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Alto Tietê tem menor número 
de mortes no trânsito em 

janeiro dos últimos 4 anos
De acordo com dados do Infosiga, oito pessoas perderam a vida nas ruas e avenidas da região no mês passado

SUZANO

  Cachorros têm espaço para brincar no Max Feffer. Cidades, página 3

O grupo das cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê (G5)  ter-
minou o mês de janeiro com oito 
mortes decorrentes de acidentes 
de trânsito. De acordo com os 
dados disponibilizados anteon-
tem pelo Sistema de Informa-
ções Gerenciais de Acidentes de 
Trânsito do Estado de São Paulo 
(Infosiga). Este é o mês de janei-
ro menos violento dos últimos 
quatro anos. No mesmo perío-
do do ano passado foram regis-
trados 12 óbitos, a diminuição 
representa uma queda de 33,3%.  
Cidades, página 3

Pensando na expansão econômica 
e comercial de Mogi, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico está 
conversando sobre a possível insta-
lação ou ampliação de oito empresas 
no município. As localidades onde 
as organizações privadas serão im-
plantadas dependem das decisões 
com os responsáveis pelas áreas e as 
respectivas características que cada 
uma das empresas busca para o pró-
prio negócio. Cidades, página 4
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EMPRESAS 
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Sedã

Toyota lança o 
Corolla 2021
Autonews, página 7

BRASILEIRÃO

Timão ainda 

sonha com 

Libertadores. p9

Secretaria de Administração 
de Suzano, por meio do Nú-
cleo de Acompanhamento aos 
Servidores (NAS), deu início ao 
programa Amigo, Estou Aqui. A 
iniciativa visa preparar os funcio-
nários públicos municipais para 
a aposentadoria, contribuindo 
com a melhoria da qualidade de 
vida e saúde dos interessados.  
Cidades, página 3

Aposentadoria

SUZANO VAI 

ORIENTAR 

SERVIDORES 

POR MEIO  

DE PROJETO

Redução das mortes em acidentes fatais entre janeiro deste ano e o de 2020 é da ordem de 33,3%
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 �Empreendedorismo em Poá

A Secretária da Mulher de Poá, Maria 
da Graça Chaia Marques, se reuniu na 
tarde de quinta-feira, com a represen-
tante regional do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), Roseli Lima Bezerra, com o 
objetivo de formalizar parceria para a 
implantação de ações de empreendedo-
rismo que promova a conquista da auto-
nomia, a geração de negócios e recons-
trução de projetos de vida às mulheres.

 �Covid em Arujá

Os dados epidemiológicos da Secreta-
ria de Saúde de Arujá de sexta-feira re-
velaram que o município registrou nove 
novos casos de coronavírus desde o úl-
timo balanço. Com isso, a cidade passa 
a contabilizar 4.026 pessoas que têm ou 
tiveram Covid-19 desde o início da pan-
demia. O município soma 125 óbitos em 
decorrência do vírus.

 �Ecopistas em Itaquá

O prefeito Eduardo Boigues (PP) recebeu 
anteontem representantes da Ecopis-
tas. O objetivo da reunião foi apresentar 
o projeto já atuante nas escolas muni-

cipais da cidade desde 2010, chamado 
Jornada Ecoviver, e assinar o termo de 
cooperação. O projeto incentiva ações 
de transformação na comunidade es-
colar acerca da realidade em que vivem.

 �ONG em Suzano I

O setor de Bem-Estar Animal, da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente de Su-
zano, está firmando parcerias com Or-
ganizações Não Governamentais (ONGs) 
e protetores de animais para divulgação 
de animais para adoção responsável pe-
las redes sociais da prefeitura. A ação 
integra a campanha “Baby, me leva”, 
que já encontrou um lar para nove cães.

 �ONG em Suzano II

A ação será feita com entidades e pro-
tetores do município. Os responsáveis 
podem entrar em contato com o setor 
pelo número de telefone 4745-2089, por 
meio do qual será realizado um cadas-
tro para entender as demandas de cada 
local, a quantidade de animais e quais 
as espécies. Após isso e a convocação 
de cada instituição, todas as fotografias 
para divulgação serão feitas pela prefei-
tura e o processo de adoção ocorrerá di-
retamente com as ONGs.

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Até as 22 horas

E
m mais uma atualização do Plano 
São Paulo de retomada da econo-
mia, que tenta buscar a melhor 
maneira de impedir que o corona-

vírus interfira ainda mais no dia a dia dos 
paulistas, ao menos no que diz respeito ao 
consumo de bens e serviços, o governo do 
Estado autorizou, na sexta-feira, que res-
taurantes possam comercializar bebidas 
alcoólicas até as 22 horas. Antes, o limi-
te para a venda desse tipo produto estava 
restrito até as 20 horas. A alteração come-
ça a valer amanhã.
     Cabe avaliar se este é o momento de li-
berar o consumo do álcool por mais duas 
horas. Conhecido como um agente que 
desliga a inibição e deixa a pessoa mais 
confiante, as bebidas fermentadas e desti-
ladas, como o vinho e o uísque, que pos-
suem alto teor de álcool, tendem a deixar 
o consumidor mais à vontade e aí pode se 
encontrar um grande problema. 
       Fazendo um paralelo com uma ideia 
bem difundida, de que álcool e direção não 
combinam, talvez o álcool e o coronavírus 
não sejam um dos melhores pares também.

É sabido que estudos envolvendo bebidas 
e veículo apontam para um resultado ca-
tastrófico. A junção alia velocidade com 
reflexos afetados. O fim disso tudo pode 
ser trágico. 
No caso da Covid-19, o fator aqui envol-
vido está ligado à velocidade e inibição. 
Assim como nos veículos, o álcool, por 
certas vezes, retira a inibição do motorista 
e funciona como um regulador das nossas 
atitudes, que faz com que aquele que está 
atrás do volante se sinta mais competente 
do que, de fato, é.
Um sujeito com uns copos a mais na ca-
beça também pode ter a mesma ideia de 
soberania e não usar a máscara depois de 
finalizar a refeição, por se sentir um su-
per-homem e achar que o pior não pode 
acontecer. O mesmo pode ocorrer com a 
falta de higienização das mãos ou compar-
tilhamento de copos e talheres. 
    Este é um risco calculado, mas será que 
vale a pena trilhar esse caminho agora? 
Com médias altas de mortes e internação, 
o mais prudente seria esperar e, depois, 
brindar à vitória sobre a doença. 

Nos tempos atuais, o re-
curso do poder dos países 
desenvolvidos tem sido utili-
zado na busca de manter os 
países pobres submissos à 
tutela política e econômica, 
enfraquecidos em tecnologia 
e submetidos a empréstimos 
consideráveis na realização 
do controle da natalidade pe-
los anticoncepcionais e por 
maciças campanhas de este-
rilização cirúrgica, crendo na 
premissa falsa que pela dimi-
nuição da taxa de natalidade 
se reduz a pobreza do país. 

