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Vencimento da primeira parcela
do IPTU tem início amanhã

A data também 
vale para o 
vencimento da 
parcela única, que 
dá direito a um 
desconto de até 
10% no valor do 
imposto.

Se algum contribuinte de Mogi 
das Cruzes ainda não recebeu o 
carnê, é possível solicitar a segun-
da via do tributo no site da Prefei-
tura ou nas unidades do Pronto 
Atendimento ao Cidadão (PAC). 
O pagamento do IPTU poderá ser 
feito em qualquer agência bancária  
do país dos seguintes bancos auto-
rizados: Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil, Santander, Itaú, Mer-
cantil do Brasil, Bradesco e Banco 
Cooperativa Sicredi, além das casas  
lotéricas, internet banking e aplicativos.  
Cidades, página 5

A avenida das Orquídeas foi apresentada como uma alternativa para a 
mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico de Mogi e do Alto 
Tietê. No entanto, segundo a ACMC, o potencial para o desenvolvimento 
econômico aliado à possibilidade logística da via, quase dois anos após 
sua abertura, não foi plenamente explorado Cidades, página 3

Economia

AV. DAS ORQUÍDEAS É APOS-
TA PARA DESENVOLVIMENTO 

Avenida tem infraestrutura ideal para receber mais empresas

Divulgação/PMMC

Digital

Juliana Rodrigues Trio lança 
novo álbum no dia 15 de Abril

Os primeiros singles do novo projeto ‘Vive’ já 
estão disponíveis no Spotify e YouTube. Página 4
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A Secretaria Municipal de Saúde repetirá hoje os dois esquemas de drive-thru, um no 
bairro do Mogilar e outro no distrito de Jundiapeba, com atendimento exclusivo para os 
idosos, além de 10 postos fixos para os profissionais da Saúde. Cidades, página 6

HOJE TEM DRIVE-THRU DA VACINAÇÃO

+ MOGI ECO TIETÊ

  Rede de esgoto é o próximo passo de 
projeto em Cesar de Souza. Cidades, página 4

Por conta da adoção na cidade 
de regras da fase vermelha do Plano 
São Paulo, a Secretaria Municipal 
de Cultura fez adequações em seu 
atendimento e também no funcio-
namento dos espaços municipais 
de cultura. O atendimento presen-
cial na sede da Secretaria deixa de 
acontecer pelos próximos dias e 
as agendas nos espaços também 
estão temporariamente suspensas. 
Cidades, página 3

Fase vermelha
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VÍTIMAS INDIRETAS
Durante a semana passada, os mem-
bros da Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes também relata-
ram casos fatais causados de ma-
neira indireta pela Covid-19 no mu-
nicípio. Segundo os parlamentares, 
em ao menos duas ocasiões, pes-
soas próximas aos seus gabinetes 
não conseguiram receber o atendi-
mento necessário por falta de leitos 
na rede de Saúde do município, tanto 
particular quanto pública, uma vez 
que todos os leitos estão ocupados 
pelo novo coronavírus.

LUTO
O prefeito de Mogi, Caio Cunha, pres-
tou homenagens à memória de Jorge 
Luis Coelho, servidor municipal da 
Secretaria de Agricultura, que fale-
ceu por complicações da Covid-19. 
Cunha o descreveu como “um pro-
fissional ímpar, que propôs diversos 
projetos ao Mercado do Produtor e 
iniciativas aos agricultores”. 

VAGAS PARA CURSOS
A Secretaria de Educação de Mogi 
das Cruzes abrirá, a partir de am-
nhã, inscrições para 512 vagas em 
18 cursos gratuitos on-line em par-

ceria com o Sebrae-SP. Os cursos 
serão ministrados pelo Senac e Se-
nai e fazem parte do programa Em-
preenda Rápido, do Sebrae-SP. Po-
dem se inscrever mogianos a partir 
dos 18 anos.

COMO FUNCIONA
Os cursos serão divididos em cin-
co eixos: Vendas e Trademarketing, 
Marketing Digital, Estética e Bele-
za, Alimentação e Iluminação e ins-
talações elétricas. A carga horária 
média é de 20 horas. A programação 
completa com as datas dos cursos e 
horários pode ser conferida no site 
da Prefeitura de Mogi das Cruzes. 
Para mais informações, o e-mail 
da Escola de Empreendedorismo e 
Inovação é escoladeinovacao@se-
-pmmc.com.br

TELEMEDICINA
A telemedicina se popularizou neste 
período de pandemia e, estudos rea-
lizados pela Global Market Insights, 
projetaram que o mercado mundial 
irá expandir para US$131 bilhões. A 
taxa de crescimento anual, de 19%, 
será impulsionada pela ampliação 
da rede de telecomunicações e pe-
las iniciativas dos governos.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

O que nos espera?

Q
uando pensamos que a o pior 
da pandemia de coronavírus já 
havia ficado para trás, lá pelos 
meados do ano passado, eis que 

a doença        mostra que não respeita opi-
niões, religiões, ideais políticos e divisas. Na 
verdade, a Covid-19 não está nem aí para a 
gente. O mais triste é que parece que temos 
o mesmo sentimento em relação a ela. 

Altos índices de mortes e internações se 
mostram tão ou mais preocupantes do que 
vimos no inverno passado, entretanto, temos 
a vacina, que é aplicada a conta gotas na po-
pulação, porém, aquelas medidas de restri-
ções que haviam sido aplicadas em 2020 e 
que parecem ter ajudado a achatar a curva 
de óbitos e internações, não estão mais sen-
do respeitadas. 

Na quinta-feira passada, um dia após ter 
decretado o retorno da fase vermelha do Plano 
São Paulo, a gestão Doria ameaçou os prefei-
tos que não cumprirem a determinação es-
tadual e prometeu levar o caso ao Ministério 
Público. A situação pode ser levada à Justiça, 
tudo o que não precisamos. Por outro lado, 
o governo estadual falha em não apressar a 

abertura de leitos. O Alto Tietê está sofrendo 
com isso, já que a promessa de abertura de 70 
leitos bancados pelo Palácio dos Bandeiran-
tes deve ocorrer somente em duas semanas. É 
muito tempo para abrandar a situação à beira 
do colapso que estamos vivendo. O próprio 
presidente do Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), 
e prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), 
destacou que em 15 dias a situação poderá 
estar pior do que agora. Condemat e gover-
no do Estado, que sempre caminharam a pari 
passu para enfrentar o problema, mostram 
sinais de desentendimento. Na quinta-feira 
passada, o consórcio regional havia afirma-
do na que o Estado pouca apoia o Alto Tietê 
na abertura de leitos. Soma-se a tudo isso à 
despreocupação que parte da população tem 
com a pandemia - isso se mostra claro ao fre-
quentar feiras livres, onde é possível ver fei-
rantes e consumidores sem máscaras. Este é 
apenas um exemplo. 

Dias sombrios ainda estão por vir e se po-
pulação e autoridades não estiverem prepa-
rados, a batalha contra o vírus poderá ser 
ainda mais mortal. 

Em 1939, a Guerra Civil 
Espanhola estava chegando 
vitoriosa ao fim pelos nacio-
nalistas, sob o comando do 
general Francisco Franco. O 
general Mola, em reunião, 
preparava o ataque à Ma-
drid com quatro colunas de 
tropas prontas para tomar a 
cidade, quando alguém lhe 
perguntou qual delas seria a 
primeira a atacar. A resposta 
estranha, curta e mundial-
mente famosa foi: “A quinta”. 

O general não tinha como 
mais importante a sua linha 
de ataque fora da cidade, 
mas, sim, os simpatizantes 
dentro dela. Desde então o 
termo “quinta coluna” pas-
sou a significar aqueles que 
simpatizam com um invasor 
e o ajudam do lado de den-
tro. Quinta coluna, dentro 
do cristianismo, é formada 

A grande apostasia

ARTIGO
Mauro Jordão

por aqueles que de modo 
dissimulado convivem com 
os cristãos espalhando entre 
eles um novo evangelho an-
tibíblico, denominado pela 
Igreja como apostasia. 

