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Março registra elevação de 174% 
nas mortes por Covid-19 no G5
Dados revelam que 511 pessoas morreram durante o mês passado por coronavírus; em fevereiro foram 186 moradores

Com 511 óbitos apenas em 
março, o G5 – conjunto das cin-
co cidades mais populosas do 
Alto Tietê - registrou um aumento 
de 174% no número de mortes 
pelo coronavírus (Covid-19) no 
comparativo com fevereiro. Na 
média, o saldo representa 16,4 
falecimentos por dia em razão da 
doença. Os dados foram conta-
bilizados pelo grupo Mogi News. 
Em fevereiro, quando os primei-
ros indícios da escalada de casos 
começavam a se confirmar, 186 
mortes foram registradas, uma 
média de seis falecimentos por dia  
Cidades, página 3

Os dados da Sabesp apontam uma 
queda de 30 pontos percentuais en-
tre o encerramento do verão deste 
ano e do ano anterior no volume 
das represas. Cidades, página 5

Água

NÍVEL DO  
SPAT ESTÁ 
MAIS BAIXO

Itaquá

Vacinação para  
idosos com 68 
será amanhã
Cidades, página 4

BACALHAU

Pandemia  
afeta venda  
do peixe. p7

Depois da alta

Após vencer o coronavírus, 
pacientes precisam lidar 
com possíveis sequelas
Problemas no pulmão e até mesmo no coração 
são algumas das sequelas observadas nos curados 
da Covid-19. Situação está deixando médicos e 
população preocupados. Cidades, página 6

Poá pode receber do governo fe-
deral a Casa da Mulher Brasileira. 
O projeto presta um acolhimento 
mais humanizado às vítimas de vio-
lência. Cidades, página 4

Casa da Mulher Brasileira

POÁ PODE  
RECEBER  
PROJETO

Mês passado registrou a média de 16,4 falecimentos por dia

MOGI NEWS/ARQUIVO
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 �Média de isolamento

Após a adoção de medidas de res-
trições no combate ao  coronavírus, 
Santa Isabel foi a cidade do Alto Tietê 
que registrou a maior taxa de isola-
mento social, com 51,5%. A média da 
região do Alto Tietê ficou em 45,7%. 
Santa Isabel liderou com 51,5%, sen-
do seguido por: Mogi das Cruzes com 
47,5%; Ferraz de Vasconcelos com 
47%; Suzano com 46%; Itaquaque-
cetuba com 43,5%; Arujá com 42,5% 
e Poá com 42%. Os dados foram le-
vantados e apurados pelo Sistema de 
Monitoramento Inteligente (Simi-SP) 
com base nas informações das opera-
doras de telefonia Vivo, Claro, Oi e Tim.

 �Dívidas de Ferraz I

A prefeita de Ferraz de Vasconce-
los, Priscila Gambale (PSD), expôs 
na quinta-feira passada as dívidas 
da cidade, sendo que algumas delas 
deverão ser pagas até 2047. A chefe 
do Executivo ferrazense explicou, por 
meio de live nas redes sociais, sobre 
os parcelamentos que a administra-
ção possui, bem como seus valores, 
etc. Ao todo, Ferraz tem a pagar R$ 
305.438.517,32.

 �Dívidas de Ferraz II

Entre os parcelamentos, estão dívidas 
com o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), Programa de Forma-
ção do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep), Banco do Brasil, Tribunal de 
Justiça do Estado De São Paulo (pre-
catórios), bem como com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
e com a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (Sa-
besp). No total, a soma de todos os 
parcelamentos compromete quase 
R$ 3 milhões dos cofres públicos to-
dos os meses.

 �Auxílio da GCM

A Guarda Civil Municipal de Suzano 
(GCM) prestou auxílio na terça-feira 
passada a uma gestante. Ela estava 
em um carro com um acompanhan-
te em direção ao hospital Santa Mar-
celina de Itaquaquecetuba quando se 
perderam nas proximidades do cen-
tro. Os guardas realizaram escolta e 
os guiaram até seu destino. A ação 
ocorreu aproximadamente às 21h10, 
uma equipe da GCM realizava patru-
lhamento de rotina próximo ao Via-
duto Leon Feffer.
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EDITORIAL

Duas Páscoas

C
elebrada hoje, a Páscoa é um dos 
maiores feriados cristãos do mun-
do ocidental. Em termos de impor-
tância religiosa, a data que marca 

a ressurreição de Jesus talvez só possa ser 
equiparada ao Natal, que aponta o nasci-
mento de Cristo.

Mas como data religiosa, ainda mais em 
um país como o Brasil, a despeito de toda a 
reverência dos devotos, existe todo um co-
mércio segmentado por trás do feriado, neste 
caso, a venda de ovos de chocolate e outros 
apetrechos característicos dessa época do ano. 

Este será o segundo ano seguido que o 
Alto Tietê, em razão da pandemia do coro-
navírus (Covid-19), não vive o feriado em 
sua plenitude, isso representa um comércio 
que não trabalhou como poderia para ven-
der os ovos e outras guloseimas. Um baque 
para as lojas da região.

No ano passado isso já havia ocorrido, 
mas com mais rigor por parte dos comer-
ciantes e consumidores, que tinham mais 
medo da Covid-19 do que agora e pouco 
se arriscavam pelas ruas em busca dos pro-
dutos característicos.

Dentro de alguns dias o comércio do Alto 
Tietê deverá informar como foram as vendas 
dos ovos de chocolate, que devem ficar abai-
xo do esperado, no entanto, isso é algo que 
precisa logo mudar. No ano passado existia 
a esperança de que a Páscoa celebrada hoje 
seria melhor, com famílias indo aos restau-
rantes ou visitando a casa de parentes para 
celebrar o domingo, o que não deve ocorrer. 

A única maneira para reverter isso, ao me-
nos por enquanto, é acelerar a vacinação, e 
que ela seja expandida para outras cama-
das da população o quanto antes. Somente 
assim os feriados, que além de terem uma 
importância sentimental, voltarão a ter um 
significado comercial.

Se isso não ocorrer o mais rápido pos-
sível, é possível que o Natal deste ano seja 
ainda pior do que o de 2020, já que nessa 
época, no ano passado, a Covid não havia 
atingindo o Brasil e o Alto Tietê com a se-
gunda onda da doença. Se a imunização não 
avançar com passos maiores, corremos o ris-
co de presenciar o feriado mais importante 
para o comércio local com poucas vendas e 
sem muito o que comemorar.

Nem sempre o comporta-
mento reflete o sentimento. 
O modo de atuar no palco 
da vida é bem mais diferente 
daquele que se atua nos bas-
tidores da realidade. O cará-
ter é o que somos, enquanto 
que a reputação é o conceito 
que gozamos dentro de um 
grupo humano, dependendo 
do nosso comportamento.

