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COROLLA?
TOYOTA APROVEITA O 
SUCESSO DO COROLLA 
E LANÇA O SUV

Acostumados 
com o sedã 
japonês, que há 
muito vem sendo 
cara da marca 
no país, vão se 
surpreender com 
o crossover
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Fase Emergencial tem início 
amanhã em todo o Alto Tietê 

Medida inédita desde o começo da pandemia de coronavírus busca diminuir o contágio nos municípios da região

A Fase Emergencial do Plano 
São Paulo para mitigar a dissemi-
nação do coronavírus (Covid-19) 
entrará em vigor amanhã no Alto 
Tietê. Decretada pelo governo do 
Estado em caráter extraordinário, a 
fase, inédita dentro da estratégia de 
combate ao vírus, impõe restrições 
mais severas e propõe o escalona-
mento no horário de entrada dos 
trabalhadores. A medida visa conter 
o surgimento de novos casos e, con-
sequentemente, mais internações, 
uma vez que os hospitais já come-
çam a relatar ocupações de 100% 
dos leitos exclusivos para Covid-19..  
Cidades, página 3

Débitos

Procon fará 
mutirão virtual 
em Suzano
Cidades, página 4

FUTEBOL X COVID

Um ano sem 

torcida dos 

estádios. p8

Além de toda parte clínica e sa-
nitária, o ato de aprender via in-
ternet é um desafio a parte épocas 
de pandemia. Cidades, página 5

Ensino remoto

APRENDER 
VIA ONLINE 
É UM DOS 
MAIORES  
DESAFIOS

Boa parte do comércio terá de fechar as portas a partir de amanhã com a nova regulamentação

MOGI NEWS/ARQUIVO

Transporte

Pontos de ônibus devem ser 
reformados em Ferraz

Mais de 700 paradas podem ser restauradas  
por meio de um financiamento. Cidades, página 4
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 � Sagui em Itaquá

A equipe da Guarda Civil Municipal 
Ambiental (GCMA) de Itaquá recebeu 
um chamado para atendimento a um 
sagui encaminhado à base da Guar-
da Civil Municipal no bairro Piratinin-
ga. O animal caiu de um poste de ilu-
minação após levar um choque. Um 
morador que estava próximo ao local 
socorreu o animal. O animal, que so-
freu queimaduras, teve os primeiros 
socorros realizados pelos guardas 
ambientai e foi levado para a Funda-
ção Parque Zoológico de São Paulo, 
na capital paulista, onde recebeu cui-
dados de veterinários especializados 
em animais silvestres.

 � Elas em Guararema

Em alusão ao Mês da Mulher, a Pre-
feitura de Guararema iniciou, na se-
mana passada, um projeto para mos-
trar histórias de mulheres que moram 
na cidade, reforçando a importância 
do protagonismo feminino no muni-
cípio. Com o título “Elas Movem Gua-
rarema”, a campanha reúne histórias 
contadas por meio de vídeos publica-
dos semanalmente nas mídias sociais 
da Prefeitura. Ao todo, seis mulheres 

de diferentes idades, profissões e ex-
periências sociais foram escolhidas 
para representar o público feminino 
da cidade.

 �Direitos da Mulher

A gestão alternada do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Mulher (CMDM) 
de Suzano tomou posse na última ter-
ça-feira, tendo à frente a advogada e 
diretora no Serviço de Ação Social e 
Projetos Especiais (Saspe) Sandra Lo-
pes Nogueira. Ela representa o poder 
público e tem a advogada Maria Mar-
garida Mesquita como sua vice, repre-
sentante da sociedade civil, conforme 
a alternância prevista em legislação.

 � Fisioterapia em Poá

O Centro de Fisioterapia de Poá inten-
sificou o seu atendimento e melho-
rou o serviço após a mudança de en-
dereço, realizada em fevereiro. Além 
de gerar uma economia de R$ 27 mil 
mensais aos cofres públicos, referen-
te ao aluguel, proporcionou mais qua-
lidade e comodidade no atendimento 
à população. Entre janeiro a feverei-
ro, houve um aumento de 16,5% nas 
consultas registradas.
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EDITORIAL

Todo cuidado é pouco

A
manhã o Alto Tietê entra na cha-
mada Fase Emergencial, nome 
dado pelo governo paulista para 
uma fase extra, abaixo da verme-

lha, para que novas restrições sejam impos-
tas e a circulação de pessoas - talvez o maior 
fator para que o coronavírus se disseminine 
-, seja reduzido ao máximo. 
   Este será, ao menos em tese, o momento 
mais restrito que teremos. Até mesmo restau-
rantes, que se valiam do “take away”, frase 
em inglês para dizer, simplesmente, “retirada 
de comida”, não poderão mais utilizar esse 
caminho para vender as refeições. Mas, na 
prática, a teoria é outra. Bailes, festas e co-
mércios não essenciais continuam se apro-
veitando da pouca fiscalização para realizar 
suas atividades, mesmo assim, Poá, Suzano 
e Mogi promoveram ações com o objetivo 
de acabar com as aglomerações.
    Em Suzano, por exemplo, mais de 40 esta-
belecimentos foram fechados no final de se-
mana passado por descumprir as normas da 
fase vermelha. Esse trabalho, que deverá ser 
realizado por todas as GCMs do Alto Tietê, 
deverá ser intensificado. Se parte da popu-

lação ainda pensa que o vírus foi embora, é 
preciso mostrar para ela segue firme e forte.
Na quinta-feira passada, o governo do Esta-
do informou que pouco mais de um milhão 
de pessoas já tinham a vacinação completa, 
ou seja, já tomaram a duas doses dos imu-
nizantes, que podem ser tanto a CoronaVac, 
elaborada pela biofarmacêutica AstraZeneca, 
ou pela universidade de Oxford. É bom, mas 
ainda é muito pouco. 
   O percentual de vacinados é de 2,24% em 
todo o território paulista. Na comparação 
com a população do Estado, que é de 44,8 
milhões, segundo dados da Fundação Sea-
de,  é insuficiente para a atingir a imunida-
de de rebanho. Segundo uma pesquisa feita 
ano passado por cientistas ingleses, portu-
gueses e brasileiros, com 20% de vacinados 
será possível conseguir esse escudo, e não 
com 70%, como era aventado anteriormente. 
   De qualquer maneira, há muito trabalho 
para fazer e, se a imunidade de rebanho ain-
da está longe, o jeito é apelar para a fiscali-
zação e impedir ao máximo que aglomera-
ções ocorram no Alto Tietê e demais cidades 
brasileiras.

A era pós-moderna nos 
parece ser a era da nenhu-
ma verdade – uma era que 
já não acredita na única ver-
dade porque cada um tem a 
sua verdade. 

Sendo assim, o novo Evan-
gelho deixou o Pastor das 
ovelhas que estava a frente 
para trás do rebanho, e as-
sumiu a liderança apregoan-
do uma doutrina deformada 
que agrada aos homens. J. I. 
Packer, teólogo evangélico 
canadense, faz a diferen-
ça entre o novo e o antigo 
evangelho ao afirmar que o 
novo preocupa-se por de-
mais em “ajudar” o homem 

– criando nele paz, consolo, 
felicidade e satisfação – e 
pouco demais em glorificar 
a Deus, como faz o antigo, 
reconhecendo que todo bem, 
tanto no âmbito da natureza 

A grande apostasia II

ARTIGO
José Mauro Jordão

quanto no âmbito da graça, 
vem de Deus. 

No antigo o centro de re-
ferência era Deus, no novo 
é o homem. O evangelho 
de satanás, com sagacidade, 
procura anular na mente do 
homem a soberania e o po-
der de Deus. Soberbo, ele se 
julga deus, na ciência e na 
tecnologia, então, pensa fa-
zer deste mundo um habitat 
tão confortável e saudável 
que a presença ou ausên-
cia de Cristo não seria mais 
percebida por ser Ele desne-
cessário,  como também um 
céu eterno. Essa mudança 
de foco trouxe mudanças 
doutrinárias agradáveis ao 
homem: não pregar sobre o 
pecado, a condenação eter-
na, incentivar a autoestima, 
valorizar as boas obras como 
atos meritórios de salvação, 

Cristo deixa de ser o úni-
co caminho e outras tantas 
loucuras de falsos enxertos 
teológicos na sã doutrina. 