Paulo, em sua época, alertou 
pessoalmente e por cartas às 
igrejas do risco da doutrina 
ser deformada por esses fal-
sos ensinamentos, precisan-
do ter, em muitas ocasiões, 
perante a igreja, acalorados 
debates com esses falsos mes-
tres em defesa da Verdade. 

No Oriente, radicais Is-
lâmicos promovem uma 
guerra sangrenta e selvagem 
para estabelecer um califa-
do, e implantar o islamismo 
como religião  mundial.. No 
Ocidente, uma guerra filo-
sófica tenta remover toda 
influência de uma religião: 
o cristianismo. A guerra no 

Oriente é para estabelecer 
uma religião e a guerra no 
Ocidente é para erradicar 
uma religião. 

O secularismo e o huma-
nismo cobriram com um véu 
de miopia espiritual a verda-
de e a mentira borrando o 
discernimento entre o certo 
e o errado: O mal não é tão 
mau assim, e o bem não é 
tão bom assim. No mundo 
pós-moderno, de fora, o cris-
tianismo tem sido encurra-
lado pelos ateus que usam a 
espada da razão para tentar 
ferir de morte a fé. 

Teólogos liberais e falsos 
mestres, de dentro, enfra-
quecem e até negam a dou-
trina e a moral cristã. Esse 
câncer denominado liber-
dade de expressão teológica, 
está corroendo o coração do 
cristianismo bíblico através 
da apostasia.

José Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com
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Comissão analisa documentação 

de inscritos no Concidade
As entidades da sociedade 

civil que se inscreveram 
para a eleição do Conselho 
Municipal da Cidade de Mogi 
das Cruzes (Concidade) 
tiveram a documentação 
analisada pela Comissão 
de Pleito e o resultado 
pode ser conferido no site 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, ao lado das demais 
resoluções da eleição https://
www.mogidascruzes.sp.gov.
br/pagina/conselho-da-cidade/
publicacoes. 

O material também 
pode ser visto no quadro 
de editais do Prédio 1 da 
Administração Municipal 
(avenida Narciso Yague 
Guimarães, 277).

Até amanhã, as entidades 
não habilitadas poderão 
interpor recursos à Co-
missão de Pleito, de forma 
presencial ou pelo e-mail 
concidade@pmmc.com.
br. Já na sexta-feira, serão 
publicados os recursos 
deferidos e indeferidos no 
site e no quadro de editais. 

Eleição

A eleição acontecerá no 
próximo sábado e indicará 
representantes da socie-
dade civil para a gestão 
2021-2022.

O secretário municipal 
de Planejamento e Urba-
nismo, Claudio de Faria 
Rodrigues, comentou que 
todas as etapas do processo 
eleitoral estão correndo 
bem, o que demonstra 
o interesse da sociedade 
mogiana em participar da 
eleição e principalmente do 
processo de construção do 
futuro de Mogi das Cruzes. 

“A participação popular é um 
dos pilares do Concidade 
e a atuação do Conselho 
é fundamental para o pla-
nejamento de uma cidade 
mais humana, sustentável e 
organizada”, afirmou.

Representantes
O Conselho Municipal da 

Cidade de Mogi das Cruzes 
(Concidade) elegerá 14 re-
presentantes titulares e 14 
representantes suplentes da 

sociedade civil, por meio de 
entidades de cada segmento. 
Serão cinco titulares e cinco 
suplentes representantes 
dos movimentos sociais e 
populares; dois titulares e 
dois suplentes das entidades 
sindicais dos trabalhado-
res; dois titulares e dois 
suplentes das entidades 
empresariais relacionadas à 
produção e ao financiamento 
do desenvolvimento urbano; 
quatro titulares e quatro 
suplentes das entidades 
profissionais, acadêmicas 
e de pesquisa e conselhos 
de classe; e um titular e um 
suplente de organizações 
não governamentais.

Os representantes de cada 
área só poderão participar 
e votar no seu respectivo 
segmento. Por conta da 
pandemia, o processo elei-
toral poderá ser realizado 
de forma remota ou presen-
cial, devendo ser definido 
previamente e de comum 
acordo pelos participantes 
de cada setor.

Avenida das Orquídeas espera 
novos investimentos em 2021

Via oferece potencial para desenvolvimento, mas conjuntura econômica dificulta instalação de novas indústrias

ECONOMIA

A avenida das Orquídeas, 
inaugurada em julho de 2019, 
foi apresentada na época 
como uma alternativa para 
a mobilidade urbana e o 
desenvolvimento econômico 
de Mogi das Cruzes e do Alto 
Tietê. A via, que possui 3,5 
quilômetros de extensão e 
é parte do Corredor Leste-

-Oeste, aguarda a melhoria 
da conjuntura econômica 
para expandir seu potencial 
de crescimento, com a atua-
ção do Poder Público e de 
entidades da sociedade civil.

A via foi aberta como alterna-
tiva para o tráfego de veículos 
pela rodovia Henrique Eroles 
(SP-66) e avenida Francisco 
Ferreira Lopes, no distrito de 
Braz Cubas. A nova avenida 
liga Mogi com a cidade de 
Suzano pelas avenidas Jorge 
Bei Maluf e Major Pinheiro 
Fróes, possibilitando um acesso 
direto até o rodoanel Mário 
Covas, no limite entre os 
municípios de Suzano e Poá.

No entanto, segundo a 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
o potencial para o desenvol-
vimento econômico aliado 
à possibilidade logística da 
via, quase dois anos após sua 
abertura, não foi plenamente 
explorado, por uma série 
de fatores. “O crescimento 
econômico da região, embora 
tenha sido notado a partir da 
abertura da avenida, esteve 
abaixo do esperado devido à 
própria conjuntura nacional e 
internacional pela pandemia 
do coronavírus em 2020, 
além de questões de cunho 
tributário, como a alíquota 
do Imposto Sobre Serviços 
(ISS)”, explicou Fádua Sleiman, 
presidente da ACMC.

A dirigente explica que a 
entidade foi consultada por 
empresários dos setores de 
logística e vestuário, que mos-
traram interesse em instalar 
unidades na região. “Recebe-
mos em 2020 propostas para 
a instalação, mas a partir de 
março a retração da economia 

foi sentida em todos os setores. 
Vemos espaço para o cresci-
mento no segundo semestre 
deste ano, com os protocolos 
de retomada da atividade 
econômica e a vacinação, e 
estamos ao mesmo tempo 
buscando novas parcerias 

e trabalhando com o Poder 
Público para dar condições 
adequadas para a vinda das 
empresas”, afirmou Fádua.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, corrobora a visão da 

avenida das Orquídeas como 
um novo eixo de desenvolvi-
mento para a cidade. “O papel 
da Prefeitura é fomentar este 
desenvolvimento de maneira 
sustentável, colaborando 
para a geração de empregos 
e mais renda para a cidade. 

A secretaria lembra ainda 
que o trecho possui uma 
infraestrutura adequada para 
o escoamento de produtos e 
para a chegada de matérias-

-primas, sendo uma opção 
importante de ligação entre 
Mogi e o Rodoanel, além 
de dar acesso à Via Perime-
tral e, dela, para as rodovias 
Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga”, 
concluiu em nota.

A Prefeitura de Suzano, 
por sua vez, informou que 
as Pastas de Planejamento 
Urbano e Habitação e de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana estão elaborando 
um estudo técnico para a 
viabilidade da duplicação das 
pistas nas avenidas Jorge Bei 
Maluf e Major Pinheiro Fróes. 

“A previsão é de que este 
levantamento seja concluído 
ainda neste semestre, porém 
a execução de um possível 
projeto dependerá de uma 
futura dotação orçamentá-
ria para esta finalidade em 
parceria com os governos 
estadual e federal”, apontou. 

