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Mais de 4% das populações 
de Suzano, Mogi e Poá se 

infectaram com coronavírus
São considerados apenas os casos que foram confirmados; porém, pode haver subnotificação da doença

Três das cinco cidades do G5 - con-
junto das cinco cidades mais popu-
losas do Alto Tietê - já tiveram mais 
de 4% de suas populações infectadas 
pelo coronavírus (Covid-19) desde 
o começo da pandemia. Mogi, Poá e 
Suzano registraram os índices mais 
elevados de disseminação do vírus. 
Itaquá e Ferraz registraram menos casos.  
Cidades, página 3

Estrada

Mogi-Bertioga 
tem queda na 
circulação de 
veículos

Cidades, página 3Maior restrição na circulação de pessoas nas ruas das cidades pode ajudar a diminuir esse número

MARIANA ACIOLI

Suzano

Academias ao ar livre recebem 
reforço na segurança 

Secretaria de Transporte instalou gradis para evitar 
acidentes neste espaços de Suzano. Cidades, página 4
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A Secretaria de Saúde de Suzano, 
por meio da Rede de Atenção Psi-
cossocial (Raps), aborda um novo 
tema neste mês em sua campanha 
digital voltada para dicas de saú-
de mental e emocional. Trata-se 
do uso abusivo de álcool e drogas 
em tempos de pandemia do novo 
coronavírus. Cidades, página 4

Suzano

USO DE ÁLCOOL 
E DROGAS É 
TEMA DE  
CAMPANHA
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 � Descarte irregular

A Guarda Civil Municipal (GCM) de 
Ferraz de Vasconcelos impediu o 
descarte irregular de lixo e entulho 
nos bairros Vila Jamil e Vila Corrêa 
na noite da quarta-feira e na manhã 
da quinta-feira passadas. O primei-
ro caso ocorreu na rua Luiz Antônio 
de Paiva, onde o proprietário de uma 
caminhonete foi flagrado iniciando o 
descarte na via pública. O veículo e 
todo material foram apreendidos. Já 
na Vila Corrêa, a GCM chegou aos in-
divíduos por meio de denúncias que 
restos de construção estavam sen-
do jogados no córrego localizado na 
Avenida Washington Luís.

 � Suspensão das aulas

A Prefeitura de Guararema decre-
tou a suspensão das aulas até 30 
de março. Inicialmente, em decreto 
emitido no dia 4, as aulas estavam 
suspensas até sexta-feira passada. 
Entretanto, com o aumento de ca-
sos, internações e óbitos por conta 
da Covid-19 registrados no Alto Tie-
tê, e a instauração da Fase Emergen-
cial em todo o Estado de São Paulo, 
o prefeito Zé Luiz Freire (PL) deter-

minou a suspensão das aulas até o 
final de março.

 �Notícias da Câmara

A Câmara de Suzano acaba de lan-
çar um informativo semanal, com 
as principais notícias enviadas por 
e-mail. Para receber a newsletter, 
basta se cadastrar no portal oficial 
da Casa de Leis (www.camarasuza-
no.sp.gov.br), clicando no botão “As-
sine nosso informativo”, disponível 
na barra superior direita da página 
na internet do Legislativo.

 � Saspe e Sebrae

O Serviço de Ação Social e Projetos 
Especiais (Saspe) e o Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) estão com ins-
crições abertas para o curso gratui-
to “Aprenda a vender melhor no E-
-commerce”. São 60 vagas voltadas 
para empreendedores da cidade. Os 
cadastros podem ser feitos até o dia 
25 de março (quinta-feira) por meio 
de formulários on-line para turmas 
da manhã (http://bit.ly/SaspeE-com-
merceDia) e da noite (http://bit.ly/
SaspeE-commerceNoite).

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Dois gumes

M
esmo que ocorra de forma len-
ta, quase imperceptível, a va-
cinação contra o coronavírus 
(Covid-19) começa a trazer re-

sultado animadores. Números da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo apontam 
que houve uma queda de 51% de mortes 
entre pessoas de 85 e 89 anos na capital pau-
lista. Os dados são de três dias atrás, por-
tanto, dentro o intervalo em que os idosos 
dessa faixa etária já foram imunizados com 
a primeira dose ou com a dose completa 
da CoronaVac ou da vacina produzida pela 
AstraZeneca. Esses números, ainda que es-
tejam mais relacionados à maior cidade do 
Estado, podem dar um panorama do que 
ocorre nos municípios do Alto Tietê, que 
também recebem as vacinas do Butantan e 
da Oxford, no mesmo dia em que recebe 
a capital, todavia, ainda não há números 
que corroborem essa informação para ou-
tros municípios, que não São Paulo.Mas, 
os dados paulistanos não deixam de ser  
um espelho para outras cidades paulistas.
    Verificando os dados diário de falecimen-
tos enviados pelo Consórcio de Desenvolvi-

mento dos Municípios do Alto Tietê (Con-
demat), é possível notar que as mortes de 
pessoas acima dos 80 anos ainda ocorrem, 
mas em menor quantidade. Este pode ser 
um indício de que a vacinação nas dez ci-
dades está mostrando resultados positivos. 
Mas, para que esses números se transformem 
em estatística, é preciso se debruçar dian-
te deles para o indicador se tornar certeza.
    O lado ruim dessa história é que as mor-
tes continuam ocorrendo e se concentran-
do em pessoas abaixo dos 80 anos. Se por 
um lado é preciso celebrar a preservação da 
vida desse grupo etário, por outro é preci-
so correr com as doses para que a vacina 
chegue o quanto antes para as outras ca-
madas do público.
    Na situação em que estamos, fica difícil 
comemorar os resultados quando há ainda 
muita gente perdendo a vida em razão da 
Covid-19. A celebração somente será com-
pleta quando a imunização chegar para todos 
grupos etários e a morte por coronavírus ser 
algo raro. Por enquanto, essa faca de dois 
gumes ainda não merece comemoração e 
tampouco traz tranquilidade.

Neste mês de março co-
memoramos de um modo 
acanhado o Dia Internacio-
nal da Mulher, limitado em 
seus festejos pelo distancia-
mento imposto pela vigilân-
cia sanitária que controla a 
pandemia mundial que nos 
avassala - o Covid-19. As nor-
mas estabelecidas do confi-
namento, do uso da másca-
ra, da higiene das mãos e da 
proibição de aglomeração são 
certas e necessárias, porém, 
o planejamento em iniciar a 
vacinação pelos mais idosos 
deixa o flanco aberto, na ba-
talha de combate à doença, 
pois são os mais novos que 
mais se contagiam e disse-
minam o vírus. 

O índice de contaminação 
seria bem menor se todos 
fossem vacinados ao mes-
mo tempo, tanto os idosos 

Ela decide

ARTIGO
José Mauro Jordão

como também os mais jovens 
acima de 16 anos; pois são 
eles que mais usam o trans-
porte lotado em direção ao 
trabalho, à escola e ao en-
tretenimento. 

