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Movimento de Itaquaquecetuba 
quer a taxa do lixo revogada

ENERGIA ELÉTRICA

  Aplicativo ajuda a solucionar problemas em Suzano. Cidades, página 4

Em plena a crise econômica agra-
vada pela pandemia, o movimento 

“Não à taxa do Lixo em Itaquaque-
cetuba” contesta a implementação 
de uma cobrança para coleta de 
lixo no município. De acordo com 
os organizadores da ação, a nova 
taxa, além de ter sido aprovada “às 
escondidas” e sem um debate pú-
blico, não contempla estudos de 
impacto econômicos e sociais. O 
movimento exige a revogação da 
lei, que tem prazo para começar em 
abril. A lei foi aprovada três dias 
antes do Natal e cobrará R$ 0,30 
por metro quadrado residencial.  
Cidades, página 3

Turismo regional

Estado faz 
repasse de  
R$ 5 milhões
Cidades, página 3Para organização que pede o fim da taxa, não houve discussão com a população de Itaquá

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO
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É hoje!

Verdão entra em campo logo 
mais pela semifinal do Mundial

Palmeiras pega o Tigres às 15 horas, no Estádio 
Education City, no Catar. Esportes, página 8

EDUCAÇÃO

Etec lança 
projeto Adote 
um aluno. p3

Segundo o acordo, haverá mais 
vans do transporte complementar 
quando as aulas presenciais retor-
naram. Por outro lado, motoristas  
e familiares terão descontos nos 
cursos. Cidades, página 4

Suzano

PIAGET FAZ 

PARCERIA COM 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE
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 �Vacinação em Ferraz

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vas-
concelos começará a vacinar amanhã 
os idosos com mais de 75 anos contra 
a Covid-19. A cidade foi a primeira da 
região a começar a vacinação do grupo 
acima de 90 anos e agora encaminha o 
atendimento ao novo grupo. Serão seis 
postos de saúde aplicando as doses do 
imunizante CoronaVac, das 8 às 15 horas. 

 �Covid em Arujá I

De acordo com o boletim epidemioló-
gico atualizado na sexta-feira pela Se-
cretaria de Saúde de Arujá, o município 
registrou 6 novos casos de coronavírus 
desde o último balanço. Com isso, a ci-
dade passa a contabilizar 3.883 pessoas 
que têm ou tiveram Covid-19 desde o iní-
cio da pandemia. O município contabili-
za 121 óbitos em decorrência do vírus.

 �Covid em Arujá I

Segundo a pasta, 8.764 casos foram 
descartados e 3.526 pacientes se en-
contram recuperados. Ainda são con-
tabilizados 12.774 casos suspeitos e 
127 pessoas aguardam exames, além 
de 236 pacientes ativos. Até o momen-

to, a taxa de curados é 90,81% e a mor-
talidade é de 3,12%. Até o presente mo-
mento, 1.084 pessoas já foram vacinadas 
no município.

 �Páscoa em Santa Isabel

Os moradores de Santa Isabel podem 
participar do curso gratuito do Sebrae na 
modalidade “Fabrique e venda ovos de 
páscoa e bombons” que está oferecen-
do vagas limitadas de capacitação para 
quem quiser gerar uma renda e apren-
der diversas técnicas. O curso é rápido, 
tem duração de 28 horas, e o aluno já 
sai preparado para produzir os ovos de 
chocolate, podendo ganhar uma renda 
extra com a venda do produto. As aulas 
ocorrerão entre os dias 25 de fevereiro 
e 5 de março, das 9 às 13 horas. 

 �Visita em Poá 

A chefe do poder Executivo poaense Mar-
cia Teixeira Bin de Sousa (PSDB) rece-
beu a visita do deputado federal Junior 
Bozella (PSL), na tarde desta sexta-fei-
ra. Na ocasião, a prefeita apresentou a 
situação financeira da cidade e solicitou 
apoio ao parlamentar, por meio de en-
vio de recursos federais, principalmen-
te para as áreas da Saúde e Segurança. 
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EDITORIAL

Batalha difícil

O 
pessimismo apresentado nos últi-
mos dias pelo movimento Pedágio 
Não em relação à batalha travada 
contra a instalação de um posto 

de cobrança na rodovia Mogi-Dutra (SP-88) 
por meio do projeto de concessão de rodo-
vias paulistas, é válido e tem seus motivos.

Em entrevista recente à reportagem, Pau-
lo Bocuzzi, um dos cabeças do movimento 
contra a proposta da Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo (Artesp), afirmou 
que “infelizmente o pedágio nunca esteve tão 
próximo de acontecer em Mogi das Cruzes”.

Além de informações privilegiadas que ainda 
não puderam ser passadas, a pesquisa realiza-
da às margens da rodovia – na altura do km 
45 – com motoristas que trafegam pela via, dá 
ainda mais força à possibilidade da instalação 
do tão temido posto de cobrança, ou, ao me-
nos, de que o edital sairá do papel em breve.

Corroborando com a teoria de que o pedá-
gio nunca esteve tão perto de se tornar reali-
dade, o Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER) informou ao Grupo Mogi News 
que a pesquisa realizada na via é de autoria da 
concessionária Ecorodovias, responsável por 

concessões no Estado. O DER ainda afirmou 
que a empresa tem liberação para continuar 
com a pesquisa até 14 de março.

Para tentar frear o pedágio, Bocuzzi, repre-
sentando o movimento Pedágio Não, disse 
que mais manifestações serão realizadas em 
Mogi, para que o tema não caia no esqueci-
mento e a proposta avance em silêncio. Além 
disso, também está sendo estudada a criação 
de uma frente parlamentar na Assembleia Le-
gislativa para que os deputados estaduais im-
pulsionem, de forma oficial, a causa popular.

Antes do tema esfriar, devido à pandemia do 
coronavírus, a Artesp já havia anunciado que 
a instalação do pedágio havia sido descartada. 
Além da animadora notícia, o departamento 
também informou que estudos estavam sen-
do realizados para propor um novo local ao 
posto de cobrança, “ciente das demandas e 
preocupações da região de Mogi”.

Mesmo com tais promessas, que, à primeira 
vista são positivas, ainda há o temor da po-
pulação com a possibilidade de instalação do 
posto de cobrança em outros pontos da via 
já que, segundo os últimos posicionamentos 
da agência, o pedágio pode ser realocado.

A humanização da mulher

ARTIGO
Mauro Jordão

 josemaurojordao@gmail.com

CHARGE

Mauro Jordão é médico.

 O pensamento conceitual 
na Grécia antiga (1000 a.C.) 
sobre a sexualidade humana 
se resumia na crença de haver 
apenas um sexo: o masculino. 
A mulher era mulher porque, 
ainda, não tinha alcançado o 
grau de calor do corpo exigi-
do para a perfeição evoluti-
va, isto é, tornar-se homem.

Lembro-me da história da 
mulher que estava à noite no 
calçadão da praia admirando 
o céu estrelado que se esten-
dia pelo mar adentro, quan-
do viu uma estrela cadente. 
Então, toda entusiasmada, 
pediu: “Estrelinha, estrelinha, 
faça que eu consiga fazer de 
modo correto uma baliza, 
porque já cansei da gozação 
do meu marido!” Sabe o que 
aconteceu? Virou homem.

