digital e é importante 
lembrar que o programa 
também faz parte do Plano 
de Retomada Econômica, 
desenvolvido com o objetivo 

Foram disponibilizadas 431 oportunidades de emprego até a última quarta-feira

Arquivo Mogi News
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Prefeitura entrega 13ª nova 
creche na Vila São Sebastião

O ex-prefeito Marcus 
Melo (PSDB) entregou no 
início da semana a nova 
creche da Vila São Sebas-
tião, a 13ª concluída na sua 
gestão, encerrada ontem. O 
prédio, construído no novo 
modelo sustentável, está 
localizado na rua Doutor 
José Oswaldo Jardim de 
Azevedo. A unidade possui 
capacidade para atender 200 
alunos em período integral 
e o investimento total foi de  
R$ 2.817,301,91. 

“A Mogi de hoje é uma 
cidade melhor do que en-
contramos há quatro anos. 
Esta é a 13ª creche que en-
tregamos e outras três estão 
em construção. São mais de 
3 mil novas vagas criadas na 
educação infantil, além do 
Cempre que construímos 
em Jundiapeba para 840 
alunos”, disse Melo. 

Estiveram presentes na 
inauguração o ex-secretário 
de Obras, Marcos Antônio 
Gomes da Cruz, e o vereador 
José Francimário Vieira de 

Modelo sustentável

Macedo (PL), o Farofa.
Esta é a quarta creche 

entregue nos últimos dias. 
Foram inauguradas duas 
unidades em Jundiapeba e 
uma na Vila Nova Estação. 
Os prédios contam com dez 
soluções sustentáveis, como 
placas fotovoltaicas com um 
sistema sustentável de ener-
gia solar e o recuo de águas 
pluviais e possuem sete salas, 
dois berçários, além de áreas 
pedagógica, administrativa, 

serviços e de convívio. 
 A rede municipal de 

ensino, que contava com 45 
mil alunos em 2016, deverá 
ultrapassar 49 mil alunos 
em 2021, com mais de 26 
mil atendidos em período 
integral. A cidade também 
atingiu a maior nota no 
Índice de Desenvolvimento 
de Educação Básica (Ideb) 
da história, com a nota 6,9, 
média superior a do Estado 
e a do Brasil.

Unidade possui capacidade para atender 200 alunos

 Ney Sarmento/PMMC

Pacote de recapeamento 
irá contemplar 44 vias

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes iniciou pacote de 
recapeamento e recuperação 
viária que beneficiará 44 vias 
de diversos bairros, numa 
extensão de 36,4 quilômetros 
e área total de 33 mil metros 
atendidos. Os trabalhos têm 
prazo de 12 meses para serem 
concluídos.

As obras tiveram início pela 
avenida Sawaya no Botujuru, 
que será contemplada em 
toda sua extensão, de 1,7 
quilômetros, partindo da 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho. A avenida é um dos 
principais acessos do bairro 
e terá o asfalto antigo intei-
ramente removido, para a 
implantação de uma nova 
capa asfáltica. Os serviços 
na via devem se estender por 
cerca de 30 dias a área total 
atendida somente ali será de 
13.600 metros quadrados.

O ex-prefeito Marcos 
Melo (PSDB), que esteve 
no Botujuru na terça-feira 
passada para a assinatura da 
ordem de serviço, destacou 

Asfalto

a importância das melhorias 
no local. “Um dos serviços 
que enfrentamos com muita 
seriedade foi a recuperação 
do asfalto da cidade, que, 
como sabemos, é antigo 
e precisa de melhorias. Já 
recuperamos nos últimos 
anos cerca de 300 mil metros 
quadrados de vias públicas”, 
destacou Melo.

Os trabalhos foram pos-
sibilitados a partir de um 
financiamento obtido com o 

Banco do Brasil e investimento 
total é de R$ 28.334.800,16. 
O cronograma prevê a conti-
nuidade das obras até o final 
de 2021. Ao todo, vias de 
30 bairros da cidade terão 
o asfalto substituído e/ou 
recuperado com a empreitada.

Cezar de Souza é outro 
local que será atendido. Jun-
diapeba, Jardim Rodeio, Vila 
Industrial, Centro Cívico, 
Vila Rubens, Vila da Prata, 
Alto do Ipiranga entre outros. 

Extensão das obras é de  36,4 km em diversos bairros 

 Ney Sarmento/PMMC

Empossado, Caio Cunha reitera
compromisso de transparência

Cerimônia de posse realizada ontem, na Câmara Municipal, foi fechada ao público para evitar aglomeração

NOVA GESTÃO

Após oito anos como 
vereador, uma campanha 
vencedora pautada em ino-
vação e a promessa de dar 
mais transparência à gestão 
municipal, Caio Cunha (Pode) 
assumiu ontem a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes.