Após essas considerações 
desejo homenagear todas 
aquelas mulheres que rei-
nam pelo charme da beleza, 
da elegância e da inteligên-
cia, dividindo sua dedicação 
com sabedoria à família e ao 
trabalho com a prosa român-
tica “Há certas horas...” de 
William Shakespeare: “Há 
certas horas, em que não 
precisamos de um amor. 
Não precisamos da paixão 
desmedida. Não queremos 
beijo na boca./ Há certas 
horas, que só queremos a 
mão no ombro, o abraço 
apertado ou mesmo o estar 
ali, quietinho, ao lado, sem 

nada dizer./ Há certas horas, 
quando sentimos que esta-
mos para chorar, que dese-
jamos uma presença ami-
ga, a nos ouvir paciente, a 
brincar com a gente, a nos 
fazer sorrir./ Alguém que ria 
de nossas piadas sem graça. 

Que ache a nossas tristezas 
aas maiores do mundo. Que 
nos faça elogios sem fim. E 
que, apesar de todas essas 
mentiras úteis, nos seja de 
uma sinceridade inquestio-
nável.../ Que nos manda ca-
lar a boca ou nos evite um 
gesto impensado. Alguém 
que nos possa dizer: acho 
que você está errado, mas 
estou do seu lado./ Ou al-
guém que apenas diga: sou 
seu amor! E estou aqui!” Eis 
a questão:: Se ela decide ou 
não? Depende da ocasião! 

Quando o amor é uma de-
cisão mental se amordaça o 
coração sentimental. 
José Mauro Jordão é médico.

 josemaurojordao@gmail.com

CHARGE
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Três cidades da região têm mais 
de 4% da população infectada

Percentual de contaminado em Mogi é o maior entre o grupo dos cinco municípios mais populosos do Alto Tietê

COVID-19

Três das cinco cidades do 
G5 – conjunto das cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê – já tiveram mais 
de 4% de suas populações 
infectadas pelo coronavírus 
(Covid-19) desde o começo 
da pandemia. De acordo com 
os resultados da testagem 
para detectar a doença desde 
os primeiros casos, Mogi 
das Cruzes, Poá e Suzano 
registraram os índices mais 
elevados de disseminação do 
vírus. Itaquaquecetuba e Ferraz 
de Vasconcelos registraram 
menos casos.

Os dados foram calcula-
dos em cima dos números 
divulgados diariamente pelo 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) com base na 
população dos municípios 
indicada pela Fundação Sis-
tema Estadual de Análise de 
Dados (Seade).

Ignorando casos suspeitos 
e possíveis subnotificações, 

em pouco mais de um ano 
de pandemia, os casos con-
firmados da Covid-19 já co-
meçam a marcar um número 
considerável de cidadãos 
do G5. Com 19.535 casos 
confirmados até sexta-feira 

passada, Mogi das Cruzes 
registra uma disseminação 
do vírus que atinge 4,5% 
de sua população total de 
432.905.

Apesar do percentual pa-
recer pequeno, se traduz 

na morte de 804 mogianos. 
Uma parcela ainda menor 
desse percentual, que são 
os casos ativos, também é 
responsável pela ocupação 
de 100% dos leitos exclusivos 
para Covid-19 há oito dias 

Luiz Kurpel*

Suzano, Mogi e Poá superam as outras cidades em infectados pelo coronavírus

Mariana Acioli

Cai em 24,8% movimento 
na rodovia Mogi-Bertioga 

Com a última retomada 
à Fase Vermelha do Plano 
São Paulo, que ocorreu no 
primeiro sábado deste mês, 
a quantidade de veículos 
em circulação na rodovia 
Mogi-Bertioga (SP 098) di-
minuiu. As informações 
foram divulgadas ontem 
pelo Departamento de Es-
tradas e Rodagens (DER) e 
apontaram uma queda de 
24,8% na estrada que liga 
a Grande São Paulo com a 
Baixada Santista.

Nos dias 6 e 7 deste mês, 
quando as cidades do Alto 
Tietê e todo o Estado de São 
Paulo já estavam na fase mais 
restritiva, a quantidade de 
veículos registrada na rodovia 
foi de 31,8 mil. Já em um 
final de semana antes da 
nova determinação de Fase 
Vermelha, nos dias 26 e 27 
do mês passado, 42,4 mil 
veículos transitaram pela 
rodovia Mogi-Bertioga. 

De todas as estradas 

Efeito da pandemia

supervisionadas pelo DER, 
esta foi a que apresentou a 
maior queda entre os perío-
dos, informou a Secretaria 
de Estado de Transportes. 
Na rodovia Oswaldo Cruz 
(SP-125), por exemplo, hou-
ve uma queda de 21% em 
relação ao final de semana 
anterior à Fase Vermelha. Já no 
Sistema Anchieta-Imigrantes, 
principal acesso ao litoral, a 
redução foi de 20%.

Para o Secretário Estadual 

de Logística e Transportes, 
João Octaviano Machado Neto, 
a redução neste momento é 
importante para salvar vidas. 

“Não estamos falando apenas 
da diminuição na transmissão 
do Coronavírus, mas também 
na probabilidade da redução 
do número de acidentes, o 
que é fundamental nesta fase 
em que os hospitais estão 
sobrecarregados”, afirmou 
o secretário de Transportes 
a respeito da redução.

Thamires Marcelino

Mogi-Bertioga teve redução de 24,8% no movimento

Arquivo Mogi News

Cultura abre inscrições 
para a Lei de Incentivo 

As inscrições para a Lei de 
Incentivo à Cultura (LIC) estão 
abertas desde ontem por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo. Artistas de 
Mogi das Cruzes interessados 
em captar recursos por meio 
da ferramenta de fomento 
devem acessar a plataforma 
online e cadastrar seu projeto. 
O período se estenderá até 
o dia 15 de abril.

Podem ser inscritos projetos 
das áreas de música, dança, 
artes cênicas, cinema, vídeo, 
literatura, artes visuais, arte 
popular, patrimônio cultu-
ral, acervos do patrimônio 
cultural de museus, arquivos 
históricos, centros culturais e 
bibliotecas, patrimônio paisa-
gístico, pesquisa e formação 
científica nas diferentes áreas 
de conhecimento.

Além de dados básicos 
do proponente, que pode 
ser pessoa física ou jurídica, 
devem ser inseridas no sistema 
online todas as informa-
ções referentes ao projeto, 
como apresentação, área de 

Captação de recursos

enquadramento, objetivos, 
justificativas, abrangência 
territorial, público-alvo, pro-
dutos culturais, contrapartida 
e planilha orçamentária.

Após a validação e envio 
das propostas, elas serão 
submetidas à análise téc-
nica, para a definição dos 
projetos a serem aprovados. 
A princípio, seguem valendo 
as mesmas regras referentes 
aos processos de aprovação 
e captação de recursos pra-
ticados até então, porém é 
importante lembrar que a 
lei está passando por um 
processo de reformulação, 
com a participação direta 
da comunidade e da classe 
artística da cidade.