O vírus da heresia da teo-
logia relacional tem tentado 
contagiar com a mentira 
a verdadeira doutrina re-
formada. Da afirmação do 
apóstolo Paulo: “... eu sei 
em quem tenho crido...”, e 
devido a grande apostasia do 
tempo atual alguns teólogos 
célebres escreveram um li-
vro com este título: “Eu Não 
Sei Mais Em Quem Tenho 
Crido”, é o que está aconte-
cendo na vida espiritual de 
muitos cristãos nominais, 
de hoje, do que profetizou 
Jesus para os tempos finais: 

“E por se multiplicar a iniqui-
dade, o amor se esfriará de 
quase todos” e “Quando vier 
o Filho do Homem, achará 
porventura fé na terra?”      

José Mauro Jordão é médico

 josemaurojordao@gmail.com

CHARGE
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Fase Emergencial entrará em 
vigor amanhã no Alto Tietê

Medida é mais uma tentativa de frear o aumento de casos e o número de mortes causados pelo coronavírus

MAIS RESTRIÇÕES

A Fase Emergencial do 
Plano São Paulo para mitigar 
a disseminação do corona-
vírus (Covid-19) entrará em 
vigor amanhã no Alto Tietê. 
Decretada pelo governo do 
Estado em caráter extraordi-
nário, a fase, inédita dentro 
da estratégia de combate 
ao vírus, impõe restrições 
mais severas e propõe o 
escalonamento no horário 
de entrada dos trabalhado-
res. A medida visa conter o 
surgimento de novos casos 
e, consequentemente, mais 
internações, uma vez que 
os hospitais já começam a 
relatar ocupações de 100% 
dos leitos exclusivos para 
Covid-19.

Atravessando o pior momento 
da pandemia, o governo do 
Estado decidiu propor novas 
regras e exigir mais cuidados e 
restrições. Entre as principais 
mudanças, ficou decidido 
que serviços de retirada de 
todos os setores, lojas de 

materiais de construção, 
celebrações religiosas e ati-
vidades esportivas coletivas 
estão proibidas. Escritórios de 
qualquer atividade considerada 

não essencial, assim como 
o trabalho em geral de ór-
gãos públicos, deverão ser 
prestados exclusivamente 
por tele-trabalho.

A mudança que entrará 
em vigor amanhã, deverá ser 
mantida por duas semanas 
até o próximo dia 30 de 
março. De acordo com o 

Centro de Contingência do 
Coronavírus, o intervalo de 
tempo sugerido é o ideal para 
quebrar o ciclo de novas 
contaminações e desafogar 
o atendimento nos hospitais. 
Até mesmo o setor de delivery, 
poupado desde o começo 
da pandemia, deverá sofrer 
sanções desta vez. A entrega 
de alimentos e produtos ao 
cliente nos estabelecimentos 
comerciais ficará proibida 
e serviços de drive-thru só 
poderão funcionar entre as 
5 e 20 horas.

Dada a contínua aglome-
ração dentro do transporte 

público, o governo paulista 
também decidiu intervir, pela 
primeira vez desde o início 
da pandemia, no setor. No 
entanto, a alteração possui 
apenas caráter sugestivo e 
não chega a ser obrigatória 
como as demais medidas 
citadas. A Fase Emergencial 
propõe o escalonamento 
no horário de entrada dos 
trabalhadores de diferentes 
setores.

A sugestão estabelece 
como ideal que o horário 
de entrada de trabalhado-
res da Industria seja fixado 
entre 5 e 7 horas. Entre as 
7 e 9 horas, deverão bater o 
ponto os trabalhadores da 
área de Serviços e, por fim, 
no Comércio o horário de 
entrada ficou entre 9 e 11 
horas. Para a medida ter 
efeito, o governo do Estado 
pediu, especialmente, a co-
laboração dos empregadores, 
reforçando a necessidade 
de colaboração diante da 
situação. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Nem mesmo os restaurantes conseguiram se livrar das novas restrições

Emanuel Aquilera

Equipes terão formação 
sobre protocolo sanitário

Os profissionais de limpeza 
das escolas municipais de 
Mogi das Cruzes participa-
rão na próxima semana de 
uma formação online sobre 
o protocolo sanitário para 
as unidades escolares. A Se-
cretaria de Educação esteve 
reunida na manhã de ontem 
com a empresa responsável 
e destacou a importância 
deste trabalho para o reforço 
da segurança sanitária das 
unidades escolares.

A formação envolverá todo 
o conjunto de funcionários 
da limpeza e ocorrerá em 
um primeiro momento de 
forma remota com aqueles 
que possuem acesso à internet. 
Assim que a cidade voltar à fase 
laranja do Plano São Paulo, a 
perspectiva é de que seja feita 
uma formação presencial para 
os demais funcionários. 

“Consideramos este apoio 
fundamental para reforçar-
mos a segurança sanitária 
das nossas unidades. São 
profissionais que atuam no 
dia a dia da escola e devem 

Limpeza nas escolas

conhecer integralmente o 
protocolo sanitário, assegu-
rando a saúde de todos os 
profissionais da educação e, 
no futuro, das nossas crianças”, 
avaliou o secretário interino 
da Educação, Caio Callegari. 
A empresa também estuda 
o envio de um informativo 
para os profissionais. 

Para as diretoras de escolas 
a formação será importante 
para a padronização dos pro-
cedimentos e a segurança das 

escolas. “Apontamos essa ne-
cessidade da padronização dos 
procedimentos e da formação 
em horário de serviço para 
os profissionais no grupo de 
direção escolar. Esse trabalho 
unificado facilitará a organiza-
ção das escolas e promoverá a 
segurança necessária à equipe 
e a comunidade escolar que 
faz uso dos espaços”, disse a 
diretora da EM Prof. Dermeval 
Arouca, Patrícia Helen Gomes 
dos Santos. 

Reforço online deve ocorrer na próxima semana

Divulgação

Leitos prometidos para o 
Pezzutti chegam amanhã

A instalação de 30 Leitos 
Covid (10 de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 20 
de Enfermaria) no Hospi-
tal Doutor Arnaldo Pezzutti 
Cavalcanti, começa amanhã 
e deve estar disponível para 
atendimento a partir da pró-
xima quarta-feira.

Em uma segunda etapa, outros 
60 leitos Covid-19 devem ser 
instalados no Doutor Arnaldo. 
Deste total, metade pode ser 
convertida em terapia intensiva 
caso haja a necessidade. “Essa 
ação é fruto dos insistentes 
pedidos da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes e do Condemat 
ao Governo do Estado pela 
ampliação da oferta de leitos 
no Alto Tietê”, ressaltou o 
prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode) . 

Nesta semana, a Adminis-
tração Municipal concluiu a 
montagem de 7 dos 15 novos 
leitos de terapia intensiva 
Covid-19 no Hospital Mu-
nicipal. Com isso, a unidade 
passou a contar com 61 leitos 
de UTI para pacientes com 

Covid-19

coronavírus. Outros 8 leitos 
serão instalados nas próximas 
semanas, conforme programação 
de chegada dos monitores e 
ventiladores.

Também está em andamento 
a implantação de novos leitos 
de enfermaria no Hospital 
Municipal que, neste momen-
to, aguarda pela ampliação 
da rede de oxigênio pela 
empresa responsável. Inicial-
mente, serão mais 30 leitos 
de enfermaria que devem 

ocupar consultórios e outras 
áreas internas do Ambulatório 
de Especialidades, podendo 
chegar a 50. 