O político de 42 anos 
foi eleito prefeito para os 
próximos quatro anos, em 
segundo turno, com 58,4% 
dos votos válidos, derrotando 
o atual chefe do Executivo, 
Marcus Melo (PSDB), que 
ficou com 41,6% dos eleitores. 

A cerimônia de posse, 
realizada às 15 horas na 
Câmara Municipal, foi redu-
zida por conta da pandemia 
da Covid-19. Diferente do 
que ocorre normalmente a 
cada quatro anos, quando 
o evento conta com a pre-
sença de familiares, amigos, 
representantes da sociedade 
civil e cidadãos, a solenidade 
de posse deste ano teve a 
presença apenas do prefeito, 

Cunha e a vice, Priscila, iniciam mandato com problema de ISS a ser resolvido

da vice - Priscila Yamagami 
(Pode) - e dos 23 vereadores 
da próxima legislatura.

A solenidade começou 
às 15 horas, no plenário da 
Câmara Municipal e também 
contou com a presença de 
cinco funcionários do Le-
gislativo, que auxiliaram no 
cerimonial – dois da copa, 
um do som, um de vigilân-
cia, um de fotografia – e o 
cinegrafista da TV Câmara.

Além da cerimônia, Cunha 
também fez uma transmissão 
ao vivo em suas redes sociais 
à noite, na qual falou sobre 
seu mandato e na intenção 
de estreitar a relação com 
os mogianos.

Um dos primeiros pro-
blemas a ser resolvido pelo 
prefeito foi anunciado durante 
coletiva de imprensa reali-
zada na quarta-feira. Cunha 
explicou que tenta reverter a 
situação de 25 mil famílias 
mogianas em débito com a 
Prefeitura no valor total de 
R$ 100 milhões devido à 
ampliação de seus imóveis.

A informação, passada du-
rante encontro para apresentar 
um balanço dos trabalhos 
realizados no processo de 
transição, preocupa Caio 
Cunha e vai mobilizar es-
forços da gestão para que a 

dívida de, em média, R$ 4 mil 
em Imposto Sobre Serviços 
(ISS) para cada família, seja 
anistiada ou postergada.

Segundo o prefeito, o 
valor foi descoberto pela 
gestão do ex-prefeito Marcus 

Melo (PSDB), por meio da 
atualização da metragem 
dos imóveis em Mogi das 
Cruzes, que também resultou, 
para diversas famílias, no 
aumento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU).

“Temos essa obrigação de 
cobrar (a dívida) da população, 
porque se não cobrarmos 
temos a possibilidade de cair 
em crime de improbidade 
administrativa”, alertou o 
prefeito Cunha.

 Alto Tietê
A solenidade de posse 

também ocorreu nos outros 
municípios do Alto Tietê. Na 
região, apenas dois prefeitos 
se reelegeram: Vanderlon 
Oliveira Gomes (PL), em Sa-
lesópolis, e Rodrigo Ashiuchi 
(PL), em Suzano.

Chegaram ao cargo pela 
primeira vez, além de Caio 
Cunha em Mogi; Luís Camar-
go (PSD), em Arujá; Carlos 
Alberto Taino Junior (PL), 
o Inho, em Biritiba Mirim; 
Priscila Gambale (PSD), em 
Ferraz de Vasconcelos; José 
Luiz Eroles Freire (PL), em 
Guararema; Eduardo Boigues 
(PP), em Itaquaquecetuba; 
Marcia Bin (PSDB), em Poá; 
e Carlos Chinchilla (PSL), 
em Santa Isabel.

Felipe Antonelli
Divulgação
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Mais de 10 mil cestas básicas 
são entregues pelo programa

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes espera concluir até o 
final de janeiro a distribuição 
das 28.779 cestas básicas 
recebidas do governo do 
Estado para o Programa 
Alimento Solidário. Até o 
momento, a operação de 
logística montada pela Ad-
ministração Municipal, que 
conta com o trabalho direto 
de 60 servidores, conseguiu 
atender 10.500 famílias. Na 
última terça-feira, equipes 
que atuam na transição de 
governo realizaram uma 
visita ao CIP, onde parte dos 
mantimentos está estocada, 
para entender a dinâmica 
de distribuição das cestas 
de alimentos. 

“A distribuição foi iniciada 
dia 19 de dezembro, assim 
que recebemos os alimentos. 
O prefeito Marcus Melo soli-
citou a organização de uma 
força-tarefa para que a entrega 
dos produtos ocorra o mais 
rápido possível. A situação 
econômica de muitas famílias 
continua difícil por conta 

Alimento Solidário

da pandemia e essas cestas 
podem garantir um início 
de 2021 um pouco melhor 
para as famílias”, ressalta 
a secretária municipal de 
Assistência Social, Neusa 
Marialva.