A Secretaria Municipal 
de Cultura recebeu, desde 
meados de janeiro deste ano, 
sugestões e propostas para 
potenciais ajustes e melhorias 
na legislação, a partir de uma 
consulta pública, realizada de 
forma remota. Essas propostas 
foram inclusive debatidas 
com grupos organizados, 

durante reuniões online do 
programa Diálogo Aberto.

O período de consulta 
foi encerrado e as propostas 
foram compiladas. Agora, os 
apontamentos seguem para 
análise do Conselho Municipal 
de Cultura (COMUC). Na 
sequencia, será elaborada 
uma minuta de alteração do 
disposto legal, que passará 
por análise jurídica, para a 
definição da viabilidade legal 
das mudanças propostas. A 
última etapa será a apreciação 
da Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes.

Mais informações sobre 
as inscrições para a Lei de 
Incentivo à Cultura podem 
ser obtidas no site da Secre-
taria de Cultura, no e-mail 
culturamogi@pmmc.com.br 
ou pelo Whatsapp 96567-
0933. Em função pandemia  
da Covid-19 e as orientações 
em torno do distanciamento 
social, a Secretaria suspen-
deu temporariamente os 
atendimentos presenciais 
em sua sede.

consecutivos.
O cálculo aponta o perigo 

da Covid-19 e suas variantes 
circulando no país e revela 
que, com a campanha de 
imunização ainda há passos 
vagarosos, existe um grande 
contingente populacional 
em risco de se contaminar 
mesmo desconsiderando a 
possibilidade de reinfecção, 
já confirmada em algumas 
cidades da região.

Bem próximo do percen-
tual apresentado por Mogi, 
a estimativa é de que Poá já 
tenha registrado a doença 
em 4,4% de sua população. 
Com 5.146 casos confirmados 
dentro de uma população 
de 115.538 habitantes, 195 
poaenses perderam a vida 
em decorrência da doença.

Também com uma po-
pulação considerável e o 
segundo maior número de 
casos confirmados do G5, pelo 
menos 4,1% da população 
suzanense já se contaminou 
com a Covid-19. Em números 
gerais, o percentual representa 

12.197 casos dentro de uma 
população de 291.002. Em 
Suzano foram registrados 
421 óbitos até a atualização 
mais recente.

Abaixo dos 4% mas bem 
próximo das cidades cita-
das, Ferraz de Vasconcelos 
marcou uma disseminação 
que alcançou 3,8% de seus 
193.037 habitantes, dentro 
dessa porcentagem, 7.482 
ferrazenses foram contami-
nado e 242 perderam a vida.

Destoando das demais 
cidades, Itaquaquecetuba, 
com 370.589 habitantes, 
pode ter tido cerca de 2,3% de 
sua população contaminada, 
o menor percentual do G5. 
Esse número representa 8.638 
infectados e chama atenção 
pelo tamanho da população 
itaquaquecetubense, revelando 
ter conseguido se preservar 
mais que os vizinhos ou que 
há considerável subnotificação. 
Morreram em decorrência 
da Covid-19, 490 pessoas 
na cidade.

*Texto supervisionado pelo editor.
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Transportes reforça a 
segurança em academias

A Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana concluiu nesta se-
mana a instalação de gradis 
em academias ao ar livre na 
avenida Governador Mário 
Covas, a Marginal do Una, 
e em uma calçada da aveni-
da Francisco Marengo, no 
Jardim Dona Benta.

As medidas foram tomadas 
com o objetivo de reforçar a 
segurança nos locais e pre-
venir acidentes. Na Marginal 
do Una, duas academias 
foram beneficiadas com a 
instalação, uma delas fica 
ao lado do Ecoponto. Já a 
outra, se localiza próximo 
a um conjunto residencial. 
Os espaços públicos de 
recreação receberam cercas 
de contenção por toda a sua 
extensão.

O chefe da pasta, Claudinei 
Valdemar Galo, ressaltou que 
essas academias ao ar livre são 
muito utilizadas por vários 
públicos, principalmente 
idosos. “Por estarem na 
margem da avenida, que tem 

Suzano

fluxo intenso de veículos, os 
cidadãos estavam vulneráveis. 
Com os gradis podemos 
trazer mais segurança aos 
pedestres e prevenir que 
crianças corram desatentas 
em direção à via”, afirmou.

No Jardim Dona Benta, 
uma calçada da avenida 
Francisco Marengo tam-
bém recebeu a estrutura 
de proteção. O trecho be-
neficiado fica na saída de 

um supermercado, local 
onde havia risco constante 
de acidentes, pois algumas 
pessoas não utilizavam a faixa 
de pedestre e se expunham 
ao risco de acidente na via, 
que tem movimentação 
constante de veículos. Com 
a mudança, os transeuntes 
terão que utilizar o espaço 
de segurança demarcado 
para chegar ao outro lado 
da avenida.

Medidas servem para evitar acidentes nos locais

Wanderley Costa/Secop Suzano

Secretaria realiza obras 
em oito ruas em Poá

A Secretaria de Obras Públicas, 
Planejamento, Orçamento e 
Habitação de Interesse Social 
realiza obras de infraestrutura 
em oito ruas do bairro Cidade 
Kemel, em Poá.  Segundo a 
pasta, o serviço de melhoria 
se encontrava em ritmo lento 
desde dezembro de 2020, e 
foram retomadas na última 
semana. O prazo para a con-
clusão dos trabalhos é junho 
deste ano.

Ao todo, oito vias estão 
sendo contempladas com as 
melhorias: as ruas Alcântara, 
Florianópolis, Assis, Victor 
Barbosa Guisar e Uruaçu 
já foram concluídas, assim 
como a avenida Elias Zugaib. 
Elas receberam intervenções 
como recapeamento asfáltico, 
drenagem de águas pluviais e 
revitalização das calçadas, com 
a instalação de piso intertravado.

Atualmente, as equipes 
realizam os trabalhos na rua 
Mentha Addas, e em seguida, 
será a vez da rua Pará.

A empresa responsável pela 
obra é a DBW Pave Construções 

Até junho

e o projeto é executado com 
recursos da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp). O valor 
total de investimento é de 
R$ 5.924.439,37. Segundo 
o titular da pasta, Ricardo 
Leão, as vias são importantes 
para o bairro e se encontram 
com inúmeros problemas. “Os 
serviços estavam com oritmo 
bem lento e agora o cronogra-
ma foi normalizado. Vamos 
trabalhar com empenho para 

finalizar o quanto antes e assim 
levar mais qualidade de vida 
e segurança aos moradores”, 
explicou.

João Peckny
A avenida João Peckny, no 

Jardim Nova Poá, também recebe 
serviços de revitalização. São 
serviços como recapeamen-
to asfáltico e drenagem das 
águas pluviais, também com 
recursos advindos da Sabesp. 
munícipes”, destacou Leão.