Carl Rogers, psicólogo 
americano, salientou a pri-
mazia do sentimento como 
condição da mudança do 
comportamento; no entanto, 
todo ser humano tem em si 
o intelecto para discernir o 
certo do errado, e a vonta-
de para escolher qual deles 
praticar, conforme a atitude 
ele irá aguçar ou domar o de-
caído instinto na diretriz da 
boa ou da má conduta. Con-
clusão: na verdade, exercer 

O negacionismo
o comportamento do bem é 
prioridade para mais aper-
feiçoar o sentimento, ou 
aquele do mal para defor-
mar ainda mais.

Agir bem, em sociedade, 
é promover o bem estar de 
todos; agir mal é negar as 
evidências que são os re-
cursos culturais, religiosos, 
tecnológicos e científicos 
alicerçados na fé e na razão, 
que mantêm o equilíbrio 
social, isso ele faz com tan-
ta frequência que se torna 
um negacionista possuído 
por um delírio de se achar 
especial, aderindo a outros 

“especiais” do seu grupo.
Conforme diz o sociólo-

go Renan Leonel, da Suiça, 
o bolsonarismo instrumen-
taliza isso o tempo todo. É 
um fenômeno de confronta-
ção da morte, o conflito de 

encarar a finitude. Acham 
ter o corpo invulnerável à 
peste e não obedecem as 
restrições impostas, sendo 
irresponsáveis no risco as-
sumido sem pensar no ris-
co do outro. Na sequência 
da peste tivemos o surto, a 
epidemia, a pandemia e por 
fim a calamidade, não foi um 
impacto de uma só vez, por 
isso cresceu a insensibilidade 
desse grupo diante das 300 
mil mortes numa acomoda-
ção cognitiva.

Na prática, as pessoas fo-
cadas no pragmatismo coti-
diano, de precisar trabalhar 
para comer, a escolha fica 
difícil: sair para o trabalho 
e se contaminar, ou ficar em 
casa e ter a geladeira vazia. 
Se eu correr o bicho pega, 
se eu parar o bicho come.

Eis a questão: morrer pelo 
vírus ou de fome?

CHARGE

ARTIGO
José Mauro Jordão

 josemaurojordao@gmail.com

José Mauro Jordão é médico.
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Mortes pela Covid na região  
aumentam 174% em março

Números levantados pela reportagem indicam que 511 pessoas faleceram no Alto Tietê durante o mês passado

COMPARAÇÃO

Com 511 óbitos apenas 
em março, o G5 – grupo das 
cinco cidades mais populosas 
do Alto Tietê - registrou um 
aumento de 174% no número 
de mortes pelo coronavírus 
(Covid-19) no comparativo 
com fevereiro. Na média, o 
saldo representa 16,4 fale-
cimentos por dia em razão 
da doença. Os dados foram 
contabilizados pelo grupo 
Mogi News com base na 
atualização diária divulgada 
pelo Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

Para se ter uma ideia da 
alta de óbitos do mês passado, 
em fevereiro, quando os pri-
meiros indícios da escalada 
de casos começavam a se 
confirmar, 186 mortes foram 
registradas, uma média de 
seis falecimentos por dia. 
No mês seguinte, março, 
essa média quase triplicou.

O mês marcado pelo co-
lapso do sistema de Saúde 

em Mogi das Cruzes, Ferraz 
de Vasconcelos, Itaquaquece-
tuba, Suzano e Poá também 
bateu recordes no saldo de 
novos casos da Covid-19. 
Foram 10.943 nas cinco 
cidades, 108% maior que 
no em fevereiro. Uma média 
de 353 casos por dia.

No balanço de fevereiro, o 
G5 incluiu em suas planilhas 
de novos casos o nome de 
5.243 pessoas infectadas, 
cerca de 169 casos por dia. 
É possível dizer que, apenas 
os casos de fevereiro e março 
deste ano, respondem por 
mais de um quatro do total 
de infectados registrados 
desde o começo da pandemia 
(57.895 até o último dia de 
março).

Quando contabilizadas 
as mortes, o saldo do úl-
timo bimestre também foi 
recorde. Fevereiro e março 
de 2021 somam 697 mortes, 
aproximadamente 29% dos 
2.402 óbitos registrados nas 
cinco cidades desde março 
de 2020.

Cidades
Individualmente a cidade 

com o maior saldo foi Mogi, 
que somou 170 óbitos no 
mês passado. Um acumu-
lado 139% maior do que 
o registro final de fevereiro. 

A estimativa é de que 5,4 
mogianos tenham perdido 
a vida por dia em razão da 
Covid-19.

Em seguida, Itaquá in-
formou que 116 moradores 
faleceram contaminados pela 

Covid-19, o número é 169% 
maior do que o registrado 
em fevereiro, quando 43 
mortes foram informadas. 
Na média, é possível dizer 
que 3,7 itaquaquecetubenses 
morreram por dia no mês 

passado.
Colado em Itaquá, Su-

zano divulgou 114 óbitos 
em março, um crescimento 
de 165% na comparação 
com os também 43 mortos 
em fevereiro na cidade. A 
mortalidade em Suzano foi 
de 3,6 habitantes por dia ao 
longo do último mês.

Com 56 óbitos, março 
em Poá representou um au-
mento percentual de 273%. 
Em fevereiro a cidade havia 
comunicado o falecimento 
de 15 de seus moradores em 
razão da doença. Cerca de 
1,8 pessoas perderam a vida, 
em média, no mês passado.

Com diferença de um óbito 
a menos do que a vizinha 
Poá, Ferraz de Vasconcelos 
fechou o mês passado com 55 
mortes. O registrou cresceu 
292% no comparativo com os 
15 falecimentos registrados 
em fevereiro. Na média diária, 
a estimativa é de que 1,7 
ferrazenses tenham perdido 
a vida em março.. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Media diária de falecimentos em março foi de 16,4 óbitos, em fevereiro foi de 6

Mogi News/Arquivo

Novos ônibus começam a 
circular nas linhas da região

As regiões leste da Grande 
SP e de Guarulhos ganharam 
esta semana 37 ônibus zero 
km em suas linhas intermu-
nicipais, em substituição a 
veículos mais antigos - são 
30 veículos da empresa Vila 
Galvão, que faz parte da 
concessionária Internorte, 
e sete da empresa Radial, 
da concessionária Unileste.

De acordo com a Empresa 
Metropolitana de Transportes 
Urbanos (EMTU), vinculada 
à Secretaria de Estados dos 
Transportes Metropolitanos, os 
novos ônibus proporcionam 
mais conforto e segurança 
às viagens. Eles estão equi-
pados com ar-condicionado, 
suspensão a ar, freio ABS e 
elevadores para passageiros 
com mobilidade reduzida. 
Têm capacidade para 82 
passageiros, sendo 40 em 
pé e 42 sentados.