André Diniz

Avenida das Orquídeas tem infraestrutura ideal para receber mais empresas

Divulgação/PMMC

Agendas e atendimentos 
são suspensos na cidade

Por conta da adoção na 
cidade de regras da fase ver-
melha, medida essa tomada 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes após a constatação 
da alta taxa de ocupação de 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) no município, 
a Secretaria Municipal de 
Cultura fez adequações em 
seu atendimento e também no 
funcionamento dos espaços 
municipais de cultura. O 
atendimento presencial na 
sede da Secretaria deixa de 
acontecer pelos próximos 
dias e as agendas nos espaços 
também estão temporaria-
mente suspensas.

O público que precisar de 
atendimento junto à Secre-
taria de Cultura deve entrar 
em contato por meio do 
WhatsApp  96567-0933 ou 
pelo e-mail culturamogi@
pmmc.com.br. Há também 
encontros do programa Diá-
logo Aberto previamente 
agendados para esta semana, 
que agora devem acontecer 
de forma remota. Já sobre 

Secretaria de Cultura

as agendas nos espaços, im-
portante lembrar que eram 
majoritariamente gravações 
de artistas contemplados 
pela Lei Aldir Blanc, mar-
cadas já tendo em vista a 
situação pandêmica e que 
já não permitiram, portanto, 
a presença de plateia.

As adequações serão man-
tidas até que a situação seja 

reavaliada, o que está previsto 
para acontecer na próxima 
segunda-feira. Vale lembrar 
que a reavaliação é feita com 
base na evolução diária dos 
números, em especial a taxa 
de ocupação de leitos hos-
pitalares e todo o trabalho 
é capitaneado pelo Comitê 
Gestor de Retomada Gradativa 
de Atividades Econômicas.

Atendimento deverá ser feito por meio de WhatsApp

Mogi News/Arquivo
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O Juliana Rodrigues Trio, 
formado por Juliana Rodrigues 
(piano) Abner Paul (bateria) 
e João Benjamin (baixo), está 
com um novo projeto: o ál-
bum ‘Vive’. Com lançamento 
digital previsto para 15 de 
abril, os primeiros singles já 
estão disponíveis no Spotify 
e YouTube.

Está em uma poesia de 
Juliana, que nasceu em Mogi 
das Cruzes, estudou no Con-
servatório Souza Lima, na 
Escola de Música do Estado 
de São Paulo (Emesp) e no 
Newpark Music Centre, na 
Irlanda- uma das inspirações 
para a concepção do álbum.

“Tão relativo o tempo para 
quê se ater tanto a um mero 
marco? Para quê medir tanto 
quando foi, se já foi, se já é? 
Vive.”, é o que dizia o poema 
escrito originalmente para 

Juliana Rodrigues Trio toca a complexidade da vida em álbum
Lançamento

já tinham sido apresentadas 
ao público. Quando foram 
gravar, porém, os músicos 
decidiram expandir a ideia, 
e iniciaram a configuração 
de um disco inteiro.

em ‘Vive’.
Tudo aconteceu de forma 

natural. Juliana tinha crédito 
de algumas horas no estúdio 
Arsis, em São Paulo, e decidiu 
registrar as três canções que 

acompanhar a faixa ‘Afrinco’, 
do CD de estreia do trio, 
‘Mnemosine’, de 2017. 

Um ano depois do lança-
mento, Juliana estreou no 
palco do Instrumental Sesc 
Brasil. E dois anos depois 
participou com os compa-
nheiros Abner e João, do 
‘Festival Internacional Jazz al 
Este’, realizado no Paraguai.

As experiências vividas du-
rante a turnê no país vizinho 
levaram a concepção de ‘Vive’. 
Afinal, seja no estúdio ou no 
palco, o trio sempre dá espaço 
para a experimentação, para a 
liberdade. Para a criatividade.

Juliana, Abner e João tes-
taram, no palco, novas faixas. 
Alguns exemplos são ‘Entre 
as Estrelas e o Chão’, ‘Quatro 
por Meia Dúzia’, ‘Afro BA’ e 
também uma série de im-
provisos que foram incluídos 

“As músicas se transformaram 
bastante”, explicou a pianista, 
que enxerga no novo trabalho 
uma metáfora para a vida. “A 
gente entendeu que é tudo 
um processo, e que a cada 
momento estamos em partes 
diferentes dele” afirmou. 

Essa é apenas uma das 
várias reflexões que permeiam 
a obra. Todas as composições 
têm raízes em questionamen-
tos complexos e por vezes 
pessoais. Há, por exemplo, 
dois improvisos - ‘Camarim, 
figurino e cenário’ e ‘Como 
fosse a cura’ - feitos por Juliana 
em homenagem a sua mãe, 
Roselene.

Com duas faixas carregadas 
de sentimento, ‘Vive’ já tinha 
cinco músicas. Outro experi-
mento que vinha dos palcos, 
‘Mataram Mais Uma de Nós’, 
foi adicionado. E então já eram 

seis. Mas ter solos apenas de 
Juliana não parecia justo, e 
ela convidou os demais in-
tegrantes a partilharem suas 
emoções. “Sempre digo que 
amo tocar minhas músicas, 
mas odiaria tocar somente as 
minhas”, declarou a artista. O 
resultado pode ser ouvido em 
‘Sol’, com a bateria e a kalimba 
de Abner Paul, e ‘Pro João’, 
com o baixo de João. 

‘Vive’, foi contemplado com 
recursos da Lei Aldir Blanc 
em sua versão física. Com 
os recursos repassados pelo 
governo federal, 300 cópias 
serão prensadas em breve.

Até o dia 15 de abril, quando 
o álbum será disponibilizado 
na íntegra nas plataformas 
digitais, diversos materiais 
serão lançados nas redes 
sociais (YouTube, Facebook e 
Instagram) de Juliana Rodrigues. 

Plataformas digitais recebem novo projeto no dia 15/04

Divulgação

Licitação do Projeto + Mogi 
Eco Tietê está em andamento

Até o momento foram aprovadas as licitações de dois parques. As obras serão concluídas em até 18 meses 

DESENVOLVIMENTO

Considerado como um 
dos mais ambiciosos proje-
tos urbanísticos da história 
recente de Mogi das Cruzes, 
o “Projeto + Mogi EcoTietê” 
segue aguardando novos 
desdobramentos para suas 
novas etapas, sendo uma delas 
a da reformulação da Estação 
de Tratamento de Esgoto 
Leste (ETE-Leste). O total 
de investimentos previstos 
para todo o programa é de 
aproximadamente R$361 
milhões.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, o processo 
licitatório para a melhoria e 
ampliação da ETE-Leste segue 
em andamento, com uma 
previsão de investimento de 
R$45,7 milhões e um prazo 
de construção de até três anos 
para a obra. A obra prevê 
a ampliação da capacidade 
de processamento de esgoto 
na instalação, que passará 
de 142 para 460 litros por 
segundo.

As obras da nova estação 
de esgoto fazem parte do 
eixo de saneamento bá-
sico do programa + Mogi 
EcoTietê. O eixo também 
prevê a recuperação de dois 
córregos - dos Corvos e 
Lavapés, além da instalação 
de novas redes de água e 

esgoto na região de Cézar 
de Souza, totalizando R$145 
milhões na previsão original 
do projeto.

Até o momento, foram 
aprovadas as licitações de 
dois parques municipais - o 
Antonio de Almeida (R$10,8 
milhões) e Francisco Rodrigues 

Filho (R$4,5 milhões). As 
obras, que fazem parte do eixo 
socioambiental do projeto, 
deverão ser concluídas em 
um prazo de 12 a 18 meses.