Ações estão ocorrendo no bairro Cidade Kemel

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Uso abusivo de álcool e drogas 
é tema de campanha digital

Iniciativa oferece pela internet apoio e dicas para cuidar da saúde mental e emocional em tempos de pandemia

SUZANO

A Secretaria de Saúde de 
Suzano, por meio da Rede de 
Atenção Psicossocial (Raps), 
aborda um novo tema neste 
mês em sua campanha di-
gital voltada para dicas de 
saúde mental e emocional. 
Trata-se do uso abusivo de 
álcool e drogas em tempos 
de pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). Uma 
cartilha sobre o assunto está 
disponível no site oficial da 
Prefeitura de Suzano (http://
bit.ly/SaudeMentalSuzano) 
e nas mídias sociais.

O projeto foi criado com 
o objetivo de garantir in-
formação e mais qualidade 
de vida à população. Teve 
início em fevereiro, quan-
do foi abordado o luto na 
pandemia da Covid-19. A 
proposta é que a cada mês 
sejam discutidos temas 
diferentes relacionados à 
saúde mental e emocional. 
A campanha digital discute 
diversos tópicos do assunto 
atual, como os motivos que 
levam as pessoas a usarem 

drogas e bebidas alcoólicas 
e como o seu consumo é 
socialmente aceito e estimu-
lado por questões culturais.

O material também aborda 
sobre a dependência e os 
riscos não só para a saúde e 
o bem-estar de quem utiliza, 
mas também para as pessoas 
ao redor. O Sistema Único 
de Saúde (SUS) oferece 
atendimento especializado 
e gratuito para esta situa-
ção. O Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps) realiza 
o tratamento de redução de 
danos para a maioria dos 

casos, uma estratégia que 
visa minimizar as conse-
quências do consumo de 
drogas e álcool levando 
em conta os aspectos fí-
sicos, sociais, familiares e 
psicológicos do indivíduo, 

sem a obrigatoriedade de 
abstinência ou internação. 
As entidades da rede pública 
de saúde também oferecem 
apoio para familiares de 
pessoas nestas condições, 
independentemente de sua 

adesão.
Segundo a coordenadora de 

Saúde Mental do município, 
a psicóloga Dulce Ramos, 
a crise sanitária ocasiona-
da pelo novo coronavírus 
afetou diversos setores da 

sociedade, o que teve im-
pacto direto no aumento de 
quadros psicopatológicos, 
como ansiedade e depres-
são, durante este período 
de incertezas. Dulce ainda 
ressaltou a importância 
de informações corretas e 
acessíveis para a população, 
o que ela considera o melhor 
caminho para ajudar todos 
aqueles que precisam e 
para desconstruir o estigma 
relacionado à saúde mental.

Aos suzanenses que têm 
enfrentado problemas com 
o uso abusivo de álcool e 
outras drogas ou têm algum 
familiar nesta situação, os 
psicólogos do Raps prestam 
atendimento gratuito em 
todos os postos de saúde 
do município, que estão de 
portas abertas para orien-
tação e tratamento. Já as 
pessoas dos grupos de risco 
da Covid-19 podem obter 
orientação e apoio ligando 
para o Caps que trata sobre 
o assunto na cidade, pelo 
telefone 4745-0563.

Proposta visa discutir os problemas relacionados à saúde mental da população

Wanderley Costa/Secop Suzano

O projeto foi criado 
com o objetivo de 
garantir informação 
e mais qualidade de 
vida à população
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Câmeras nos ônibus começam 
a ser instaladas na segunda

Iniciativa faz parte de um pacote de ações para evitar aglomerações nos ônibus que transportam passageiros

NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO

A partir da próxima segunda-
-feira a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, em uma ação 
conjunta entre a Secretaria 
Municipal de Transportes e 
as empresas que operam o 
transporte público na cidade, 
começa a instalar um novo 
sistema de monitoramento 
interno dos veículos.

A iniciativa foi anunciada 
na semana passada, após uma 
reunião entre representantes 
da Administração Municipal 
e das concessionárias do 
transporte público na cida-
de. A iniciativa faz parte do 
pacote de ações para evitar 
aglomerações de usuários 
nos ônibus e pontos de pa-
rada na cidade. A situação 
no transporte coletivo tem 
sido uma das principais 
cobranças da população 
durante a adoção de medidas 
restritivas na pandemia do 
novo coronavírus.

Segundo a pasta de Trans-
portes, quatro veículos da frota 

receberão equipamentos a 
partir desta segunda-feira, em 
um programa de testes para 
o sistema. Com a operação, 
será feita uma análise sobre 
o funcionamento do sistema, 
além de ajustes necessários. 

“A partir daí, o planejamento 
é ampliar gradativamente a 
instalação dos equipamentos 
nos ônibus, mantendo o 
acompanhamento constan-
te”, informou o município 
em nota.

A expectativa do muni-
cípio é de que, no futuro, 
seja possível elaborar uma 
central de monitoramento 
dos veículos em circulação, 
podendo adotar medidas 
tanto para evitar aglomerações 
quanto para outras eventua-
lidades. A gestão municipal 
ressaltou que os custos da 
implantação e operação do 
projeto-piloto de monito-
ramento dos ônibus foram 
assumidos exclusivamente 
pelas empresas concessionárias, 
e não houve investimento 
pelo município.

Devido ao caráter de testes 
do programa de monito-
ramento, a Administração 
Municipal informou que ainda 
não é possível estabelecer 
um prazo para que toda a 
frota de ônibus esteja com 

os equipamentos instalados 
e operando. O sistema de 
transporte do município de 
Mogi das Cruzes conta com 
181 veículos.

REMANEJAMENTO
Além do programa de 

monitoramento nos veí-
culos da frota de ônibus 
que atende ao município, 
a Secretaria de Transportes 
de Mogi das Cruzes informa 
que realizou, no início do 
mês, o remanejamento da 

frota para os itinerários nos 
horários de pico. A medida, 
que foi acompanhada pelo 
comando da pasta nos locais, 
teve como intenção reforçar 
a oferta e evitar aglomerações 
durante a entrada e saída de 
expediente ao longo do dia.

A instalação de câmeras 
nos ônibus vai facilitar o 
monitoramento da Prefei-
tura de Mogi no transporte 
coletivo da cidade na se-
mana em que a situação se 
torna ainda mais restritiva 
conforme o anúncio feito 
pelo prefeito Caio Cunha, 
que com o secretário de 
Saúde, Henrique Nauffel 
confirmou que a cidade está 
há mais de uma semana com 
100% de ocupação dos leitos, 
portanto haverá medidas 
ainda mais restritivas para 
fazer com que os mogianos 
permaneçam em casa e só 
saíam se realmente houver 
necessidade. O Estado também 
está tomando providências 
em relação a medidas mais 
restritivas para a população. 

André Diniz

Com o sistema de câmeras será possível monitorar a lotação nos ônibus

Divulgação

Prefeitura e DER garantem 
melhorias para o Taboão

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, em parceria com o 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), fará 
melhorias estruturais e de 
mobilidade urbana no distrito 
industrial do Taboão. Graças 
a tratativas e convênios entre 
a Administração e o Departa-
mento, a Estrada do Taboão 
deve receber recuperação 
funcional ainda neste ano e 
as estradas Yoneji Nakamura 
e Mauro Auricchio receberão 
pavimentação e drenagem.

