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Em dez anos, PIB de Suzano 
cresce quase 77%, diz Seade

Números indicam que, em 2008, o PIB era de R$ 6,3 bilhões; uma década depois o valor chegou a R$ 11 bilhões

GOLPE

  Procon de Suzano alerta para fraude em empréstimos. Cidades, página 4

O Produto Interno Bruto (PIB) de 
Suzano cresceu 76,9% entre 2008 
e 2018. De acordo com a mais re-
cente atualização da Fundação Sis-
tema Estadual de Análise de Dados 
(Seade), a década analisada saltou de  
R$ 6.300.797 para R$ 11.147.866. 
O PIB per capita também registrou 
aumento e se consolidou como o 
mais elevado do G5 - conjunto das 
cinco cidades mais populosas do Alto 
Tietê. Para a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e 
Geração de Emprego, os números 
são extremamente positivos, pois 
a cidade superou a média nacional.  
Cidades, página 3

Março em Suzano

Mulheres terão 
programação 
via internet
Cidades, página 4

Medida busca dar apoio para 
as mulheres que necessitam de 
ajuda em Ferraz de Vasconcelos.  
Cidades, página 4

Vítimas de violência

FERRAZ  
ORGANIZA 
FORÇA-TAREFA 
PARA ATENDER 
MULHERES

Além do salto de 76,9% durante o período, a cidade também mostrou ter maior PIB per capita do G5

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO   
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Rede elétrica

Quase 2,8 mil ocorrências com 
pipas foram atendidas pela EDP

Número leva em conta os dados de 2020, que 
aumentou 21% em relação a 2019. Cidades, página 3
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 � Itaquá empreendedora I

56ª no ranking das cem melhores cida-
des do Índice de Cidades Empreende-
doras da Escola Nacional de Adminis-
tração Pública (Enap), Itaquaquecetuba 
justificou sua colocação privilegiada 
no ranking brasileiro. A posição pri-
vilegiada na proximidade de grandes 
eixos viários como as rodovias Presi-
dente Dutra (BR-116), Ayrton Senna 
(SP-70) e Rodoanel Mário Covas (SP-
21) é, na visão da Prefeitura, um dos 
principais atrativos para o empreen-
dedorismo, principalmente no setor 
de logística.

 � Itaquá empreendedora II

Segundo a Prefeitura de Itaquá, já 
teve início o trabalho de aproxima-
ção do poder público com a iniciati-
va privada, além da desburocratiza-
ção dos processos públicos por meio 
da revisõa de leis, decretos, códigos e 
demais atos públicos, tendo o Via Rá-
pida Empresa como grande fomenta-
dor das mudanças. A longo prazo, o 
trabalho de educação infantil e para 
jovens e adultos por meio da Educa-
ção Empreendedora e da Escola de 
Empreendedorismo são alguns dos 

pontos que colocam a cidade na van-
guarda do desenvolvimento econômico. 

 �Números da mamografia

No mês em que se comemora o Dia 
Internacional da Mulher, em 8 de 
março, o vereador Luiz Fábio Alves 
da Silva (PSB), o Fabinho, achou por 
bem questionar a Prefeitura de Fer-
raz de Vasconcelos sobre a realização 
de exames de mamografia na cidade. 
Na prática, ele quer saber o número 
de ações preventivas que foram fei-
tas nas mulheres nos anos de 2013, 
2014, 2019 e 2020.

 �Recursos para Poá

A prefeita poaense Marcia Bin (PSDB) 
esteve no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo do estado de São 
Paulo, e se reuniu com o vice-gover-
nador, Rodrigo Garcia (DEM), e com 
o deputado estadual Marcos Damásio 
(PL). O encontro, realizado na manhã 
de quinta-feira, teve como pauta a so-
licitação de recursos estaduais para 
o município. “Precisamos da parceria 
com o Governo do Estado para equa-
lizarmos a saúde financeira da cida-
de”, disse a tucana.

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

EDITORIAL

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

CHARGE
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A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto 
Tietê, registrou o aumento 
expressivo de ocorrências 
relacionadas a pipas na rede 
elétrica em 2020 na região. 
Foram atendidos 2.877 casos 
atendidos, aumento de 21% 
comparado ao ano anterior. 
A distribuidora alerta  que 
o contato das pipas com a 
rede elétrica pode causar 
acidentes graves, além da 
interrupção do fornecimento 
de energia.