Platão afirmava ser a mu-
lher a reencarnação de um ho-

mem que estava sendo aper-
feiçoado pelos deuses. Para 
Aristóteles, a mulher sendo 
um corpo sem calor estava 
despojada de alma; portan-
to, não era pessoa. O único 
propósito biológico de um 
corpo sem alma é a procria-
ção, e não objeto de prazer; 
resultando desse fundamento 
cultural a recomendada prática 
do homossexualismo mascu-
lino entre os gregos, e depois 
herdada pelos romanos.

Essa conceituação da mu-
lher ser um ser inferior, ainda, 
se arrastou por muitos sécu-
los, dentro e fora da Igreja, 
em nossa era cristã. No início 
do século XVIII a Inquisição, 
tribunal eclesiástico instituí-
do pela Igreja com o fito de 
investigar e julgar sumaria-
mente pretensos hereges e 
feiticeiros, lança na fogueira 

muitas mulheres tachadas de 
bruxa, simplesmente por pos-
suírem o saber para atender as 
necessidades da sociedade na 
qual viviam, principalmente 
como parteiras, denunciadas, 
por esta razão, pelo ciúme e 
inveja dos “doutos” médicos 
formados nas recentes uni-
versidades espalhadas por 
privilegiadas regiões.

Como uma mulher, reco-
nhecida como um ser inferior, 
e impedida de cursar uma fa-
culdade, podia ter tanto co-
nhecimento? Somente por 
ser possuída pelo demônio. 
Então, fogo nela! No perío-
do renascentista, a mulher, 
finalmente, foi reconhecida 
como tendo uma identidade 
feminina, consolidando assim 
a sua humanização.
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Movimento exige revogação 
de cobrança da taxa do lixo

 Para organizadores, lei foi aprovada “às escondidas”, sem debate e estudos de impacto econômico e social

MOBILIZAÇÃO

Em plena a crise econômica 
agravada pela pandemia, o 
movimento “Não à taxa do 
Lixo em Itaquaquecetuba” 
contesta a implementação de 
uma cobrança para coleta de 
lixo no município. De acordo 
com os organizadores da ação, 
a nova taxa, além de ter sido 
aprovada “às escondidas” e 
sem um debate público, não 
contempla estudos de impac-
to econômicos e sociais. O 
movimento exige a revogação 
da lei, que tem prazo para 
começar a vigorar no início 
de abril.

Aprovada três dias antes do 
Natal do ano passado, a Lei 
Complementar Nº 318/2020 
instituiu em Itaquá a Taxa de 
Serviço de Coleta, Remoção, 
Transporte e Destinação Final 
de Lixo e Resíduos (TSLR). 
Com valores determinados 
em R$ 0,30 por cada metro 
quadrado (m²) residencial 
construído e R$ 0,40 por 
m² comercial, a nova taxa 
poderá sair até mais cara 

do que o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
para boa parte da população. 
Com imóveis, em média, com 
125 m² construídos, a taxa 
alcançará a soma mensal de 
R$ 37,50, ou seja, R$ 450 
no ano.

“Essa nova cobrança ignora 
a dificuldade pela qual o povo 
de Itaquá está enfrentando 
durante a pandemia. É uma 
crueldade em um momento 
tão difícil”, aponta o advo-
gado itaquaquecetubense, 
Adervaldo José dos Santos, 
um dos organizadores do 
movimento contra a taxa.

“A lei foi aprovada plena a 
fase de transição de governo 
por boa parte dos vereado-
res que hoje faz parte da 
gestão do prefeito Eduardo 
Boigues (PP), como o atual 
vice-prefeito Vando Estouro 
(Pode), secretários de Saúde 
e Serviços Urbanos, Edson 
da Paiol (PP) e Xandão (PP), 
assim como o novo presidente 
da Câmara, David Neto (PP)”, 
completou.

O advogado suspeita que, 

sendo uma lei impopular, o 
objetivo da aprovação às pres-
sas no final da gestão anterior 
foi uma tentativa de evitar o 
desgaste do novo governo. “A 
omissão da Prefeitura sobre 
o tema aumenta a descon-
fiança e, nas poucas vezes 
em que o prefeito Boigues se 
manifestou sobre a taxa, fez 
uso de argumentos inválidos 

para sustentar a cobrança. O 
primeiro deles é dizer que 
não se poderia renunciar a 
receita, mas a taxa foi apro-
vada após a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
Também alega que trata-se 
de uma imposição da Novo 
Marco Legal do Saneamento, 
o que é mentira, já que a 
lei Federal ainda permite o 

subsidio do serviço”, explicou 
Adervaldo. 

O professor da UneAfro 
Itaquá e integrante do mo-
vimento contra a taxa, Igor 
Santos, complementa dizendo 
que mesmo se o interesse 
fosse cumprir com prazos, a 
Prefeitura deveria dar priori-
dade a outros assuntos mais 
urgentes. “Estamos há seis 

anos com o Plano Diretor 
atrasado e é uma incoerência 
usar o Marco Legal do Sa-
neamento como argumento, 
quando Itaquá não cumpre 
nem com a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, em vigor 
desde 2010”, alerta.

O professor também clama 
que a cobrança desconsidera 
as condições da população, 
já que metade dos itaquaque-
cetubenses tem renda menor 
de um salário mínimo. “Essa 
taxa só prejudica os mais 
pobres e o poder público 
precisa apresentar uma al-
ternativa, discutindo com 
o povo a forma mais justa 
de solucionar a questão”, 
disse Igor.

Prefeitura
A reportagem questionou 

a Prefeitura de Itaquá sobre a 
nova taxa, mas o Executivo 
preferiu não comentar o 
tema, mas informou que está 
analisando juridicamente 
para obter um parecer sobre 
o assunto.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Adervaldo: ‘Cobrança ignora 
dificuldades do povo na pandemia’

Divulgação

Segundo Igor, falta discussão para 
solucionar a questão

Divulgação

Turismo repassa à região 
R$ 5 milhões em 2020

Municípios turísticos do 
Alto Tietê receberam mais de  
R$ 5 milhões do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos 
(Dadetur) em 2020. 

Ao todo, quatro dos dez 
municípios que compõe a 
região foram contemplados 
pelo repasse, Poá recebeu o 
maior valor. Com a verba, 
a Secretaria de Turismo do 
Estado pretende estimular 
o reaquecimento do setor e 
preparar as cidades para o 
retorno da demanda turística 
após a vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19). 

Juntos, os Municípios de 
Interesse Turístico (MITs) 
localizados no Alto Tietê 
receberam 

R$ 5.090.000 no ano 
passado. A Estância Hi-
dromineral de Poá levou o 
maior montante do valor 
destinado, sozinha, a cidade 
recebeu R$ 3,6 milhões do 
Dadetur – órgão da Secretaria 

Verba

de Turismo do Estado. A 
Estância Turística de Sa-
leóspolis sacou R$ 792 mil 
para seus projetos do setor 
no município, Guararema 
recebeu R$ 398 mil e Santa 
Isabel R$ 300 mil. 

“Esse repasse recorde foi 
importante principalmente 
pelo cenário de pandemia, 
cruel com todo o setor de 
turismo. As cidades pude-
ram investir, o que gerou 
empregos em outros setores, 

como na construção civil, e 
manteve a economia local 
aquecida”, justificou Vinicius 
Lummertz, secretário de 
Turismo do Estado. 