A secretária observa que 
neste processo de transporte 
dos alimentos, que chegam 
em grandes carretas aos de-
pósitos da Prefeitura, algumas 
cestas acabam sendo avaria-
das. “Estamos recebendo do 

Governo do Estado as cestas 
para as famílias cadastradas e 
realizando a conferência dos 
produtos. Isso não implica em 
danos ou perdas, até mesmo 
em caso de avarias causadas 
pelo transporte durante o 
processo de entrega. A ope-
ração que montamos é como 
um centro de distribuição 
comercial. Tudo é conferido 
para que os alimentos sejam 
entregues em perfeito estado 
para serem consumidos”.

Alimentos serão entregues às famílias até fevereiro

Divulgação/PMMC

Documentário ‘Hip Hop Mogi’
retrata cenário do movimento

O Documentário Hip Hop 
Mogi foi lançado em versão 
online. O filme aborda o 
surgimento da cultura na 
cidade e apresenta alguns 
dos principais nomes que 
fizeram parte da construção 
do movimento e estão na 
ativa até os dias atuais. 

Financiado pelo Progra-
ma de Fomento à Arte e 
Cultura de Mogi das Cru-
zes (Profac), o filme narra 
desde o surgimento dessa 
manifestação artística até 
nascer a ideia da Casa do 
Hip Hop, quando   socieda-
de civil e poder público se 
uniram para criar o espaço, 
na rua Coronel Cardoso de 
Siqueira, 48, centro.

Para narrar essa construção 
cultural, foram entrevistados 
o Grafiteiro Bozer, Dj Pantera, 
B.Boy Marcio Pial, Rapper 
Tonhão, além de membros 
do poder público que deram 
incentivo, reconhecimento  
e importância à cultura, 
através de memórias que 
entrelaçam o hip hop, a 

História e atualidade

música, a arte de rua, o 
graffiti e o breaking, não 
apenas a história apresentada, 
como também o contexto 
da cultura de Mogi nos 
anos 1980 e 1990.  

Produção
No grafitti, Bozer conta 

sobre seu primeiro contato, 
na infância, com o hip hop 
e a arte de rua. Ele lembra 
também  sobre a formação 
do Crew de graffiti´s nos 
anos 1990. 

O documentário traz um 
pouco da história do Dj 
Pantera. O longa apresenta 
as dificuldades enfrentadas 
por ele para adquirir os 
primeiros toca discos e 
como entrou para a cul-
tura hip hop. O músico 
também relembra quem 
ele viu tocando nos anos 
de 1986 e 1987.

Tonhão rapper, traz à tona 
a cena que antecedeu sua 
história, faz forte referência 
ao grupo de rap Pavilhão 9, 
com quem teve contato. O 

cantor deixa uma mensagem 
exclusiva sobre se dedicar 
ao estilo musical até hoje.

No Breaking, Marcio Pial 
fala sobre sua chegada a 
Mogi das Cruzes e o que ele 
encontrou na cidade sobre 
o movimento. Pial destaca 
a importância da união e 
faz um relato sobre o Hip 
Hop como ferramenta de 
transformação. O documen-
tário também conta com a 
participação de Adamilton 
Andreuci, coordenador de 
Cultura em 2005, Denise 
Andere, da coordenadoria 
e depois ativista dentro da 
cultura e Mateus Sartori, 
secretário de Cultura e 
Turismos em 2020, que 
fortaleceu a criação da Casa 
do Hip Hop.

O documentário tem 
realização do Mogi City 
Produções, com direção 
de Acme e direção de fo-
tografia de Beatriz Ataidio. 
O filme está disponível 
gratuitamente no YouTube e 
pelo Instagram @hiphopmogi 

Represas do Alto Tietê sofrem
declínio de 24 pontos percentuais

Em 2019, reservatórios que compõem o Spat operavam com 77% da capacidade; em 2020, índice caiu para 53%

PERÍODO DE CHUVA

Mesmo com as chuvas 
intensas desta semana e da 
semana anterior, as represas 
que integram o Sistema 
Produtor Alto Tietê (Spat) 
continuam com níveis de 
volume inferiores aos do 
ano anterior (2019), no 
mesmo período. Em relação 
ao volume total das represas 
no dia 30 de dezembro 
do ano retrasado, houve 
um declínio de 24 pontos 
percentuais no mesmo 
período de 2020.