O empobrecimento intelec-
tual e financeiro de um país 
é a grande causa do impe-
dimento do seu crescimen-
to, presa fácil da liderança 
mundial. Esse contra senso, 
na História, nos remonta 
ao tempo de escravidão do 
povo judeu no Egito (1450 

A humanização da mulher III

ARTIGO
Mauro Jordão

– 1410 a. C.); o Faraó reinan-
te com receio que a grande 
fertilidade das mulheres he-
breias pudesse por em risco 
o seu reinado, pelo aumento 
numérico da nação escrava, 
ordenou às parteiras que as 
meninas recém-nascidas fos-
sem poupadas, mas se nas-
cesse menino fosse morto. 

A econômica e útil mão 
escrava tão desejada, aos 
olhos da autoridade egípcia 
era terrível ameaça a estabi-
lidade do seu trono. Diz-se 
que os filhos são a riqueza 
do pobre, mas na realidade, 
são eles que enriquecem 
ainda mais os ricos. O po-
der da mulher, segundo os 
economistas, está no útero, 
de onde se origina a fon-
te da riqueza e da pobreza, 
dependendo de como ele 
é controlado. Desde 1922, 

crescia na Europa a chama 
do sentimento racista, ati-
çada principalmente na Ale-
manha por Hitler, culpando 
judeus, negros e ciganos pela 
crise econômica e crescente 
desemprego. 

A eugenia nazista prega-
va a superioridade da raça 
ariana, pura e perfeita, úni-
ca  que deveria sobreviver, 
escravizando as inferiores 
e  exterminando delas se-
res humanos imperfeitos, 
impedindo-os de se repro-
duzirem em beneficio da eu-
genia sadia da humanidade. 
A ciência da época, então, foi 
em busca da descoberta de 
uma pílula anticoncepcio-
nal, primeira a ser lançada 
em 1960, batizada com o 
nome de Enovid. 

José Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com

CHARGE
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Cães têm espaço de lazer 
gratuito no Max Feffer

Os proprietários de pets 
têm um espaço exclusivo de 
lazer em Suzano. Trata-se 
do PlayPet, ambiente abri-
gado no Parque Municipal 
Max Feffer, localizada na  
avenida Senador Roberto 
Simonsen, 340, no bairro  
Jardim Imperador, que conta 
com piscina para os cães 
se refrescarem, pista de 
agility para treinamento e 
área verde. Para frequentar 
o espaço, é preciso criar a 
carteirinha do animal e um 
cadastro do responsável.

Para tanto, basta apre-
sentar cópias do RG e do 
comprovante de endereço do 
responsável e carteirinha de 
vacinação do pet, duas fotos 
3x4 coloridas e avaliação 
veterinária, de segunda-

-feira a domingo, das 8 às 
17 horas. A medida segue 
determinações da cidade 
visando a preservação da 
boa saúde dos animais.

Sob responsabilidade da 
Coordenadoria de Praças, 
Parques e Jardins, que tem 

Suzano

à frente a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi, o local 
tem 1,5 mil metros quadra-
dos, conta com área verde 
e uma pista de exercícios 
com vários obstáculos para 
o entretenimento dos cães, 
bem como uma piscina pro-
jetada especialmente para 
os animais se refrescarem, 
com cerca de dez metros 
cúbicos e 30 centímetros de 
profundidade em formato 
de osso. O PlayPet é capaz 
de comportar 30 cachorros 
ao mesmo tempo.

O espaço também tem 
uma estrutura que pode 
abrigar oficinas, debates, 
palestras e outros eventos, 
como a campanha de ado-
ção “Baby, me leva!”, que 
é realizada no local com 
o apoio da Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente 
para encontrar novos lares 
para animais resgatados.

De acordo com Larissa, a 
área de lazer canino é uma 
conquista para a cidade 
e proporciona diversão, 

qualidade de vida e bem-
-estar para os animais de 
estimação. “Aos fins de 
semana o local já atinge 
mais de 70 visitantes, que 
fazem rodízio ao longo do 
dia. Os donos podem trazer 
seus amigos de quatro patas 
e aproveitar o tempo livre 
com conforto e segurança 
a semana inteira”, afirmou.

Larissa ainda reforçou 
a importância do uso de 
máscaras e o respeito às 
medidas de segurança para 
o combate ao coronavírus 
(Covid-19). Para utilizar 
o espaço, o dono precisa 
manter o seu cadastro e a 
carteirinha do cão atualiza-
dos. “Estamos trabalhando 
com limitadores na entra-
da, sempre respeitando as 
orientações do Comitê de 
Enfrentamento ao Coronavírus. 
O local está recebendo os 
cuidados necessários para 
garantir a segurança dos 
frequentadores”, concluiu 
a primeira-dama Larissa 
Ashiuchi.

Suzano orientará servidores 
sobre futura aposentadoria

A Secretaria de Administra-
ção de Suzano, por meio do 
Núcleo de Acompanhamento 
aos Servidores (NAS), deu 
início ao programa Amigo, 
Estou Aqui. A iniciativa visa 
preparar os funcionários 
públicos municipais para a 
aposentadoria, contribuindo 
com a melhoria da qualidade 
de vida e saúde dos interessa-
dos. Para participar, é preciso 
estar no período entre 6 e 24 
meses para se aposentar e 
realizar pré-inscrição no for-
mulário online (https://forms.
gle/tV17o5E18FMMdGc38 ) 
até 10 de março.

O projeto é destinado aos 
servidores de cargos efeti-
vos que têm vínculo com o 
Instituto de Previdência do 
Município de Suzano (IPMS) 
e será composto de cinco a 
seis encontros com periodi-
cidade mensal. O programa 
é dividido em cinco módulos, 
planejados com a intenção 
de garantir aos funcionários 
o acesso à informação, com 
orientações adequadas sobre 

‘Amigo Esto Aqui’

a legislação específica do be-
nefício da aposentadoria, de 
modo a preparar os inscritos 
para esta nova fase, numa 
perspectiva de vida saudável, 
digna e produtiva.

O NAS promoverá reflexões 
sobre este novo contexto, com 
esclarecimentos sobre todo 
o processo previdenciário e 
dicas de administração finan-
ceira. Ao longo dos encontros, 
também serão abordados os 
aspectos emocionais, sociais 
e culturais envolvidos nesta 
mudança de estilo de vida. 

A grade também considera 
a saúde e o bem-estar dos 
indivíduos.