O consórcio Internorte é 
responsável pela ligação da 
capital com os municípios de 
Guarulhos, Arujá, Mairiporã 
e Santa Isabel, na Área 3 de 

EMTU

concessão do transporte 
metropolitano da Grande 
São Paulo. Esses serviços 
transportam atualmente 
cerca de três milhões de 
passageiros/mês.

O Consórcio Unileste 
responde pela ligação da 

capital com os municípios 
de Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Poá, Mogi 
das Cruzes, Guararema, 
Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Suzano. São transportados 
mensalmente 1,3 milhão de 
passageiros.

Novos ônibus visam conforto e segurança

Divulgação

EDP adota agendamento 
para atender clientes

Com o aumento de casos 
de Covid-19 e o agravamento 
da pandemia, a EDP, distri-
buidora de energia elétrica do 
Alto Tietê, informou que as 
agências presenciais passam 
a atender os clientes a partir 
de agendamento prévio. A 
escolha da cidade, data e 
horário deve ser feita por 
meio do site www.edp.com.
br/agendamento.

A EDP já disponibiliza 
seus serviços de forma di-
gital pelo portal e aplicativo 
EDP Online. São 58 serviços 
disponibilizados no site para 
os clientes residenciais, além 
de espaços específicos para 
grupos segmentados, como 
engenheiros e técnicos da 
construção civil, hospitais, 
poder público, clientes de 
média e alta tensão, condo-
mínios e imobiliárias.

O aplicativo EDP Online, 
disponível para download 
em todas as plataformas de 
smartphone e tablets, traz os 21 
principais serviços demandados 
pelos consumidores. Dente 

Aglomeração

eles, consulta de débitos em 
aberto, denúncia de fraude 
de energia, negociação de 
débitos em aberto, registro de 
chamado por falta de energia, 
informe de leitura do consumo 
mensal, solicitação de religação 
de energia e 2ª via da fatura 
para pagamento, por Pix. O 
consumidor também tem à 
sua disposição um chat 24 
horas, que permite registro 
fotográfico, facilitando serviços 
que demandam a localização 
da unidade consumidora ou 
informe de leitura de consumo.

Buscando oferecer segurança 
aos seus clientes, a conces-
sionária também investiu em 
tecnologias como o atendimento 
por videochat, uma forma 
de comunicação dinâmica, 
em que o cliente fala com o 
atendente da EDP por meio 
de chamada de vídeo, sem 
sair de sua casa, e pode rea-
lizar a solicitação de diversos 
serviços, entre eles: ligação 
nova de energia, garantia de 
fornecimento para clientes que 
utilizam equipamento essencial 

à sobrevivência, alteração de 
carga, entre outros.

Para utilizar o vídeo aten-
dimento basta acessar o site 
da EDP, no endereço www.
edp.com.br/distribuicao-sp/
servicos-sem-sair-de-casa. O 
funcionamento é das 8 às 16 
horas, de segunda a sexta-feira.

“Nosso objetivo é possibilitar 
diversos formatos de comu-
nicação para que o cliente 
não precise se deslocar até 
uma agência de atendimento 
presencial da EDP neste mo-
mento crítico de pandemia. 
Outras ferramentas virtuais 
que contribuem para o iso-
lamento social são os canais 
digitais para pagamento, como 
o Pix, débito automático e 
internet banking”, destacou 
Roberto Miranda, gestor da 
EDP. O cadastro da fatura de 
energia no débito automático 
pode ser feito a qualquer 
momento pelo EDP Online 
ou diretamente pelo portal 
da instituição bancária

Para mais informações o what-
sApp.da EDP é o 93465-2888, 
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Poá pode receber projeto 
Casa da Mulher Brasileira

O município de Poá pode 
receber do governo federal 
a Casa da Mulher Brasileira. 
O projeto presta um acolhi-
mento mais humanizado às 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica e sexual. 
A novidade surgiu durante 
a reunião virtual realizada 
na quarta-feira, entre a Se-
cretária da Mulher de Poá, 
Maria Graça Chaia Marques, 
e a Ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, Damares Alves.

O encontro online realizado 
por intermédio do deputado 
federal Roberto de (Pode), 
foi solicitado pela secretária 
poaense com o objetivo de 
obter recursos para o muni-
cípio. “Durante a conversa, 
solicitei à ministra ajuda do 
governo federal para proje-
tos voltados às mulheres da 
cidade, principalmente, as 
que sofrem violência sexual e 
doméstica, bem como apoio 
para a Casa Abrigo e ajuda 
para intensificar os trabalhos 
relacionados neste sentido”, 

Governo federal

ressaltou a titular da Pasta.
Após a solicitação, a mi-

nistra sugeriu a implantação 
da Casa da Mulher Brasileira 
como forma de atender as 
demandas da Secretaria da 
Mulher. O projeto integra 
no mesmo espaço diferentes 
serviços especializados que 
atendem aos mais diversos 
tipos de violência contra 
as mulheres: Acolhimento 
e Triagem; Apoio Psicos-
social; Delegacia; Juizado 

Especializado em Violência 
Doméstica e Familiar con-
tra as Mulheres; Ministério 
Público; Defensoria Pública; 
Serviço de Promoção de Au-
tonomia Econômica; Espaço 
de cuidado das crianças – 
Brinquedoteca; Alojamento 
de Passagem e Central de 
Transportes.

Em contrapartida, o muni-
cípio precisará disponibilizar 
uma área que comporte as 
necessidades do projeto.

Secretária se reuniu com ministra Damares Alves

Rodrigo Nagafut/Secom Poá

Vacinação para idosos com 
mais de 68 será amanhã

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba, por meio da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, recebeu 3.740 doses de 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19) da CoronaVac 
e vai começar a aplicar a 
primeira dose nos idosos 
de 68 anos amanhã. Na 
mesma data, também será 
disponibilizada a segunda 
dose para os idosos de 75 
e 76 anos.

Seguindo a estratégia an-
terior, todas as 17 Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e 
Unidades de Saúde de Família 
(USFs) estarão disponíveis 
para os dois públicos, assim 
como o drive-thru montado 
na Univeritas/Ung, que fica 
na avenida Uberaba, 251, 
no bairro Vila Virgínia.

Além disso, quatro escolas 
também realizarão a imuniza-
ção: Emeb Professora Maria 
Cristina Diniz de Almeida 
(rua Arujá, 78 -  Monte Belo), 
Emeb Engenheiro Chiozo 
Kitakawa (avenida Pedro de 
Toledo, 115 - Jardim Caiuby), 

Itaquá

Emeb Sebastião Gregório 
dos Santos (rua Serra do 
Espinhaço, 180 - Jardim 
Paineira) e Emeb Virgílio 
Marinho (rua Paulistania, 
105 - Jardim Maragogipe). 
Em todos os locais o horário 
será das 8h às 15h.