Mogi das Cruzes atingiu 
100% de ocupação dos leitos 
de UTI e Enfermaria Covid 
na quinta feira passada, in-
cluindo hospitais públicos e 
privados da cidade. O Hospital 
Municipal está operando 
acima da sua capacidade, 
mas garantindo atendimento 
a todos os pacientes.

Leitos devem estar disponíveis na próxima quarta

PMMC/Divulgação

A mudança que 
entrará em vigor 
amanhã, deverá 
ser mantida por 
duas semanas até o 
próximo dia 30
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Pontos de ônibus de Ferraz 
devem ser reformados

A Secretaria de Transporte e 
Mobilidade Urbana de Ferraz 
de Vasconcelos iniciou nego-
ciações para um financiamento 
que possibilitará a reforma e 
reestruturação de 735 pontos 
de ônibus e paradas da cidade. 
A ação é uma parceria com 
o governo Federal e deverá 
trazer mais conforto para os 
munícipes que dependem 
do transporte público por 
ônibus. A intenção é que os 
trabalhos sejam iniciados no 
segundo semestre deste ano.

As conversas sobre o convênio 
começaram no mês passado, 
por meio do programa “Avan-
çar Cidades”. Com ele, será 
possível um financiamento 
de aproximadamente R$ 3,5 
milhões, que serão investidos 
na iniciativa. Agora, a pasta 
está em processo de enviar 
os documentos necessários, 
bem como as imagens de 
cada um dos pontos a serem 
trabalhados.

Após a aprovação do convênio, 
a finalização dos serviços deve 
ocorrer em até um ano. Cabe 

Transportes

destacar que alguns pontos 
serão totalmente reestruturados, 
e outros apenas reformados, 
sendo que a manutenção 
ocorrerá de acordo com a 
necessidade do local.

O secretário da pasta, Álvaro 
Costa, destacou a importância 
desta ação para os munícipes 
que precisam do serviço. “A 
gente já vinha recebendo algu-
mas reclamações neste sentido, 
então sabemos o quanto isso 
é essencial para quem utiliza 

do transporte público por 
ônibus, principalmente para 
os mais idosos”, disse Costa.

O titular do Transporte 
ferrazense comentou de uma 
outra possível tratativa para 
tornar o serviço ainda melhor. 

“Há a possibilidade de instalar-
mos pontos de carregamento 
USB para que os munícipes 
possam carregar seus celulares 
nos pontos de ônibus. Ainda 
é apenas uma tentativa”, fina-
lizou Costa.

Reestruturação deve ocorrer em 735 paradas

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Procon fará o Mutirão 
Virtual do Consumidor

Iniciativa é parte das comemorações do Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março

SUZANO

Como forma de marcar o 
Dia do Consumidor, o Procon 
de Suzano adere amanhã, dia 
15 – quando é celebrada a 
data – ao Mutirão Virtual de 
Renegociação de Dívidas. A 
ação ocorrerá até 31 de março 
por meio da plataforma de 
solução de conflitos na In-
ternet www.consumidor.gov.
br. Trata-se de uma iniciativa 
da Associação Brasileira de 
Procons (ProconsBrasil) e 
da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban).

Para participar, basta o 
consumidor fazer o seu re-
gistro no site, onde cadastrará 
login e senha. Em seguida, 
fará o relato do seu proble-
ma, devendo informar que 
deseja usufruir do mutirão 
de renegociação de débitos. 
A unidade municipal orienta 
que, no momento do registro, 
é imprescindível informar 
corretamente números de 
telefone e e-mail para contato, 
pois esses dados facilitarão 
o atendimento. E solicita 
ainda que o consumidor, no 

seu relato, informe que está 
participando do mutirão com 
a seguinte hashtag: #Mutirao-
ProconsBrasil. Terminado o 
prazo de 15 dias para resposta 
do fornecedor, o participante 
passa a ter até 20 dias para 
avaliar o retorno dado pela 
empresa e se a resposta foi 

satisfatória.
O objetivo da ação é rees-

tabelecer o equilíbrio do 
orçamento doméstico das 
famílias que estão endividadas, 
principalmente neste momento 
de pandemia do coronavírus 
(Covid-19), e que precisam 
manter o nome limpo, longe 

de qualquer inscrição em ca-
dastros de proteção ao crédito. 
Para isso, após ser acionada 
pelo Procon de Suzano, a 
ProconsBrasil programou 
com a Febraban a adesão 
das instituições financeiras, 
buscando viabilizar condições 
favoráveis ao pagamento, ao 

ajuste do valor das parcelas, à 
periodicidade dos pagamentos, 
à redução dos juros e multas 
e mesmo para a quitação do 
débito que o cidadão tenha.

De acordo com a diretora 
da unidade municipal, Daniela 
Itice, esta ação estava prevista 
para acontecer no ano passado, 
porém, com a pandemia, teve 
que ser adiada. “Este mutirão, 
que acontecerá de forma to-
talmente on-line, beneficiará 
diversos consumidores que 
desejam negociar suas dívidas. 
Principalmente quem não 
procura o Procon ou mesmo 
as instituições financeiras 
por constrangimento. Com 
as medidas mais restritivas 
de circulação determinadas, 
também acaba sendo bastante 
positiva que ocorra pela in-
ternet”, destacou.

Outras informações podem 
ser obtidas com o Procon de 
Suzano pelos telefones  4744-
7322 e 4744-7461 e pelos 
e-mails procon@suzano.sp.gov.
br e procon.atendimento@
suzano.sp.gov.br.

Para participar, o consumidor precisa promover registro no site da entidade 

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

O projeto “Baby, me leva!”, 
promovido pelo PlayPet com 
apoio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, já encontrou 
lar para 14 animais. Destes, 
nove cães e um gato haviam 
sido resgatados pelo Setor de 
Bem-Estar Animal, os outros 
quatro cachorros estavam aos 
cuidados da ONG Amparo 
Animal. A campanha foi criada 
em janeiro deste ano e tem 
como objetivo incentivar a 
adoção consciente na cidade.

Atualmente, o “Baby, me 
leva!” tem dez cães e quatro 
gatos à procura de uma nova 
família. Por causa da parceria 
realizada recentemente entre 
a administração municipal e 
os protetores de animais, as 
ações virtuais foram poten-
cializadas, visando utilizar as 
plataformas de comunicação 
da prefeitura e o alcance de 
suas matérias na imprensa local 
para impulsionar a iniciativa.

O setor de Bem-Estar Animal, 
da pasta de Meio Ambiente 
da cidade, tem uma cadela e 
três gatos para adoção, sendo 
dois machos e uma fêmea. 
Os interessados podem ligar 
para o telefone 4749-3943 
e agendar um dia e horário 
para conhecê-los no PlayPet.

Projeto de 
adoção encontra 
um lar para  
14 animais

‘Baby, me leva!’

UBS de Santa Isabel recebe 
refrigerador para vacinas

A Unidade Básica de Saúde 
(UBS) 1, que fica localizada 
na rua Prefeito José Basí-
lio de Alvarenga, 960, no 
Bairro Jardim Monte Serrat,  
localizado em Santa Isabel, 
recebeu nessa semana um 
refrigerador científico que 
será utilizado no armazena-
mento das vacinas contra 
o coronavírus (Covid-19). 
Ao todo, a Elektro irá doar 
139 refrigeradores. A distri-
buição dos equipamentos 
será gradativa e a previsão 
é que as demais cidades 
contempladas com a doa-
ção recebam as câmaras de 
refrigeração até o final do 
mês de março. 

A iniciativa levou em 
consideração as cidades 
com os menores Índices de 
Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) e faz parte 
do Programa de Eficiência 
Energética (PEE) regulado 
pela Agência Nacional de 
Eficiência Energética (Aneel).

A doação desses equipamen-
tos totaliza um investimento 

Contra o coronavírus

de R$ 2 milhões, que se 
somam às outras ações já 
realizadas pela empresa 
voltadas ao combate da 
pandemia como a compra 
de testes em parceria com 
a Fiocruz e a doação de 
respiradores, num mon-
tante que já alcança R$ 20 
milhões nas distribuidoras 
da Neoenergia: Elektro (SP/
MS), Coelba (BA), Celpe 
(PE) e Cosern (RN).