A verba do Dadetur é um 
recurso que está disponível 
para cada estância no orça-
mento do Estado todos os 
anos. E, para recebê-lo, a 
Prefeitura deve determinar 
quais serão os objetos dos 
convênios a serem celebrado.

* Texto revisado pelo editor

Luiz Kurpel*

Igreja Matriz de Poá é um dos pontos  turísticos

Daniel Carvalho

Etec de Ferraz lança 
projeto “Adote um aluno”

A Escola Técnica Esta-
dual (ETEC) de Ferraz de 
Vasconcelos, lançou neste 
mês o programa Adote um 
Aluno, que tem a finalidade 
de realizar parcerias com 
empresas da região para a 
geração de estágios aos alunos. 
De acordo com a diretoria da 
unidade técnica estadual, a 
parceria é importante para a 
qualificação dos estudantes 
além do nível educacional, 
sendo que o trabalho possi-
bilita a prática de tudo o que 
foi aprendido teoricamente 
em sala. 

“Além disso, o estágio 
também leva aos alunos à 
renda mensal, que também 
é buscada pelos formandos. 
Isso gera, consequentemente, 
um menor índice de evasão 
e perda, nesse momento tão 
difícil em que todos estão 
passando pela pandemia do 
novo coronavírus”, disse. Para 
os pequenos, médios e grandes 
empresários interessados em 

Estágio

unir parcerias com a ETEC 
ferrazense, basta entrar em 
contato por meio do número 
(11) 4675-4545 ou pelo e-

-mail e170ds@cps.sp.gov.br.
A unidade está localizada 

na rua Carlos de Carvalho, 
no Jardim São João, e oferece 
cursos técnicos individuais 
e integrados ao ensino mé-
dio. No ensino técnico os 
alunos podem cursar Ad-
ministração, Logística ou 
Segurança no Trabalho. Já 

no curso técnico integrado 
ao ensino médio, em que 
os estudantes permanecem 
na escola durante o período 
integral, há a possibilidade 
de cursar Administração e 
Informática. 

Há também o ensino médio 
unificado à qualificação pro-
fissional, nesta modalidade os 
estudantes podem escolher 
em cursar Administração, 
Marketing ou Programação 
de Jogos..

Thamires Marcelino

Etec de Ferraz adota projeto para incentivar estágios

Daniel Carvalho
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Aplicativo oferece rápido 
atendimento em Suzano

Dispositivo é gratuito para aparelhos celulares com o sistema operacional Android e IOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O aplicativo gratuito Ilumina 
Suzano (Iluminação Pública), 
desenvolvido por meio de 
parceria da Prefeitura com o 
consórcio responsável pela 
manutenção de lâmpadas, 
braços e luminárias, oferece 
atendimento rápido para quem 
deseja solicitar reparos na ilu-
minação pública. O canal de 
comunicação virtual funciona 
desde 2018 e atende todos os 
bairros da cidade.

Por meio da ferramenta 
gratuita para aparelhos celulares 
com o sistema operacional 
Android e IOS, disponível nas 
páginas do Google Play http://
bit.ly/IluminaSuzano e da App 
Store https://is.gd/aETyUO, o 
usuário pode preencher um 
formulário com seu nome e 
detalhes do local que precisa 
de manutenção. Após concluir 
a notificação, o cidadão recebe 
um código com o qual é possível 
acompanhar o serviço, que 
é realizado em até 72 horas.

Já foram feitos mais de 11 
mil reparos, com troca de lâm-
padas e reatores. Os trabalhos 

realizados pelo Consórcio 
Ilumina Suzano em parceria 
com a Diretoria de Ilumi-
nação Pública da Secretaria 
Municipal de Manutenção 
e Serviços Urbanos têm o 
objetivo de cobrir todos os 

pontos de luz danificados e 
reduzir o tempo de resposta 
para realizar os serviços. Ao 
todo, o parque de iluminação 
pública de Suzano conta com 
21.554 pontos de luz.

Para o chefe da Pasta, Samuel 

Oliveira, a plataforma online 
oferece praticidade para os 
cidadãos e permite maior 
agilidade no atendimento. 
O secretário ainda ressaltou 
o trabalho constante para 
garantir iluminação eficiente 

e mais segurança à população.
“Desde a primeira gestão 

do prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL), estamos nos esforçando 
nos reparos da iluminação 
pública, com a instalação de 
pontos de LED e a troca de 
lâmpadas de vapor de sódio 
por vapor metálico”, destacou.

Além do aplicativo, pedidos 
para manutenção da ilumina-
ção também podem ser feitos 
pelo telefone 0800-779-3310, 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

Itaquá
 A Prefeitura de Itaquaque-

cetuba prorrogou para o dia 
15 de fevereiro o pagamento 
da primeira parcela da Con-
tribuição para Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública 
(Cosip - serviço de iluminação). 
Assim, os contribuintes terão 
mais prazo para quitar, em 
parcela única, o serviço. O 
objetivo da cobrança é manter 
os serviços de iluminação 
pública de ruas, avenidas, 
praças e demais logradouros 

Já foram realizados mais de 11 mil reparos, com troca de lâmpadas e reatores

Wanderley Costa/Secop Suzano

O Serviço de Ação Social 
e Projetos Especiais (Saspe) 
abre amanhã 160 vagas no 
curso Saspe Línguas, em três 
modalidades: Inglês Básico e 
Inglês Intermediário (40 vagas 
cada) e Espanhol Básico (80 
vagas). As aulas, previstas 
para se iniciarem a partir de 
22 de fevereiro, ocorrem no 
formato de Ensino a Distância 
(EAD). Os interessados devem 
morar em Suzano, ter 14 
anos ou mais e preencher o 
formulário online disponível 
em bit.ly/SaspeLínguas2021. 
As inscrições seguem até 
quarta-feira ou enquanto 
houver vagas. 

No ato do cadastro, o in-
teressado deverá informar o 
nome completo, idade, RG, 
endereço residencial, telefone 
celular e e-mail. Com isso, 
poderá escolher qual curso 
vai participar. As aulas estão 
previstas para se iniciarem 
a partir de 22 de fevereiro, 
conforme cronograma a ser 
divulgado aos inscritos de 
cada modalidade.

Neste período de pandemia 
do coronavírus (Covid-19), as 
inscrições e as aulas ocorrem 
exclusivamente por meio da 
internet. 

Saspe Línguas 
abre 160 vagas 
em cursos  
de idiomas 

Suzano

Faculdade Piaget fecha parceria com 
transporte completar em Suzano

A Faculdade Piaget de 
Suzano e a CooperSuzan, que 
atua no transporte comple-
mentar na cidade, firmaram 
importante parceria que 
beneficiará diretamente a 
comunidade estudantil.

 De acordo com o pre-
sidente da CooperSuzan, 
Leandro Carvalho, quan-
do as aulas presenciais no 
campus da instituição forem 
retomadas, o que está pre-
visto para o mês de março, 
a cooperativa irá reforçar o 
transporte dos estudantes 
com a disponibilização de 
mais vans nos horários de 
entrada e saída dos alunos 
nos períodos da manhã e 
da noite. O itinerário inclui 
a avenida Mogi das Cruzes 
com parada na Piaget.