No caso da Estrada do 
Taboão, já foram iniciados 
os estudos para a recupe-
ração funcional que deve 
acontecer ainda neste ano. A 
recuperação será feita entre 
o encontro com a rodovia 
Mogi-Dutra e o município de 
Santa Isabel, em um trecho 
total de 20 quilômetros. Os 
trabalhos compreendem reca-
peamento da estrada, reparos 
na estrutura, restauração 
do sistema de drenagem e 
melhorias na sinalização. O 
investimento previsto é de 

Mobilidade urbana

R$ 17,6 milhões.
Já no caso das estradas 

Yoneji Nakamura e Mauro 
Auricchio, está sendo feita 
neste momento atualização 
de planilhas, para abertura 
da licitação de obras de 
pavimentação e drenagem. 
A Prefeitura e o DER já ce-
lebraram um convênio para 
as obras e investimento nos 
serviços nas duas estradas 
é de R$ 10,8 milhões. Esta 
é uma antiga reivindicação 
dos empresários do distrito 
industrial.

Outras melhorias
A Secretaria Municipal 

de Transportes também já 

definiu melhorias que serão 
feitas na região do Taboão. 
As medidas serão adotadas 
no transporte coletivo e na 
segurança viária.

A região receberá três novos 
abrigos em pontos de ôni-
bus que serão implantados 
pela Secretaria Municipal de 
Transportes a partir de abril. 
Além disso, a Pasta realizou 
estudos sobre o atendimento 
do transporte na região, que 
serviram como base para a 
proposta de implantação 
de mais dois horários de 
atendimento para a região.

A Secretaria Municipal 
de Transportes fará ainda a 
revitalização na sinalização 
de trânsito em trechos da 
estrada do Taboão em que o 
serviço pode ser feito pelas 
condições do pavimento. A 
prioridade será para os locais 
próximos a escolas e com 
maior risco da ocorrência 
de acidentes. O objetivo 
é ampliar a segurança de 
motoristas e pedestres que 
circulam pela via.

Foram iniciados 
estudos para 
a recuperação 
funcional que deve 
ocorre neste ano 

Empresários contam com Manual 
de Orientação Contribuinte Legal

Com a abertura pela Pro-
curadoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) do período 
para a renegociação dos 
débitos fiscais, inscritos em 
Dívida Ativa, a Federação 
das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo 
(Facesp), lança o Manual 
de Orientação Contribuinte 
Legal. O material, que pode 
ser baixado gratuitamente 
no site da entidade, traz o 
passo a passo de como os 
empresários podem regularizar 
sua situação solicitando o 
parcelamento das dívidas com 
a União, além de descontos 
de juros e multas.

Publicada no início do 
mês, a Portaria da PGFN nº 
2.381/21, integra o Programa 
de Retomada Fiscal, um pacote 
de ações do Governo Federal 
para estimular a retomada da 
atividade econômica. Com 
a iniciativa será possível 
negociar débitos anteriores 
a março de 2020, além dos 
que vierem a ser inscritos 
na Dívida Ativa até 31 de 

Comércio

agosto de 2021.
Com o pagamento das 

dívidas, as empresas podem 
acessar as linhas especiais 
de crédito criadas para este 
momento de pandemia, o que 
é um importante instrumento 
para que os comércios possam 
se reorganizar e planejar sua 
retomada. O manual pode 
ser baixado acessando o link  
https://bit.ly/38GigIM ou 
pelo site da Facesp.

Para a presidente da 

Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
Fádua Sleiman, o Manual de 
Orientação Contribuinte Legal, 
é uma ferramenta importante 
para os comerciantes que 
enfrentam o período mais 
restritivo do Plano São Paulo. 

“Estamos vivendo o momento 
mais difícil desde o início da 
pandemia, os comerciantes 
estão com dificuldade para 
pagar sua folha de pagamento 
e o manual é uma ajuda”

Manual de Orientação está disponível na internet

Divulgação
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Dia Mundial da Árvore e da 
Água recebem eventos remotos

A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
realizará uma programação 
com eventos remotos em 
comemoração ao Dia Mundial 
da Árvore, celebrado em 21 
de março, e ao Dia Mundial 
da Água, no dia 22. Por conta 
da pandemia da Covid-19 e 
das restrições definidas pela 
fase emergencial do Plano 
São Paulo, serão realizadas 
videoconferências, também 
chamadas de webinários, com 
professores e especialistas. 
A programação foi criada 
em parceria com o Serviço 
Municipal de Águas e Esgotos 
(Semae).

Segundo a secretária 
municipal do Verde e Meio 
Ambiente, Michele de Sá 
Vieira, foi necessário reduzir 
a programação e priorizar 
os eventos remotos. “Tra-
dicionalmente, essa data é 
marcada por eventos com a 
presença de público e plantios 
de diversas árvores. Porém, 
por conta da pandemia do 
coronavírus, nós realizaremos 

Comemoração

atividades remotas, através 
de palestras com pessoas 
qualificadas e que certamente 
trarão conhecimentos rele-
vantes sobre os dois temas, 
que ajudarão as pessoas a 
refletirem sobre a importân-
cia do sistema hídrico e das 
espécies arbóreas”, explicou.

Na próxima segunda-feira, 
das 16  às 18 horas, será reali-
zado o webinário “Dimensões 
Sociais e Biofísicas da Água”, 
com os palestrantes Marcos 
Sorrentino (Pesquisador da 
Escola de Agricultura Luiz 
de Queiroz - ESALQ/USP 
e ex-diretor de Educação 
Ambiental do Ministério do 
Meio Ambiente, Maurício 
Andrés Ribeiro (ex-assessor 
da Agência Nacional de Águas 

e ex-diretor do Conselho 
Nacional de Meio Ambien-
te do Ministério do Meio 
Ambiente) e Rosely Liquori 
Imbernon (PHD da Escola 
de Artes, Humanidades e 
Ciências - EACH/USP Leste).

Já na próxima terça-feira,  
das 14 às 16 horas, serão 
lançados os vídeos de edu-
cação ambiental do Serviço 
Municipal de Águas e Esgotos 
(Semae) e ocorrerá o webinário 
sobre “A Educação Ambiental 
para Preservação das Águas”. 
Participarão por meio de uma 
videoconferência o diretor-

-geral da autarquia, Marcelo 
Vendramini, e os engenhei-
ros Cristiano Von Steikirch 
de Oliveira, com mestrado 
em Gestão e Governança 
da Água pelo Instituto IHE 
Delft/UNESCO, Institute for 
Water Education, Holanda 
e Camila Candiles Feitosa 
Zapata Lusni, com mestrado 
em Processos Industriais 
pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de 
São Paulo - IPT.