Para o futuro, estão previstas 
obras do chamado “eixo de 
mobilidade e desenvolvimento 
urbano”, que incluem a criação 

de um corredor ambiental 
ecossustentável (Caes), de 
aproximadamente 6 km de 
extensão, além de 30 quilô-
metros de ciclovias e uma 
passarela sobre o rio Tietê, a 
um custo total de R$143,9 
milhões no projeto inicial, 
bem como R$ 61,3 milhões 

para gestão, desapropriação 
de terrenos e outras despesas 
que viabilizarão o projeto. 
Todas as verbas, aprovadas 
junto à Cooperação Andina 
de Fomento (CAF), finan-
ciadora do projeto, serão 
liberadas conforme forem 
realizados os certames de 

licitação. 
A iniciativa, que teve início 

em 2018, chegou a receber 
críticas do prefeito Caio 
Cunha (Pode) na época 
em que era vereador. “O 
diálogo, a transparência e 
a participação são marcas 
primordiais da atual ges-
tão. Todos os projetos estão 
sendo debatidos de forma 
intensa, com o objetivo de 
assegurar resultados efeti-
vos, sempre com eficiência, 
sustentabilidade e visando 
o interesse das pessoas”, 
afirmou a Administração 
Municipal em nota.

A municipalidade reforça 
a importância do projeto, e 
ressalta o compromisso do 
atual gabinete de secretá-
rios com a viabilidade do 
+ Mogi EcoTietê. “O time 
de secretários municipais 
está debruçado em cada 
eixo do programa com o 
objetivo de melhorar ainda 
mais as propostas”, concluiu 
em nota.

No dia 23 de junho de 2020, 
o Senado Federal aprovou o 
projeto que permite que Mogi 
das Cruzes assine o contrato 
de financiamento com o CAF, 
o Banco de Desenvolvimento 
da América Latina, para as 
obras do Programa + Mogi 
que promete ser a maior 
intervenção urbana. 

André Diniz

Projeto em Cezar de Souza, onde terá a maior intervenção urbana, passa por reformulação na rede de esgoto

Mogi News;Arquivo
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APAE passa a receber doação 
de Nota Fiscal Paulista

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cruzes 
passa a receber a doação de 
Nota Fiscal Paulista por meio 
de aplicativo. Qualquer pessoa 
pode doar os cupons fiscais 
das compras que realizar. O 
primeiro passo é baixar o 
aplicativo da Soulcial.

Para contribuir e doar 
de forma rápida e sem bu-
rocracias, basta baixar o 
aplicativo no celular ou no 
próprio computador (https://
app.soulcial.com.br/tabs/
tab1). O segundo passo 
é se cadastrar, escolher a 
Apae de Mogi das Cruzes 
para a doação e começar 
a colaborar. Ao escolher o 
nome da instituição, ela já 
ficará cadastrada.

A CEO da Soulcial, Julia-
na Bertin Teixeira, explica 
o processo para doar os 
cupons fiscais: “A Apae de 
Mogi das Cruzes possui um 
link e QR Code exclusivos, 
assim as pessoas baixam 
o app e a instituição fica 

Soulcial

pré-selecionada. Ao efetuar 
o pagamento da compra, 
peça o cupom fiscal sem 
CPF, entre no aplicativo (já 
baixado), clique no botão 
‘doar’ e aponte para o QR 
Code do cupom. Em seguida, 
selecione a categoria da com-
pra, a instituição e confirme. 
Pronto, a doação está feita. 
Para a Soulcial é um honra 
e prazer poder facilitar e 
impulsionar esse meio de 
captação de recursos”.

Atualmente, a instituiçao 
possui uma série de recebi-
mento de doações, e uma 
delas é a captação por meio 
da doação de cupons fiscais. 

O presidente da instituição, 
João Anatalino ressalta a im-
portância da parceria com a 
Soulcial: “O uso do aplicativo 
irá facilitar aos doadores a 
destinação desses recursos 
para a entidade, pois essa 
ferramenta está bem acessí-
vel e funcional. Essa ajuda 
é muito importante para 
que a Apae possa continuar 
prestando os seus serviços, 
com a mesma qualidade de 
sempre, à comunidade.

A Apae, com 52 anos de 
fundação e a certificação 
ISO 9001, é uma instituição 
sem fins lucrativos, com 
serviços prestados aos mo-
radores de Mogi das Cru-
zes e de outras cidades da 
região, como Guararema, 
Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Poá. A Organização atende, 
atualmente, 680 pessoas 
com deficiência múltipla 
e intelectual e Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
bem como suas famílias, nas 
áreas da Educação, Saúde e 
Assistência Social.

Qualquer pessoa 
pode doar os cupons 
das compras que 
realizar;  primeiro 
passo é baixar o APP

Primeira parcela do IPTU 2021 
vence a partir de segunda-feira

As datas também valem para vencimento da parcela única, que dá direito a um desconto de até 10% no valor

TRIBUTO

A primeira parcela do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) de 2021 vence a partir 
da próxima segunda, terça e 
quarta-feira, dependendo do 
endereço do imóvel e conforme 
informado no carnê. As datas 
também valem para venci-
mento da parcela única, que 
dá direito a um desconto de 
até 10% no valor do imposto. 

Se algum contribuinte ainda 
não recebeu o carnê, é pos-
sível solicitar a segunda via 
no site da Prefeitura https://
www.mogidascruzes.sp.gov.
br/servico/impostos-e-taxas/
iptu-2-via-de-conta  ou nas 
unidades do Pronto Aten-
dimento ao Cidadão (PAC).

O pagamento do IPTU 
poderá ser feito em qualquer 
agência bancária do país dos 
seguintes bancos autorizados: 
Caixa Econômica Federal, Ban-
co do Brasil, Santander, Itaú, 
Mercantil do Brasil, Bradesco 
e Banco Cooperativa Sicredi, 
além das casas lotéricas, in-
ternet banking e aplicativos.

O pagamento à vista possi-
bilita um abatimento de 5%, 

mas quem estava em dia com 
o tributo até 1º de novembro 
de 2020 tem direito a mais 
5%, totalizando a dedução 
de 10%.

Quem optar pelo parce-
lamento poderá dividir em 

até dez vezes, de março a 
dezembro. As datas específicas 
de vencimento são informa-
das nas folhas dos carnês e 
também estão disponíveis 
no site https://www.mogidas-
cruzes.sp.gov.br/public/site/

doc/20210114174645600 
09fa57d0b0.pdf.

Elas variam de acordo com 
o CEP da propriedade para 
organizar os dias de pagamento 
e evitar longas filas em agências 
bancárias e casas lotéricas.

Caso necessário, para im-
primir a segunda via das par-
celas, neste site, é necessário 
preencher o formulário com 
os dados do imóvel (que 
constam da primeira página 
do carnê do IPTU dos anos 

anteriores) e o número do 
CPF do proprietário. 

Para saber sobre o serviço, 
acesse https://www.mogi-
dascruzes.sp.gov.br/servico/
impostos-e-taxas/iptu-2-via-

-de-conta. Se preferir, o con-
tribuinte também pode acessar 
a Carta de Serviços, na opção 

“Impostos e Taxas” e depois 
“IPTU: 2ª via de conta”.

Não houve aumento real de 
IPTU em 2021 – apenas uma 
atualização inflacionária de 
3,92%, que se faz necessária 
para cumprimento da legis-
lação em vigor e das metas 
orçamentárias estabelecidas 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Pagamento do tributo poderá ser feito na semana que vem em qualquer agência bancária autorizada do país

Divulgação/PMMC

Contribuinte que 
ainda não recebeu o 
carnê, pode solicitar 
a segunda via no site 
da Prefeitura

Semae conclui substituição e 
reparo de tampões de esgoto

Equipes do Semae con-
cluíram, ontem, o reparo e 
substituição de tampões da 
rede de esgoto na avenida 
Ricieri José Marcatto, em Cezar 
de Souza. As tampas haviam 
sido danificadas no período 
de chuvas do início do ano, 
devido a ligações irregulares de 
drenagem de água da chuva no 
sistema de esgotamento. Além 
da manutenção, a autarquia 
fez adaptações e reforços na 
estrutura para diminuir as 
chances de o problema voltar 
a ocorrer.