A informação foi divulgada 
em encontro recente entre o 
presidente da CooperSuzan e 
o diretor-geral da Faculdade 
Piaget, Marcus Rodrigues. 
Na ocasião, eles assinaram 
convênio voltado aos tra-
balhadores das vans, que, 

Aulas presenciais

assim como suas famílias, 
terão descontos exclusivos 
para estudar nos 15 cursos 
oferecidos pela instituição. 
O desconto é de 10% sobre 
o valor promocional para 
ingresso de novos alunos 
no primeiro semestre de 
2021, inclusive para casos de 
transferência. Vale tanto para 
motoristas como cobradores, 
os seus familiares e depen-
dentes e ainda indicados por 
eles ou pela CooperSuzan.

Rodrigues destacou a 
importância de estabelecer 
parcerias que possam benefi-
ciar a comunidade na qual a 
instituição de ensino superior 
está inserida e lembrou que as 
portas estão sempre abertas a 
iniciativas que venham para 
apoiar e valorizar a formação 
educacional da população.

Carvalho, por sua vez, 
destacou a oportunidade 
que a CooperSuzan, com o 
convênio, passa a oferecer a 

Cooperativa CooperSuzan irá reforçar a frota de vans

Divulgação
todos como forma de facilitar 
o acesso ao ensino superior 
e incentivar a continuidade 
dos estudos.

Pelo menos 6.500 pessoas 
poderão ser beneficiadas, de 
forma direta e indireta. “Os 
trabalhadores e suas famílias 
terão a oportunidade de 
realizar o sonho de ter uma 
formação superior, conquistar 
um diploma, ter perspecti-
vas de um futuro melhor”, 
acrescentou Leandro. 

Para ter direito aos descontos, 
é preciso fazer o vestibular, 
que pode ser presencial, 
mediante agendamento, ou 
online. Após a aprovação, o 
candidato deve comparecer 
ao campus com uma carta 
de apresentação da Cooper-
Suzan, fazer a matrícula e 
aguardar o início das aulas 
dos calouros, previsto para 
22 de fevereiro. As inscrições 
estão abertas no site do ves-
tibular www.vestibularpiaget.
com.br). Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do Whatsapp 96840-3438.

Os moradores no entorno 
do córrego Três Pontes, que 
fica no limite entre Itaqua-
quecetuba e Itaim Paulista, 
na zona leste de São Paulo, 
sofrem com um problema 
antigo de enchentes. 

Pensando em sanar a 
questão, o prefeito de Ita-
quaquecetuba, Eduardo 
Boigues (PP), esteve com o 
subprefeito do Itaim Paulista, 
Gilmar Souza Santos, na 
tarde de anteontem, para 
discutir o assunto e verificar 
de perto o local. 

Também participaram do 
encontro o secretário interino 
de Obras, Marcello Barbosa 
e o secretário de Serviços 
Urbanos, Alexandre Oliveira.

Segundo a Prefeitura de 
Itaquá, o que ocorre no local 
é que a passagem subterrânea 
da linha férrea é insuficiente 
para suportar o volume 
de água da bacia. Por isso, 
é necessário realizar um 
estudo hidrológico, para 
saber qual o volume da 
bacia da região, e um estudo 
hidráulico, para saber qual é 

Córrego Três Pontes recebe 

visita de prefeito e secretários

Itaquá e Itaim Paulista

a vazão da água e identificar 
as tubulações adequadas 
para sanar o problema que 
ocorre no limite de Itaquá 
com a capital paulista. 

No lado que pertence 
ao município paulistano, 
de responsabilidade da 
Prefeitura de São Paulo, 
é necessário elaborar um 
projeto executivo e fazer 
um piscinão, estrutura que 
serve para acomodar toda 
a água da bacia.

Boigues explicou que esse 
é um problema antigo e se 
comprometeu em  trazer a 
solução.“Essa região sofre 
muito com as chuvas, um 
problema antigo que na 
nossa gestão vai ter que 
solucionar. O lema aqui é 
trabalho, trabalho e trabalho”, 
disse o prefeito.

Para Barbosa, o local precisa 
ser estudado. “Vamos elabo-
rar um estudo hidrológico 
e hidráulico para enten-
der o que acontece e sanar 
de vez o problema desses 
moradores”, acrescentou o 
secretário de Itaquá.
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Prefeitura negocia para 
regularizar área na Vila Cléo

A Coordenadoria Mu-
nicipal de Habitação vem 
buscando soluções para 
famílias que ocupam irre-
gularmente um núcleo de 
propriedade particular na 
Vila Cléo.  A área fica nas 
proximidades do Cempre 
Benedito Ferreira Lopes e 
tem aproximadamente 40 
mil metros quadrados. O 
objetivo da Prefeitura é ne-
gociar com os proprietários 
para proceder com a regula-
rização fundiária do núcleo, 
seguida por implantação de 
infraestrutura.  

O secretário municipal de 
Assuntos Jurídicos, Sylvio 
Alkimin, que também res-
ponde pela Coordenadoria de 
Habitação, reuniu-se ao longo 
dos últimos dias com várias 
dessas famílias e destacou a 
importância de que todas se 
unam, preferencialmente sob 
a forma de associação, para 
que o trabalho transcorra de 
forma organizada e célere.

“A experiência nos mostra 
que grupos organizados 

Moradias irregulares

resolvem problemas. Estamos 
falando de uma área grande, 
que foi ocupada por diver-
sas famílias ao longo dos 
últimos anos. A Prefeitura 
já se comprometeu a fazer 
sua parte. Vamos convocar o 
proprietário para tratativas, 
porém precisamos que as 
famílias colaborem, unam-se 
e de preferência constituam 
formalmente uma associação”, 
pontuou.

propriedade das quadras 
irregularmente ocupadas 
e também concretizar eta-
pas fundamentais, como a 
realização do levantamento 
planialtimétrico.

Uma das possibilidades 
aventadas é que as próprias 
famílias, por meio de uma 
associação, arquem com os 
custos desse levantamento, a 
exemplo de outros casos de 
ocupação em áreas particu-
lares, em que essa alternativa 
foi adotada com êxito. Isso 
contribui para que o processo, 
que por natureza é complexo 
e demanda tempo, ocorra 
mais rapidamente.

“É importante não só que 
as famílias se unam, como 
também que documentem 
a situação. Quanto mais 
elementos tivermos, mais 
rapidamente conseguiremos 
fazer com que as escrituras 
cheguem a essas famílias. 
Estamos do mesmo lado, 
mas somente com organi-
zação teremos celeridade”, 
finaliza o secretário.

Canções de artistas locais 
são lançadas no Youtube

O projeto Autoral do 
Canto LAB permitiu, em 
janeiro, que o Espaço Cul-
tural Canto de Cabocla 
mantivesse a criação musical. 
Com recursos da Lei Aldir 
Blanc (LAB), três músicas de 
artistas de Mogi das Cruzes 
foram lançadas no YouTube. 
Os vídeos e os posts nas 
redes sociais alcançaram 
milhares de pessoas, o que 
faz com que a gestão con-
firme a produção de uma 
nova canção, em formato 
bônus, sem data prevista 
para o lançamento.