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 

EDP atende 2.877 ocorrências de pipas 
na rede elétrica do Alto Tietê em 2020

Balanço

Com o isolamento social, 
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.

por pipas na rede elétrica 
pode provocar 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 des-
locadas para fazer a limpeza 
da fiação e restabelecer o 
fornecimento de energia” 
ressaltou Afonso Celso, 
gestor de operação da EDP.

fornecimento de energia, 
esta atividade se feita próxi-
ma ao sistema elétrico traz 
outra grande preocupação: 
o risco de graves acidentes. 
As linhas de pipas com 
cerol ou produtos cortan-
tes causam desligamentos 
ao romper os cabos de 
energia e, também, podem 
provocar curtos-circuitos, 
ao ficarem presas na fiação 
e serem puxadas.  “Um 
curto-circuito ocasionado 

Aumento foi de 21%; 
distribuidora alerta  
que contato com a 
rede pode causar 
graves acidentes

Saiba mais

MUNICÍ`PIO OCORRÊNCIAS ATENDIDAS

ITAQUAQUECETUBA 902

SUZANO 790

MOGI DAS CRUZES 421

FERRAZ DE 
VASCONCELOS

403

POA 307

BIRITIBA MIRIM 34

GUARAREMA 11

SALESOPOLIS 9

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

Divulgação

PIB de Suzano cresce 76,9% 
de 2008 a 2018, aponta Seade

Valor contabilizado passou de R$ 6.300.797 (R$ 24.608 per capita) para R$ 11.147.866 (R$ 37.619 per capita)

DESENVOLVIMENTO

O Produto Interno Bruto 
(PIB) de Suzano cresceu 76,9% 
entre 2008 e 2018. De acordo 
com a mais recente atuali-
zação da Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados 
(Seade), a década analisada 
saltou de R$ 6.300.797 para 
R$ 11.147.866. O PIB per 
capita também registrou 
aumento e se consolidou 
como o mais elevado do G5 

– conjunto das cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê. 
O valor passou de R$ 24.608 
para R$ 37.619 no período.

Para a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego, os números são 
extremamente positivos pois, 
apesar de haver ocorrido um 
crescimento como um todo 
no país, o índice da cidade 
superou a média nacional.

“A Pasta atribui este cená-
rio a vários fatores, desde o 
aumento demográfico na 
região leste de São Paulo, 

que acabou se tornando um 
grande centro de atração de 
investimentos comerciais e 
habitacionais, até a estratégica 
localização do município e o 
bom desempenho das indús-
trias, que sentiram menos os 
impactos das crises das últimas 
décadas, como as de celulose, 
químicas, farmacêuticas e as 
de pequeno e médio porte 
com produção diversificada”, 
explicou a Prefeitura.

Para o secretário André 
Loducca, o PIB cresce de 
maneira vigorosa quando há 
todos esses fatores e também a 
participação do Poder Público. 
Segundo ele, Suzano tem um 
potencial enorme e despontou 
na região leste de São Paulo 
como um polo importante 
de desenvolvimento.

“Isso tem a ver também 
com a criação de ambientes 
favoráveis para investimentos 
e negócios. O investidor gosta 
deste cenário em que ele se 
sinta seguro e certo de que 
terá o retorno esperado. Sem 
dúvida, o crescimento do PIB 

foi bom, mas acredito que será 
ainda maior. De nossa parte, 
vamos continuar cuidando da 
cidade em todos os sentidos, 
procurando constantemente 
novas oportunidades e sendo 
facilitadores de investimentos”, 
destacou Loducca.

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. É o caso 
de Mogi das Cruzes. Em 2008, 
seu PIB era de R$ 7.236.798 
(R$ 19.234 per capita) e, em 
dez anos, aumentou 112,6% 
atingindo R$ 15.386.499 
(R$ 34.704 per capita).

Poá registrava em 2008 
um PIB de R$ 3.441.498 
(R$ 33.106 per capita), 
subindo 35,4%, uma ele-
vação para R$ 4.660.371 
(R$ 36.577 per capita) dez anos 
depois.Em Itaquaquecetuba, 
o PIB subiu de R$ 2.452.457 
(R$ 7.864 per capita) para 
R$ 7.212.560 (R$ 19.402 
per capita), um crescimento 
de 194,1%. Com o menor 
indicador do G5 surge Ferraz 
de Vasconcelos. Em 2008 
seu PIB era de R$ 1.353.555 
(R$ 8.298 per capita), tendo 
uma alta de 131,8% nos dez 
anos estudados, chegando 
a R$ 3.137.940 (R$ 15.735 
per capita).

* Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Poá foi escolhida para 
sediar a segunda unidade 
do posto de combustíveis 
da rede Habib’s no Brasil. 
A apresentação do projeto 
foi feita na sexta-feira pelo 
sócio-proprietário da rede 
de Habib’s, Caio Rossi, em 
visita ao gabinete da prefeita 
Marcia Bin (PSDB). O posto 
deve ser inaugurado em até 
40 dias e a expectativa é 
gerar 35 vagas de emprego 
na cidade.

O empreendimento já 
está sendo implantado na 
Rodovia João Afonso de 
Souza Castellano (SP-66), na 
rotatória localizada próxima 
ao limite do município de 
Suzano, e contará com o 
posto de combustíveis e uma 
loja de conveniência. De 
acordo com o responsável, 
o projeto abrirá 35 vagas 
de emprego para a cidade. 

“Queremos gerar empregos 
e desenvolvimento para Poá. 
Estamos muito otimistas em 
relação à abertura desta loja”, 
enfatizou Rossi.

A prefeita parabenizou o 

Poá vai ter posto de 
combustíveis do Habib’s

Geração de empregos

empresário pelo empreen-
dimento e aproveitou para 
solicitar uma contrapartida 
para a revitalização da rotatória. 

“Além de gerar emprego para 
a cidade, a infraestrutura do 
entorno também merece ser 
beneficiada com a chegada 
do projeto”, reforçou a chefe 
do Executivo.

Também participaram 
da reunião, o chefe de Ga-
binete, Lucas Bertagnolli; 
os secretários municipais 
Marcio Borzani (Governo 
e Administração), Ricardo 
Leão (Obras Públicas) e 
Claudete Bezerra Canada 
(Meio Ambiente e Serviços 
Urbanos); além de Alexandre 
Tavares e Dagoberto Rezende, 
arquiteto e engenheiro de 
implantação do empreen-
dimento, respectivamente.

O empreendimento 
já está sendo 
implantado na 
Rodovia João Afonso 
de Souza Castellano
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Março deve trazer série 
de atrações às mulheres

A Prefeitura de Suzano 
oferece neste mês de março 
uma série de ações especiais 
dedicadas ao Dia Internacional 
da Mulher, celebrado amanhã. 
A programação enaltece o 
protagonismo feminino na 
sociedade, sobretudo neste 
período de pandemia do co-
ronavírus (Covid-19). Devido 
à vigência da fase 1 vermelha 
do Plano São Paulo, até 19 de 
março, as ações planejadas 
serão prioritariamente remotas 
por meio dos canais oficiais 
da administração municipal.

Amanhã a data será mar-
cada pelo especial “Mulheres 
Fazendo História na Cidade 
de Suzano”. O vídeo, que será 
lançado no canal da Prefei-
tura de Suzano no YouTube 
(www.youtube.com/Prefeitu-
raDeSuzanoOficial), retrata 
a trajetória de oito mulheres 
inspiradoras que fazem a 
diferença no município. As 
participantes foram eleitas pelo 
próprio público suzanense, 
por meio de votação on-line 
ao longo do mês de janeiro.

Dia Internacional da Mulher

Neste ano, o projeto está 
em sua segunda edição, sendo 
adaptado ao formato digital 
devido à pandemia. “No 
início de 2020 tivemos a 
nossa primeira premiação do 
‘Mulheres Fazendo História’, 
fizemos um evento incrível 
e muito emocionante. Para 
este ano, buscamos manter a 
essência do projeto, contando 
as histórias dessas mulheres de 
maneira sensível e reforçando 
a importância da trajetória 

dos nomes escolhidos pelo 
crescimento social, político, 
econômico e cultural da his-
tória de Suzano”, detalhou a 
dirigente do Serviço de Ação 
Social e Projetos Especiais 
(Saspe), a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi.

Ainda no dia 8, o Saspe 
lança a nona turma do curso 
de Promotoras Legais Popu-
lares (PLPs), que neste ano 
também acontece de maneira 
remota.

Programação especial tem início amanhã mesmo

Yuri Guilhermat/Secop Suzano

Ferraz terá força-tarefa 
para atender mulheres

A prefeita de Ferraz de 
Vasconcelos, Priscila Gambale, 
se reuniu na  sexta-feira com 
representantes das secretarias 
municipais de Segurança 
Urbana e Assistência Social 
para alinhar ações frente 
ao atendimento a mulheres 
vítimas de violência do-
méstica. Uma força-tarefa 
está sendo organizada na 
cidade no sentido de tornar 
mais completo o apoio e 
acompanhamento a estas 
vítimas. O grupo conta 
com a participação não 
só de departamentos da 
Prefeitura, mas também 
de outros órgãos.