O Semae reitera as orien-
tações aos moradores para a 
correta separação dos sistemas 
de drenagem e de esgoto 
nas residências. O aumento 
das chuvas no início do ano 
também eleva a necessidade 
de manutenção no sistema, 
devido ao acúmulo de terra que 
é levada pelas águas pluviais 
para dentro das tubulações. 
Nenhuma rede de esgoto está 
projetada para receber água 
da chuva.

O normal é que as calhas 

Manutenção

conduzam a água da chuva 
para as guias nas ruas, de onde 
segue para as bocas de lobo e 
galerias e, na sequência, até 
os córregos e rios da cidade.

Misturar as redes pode 
ocasionar vazamentos em 
tampões e entupimentos de 
tubulação. Outro tipo de ocor-
rência comum é o retorno de 
esgoto para dentro das casas. 
A Divisão de Manutenção de 
Redes de Esgoto informou que 
nesta época do ano aumenta 

muito a demanda de manu-
tenção e há a necessidade de 
hidrojateamento (limpeza com 
uso de jatos d’água).

Esta solução é apenas emer-
gencial. Para resolver o problema 
é necessário que os moradores 
façam uma verificação do 
sistema de escoamento de sua 
residência. Outro problema 
é o lançamento de materiais 
sólidos no sistema de esgoto, 
como gordura solidificada, 
pedras, pedaços objetos.

Obras foram feitas na Ricieri Marcatto, em Cezar de Souza

Divulgação/PMMC
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A EDP atendeu em 2020 
421 ocorrências relaciona-
das a pipas na rede elétrica, 
em Mogi das Cruzes. A 
distribuidora alerta que o 
contato das pipas com a 
rede elétrica pode causar 
acidentes graves, além da 
interrupção do fornecimento 
de energia.

No Alto Tietê, houve 
um aumento expressivo de 
ocorrências. Foram atendidos 
2.877 casos, 21% a mais 
comparado ao ano anterior.

A energia elétrica se tornou 
ainda mais essencial neste 
contexto de pandemia  da 
Covid-19 e o impacto da 
interrupção do fornecimen-
to mais preocupante, seja 
para residências, hospitais, 
centros médicos, locais de 
armazenamento e aplicação 
de vacinas ou unidades de 
serviço essencial.  Com isso, 
a EDP reforça o alerta sobre 
os riscos da soltura de pipa 
próxima das redes elétricas.

Além do impacto ao for-
necimento de energia, esta 

Mogi registra 421 ocorrências
de pipas na rede elétrica em 2020

EDP

o ideal é que as crianças 
façam brincadeiras dentro de 
casa, mas caso optem pela 
pipa, é muito importante 
que a atividade seja feita 
de forma segura, longe da 
rede elétrica. “Sempre tra-
balhamos para restabelecer 
o fornecimento de energia 
o mais rápido possível, mas 
nossa preocupação maior 
é com a segurança. Para 
a soltura de pipas o reco-
mendado é buscar espaços 
abertos, como parques e 
campos onde não exista 
o risco de contato com os 
fios de energia”, finalizou 
Afonso.

Para conscientizar a po-
pulação e orientar crianças e 
adultos sobre como reduzir 
os riscos na hora de brincar, 
a EDP realiza projetos com 
as comunidades dos muni-
cípios onde a concessionária 
atua. Mais informações so-
bre segurança com energia 
elétrica podem ser acessadas 
no site www.edp.com.br/
seguranca.

desde danos materiais, até 
queimaduras, amputação de 
membros ou levar ao óbito. 
As pessoas nunca devem 
intervir na rede elétrica. 
A EDP deve ser acionada 
imediatamente e equipes 
técnicas são deslocadas para 
fazer a limpeza da fiação e 
restabelecer o fornecimento 
de energia” ressaltou Afonso 
Celso, gestor de operação 
da EDP.

 Com o isolamento social, 

atividade se feita próxima 
ao sistema elétrico traz 
outra grande preocupação: 
o risco de graves acidentes. 
As linhas de pipas com ce-
rol ou produtos cortantes 
causam desligamentos ao 
romper os cabos de energia 
e, também, podem provocar 
curtos-circuitos, ao ficarem 
presas na fiação e serem pu-
xadas.  “Um curto-circuito 
ocasionado por pipas na 
rede elétrica pode provocar 

Saiba mais

MUNICÍPIOS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS

ITAQUAQUECETUBA 902

SUZANO 790

MOGI DAS CRUZES 421

FERRAZ DE 
VASCONCELOS

403

POA 307

BIRITIBA MIRIM 34

GUARAREMA 11

PIB mogiano cresceu 112,6% 
de 2008 a 2018, aponta Seade

Valor contabilizado passou de R$ 7.236.798 (R$ 19.234 per capita) para R$ 15.386.499 (R$ 34.704 per capita)

DESENVOLVIMENTO

O Produto Interno Bruto 
(PIB) de Mogi das Cruzes 
cresceu 112,6% entre 2008 
e 2018. De acordo com a 
mais recente atualização da 
Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Seade), 
a década analisada saltou de 
R$ 7.236.798 (R$ 19.234 per 
capita) para R$ 15.386.499 
(R$ 34.704 per capita). O supe-
rávit está entre os três maiores 
do G5 – conjunto das cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê.

Para o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Gabriel Bastianelli, o 
crescimento do PIB no mu-
nicípio e o fato de haver um 
aumento do valor per capita 
é um movimento positivo. 
O responsável pela Pasta 
também apontou caminhos 
dar continuidade ao aumento.

“Para esse crescimento ser 
sustentável, o desenvolvi-
mento da cidade deve aliar 
a formação de mão de obra 

qualificada e a geração de 
empregos de qualidade, que 
trazem boa remuneração 
para a população”, explicou 
Bastianelli.

O secretário acrescentou 
que o plano da administração 
municipal visa uma política 
pública intersetorial que leve 
o trabalho de empregabilidade 
para além do oferecimento 
de vagas, alcançando também 
a capacitação dos mogianos. 
Com isso, o crescimento 
da cidade irá promover o 
encontro da mão de obra 
qualificada com as necessi-
dades das empresas, seja as 
que já estão no município, 
as que planejam expansão 
ou as que virão para Mogi.

“Isso gera um círculo virtuoso 
de desenvolvimento econô-
mico, com reflexos positivos 
para o comércio, serviços e 
indústria. Para a população, 
as consequências diretas são 
a melhoria de sua qualidade 
de vida, do poder de compra 
e do acesso a bens e serviços”, 
completou o chefe da Pasta.

Um dos mais importantes 
indicadores econômicos, o PIB 
apresenta a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
em uma área geográfica. Por 
meio dele é possível verificar 
detalhes da dinâmica e medir 
a atividade econômica de um 

município, Estado ou país.
Por sua vez, o PIB per capita 

dá indícios da qualidade e do 
padrão de vida da população, 
uma vez que é resultado 
do valor total do indicador 
dividido pelo número de 
habitantes da área.

Alto Tietê
Outras cidades do G5 tam-

bém apresentaram crescimento 
significativo do PIB, algumas 
até superaram o índice de 
Mogi. É o caso de Suzano 
que, em 2008, tinha PIB de 
R$ 6.300.797 (R$ 24.608 

per capita) e, em dez anos, 
aumentou 76,9%, atingindo 
R$ 11.147.866 (R$ 37.619 
per capita).

Poá também conseguiu 
um PIB per capita elevado. 
Em 2008, a cidade registrava  
R$ 3.441.498 (R$ 33.106 per 
capita); na última atualiza-
ção esse valor subiu 35,4%, 
uma elevação que alcançou  
R$ 4.660.371 (R$ 36.577 
per capita) em 2018.

Com indicadores menores, 
Itaquaquecetuba, que regis-
trava um PIB de R$ 2.452.457 
(R$ 7.864 per capita) em 
2008, cresceu 194,1%. Em 
2018, a cidade chegou ao 
valor de R$ 7.212.560 
(R$ 19.402 per capita). 

Com o menor indicador do 
G5 surge Ferraz de Vasconcelos. 
Há 12 anos, seu PIB era de 
R$ 1.353.555 (R$ 8.298 per 
capita) e, mesmo crescendo 
131,8% em dez anos, o in-
dicador ainda está distante 
dos vizinhos: R$ 3.137.940 
(R$ 15.735 per capita).