Os interessados devem 
acessar o formulário no link 
https://forms.gle/tV17o5E-
18FMMdGc38 e preenchê-lo 
com nome, data de nascimento, 
estado civil, telefone, e-mail 
(se tiver), grau de escolarida-
de, cargo, função exercida e 
secretaria onde trabalha no 
município, assim como o 
interesse em participar do 
projeto e o tempo que falta 
para conquistar o benefício.

Interessados devem preencher formulário online

Irineu Junior/Secop Suzano

Número de mortes no trânsito 
em janeiro é o menor em 4 anos

Dados do Infosiga revelam que foram registradas 8 mortes durante o mês passado nas vias do Alto Tietê

VIOLÊNCIA

O grupo das cinco cida-
des mais populosas do Alto 
Tietê (G5)  terminou o mês 
de janeiro com oito mortes 
decorrentes de acidentes de 
trânsito. De acordo com 
os dados disponibilizados 
anteontem pelo Sistema 
de Informações Gerenciais 
de Acidentes de Trânsito 
do Estado de São Paulo 
(Infosiga). Este é o mês 
de janeiro menos violento 
dos últimos quatro anos. 
No mesmo período do ano 
passado foram registrados 
12 óbitos, a diminuição 
representa uma queda de 
33,3%.

Com um começo de ano 
ainda afetado pela pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
Mogi das Cruzes, Itaquaque-
cetuba, Suzano, Poá e Ferraz 
de Vasconcelos registraram, 
juntos, uma leve redução 
no número de acidentes 
fatais de trânsito em suas 
vias em janeiro de 2021 na 

Ferraz de Vasconcelos foi a única cidade que registrou aumento nos óbitos

comparação com o mesmo 
mês do ano passado.

Ainda que a diminuição não 
esteja necessariamente ligada 
ao contexto da pandemia, é 
possível que a mudança seja 
consequência da redução 
de circulação de pessoas e 
veículos que ainda não foi 
completamente restabelecida 
aos padrões pré-pandêmicos.

Dentro do quadro do 
acumulado de ocorrências 
registradas especificamente 
nos meses de janeiro dos 
últimos cinco anos, o janeiro 
deste ano só não teve menos 
casos do que o registrado 
em 2017, quando cinco 
pessoas morreram nas ruas e 
estradas do G5. Em janeiro 
do ano seguinte, 2018, fo-
ram registrados 11 casos e 
em 2019 o saldo de óbitos 
chegou a 13.

Individualmente, Mogi 
fechou o mês de janeiro com 
quatro mortes, uma a menos 
do que o registrado no ano 
passado. Dentro do último 
quinquênio o pior janeiro foi 

registrado em 2019, quando 
11 pessoas perderam as vidas. 
Em 2017 foram três casos 
e em 2018, oito.

Itaquá fechou o mês passado 

com um único caso de acidente 
fatal, antes disso, em janeiro 
de 2020, duas ocorrências 
foram registradas. Janeiro de 
2017 em Itaquá foi marcado 

por duas mortes no trânsito, 
2018 teve três casos e em 
2019 nenhuma ocorrência 
foi informada.

Suzano também fechou 

janeiro com um óbito decor-
rente de violência no trânsito, 
no mesmo período do ano 
passado foram quatro. Já 
em 2019 foram dois casos 
e antes disso, em 2018 e 
2017, nenhuma ocorrência 
foi registrada.

Poá manteve os mesmos 
índices dos últimos cinco 
anos e fechou mais um mês 
de janeiro sem nenhuma 
vítima fatal. A última vez 
que o município registrou 
um óbito decorrente de 
acidentes de trânsito no 
mês de janeiro foi em 2016, 
quando uma pessoa morreu.

Na contramão das cidades 
citadas, Ferraz registrou 
uma alta na comparação 
entre o janeiro de 2021 e 
2020, neste ano duas pessoas 
perderam a vida no trânsito 
da cidade, no ano passado 
o acumulado do mês foi 
de um único caso e nos 
três anos anteriores, 2017, 
2018 e 2019, nenhum caso 
foi registrado.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Mogi News/Arquivo
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Agricultura estuda ações
com uso de tecnologia

A Secretaria de Agricultura 
de Mogi das Cruzes realizou 
recentemente o levantamento 
dos principais desafios da 
Pasta que podem ser resol-
vidos com uso de inovação 
e tecnologia, dentre eles a 
gestão de informações, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, por meio 
do Polo Digital. As equipes 
das secretarias se reuniram 
na Secretaria de Agricultura 
para traçar as primeiras ações.

“O objetivo é promover os 
diferentes atores da agricultura, 
fortalecer nossos produtores 
rurais, feirantes e comerciantes. 
Em paralelo, dar transparência 
e visibilidade ao trabalho 
realizado pela secretaria. O 
agronegócio mogiano tem 
um grande potencial e muito 
para se desenvolver”, disse 
o secretário de Agricultura, 
Felipe Almeida. O relaciona-
mento com Startups Govtechs 
nesse momento, pode ajudar 
muito na busca por soluções 
inovadoras no setor público. 

Inovação

“As startups com este perfil 
têm desenvolvido projetos 
de ponta em todo o Bra-
sil. A agricultura é um setor 
importante da economia e a 
aproximação da inovação e 
tecnologia com o setor, vai 
gerar ainda mais oportuni-
dades”, observou Gabriel 
Bastianelli.

As ações iniciais serão no 
desenvolvimento de uma 
ferramenta de gestão online 
dos dados sobre o agronegócio 

da região, possibilitando o 
cruzamento de informações 
que facilitem a tomada de 
decisão, como planejamento 
de novas políticas públicas 
para a cidade. Equipamentos 
públicos destinados ao setor 
de abastecimento, como 
o Mercado Municipal e o 
Mercado do Produtor Minor 
Harada, também fazem parte 
das primeiras ações, com 
foco na presença online 
dessas atrações.

Agronegócio terá uma ferramenta de gestão online

Ney Sarmento/PMMC

Mogi conversa com 8 empresas 
para se instalarem na cidade

Segmentos de mercado das companhias ainda não foram revelados pela Prefeitura, que acompanha situação

ECONOMIA

Pensando na expansão 
econômica e comercial de 
Mogi das Cruzes, a Secretaria 
Municipal de Desenvol-
vimento Econômico está 
conversando sobre a possível 
instalação ou ampliação de 
oito empresas no municí-
pio. As localidades onde as 
organizações privadas serão 
implantadas dependem das 
decisões com os responsáveis 
pelas áreas e as respectivas 
características que cada uma 
das empresas busca para o 
próprio negócio.

Caso as entidades priva-
das sejam inauguradas ou 
expandidas, serão levados 
em conta fatores como a in-
fraestrutura, o adensamento 
populacional no entorno, 
a mobilidade urbana, as 
vias para escoamento de 
produção e o custo do metro 
quadrado.