O encontro, que ocorreu 
no gabinete da prefeita, na 
Vila Romanópolis, focou, 
principalmente, nas dis-
cussões sobre abrigos para 
estas vítimas. A cidade já 
manifestou interesse na 
instalação de um local desta 
natureza para atender mu-
lheres ferrazenses quando 
for necessário. A negociação 
deverá ocorrer junto ao 

Vítimas de violência

Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat).

Além disso, outras questões 
foram colocadas em pauta. 
O atendimento inicial, o 
apoio durante todos os 
trâmites para formalizar 
denúncia e a instalação 
desta mulher em outro local 
foram alguns dos pontos 
debatidos. Também foram 
expostos os planos da força-

-tarefa de, futuramente, 
promover um sistema que 
foque a reabilitação do 
agressor, tornando a ação 
ainda mais completa.

De acordo com a prefei-
ta Priscila, a organização 
do grupo é extremamente 
importante para tornar a 
estrutura de atendimento 
ainda melhor. “Este apoio 
já é feito pelo Creas (Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social) da cidade, bem 
como pela GCM (Guarda 
Civil Municipal), mas esta 
iniciativa da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança com 

certeza tornará este sistema 
mais completo. Desta for-
ma, conseguiremos ajudar 
ainda mais a mulher que 
não tem para onde voltar 
depois de formalizar um 
boletim de ocorrência, por 
exemplo”, afirmou a chefe 
do Executivo ferrazense.

A primeira reunião da 
força-tarefa ocorreu no mês 
passado para formalizar a 
criação do grupo. Agora, 
outros encontros deverão 
ocorrer para afinar ainda 
mais as ações, inclusive 
em parceria com policial 
civil, militar, Defensoria 
Pública, etc.

Na reunião, também 
estavam presentes os se-
cretários municipais Re-
nato Gomes (Segurança 
Pública) e Robson Xisto 
(Assistência Social), bem 
como o comandante da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM), Cléverson Ramos, 
e representantes Assistência 
ferrazense e Defensoria 
Pública.

Procon de Suzano faz alerta 
contra golpe de empréstimos

De acordo com a Prefeitura um ofício já foi protocolado no Ministério Público; principais vítimas são os idosos

CRIME

O Procon de Suzano pro-
tocolou nesta semana um 
ofício junto ao Ministério 
Público alertando sobre o 
risco de um golpe envolvendo 
empréstimo consignado na 
cidade. O órgão municipal 
tem recebido reclamações 
desde agosto do ano pas-
sado sobre o assunto. As 
principais vítimas são idosos 
aposentados ou beneficiários 
do Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS).

A fraude consiste em 
vincular os consumidores 
a empréstimos consignados 
que não foram solicitados. 
Nesta modalidade, o paga-
mento do valor recebido é 
feito de forma indireta, então 
as parcelas são desconta-
das diretamente do salário 
mensal ou do benefício da 
aposentadoria. Desta forma, 
as vítimas, que geralmente 
não têm conhecimento do 
valor creditado, ficam com 
parcelas para quitar sem ter 
sequer pedido o dinheiro. Até 
o dia 24 de fevereiro foram 

registradas 51 reclamações 
envolvendo a mesma rede 
bancária. Destas, 35 são de 
pessoas acima de 60 anos.

De acordo com o ofício, 
a prática tem preocupado 
toda a rede de proteção 
e defesa do consumidor, 
pois diversos casos deste 
tipo têm se acumulado nos 
postos de atendimento em 
todo o país, com crescimen-
to exponencial em pouco 
tempo. Em resposta a uma 
das reclamações registradas 
pelo Procon de Suzano, o 
banco informou que rea-
lizou laudo técnico e não 
encontrou irregularidades, 
porém o contrato apresentado 
tem indícios de fraude na 
assinatura da vítima.

Após recepção do do-
cumento pelo Ministério 
Público, a expectativa é 
de que o banco seja no-
tificado, por meio de um 
novo ofício, a prestar os 
devidos esclarecimentos 
sobre a conduta lesiva que 
pode configurar assédio ao 

consumidor.
De acordo com a diretora 

do órgão suzanense, Daniela 
Itice, muitas pessoas não 
têm o hábito de observar 
com frequência o extrato 
bancário e só notam que o 

empréstimo foi feito após 
já terem utilizado o valor 
depositado. Ela também 
ressaltou a gravidade da 
situação, pois os idosos, 
que são os consumidores 
mais afetados, têm grande 

dificuldade em encontrar 
auxílio para resolver o 
problema.