O município, contudo, 
não recebeu as doses que 
seriam destinadas aos pro-
fissionais da Segurança e 
não foi dada previsão para 
o recebimento.

Para quem for tomar a 
primeira dose, se possível, 
a prefeitura pede que seja 
feito antecipadamente o 
cadastro pelo site Vacina Já 
(www.vacinaja.sp.gov.br).

No dia da vacinação, é ne-
cessário levar CPF, documento 
com foto e comprovante de 
residência. Para quem for 
tomar a segunda dose, além 
dos documentos já citados, 
é obrigatória a apresentação 
do cartão vacinal.

Imunização vai ocorrer nas 17 UBSs de Itaquá

Verônica Ribeiro/AIPMI

Poá promove a limpeza das 
galerias pluviais da cidade

Medida tem por objetivo evitar formação de enchentes quando ocorre fortes chuvas, como a da semana passada

AÇÕES

A Secretaria de Meio Am-
biente, Recursos Naturais 
e Serviços Urbanos de Poá 
realizou ao longo da terça-

-feira passada, serviços de 
limpeza e desobstrução das 
galerias de águas pluviais, na 
área central e diversos pontos 
da cidade. A prefeita Marcia 
Bin (PSDB) acompanhou os 
trabalhos realizados na avenida 
Padre Anchieta. 

A ação tem o objetivo 
prevenir enchentes como 
a que ocorreu no início da 
semana passada, quando 
o município foi castigado 
com fortes chuvas, com um 
volume registrado de 53 
milímetros (mm) de água, 
sendo que o previsto eram 
6mm para o dia todo. “É um 
trabalho muito importante, 
as galerias são responsáveis 
pela captação das águas 
pluviais, auxilia no escoa-
mento e evita enchentes 
e alagamentos. Por isso a 
importância de não jogarmos 
lixo na rua, assim, evitamos 
o entupimento das galerias 

e bocas de lobo”, afirmou a 
chefe do poder Executivo, 
que esteve acompanhada 
pelo vice-prefeito, Geraldo 
Oliveira, e pela secretária de 
Meio Ambiente, Recursos 
Naturais e Serviços Urbanos, 
Claudete Canada.

A ação de limpeza das 
galerias, segundo Claudete, 
foi realizada em diversos 
pontos considerados mais 
críticos pela administração 
municipal. “Realizamos a 
limpeza nas avenidas Padre 
Anchieta, Adhemar de Barros, 
Prefeito Jorge Correa Allen 
e Vicente Leporace, além 
da área central”, destacou.

Além da limpeza das ga-
lerias, a secretária de Meio 
Ambiente informou ainda 
que fez um pedido junto à 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) para 
que a mesma realize a limpeza 
das canaletas e do sistema 
de drenagem localizadas ao 
lado da linha férrea. “Tem 
muita sujeira na área que 
pertence à CPTM e quando 

as águas chegam a Poá pela 
linha férrea, como foi o caso 
de domingo (28/03), toda 
essa sujeira é jogada para as 
vias, o que resulta também 
no entupimento das galerias”, 
explicou Claudete.

Desassoreamento
A secretária de Meio Am-

biente informou que o córrego 
Itaim, que corta a região central 
da cidade, receberá serviços 
de desassoreamento a partir 
deste mês de abril. A ação será 

realizada pelo Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), do governo do Estado 
de São Paulo, em parceria 
com a pasta municipal. “O 
desassoreamento aumenta 
a vazão do córrego, o que 

impede a retenção e o retorno 
das águas pluviais em dias de 
chuva que, geralmente, resulta 
em enchentes. É mais uma 
grande conquista para a nossa 
cidade”, finalizou Claudete.

Piscinão
De acordo com a prefeita, 

a chuva de domingo, além de 
ter ocorrido fora de época, foi 
muito além do esperado para 
o dia, mesmo com o piscinão 
funcionando perfeitamente. 

“Afirmaram que as bombas 
estavam desligadas, mas é 
importante frisar que as bom-
bas não servem para retirar a 
água da rua ou do córrego, as 
bombas são acionadas somente 
quando o piscinão está cheio 
e o nível das águas pluviais 
já baixou. Se acionarmos as 
bombas antes disso, estaremos 
piorando a situação, jogando 
mais água na região central”, 
explicou Marcia Bin. É bom 
frisar que o piscinão tem 
capacidade para receber 210 
milhões de litros de água e 
conta com seis bombas.

Ações ocorreram em avenidas como a Padre Anchieta, Adhemar de Barros

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá
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Motoristas do transporte 
escolar participam de formação

O grupo de cerca de 60 
profissionais que atuam no 
transporte escolar municipal 
da Secretaria de Educação tem 
realizado ações constantes de 
formação sobre o protocolo 
sanitário. A iniciativa inclui 
reuniões entre os servidores, 
onde foram explicados os 
itens do protocolo referentes 
ao transporte e  a produção 
de um vídeo orientador pelo 
próprio grupo de motoristas, 
reforçando os cuidados coti-
dianos que devem ser tomados.

O vídeo orientador, elaborado 
pela equipe, traz orientações 
referentes ao distanciamento 
entre passageiros, higieniza-
ção do veículo e as medidas 
de segurança na entrada e 
saída do mesmo. “Esse con-
junto de ações teve como 
objetivo orientar e formar os 
servidores para que estejam 
aptos a trabalhar no período 
de pandemia seguindo todas 
as recomendações sanitárias”, 
destacou Adilson Ribeiro, 
responsável pela Divisão de 
Transportes da Secretaria de 

Protocolo sanitário

Educação.
Os profissionais do trans-

porte escolar continuam na 
linha de frente do trabalho 
da Pasta atuando na entrega 
de livros nas escolas e, a partir 
desta semana, auxiliando as 
escolas da zona rural e as mais 
distantes na distribuição dos 
kits de agricultura familiar. São 
42 motoristas e 15 ajudantes, 
que estão na ativa

Os profissionais de limpeza 
das escolas também participa-
ram de uma formação online 
sobre o protocolo sanitário 

para as unidades escolares. 
“Consideramos este preparo 
fundamental para reforçarmos 
a segurança sanitária dos 
nossos profissionais e das 
unidades escolares. Estamos 
nesta semana e na próxima 
com um grande trabalho 
humanitário para a entrega 
de kits de agricultura, prio-
rizando não só a segurança 
dos servidores, como das 
famílias também que estão 
indo retirar os alimentos.”, 
avaliou o secretário interino 
da Educação, Caio Callegari.

São 42 motoristas e 15 ajudantes que estão na ativa

Divulgação

Número de alunos nas filas de

creches é superior a 1,7 mil

Mais de 1,7 mil alunos ainda 
estão à espera de uma vaga para 
se matricularem nas creches 
de Mogi das Cruzes. Apesar 
de questionada, a Secretaria 
Municipal de Educação não 
se posicionou sobre um prazo 
para que as 1.740 crianças 
sejam atendidas.