“A vacinação é, nesse 

momento, a principal ação 
de combate à pandemia de 
Covid-19, por isso, estamos 
apoiando os municípios 
da nossa área de conces-
são que necessitam dos 
refrigeradores adequados 
para o armazenamento da 
vacina. A iniciativa reafirma 
o nosso compromisso social 
com as comunidades que 
atendemos, afirma Antônio 
Casanova, Diretor- presidente 
da Elektro.

Equipamento será instalado na UBS do Monte Serrat

Divulgação
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Interação praticamente 
não existiu nas aulas

Os alunos também en-
frentaram um período de 
adaptação para se adequar às 
novas ferramentas de ensino. 
A interação e comunicação 
que antes era presencial junto 
aos educadores e colegas 
de classe deram espaço ao 
ambiente virtual.

Desde o início da pande-
mia pela Covid-19, todos 
os alunos absorveram os 
conteúdos por meio de pla-
taformas digitais. Para Davi 
Barros Barbosa da Silva, de 
11 anos, a maior dificuldade 
é a falta de comunicação c 
com os professores.

Até dezembro do ano 
anterior, o aluno do Ensi-
no Fundamental estudava 
em uma escola municipal, 
mudando neste ano para a 
rede estadual. “Na plataforma 
Centro de Mídias, apesar dos 
recursos, eu não consigo ter 
a mesma interação de antes 
com os professores. Agora 
é mais difícil porque eles 
respondem na maioria das 
vezes por e-mails”, detalhou 

Estudantes avaliam

o aluno. Para o envio de 
atividades por e-mail, entre 
outras tarefas, o estudantes 
necessita da ajuda de sua mãe.

Por outro lado, o aluno 
João Victor Marcelino da 
Silva, de 13 anos, ressaltou 
a falta de organização como 
ponto negativo nas aulas on-
line. “Nas aulas remotas, os 
professores não têm ciência 
sobre as demais disciplinas 
que temos e acabam super-
lotando o Centro de Mídias 

com trabalhos que muitas 
vezes ainda não entendemos 
sobre o assunto”, disse.

Ainda de acordo com o 
aluno, a falta do auxílio pre-
sencial do professor dificulta 
o aprendizado, fazendo com 
que alguns conteúdos não 
sejam absorvidos . E, ao re-
ceberem diversos trabalhos e 
tarefas de diferentes matérias 
ao mesmo tempo, muitos 
não conseguem entregá-las 
no prazo. (T.M)

João Victor destacou a falta de organização 

Arquivo pessoal

Ensino remoto se transforma no 

maior desafio dentro de casa

Uma das maiores dificuldades é a falta de estrutura como a internet que não está disponível ainda a todos

AULAS ONLINE

A troca do giz branco e 
lousa verde pela tela de uma 
computador foi a mudança 
repentina que mais sur-
preendeu os professores e 
alunos nos últimos 12 meses. 
Naturalmente, a internet 
possibilita funcionalidades 
desenvolvidas com mais 
facilidade, porém, em um 
cenário em que professo-
res atuavam durante anos 
de forma presencial, ela se 
tornou um grande desafio.

Para os alunos que também 
não tinham habilidades com 
a tecnologia, como aqueles 
em fase de alfabetização, 
o modelo também foi de-
safiador. Para isso, a rede 
municipal e estadual têm 
movimentado uma série de 
mudanças nas plataformas e 
meios digitais. Em Suzano, 
o secretário municipal de 
Educação Leandro Bassini 
explicou que, ao longo de 
2020, os professores foram 
se adaptando às ferramentas 

da Plataforma do Saber.
“Isto possibilitou a inclusão 

de vídeos e sons, conversação 
em grupos e atividades vol-
tadas para leitura, perguntas 
e respostas, jogos, entre 
outras funções na platafor-
ma.”, disse. Já neste ano, o 
ensino está concentrado 
nos materiais impressos 
colocados à disposição das 
crianças em casa.

Isso porque, a Secretaria 
Municipal de Educação tem 
se dedicado a buscar junto 
às operadoras de Internet 
e também ao governo do 
Estado uma inovação que 
permita reduzir ou até mes-
mo eliminar o consumo de 
dados por parte de quem 
acessa a Plataforma.

Por meio deste portal, os 
estudantes acompanham 
aulas e realizam tarefas com-
pletamente on-line. Nestes 
12 meses de ensino remoto 
necessários para conter o 
novo coronavírus (Covid-19), 
o contato e interação cons-
tante com os estudantes 

e familiares; a garantia de 
uma rotina de estudos dos 
alunos e o uso dos recursos 
tecnológicos por parte dos 
educadores foram as principais 
dificuldades notadas pelas 
diretora do Departamento 

Pedagógico de Mogi das 
Cruzes, Andréa Souza.

“No início, o contexto de 
incertezas foi desafiador 
para a tomada de decisões 
urgentes, seja na prioriza-
ção dos materiais a serem 

utilizados, na adequação 
de seu uso, na garantia de 
qualidade e equidade no 
atendimento às crianças”, 
explicou a diretora.

No percurso, o Departa-
mento diversificou estratégias 

com foco na continuidade do 
processo de aprendizagem e 
na diminuição dos impactos 
que o distanciamento cau-
sou. Em Mogi, os alunos 
recebem as atividades por 
meios de comunicação como 
o WhatsApp, Telegram e o 
Facebook.

Para garantir o aprendizado 
de todos, tanto as prefeituras 
quanto o Estado enviam os 
materiais didáticos impressos 
para aqueles que não têm 
acesso à internet. A medida 
não seria necessária caso 
o programa Internet para 
Todos tivesse sido colocado 
em prática há três anos pelo 
ministro GIlberto Kassab. 

A proposta era levar acesso 
à banda larga para localidades 
sem conectividade no país, 
com a instalação de até 80 
mil antenas para distribuição 
do sinal de internet. 

Segundo a coordenadora da 
plataforma, Bruna Waitman, 
hoje existe a possibilidade 
de uma maior interação com 
os alunos.

Thamires Marcelino

Aulas à distância revelaram diversos  problemas estruturais em todo o País

PMMC/Divulgação

Para os professores, o 
ensino remoto não substitui 
a interação pessoal entre 
aluno e educador. O ideal, 
de acordo com as partes, é 
que os recursos tecnológicos 
continuem sendo utiliza-
dos como forma de ensino 
complementar após o fim 
da pandemia pela Covid-19. 

Foi o que explicou o pro-
fessor de História, Tecnolo-
gia, Protagonismo Juvenil e 
Orientação de Estudos, Deide 
Wander Novais Cortes, que 
leciona na Escola Estadual 
Adelaide Maria de Barros, em 
Mogi. Por parte do professor, 
existe uma preocupação 
de que apesar de ser uma 
ferramenta importante no 
processo de aprendizado, não 
substitui a aula presencial. 

Esta substituição se refere 
às relações com os materiais 
escolares, e às relações huma-
nas que acontecem na escola, 
seja ela com os colegas ou 
demais profissionais. “Por 
parte dos alunos, percebe-
mos que existe a preferência 
pelo ensino presencial, por 

Só o aprendizado 
online não é ideal 

Professores analisam

conta da interação com os 
colegas e professores e nas 
facilidades da compreensão 
dos conteúdos aplicados”, 
acrescentou o professor.

O mesmo afirmou a pro-
fessora Marinalva Santiago 
Tupinambá, sobre a interação 
entre aluno e professor. A 
educadora leciona aulas na 
Escola Estadual Esli Garcia 
Diniz, em Arujá, e contou 
que falta muito a ser feito 
pela inclusão digital.