A primeira das faixas 
disponibilizadas é ‘Ine-
xorável’, de Kau (Kauê 
Moro Caldas). A segunda 
é  ‘Desse Jeito’, de Sabrina 
Pacca, e a terceira é ‘Ira’, de 
Sandra Vianna. Todas elas 
integram álbuns que serão 
lançados em 2021 pelo Es-
túdio Municipal de Áudio 
e Música de Mogi (Emam), 
também com recursos da 
Lei Aldir Blanc.

Para Kau, foi “um prazer 

Lei Aldir Blanc

imenso” participar do pro-
jeto. “Fiquei extremamente 
lisonjeado com o convite 
e achei muito bacana a 
recepção do público”.

Para Sabrina Pacca, cantora, 
compositora e jornalista 
que atua artisticamente 
em Mogi das Cruzes há 
20 anos, também “foi mui-
to importante participar”. 

“Ainda estou engatinhando 
na divulgação do meu tra-
balho autoral e o Autoral 
do Canto serviu de mola 
propulsora”, diz ela, que 
agora foca na produção 
do disco ‘Canela’.

Balanço
Cantora, compositora, 

produtora cultural e gestora 
do Canto de Cabocla – Casa 
Cutural, Sandra Vianna 
conta que o Autoral do 
Canto LAB é resultado de 
um trabalho que começou 
em 1999, com o projeto 
‘Música por um Mundo 
Melhor’, que “unia música 
de qualidade e cidadania” 

em Mogi das Cruzes.
“No palco, sempre um 

veterano e um novato. Pas-
saram por lá, Xê Casanova, 
Rui Ponciano, banda Shiva, 
Maurício Rodrigues, Car-
los Mello, Meyson, Regis 
Danton, Tânia Melo, Carol 
Ferraz, e tantos outros”, 
lembra ela.

Depois de uma passa-
gem pela capital, em 2011, 
Sandra volta à cidade e 
segue o projeto, agora com 
o nome ‘MercaSom’. Foi 
nesse momento, quando 
o foco era a necessidade 
da “valorização das artes e 
das tradições”, que surgiu 
o nome “Canto de Cabo-
cla”. Seis anos mais tarde a 
ideia se transforma em casa 
cultural, que impedida de 
continuar suas atividades 
por conta do isolamento 
social, fechou as portas em 
2020 e acumulou dívidas. 
As contas foram quitadas 
com a continuidade dos 
projetos. Ou seja, com a 
Lei Aldir Blanc.

Volta das aulas híbridas pode 
ser alento para as papelarias

A partir de amanhã, alunos começam, de forma reduzida e com restrições, a retornar às salas de aulas

COMÉRCIO

O retorno das aulas em 
modelo híbrido nas escolas 
particulares de Mogi das 
Cruzes tem aquecido o 
comércio de papelarias na 
cidade. Isso porque, com 
as aulas presenciais, novas 
atividades podem voltar 
a ser executadas em sala, 
o que gera a necessidade 
da compra de materiais 
específicos. Dentre os mais 
procurados estão  cartolina, 
papel contact, papel EVA e 
tintas guache.

Os comerciantes, no entanto, 
ainda não se recuperaram 
dos prejuízos gerados pela 
pandemia da Covid-19, que 
teve início em março do 
ano passado. Pouco tempo 
depois as aulas presencias 
foram suspensas e, desde 
então, as papelarias vêm 
acumulando prejuízos. 

Agora, com o retorno 
das aulas, mesmo que com 
restrições e capacidade re-
duzida nas salas de aula, o 

setor espera poder melhoras 
as vendas. 

A vice-presidente da 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
Fádua Sleiman, afirmou 
ontem que as expectativas 
ainda não são positivas, 
mesmo com o retorno em 
formato híbrido. “Houve 
um aquecimento das vendas 
devido ao retorno das aulas 
nas escolas particulares e a 
expectativa de retorno das 
municipais. Porém, ainda 
não há expectativas boas 
em relação ao aumento 
significativo das vendas”, 
apontou Fádua.

A situação para os comer-
ciantes que trabalham neste 
setor poderia ser um pouco 
melhor se, na sexta-feira 
passada, os professores do 
Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de 
São Paulo (Apeoesp) não 
tivessem aderido à greve 
sanitária contra a realiza-
ção das aulas presenciais. 
Mesmo assim, o Governo 

do Estado determinou o 
retorno dos alunos às ins-
tituições de ensino a partir 
desta segunda-feira. 

Além deste, o principal 
motivo para o pessimismo 
na venda nas papelarias é 

a diminuição de compra 
dos materiais com preços 
mais elevados, como as 
mochilas, materiais bási-
cos e ferramentas para a 
produção de atividades 
manuais. Em decorrência 

das aulas virtuais, tornou-se 
desnecessária a compra de 
todos estes materiais.

As aulas híbridas das escolas 
particulares e estaduais que 
iniciam, em maioria, nesta 
segunda-feira, têm sido, ao 

menos, como uma luz no 
fim do túnel para os lojistas. 

Para Eric Utsunomiya, 
que atua no setor adminis-
trativo da papelaria Esther 
Shop, localizada no centro 
de Mogi, revelou que nesta 
semana as vendas “deram 
uma animada”. “Conse-
guimos vender um pouco 
mais nessa semana. Na 
maioria, os pais que mais 
vêm comprar são os que 
têm filhos estudantes de 
escolas particulares”, contou. 
Utsunomiya disse ainda 
que vai esperar a próxima 
semana para identificar 
se as vendas continuarão 
subindo.

Já Cristina Nishina, pro-
prietária do Bazar Central, 
no centro, também lamentou 
que as vendas ainda estejam 
baixas. “Grande parte dos 
pais só compra materiais 
simples, como lápis, ca-
netas e cadernos. Os que 
mais têm comprado têm 
filhos ingressos em escolas 
particulares”, explicou. 

Thamires Marcelino

 Maioria das vendas ocorre devido à volta das aulas particulares

Felipe Claro

Uma sugestão é que 
as famílias arquem 
com os custos do 
levantamento

A área já foi mapeada 
pela Habitação como Zona 
Especial de Interesse Social 
(ZEIS). Para que a regulari-
zação aconteça, é necessário 
negociar a transferência da 
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Prefeitura negocia com o
Estado abertura do Bom Prato

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes pretende se reunir 
com o governo do Estado 
para negociar a abertura do 
Restaurante Popular de Jun-
diapeba. Sem data definida, 
ainda, o Executivo Municipal 
informou que, dentro das 
próximas semanas, deverá 
promover o encontro para 
solicitar uma parceria para 
montagem e instalação dos 
equipamentos necessários 
para início dos atendimentos.

Finalizado em dezembro 
do ano passado, o prédio 
que receberá a unidade do 
Bom Prato, aguarda tratativas 
entre o governo municipal 
e estadual para início das 
atividades. A construção 
está localizada na esquina 
da avenida João de Souza 
Branco com a rua Doutor 
Francisco Soares Marialva, 
ao lado da nova Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
24 horas de Jundiapeba.

O novo restaurante tem 
300 metros quadrados de 
área construída, com amplo 

Jundiapeba

salão para 200 lugares. O 
objetivo é ampliar a rede de 
atendimento social já existente 
em Jundiapeba para cobrir 
as demandas da população 
local. O investimento da obra 
foi de R$ 1.033.666,60 e a 
unidade seguirá o padrão 
de preços do programa, 
que serve café da manhã a  
R$ 0,50, almoço e jantar a R$ 1.