No dia 30 de dezembro 
de 2019, o volume de todas 
as represas do Spat estava 
em 77%, diminuindo para 
53,6% nesta semana. Somente 
a represa de Paraitinga, na 
mesma data de 2019, apre-
sentava volume de 79%; já 
nesta semana, o total é de 
41%. Isso significa que, até 
o momento, chove menos 
nesse período de estiagem 
em relação a 2019. 

A represa Ponte Nova 

Nível da Paraitinga não passou dos 44% nesta semana; em 2019, chegou a 79%

fechou o dia 30 de dezembro 
de 2019 com um volume 
total de 89,6% e, neste 
início de ano, o número 
chegou apenas a 76,8%.

Os dados da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp) apontaram ainda 
que a diferença entre um 
período e outro na represa 
de Jundiaí foi de 43 pontos 
percentuais. No dia 30 
de dezembro de 2019 o 
volume total era de 59,6%, 
chegando a apenas 16% no 
início de 2021. 

Por fim, na bacia de 
Taiaçupeba foi notada uma 
queda de 44 pontos percen-
tuais, passando de 60,9% 
para 16,4% . 

DAEE
As redes de monitora-

mento do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) apontam que na 
terça-feira passada choveu 
81 milímetros em Mogi das 

Cruzes, mas ainda assim, não 
houve extravasamento do 
rio Tietê, sendo registrada 
a cota de 3,02 no posto 
Estaleiro (cota máxima 
3,50). A rede telemétrica 
registrou até 50 milímetros 
de chuva  na segunda-feira 

passada. Na data, as pan-
cadas de chuva causaram 
a interdição da praça da 
Bandeira, devido ao ex-
travasamento do córrego 
rio Negro.

Na via Perimetral, região 
da Volta Fria, foi registrado 

escorrimento de terra, além 
do acúmulo de água na 
Vila Oliveira, Vila Natal 
e próximo ao Hospital 
Estadual Luzia de Pinho 
Melo. A chuva também 
gerou diversas ocorrên-
cias que foram atendidas 

pela Defesa Civil na Vila 
Industrial, Vila Oliveira, 
Botujuru e Jundiapeba.

Histórico
A construção das represas 

que compõe o Spat, em 
1957, tinha como objetivo 
inicial de conter as águas 
do rio Tietê e evitar inun-
dações em São Paulo. No 
entanto, com o crescimento 
da zona leste da capital, 
elas passaram a ser vistas 
como possíveis mananciais 
de abastecimento.

Os primeiros reservató-
rios utilizados para abas-
tecimento público foram 
o Jundiaí e Taiaçupeba, 
que eram interligados e 
encaminhavam a água para 
a Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Taiaçupeba. A 
inauguração da primeira 
etapa das obras de captação 
e tratamento das águas do 
manancial Taiaçupeba, em 
1992, marcaram o início 
da operação sistema de 
represas

Thamires Marcelino
Mogi News/Arquivo
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O HR-V, modelo mais 
vendido da Honda no Bra-
sil, chega à linha 2021 ain-
da mais completo, com 
novos equipamentos e tec-
nologia embarcada, além 
de novidades em design, 
conforto e segurança. To-
das as versões passam a 
trazer faróis com regula-
gem elétrica de altura do 
facho de luz e sensor cre-
puscular para o acendi-
mento automático.

Para aumentar a sois-
ticação e reforçar o visual 
do SUV, as versões Touring 
e EXL recebem novas ro-
das de liga leve de 17 po-
legadas, com design dife-
renciado, e novos faróis de 
neblina em LED, com de-
senho horizontal, similar 
ao adotado no CR-V. A ver-
são EXL ganha ainda faróis 
full LED, antes disponíveis 
apenas na Touring, retro-
visor interno fotocrômico 
e sensor de chuva.

A versão EX conta agora 
com retrovisores com reba-
timento elétrico e função 
tilt down, além de receber 
mais dois airbags (de cor-
tina), totalizando seis bol-
sas inláveis de proteção.

Por sua vez, a versão LX 
ganha uma central multimí-
dia de 7 polegadas touchs-
creen, com conectividade 
aos sistemas Apple CarPlay 
e Android Auto, a mesma 
adotada na versão EX, que 
permite a operação intui-
tiva de mapas do sistema 
de navegação do Waze e 
Google Maps, reprodução 
de músicas via Bluetooth, 
por dispositivos portáteis 
ou de serviços de strea-
ming, além da função Voi-
ce Tag (Reconhecimento 
de Voz) no volante, que 
permite atender e reali-
zar chamadas, reprodu-
zir músicas, entre outras 
funcionalidades.