A orientação para quem 
for vítima do golpe é pro-
curar o Procon para fazer a 
reclamação, além de pegar 

seu extrato do INSS e entrar 
em contato com o banco 
responsável. “É extrema-
mente importante que a 
população verifique com 
frequência seus extratos 
bancários, se eles marcam 
algum depósito ou cobrança 
indevida, pois com o con-
trole contínuo da conta é 
possível identificar essas 
tentativas de golpe com 
maior facilidade e evitar 
maiores prejuízos”, afirmou 
Daniela.

O Procon de Suzano segue 
à disposição para prestar 
todo o auxílio necessário ao 
Ministério Público visando 
apurar os casos registrados 
na cidade e garantir a pro-
teção e defesa dos direitos 
dos consumidores.

Para realizar denúncias 
ou obter mais informações 
e orientações, a unidade su-
zanense atende de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, por meio do telefone  
4744-7322 ou pelo e-mail 
procon@suzano.sp.gov.br.

Fraude consiste em vincular os consumidores a empréstimos consignados

Mauricio Sordilli/Secop Suzano
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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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Uma nova história de su-
cesso começa a ser escri-
ta no Brasil com a chega-
da do Novo Nissan Kicks, 
um modelo desenvolvido 
para ativar a sua atitude. O 
modelo brasileiro, produ-
zido no Complexo Indus-
trial da Nissan em Resen-
de (RJ), estará disponível 
nas concessionárias da 
marca na segunda quin-
zena de março com novo 
design, equipamentos iné-
ditos de segurança e con-
forto, além de refinamen-
tos na parte mecânica. O 
resultado é um crossover 
mais uma vez à frente no 
seu segmento, mais boni-
to, equipado, tecnológico, 
seguro, confortável e gos-
toso de dirigir. E, em uma 
ação especial para quem 
quer sair na frente, os in-
teressados já podem ad-
quiri-lo a partir de hoje 
em uma pré-venda com 
vantagens exclusivas pela 
Loja Virtual Nissan.

Mesmo com novidades 
de estilo e novos equipa-
mentos tecnológicos, al-
guns inéditos no segmento, 
o Novo Nissan Kicks che-
ga com a mesma tabela de 
preços do modelo anterior 
em todas as versões. Assim, 
o novo crossover nacional 
da Nissan começa em R$ 
90.390, na versão manual, 
e vai a R$ 116.390, na op-
ção topo de linha.

A evolução apresenta-
da pelo Novo Nissan Kicks 
deixa ele ainda mais ali-
nhado com a Nissan In-
telligent Mobility, visão 
da marca que busca trans-
formar a maneira como os 
veículos são conduzidos, 
impulsionados e integra-
dos à sociedade, deixan-
do-os mais confortáveis, 
seguros e com tecnologias 
de ponta.

Os designers da Nissan 
se superaram novamente 
e deixaram o Novo Nissan 
Kicks com um estilo en-
corpado e moderno, se-
guindo o conceito deno-

CROSSOVER JAPONÊS

Nissan Kiksc surge com novo 
design e motor mais refinado
De acordo com a montadora, o veículo é produzido no Rio de Janeiro e está à frente do seu tempo no segmento

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 
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A Nissan informou que apesar dos novos acessórios e mudanças no veículo, o valor da tabela de preços se manteve inalterada

O espaço interno permanece o mesmo, mas houve mudança de equipamentos da cabine

minado Nissan Emotional 
Geometry. Mantendo seu 
amplo espaço interno, o 
modelo recebeu mudan-
ças no exterior e na cabine.

Ao olhar de frente para o 
Novo Nissan Kicks nota-se 
o seu principal traço de per-
sonalidade: a frente ousa-
da e agressiva sem perder 
o requinte. O para-choque 
combina com a ampla gra-
de Double V-motion, itens 
que são realçados pelos 
frisos cromados e pelos 

detalhes em black piano. 
Os faróis de Full LED com 
função DLR (luz de roda-
gem diurna), um item de 
série em todas as versões 
com câmbio CVT, e faróis 
de neblina de LED garan-
tem melhor alcance e pro-
jeção da luz com qualida-
de, maior durabilidade e 
baixo consumo de ener-
gia. As luzes de direção 
posicionadas nos retro-
visores externos também 
contam com LED.