Após inaugurada, a unidade 
será a segunda a atender a 
população mogiana. A primeira 

está localizada no centro da 
cidade, na rua Flaviano de 
Melo. Durante a primeira onda 
da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), o restaurante do 
centro chegou a oferecer re-
feições dispostas em marmitas 
para evitar aglomerações no 
refeitório. Segundo informa-
ções da Secretaria de Estado 
de Assistência Social, entre 
julho e dezembro de 2020, 
foram entregues mais de 5 
mil refeições. (L.K.)

Prédio entregue em dezembro custou R$ 1 milhão

Ney Sarmento/PMMC

Entrega de cestas básicas 
segue hoje no Pró-Hiper

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Mogi 
das Cruzes mantém hoje 
um plantão para entrega de 
cestas básicas do Programa 
Alimento Solidário, das 9 
às 16 horas, no Pró-Hiper, 
com entrada pela avenida 
Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 
540, no bairro do Mogilar 
(lado oposto ao drive-thru 
da vacinação).

As entregas das cestas básicas 
se destinam exclusivamente 
aos moradores previamente 
selecionados de acordo com 
os critérios definidos pelo 
governo do Estado. Isto é, a 
família deve estar cadastrada 
no CadÚnico e ter renda 
per capita declarada de até  
R$ 89,00. O programa ga-
rante apoio às famílias que 
enfrentam dificuldades em 
função da pandemia da 
Covid-19.

Na semana passada, a 
Assistência Social realizou 
as entregas em Braz Cubas 
(total de 1.839 cestas) e na 
Vila Natal (3.081 cestas). Em 

Alimento Solidário

todos os locais, o trabalho 
foi realizado nas unidades 
do Crescer. Nesta semana, 
as entregas foram no Cres-
cer do centro, com o total 
de 1.839 cestas. Cezar de 
Souza e os bairros da Divisa 
completam o cronograma 
ainda no mês de fevereiro.

As famílias precisam ir 
até o local para fazer a reti-
rada, porém, pensando na 

segurança sanitária de todos, 
foi definido o parcelamento 
ao longo de vários dias, para 
evitar aglomerações e respei-
tar o distanciamento social.

Para saber se você tem 
direito e a data de entrega 
acesse https://bit.ly/consulta-

-cesta. Mais informações pelos 
telefones (11) 4798-6920 
e (11) 4798-6994 ou pelo 
WhatsApp (11) 97273-1812.

Horário de distribuição das cestas é das 9 às 16 horas

Divulgação/PMMC

Donos de quase 40 mil carros 
pagaram IPVA à vista em Mogi

Outros 35,3 mil fizeram o pagamento da primeira parcela; no total, valor arrecadado chegou a R$ 63,9 milhões

IMPOSTO

Proprietários de quase 40 
mil automóveis em Mogi 
das Cruzes já efetuaram o 
pagamento integral do Im-
posto sobre Propriedades 
de Veículos Automotores 
(IPVA) esse ano. Outros 35,3 
mil fizeram o pagamento da 
primeira parcela. No total, o 
valor arrecadado até 20 de 
janeiro por meio do tributo 
foi de R$ 63,9 milhões, o mais 
elevado entre as cidades do 
Alto Tietê, segundo dados 
divulgados pela Secretaria 
de Estado da Fazenda.

Para aproveitar um desconto 
de 3% sobre o valor total do 
imposto, os proprietários de 
39.369 veículos em Mogi 
já realizaram o pagamento 
integral do IPVA cobrado 
pelo Estado este ano. Até 
o momento, a cidade teve 
o maior número de con-
tribuintes contabilizados e, 
consequentemente, o maior 
valor arrecadado no Alto Tietê. 

Além dos proprietários 

que optaram pelo pagamento 
integral, resultante na soma 
de R$ 48.539.579,70 pagos 
aos cofres do Estado, outros 
35.307 veículos registrados 
em Mogi também já tive-
rem a primeira parcela do 
IPVA paga. Neste grupo de 
pagamentos parcelados o 

montante arrecadado é de 
R$ 15.399.474,26. Soma-
dos, os dois grupos totali-
zam 74.676 automóveis e  
R$ 63.939.053,96 pagos de 
IPVA em Mogi.

A receita do IPVA é apro-
veitada pelo Estado para 
custear os gastos públicos com 

segurança, saúde, educação 
e transporte. Além disso, os 
valores também pode ser 
utilizados para investimentos 
em obras públicas, incluindo 
a conservação, construção e 
segurança das estradas.

Alto Tietê
Depois de Mogi, a cidade 

do Alto Tietê com o maior 
número de contribuintes é 
Suzano. Neste ano, já foram 
arrecadados R$ 26.123.480,51 
de 37.262 veículos. Desse total, 
17.976 veículos quitaram 
integralmente o IPVA 2021 
e 19.286 estão em dia com 
a primeira parcela do tributo. 

Em seguida, de acordo 
com os dados da Secretaria 
da Fazenda, Itaquaquecetuba 
responde pelo terceiro maior 
valor arrecadado da região, 
R$ 18.027.279,18 recebidos 
de 31.317 automóveis. Pouco 
menos da metade dos contri-
buintes preferiu pagar o valor 
integral do imposto: foram 
14.360. Os 16.957 restantes 
optaram pelo pagamento 

parcelado e já estão quites 
com o primeiro vencimento. 

Os proprietários de 14.879 
veículos registrados em Aru-
já já pagaram a soma de 
R$ 12.944.935,26. Dos mais 
de 14,8 mil automóveis, 7.637 
efetuaram o pagamento in-
tegral e 7.242 escolheram a 
contribuição parcelada. 

Abaixo do valor de  

R$ 10 milhões pagos por 
meio do IPVA, encontram-

-se as cidades de Poá, Ferraz 
de Vasconcelos, Santa Isabel, 
Guararema, Biritiba Mirim 
e Salesópolis (veja quadro 
acima). Em conjunto, esses 
municípios totalizam mais de 
47,7 mil automóveis, repre-
sentando  R$ 29.760.021,35.

* Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel* Saiba mais

Veículos e arrecadação total por município 

Cidade Total de veículos Arrecadação (R$)

Arujá 14.879 R$ 12.944.935,26

Biritiba 3.315 R$ 1.884.613,66

Ferraz 15.397 R$ 9.038.687,83

Guararema 4.846 R$ 3.422.148,86

Itaquá 31.317 R$ 18.027.279,18

Mogi 74.676 R$ 63.939.053,96

Poá 14.220 R$ 9.360.510,01

Salesópolis 2.450 R$ 1.372.467,20

Santa Isabel 7.499 R$ 4.681.593,79

Suzano 37.262 R$ 26.123.480,51

Total 205.861 R$ 150.794.770,26 

Pagamento à vista garantiu desconto de 3% do IPVA

Divulgação
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Palmeiras aposta no talismã 
Luiz Adriano contra o Tigres

Partida semifinal diante dos mexicanos começa às 15 horas (de Brasília), no estádio Education City, no Catar

MUNDIAL DE CLUBES

O atacante Luiz Adriano 
é a grande esperança do 
Palmeiras para fazer o time 
passar pelo Tigres, hoje, no 
Catar, e conquistar a vaga na 
final do Mundial de Clubes. 
A expectativa recai sobre o 
jogador de 33 anos prin-
cipalmente pelo currículo 
quando se trata de atuar 
por esse torneio. O camisa 
10 foi decisivo pelo Inter-
nacional, em 2006, e espe-
ra repetir o desempenho. A 
partida começa às 15 horas 
(de Brasília).