A Pasta informou que até 
o final de abril deve finalizar 
um estudo sobre a demanda 
potencial de vagas para as 
creches nos próximos anos. 

“Este levantamento servirá como 
um subsídio para o Plano de 
Construção de Creches de 
2022 a 2024, construído em 
conjunto com o Ministério 
Público de São Paulo (MPSP)”, 
explicou a Prefeitura.

O órgão público do Estado 
tem acompanhado de perto a 
situação das filas para as vagas 
em creches do município. 
Inclusive, no início do ano 
anterior propôs uma ação 
civil pública que segue em 
trâmite na Vara da Infância 

Educação

e Juventude da Comarca de 
Mogi.

Na ação, o Ministério Público 
solicita que seja atendida a 
demanda de 4.237 crianças que 
estavam na fila de espera do 
próprio município no começo 
de 2020 (pré-pandemia). Além 
disso, o MP pede também que 
sejam sanadas as vagas que 
surgirem até o final de 2024.

Para propor um eventual 
acordo com o Ministério Públi-
co, a Secretaria Municipal de 
Educação realizou na quarta-

-feira retrasada uma reunião 
extrajudicial com o órgão 
Estadual.

“Na reunião, o município 
apontou que a demanda de 
4.237 crianças na fila de es-
pera havia sido reduzida para, 

aproximadamente, 1.700”, 
informou o MP. Além dis-
so, a Secretaria Municipal 
de Educação apontou que a 
Prefeitura se comprometeu 
em entregar 2.800 vagas de 
creches até o final de 2022.

Com isso, na quinta-feira 
passada, a Defensoria Pú-
blica ingressou no processo 
junto ao Ministério Público 
na tentativa de reconciliação. 
Ambas as partes concordaram 
na suspensão da ação civil 
pública por 30 dias.

“Neste período, a Prefeitura 
de Mogi se comprometeu em 
apresentar um cronograma 
de quando as 2.800 vagas 
de creches estarão disponí-
veis, além do estudo com a 
demanda de vagas até o final 
de 2024”, acrescentou o MP.

O propósito é verificar a 
viabilidade de um acordo 
judicial sobre o tema e, por 
este motivo, o Ministério Pú-
blico aguarda a apresentação 
destes dados para debater, 
concretamente, um eventual 
acordo. 

Thamires Marcelino

Queda no volume das represas 
aponta necessidade de economia

Semae de Mogi não utiliza água das represas, mas o volume das barragens interfere também no nível do rio Tietê

ÁGUA

A queda de 30 pontos per-
centuais no nível das represas 
do Sistema Produtor do Alto 
Tietê (Spat), na comparação 
entre o verão deste ano e o 
do ano passado, registrada 
pela Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), aponta 
a necessidade de consumo 
consciente de água e de 
hábitos de economia. O 
Semae de Mogi das Cruzes 
não utiliza água das represas, 
mas o volume das barragens 
interfere também no nível do 
rio Tietê, onde a autarquia faz 
a captação para abastecimento 
público. E considerando 
apenas a última semana de 
março, o nível mínimo do 
rio foi menor que o de anos 
anteriores.

Na última semana de mar-
ço de 2021, o menor nível 
registrado no rio, na Estação 
de Captação, foi de 1,25 
metro. No mesmo período 
do ano passado, foi de 1,50 
metro, enquanto na última 
semana de março de 2019 

foi registrado o mínimo de 
1,52 metro.

Além disso, o monitora-
mento feito pela Sabesp na 
área das represas da região 
revela que a média de chu-
vas em março de 2021 foi 
de 125,6 milímetros, 25% 
abaixo da média histórica do 
mês (167,6 milímetros). O 
Sistema Alto Tietê é composto 
pelas barragens de Paraitinga 
(Salesópolis), Ponte Nova 
(Salesópolis), Biritiba Mirim, 
Jundiaí (Mogi das Cruzes) e 
Taiaçupeba (Mogi das Cruzes).

“Assim como a Sabesp 
descarta o perigo de de-
sabastecimento na Região 
Metropolitana de São Paulo, 
neste período de estiagem 
em que estamos entrando, 
especificamente em Mogi das 
Cruzes também não há risco 
de falta d’água, mas a menor 
disponibilidade hídrica nos 
lembra a necessidade de um 
comportamento que deve 
ser constante: a economia 
de água”, afirma o diretor-

-geral da autarquia, Marcelo 

Vendramini.
O Semae orienta medidas 

simples para economizar. O 
chuveiro, por exemplo, é 
considerado um dos prin-
cipais meios de desperdício. 
Durante o banho, desligá-lo 

enquanto se ensaboa o cor-
po pode representar uma 
redução de 80 litros de água 
consumida, dependendo do 
tempo de banho. Em um mês, 
são 2,4 mil litros de água 
(por pessoa) que deixam de 

ir desnecessariamente para 
o ralo. Outra dica é tomar 
banhos rápidos: cinco mi-
nutos são suficientes.

Além de banhos curtos, 
outras recomendações, não 
só do Semae como de muitas 
companhias de abastecimento, 

são fechar a torneira ao es-
covar os dentes, fazer lava-
gens de roupas sempre com 
a máquina cheia (apenas 
quando tiver carga suficiente 
para completá-la), além de 
identificar e reparar possíveis 
vazamentos internos.

Nível mínimo foi menor que março dos anos anteriores

Emanuel Aquilera

Algumas dicas para economizar água:
•    Tome banhos de, no máximo, 5 minutos, e feche o 
chuveiro enquanto se ensaboa; 
•    Feche a torneira enquanto escova os dentes (ou, 
melhor ainda, use um copo com água); 
•    Se utiliza máquina de lavar, faça isso com o 
equipamento cheio (apenas quando tiver carga suficiente 
para completá-lo) 
•    Feche a torneira ao ensaboar as louças; 
•    Evite utilizar a mangueira para lavagem de veículos. 
Opte pelo balde; 
•    Evite a mangueira para regar plantas. Use regador; 
•    Não use mangueira para limpeza de calçada. Utilize 
vassoura; 
•    Sempre que possível, reutilize água (a água que sai da 
máquina de lavar, por exemplo, pode ser usada para lavar 
quintal, banheiro, calçada etc.); 
•    Não utilize o vaso sanitário como lixeira; 
•    Identifique possíveis vazamentos internos e, se 
constatados, faça os devidos reparos

Secretaria não se 
posicionou sobre 
um prazo para que 
as crianças sejam 
atendidas
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Fundo Social de Mogi recebe 
doação de 14 mil máscaras

O Fundo Social de Mogi das 
Cruzes recebeu nesta semana 
a doação de 14 mil máscaras 
de proteção, que serão enca-
minhadas para associações e 
instituições sociais cadastra-
das, alcançando famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social de diversas regiões da 
cidade. A doação foi feita 
pelo empresário mogiano, 
Jean Barbosa.