A dianteira traz, em to-
das as versões, faróis com 
luzes diurnas de rodagem 
em LED – com conjunto 
óptico duplo halógeno nas 

SUV JAPONÊS

Honda HR-V melhora desenho e 
ganha equipamentos para 2021
O veículo de entrada da marca para o segmento vem com mais novidades e apostando na tecnologia digital

Suplemento
automotivo
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Cockpit sempre merece atenção e como um bom japonês, tecnologia é o que não falta no HR-V

Dianteira mantém formato parecido com a versão anterior, mas agora com faróis de luz diurna

versões LX e EX, e full LED 
nas versões EXL e Touring 
-, enquanto a traseira pos-
sui lanternas com guias em 
LED em todas as varian-
tes, que combinam com 
o atraente design do HR-V.

De série em todas as ver-
sões, o sistema de rebati-
mento de bancos Magic 
Seat agrega uma versati-
lidade única ao modelo, 
com três modos de utili-
zação: Utility, que permite 
rebater os bancos traseiros 

e ter uma superfície ver-
dadeiramente plana para 
acomodação de bagagens; 
Tall, que proporciona um 
espaço para acomodar ob-
jetos altos no assoalho do 
veículo, como um vaso de 
plantas, elevando o assen-
to dos bancos traseiros; e 
Long, para o transporte 
de volumes longos, como 
uma prancha de surf, re-
batendo também o encos-
to do banco do passageiro 
dianteiro. Com os bancos 

na posição normal, o HR-V 
oferece 437 litros de capa-
cidade do porta-malas, nas 
versões LX, EX e EXL, e 393 
litros na versão Touring.

Todas as versões trazem 
de série ar-condicionado, 
freio de estacionamento 
com acionamento eletrô-
nico e função brake hold, 
controle de cruzeiro e fa-
róis de neblina (halóge-
nos nas versões LX e EX e 
em LED nas versões EXL 
e Touring), bem como vi-

dros elétricos com um to-
que para subida/descida e 
destravamento do porta-
-malas por controle. 

A versão EX traz ar-con-
dicionado digital touchs-
creen, paddle shifts para 
trocas de marcha no vo-
lante, habilitando a simu-
lação de sete velocidades 
na transmissão CVT, bem 
como espelhos retrovisores 
com rebatimento elétrico.

Nas versões EXL e Tou-
ring, o HR-V oferece to-
dos os itens acima e ban-
cos revestidos em couro, 
central multimídia de 7” 
com navegador integra-
do, retrovisor interno foto-
crômico e sensores de es-
tacionamento dianteiros 
e traseiros, além da grade 
frontal com acabamento 
em black piano.

A versão topo de linha 
do HR-V traz equipamen-
tos exclusivos que posicio-
nam o SUV em um patamar 
superior. Além da perfor-
mance diferenciada, gra-
ças à adoção do motor 1.5 
Turbo, de 173 cv, combina-
do à transmissão CVT, o 
HR-V Touring oferece tec-
nologias únicas no modelo.

Na parte traseira, o lo-
gotipo “Turbo” e o sistema 
de escapamento em inox 
com duas saídas comple-
tam o design.

Equipado com a tecnolo-
gia Smart Entry, é possível 
a abertura do modelo sem 
o uso da chave, por apro-
ximação, enquanto o bo-

tão de partida torna ainda 
mais cômoda a operação 
do veículo.

O HR-V Touring oferece 
ainda o sistema Honda La-
neWatch, tecnologia com-
posta por uma câmera ins-
talada no retrovisor direito, 
que amplia o ângulo de vi-
são do motorista além do 
proporcionado pelo espe-
lho retrovisor, eliminando 
pontos cegos e projetando 
essa imagem ampliada no 
sistema multimídia, ao se 
acionar a seta, ou mesmo 
ao pressionar um botão na 
alavanca. 

Performance

Todas as versões do HR-V 
trazem motores eicientes. 
A LX, EX e EXL são equipa-
dos com o motor 1.8 16V 
FlexOne de até 140 cv na 
gasolina e 139 cv no etanol, 
que é combinado à trans-
missão CVT – com simula-
ção de sete velocidades e 
aletas para trocas de mar-
chas no volante, nas ver-
sões EX e EXL.

A versão Touring traz 
motor 1.5 turbo de qua-
tro cilindros, com calibra-
gem especíica para o HR-
V, que utiliza turbo de baixa 
inércia, injeção direta, va-
riação de tempo de aber-
tura das válvulas de admis-
são e escape (Dual VTC) e 
válvula wastegate eletrôni-
ca, gerando 173 cv a 5.500 
rpm, com o torque linear 
de 22.4 kgfm entre 1.700 
rpm a 5.500 rpm.