Em 2006, Luiz Adriano 
tinha só 19 anos e havia aca-
bado de ser promovido das 
categorias de base quando 
foi levado pelo técnico Abel 
Braga para o Mundial, dispu-
tado no Japão. E o jogador 
foi essencial justamente na 
semifinal, etapa pela qual o 
Palmeiras sonha em passar. 

Luiz Adriano foi campeão mundial com o Inter, em 2006

Em 2006, o atacante mar-
cou no segundo tempo o gol 
da vitória por 2 a 1 do Inter 
sobre o Al Ahly, do Egito.

Na decisão, o jogador foi 
titular e participou da vitó-
ria por 1 a 0 sobre o Barce-
lona, em Yokohama. “Para 
mim essa competição foi 
muito especial. Fiquei feliz 
por ter feito um gol e leva-
do o Inter à final. Meu pai 
no dia seguinte comprou 
todos os jornais em Porto 
Alegre e me mandou fotos. 
A semifinal daquele torneio 
foi o momento mais impor-
tante”, contou.

A ligação de Luiz Adriano 
com o torneio é uma apos-
ta do Palmeiras para se dar 
bem contra o time mexica-
no. O atacante é o único do 
elenco que já tem o título do 
Mundial no currículo. Fora 
ele, o lateral Marcos Rocha 
é o único que participou da 
competição, ao ter dispu-

tado em 2013 o torneio no 
Marrocos. Todos os demais 
são novatos.

Aliás, o peso da estreia 
preocupa o Palmeiras pelo 
nervosismo. O rival mexi-
cano teve a oportunidade 
de jogar pela fase anterior 
e vencer o Ulsan Hyundai, 
da Coreia do Sul, por 2 a 
1. “Em todos os jogos im-

portantes que temos, existe 
a ansiedade de entrar bem 
em campo e de fazer as 
coisas com tranquilidade. 
A estreia no Mundial vai 

mexer muito com o time 
porque esperamos muito 
para chegar até aqui”, dis-
se o atacante do alviverde.

Após dias de treinos no 

Catar, o Palmeiras só tem 
uma dúvida na escalação. 
A equipe deve ser bem pa-
recida à usada na final da 
Copa Libertadores. A pen-
dência é saber se o técnico 
Abel Ferreira vai manter 
no meio-campo Zé Rafael 
ou apostar na entrada de 
Patrick de Paula. O setor 
ofensivo continua com a 
dupla composta por Luiz 
Adriano e Rony.

Para a parte defensiva, a 
ênfase do Palmeiras foi em 
estudar o esquema de mar-
cação para conter o forte 
ataque do Tigre. Os gols 
do artilheiro francês Gignac 
fizeram a comissão técnica 
analisar bastante a equipe 
mexicana. “Vimos vídeos de-
les e assistimos ao primeiro 
tempo do jogo (contra o Ul-
san). Estamos trabalhando 
em cima da formação deles 
e de como vão jogar”, con-
tou Luiz Adriano.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Palmeiras

PALMEIRAS 
Weverton; 
Marcos 
Rocha, 
Luan, 
Gómez e Viña; 
Danilo, 
Zé Rafael (Patrick 
de Paula), Gabriel 
Menino e Raphael 
Veiga; Rony e Luiz 
Adriano. 
Técnico: Abel 
Ferreira.

TIGRES
Guzmán; Rodríguez, 
Reyes, 
Meza e 
Salcedo; 
Dueñas, 
Rafael Carioca 
e Guido Pizarro; 
Quiñónes, 
Carlos González e 
Gignac. 
Técnico: Ricardo 
Ferretti.

PALMEIRAS
TIGRES

ÁRBITRO - A definir.
HORÁRIO - 15 horas.
LOCAL - Education City, em Al-Rayyan.
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Versátil, arrojado e, ago-
ra, ainda mais sustentável. 
O SUV Premium mais ven-
dido no Brasil chega em 
nova versão com um inte-
rior em tecido sustentável.

Disponível na versão 
Inscription, o novo estofa-
mento têxtil exclusivo tem 
acabamento personaliza-
do feito de 30% lã e 70% 
poliéster reciclado, criado 
para maximizar o confor-
to e a experiência de luxo 
contemporâneo e susten-
tável dentro de um Volvo.

O interior está disponí-
vel em duas tonalidades, a 
Charcoal Midnight Zink 
Wool Blend, que traz tons 
em cinza claro e a Charcoal 
Slate Wool, em cinza mais 
escuro, que trazem todo o 
requinte da marca sueca.

“Além de estarmos dis-
ponibilizando mais duas 
opções de tecido exclu-
sivas a nossos clientes, o 
novo interior do XC60 Re-
charge Inscription traz mui-
to mais conforto, já que o 
novo material traz confor-
to térmico e mais respira-
bilidade, garantindo mui-
to mais comodidade para 
o dia a dia”, explicou Bruno 
Galli, gerente de Produto e 
Preço da Volvo Car Brasil.

O modelo também está 
em linha com a sustenta-
bilidade, já que o poliés-
ter reciclado é feito prin-
cipalmente de garrafas de 
plástico PET ou ainda de 
lixo removido de oceanos 
ou vestimentas descarta-
das. “É também uma nova 
opção para os clientes que 
buscam minimizar seu im-
pacto ambiental, contri-
buindo para o meio am-
biente”, garantiu Galli.

O interior do XC60 Re-
charge Inscription T8 utili-
za materiais naturais e lu-
xuosos por toda a cabine. 
Metais genuínos e detalhes 
esculpidos estão em har-
monia com o design es-
candinavo. Como símbolo 
da sofisticação, a manopla 
do câmbio é feita de cristal 

TECNOLOGIA

Volvo XC60 Híbrido ganha novo 
interior em tecido sustentável
Versão Inscription recebe acabamentos exclusivos com conforto e luxo aliados à proteção do meio ambiente

Divulgação

Volvo XC60 Híbrido, versão Inscription, é referência no mundo inteiro por sua combinação de potência, luxo e tecnologia

Divulgação

Volvo XC60 Recharge Inscription T8 utiliza materiais naturais  e luxuosos por toda a cabine

sueco da marca Orrefors.
Os passageiros desfrutam 

de um interior requintado, 
com os assentos diantei-
ros com regulagem elétri-
ca com memória, aquece-
dor dos bancos dianteiros, 
além do extensor para as 
pernas e suporte lombar.

A conectividade é um 
show a parte e o XC60 tem 
uma tela central de nove 
polegadas e sensível ao 
toque que incorpora o sis-
tema de entretenimento e 
conectividade Sensus Con-
nect, que reúne pratica-
mente todos os comandos 
do veículo em um único 
lugar. O display tem grá-

fico aprimorado, tornan-
do o uso para o motorista 
ainda mais natural e intui-
tivo. Navegação, conecti-
vidade e entretenimento 
estão a pouquíssimos to-
ques, ou comando de voz, 
de distância.

A integração do smart-
phone também está dis-
ponível com os aplicativos 
Apple CarPlay e Android 
Auto. Ainda é possível ob-
servar em gráficos o fun-
cionamento do sistema 
híbrido quanto à utiliza-
ção dos motores elétrico 
e a combustão. O sistema 
de áudio é o high perfor-
mance e conta com dez al-

to-falantes e subwoofer de 
255 watts.