A presidente do Fundo So-
cial, Simone Margenet Cunha, 
agradeceu pelo apoio e lembrou 
da importância das ações 
solidárias neste momento 
tão difícil. “É fundamental 
contarmos com o apoio de 
pessoas físicas, empresas e 
todos realmente que podem 
doar, pois a população, mais 
do que nunca, precisa desse 
suporte”, destacou.

Desde o ano passado, o uso 
de máscaras em ambientes 
públicos se tornou obrigatório 
e que já há estudos científi-
cos comprovando que o uso 
desse equipamento é capaz 
de reduzir em até 87% a 

Proteção

possibilidade de infecção pelo 
coronavírus. Porém, dado o 
agravamento da pandemia 
e da crise financeira por ela 
desencadeada, o item nem 
sempre é acessível a todos, 
em especial para famílias de 
baixa renda.

O Fundo Social vem atuando 
em outras frentes, buscando 
levar apoio aos cidadãos em 
situação de maior necessidade. 
O carro-chefe dessa atuação tem 
sido a campanha de arrecadação 
e distribuição de alimentos, a 

partir do Drive-Thru Solidário. 
Montada no espaço no Pró-

-Hiper, de forma associada 
ao drive-thru de vacinação, a 
iniciativa estimula as pessoas 
que já estão indo ao espaço 
para se vacinar ou vacinar 
algum parente, a doarem, se 
possível, um quilo de alimento 
não perecível. Paralelamente, 
o Fundo Social recebe doações 
de pessoas e empresas e vem 
canalizando o atendimento no 
e-mail fundosocial@pmmc.
com.br.  

Doações irão às famílias em situação de vulnerabilidade 

Divulgação

Vacinação atenderá idosos 
com 68 anos amanhã

A vacinação da primeira 
dose contra a Covid-19 
começará amanhã para 
idosos com 68 anos. Os 
locais serão informados 
no site da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes (www.
mogidascruzes.sp.gov.br) e 
nas redes sociais oficiais da 
Administração Municipal.

A Secretaria Municipal de 
Saúde tem dado orientações 
para tornar o processo de 
vacinação mais confortável 
para todos. Assim que as 
pessoas retirarem a senha, 
não há necessidade de per-
manecer na fila - o que pode 
causar aglomeração, além 
do desconforto para os 
idosos que vão se vacinar.

Outra orientação impor-
tante é que o governo do 
Estado não informa com 
antecedência adequada 
a quantidade de vacinas 
que será entregue à cida-
de. Os lotes chegam com 
pouco tempo hábil para 
o planejamento, mas o 
município deve cumprir as 

Covid-19

determinações do calendário 
estadual e atender os grupos 
prioritários determinados 
pelo Plano Nacional de 
Imunização, do Ministério 
da Saúde.

Por conta de deficiências 
nacionais no programa de 
vacinação, o município 
não recebe as quantidades 
suficientes para cada faixa 
etária. Quando uma nova 
faixa etária começa a ser 
vacinada, todos os cidadãos 

mais velhos que ainda não 
receberam a imunização 
antes também podem to-
mar a vacina. Por isso, a 
vacinação sempre indica a 
faixa etária “ou mais”.

Para agilizar a vacinação, 
é importante adiantar o 
pré-cadastro no site https://
vacinaja.sp.gov.br. No local 
da imunização, a equipe fará 
a conferência dos dados, 
procedimento obrigatório 
para aplicação da dose.

Os locais serão informados por meio do site da Prefeitura

Emanuel Aquilera

Possíveis sequelas pós-Covid 
preocupam médicos e pacientes

Danos aos pulmões, coração e aumento nos casos de ansiedade e depressão são alguns dos quadros observados

SAÚDE

A pandemia de coronavírus 
(Covid-19) completa seu pri-
meiro ano com centenas de 
milhares de mortos, milhões 
de infectados, mas ainda com 
uma incógnita: como será a 
vida de homens e mulheres 
que passaram pela doença, 
em suas diferentes formas, e 
que ficaram com sequelas e 
danos residuais?

A médica psiquiatra Carla 
Rezende, 54 anos, teve Covid-19 
no final de março do ano 
passado, mas não apresentou 
sintomas da forma grave da 
doença em um primeiro mo-
mento, com apenas dores de 
cabeça e nas costas. Quatro 
meses depois, exames revelaram 
que os pulmões apresentaram 
uma fibrose bilateral - uma 
espécie de calcificação, que 
teve melhoria após passar 
por um ciclo de fisioterapia.

Carla, que não tem vícios e 
pratica esportes constantemente, 
sentiu fortes dores no peito 
durante um trajeto de bicicleta 

meses depois da doença, o que 
a levou novamente ao médico. 
Após exames, foi constatada 
uma arritmia cardíaca, causa-
da pela fibrose em parte do 
músculo do coração por conta 
da Covid-19. “Agora, para 
evitar o risco de agravamento 
da arritmia, será necessário 
passar por um procedimento 
chamado abrasão, onde um 
cateter terá que ir até as veias 
do coração para eliminar o 
tecido calcificado”, explicou.

A médica, que atua no 
Hospital Regional Dr. Osíris 
Florindo Coelho, de Ferraz de 
Vasconcelos, apontou também 
que a pandemia agravou a 
condição psicológica de quem 
teve e quem não teve a doença. 

“Os casos de ansiedade e de-
pressão aumentaram demais, 
devido ao luto nas famílias, 
o distanciamento social e a 
mudança drástica na rotina 
das pessoas. Este vírus mudou 
nosso mundo de uma maneira 
definitiva”, concluiu.

Otto Fábio Flores Rezende, 
que é médico imunologista 

e também exerce o cargo de 
vereador em Mogi das Cruzes, 
explicou que a doença causada 
pelo vírus Sars-CoV-2 ainda 
está sendo compreendido 
em sua plena extensão no 
corpo dos pacientes, com suas 
sequelas sendo catalogadas à 
medida que ocorrem.

“O novo coronavírus não 
apenas deixa marcas no pul-
mão, mas causa arritmia no 

coração, e deixa marcas em 
outras partes do corpo.  O 
acompanhamento deverá 
acontecer ainda por anos para 
verificar totalmente quem foi 
afetado pelo vírus”, explicou 
o médico.

O imunologista informou 
que o poder público deverá 
investir no futuro, com o 
encerramento da pandemia, 
em uma rede ambulatorial 

para acompanhar e tratar as 
condições colaterais causadas 
pela Covid-19. “Atualmente 
a rede ambulatorial chega a 
acompanhar alguns casos, 
mas não há uma capacidade 
plena para atender a demanda 
potencial. Hoje, um em cada 
seis pacientes que chegou a 
ficar intubado morre depois de 
seis meses devido a sequelas 
da doença. Precisamos pensar 
no futuro para além dos leitos 
de UTI, que hoje são a nossa 
principal demanda”, concluiu 
o médico.