Considerando que tudo 
ainda está em andamen-
to, os nomes e segmentos 

industriais ainda não podem 
ser revelados. “Os cronogra-
mas para implantação de 
novas unidades ou para a 
definição dos investimentos 
dependem de cada organi-
zação. A Prefeitura apenas 
faz o acompanhamento e 
oferece todo suporte para 
os processos de cada uma 
delas”, afirmou o secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Gabriel 
Bastianelli.

A primeira ação de impacto 
realizada pela Pasta nesta nova 
gestão, com o prefeito Caio 
Cunha (Pode), foi a garantia 
recente de um espaço no 
distrito industrial do Taboão 
para a empresa Renova. A 
companhia é especializada 
em criar produtos a partir 
de resíduos sólidos e deve 
gerar mais de 300 empregos 
diretos na cidade, segundo 
informações da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico.

O distrito industrial do 
Taboão, apesar de ser muito 

atrativo para as indústrias, 
vem sendo alvo de insatisfação 
dos empresários há décadas 
pela dificuldade de acesso. 
Por isso, a proposta de uma 
via que facilite o trânsito de 
veículos no distrito industrial 

vem sendo uma demanda 
da Associação Gestora do 
Distrito do Taboão (Agestab) 
há mais de dez anos. O pré-

-projeto para a implantação 
de uma via marginal, que 
faça a ligação do distrito à 

rodovia Ayrton Senna (SP-
70) segue sem definição. 

Outra região com grande 
potencial de investimento 
é a avenida das Orquídeas, 
inaugurada em julho de 2019. 
A via foi aberta como uma 

alternativa para o tráfego 
de veículos pela rodovia 
Henrique Eroles (SP-66) e 
avenida Francisco Ferreira 
Lopes, na região do distri-
to de Braz Cubas. A nova 
avenida forma uma ligação 
com a cidade de Suzano 
pela avenida Jorge Bei Ma-
luf e Major Pinheiro Fróes, 
possibilitando uma ligação 
direta até o Trecho-Leste 
do Rodoanel Mário Covas 
(SP-21), no limite entre os 
municípios de Suzano e Poá.

No final do ano passa-
do, por exemplo, foram 
iniciados os estudos para 
a implantação do Parque 
Tecnológico à margem da via, 
com projeção de instalação 
de ao menos dez empresas, 
uma universidade, centro de 
exposição e eventos, além 
de uma estação de trem da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). 
No entanto, ainda não se 
sabe se a atual gestão dará 
continuidade aos estudos 
e implantações.

Thamires Marcelino

Um dos locais cogitados para a instalação das empresas é a avenida das Orquídeas

Emanuel Aquilera

Secretaria de Saúde faz novo 
alerta para possíveis golpes

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
alerta os responsáveis por 
estabelecimentos comerciais 
da cidade para o cuidado com 
falsos fiscais. O Departamento 
de Vigilância Sanitária não 
trabalha com agendamentos 
telefônicos. Ao contrário, as 
vistorias são realizadas alea-
toriamente em atendimento 
a denúncias, processos ou 
ações de rotina. 

O departamento recebeu na 
semana passada telefonemas 
de empresários que foram 
contatados por golpistas que 
solicitaram agendar uma visita. 

“Não trabalhamos com visitas 
agendadas. Isso só ocorre em 
caso de vistoria em obras. 
Nos estabelecimentos em 
funcionamento, a visita pode 
ocorrer a qualquer momento”, 
esclarece a chefe da Vigilância 
Sanitária, Débora Iolanda 
Cardoso dos Santos. 

A equipe técnica trabalha 
uniformizada, com roupas e 
crachás contendo o brasão do 
município e nome em letra 

Falsos fiscais

legível. A identificação está 
presente também nos docu-
mentos emitidos e veículos 
oficiais utilizados nas visitas.

A Vigilância Sanitária é 
responsável por inspeções 
em vários segmentos como 
alimentos, medicamentos, 
estética e beleza, serviços de 
saúde, saúde do trabalhador 
e saneamento, com objetivo 
de preservar a saúde pública. 
O órgão não faz nenhum tipo 
de cobrança de taxa in loco, 

sendo todo atendimento gra-
tuito e sem qualquer parceria 
ou convênio com empresas de 
qualquer natureza. Qualquer 
serviço oferecido em nome 
da Vigilância Sanitária por 
meio de cobrança é fraude.

As denúncias relacionadas 
à área da saúde no município 
devem ser feitas diretamente à 
Ouvidoria por meio do telefone 
162 ou app e-ouve. Em caso 
de dúvidas, o telefone para 
informações é o 4794-0200.

Órgão não trabalha com agendamentos telefônicos

Mariana Acioli



cidadesDomingo, 21 de fevereiro de 2021 5portalnews.com.br

Semae orienta moradores a 
instalar caixa d’água em casa

Reservatório mantém o abastecimento no imóvel enquanto a rede e demais estruturas passam por reparos

OBRIGATORIEDADE

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) 
orienta os moradores que 
ainda não têm caixa d’água a 
providenciarem a instalação de 
um reservatório em casa. Nas 
manutenções, que são comuns 
em todas as companhias de 
saneamento, a caixa d’água 
mantém o abastecimento 
no imóvel enquanto a rede 
e demais estruturas passam 
por reparos.

 No Brasil, a obrigatoriedade 
de instalação de reservatórios 
em edificações está prevista 
em leis e normas técnicas. 
Em Mogi das Cruzes, está 
regulamentada pelo decreto 
14.647/2014.

A Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), por 
exemplo, órgão responsável 
pela normatização técnica no 
Brasil, aborda o tema em sua 
norma número 5626, que 
trata da instalação predial 
de água fria.

Em Mogi, para que os 
projetos de novas casas e 
condomínios sejam aprovados, 

é exigida a instalação de re-
servatório de água. A norma 
consta do artigo 66 do decreto 
14.647/2014 (Regulamento 
do Semae): “É obrigatória a 
instalação de caixa d’água ou 
reservatório de capacidade 
igual ou superior ao consumo 
diário estimado em todas as 
instalações prediais dotadas 
de ligação de água do sistema 
público”.

Porém, como a cidade é 
antiga, muitas residências 
foram construídas sem que 
fossem instalados reservató-
rios. A recomendação é de 
uma reserva de 200 litros 
diários por pessoa. Assim, 
uma família com cinco mem-
bros deve ter em casa uma 
caixa d’água de mil litros, 
no mínimo. Isso garante o 
abastecimento da residência 
durante manutenções de 
rotina na rede e, com o uso 
moderado, o fornecimento 
fica garantido até por mais 
de um dia, mesmo com o 
sistema público suspenso.