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Indústria, comércio e serviços compõem o fator econômico representado pelo PIB

Divulgação

A Secretaria Municipal 
de Saúde repetirá hoje os 
esquemas de drive-thru 
para complementar a va-
cinação  contra a Covid-19 
de idosos com 85 anos ou 
mais e para trabalhadores 
da saúde. Foram preparados 
dois drives-thrus, um no 
bairro do Mogilar e outro 
no distrito de Jundiapeba, 
com atendimento exclusivo 
para os idosos, além de 10 
postos fixos para os pro-
fissionais da Saúde.

 O horário de atendi-
mento será das 8 às 15 
horas e os documentos 
obrigatórios são CPF, RG 
(ou documento com foto) e 
comprovante da vacinação 
na primeira dose. Em caso 
de perda do comprovante, 
será necessário imprimir 
segunda via no aplicativo 

“Poupatempo Digital”.
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes está aplicando a 2ª 
dose da Coronavac para 
idosos com 85 anos ou 
mais e para trabalhadores 
da saúde vacinados entre 

Mogi promove drive-
thru para vacinação

Covid-19

os dias 6 e 12 de fevereiro 
(1ª dose). O município 
recebeu novas grades na 
quinta-feira passada e am-
pliou o atendimento para 
o público da segunda dose.

Com base nas primeiras 
doses aplicadas, a expectativa 
é que cerca de 5 mil pessoas 
sejam vacinadas contra o 
coronavírus  neste final de 
semana (3 mil idosos e 2 
mil trabalhadores de saúde). 
Para atender à demanda 
ontem também foram rea-
lizados dois drives-thrus

Primeira Dose
A retomada da aplica-

ção da primeira dose para 
idosos será na próxima 
semana. Para garantir maior 
conforto e segurança no 
atendimento, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes está 
providenciando um drive-

-thru permanente (até o 
final do mês de março) no 
Pró-Hiper. 

O atendimento deverá 
ser iniciado na  próxima 
quarta-feira.
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A Chevrolet começa o 
ano com novidades na sua 
linha de veículos premium. 
A primeira delas é o retorno 
da versão LTZ para o Cru-
ze. Nesta configuração, o 
sedã inova ao trazer ro-
das, grade e para-choque 
mais esportivos, além de 
um pacote de equipamen-
tos realmente surpreen-
dente para a categoria. O 
novo produto ficará posi-
cionado entre as versões 
LT e Premier na gama, exa-
tamente na faixa de preço 
mais buscada pelos clien-
tes deste segmento.

Além do estilo frontal di-
ferenciado, o Novo Cruze 
LTZ caracteriza-se pelas ro-
das aro 17 com acabamen-
to especial, pelas lanternas 
com LED, pelo interior pre-
mium em tom escurecido, 
pela câmera de ré de alta de-
finição e pela nova geração 
do Chevrolet MyLink com 
sistema de Wi-Fi nativo. O 
motor turbo de alto desem-
penho, a transmissão au-
tomática de seis marchas 
e o OnStar também estão 
presentes.

“Decidimos juntar as tec-
nologias mais valorizadas 
pelos clientes do sedã com 
o visual mais dinâmico até 
então exclusivo do modelo 
Sport6. Tudo isso somado 
a excelente dirigibilidade, 
segurança e sofisticação tão 
reconhecidas nesta plata-
forma. Com essa combi-
nação, o Novo Cruze LTZ 
torna-se um reforço impor-
tante para potencializar a 
nossa presença na porção 
premium do mercado”, diz 
Rodrigo Fioco, diretor de 
Marketing de Produto da 
GM América do Sul.

A versão LTZ é bastante 
conhecida na linha Che-
vrolet e fez muito suces-
so nas gerações anteriores 
do Cruze. Agora o mode-
lo volta com design atuali-
zado, apelo mais esportivo 
e pacote de equipamen-
tos ainda mais completo 
para acompanhar os no-

SOFISTICAÇÃO

Chevrolet Cruze começa 2021 
com o retorno da versão LTZ
Serão três diferentes versões que o veículo da a marca americana irá desfilar em terras brasileiras neste ano

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 

autonews@moginews.com.br

Fotos: GM Media

Além das linhas fluídas para o modelo 2021, o veículo se caracteriza pelas rodas aro 17

Novas versões  vêm com acabamento especial no interior

Transmissão automática de seis marchas está presente 

LT - motor turbo com 
injeção direta de com-
bustível (até 153 cv e 
24,5 kgfm), transmissão 
automática de seis veloci-
dades com opção de troca 
manual de marchas “Active 
Select”, direção elétrica 
progressiva, seis airbags, 
sistema de freios com ABS, 
sistema de distribuição 
de frenagem (“EBD”) e 
assistência de frenagem de 
urgência (“PBA”), alerta 
de pressão dos pneus, 
indicador de nível de 
vida de óleo, controle 
de tração e estabilidade, 
sensor de estacionamento 
traseiro com câmera de 
ré, faróis e lanternas de 
neblina, regulagem de 
altura dos faróis, luz de 
condução diurna, assistente 

Versão LT turbo
de partida em aclive, 
ar-condicionado com 
controle eletrônico de 
temperatura e sistema 
automático de recircu-
lação, Chevrolet MyLink 
com tela de 7”, Android 
Auto e Apple Car Play, 
sistema premium de áudio 
com 4 alto-falantes, 2 
Tweeters, controlador de 
velocidade de cruzeiro, 
travas e vidros elétricos 
por comando remoto pela 
chave, sistema Stop/Start 
desabilitável, acabamento 
interno premium na cor 

“Jet Black”, roda de liga 
leve aro 17”, computador 
de bordo com três modos 
(informações gerais, via-
gem e consumo), sistema 
OnStar com myChevrolet 
App e Wi-Fi nativo.

LTZ - conteúdo da 
versão LT roda com 
acabamento especial 
escurecido, grade e 
para-choque dianteiro 
exclusivos, MyLink com 
tela de 8” e navegador, 
lanternas em LED, câmera 
de ré, luz de condução 
diurna em LED, sistema 
de ignição do motor e 
abertura da travas das 
portas por botão, sensor de 
estacionamento dianteiro, 
friso cromado na base 
das janelas e maçanetas 
laterais, computador 
de bordo com tela co-
lorida de cinco modos 
(informações gerais, de 
áudio, de telefone, de 
navegação), retrovisor 
com rebatimento elétrico 
e teto solar (Sport6).

Versão LTZ

Premier - conteúdo 
da versão LTZ   rodas, 
grade e para-choque 
dianteiro exclusivos, 
sistema de estaciona-
mento semiautônomo, 
banco do motorista 
com regulagem elétrica, 
alerta de detecção de 
pedestre frontal com 
auxílio de frenagem, 
frenagem automática de 
emergência em baixas 
velocidades, alerta de 
colisão frontal, alerta 
de ponto cego, sistema 
auxiliar de permanên-
cia em faixa, farol alto 
adaptativo, indicador de 
distância do veículo da 
frente, carregador por 
indução para smartphone, 
acabamento interno nas 
cores preto e caramelo.

Premier

vos anseios do consumi-
dor que valoriza este tipo 
de veículo.

A versão intermediá-
ria do Novo Cruze vai es-
tar disponível igualmen-
te para o modelo Sport6, 
que, por sua vez, ganha-
rá visual mais sofisticado 
na versão Premier - para 
acompanhar o acabamen-
to mais exclusivo e requin-
tado da configuração topo 
de linha do sedã.

“As mudanças têm como 
intuito gerar maior dife-
renciação entre as três ver-
sões do Cruze, reforçando 
a identidade de cada uma 
delas para atender as prefe-
rências dos diferentes per-
fis de consumidores. Com 
isso, passamos a ofertar o 
Cruze LT para quem busca 
um veículo premium com 
características mais tradi-
cionais, o Cruze LTZ para 
quem busca um de apelo 
mais esportivo e o Cruze 
Premier como sinônimo de 
máxima sofisticação e re-
quinte, nas duas opções de 
carroceria”, explica Fioco.