“A democratização da in-
ternet é necessária e urgente. 
E não significa apenas o 
acesso aos dados móveis; 
também nos instrumen-
tos adequados. Insisto em 
afirmar que nada substitui 
nossa presença física, mas o 
momento é de se preservar 
a vidas”, apontou. Para ela, 
as aulas online não são o 
modelo ideal de educação, 
no entanto, é o necessário 
a ser feito neste contexto de 
pandemia. Os professores 
também foram muito afetados 
e se reinventaram para dar 
aulas. (T.M)

O Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Esta-
do de São Paulo (Apeoesp) 
defende que a pandemia 
pela Covid-19 favoreceu 
a aplicação do modelo de 
ensino já defendido pelo 
Estado anteriormente.

o Brasil não está preparado 
para as aulas online, que 
somam diversas pendências, 
segundo a Apeoesp. “As 
aulas estão sendo muito 
estressantes, os professores 
têm trabalhado muito além 
da própria jornada já que os 
alunos entram em contato 
a qualquer momento por 
meio do WhatsApp para 
tirar dúvidas”, lamentou a 
vereadora de Mogi e conse-
lheira estadual licenciada da 
Apeoesp, Inês Paz. 

De acordo com ela, grande 
parte dos pais dos alunos 
também não têm condições 
de auxiliar no processo de 
aprendizagem, tornando a 
situação ainda mais difícil 
da área da educação. (T.M)

Apeoesp 
diz: situação 
demonstra falta 
de estrutura

Sindicato opina
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Estratégia de locações comerciais 
é tema de reunião com a ACMC

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
participou de uma reunião 
promovida pelo Conselho 
Regional de Corretores de 
Imóveis (Creci) e a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes para 
discutir as estratégias em 
locações comerciais.

De acordo com o diretor 
de Imobiliárias da ACMC, 
Roberto Najar, os imóveis 
comerciais foram um dos mais 
atingidos pela pandemia de 
coronavírus (Covid-19). “A 
reunião foi muito proveitosa 
e veio na hora certa. Faz um 
ano que estamos enfrentando 
esta pandemia. No início, 
foi conversado e muitos 
donos de imóveis aceitaram 
reduzir o valor do aluguel 
até em 50%. A expectativa 
é que a situação começasse 
a se normalizar no início do 
ano, mas enfrentamos uma 
nova onda. A situação está 
muito difícil”, destacou.

Para o diretor é importante 
a união de todo o setor para 
encontrar soluções tanto 

Em épocas de pandemia

para os donos de imóveis 
quanto para os locatários. 

“Foi muito importante essa 
abertura que a Secretaria de 
Desenvolvimento deu com 
a reunião. Este encontro 
foi um início. Acredito que 
seria importante a isenção e 
redução de taxas e impostos 
até o fim do ano para que as 

pessoas possam passar por 
este período. É necessário 
também conversar caso a 
caso, para que os donos de 
imóveis e inquilinos entrem 
em acordo”, ressaltou Najar.

O delegado municipal 
do Creci – São Paulo, Joel 
Borges, informou que a 
entidade atua para auxiliar 

Encontro foi virtual teve como objetivo buscar soluções para o setor em Mogi

Mogi News/Arquivo

Frente Parlamentar propõe 
melhorias para as mulheres

Uma das indicações será para as mulheres vítimas de violência conseguirem emprego no mercado de trabalho

ELAS EM AÇÃO

A Frente Parlamentar em 
Defesa do Direitos das Mu-
lher deverá apresentar dois 
projetos nesta semana na 
Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes. Criada neste mês 
de março pelas vereadoras 
Fernanda Moreno (MDB) 
Inês Paz (PSOL) e Maria 
Luiza Fernandes, a Malu 
Fernandes (SD), a Frente luta 
por questões de valorização 
das mulheres no município. 
Na próxima terça-feira, as 
parlamentares farão uma 
indicação para atender mães 
de filhos com necessidades 
especiais e, na quarta-feira, 
deverão propor um programa 
para ofertar empregos para 
mulheres vítimas de violência 
doméstica.

Dando continuidade ao 
cronograma de Projetos de Lei 
e Indicações propostos para 
promover políticas públicas 
para as mulheres, a Frente 
Parlamentar em Defesa do 
Direitos das Mulher marcará 

as sessões na Casa de Leis 
mogiana com dois programas 
nesta semana.

“Com isso, buscamos dar 
vez e voz as mulheres que 
sofrem violência, mulheres 
negras, mulheres da periferia 
e da juventude. Nos unimos 
para que Mogi das Cruzes faça 
o devido enfrentamento em 
busca do direito das mulhe-
res, nossa união independe 
de partido e de questões 
ideológicas”, declarou a 
parlamentar Inês Paz.

Na terça-feira a indicação 
será para criação do progra-
ma “Mães Especiais” para 
que a Prefeitura envolva 
as mães que tem filhos ou 
filhas com necessidades es-
peciais. Além de propor um 
cartão para gratuidade do 
transporte público para as 
mães poderem voltar para 
casa após deixarem seus 
filhos nas escolas, a indicação 
propõe a possibilidade de 
contratação para que as mães 
prestem serviços de apoios 
nas escolas de seus filhos.

“Na prática é o aproveita-
mento dos conhecimentos 
e habilidades da mãe da 
pessoa com deficiência em 
atividades da escola, como 
por exemplo, na distribuição 
da merenda. Dessa forma 

a mãe se torna útil e ainda 
ajuda na escola”, contou a 
vereadora Fernanda Moreno.

A indicação tem por base 
uma lei existente na cidade 
de São Bernardo do Campo 
que consiste na inserção de 

mães em ambiente escolar, 
acompanhando a rotina de 
seus filhos, com um bene-
fício financeiro. Sem ferir a 
Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com deficiên-
cia (13.146/2015), visto a 

participantes atuarem em 
espaço escolar, mas não 
diretamente em salas de aulas.

No dia seguinte, na quarta-
-feira, o projeto a ser apre-
sentado terá com o objetivo 
o rompimento definitivo da 
vítima com o agressor por meio 
da independência financeira. 

“Dados comprovam que um 
dos fatores que mantém mu-
lheres em relacionamentos 
abusivos, é a dependência 
financeira. Por isso, nós da 
Frente Parlamentar em De-
fesa dos Direitos da Mulher 
entendemos a importância 
de abrir oportunidades no 
mercado de trabalho para 
que essas mulheres possam 
sair dessa situação de vio-
lência e tenham uma vida 
digna e segura”, explicou a 
parlamentar Malu Fernandes.

Com isso, as vereadores 
pretendem criar incenti-
vos para que as empresas 
do município priorizem a 
contratação dessas mulheres. 

*Texto supervisionado 
pelo editor

Luiz Kurpel*

Malu Fernandes, Fernanda Moreno e Inês Paz compõem a Frente Parlamentar 

Divulgação

Os pintores, escultores, 
artesãos e ilustradores que 
assinam obras presentes 
no acervo da Pinacoteca 
de Mogi das Cruzes têm 
até o próximo dia 30 para 
preencher o formulário para 
que concedam entrevistas 
à Prefeitura. O bate papo 
tem como principal objetivo 
viabilizar um espaço para 
que os artistas falem sobre 
suas próprias biografias. No 
caso de artistas já falecidos, o 
pedido é para que familiares 
responsáveis pelo artista 
assumam a incumbência.

O projeto da Secretaria 
Municipal de Cultura é 
um trabalho de resgate da 
memória das personalidades 
que integram a galeria da 
Pinacoteca, por este motivo 
surgiu a ideia das entrevistas 
com os autores. 

A primeira etapa do pro-
cesso é o preenchimento 
de um formulário online, 
em que o artista passa seus 
dados básicos e também 
informações sobre a obra 
que tem no acervo, como 

Cultura convoca artistas 

com obras na Pinacoteca

Entrevistas

estilo, técnica e dimensões.
Nesse mesmo questio-

nário, ele aponta qual a 
melhor maneira para que 
seja entrevistado – onli-
ne ou presencialmente e 
declara se está disposto 
a doar obras ao espaço. A 
partir disso, a equipe da 
Secretaria de Cultura de 
Mogi das Cruzes vai esta-
belecer contato com cada 
um dos artistas e iniciar a 
apuração de informações 
sobre vida e obra deles, para 
que as biografias possam 
ser redigidas e compiladas.