“É muito importante que 

toda casa tenha uma reserva-
ção de água capaz de atender 
às necessidades dos seus 
moradores por pelo menos 
um dia inteiro. Este é um 
grande benefício, pois acaba 
com o desconforto de ficar 

esperando a água voltar, em 
caso de falta d’água no bairro”, 
afirma Wagner de Carvalho 
Moraes, da Divisão de Dis-
tribuição de Água do Semae.

Ele explica que as paradas 
no sistema de distribuição 

podem ocorrer por quatro 
motivos: manutenção corre-
tiva, manutenção preventiva, 
instalação de equipamentos 
e falta de energia elétrica.

“Sempre que identifica-
mos algum problema, seja 

um vazamento, queda de 
energia ou mesmo furto de 
equipamentos, entre outras 
situações que paralisam o 
fornecimento normal de 
água, trabalhamos para que 
o serviço seja restabelecido 
o mais rápido possível, para 
minimizar os transtornos à 
população. Por isso, as caixas 
d’água são indispensáveis “, 
completa Wagner.

Manutenção
Assim como o sistema de 

abastecimento precisa de re-
paros, a caixa d’água também 
necessita de manutenções e 
limpezas para funcionar de 
maneira adequada. O Semae 
recomenda aos moradores que 
verifiquem periodicamente 
as condições dos reserva-
tórios em suas residências, 
principalmente a situação da 
tampa e da boia que regula 
a entrada de água.

Para mais informações  o 
telefone é o 

Mais informações por meio 
telefone 115.

Para garantir o abastecimento é recomendado uma reserva de 200 litros por pessoa

Divulgação/PMMC

A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos de Mogi 
das Cruzes acaba de finalizar 
um trabalho de substituição 
de grelhas e bocas de leão 
em Jundiapeba. Os serviços, 
que servem para aumentar 
a capacidade do sistema 
de drenagem e, com isso, 
minimizar a ocorrência de 
enchentes e alagamentos, 
compreendeu a troca de 55 
unidades e a manutenção de 
dois metros de guias.

Os trabalhos foram feitos 
em 12 ruas no total, porém 
a maioria foi atendida em 
diferentes pontos. É o caso, 
por exemplo, da rua Augusto 
Regueiro, que teve troca 
de grelhas na altura dos 
números 2, 360, bem como  
nas esquinas com as ruas 
Haiti e Líbano. O mesmo 
ocorreu na rua Dolores de 
Aquino, que foi atendida 
nas esquinas com as ruas 
Guatemala, José da Silva 
Barreto, José de Deus dos 
Santos Fidalgo e na altura 
dos números 1229 e 983.

As demais vias contempladas 
pelas melhorias foram: João de 
Souza Franco (dois pontos), 

Drenagem passa por manutenção
Água em Jundiapeba

a ocorrência de alagamentos.
Os trabalhos foram exe-

cutados pelo Departamento 
de Operações do Sistema 
de Drenagem Urbana e Ru-
ral, dotado de equipes que 
desenvolvem diariamente 
trabalhos para a melhoria do 
sistema de drenagem e de 
prevenção a enchentes em 
diversos pontos da cidade.

Com esse trabalho, a se-
cretaria conseguiu zerar as 
demandas em aberto referentes 
à substituição de grelhas em 
Jundiapeba. As unidades 
antes apresentavam risco de 
acidentes, além de propor-
cionar a entrada de detritos 
no sistema de drenagem, o 
que gera entupimentos e, 
por consequência, favorece 

Lourenço de Souza Franco 
(esquina com a Presidente 
Altino Arantes), Manoel Fer-
nandes (dois pontos), Pedro 
Paulo dos Santos (2 pontos), 
Professora Lucinda Bastos (3 
pontos), Manoel de Freitas 
Garcia, Ricardo Rodrigues de 
Souza, Benedito dos Santos, 
Alfredo Crestana e José da 
Silva Barreto.

Objetivo da ação foi dar maior vazão à água da chuva e evitar os alagamentos

PMMC/Divulgação

Os empreendedores de 
Mogi das Cruzes têm até a 
próxima quarta-feira para se 
inscreverem para o processo 
de seleção do Programa de 
Incubação do Polo Digital. A 
iniciativa da Prefeitura é volta-
da para startups que tenham 
soluções inovadoras para a 
Gestão Pública (GovTechs) 
e para Cidades Inteligentes.

Os interessados deverão 
preencher um formulário online 
e encaminhar os documen-
tos pessoais (CPF e RG) dos 
responsáveis pelo negócio, o 
registro da empresa (CNPJ) e 
o modelo de negócio. Ao todo, 
são 10 vagas disponíveis. As 
propostas devem se encaixar 
em um dos 13 eixos propostos: 
Agricultura, Cultura, Defesa 
Civil, Educação, Energia, Meio 
Ambiente, Mobilidade, Saúde, 
Segurança, Transparência e Gestão 
Pública, Turismo, Urbanismo e 
Zeladoria. A avaliação técnica 
das propostas para a seleção 
dos participantes será feita 
em duas etapas. Na primeira, 
serão analisados os requisitos 
básicos para a submissão das 

Inscrição no Programa de 

Incubação termina na quarta

Polo Digital

propostas, como, por exemplo, 
a viabilidade econômica e 
tecnológica do negócio, a 
originalidade da proposta e 
a solução apresentada. 

Os aprovados irão para 
a segunda fase, em que os 
responsáveis pelo negócio 
farão uma apresentação curta 
para uma banca formada 
pelo Conselho Municipal de 
Inovação e Tecnologia (CMIT), 
que possui representantes da 
Prefeitura e da sociedade civil.

As GovTechs são startups 
digitais voltadas a melhorar 
a eficiência e efetividade de 
serviços públicos por meio do 
uso intensivo de dados e novas 
tecnologias. Já o conceito de 
Cidades Inteligentes é o de 
buscar soluções tecnológicas 
para apoiar o uso estratégico 
de recursos, gerando eficiência, 
desenvolvimento e qualidade 
de vida.

Para esclarecer dúvidas ou 
para mais informações, os 
interessados podem entrar em 
contato por meio do e-mail 
polodigital@mogidascruzes.
sp.gov.br, do Polo Digital.
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Prefeituras avaliam retorno
híbrido na rede estadual

As Secretarias de Educação 
de três das cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê 
analisaram nesta semana o 
retorno das aulas presenciais 
em modelo híbrido nas escolas 
da rede estadual. Pouco mais 
incisiva do que os demais 
municípios, a Prefeitura de 
Ferraz de Vasconcelos afirmou 
que não há evidências que 
mostram que a volta às aulas 
presenciais causaria riscos aos 
moradores do município, já 
que mesmo em escolas do 
Estado os alunos residem 
na cidade.