Poder público
O secretário de Saúde de 

Mogi das Cruzes, Henrique 
Naufel, confirmou que o 
acompanhamento diário de 
pacientes mostrou o potencial 
da doença em deixar sequelas, 
sendo mais comuns os relatos 
de cansaço, dificuldade para 
respirar, dores musculares e 
recuperação lenta do olfato e 
do paladar. “No momento, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
está focada no atendimento 

da doença aguda. Já o Am-
bulatório Médico de Espe-
cialidades (AME) tornou-se 
referência para atendimentos 
aos pacientes com sequelas 
pós-internação por Covid-19”, 
afirmou o secretário.

Outra especialidade prepa-
rada para o AME localizado 
no Jardim Santista em Mogi 
é a Fonoaudiologia, para um 
plano terapêutico visando 
recuperar problemas na fala, 
voz ou alimentação. “O en-
caminhamento é feito pelos 
hospitais, unidades de saúde 
e pela Secretaria Municipal 
de Saúde. Ele é feito sem 
necessidade de agendamento 
por parte do paciente, e uma 
enfermeira capacitada do AME 
faz o contato para elaboração de 
um breve histórico do paciente 
e agendamento de exames. A 
triagem inicial avalia ainda se 
o paciente possui critérios para 
o atendimento pós-Covid, se 
persistem sintomas respiratórios, 
dificuldades de fala, dores de 
cabeça ou qualquer outra 
sequela”, finalizou Naufel.

André Diniz

Além da doença, há a sequela que ela deixa

PMMC/Divulgação
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Pandemia afetou vendas de

bacalhau na Sexta-feira Santa

Tanto as importações quanto as vendas têm sido menores; queda chega a 60% em determinados comércios

CONSUMO EM BAIXA

Dentre as tradições mais 
populares em comemoração 
da Páscoa estão não só as 
trocas de ovos de chocolate 
como também o consumo de 
bacalhau na Sexta-feira Santa. 
Com o advento da pandemia 
pela Covid-19, tanto as im-
portações do peixe quanto 
a venda na região têm sido 
menores, podendo atingir 
até uma queda de 60% em 
determinados comércios de 
Mogi das Cruzes.

Em sua loja de tempe-
ros e produtos naturais no 
Mercado Municipal de Mogi, 
o proprietário Sebastião 
Soprani se prepara em todas 
as Páscoas para a compra 
do bacalhau. Neste ano, a 
aquisição foi menor do que 
em 2020, já que as importa-
doras também diminuíram 
as compras.

“Considerando que 

Aquisição foi menor do que em 2020, já que as importadoras diminuíram as compras

trabalhamos com o baca-
lhau somente na Páscoa, nós 
reduzimos bastante também 
a compra das mercadorias. 
Nossas vendas caíram de 50% 
a 60% neste ano, junto com 
a população nós estamos 
sofrendo muito”, lamentou.  

Soprani apontou ainda que 
não é possível quantificar a 
queda do lucro, já que está 
focado em manter sua loja 
aberta e dar continuidade 
ao quadro de funcionários.

Já o comerciante Victor 
Hideo Santos Yamato, que 
também possui uma loja de 
produtos variados para fei-
joada no Mercadão de Mogi, 
contou que a indicação dos 
clientes fixos para outras 
pessoas tem aumentado a 
clientela neste momento 
difícil causado pela pandemia. 

“Além da queda de 40% na 
venda de bacalhau nesta 
Páscoa, pela pandemia da 
Covid-19, nós deixamos de 

vender a mesma porcentagem 
em outros produtos aqui da 
loja”, afirmou.

A queda das vendas pode 
ser explicada pela diminuição 

do poder de compra da 
população, já que os preços 
de todos os produtos nos 
supermercados aumenta-
ram junto ao desemprego. 

Assim, com menos verba e 
preços mais altos, grande 
parte das famílias passaram 
a comprar apenas os ali-
mentos necessários e com 
os menores custos.

O quilo do bacalhau nesta 
Páscoa tem custado em média 
R$ 90,00, preço considerado 
alto por muitas famílias. “O 
valor do bacalhau, por ser 
um peixe fresco, é também 
um causador da diminuição 
das vendas deste ano, que 
têm sido abaixo do esperado 
para os comerciantes que 
vendem”, avaliou o presi-
dente da Associação dos 
Comerciantes do Mercadão 
de Mogi, Odair Pinho.

Até mesmo os presentes 
de ovos de chocolate devem 
ser menores neste ano, já 
que os preços aumentaram 
e muitas pessoas continuam 
desempregadas. Com os 
preços dos ovos de Páscoa 
simples, que pesam em média 
200 gramas, chegando a até  
R$ 35, parte dos consu-
midores já confirmaram 
que vão reduzir as compras 
na comemoração religiosa 
deste ano.

Thamires Marcelino
Michel Meusburger
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A Ford inicia este mês 
a venda da Ranger Black, 
nova versão da picape para 
uso urbano com uma com-
binação exclusiva de estilo, 
desempenho, equipamen-
tos e tecnologia, incluindo 
conectividade com acesso 
remoto a várias funções do 
veículo pelo celular. Assim 
como a Ranger Storm, ver-
são off-road lançada no 
ano passado, ela amplia a 
linha com uma opção iné-
dita dentro do segmen-
to, desta vez para atender 
o cliente que roda predo-
minantemente na cidade.

O visual monocromáti-
co preto tanto no exterior 
como na cabine, com de-
talhes foscos e brilhantes 
e bancos de couro, realça 
a sofisticação e esportivi-
dade da Ranger Black. O 
conjunto mecânico, for-
mado por motor 2.2 Die-
sel, transmissão automáti-
ca, tração 4x2 e suspensão 
com ajuste especial, sur-
preende pelo torque, diri-
gibilidade e conforto.

Tudo isso, somado à co-
nhecida robustez da Ran-
ger, tecnologias que apri-
moram a segurança a bordo 
e preço muito competiti-
vo, contribui para fazer da 
nova versão uma boa op-
ção de compra.

“A Ranger Black foi cria-
da para atender um consu-
midor que não tinha op-
ção similar no segmento”, 
diz Antônio Freitas, geren-
te de Marketing de Picapes 
da Ford. “É uma picape de 
uso urbano com design ro-
busto e sofisticado, motor 
Diesel e tração 4x2, que ofe-
rece excelente dirigibilida-
de e tecnologia com propó-
sito para ampliar o sucesso 
da Ranger.”