O objetivo do trabalho 
é fazer a salvaguarda da 
memória artística da cidade, 
arquivando informações 
detalhadas sobre cada um 
dos artistas que compõem 
o cenário das artes plásticas 
mogianas. 

Para a secretária municipal 
de Cultura, Kelen Chacon, 
este é um trabalho que visa 
a preservação e, conse-
quentemente, a valorização 
da memória de Mogi das 
Cruzes. (T.M)

o setor neste momento 
de crise sanitária. “Neste 
momento de incertezas 
e instabilidade jurídica e 
comercial, os corretores 
de imóveis, podem auxiliar 
proprietários e inquilinos, 
apoiados pelo Creci, através 
da Junta de Conciliação 
(Jucon)”, afirmou.
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Presidente da Câmara fecha 
gabinetes para evitar Covid

Atendimento ao público será feito apenas por meio de telefone; sessões contarão com número presencial mínimo

CÂMARA DE MOGI

O presidente da Câma-
ra de Vereadores de Mogi 
das Cruzes, vereador Otto 
Rezende (PSD), assinou na 
tarde de anteontem o Ato 
da Presidência nº.26, que 
estabelece o fechamento 
de todos os gabinetes do 
Legislativo durante a Fase 
Emergencial de combate à 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19). A medida terá 
validade até o final do mês, 
mesmo período da fase do 
Plano São Paulo de retomada 
das atividades, instituído 
pelo Estado.

O ato prevê que todas as 
sessões deverão ser realizadas 
exclusivamente de forma 
online, com transmissão 
ao vivo da TV Câmara, pela 
página da Câmara Municipal 
pela internet, pelo Youtube 
e pelas redes sociais. Serão 
permitidos apenas no plená-
rio o presidente da Câmara, 
primeiro e segundo secretários 
da Mesa Diretiva, funcionários 

de apoio e prestadores de 
serviço que operam a TV 
Câmara, entre outros.

O acesso ao prédio da 
Câmara, que já estava restrito 
ao público com a instituição 
da Fase Vermelha Municipal, 
agora passará a ser permi-
tido apenas aos vereadores, 
servidores convocados, for-
necedores e empregados que 
prestam serviços contratados 
na Câmara. Todo o atendi-
mento ao público externo 
será prestado apenas pelo 
contato por WhatsApp de 
cada gabinete. A Câmara de 
Vereadores disponibilizará 

os telefones em sua página 
na internet.

Segunda vez
Esta é a segunda iniciati-

va tomada pelo presidente 
do Legislativo para evitar 

a propagação da Covid-19 
dentro da Câmara Munici-
pal. No dia 2 de março, o 
presidente Otto Rezende 
estabeleceu que o acesso 
às dependências da Câmara 
Municipal estaria limitado 

apenas para os parlamentares, 
os integrantes de seus gabi-
netes, servidores públicos do 
Legislativo e do Executivo, 
advogados, profissionais 
de imprensa e fornecedo-
res, desde que previamente 

autorizados e devidamente 
identificados. A visitação só 
poderia acontecer na ocasião 
com agendamento prévio.

Na Prefeitura 
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes foi questionada sobre 
quais serão as medidas que 
estão sendo tomadas para 
garantir a integridade dos 
servidores públicos. Segundo 
a administração municipal, 
todas as diretrizes serão de-
finidas em decreto, que está 
na fase final de elaboração. 

“A regulamentação virá ao 
encontro das determinações 
do governo do Estado, man-
tendo, como regra, o trabalho 
remoto - com exceção dos 
serviços essenciais”.

A Prefeitura de Mogi dispo-
nibilizou online uma cartilha 
com o detalhamento dos 
serviços públicos oferecidos 
de forma completa, parcial 
ou que foram suspensos pela 
Fase Vermelha da pandemia. 
O documento está disponível 
em https://bit.ly/3vuhYyK.

André Diniz

Documento que restringe acesso à Câmara foi assinado anteontem pelo presidente

Emanuel Aquilera

Fundo Social de Mogi fará 
live sobre saúde mental

O Fundo Social de Mogi das 
Cruzes realizará na próxima 
terça-feira, às 20 horas, uma 
live em alusão ao mês da mu-
lher, que terá a participação 
da presidente da entidade, 
Simone Margenet Cunha e 
da médica psiquiatra, Pamela 
Costa. O objetivo do evento, 
que será transmitido pelo 
Instagram, é prestar uma 
homenagem às mulheres e 
também dialogar sobre um 
dos assuntos mais relevantes 
dentro do universo feminino 
da atualidade, que é a saúde 
mental.

Além de falar sobre os 
sintomas desencadeados pela 
intensa rotina imposta pela 
sociedade às mulheres nos 
dias atuais, como a exaustão 
física e mental, e que cer-
tamente se agravaram com 
a pandemia da Covid-19 e 
as novas situações por ela 
trazidas, a proposta é passar 
orientações e falar sobre os 
caminhos que podem ser 
percorridos em busca de 
ajuda profissional, inclusive 

Mês da mulher

junto ao próprio município.
“Planejamos a live porque 

entendemos que é papel 
do Fundo Social não só 
homenagear as mulheres, 
como também ajudá-las em 
situações difíceis e que afligem 
muitas de nós. Vivemos um 
momento complicado, em que 
muitas passaram a se sentir 
ainda mais sobrecarregadas, 
portanto é preciso falar sobre 
isso, mostrar que esse é um 
problema sério, porém que 
tem solução”, destacou a 
presidente do Fundo Social.

Simone ressaltou ainda que 
o formato live foi escolhido 
para a ação por conta das 
restrições trazidas pela fase 
vermelha e a necessidade 
de preservar a saúde de 
todos, evitando encontros 
presenciais e respeitando 
o distanciamento social. A 
live será transmitida pelo 
Instagram do Fundo So-
cial de Mogi das Cruzes (@
fundosocialmogi) e pode ser 
acompanhada por todos os 
interessados.

Pamela Costa
Pamela Costa é médica 

com título de especialista 
pela Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP). Ao 
longo de sua carreira pro-
fissional realizou atendi-
mentos em ambulatórios, 
pronto-socorro, Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) 
e enfermaria psiquiátrica em 
hospitais privados e também 
da rede pública de saúde. 
Foi preceptora de médicos 
residentes em formação em 
psiquiatria no serviço de 
residência médica do Hopital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo. Também adquiriu 
experiências participando de 
congressos, cursos e atividades 
extracurriculares nacionais e 
internacionais, inclusive na 
renomada Harvard University 
(Universidade de Harvard), 
nos Estados Unidos. No 
campo da Psicanálise, fre-
quentou o Fórum do Campo 
Lacaniano de São Paulo e 
Circuito Ponto de Estofo 
de Mogi das Cruzes.

Procon fará mutirão virtual 
para renegociar débitos

Em comemoração ao Dia 
Mundial do Consumidor, 
celebrado na manhã, dia 15 
de março, o Procon Mogi 
das Cruzes, juntamente com 
a  Associação Brasileira de 
Procons (Proconsbrasil) e 
a Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban), realizarão 
o “Mutirão Virtual de Rene-
gociação de Dívidas“. De 15 a 
31, os consumidores poderão 
renegociar seus débitos por 
meio da plataforma www.
consumidor.gov.br. 

Os consumidores podem 
entrar em contato o Procon 
Mogi para orientações sobre 
o uso da plataforma. “Com a 
restrição de circulação em razão 
da pandemia, o mutirão pela 
internet é um incentivo para 
que os consumidores evitem o 
superendividamento e a perda 
de crédito. Com a adesão dos 
bancos, o consumidor pode-
rá ter boas oportunidades”, 
observou a coordenadora da 
unidade, Fabiana Bava.  