Na traseira, as lanternas 
(de freio inclusive) também 
são de LED e possuem um 
recurso de estilo no qual 
elas se estendem de um 
lado para o outro, sepa-
radas somente pelo logo-
tipo da Nissan no centro 
da tampa do porta-ma-
las, adicionando uma mar-
cante linha horizontal que 
enfatiza a ampla estrutura 
traseira. Como na frente, 
o novo para-choque tra-
seiro dá uma sensação de 

mais volume.

Integração 
Por dentro, o Novo Nis-

san Kicks também traz no-
vidades que aumentam 
ainda mais a integração 
dos ocupantes com o veí-
culo. Dois recursos tecno-
lógicos são os destaques: 
o sistema multimídia com 
tela de oito polegadas e um 
item de qualidade reco-
nhecida mundialmente e 
que é único no segmento, 
o sistema de som premium 
Bose®, que inclui dois alto-
-falantes no apoio de ca-
beça do motorista.

Desenvolvido em conjun-
to com a Bose, reconhecida 
fabricante de equipamen-
tos de áudio, o sistema Bose 
Personal Plus proporciona 
um som potente e equili-
brado com a ajuda de oito 
alto-falantes de alta per-
formance (dois deles são 
tweeters) e um amplifica-
dor digital. O segredo para 
oferecer essa experiência 
de som envolvente são os 
dois alto-falantes Bose Ul-
traNearfield™ de 2,5 pole-
gadas que ficam localiza-

dos dentro do encosto de 
cabeça do banco do mo-
torista.

Essa experiência de som 
imersivo (surround 360°) 
pode ser controlada na tela 
do sistema multimídia, 
criando desde um efeito 
restrito somente à frente 
até um totalmente envol-
vente, por todo o interior 
do habitáculo. O Personal 
Plus reduz distorções, pro-
porciona graves potentes 
e entrega um som sem li-
mites.

O Novo Nissan Kicks con-
ta também com um novo 
sistema multimídia Nissan 
Connect. Com tela de oito 
polegadas sensível ao to-
que e com comandos ex-
tremamente intuitivos, in-
clui os aplicativos Android 
Auto e Apple CarPlay com 
assistência de voz para ler 
mensagens, além de apli-
cativos de streaming de 
áudio. Também é possível 
conectar simultaneamen-
te dois equipamentos via 
Bluetooth para o uso de 
um deles para a condução 
com as mãos livres e outro 
para ouvir o aplicativo de 
música, por exemplo.

Opções
O crossover fabricado 

em Resende (RJ) tem qua-
tro níveis de acabamento 
com dois tipos de câmbio 
(manual de 5 velocidades 
e CVT) e nove opções de 
cores (3 delas de dois tons 
e disponíveis apenas para 
a versão Exclusive). O des-
taque para a nova linha é 
a inédita Azul Elétrico. Se-
rão três opções para o aca-
bamento do interior: total-
mente preto, Macchiato 
(combinada somente com 
carroceria nas cores Preto, 
Branco e Branco com Teto 
Preto) e Cinza com Preto 
(combinada somente com 
Azul Elétrico e Azul Elétri-
co com Teto Preto). Con-
fira no fim deste press re-
lease o que cada versão 
traz de série.
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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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Na próxima segunda-feira comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Com 
essa importante data, o mês de Março se tornou mais que especial desde a 
consolidação desse reconhecimento ao universo feminino. Durante algum 
tempo venho evidenciando fotos de importantes mulheres que fazem a dife-
rença no Alto Tietê. Cada uma que aqui desfilou tem sua importância já que 
busquei sempre evidencia-las pautando as atuações, trabalho , desempenho 
, voluntariado, e as mais diversas colaborações que deixam no cotidiano por 
estarem representando muitos outros nomes. Essa forma de estarmos fazen-
do nossa editoria solidificou ainda mais a estrutura de nosso empenho em 
transformar nossa coluna como uma ponte de carinho e amizade em tempos 
tão difíceis . Nesta semana que se encerra e perante a semana que começará 
fica nossa sublime homenagem a todos as mulheres que mostram o quanto 
estão empoderadas e empenhadas por dias melhores . Parabéns !!!!Um brinde 
a esta data .....

Março o Mês Especial 
Mulheres Atuantes 

Maria Luiza Fernandes

Áurea Lombardi

Priscila Yamagani Kähler

Débora de Barros Abdala

Erica Bissaco

Mara Bertaioli

Flávia Verdugo
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José Carlos Cipullo José Carlos Cipullo

José Carlos Cipullo

Neusa Marialva
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