Para o executivo, o lan-

çamento destas novida-
des cerca de um ano após 
a chegada do novo modelo 
às lojas reforça o compro-
metimento que a empresa 

mantém com o estratégi-
co segmento de automó-
veis de passeio premium 
na região.

Toda as novidades do 

Cruze e do Cruze Sport6 
chegam à rede de conces-
sionárias Chevrolet a par-
tir deste mês em sete op-
ções de cores: Cinza Satin 

Steel, Branco Abalone, Ver-
melho Edible Berries, Preto 
Ouro Negro, Branco Sum-
mit, Azul Eclipse e Prata 
Switchblade.
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 Mude, mas sem 
pressas. As maiores 
transformações que 
podemos fazer na 
vida demoram tempo 
e exigem muita 
paciência, mas no 
final os resultados 
acabam por ser 
recompensadores.

Se você está 
determinado a mudar 
seu rumo, terá que 
também estar na 
disposição de aceitar 
as dificuldades que 
isso exige. Mas se a 

MOMENTO
especial

Mudar de vida recompensa

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: OSCAR PACHLER NETO

DIA 08/03: CELSO HERALDO DOS REIS

Algumas vezes coisas ruins 
acontecem em nossas vidas para 
nos colocar na direção das melhores 
coisas que poderíamos viver.”

 cultura@jornaldat.com.br

razão para o querer 
fazer é se tornar em 
alguém melhor, vá 
em frente e jamais se 
arrependa.

ENSINO HÍBRIDO

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Para quê serve?

Para dar sequencia ao ensino proporcionando métodos de 

aprendizagem remoto e presencial diante do cenário da 

pandemia da Covid-19. 

Por que?

Porque devido à pandemia, hoje nos deparamos com duas 

situações no cenário da educação, alunos que precisam 

retornar para a escola no ensino presencial e alunos que 

não podem ou não se sentem seguros ao retorno presencial, 

mantendo assim o ensino remoto. 

Mas quais os passos necessários para assegurar a qualidade 

das aulas?

- atender com excelência a todos os níveis de ensino;

- proporcionar ao estudante autonomia e aprendizagem de 

qualidade;

-equipamentos de ponta para atender o estudante do infantil 

ao ensino médio que está em casa da mesma forma que o 

estudante que está na escola; 

- plataformas e materiais digitais de qualidade e atualizados 

constantemente; 

- salas de aula com sistema rodízio semanal, seguindo os 

protocolos de segurança; 

- aulas gravadas e armazenadas na sala de aula virtual, para que 

o aluno possa assistir a qualquer momento.

- Manter um time de atendimento para suporte (TI) para 

pais, alunos e profissionais para atender com eficiência essa 

modalidade de educação. 

- Compreender, Cooperar e Orientar à todos no Ensino Híbrido. 

Camila Nakamura - Colégio Interativo Mogi
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Moderna poderá fabricar 13 milhões de doses ao Brasil

A farmacêutica Moderna confirmou que poderá ofertar ao Brasil 13 milhões 

de doses de vacina contra covid-19 em 2021. Também foi discutido na 

reunião realizada com o Ministério da Saúde o cronograma de entrega dos 

imunizantes. A promessa da companhia é garantir 1 milhão de doses até 

julho, e iguais quantias nos meses de agosto e setembro. Até dezembro 

deste ano seriam disponibilizados os 10 milhões de doses restantes para o 

País.

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM

Lidar diariamente com 
uma doença responsável 
por milhões de mortes pelo 
mundo varrendo sonhos, 
projetos e esperanças e 
abreviando vidas, numa 
situação pela qual a procura 
por leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) 
cresce e os óbitos só au-
mentam numa velocida-
de assustadora. Esta é a 
rotina da coordenadora 
clínica do Hospital Luzia 
de Pinho Melo, a médica 
Iraci Ferreira Xavier, de 57 
anos: “Esta é uma doença 
solitária. Quando o paciente 
fica na enfermaria ainda 
consegue se comunicar 
com a família, mas quando 
vai para a UTI, muitas vezes 
a família leva o paciente e 
recebe de volta após o óbito, 
um saco preto”, declarou. 

Se você já se cansou de ler 
notícias sobre a pandemia, 
imagina quem trabalha 
com isso todos os dias, 30 
dias por mês, sete dias por 
semana e muitas horas do 
seu precioso dia? É difícil 
lidar com um turbilhão de 
emoções num momento 
como este? Sim, claro é 
estressante, cansativo, falta 

Cristina Gomes 

Médica da linha de frente da 
covid-19 analisa pandemia
Iraci Ferreira Xavier fala da rotina exaustiva de lutar pela vida e contra o vírus no Hospital Luzia de Pinho Melo

energia e muitas vezes 
a situação não depende 
apenas do médico, mas 
de outras circunstâncias 
favoráveis.

Para ela, que está na 
linha de frente de tudo isso, 
muitas vezes é difícil lidar 
com a perda de pacientes, 
de médicos, profissionais 
que se afastaram ou pediram 
demissão para não correr 
o risco de trabalhar num 
ambiente assim: “A gente 

enfrenta muitas situações 
porque o Luzia é referên-
cia. Transformamos todas 
as nossas UTIs em UTI 
covid, mudamos equipe, 
a enfermaria está lotada 
e a toda hora a situação 
se altera”, exemplificou. 
Muitas vezes a dificuldade 
está em atender um jovem 
e dizer para a família que 
ele perdeu a luta contra o 
vírus. Quando o pacien-
te chega mais idoso com 

comorbidade, a família já 
aceita mais facilmente. O 
fato de ser mulher é mais 
fácil ou difícil? Na opinião 
da médica não faz dife-
rença: “Muita gente sabe 
que a culpa não é porque 
é médico ou médica. Não 
é de Mogi, não é do hospi-
tal. É da doença que vem 
se alastrando”. Formada 
em Medicina há 33 anos, 
Iraci veio para Mogi das 
Cruzes para estudar na 

Arquivo pessoal

A médica contraiu covid em dezembro: “Difícil entubar um paciente e não pegar. É impossível”.

saúde+
maturidade

Universidade de Mogi das 
Cruzes, ia e voltava todos 
os dias para São Paulo. Na 
faculdade conheceu o pro-
fessor e médico Milton Cruz, 
que lhe convidou para 
trabalhar na Santa Casa 
de Misericórdia, quando 
o Luzia nem existia ainda.

Em 1990, ela se mudou 
para Mogi e hoje tem duas 
filhas - a mais velha que 
também é formada em 
Medicina e trabalha no 
Luzia e a mais nova formada 
em Veterinária. A maior 
dificuldade neste período 
de pandemia foi voltar a 
fazer plantões noturnos 
com a redução da equipe. 
Geralmente são de dois a 
três por semana.