A ação dos órgãos de defesa 
do consumidor em todo o 

Dia do Consumidor

Brasil, que acontecerá exclu-
sivamente pela internet, tem 
o objetivo de reestabelecer 
o equilíbrio do orçamento 
doméstico das famílias que 
estão endividadas. A Febraban 
firmou compromisso com as 
instituições financeiras para 
que participem do mutirão e 
busquem viabilizar condições 
favoráveis ao pagamento dos 
débitos

Para participar o consumidor 
deve fazer o seu registro na 
plataforma www.consumidor.

gov.br, quando receberá um 
login e senha. Deve acessar a 
seção Minha Área, clicar em 

“Nova reclamação” e depois 
procurar a instituição financeira 
com a qual deseja negociar. 
Em seguida, irá fazer relato 
Para orientações de como fazer 
uso da plataforma www.con-
sumidor.gov.br, o consumidor 
pode entrar em contato com o 
Procon Mogi das Cruzes pelo 
telefone 4798-5090 e pelo e-

-mail atendimento.procon@
pmmc.com.br

Ação vai ocorrer entre os dias 15 e 31 de março

Divulgação

O ato prevê 
que todas as 
sessões deverão 
ser realizadas 
exclusivamente de 
forma online
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Há um ano, o futebol perdia 
a sua maior graça: o torcedor

Com a chegada do coronavírus, o grito de gol deu lugar ao silêncio dentro dos estádios de futebol pelo país

VAZIO

O futebol brasileiro com-
pleta neste fim de semana 
a triste marca de um ano 
sem receber torcidas nos 
estádios. A pandemia do 
coronavírus (Covid-19) mo-
tivou a realização de jogos 
com portões fechados para 
evitar aglomerações e tem 
como consequência para os 
clubes um problema tão do-
loroso quanto o silêncio das 
arenas. Na parte financeira, 
esse primeiro ano causou a 
perda de R$ 450 milhões 
com bilheteria para os 34 
principais times brasileiros, 
segundo estudo feito pela 
Pluri Consultoria.

O mesmo levantamento 
indica que, de março de 
2020 até agora, a falta de 
jogos com torcida causou 
cerca de R$ 330 milhões 
em impacto entre receitas 
vindas de sócios e ações de 
marketing. Os clubes, hoje, 
vivem uma situação muito 
pior em comparação a 14 
de março do ano passado, 
quando pela primeira vez 
os estádios brasileiros não 
tiveram cadeiras cheias, 
catracas em atividade e as 
lanchonetes com filas.

Mais do que lamentar, 
as equipes agora discutem 
maneiras para minimizar 
as perdas. As soluções são 
necessárias porque o cenário 
da pandemia é preocupan-
te, alguns Estaduais estão 
até suspensos e a volta da 
torcida aos estádios parece 
bastante distante. A CBF 
defende que os portões só 
sejam reabertos quando 
a população for vacinada. 

“A volta do público é algo 
que na nossa avaliação está 
muito acoplado à vacinação”, 
disse o secretário-geral da 
entidade, Walter Feldmann.

Em 2019, as receitas com 
dias de jogos fizeram os 20 
principais times brasileiros 
arrecadar R$ 950 milhões, 
segundo levantamento feito 
pela E&Y. A quantia repre-
senta em média 17% do 
total de entradas. Porém, 
agora essa fonte de recurso 

secou e até mesmo o time 
mais vitorioso da temporada 
2020, o Palmeiras, admite 
dificuldades. “A situação 
financeira é bem sensível. 
Perdemos ao redor de 30% 
das receitas em 2020. E o 
quadro tende a se repetir 
para 2021”, comentou o 
presidente do clube, Mauricio 

Galiotte. O Palmeiras fechou 
o último ano com o prejuízo 
de R$ 151 milhões.

Para mudar esse quadro, 
as equipes querem inovar. 

“Acredito que a gente vai ter 
de se organizar em relação 
ao futuro, com novas pos-
sibilidades de receitas, com 
canais digitais através de 

criação de conteúdos exclu-
sivos, a questão dos games e 
novas formas de patrocínio 
que se abrem, como casas 
de apostas”, explicou ao 
Estadão o presidente do 
Internacional, Alessandro 
Barcellos.

A equipe gaúcha tem 
apostado em aumentar as 

vantagens para os partici-
pantes do sócio-torcedor, 
para que mesmo à distância 
os colorados se sintam par-
ticipantes desse momento. 

“É uma forma de buscar no 
torcedor um sentimento de 
pertencimento ao momento 
que a gente está vivendo e 
fazer com que ele sinta que 
passou por essa fase junto 
com o clube”, disse Barcel-
los. Várias outras equipes 
intensificaram também a 
venda de produtos oficiais 
em lojas virtuais.

Para quem acompanha o 
setor, uma boa saída é for-
talecer a criação dos canais 
de vídeo no YouTube para 
valorizar patrocinadores e 
atrair o público. “É possível 
acelerar algumas iniciativas 
de inovação para que já 
comecem a dar frutos, mas 
normalmente elas vão levar 
algum tempo de maturação 
para dar todo o resultado 
que podem dar”, disse André 
Monnerat, diretor de negó-
cios da Feng, especializada 
em programas de sócios, 
engajamento de torcedores 
e gestão em redes sociais.

Na opinião do especialista 
em inovação Bruno Maia, a 
pandemia coincide também 
com um delicado momento 
de transição na parte dos 
direitos de TV, com a saída 
da Rede Globo de alguns 
torneios “Os clubes também 
levarão alguns anos até de-
senvolverem novas estruturas 
de negócios que cheguem 
perto de fazer frente ao que 
ficou pra trás”, avaliou Maia.

Exceção
A final da Copa Libertado-

res no Maracanã, em 30 de 
janeiro, foi a única exceção 
ao longo desse último ano 
entre os principais torneios 
de futebol que tiveram jogos 
no País. Enquanto em todas 
as outras competições as 
partidas foram realizadas 
sem público, o jogo decisivo 
entre Palmeiras e Santos 
reuniu quase 5 mil pessoas.

Porém, não houve venda 
de ingressos. Apenas estive-
ram no estádio convidados 
dos clubes, patrocinado-
res, dirigentes, jornalistas e 
membros da Conmebol. A 
entidade exigiu dos presen-
tes a apresentação de testes 
negativos para covid-19 
realizado dias antes.

Apesar disso, os cuidados 
não foram suficientes para 
evitar aglomerações. O pú-
blico ficou concentrado em 
um mesmo setor do estádio 
e em alguns momentos mui-
tos não usaram máscaras. 
Houve até abraços entre os 
presentes para comemorar 
o gol do título palmeirense.

A política de não vender 
ingressos e de exigir creden-
ciamento e documentação 
de todos os presentes não 
impediu também outras 
irregularidades. Os clubes 
encontraram na internet 
tentativas de golpes com 
a falsa promessa de venda 
de credenciais para acesso 
ao estádio. Alguns anún-
cios chegavam a prometer 
por R$ 3 mil a entrada no 
Maracanã. Os golpistas até 
fizeram montagens para tentar 
reproduzir nos anúncios as 
credenciais falsas.

Estadão Conteúdo

Torcida é o principal ingrediente de uma jogo; o time pode ser diferente, mas a paixão é a mesma

Levantamento aponta que falta de torcedores causou R$ 450 mi em prejuízo

Daniel Carvalho/Mogi News

Mogi News/Arquivo
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Em mais de 50 anos, o 
nome Corolla, o veículo 
mais vendido do mun-
do e líder de sua catego-
ria há seis anos no País, 
se tornou referência de 
qualidade, durabilida-
de e confiabilidade, pois 
é um veículo que refle-
te o gosto e as necessi-
dades de seus consumi-
dores por todo o globo. 
Agora, o Corolla escre-
ve um novo capítulo em 
sua trajetória, além do 
sedã ele se transforma 
em um SUV, um dos seg-
mentos que mais cresce 
globalmente e também 
no Brasil.