A Pasta afirmou que a 
manutenção da suspensão 
das aulas é que causa riscos 
diversos às crianças. “O objetivo 
é priorizar o desenvolvimento 
das crianças por meio do 
retorno gradual e seguro das 
atividades presenciais das 
escolas, sempre amparado 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde e pela ciência”, 
explicou por nota.

Educação

Já a Prefeitura de Poá, optou 
por implantar o Termo de 
Compromisso e o Termo de 
Responsabilidade, acreditando 
que desta forma o retorno 
presencial das escolas será 
mais seguro. O primeiro 
deve ser assinado por todas 
as escolas que vão retornar 
às aulas presenciais, sejam 
elas estaduais ou particulares.

Depois deste termo, que 
especifica as medidas sanitárias 
necessárias, uma comissão 
formada por representantes 
das Pastas de Saúde e Edu-
cação vai até a escola fazer a 
análise do cumprimento das 
condições ambientais, dos 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e dos há-
bitos nas unidades escolares.

Também é preciso que as 

unidades escolares solicitem 
aos pais a assinatura de um 
Termo de Responsabilidade 
para certificar a autorização 
dos alunos para o atendimen-
to presencial. “O objetivo é 
acompanhar esse retorno de 
forma responsável, pois mesmo 
que as referidas escolas não 
sejam de responsabilidade da 
prefeitura, cabe ao município 
trabalhar para que o vírus 
não se prolifere, por meio 
destes estabelecimentos de 
ensino”, assegurou.

Por fim, o prefeito de Mogi 
das Cruzes, Caio Cunha 
(Pode), afirmou que “o re-
torno será muito cuidadoso”. 
A administração decidiu por 
um zelo sanitário maior do 
que o estipulado pelo Plano 
São Paulo, do governo do 
Estado, para municípios na 
fase amarela da pandemia, 
segundo ele. Cunha apon-
tou ainda que autorizou o 
máximo de 35% dos alunos 
frequentando atividades pre-
senciais, enquanto o Estado 
permite até 70%.

Thamires Marcelino
Em Ferraz, secretaria
acredita que riscos 
são menores com 
presença de alunos 
em sala de aula

Mogi mantém estudos para 
instalar Centro Dia para PCDs

Projeto prevê investimento de R$ 740 mil para unidade promover ações de bem-estar a pessoas com deficiência

ACESSIBILIDADE

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou anteontem 
que mantém os estudos para 
a implantação de um Centro 
Dia da Pessoa com Deficiência 
na cidade. O projeto, realizado 
em parceria com o governo 
federal, pretende estabelecer 
um local para a valorização 
e a qualificação de pessoas 
com deficiência (PCDs) no 
município.

O projeto foi anunciado 
pela primeira vez em maio 
de 2020, com o aporte de  
R$ 740 mil por parte do Mi-
nistério da Justiça e Segurança, 
captado pela gestão da Pasta 
de Assistência Social da época. 
O repasse foi aprovado pela 
Câmara de Vereadores na 
segunda quinzena de maio e, 
no fim daquele mês, a gestão 
municipal apresentou o projeto 
de construção, com previsão 
para licitação no segundo 
semestre daquele ano.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social informou, 

por nota, que a atual admi-
nistração mantém os estudos 
de viabilidade de implantação 
do projeto. “A fase atual é 
de contato com o Ministério 
da Justiça e Segurança para 
o detalhamento do projeto 
e negociação de prazos”, 
informou por nota. Até o 
momento, não foram men-
cionados mais detalhes sobre 
o andamento da obra.

O Centro Dia da Pessoa 
com Deficiência, segundo a 
atual gestão, viria a reforçar 
o trabalho já desenvolvido 
no município voltado à va-
lorização e bem-estar dos 
PCDs. Dentre eles, estão 
o Complexo Integrado de 
Atendimento à Saúde (Cias), 
em construção no bairro do 
Rodeio, que contará com 
uma Clínica da Pessoa com 
Deficiência, voltada para casos 
de deficiência física, visual, 
intelectual, dentre outras.

Durante a apresentação do 
projeto foi citado que Mogi 
era um dos três em todo o 
Estado e dos 46 no país a 

serem contemplados, dentre 
mais de 1,3 mil municípios 
que encaminharam propostas 
ao governo federal para a 
parceria voltada à implantação 
do centro. Seu funcionamento, 
semelhante ao Centro Dia do 
Idoso realizado em parceria 
com o governo do Estado, 

promove atividades no período 
diurno para PCDs voltadas 
à qualificação e o bem-estar, 
além de promover a integra-
ção entre os indivíduos e a 
comunidade.

Rede de apoio
Outras unidades também 

incluídas pela municipali-
dade como integrantes da 
rede de atenção à pessoa 
com deficiência são a Escola 
Municipal de Educação Espe-
cial (Emesp) Professor Jovita 
Franco Arouche; a Residência 
Inclusiva na Ponte Grande, 
que promove acolhimento 

a PCDs; a unidade local da 
Associação de Assistência 
à Criança com Deficiência 
(AACD); a UnicaFisio, que 
promove atendimento completo 
de fisioterapia e reabilitação, 
além de fornecer Carteira 
de Identificação da Pessoa 
com Transtorno do Espectro 
Autista, para a prioridade 
nos atendimentos aos servi-
ços públicos e privados no 
município.

Dentre as entidades subven-
cionadas pela administração 
que prestam atendimento à 
população PCD no município, 
estão a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), Associação Social 
para a Educação e Tratamen-
to de Excepcionais (Asete), 
Associação de Pais e Amigos 
de Portadores de Fissuras 
Lábio-Palatais (Apafi), Asso-
ciação de Renais Crônicos do 
Alto Tietê (Arcat), Centro de 
Reabilitação Joyce de Mello 
Yamato (Cejoy) e Grupo Alto 
Tietê de Esclerose Múltipla 
(Gatem).

André Diniz

Espaço irá proporcionar ações para a qualificação de pessoas com deficiência

Divulgação

Fundeb está com inscrições 
abertas para novos membros

Estão abertas as inscrições 
para candidatos a novos 
membros do Conselho Mu-
nicipal de Acompanhamento 
e Controle Social (Cacs) 
do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb). A 
inscrição pode ser feita até 
a próxima quinta-feira por 
meio do site www.se-pmmc.
com.br/eleicoes. 

Os candidatos serão divul-
gados no dia 1º de março e 
a eleição dos representantes 
será de 2 a 5 de março.

Poderão se inscrever pro-
fessores, diretores, pais, 
estudantes e servidores 
técnico-administrativos da 
Educação Básica Pública, 
além de representantes de 
Organizações da Sociedade 
Civil (de acordo com os 
critérios estabelecidos no 
§3º, inciso V, artigo 34 da 
Lei Federal nº 14.113/2020) 
e das escolas do campo. 
Os novos membros serão 

Conselho de Acompanhamento

eleitos para as vagas de 
titular e suplente. 