Traseira ganhou luminosos de LED para modernizar o carro
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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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Grupo pró-LGBT exige da Amazon
que exclua organizações cristãs

Um site pró-LGBT está pres-
sionando a Amazon a retirar 
várias organizações cristãs, 
incluindo a Billy Graham 
Evangelistic Association (BGEA), 
Focus on the Family, Family 
Research Council e Alliance 
Defending Freedom (ADF), 
de sua plataforma de doações 
online, a AmazonSmile, por 
causa de suas visões bíblicas 
contra a homossexualidade, 
de acordo com um relatório.

Dezenas de grupos cristãos 
estão levantando fundos por 
meio do AmazonSmile, que 
permite que os clientes escolham 
uma instituição de caridade 
para receber o produto de 
suas compras, “apesar das 
políticas da empresa contra 
a discriminação com base na 
orientação sexual”, diz uma 

“investigação” publicada pelo 

Amazon é o 2º maior empregador corporativo do mundo

site openDemocracy dias antes 
do Natal.

“...a pesquisa openDemocracy 
descobriu que mais de 40 orga-
nizações listadas na plataforma 
US AmazonSmile se opõem 
publicamente aos direitos e 
igualdade LGBT”, argumenta. 
Sobre o BGEA, ele afirma: “Seu 
presidente, Franklin Graham, 
chamou Satanás de arquiteto 
do casamento entre pessoas 
do mesmo sexo e do Islã de 
‘mau’ e ‘perverso’. Este ano, 
vários locais do Reino Unido 
desistiram de hospedar uma 
turnê de Graham por causa 
dessas opiniões.”

O grupo openDemocracy, 
com sede no Reino Unido, 
disse que apresentou à Ama-
zon um dossiê de pesquisa 
sobre as alegadas “atividades 
e declarações anti-LGBT de 

mais de 40 grupos listados 
na plataforma dos EUA – e 
perguntou se a empresa inves-
tigaria se eles haviam quebrado 
seu Acordo de Participação.” 

“Se a qualquer momento uma 
organização violar este acordo, 
sua elegibilidade será revogada”, 
disse um porta-voz da gigante 

da tecnologia.
Um porta-voz da BGEA 

disse à openDemocracy que 
“não se envolve em discrimi-
nação ilegal e não promove a 
intolerância. Esperamos que 
o AmazonSmile continue a 
respeitar os direitos e a digni-
dade de todas as pessoas e não 

Divulgação

Ainda criança, Eli foi abusada sexualmente por alguém 
que ela conhecia. Devido ao abuso, aos 9 anos, ela estava 
lutando contra pensamentos suicidas. Seu sofrimento fez 
com que a menina colocasse seus sentimentos para fora 
usando suas bonecas, “fazendo-as se matarem e abusarem” 
durante suas brincadeiras. Quando se tornou adolescente, 
Eli se viciou em drogas e até se cortou. Ela também foi hos-
pitalizada várias vezes por anorexia. “Era como se dentro de 
mim estivesse sempre gritando. E nunca tive alívio, foi uma 
agonia constante”, lembra Eli.

Aos 16 anos, a menina teve sua primeira sessão de acon-
selhamento. Mas quando sua mãe morreu, ela ficou mais 
desesperada. O arrependimento e a vergonha consumiram 
seu coração. Após o colegial, a adolescente se mudou para 
Los Angeles e se afogou no uso de drogas. Ela tentou obter 
ajuda e foi para a reabilitação várias vezes, mas sempre tinha 

O papa Francisco pediu em sua mensagem de Natal que 
as nações compartilhassem as vacinas contra Covid-19, 
dizendo que os muros do nacionalismo não podem ser 
construídos para impedir uma pandemia que não conhece 
fronteiras. Em um sinal dos tempos, Francisco entregou 
sua mensagem tradicional “Urbi et Orbi” (Para a cidade e 
para o mundo) de um púlpito dentro do Vaticano, em vez 
de fazer o pronunciamento da varanda central da Basílica 
de São Pedro diante de dezenas de milhares de pessoas. A 
pandemia e seus efeitos sociais e econômicos dominaram 
a mensagem, na qual Francisco apelou à unidade global 
e à ajuda às nações que sofrem com conflitos e crises 
humanitárias. “Neste momento da história, marcado pela 
crise ecológica e graves desequilíbrios econômicos e sociais 
agravados pela pandemia do coronavírus, é tanto mais 
importante que nos reconheçamos como irmãos”, disse.

Jovem desiste de suicídio e é curada de HIV após encontro com Jesus Papa pede parcerias em vacinas

discrimine grupos religiosos 
com base apenas em suas 
crenças religiosas sinceras. “A 
Amazon disse ao openDemo-
cracy que, desde 2013, ‘tem 
contado com o US Office of 
Foreign Assets Control (Escri-
tório de Controle de Ativos 
Estrangeiros) e o Southern 
Poverty Law Center (SPLC) 
para fornecer os dados para 
essas determinações’ ”.