UMC atua na preservação e 
reprodução de diversos peixes

Instituição realiza pesquisas e estudos sobre a preservação do meio ambiente aquático de água doce e marinho 

BACIA DO ALTO TIETÊ

O Dia Mundial da Água 
foi concebido pela Assem-
bleia Geral da Organização 
das Nações Unidas para 
que no dia 22 de março de 
cada ano nos lembremos da 
importância da preservação 
da água e dos seres vivos 
que a habitam. Na Univer-
sidade de Mogi das Cruzes 
(UMC) esse é um assunto 
que tem recebido muita 
atenção com o desenvolvi-
mento de pesquisas e estudos 
sobre a preservação do meio 
ambiente aquático de água 
doce e marinho realizados 
no Laboratório de Genética 
de Organismos Aquáticos 
e Aquicultura (LAGOAA).

Pesquisas como a iden-
tificação e conservação das 
espécies de peixes do rio 
Tietê são apenas um dos 
trabalhos destacados pelo 
Professor Doutor Alexan-
dre Wagner Silva Hilsdorf, 
responsável pelo LAGOAA. 
Os alunos de graduação e de 
pós-graduação, mestrado e 
doutorado, são envolvidos em 

diversos trabalhos de pesquisa 
sobre vários aspectos da vida 
aquática, principalmente na 
área de Biotecnologia. Além 
disso, a UMC em parceria com 
a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) e o Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) desenvolve um projeto 
de repovoamento de espécies 
nativas da bacia do Alto Tietê 
na Estação de Piscicultura de 
Ponte Nova em Salesópolis, 
onde mantém espécies de 
peixes nativas da região e 
desenvolve pesquisas na área 
de aquicultura. “Em vez de 
a gente reproduzir e criar 
os peixes para comer, nós 
os cultivamos e o soltamos 
na natureza de novo. Dessa 

forma, estamos conservando 
as espécies de peixes do rio 
Tietê, explicou.

Além desses trabalhos, o 
LAGOAA desenvolve pesqui-
sas sobre genômica (DNA) 
aplicada a aquicultura e sobre 

conservação genética de tu-
barões e marlins, espécies 
hoje consideradas sob séria 
ameaça.

Parcerias
O LAGOAA mantém 

parcerias com empresas pri-
vadas que realizam pesquisas 
e projetos específicos com 
algumas espécies de peixes 
de interesse econômico. 

“Temos um projeto com 
uma empresa em Ilhabela 

para criação de garoupa e 
temos uma outra vertente, 
juntamente com algumas 
empresas onde desenvol-
vemos o melhoramento 
genético da tilápia vermelha”, 
segundo o Professor Doutor 
Alexandre Hilsdorf.

Os estudos realizados no 
LAGOAA têm gerado uma 
vasta lista de publicações, 
como o livro “Peixes das 
Cabeceiras do rio Tietê e 
Parque das Neblinas”, no qual 
estão descritas 56 espécies 
de peixes existentes no rio 
Tietê. O livro está disponível, 
em formato virtual e físico, 
na Biblioteca da UMC e pode 
ser acessado gratuitamente 
por qualquer pessoa.

A geração de conhecimento 
que a UMC tem realizado é 
sua contribuição para pre-
servação da vida aquática 
neste Dia Mundial da Água.

Mais informações acesso 
o site do LAGOAA por meio 
do link http://www.umc.br/
nucleos-pesquisa/lagoaa/
index.php

Alunos de graduação, pós, mestrado e doutorado, são envolvidos em diversos trabalhos

Divulgação

Videoconferências 
serão realizadas na 
próxima segunda 
das 16 às 18 h e 
terça das 14 às 16 h

Equilíbrio da 
biodiversidade e a 
sustentabilidade 
é ainda mais 
necessário

Associação Comercial lança 
Prêmio Mulher Empresária

Para homenagear as em-
preendedoras mogianas, 
o Conselho Empresarial 
Feminino (Consef) da 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 
lança o “Prêmio Mulher 
Empresária – Mulheres 
que fazem a diferença em 
tempos da pandemia do 
coronavírus”. A homenagem 
é promovida anualmente 
no mês que celebra o Dia 
Internacional da Mulher 
e nesta edição conta com 
uma votação popular. A 
consulta, promovida no site 
da ACMC, vai determinar 
quais são as três empresárias 
mais votadas entre às oito 
homenageadas.

Os nomes das participantes 
do prêmio foram escolhidos 
por meio de indicação da 
diretoria do Consef. A lista 
é formada por mulheres que 
se destacaram nos negócios 
no período da pandemia 
da Covid-19. 

Nesta edição, as selecio-
nadas são: a facilitadora de 

Homenagem

grupos e praticante de Jin Shin 
Jyutsu, Cristiane Yonezaki; a 
assessora de eventos Danielle 
Cristina Ferreira da Silva; 
a fisioterapeuta Giovanna 
Squarcine de Souza Leite; 
a proprietária do Quintal 
do Bartô, Isabel Rodrigues 
da Cruz; a dona da pizzaria 
Via Napoli Regiane dos 
Santos Mendes Dionísio; a 
proprietária da Rainha dos 
Antepastos, Shenia Lamas 
de Carvalho Prado; além da 
dona do Caldo & Cia Tania 
Rodrigues e a proprietária 
do La Verrie Bar e Bistrô 
Thaís Oliveira de Santana.

A votação segue até o 
dia 23 de março e no dia 
seguinte será divulgado o 
Top 3 das mais votadas. O 
anúncio será às 18h30 em 
uma transmissão ao vivo 
pelo Facebook e YouTube 
da ACMC. Já no dia 30, as 
vencedoras receberão uma 
homenagem especial.

Fádua Sleiman, presidente 
da ACMC e vice-presidente 
do Conselho da Mulher 

Empreendedora e da Cultura 
(CMEC) da Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado (Facesp), ressaltou 
que o prêmio é uma maneira 
de reconhecer a atuação e 
contribuição das empresárias 
em um dos momentos mais 
difíceis para o comércio 
mogiano. “Sabemos que 
as mulheres estão à frente 
de boa parte dos negócios 
em Mogi e conhecemos 
sua força e resiliência para 
manter suas atividades”, 
reforçou.

Para a superintendente 
do Consef, Celu Campolino, 
o rêmio Mulher Empresá-
ria – Mulheres que fazem 
a diferença em tempos da 
pandemia tem um significado 
ainda mais especial nesta 
edição.  “Com a indicação 
destas oito mulheres, que-
remos homenagear todas as 
empreendedoras mogianas 
que contribuem para que 
nosso comércio seja refe-
rência na Região e em todo 
estado”, destacou.
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Prefeitura segue no trabalho 
de readequação de secretarias

Trabalho para mudanças de Pastas começou ainda no ano passado, antes mesmo de Cunha assumir o comando

MUDANÇAS

No seu terceiro mês de 
nova gestão, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes segue 
trabalhando de forma interna 
para viabilizar o processo 
de criação de duas novas 
secretarias  e a renomeação 
de uma terceira.

No início de dezembro de 
2020 o então prefeito eleito 
Caio Cunha (Pode) anunciou, 
juntamente com os integrantes 
de seu gabinete, a intenção 
de remodelar três Pastas do 
secretariado municipal. Du-
rante os anúncios da formação 
do gabinete municipal, no 
período de transição entre 
gestões, foram anunciadas 
mudanças no funcionamento 
de três pastas.