Para criar o Corolla Cross, 
o engenheiro-chefe, Dai-
zo Kameyama, fez ques-
tão de manter a essência 
do Corolla, ou seja, ga-
rantir que seja um veí-
culo que atenda às ne-
cessidades dos clientes: 
“Queria um carro que fos-
se bom do ponto de vista 
do consumidor e não ape-
nas do ponto de vista da 
engenharia. Isso porque 
acredito que todos deve-
mos nos colocar no lugar 
do cliente para fazer um 
bom produto”.

O Corolla Cross é o SUV 
que você estava esperan-
do! De conceito urbano 
e carregando toda a es-
sência da marca Toyota 
de Qualidade, Durabi-
lidade e Confiabilidade, 
ele não é apenas um SUV, 
mas sim, o SUV da Toyota.

O Corolla Cross conta 
com duas opções de mo-
tores: 2.0L Dynamic Force 
flex com transmissão Di-
rect Shift de 10 marchas 
e injeção direta, e o con-
sagrado sistema híbrido 
que combina três moto-
res, dois elétricos e um a 
combustão flexfuel, já dis-
ponível no Corolla sedã, 
tornando o SUV o segun-
do veículo híbrido capaz 
de rodar com etanol do 
mundo.

O Corolla Cross chega 

ROBUSTEZ

Toyota inova e faz do seu carro 
chefe no Brasil um Corolla SUV
Japoneses vão brigar por uma fatia de mercado do segmento que mais cresce no país; os dos crossovers

Suplemento
automotivo
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Fotos: Wander Malagrine/Toyota

Toyota pensou fora da caixa e deu ao novo carro o nome de um dos seus maiores sucessos no brasil, que em nada lembra o sedã

Volante de três raios sugerem um tendência esportiva para o novo crossover japonês

às concessionárias no dia 
25 de março com preços 
a partir de R$ 139.990,00.

Para atender às neces-
sidades dos diferentes ti-
pos de públicos, o Corol-
la Cross estará disponível 
em quatro versões diferen-
tes e duas motorizações.

O Corolla Cross com 
motor 2.0L Dynamic For-
ce chega nas versões XR e 
XRE, enquanto o sistema 
híbrido estará disponível 

nas versões XRV Hybrid 
e XRX Hybrid.

Além destas, para ce-
lebrar a chegada deste 
importante produto, o 
Corolla Cross terá uma 
edição especial de lança-
mento chamada de “Spe-
cial Edition” baseada na 
versão topo de linha, XRX 
Hybrid, e limitada a 1.200 
unidades.

Design externo

O Corolla Cross foi pro-
jetado para transmitir a 
robustez e a elegância de 
um autêntico SUV urbano 
e seu design expressa es-
sas características. Nes-
te segmento competiti-
vo, os designers fizeram 
questão de criar um mo-
delo que atraísse a aten-
ção por onde passa, ao 
mesmo tempo que desse 
a sensação aos ocupan-
tes de estar em um veícu-

lo de categoria superior.
Logo na frente, perce-

be-se o caráter robusto do 
modelo com a configura-
ção da grade trapezoidal 
dupla que fornece uma 
aparência ampla e forte. 

A grade superior, pin-
tada em cinza escuro e 
em formato de colmeia, 
ao melhor estilo Lexus, 
acomoda a logomarca To-
yota. Nas versões híbri-
das, a moldura da grade 
é na cor prata e o acaba-
mento da logomarca é na 
cor azul. Já a grade infe-
rior em plástico preto ga-
rante um estilo off-road 
e conta com os faróis de 
neblina em LED para to-
das as versões. 

Design interno
O interior do Corolla 

Cross segue o padrão do 
sedã, com pequenas di-
ferenças. No SUV, todo 
o acabamento é dispos-
to horizontalmente até 
se conectar com as por-
tas, dando uma sensa-
ção maior de amplitude.

O console central tam-
bém tem espessura mais 

grossa e é sustentado por 
duas hastes nas extremi-
dades com acabamento 
na cor prata. Além dis-
so, os puxadores internos 
das portas têm um design 
flutuante, trazendo uma 
impressão poderosa ca-
racterística de um SUV e 
uma sensação de alta qua-
lidade. Outros detalhes 
que garantem elegância 
e requinte a bordo são as 
maçanetas internas das 
portas e os difusores de 
ar no painel central que 
possuem acabamento na 
cor prata.

O volante de três raios 
com controles de áudio 
e computador de bor-
do tem acabamento em 
couro. A versão XRE ain-
da conta com aletas para 
trocas de marcha (pad-
dle shift). Os ocupantes 
do Corolla Cross disfru-
tam de muitos porta-co-
pos e objetos nas portas, 
no console central e no 
apoio de braços no ban-
co traseiro, oferecendo 
conforto e comodidade.

Performance
O motor a combustão 

2.0L Dynamic Force de 
quatro cilindros em linha 
e 16 válvulas conta com 
comando de válvulas va-
riável inteligente VVT-iE 
que, por meio de um mo-
tor elétrico, modifica os 
tempos de abertura das 
válvulas de admissão. 
Ele ainda vem com um 
sistema de injeção dire-
ta e indireta de combus-
tível D-4S que adapta a 
injeção às condições de 
direção, oferecendo mais 
potência e menor consu-
mo de combustível. 

Com alta taxa de com-
pressão (13:1) e curso 
longo e pistões de bai-
xa fricção, o motor 2.0L 
Dynamic Force fabrica-
do na planta de motores 
da marca, em Porto Feliz 
(SP), é o mais potente que 
já equipou um Corolla.
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 A mudança é 
algo necessário em 
alguns momentos. Por 
vezes, certas coisas 
simplesmente deixam 
de fazer sentido em 
nossas vidas e o 
melhor é procurarmos 
novos caminhos para 
nós mesmos.

Temos de aprender 
que existe um tempo 
certo para tudo, 
até mesmo para 
deixarmos que o que 
já não nos faz falta 
fique para trás. Se 

MOMENTO
especial

Mudar faz parte da vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: RITA DE FATIMA CARRARA

DIA 15 /03: JULIANA FRANCO GOMES CAMPANHARI E OS-

VALDO OSAMU KIMURA

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

 cultura@jornaldat.com.br

tivermos coragem 
para tomar essa 
decisão, estaremos 
a dar o primeiro 
passo rumo à nossa 
felicidade.

USO DO CELULAR POR CRIANÇAS

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

“Tudo acontece no tempo certo!” Quando se trata de 
crianças e o uso dos celulares, esse tempo deve ser 
controlado e não exceder. O uso excessivo pode trazer 
consequências para o desenvolvimento cognitivo e social, 
causar o sedentarismo, ou agitação e ansiedade.
Não somos contra os eletrônicos, ao contrário, a questão é 
controlar o tempo de uso. 

“De acordo com a OMS: Crianças de 02 a 05 anos podem 
utilizar tais dispositivos por, no máximo, 1h por dia”. 
Disponível em Tonello.med/OMS.
CELULAR AO IR DORMIR:
 “Uma pesquisa do King’s College, de Londres, detectou 
efeitos negativos do uso do aparelho no período de 
descanso, o distúrbio do sono na infância é conhecido por 
causar danos à saúde mental e física, o conteúdo pode ser 
estimulante e atrasar o início do sono, e a forte luz emitida 
pelas telas prejudica a visão e afeta o relógio biológico”. 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/
geral-42603165
DICAS:
Faça combinados com a criança. 
Ofereça histórias antes de dormir, isso fará com que ela 
relaxe e tenha uma noite de sono tranquila.
Use um “timer” para administrar com a criança o tempo de 
uso dos eletrônicos.
Crie um espaço em casa para a criança brincar, fazer 
descobertas, se movimentar... 
Ofereça alguns momentos do brincar juntos.
Quer saber mais? Acesse o site: colegiointerativomogi.com.
br
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