Eleito em 2020 o híbrido 
que menos desvaloriza no 
Brasil, o Volvo XC60 é refe-
rência em todo o mundo e 
traz uma combinação ini-
gualável de potência, luxo, 
tecnologia, segurança, bai-
xo consumo e reduzido ní-
vel de emissões.

O propulsor híbrido com-
bina o motor elétrico com 
o híbrido para fornecer 
uma potência surpreen-
dente: são 640 N.m aliados 
ao potente motor de 2.0 
litros e 4 cilindros de 320 
hp, com um motor elétri-
co de 87 hp, que apresen-

ta torque instantâneo nas 
rodas traseiras, totalizan-
do 407 hp de potência. Ele 
é alimentado por uma ba-
teria de íons de lítio com 
capacidade de 11,6 Kwh.

O XC60 Recharge T8 con-
ta com três modos de con-
dução, que se adequam 
praticamente a qualquer 
condição: Pure, Hybrid e 
Power, e o modo híbrido 
conta com duas funções 
que facilitam o uso no dia 
a dia. A tecla Hold permi-
te “guardar” a energia da 
bateria para uso posterior. 
Por exemplo, no caso de o 
motorista optar por utilizar 
somente o motor a com-
bustão na estrada e a car-
ga da bateria na cidade. O 
ícone de um cadeado apa-
rece no painel. E a tecla 
Charge aciona o carrega-
mento da bateria utilizan-
do o motor a combustão, 
que age como um “gera-
dor de energia”.

O SUV também é equi-
pado com os práticos as-
sentos infantis integrados 
no banco traseiro, além de 
sete airbags (frontais, de 
cortinas, laterais e de joe-
lho para motorista), siste-
ma de alerta de mudança 
de faixa, sistema de pro-
teção em saída de estra-
da, sistemas de proteção 

contra impactos laterais e 
lesões na coluna cervical, 
alerta de colisão frontal e 
sistema de monitoramen-
to de pressão dos pneus.

A forte personalidade 
fica evidente logo de cara. 
A grade e para-choques ex-
clusivos incorporam um 
dos mais avançados siste-
mas de iluminação do seg-
mento. O Full Led System 
incorpora quatro funções 
aos faróis: Automatic Ben-
ding Lights (ABL), Active 
High Beam (AHB), Nivela-
mento automático e Dayti-
me Running Lights (DRL).

A esportividade na tra-
seira também está presen-
te com spoiler exclusivo e 
saída dupla do escapamen-
to cromada e integrada ao 
para-choque. O conjunto 
ótico elevado que caracte-
riza o modelo conta com 
feixes de LED e tem dese-
nho marcante que se pro-
longa no porta-malas.

O XC60 Recharge T8 é equi-
pado com os mais moder-
nos recursos de tecnologia 
e segurança, como o Pilot 
Assist integrado ao Contro-
le de Cruzeiro Adaptativo 
(ACC), que monitoram as 
faixas das vias e comanda 
a aceleração, a frenagem e 
a também auxilia em cur-
vas abertas em rodovias. 
Já o Sistema de Informa-
ção de Ponto Cego (Blind 
Spot Information System 
- BLIS) com Cross Traffic 
Alert avisa sobre a pre-
sença de veículos no seu 
ponto cego. O recurso in-
clui a função de assistên-
cia ao volante, que ajuda a 
evitar choques em poten-
cial com veículos escon-
didos num ponto cego ao 
conduzir o carro de volta 
à sua própria pista e fora 
do perigo.

Também pensando em 
segurança, o SUV possui 
a Care Key, que permite a 
regulação do limite de ve-
locidade por meio de uma 
programação com a cha-
ve principal e a Care Key.



Domingo, 7 de fevereiro de 2021 9portalnews.com.br



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

variedades Domingo, 7 de fevereiro de 202110 portalnews.com.br

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

GLOBO, 19H15

Haja Coração

A novela não é exibida aos domingos Rebeca demonstra receio de perder 

a obra do Grand Bazzar.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer

A novela não é exibida aos domingos

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos domingos

 Eu tinha medo, eu 
tinha medo do escuro, 
eu tinha medo da 
solidão, tinha medo de 
morrer. Eu costumava 
ter calafrios, 
imaginava fantasmas 
e não via as tragédias 
no telejornal. Eu era 
muito supersticiosa, 
não passava debaixo 
de escadas, fugia de 
gatos pretos e tinha 
medo da lua cheia.

E andava cheia de 
amuletos da sorte, e 
tinha medo de sonhar, 

MOMENTO
especial

Medo da vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES DO DIA 08/02: FATIMA APARECIDA 

SANTANA, FERNANDO CEZAR RIBAMAR E RUY MORAES 

NOVAES: 

Que a felicidade seja constante em sua vida e que nunca 

te falte amor no coração e esperança em seus dias. Feliz 

aniversário!  

Elimine as âncoras que não te levam 
a lugar nenhum e agarre os balões 
que te fazem voar bem alto.”

 cultura@jornaldat.com.br

de desejar algo e esse 
desejo não se realizar. 
Tinha medo de ouvir 
a minha voz, de dizer 
em voz alta o que 
queria. Tinha medo de 
amar, tinha medo de 
sofrer. 
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Para fechar a semana retorno a evidenciar nomes de mulheres que tem alta 
representatividade no Alto Tietê e que merecem por suas atividades ou ações 
nosso reconhecimento e destaque. Desde a primeira vez que senti em meu 
coração de fazer este formato na página social percebi que acalantaria cora-
ções e mexeria com cada qual de forma única , pois quem não gosta de um 
mimo ou ser valorizada. Nesta pandemia fomos obrigado a nos reinventarmos 
e nos aproximarmos de forma diferente. Exaltar essas mulheres é coloca-las 
uma perto da outra e próxima de muitas . Abrir esta editoria e ser vista claro 
que oxigena e fortalece. Um simples ato de nossa parte que as vezes chega no 
momento certo . E assim vamos tocando nosso trabalho que além de gostoso 
é uma arte é mostrar sensibilidade e respeito ao circuito. Confiram os flashes 
e nomes !!!! Bom fim de semana a todos !!!

Atuantes VI
Mulheres 

Ana Paula Gomes

Cris Torquato

Ana Rosa Augusto Valéria Bittencourt

Silvania Ruiz
Lucia Paiva na foto com 
a filha Maria Luiza

o
s
n
y

Sentileusa Moraes

 Constatei na quinta-feira passa-

da mais um absurdo de nosso 

querido governador João Dória 

. Estive no Poupa Tempo para 

pagar a taxa de impressão e 

entrega da renovação da CNH 

e para minha surpresa a taxa 

que era de cerca de R$ 48,00 

reais passou para R$ 107,00 

reais . Se depender de mim o 

senhor João Dória não ganha 

nem para síndico. Não é a toa 

que por onde ele passa está 

sendo achincalhado pelo povo .

Não gosto de comentar fatos 

políticos nesta editoria mas 

fiquei indignado, por isso fiz 

essa nota .

O Governador 

e sua Gestão

 Abra uma conta com a 1ª Instituição

Financeira Cooperativa do Brasil.

sicredi.com.br