A primeira seria na Se-
cretaria de Verde e Meio 
Ambiente, que passaria a 
ficar responsável por pro-
jetos e programas voltados 
à conservação ambiental. 
A emissão de licenças am-
bientais ficaria a cargo da 

Secretaria de Planejamento 
e Urbanismo, e a poda de 
árvores ficaria com a pasta 
de Obras e Serviços Urbanos.

Esta última pasta, segundo 
o prefeito de Mogi das Cruzes, 
seria a fusão das secretarias de 
Obras e de Serviços Urbanos. 
A Pasta ficaria responsável 
pela execução de obras e 
políticas públicas de ma-
nutenção e limpeza urbana. 
Com o remanejamento, seria 
criada a nova Secretaria de 
Transparência e Participação, 
com o objetivo de apresentar 
de maneira direta os atos do 
poder Executivo.

Questionada pela reportagem, 

a Prefeitura informou que, 
neste momento, não é pos-
sível adiantar informações 
sobre o assunto, e que em 
breve mais detalhes sobre o 
andamento da criação das 
pastas serão divulgados.

Cem dias
As mudanças no secreta-

riado municipal têm sido um 
assunto recorrente dentro 
da administração municipal 
nos primeiros três meses 
de mandato. No caso mais 

recente, a secretária de Edu-
cação, Rose Tonete, pediu 
demissão do cargo por motivos 
pessoais. A Pasta segue sob 
comando interino até que 
seja anunciado um novo 
nome para a titularidade.

No final de janeiro, o 
secretário de governo de 
Mogi, Francisco Camargo, 
chegou a ser questionado 
publicamente por um mili-
tante político que protocolou 
um pedido de cassação do 
secretário e do prefeito 
Caio Cunha na Câmara de 
Vereadores. No pedido, foi 
alegado que o prefeito no-
meou de maneira irregular 
Camargo, que teria sido 
barrado pela lei da Ficha 
Limpa em Santa Catarina. 
A Procuradoria Geral Legis-
lativa da Câmara Municipal 
arquivou o pedido.

Já no início de janeiro, 
o secretário-adjunto de 
Esporte e Lazer, Reinaldo 
Barreiros, teve seu nome 
associado a declarações 
de cunho antidemocrático 
durante as eleições de 2018. 
Após questionamentos por 
parte da opinião pública e 
da administração munici-
pal, Barreiros retratou-se 
pelas declarações e pediu 
afastamento do cargo.

André Diniz

Administração municipal também informou que dará mais informações em breve

Divulgação/PMMC

Na próxima terça-feira 
(23), a Secretaria Municipal 
de Saúde de Mogi inicia a 
vacinação para uma nova 
faixa etária da população 
idosa. Ontem, foi realizada 
a aplicação da primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
para pessoas com 74 anos 
(ou mais) no drive-thru do 
Mogilar. Na segunda-feira 
(22/3), além do atendimento 
no Pró-Hiper, o imunizante 
será aplicado para a mesma 
faixa etária em 19 unidades 
de saúde. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde optou pela inclusão 
de novas faixas etárias para 
idosos de forma escalona-
da, a fim de evitar grandes 
aglomerações. No entanto, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde esclarece que as doses 
estão reservadas para as datas 
divulgadas e não há motivos 
para preocupação. 

Nesta terça-feira (23/03), 
Mogi das Cruzes aplica a 
primeira dose para pessoas 
com 73 anos ou mais e, na 
quarta (24/03), para 72 anos 

Idosos com 73 anos 
serão vacinados na 3ª

Nova faixa etária

ou mais. Nos dois casos, o 
atendimento será realizado 
no drive-thru e também nos 
postos de saúde previamente 
definidos.

Para tomar a primeira 
dose, o idoso deve com-
parecer munido de RG ou 
documento com foto, CPF 
e comprovante de endereço. 
Quem puder, deve adiantar 
o pré-cadastro no site https://
www.vacinaja.sp.gov.br/ 

A programação de vaci-
nação contra a Covid-19 
ficou assim definida até 24 
de março: 1ª dose para ido-
sos de 74 anos ou mais no 
Drive-thru no Mogilar e em 
mais 19 Unidades Básicas 
de Saúde. Nesta terça-feira, 
a programação chega aos 
idosos com 73 anos ou mais 
também nos mesmos locais 
de vacinação. Na próxima 
quarta-feira, dia 24 deverão 
tomar a vacina a população 
idosa de 72 anos ou mais 
também nos mesmos locais, 
no drive-thru e nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) do 
município para a imunização. 

Encontrar soluções para 
melhorar as condições de 
comerciantes que estão com 
dificuldades com o aluguel 
de seus pontos é o trabalho 
de um grupo formado por 
representantes de entidades 
envolvidas na questão em 
Mogi das Cruzes e da Prefei-
tura. Um diagnóstico sobre a 
situação de locação dos imóveis 
comerciais na cidade com a 
crise causada pela pandemia 
de Covid-19 será desenvolvido 
pelos participantes.

As definições começaram a 
ser adotadas em uma reunião 
realizada no final da última 
semana, com representantes 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis (Creci), 
da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), do 
Sindicato do Comércio Varejista 
de Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomércio) e da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL). 
Proprietários de imobiliárias 
e corretores de imóveis que 

Ação busca medidas para diminuir 
impacto dos aluguéis para comerciantes

Crise

equilíbrio sobre os valores, 
de modo a não onerar os 
comerciantes que já enfrentam 
problemas com a queda de 
faturamento, nem prejudicar 
os proprietários dos imóveis, 
que poderiam ter a locação 
dos espaços inviabilizada. 

Além disso, ficou decidido 
que o Creci e o Sincomércio 
farão um mapeamento de-
talhado sobre o número e as 
condições de imóveis vagos e 
que buscam locatários. As duas 
entidades e a ACMC também 
farão um levantamento de 
dados sobre a atual situação 
dos espaços comerciais, com 
informações como tempo de 
vacância, porcentagem de 
imóveis disponíveis e valor 
médio do metro quadrado..

A Prefeitura deverá reforçar 
ações de fiscalização, zelado-
ria e conservação em áreas 
comerciais, a pedido dos par-
ticipantes. Uma nova reunião 
deverá ser realizada até o final 
deste mês para a análise das 
providências adotadas e dos 
resultados obtidos.

equilíbrio para que nenhum 
dos lados seja prejudicado 
e seja possível preservar o 
funcionamento dos estabe-
lecimentos, os empregos e a 
renda dos mogianos”, afirmou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

Com a alta no IGP-M, índice 
de referência para a correção 
dos valores dos aluguéis, a 
solicitação às imobiliárias e 
aos corretores é buscar um 

trabalham na cidade também 
acompanharam o encontro, 
que aconteceu pela internet.