O processo eleitoral é 
totalmente online e os con-
selheiros serão eleitos entre 
os seus pares. O Conselho 

tem a responsabilidade pelo 
acompanhamento, controle 
social e fiscalização sobre a 
distribuição, a transferência 
e a aplicação da totalidade 
dos recursos do Fundeb.

As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta

Divulgação/PMMC
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Em um ano desafiador 
como foi 2020, o Toyo-
ta Corolla superou 40 mil 
unidades comercializa-
das, mantendo novamente 
a liderança no segmento 
de sedãs médios no país.

A configuração híbrida 
flex, que teve cerca de 9 
mil unidades vendidas no 
ano passado, foi respon-
sável por mais de 48% das 
vendas de todos os veícu-
los eletrificados no Brasil 
neste período, o que tor-
na o Corolla o carro-chefe 
no avanço da hibridização 
em território nacional e re-
força a premissa da Toyo-
ta ao oferecer soluções de 
mobilidade cada vez mais 
sustentáveis e tecnológicas 
aos consumidores brasi-
leiros, algo que o mode-
lo 2022 promete manter.

Considerado o sedã mé-
dio com mais itens de se-
gurança do Brasil, o To-
yota Corolla é equipado 
desde a versão de entra-
da GLi com sete airbags 
(dois frontais, dois late-
rais, dois de cortina e um 
de joelho para o moto-
rista), câmera de ré com 
linhas de distância com 
projeção na central multi-
mídia, faróis com acendi-
mento automático e com 
ajuste de altura, controle 
eletrônico de estabilidade 
(VSC), controle eletrôni-
co de tração (TRC), siste-
ma de assistência ao ar-
ranque em subida (HAC), 
sistema ISOFIX para fixa-
ção de cadeirinhas infantis 
no banco traseiro e mais.

Já as versões Altis (com 
motorização convencio-
nal e híbrida) recebem o 
exclusivo pacote de segu-
rança ativa Toyota Safety 
Sense (TSS), sistema que 
conta com um radar de 
ondas milimétricas com-
binado com uma câmera 
monocular para detectar 
uma variedade de perigos 
e alertar o motorista. Nes-
se pacote, estão incluídas 
as tecnologias:

O Sistema de Pré-Coli-
são Frontal do Toyota Sa-
fety Sense usa a câmera e 
o radar de ondas milimé-

HÍBRIDO

Toyota lança o Corolla 2022
Um dos líderes do mercado no segmento quer manter a dianteira entre os veículos mais vendidos do Brasil

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 

autonews@moginews.com.br
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Configuração híbrida flex teve 9 mil unidades vendidas no Brasil, o que equivaleu a 48% das vendas de todos os modelos eletrificados no país no ano passado

Cabine mantém a elegância e sobriedade do sedã japonês que não tem nada de “tiozão”

tricas para detectar veícu-
los que circulam nas ruas e 
estradas. Se o sistema de-
tectar a possibilidade de 
uma colisão, alerta o mo-
torista por meio de avisos 
sonoros e visuais e ativa a 
assistência de frenagem 
para evitar ou reduzir os 
danos causados por elas.

Em determinadas cir-
cunstâncias, o Sistema de 
Alerta de Mudança de Fai-
xa (Lane Departure Alert 
System – LDA) é projeta-
do para detectar desvios 
de pista quando as linhas 
divisórias são visíveis. Ao 
ouvir e ver os alertas, e 
depois de verificar que é 
seguro fazê-lo, o veícu-

lo deve ser redireciona-
do para o centro da pista. 
O sistema também inclui 
a funcionalidade de con-
dução assistida. Quando 
é ativado e detecta que o 
veículo está se desviando 
inadvertidamente, o siste-
ma pode aplicar pequenos 
movimentos de correção 
no volante para ajudar a 
manter o veículo na pista.

Faróis automáticos 

Faróis altos automáticos 
(AHB) são um sistema de 
segurança projetado para 
ajudar o motorista a ver 
mais claramente à noite 
sem ofuscar os outros mo-
toristas. O AHB trabalha 

com uma câmera a bor-
do para detectar os faróis 
dos veículos que se apro-
ximam e os faróis trasei-
ros dos veículos na frente 
e alterna automaticamente 
entre os faróis altos e bai-
xos conforme a situação.

Controle de Cruzeiro 

O Controle de Cruzeiro 
Adaptativo (ACC) é um sis-
tema semelhante ao “crui-
se control“, que permite a 
condução a uma velocida-
de constante predetermi-
nada. O ACC usa o radar de 
ondas milimétricas mon-
tado na grade frontal e a 
imagem da câmera proje-
tada a bordo para detec-

tar veículos, calcular sua 
distância e ajustar a velo-
cidade para ajudar a man-
ter uma distância prede-
terminada de veículo para 
veículo.

Garantia

O Corolla conta com 
cinco anos de garantia de 
fábrica, tanto para a ver-
são 2.0L Dynamic Force, 
quanto para a versão hí-
brida flex. Nesse sentido, 
a Toyota reitera a confian-
ça em seu icônico produ-
to e garante uma compra 
ainda mais tranquila a seus 
clientes.

Ainda sobre confian-
ça em seu produto, a To-

yota disponibiliza garan-
tia estendida de oito anos 
para todo o sistema híbri-
do do Corolla, composto 
por bateria híbrida, inver-
sor/conversor, módulo de 
controle da bateria híbri-
da e módulo de controle 
de energia. Vale ressaltar 
que a garantia estendida 
de oito anos é válida para 
todos os modelos da mar-
ca equipados com moto-
rização híbrida.

O Corolla 2022 está dis-
ponível nas cores Cinza Ce-
lestial, Prata Supernova, 
Vermelho Granada, Pre-
to Eclipse, Branco Polare 
e nas novas opções Bran-
co Lunar e Cinza Granito. 

Instrumentos do painel dão impressão de estar em um avião
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Só a vitória interessa
hoje ao Corinthians

Sonhando ainda com a disputa na Libertadores deste ano, Timão precisa 
vencer o Vasco, na Neo Química Arena, e torcer por tropeços dos rivais

BRASILEIRÃO

Com chances remotas de 
ir à Libertadores, o Corin-
thians encara o desespera-
do Vasco, que vem de três 
derrotas consecutivas e luta 
para fugir da zona de rebai-
xamento. O jogo será hoje, 
às 16 horas, na Neo Química 
Arena, pela penúltima rodada 
do Campeonato Brasileiro.

A derrota no clássico para 
o Santos no meio da semana 
deixou por um fio a possi-
bilidade de a equipe termi-
nar na oitava colocação, a 
última que garante um lu-
gar no torneio continental. 
E para conseguir isso, além 
de vencer os dois jogos que 
faltam, precisa também que 
o Santos não ganhe nenhu-
ma de suas partidas e que 
o Athletico-PR empate pelo 
menos uma.