Os críticos do SPLC o acu-
saram de incitar à violência 
contra indivíduos e organizações 
conservadoras, relacionando-o 
ao tiroteio de 2012 no Family 
Research Council (FRC) e aos 
protestos estudantis contra 
Charles Murray no Middlebury 
College em 2018.

Após o tiroteio na sede do 
FRC há oito anos, o agressor, 
Floyd Lee Corkins II, disse que 

foi incitado pela lista do SPLC 
de organizações chamadas 

“anti-gays” que incluíam o 
FRC, e disse a agentes do FBI 
após o ataque que ele queria 

“fazer uma declaração contra 
as pessoas [que trabalharam 
na FRC]”.

Em junho passado, a Amazon 
baniu a FRC conservadora 
sem fins lucrativos de seu 
programa AmazonSmile.

Em resposta, Kay Coles 
James, presidente da The 
Heritage Foundation, escre-
veu um artigo para o The 
Washington Times. “Embora 
os clientes da Amazon possam 
usar o programa AmazonSmile 
para doar uma parte de cada 
compra para organizações de 
esquerda, a Amazon decidiu 
isolar algumas organizações 
conservadoras bem conhecidas”.

uma recaída, não encontrando a paz que buscava. Em 2012, 
Eli teve uma lembrança de seu trauma de infância, seguido 
por uma convulsão que a levou a decidir se matar. Mas algo 
a deteve. Eli então visitou seu pai e sua namorada Debbie, 
que implorou para que ela conseguisse uma reabilitação. 

Ela então encontrou a capelã Judy Bowen, que a conheceu 
há dez anos e achava que a jovem havia morrido. Eli conta 
que era evidente que ela não queria estar lá. Ela estava tão 
quebrada e com raiva, ao ponto da autodestruição. Foi quando 
a Palavra de Deus por meio de um pastor ministrou a Eli. “O 
pastor disse uma palavra aleatória e começou a chorar. Ele 
disse ‘alguém aqui esteve em um lugar tão escuro. E o Senhor 
está me dizendo que Ele está curando você agora. Não tire 
sua vida’”, contou. Hoje, Eli não pensa mais em suicídio. 
Ela se tornou uma musicista e escritora cristã, casada e com 
dois filhos, e Deus a curou do HIV.
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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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Moeda que
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Que exce-
dem as ex-
pectativas

(fem.)

Mar de
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Central
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doa

O indíviduo
que troca
o dia pela
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negro-
azulado

Divisões 
geológicas
da Terra

Cuidado,
em inglês

Apelido da 
Portuguesa

(fut.)

Cervídeo
com

grande
galhada

Aline Dias,
atriz de 

"Malhação"
(TV)

Temporão;
precoce

Mensageiro
de Deus
Censura
em fotos

Matemático
e inventor
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atribuída a
expressão
"Eureka!"

(?) Smith, 
cantor inglês
Soar como
a abelha

Riqueza do
pecuarista
Material

reciclável

Prática
esportiva 
dos campos

da Grã-
Bretanha

Outra vez!

Nem, 
em inglês

Instituição
que

centraliza
a maior
parte do
mercado
petroleiro

(sigla)

Conjunção
aditiva 

Recipiente
plástico de
mercados, 
prejudicial
ao meio
ambiente

Antigo,
em inglês
Instrumento
de cordas

"Dormi na (?)", sucesso
de Bruno e Marrone

Crime de interferência
em inquérito policial

O assunto
evitado 

por pudor

Caráter do
comum

Cidade do
Museu da
Memória
Rondo-
niense

PCLOB

PORTOVELHO

BANALIDADE
SÇGTRES
TABUOPEPT

RUALERTADA
CAÇADAEEL

ÃEÇSACOLA
DOBRÃOLER

DANOTIVAGO
OJNAIMERAS
LUSATARJAD

TBISALCE
RINUZSNAD

ÇOIMATURO
ARQUIMEDES

2/el. 3/nor — old — pet. 4/care.

Todos os caminhos 
começam com um 
passo. Mas não é 
neste passo que 
começa o caminho 
do sucesso, é numa 
ideia. A ideia é sempre 
o primeiro passo para 
qualquer realização.