Neste quase um ano 
de pandemia foram dois 
casos marcantes, um deles 
envolvendo uma funcionária 
do próprio hospital que 
chegou a ser entubada e 
o primo do marido dela, 
ambos na faixa etária dos 
50 anos e que hoje estão 
bem. Nos primeiros seis 
meses da pandemia, a mé-
dica chegou a ficar quase 
24 horas no hospital. Em 
dezembro do ano passado 
pegou covid e teve proble-
mas respiratórios. Até hoje 

tem sequelas como a falta 
de fôlego. Hoje o Luzia está 
com 33 leitos de UTI com 
a possibilidade de ampliar 
o número para mais 10 se 
a situação se agravar ainda 
mais. Muitos pacientes são 
de fora: “Apesar de tudo 
temos mais altas do que 
óbitos. Não vejo a hora 
disso tudo acabar e vol-
tar ao normal”. Para ela, 
alguns fatores agravaram 
a situação, como o erro na 
condução da pandemia; 
na aquisição de vacinas e a 
desobediência da população 
em não manter as regras 
de isolamento: “Tudo é o 
reflexo da falta de cuidado 
da própria população”, co-
mentou ela, que apesar de 
toda esta situação sabe que 
o seu papel como médica 
e mulher é mesmo ajudar 
os pacientes e familiares 
tão fragilizados num mo-
mento como este. Ela não 
abre mão de sempre ajudar, 
de colaborar, de ficar mais 
horas do que o seu plantão 
permite, de lidar com todas 
as situações cansativas e a 
sensação de  impotência, 
mas como diz o ditado, a 
esperança é sempre a última 
que morre. Que bom!.
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ESPECIAL DIA DAS MULHERES

Elas merecem salva de 
palmas pela luta, dedicação 
e por se superarem a cada 
dia mostrando que o lugar 
das mulheres é onde elas 
alcançam. E o céu é infinito. 
No Dia Internacional da 
Mulher a ser comemorado 
amanhã (8) reunimos a 
história de quatro perso-
nagens exemplos, em suas 
áreas de atuação. São fortes, 
guerreiras, de pé no chão e 
enfrentam qualquer batente,  
de cabeça erguida.

Celú Campolino venceu a 
barreira de ser mulher e de 
trabalhar num ambiente mais 
masculino, o formado por 
números. Sócia-proprietária 
da Contamec Contabilida-
de e Assessoria, ela dirige 
hoje uma equipe com 20 
funcionários e sempre lutou, 
mas ao contrário do que se 
pensa, a luta não foi de dor 
e sofrimento, mas de muitas 
conquistas: “Sou grata por 
tudo. Quando vim trabalhar 
nesta área havia um pouco 
de preconceito sim contra as 
mulheres”, afirmou ela que 
se reformou em Relações 
Públicas e depois Conta-
bilidade. O marido Alfredo 
Campolino já falecido era 
um excelente tributarista 
e lhe ensinou muito: “Nós 
mulheres somos perfeccio-
nistas, observadoras e na 
minha profissão não pode 
ter erro. Então a gente faz, 
revê tudo de salto e batom 
e vamos que vamos”, disse 
Celú, mãe de duas mulheres 
também já encaminhadas 

- a Ermínia Campolino que 
é profissional de Marketing 
e a Emily que se formou 
em Direito.

Mostrar que a estética 
não é só beleza e sim, olhar 
o indivíduo como um todo, 
visando sempre a saúde é 
o lema da fisioterapeuta 

Cristina Gomes

Guerreiras, bem sucedidas e 
destaques em seus segmentos
Quatro mulheres e quatro histórias diferentes de muita batalha e luta para alcançar o tão almejado sucesso

Arquivo pessoal

Divulgação

Divulgação

Arquivo pessoal

Vanessa Mariano é destaque no segmento de beleza e estética para a saúde

Fádua Sleiman é presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes

Celú Campolino atua num ambiente mais masculino, o dos números

Ieda Boucault já fez de tudo um pouco, mas hoje é terapeuta

dermatofuncional Vanessa 
Mariano, que tem mais de 
24 anos de experiência na 
área e é responsável pela 
VM Estética Avançada, em 
Mogi das Cruzes. 

Provando ser destaque 
em sua área, ela coordena 
uma equipe multidisciplinar 
onde atuam nutricionista 
e médicos que fazem har-
monização facial, aplicação 
de botox, preenchimento 
e que dividem a mesma 
filosofia de trabalho que 
a dela de observar o pa-
ciente como um todo. Ela 
é destaque em sua área de 
atuação de um segmento 
concorrido: o da beleza. 

A vida da terapeuta Ieda 
Boucault sempre foi de muita 
superação. Desde os nove 

anos de idade ela trabalha. 
Veio de uma família muito 
simples de seis meninas e 
um irmão. A mãe foi seu 
maior exemplo: mesmo 
humildes incentivava os 
filhos a estudarem e aos 
pretendentes já avisava: 

“Minhas filhas fazem de tudo. 
Só não nasceram para ser 
donas de casa”. Ieda é for-
mada em Educação Física 
na Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul. Sempre 
se interessou pela área da 
pessoa com deficiência, 
onde trabalhou há mais 
de 40 anos neste setor e 
criou o Tradef (Trabalho 
de Apoio ao Deficiente), 
uma Organização Não Go-
vernamental (Ong) que 
promove a inclusão social 

de Pessoas com Deficiência.  
É formada em psicologia, 
tem oito pós, é mestre e teve 
que reduzir o ritmo após  
uma isquemia: “Sempre 
me reinventei, já fui con-
sultora de beleza, gosto 
de arte, de pintar. Agora 
que estou entrando na 
maturidade vejo a impor-
tância de reduzir o ritmo”, 
declarou. Atualmente é 
terapeuta e trabalha com 
barra de Access (terapia 
corporal criada em 1990 
por Gary Douglas e atende, 
em média, 10 pessoas por 
semana: “Você percebe que 
na juventude você maltrata 
muito o corpo e a mente 
correndo, às vezes em até 
quatro empregos. Hoje vejo 
que é necessário conhecer 

os nossos limites”. 
Para falar sobre empreen-

dedorismo feminismo, a 
pessoa certa é a empresária 
Fádua Ramez Rachid Sleiman. 
Formada em Economia, 
Finanças, Administração 
e Marketing é especiali-
zada em empreendedo-
rismo feminino. Filha de 
comerciantes, na área de 
varejo. Veio de um mundo 
empreendedor. A mãe foi 
a primeira mulher a dirigir 
um caminhão nos anos 50. 
Fádua fala cinco idiomas; 
fui a franqueada da Wizard 
para o Alto Tietê e montou a 
sua própria Fenícia Cursos 
e a Pró-Educar Brasil EAD. 
Reunia as professoras para 
falar sobre maneiras de ter 
renda extra. Daí surgiu o 

livro intitulado “Marketing 
do Batom” em 2008, na 
época o Sebrae a contratou 
para dar várias palestras no 
Estado de São Paulo para 
conscientizar outras mulheres 
sobre o empreendedorismo 
feminino. “Acredito muito 
no empreendedorismo. 
Sempre trabalhei e estimu-
lei a mulher. No ano 2000 
foi dado o start para este 
crescimento”, diz ela que 
integra o primeiro Conse-
lho Empresarial Feminino 
no Estado de SP criado na 
ACMC e hoje é a presidente 
da Associação Comercial: 

“Tenho muito orgulho em 
fazer parte da associação 
que tem mais de 100 anos 
de história no município”, 
afirmou Fádua Sleiman. 



Variedades Domingo, 7 de março de 202112 portalnews.com.br

social@moginews.com.br

Domingo, 7 de março de 2021

Ontem aconteceu um happy hour na Rua Francisco 

Quadra Castro , 100 no Centro de Suzano em torno 

do lançamento da loja “Poucas” .

A grife tem uma proposta bem descolada e com 

variadas propostas de moda vem para somar como 

uma excelente opção para os antenados em estilo e 

personalidade. Tem desde roupas para academias 

como vai de encontro ao casual . Os Bonés tem forma 

confortável e em cores clássicas vão com certeza 

atingir os mais diversos gostos, inclusive saí do local 

com um branco com uma logo frontal bordada. O 

amigo Vagner Borges é um dos caps do endereço 

que reuniu amigos neste star de inauguração. Vi e 

revi muitos nomes conhecidos . A coluna desfila nas 

fotos que fiz neste gostoso encontro. Anote esta 

marca,  “Poucas Wear”. Faça uma visita e confira !!!!

Inauguração

Cindy Cristina, Vagner Borges, Maria Eduarda e O Diego Six

Vagner Borges , Michael Teófilo, O Diego Six e Felipe Lacerda

Staffy DJMilena Inácio e Thaina Ventura

Ricardo Barranco, Vanderlei, Rodrigo Barreto e André Miguel

Luis Gustavo, Débora Dias, Vagner Borges, Geralda Otávio e Diego Six

Osny Garcez e Vagner Borges