O Corinthians é o atual 

décimo colocado com 49 
pontos, o Athletico é o nono, 
com 50, e o Santos, o oitavo, 
com 53. Ou seja, se a equipe 
da Vila Belmiro somar três 
pontos em um dos jogos 
acabam as possibilidades de 
o time de Vagner Mancini ir 
à Libertadores.

Caso o Santos empate as 

partidas contra Fluminense 
e Bahia e o Corinthians ven-
ça as duas partidas (o outro 
adversário será o Internacio-
nal), ambos ficarão com 55 
pontos, mas time da capital 
paulista garante o oitavo lu-
gar por ficar com mais vitó-
rias 15 a 14.

Depois da última derro-

ta, Mancini tentou manter 
a esperança. “Ainda temos 
chance, vamos brigar muito 
até o final, mas é óbvio que 
ficou mais difícil. Eu acredi-
to ainda, são seis pontos em 
disputa. Assim como o Co-
rinthians, Santos e Athletico-

-PR têm jogos difíceis”, disse 
o treinador.

Alvinegro vai enfrentar o desespero da equipe carioca

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Estadão Conteúdo

O Santos chorou muito a 
perda do título da Liberta-
dores. Voltar à competição 
virou questão de honra e a 
classificação pode vir hoje. 
Vitória sobre o Fluminense, 
às 18h15, aliada a um tropeço 
do Athletico-PR na visita ao 
Grêmio, e a equipe da Bai-
xada garantirá, ao menos, a 
oitava posição e a presença 
nas fases preliminares.

Depois de ganhar do Co-
rinthians, por 1 a 0, quar-
ta-feira, o Santos fez uma 
enorme festa e Cuca até foi 
questionado se era para tan-
to. O treinador explicou que 
para ele, deixar o clube com 
vaga na competição sul-ame-
ricana era um prêmio para 
fechar a boa passagem pelo 
clube. Ganhando o clássico 
o objetivo ficou “bem enca-
minhado”.

Cuca sai após o Brasilei-
rão e quer deixar algo a co-
memorar após frustrações 
na Copa do Brasil e na de-
cisão da Libertadores. Vol-
tar à competição, será um 
prêmio de consolação. “A 
gente ainda tem duas parti-
das difíceis antes do fim da 
temporada, começando pelo 

Santos quer garantir 
vaga na Libertadores

Na Vila

Fluminense. O nosso prin-
cipal objetivo é classificar a 
equipe para a Libertadores 
e vamos lutar com unhas e 
dentes para que a gente pos-
sa fazer outro grande jogo e 
garantir essa vaga”, enfatizou 
o lateral-direito Pará.

Após entrar no intervalo e 
jogar por apenas 17 minutos 
no clássico, voltando a sen-
tir dores musculares na coxa, 
Soteldo é a grande incógni-
ta para hoje. A chance de o 
venezuelano atuar é mínima. 
Ivonei e Jean Mota disputam 
sua vaga, com o meia saindo 
com certa vantagem. (E.C.)

SANTOS  
João Paulo; 
Pará, 
Luan Peres, 
Luiz Felipe e 
Felipe Jonatan; 
Alison, 
Sandry e 
Jean Mota (Ivonei); 
Marinho, 
Marcos Leonardo 
e Lucas Braga. 
Técnico: 
Cuca.

FLUMINENSE 
Marcos Felipe; 
Calegari, 
Nino, 
Luccas Claro e 
Egídio; 
Martinelli, 
Yago Felipe e 
Nenê; Luiz 
Henrique, 
Fred e 
Lucca. 
Técnico: 
Marcão.

SANTOS 
FLUMINENSE

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF)
HORÁRIO - 18h15
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

CORINTHIANS  
Cássio, 
Fagner, 
Jemerson,
Gil e 
Fábio Santos; 
Xavier e 
Cantillo; 
Gustavo Mosquito, 
Cazares e 
Mateus Vital; 
Léo Natel. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

VASCO
Fernando Miguel; 
Léo Matos, 
Leandro Castan, 
Marcelo Alves e 
Henrique; 
Bruno Gomes, 
Leo Gil (Andrey), 
Benítez (Carlinhos) 
e Yago Pikachu; 
Cano e 
Talles Magno 
Técnico: 
Vanderlei Luxemburgo.

CORINTHIANS 
VASCO

ÁRBITRO -Anderson Daronco (Fifa/RS).
HORÁRIO - 16 horas
LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.
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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.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer

A novela não é exibida aos domingos.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos domingos.

 Não é apenas 
por se querer 
recomeçar que a vida 
recomeça. É preciso 
ter determinação e 
querer fazer as coisas 
de maneira diferente.

É preciso mostrar 
coragem para deixar 
o que não interessa 
para trás, e revelar 
força para não 
cometer os mesmos 
erros.

Depois de cair, 

MOMENTO
especial

Recomeçar um nova vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ODINEA ZAPPILE

NORMA M. LADEIRA

DIA 22/02: MADALENA FERREIRA, LIGIA S. S. KOMATSU E 

OLAVO AP. A. D CAMARA

 Nenhuma beleza brilha mais que um 
bom coração.”

 cultura@jornaldat.com.br

falhar e tentar me 
levantar muitas vezes, 
penso que agora 
chegou o momento. 
Uma nova vida 
começa sempre que 
estamos motivados 
para mudar a direção 
do nosso caminho.
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social@moginews.com.br

Na “VIBE” de estarmos publicando mulheres que são atuantes no circuito , 
hoje já chegamos na contagem de mais de 70 nomes que aqui desfilaram e 
que estão desfilando . Bom demais poder ser porta voz de uma ação dessa 
magnitude, pois valorizar o universo feminino mostra o reflexo do empodera-
mento que toma conta da sociedade em suas diversas frentes. Em cada página 
mostrei através dos flashes pessoas de Mogi das Cruzes e Alto Tietê. De forma 
abrangente pude evidenciar no âmbito profissional, pessoal, no voluntariado 
e de tantas formas positivas nas quais cada uma mostra sua personalidade e 
modo de vida. Esta ideia veio coroar nossa visão de colunista que mesmo em 
tempos de isolamento social nos aproximamos de mulheres que saem do 
lugar comum e tem sucesso em suas realizações e feitos . Curtam !!!!

Atuantes X
Mulheres 

Bruna Camargo

Emily Lee

Mônica Valentim Ângela Custódio

Gláucia Coutinho Nathália Borges

o
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Lilian Maia 
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 Abra uma conta com a 1ª Instituição

Financeira Cooperativa do Brasil.

sicredi.com.br