Mas não fique 
focado apenas 
na conquista, 
aproveite cada 
passo do percurso, 
pois é na estrada 
que ganhamos 
experiência e vivemos 

MOMENTO
especial

Inspire-se na vida

*Maria Rosa Mieko

Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANA CECILIA HUNE DA COSTA FERREIRA DA 
SILVA

DIA 04/12: OLGA D. NOBREGA, FRANCISCO C. CARDENAS, NORMA 
A. DOS SANTOS e VANDREA C. AGUIAR

Acredite que ainda não sorriu tudo 
e que seu coração ainda vai amar 
muito; acredite que o melhor da vida 
ainda vai chegar.”

 cultura@jornaldat.com.br

as aventuras mais 
importantes da vida.

É no caminho para 
transformar os nossos 
sonhos em realidade 
que descobrimos 
quem realmente 
somos. Por isso, o que 
conta não é apenas o 
final da história, mas 
tudo que vivemos.
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DECRETO Nº 19.812, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
Processo nº 31.917 / 2020

Dispõe sobre a atualização monetária dos valores do metro quadrado de terrenos 

e de construções constantes das Tabelas I e II da Lei Complementar nº. 133, de 26 

de dezembro de 2017, alterada pela Lei Complementar nº. 140, de 09 de fevereiro 

de 2018, para efeito do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana – IPTU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, no uso de suas atribuições 

legais, na forma do disposto no artigo 104, II e IX, da Lei Orgânica do Município, 

D  E  C  R  E  T  A:

Art. 1º Não sofrerão aumento real no presente exercício os valores unitários do metro 

quadrado de terrenos e de construções constantes das Tabelas I e II, integrantes da 

Lei Complementar nº. 133, de 26 de dezembro de 2017, consistentes na base de 

cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Art. 2º Ficam atualizados em 3,92% (três inteiros e noventa e dois centésimos 
por cento), os valores unitários do metro quadrado de terrenos e de construções 

constantes das Tabelas I e II, integrantes da Lei Complementar nº. 133, de 26 

de dezembro de 2017, referentes à variação periódica e automática dos índices 

predeterminados, para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial 

e Territorial Urbana – IPTU.

Art. 3º O percentual estabelecido no caput do artigo 2º deve ser aplicado para o 

exercício de 2021, na forma da legislação tributária em vigor, bem como nos termos 

do artigo 12, da Lei Complementar nº 04/2001, que se refere exclusivamente à 

recomposição inlacionária anual e a aplicação mínima do indexador municipal, não 
conigurando aumento real no IPTU.  
Art. 4° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, em 1º de janeiro de 2021, 460º 

da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.

CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA
Prefeito de Mogi das Cruzes

 FRANCISCO CARDOSO DE SYLVIO MARCOS RODRIGUES  
 CAMARGO FILHO  ALKIMIN BARBOSA
 Secretário de Governo Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicado 

no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 1º de Janeiro de 2021. Acesso 

público pelo site:  www.mogidascruzes.sp.gov.br.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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E o ano chegou e com ele temos esperanças renovadas para que em breve 
possamos viver dias melhores já que em 2020 mesmo sendo de aprendizado, 
deixou muitas marcas no mundo. Temos muitas expectativas quanto a chegada 
das vacinas . Infelizmente a politização e falta de entendimento e planejamento 
de nossos governantes deixa uma total apreensão quanto aos critérios. Muitos 
países já estão vacinando pelo mundo afora enquanto o Brasil está de forma 
morosa definindo a tão esperada campanha. Vamos ter fé e que o ano de 
2021 devolva nosso otimismo . Trago nesta primeira coluna fotos de Monique 
Adriane durante o Boteco em clima de Réveillon que embalaram nomes de 
amigos conhecidos que desfrutaram de momentos especiais quando Ander-
son Magalhães e Osny Garcez assinaram no Norival Bar um evento com muita 
qualidade e descontração. Vamos à luta e com fé batalharmos para agitar o 
Alto Tietê com a possibilidade de grandes encontros no segundo semestre vir 
acontecer quando a situação estiver controlada.

Novo Ano

Edson e Mirella

Patricia e Zeno Morrone 

Daphne e Sidemir Inácio

Wagner e Nancy Salomão

Patricia Rong e Gil Nóbrega

.

Olga e Paulo Santos

Sábado

Ana Cecilia Hune Ferreira da Silva, Eliana 

Comitre, Vando Negretti, Maurimar 

Chiasso Filho, Neto Marin, Crisitina Silva, 

Rogério Zimiano , Samara Nakasone 

Moreira e Clóvis Paoletti

Domingo

Carine Figueiredo Espinhel, Iasmin 

Campos e Ana Paula Imamura

Segunda-feira

Valéria Fernandes , Adriana Yamamoto, 

Lorena Pantaleon, Fabiani Andrade , 

Said Raful e Nelsilene Cunha Francisco.

ANIVERSARIANTES

DO DIA