“O país está vivendo uma fase 
dura, em que restrições mais 
rígidas estão sendo adotadas 
para o enfrentamento da pan-
demia. Isso tem reflexo direto 
na economia, principalmente 
no comércio e nos pequenos 
negócios. A questão do valor de 
aluguel dos pontos comerciais 
é muito sensível. É importan-
te que seja encontrado um 

Solicitação é buscar um equilíbrio sobre os valores

Divulgação/PMMC

Prefeitura informou 
que, neste 
momento, não é 
possível adiantar 
informações
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Citroën apresenta o novo 
C4 Cactus Rip Curl no Bra-
sil. A versão, que estreia 
neste mês de março, é uma 
série especial desenvolvi-
da em parceria com a tra-
dicional marca de ves-
tuário, equipamentos e 
acessórios para esportes 
radicais, a Rip Curl. Nes-
sa edição limitada, todos 
os detalhes foram pensa-
dos para reforçar a cone-
xão do Citroën C4 Cac-
tus com o espírito jovem 
e aventureiro da Rip Curl.

Serão 150 unidades, que 
oferecem ao consumidor 
uma experiência empol-
gante, agregando detalhes 
de customização externa e 
interna, além de diferen-
ciais e equipamentos ex-
clusivos. O utilitário es-
portivo estará disponível 
na rede de concessionários 
da Marca a partir da pró-
xima semana, com valor 
sugerido de R$ 112.990,00.

Baseada na versão Feel 
Pack, essa série recebeu 
uma personalização iné-
dita, que preserva o DNA 
Citroën sem perder de vis-
ta os equipamentos de sé-
rie, mas com acréscimo de 
atributos, como os bancos 
revestidos em couro, item 
presente, a partir da ver-
são Shine Pack, como tam-
bém as barras de teto flu-
tuantes e rodas de liga leve 
de 17” pintadas em preto.

A nova versão traz freios 
ABS com REF (Electronic 
Brake Distribution), con-
trole de estabilidade de 
comando (ESP) e de tra-
ção (ASR), 4 airbags, sen-
sor de pressão dos pneus, 
Hill Assist, abertura e fe-
chamento de portas sem 
chave, partida por botão, 
Isofix, ar-condicionado 
digital automático, limi-
tador e regulador de ve-
locidade, sensor de chu-
va, assinatura luminosa 
em LED, acendimento au-
tomático dos faróis, entre 
outros equipamentos.

O C4 Cactus Rip Curl 

AVENTUREIRO

C4 Cactus traz edição limitada 
em parceria com marca de roupa
Marca francesa vai produzir apenas 150 unidades do derivado do Cactus já conhecido nas ruas do Brasil

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 

autonews@moginews.com.br

Fotos: Citroën/Imprensa

O modelo frances estará à venda nas lojas da marca já nos próximos dias; de acordo com a Citroën, o veículo e edição limitada deve custar R$ 112.990, 00

Apesar de ser edição limitada, o automóvel  é baseado  na versão Shine Pack do Cactus Sem chaves, Cactus Rip Curl pode ser acionado por botão

está disponível na exclu-
siva combinação de Bran-
co Banquise, na carroceria, 
com teto em Azul Esme-
ralda. A mesma tonalidade 
de azul está presente em 
detalhes externos, como 
nos frisos e embelezado-
res dos faróis de neblina e 
nos airbumps das portas, 
o que reforça os códigos 
de design imponentes de 
um legítimo SUV. Interna-
mente, os tapetes de teci-
do receberam um borda-
do especial talhado “Rip 

Curl”, da mesma cor.
Por fora, as rodas de 

liga leve Roby Ony pin-
tadas em preto de 17 ”e 
as atraentes e funcionais 
barras de teto flutuantes 
corroboram com o carác-
ter único da versão. Para 
completar o visual, adesi-
vos exclusivos “RIP CURL”, 
tanto nas portas dianteiras 
como na tampa do porta-
-malas tornam o modelo 
ainda mais jovem, arroja-
do e despojado.

Sob o capô, o SUV Ci-

troën C4 Cactus Rip Curl 
traz a o motor flex 1.6 VTi, 
de 118 cavalos de potên-
cia, associado ao câmbio 
automático sequencial de 
seis velocidades da Aisin 
AT6: um conjunto que ga-
rante ao modelo um ele-
vado nível de dinamismo, 
durabilidade e robustez.

Além disso, a série es-
pecial C4 Cactus Rip Curl 
proporciona conforto e 
bem-estar a bordo com 
soluções inovadoras, tec-
nológicas e inteligentes.

CITROËN C4 CACTUS RIP CURL

Destaques da série especial limitada:

• Carro Biton em Branco Banquise com teto em Azul 

Esmeralda;

• Monograma Rip Curl nas portas dianteiras e porta-

malas;

• Frisos em azul esmeralda nos para-choques, faróis de 

neblina e airbumps;

• Tapetes Rip Curl bordados;

• Rodas Roby Ony pintadas em preto de 17 ”;

• Barras de teto flutuantes;

• Bancos revestidos de couro. 
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 A vida de cada 
um de nós é um 
pequeno passeio, 
uma curta passagem 
por este mundo, e o 
pior erro que alguém 
pode cometer é ficar 
vendo-a passar sem a 
viver plenamente.

Ter medo é natural, 
viver com cautela é 
sinal de inteligência, 
mas tudo isso em 
demasia acaba 
impedindo a pessoa 
de ser feliz, de 
experimentar. No final 

MOMENTO
especial

Ouse viver, não sobreviver

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES:HUGO DE S. SANTOSMARIA E LUIZA 

CAMARGOMIGUEL DEL M. ORTEGA FILHO

DIA 22/03: GABRIELA MEIRELLES RODRIGUES E MIGUEL 

CARLOS DE OLIVEIRA

Quem deseja ver o arco-íris precisa 
aprender a gostar da chuva.”Paulo 
Coelho

 cultura@jornaldat.com.br

o que importa é tudo 
que viveu, não quanto 
sobreviveu.

Ouse mais, ouse 
com alegria! A vida é 
uma e é sua, apenas 
sua, não importa o 
que diga, não importa 
o que pensem

ENSINO REMOTO PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL?

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

As crianças aprendem diariamente e de maneira rápida, 

a ida para a escola é um fator essencial para vida 

delas, mas quando a rotina educacional toma um rumo 

inesperado, como agora, o desenvolvimento deve parar?

Não! No isolamento manter e participar da rotina escolar 

são tão importantes quanto o presencial. 

Para isso foi preciso fornecer ferramentas como: um 

especialista em computação para apoio, investimento 

tecnológico para manter a qualidade do ensino, adotar 

uma plataforma de comunicação para os professores 

trabalharem, manter o contato direto entre escola e 

família na agenda digital e adotar um Sistema específico. 

A parceria com a família sempre foi vital, porém agora 

mais ainda, principalmente para a educação infantil, 

onde a criança precisa desse apoio para participar das 

aulas remotas, que devem ser curtas e facilitadoras, pois 

não podemos esquecer que muitos pais estão em “home-

office” e a criança geralmente não mantém o foco além 

de 30 minutos na atividade. 

Atividades lúdicas, aulas do sistema de ensino remoto, 

participação da família e a interação das crianças com a 

escola garantirão a qualidade do ensino.
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