Santantônio, rack de 
teto, estribo lateral, faróis 
com máscara escura, gra-
de dianteira e rodas de liga 
leve de 18 polegadas fazem 
parte dos itens diferencia-
dos da picape. O interior 
também é exclusivo, com 
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Conjunto mecânico é formado por motor 2.2, movido a diesel e transmissão automática

Equipamentos inclui sete airbags e controle de tração

visual “Black”. A lista de 
equipamentos inclui sete 
airbags, ar-condicionado 
de dupla zona, piloto au-
tomático, controle de tra-
ção e estabilidade, controle 
adaptativo de carga, siste-
ma anticapotamento, sis-
tema de controle de rebo-
que e assistente de partida 
em rampa.

Sua central multimídia, 
completa, é o SYNC 3 com 
tela touch de 8 polegadas, 
comandos de voz e acesso 
a Apple CarPlay e Android 
Auto. O sistema de conec-
tividade FordPassTM Con-
nect, com modem embarca-
do, permite controlar pelo 
celular funções como tra-
vamento e destravamento, 

partida remota com clima-
tização da cabine, agenda-
mento de partida, odôme-
tro, autonomia e localização 
do veículo, além de rece-
ber alertas de alarme e de 
funcionamento.

A Ranger Black chega 
com preço de R$179.900 e 
tem também um custo de 
posse atraente, incluindo 
consumo, manutenção, 
peças e seguro.

Como oferta especial 
de lançamento, a Ford vai 
oferecer para os cem pri-
meiros clientes da Ranger 
Black um kit de acessórios 
composto por protetor de 
caçamba, capota rígida elé-
trica e rede porta-objetos. 
Esses itens, que somam 

R$10.000, também pode-
rão ser adquiridos sepa-
radamente nas revendas.

Visual Black

A Ranger Black foi apre-
sentada pela primeira vez 
como conceito no Salão do 
Automóvel de São Paulo em 
2018, para teste de merca-
do, com excelente recepti-
vidade do público. Chega 
agora a sua versão final.

Com porte imponente e 
visual sofisticado, a nova 
picape não passa desper-
cebida nas ruas. Seu tema 
preto monocromático com-
bina peças com acabamen-
to fosco e brilhante, faróis e 
lanternas com máscara es-
cura e rodas de 18 polega-
das com design exclusivo.

As maçanetas, retroviso-
res, rack de teto, estribo e 
grade lateral em preto fos-
co reforçam a esportivida-
de. A traseira mantém o es-
pírito de esportivo urbano. 
O santantônio da Ranger 
Black é o mesmo da ver-
são Limited, uma peça de 
design refinado que am-
plia visualmente a cabine.

O interior também traz 
um toque extra de sofistica-
ção, com bancos de couro, 
volante e descansa-braço 
central com revestimento 
refinado e ar-condiciona-

do de dupla zona.

Conectividade

A Ranger Black vem com 
os novos recursos de co-
nectividade FordPassTM 
Connect, que criam uma 
nova interação do usuá-
rio com o veículo. O sis-
tema reúne várias funcio-
nalidades que podem ser 
controladas à distância pelo 
celular. Elas incluem o tra-
vamento e destravamento 
remoto de portas, partida 
remota com climatização 
para refrigerar ou aquecer 
a cabine e alerta de acio-
namento do alarme, que 
avisa o motorista em tem-
po real caso haja alguma 
violação do veículo.

O sistema também é ca-
paz de gerar 38 tipos dife-
rentes de alerta caso ocor-
ra alguma falha no veículo, 
que incluem o monitora-
mento de mais de 3.000 pa-
râmetros, e orienta o mo-
torista quando é preciso 
tomar alguma ação.

É possível ainda confe-
rir o odômetro, o nível de 
combustível, a autonomia, 
agendar a partida e locali-
zar onde o veículo foi esta-
cionado. Outra facilidade 
é o agendamento de servi-
ços pelo celular, com aces-
so direto à agenda das con-
cessionárias sem precisar 
preencher dados.

Segurança
A segurança é um dos pi-

lares que fazem da Ranger 
uma picape de verdade, a 
começar pela construção 
sobre chassi, com porte 
robusto e 235 mm de altu-
ra livre do solo, que colo-
ca o motorista e os passa-
geiros em posição elevada 
no trânsito.

A Ranger Black vem com 
sete airbags, freios ABS nas 
quatro rodas com EBD e 
também traz o conjunto 
mais completo de contro-
le eletrônico de estabilida-
de e tração, o AdvanceTrac. 
Além dos controles antica-
potamento, adaptativo de 

carga e de oscilação de re-
boque, ele inclui assistência 
de partida em rampa e de 
frenagem de emergência.

A capacidade de imer-
são de 800 mm – a maior 
da categoria – é outro di-
ferencial da picape que 
pode ser extremamente útil 
numa condição de alaga-
mento na cidade.

Comodidade
A Ford desenvolveu a 

Ranger Black pensando no 
cliente urbano que quer 
agilidade no trânsito e o 
conforto de um SUV gran-
de, com a versatilidade que 
só uma picape de verdade 
pode oferecer.

Seu desenvolvimento 
começou pela definição 
do conjunto motriz com 
motor Duratorq 2.2, que 
se destaca pelo alto tor-
que em baixas rotações – as 
mais usadas no trânsito. A 
apenas 1.600 rpm ele já de-
senvolve o torque máximo 
de 39,2 kgfm. Casado com 
a transmissão automática 
de seis velocidades, ofere-
ce uma direção ágil e con-
fortável. Outra vantagem é 
o baixo consumo, que pro-
porciona grande economia 
e autonomia junto com o 
tanque de 80 litros.

A escolha da tração 4x2 
mostrou ser extremamen-
te adequada à proposta de 
uso urbano da picape e 
também contribui para o 
seu excelente custo-bene-
fício. A suspensão traz um 
ajuste feito especialmen-
te para o modelo, desen-
volvido pela engenharia 
da Ford na recente revi-
são desse sistema.

O motorista encontra fa-
cilmente uma boa posição 
de dirigir usando o ajuste 
de altura do volante e os 
ajustes de altura e lombar 
do banco. Direção com as-
sistência elétrica progres-
siva, sensor de estaciona-
mento traseiro e câmera 
de ré são outros recursos 
que auxiliam nas mano-
bras no trânsito.
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  Viver é uma 
oportunidade, uma 
chance sem igual; 
sem repetição. E tudo 
que fazemos contra a 
paz, o amor e a alegria 
no mundo representa 
o errado que vive em 
nós.

Basta de ódio, de 
ganância, de raiva. É 
hora de adotar uma 
nova postura perante 
a vida! É hora de ser 
feliz! E não se esqueça 
que a raiva é coisa 
mesquinha e que não 
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 Oportunidade de viver
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Que a alegria da Ressurreição de 
Cristo esteja em seu coração hoje e 
sempre. Feliz Páscoa!”

 cultura@jornaldat.com.br

resolve ou melhora 
algo nos seus dias.

Enfrente os 
desafios com um 
agradecimento no 
rosto e um sorriso no 
coração! É que a vida 
merece ser desfrutada 
intensamente.

Alimentação das crianças durante a pandemia

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

O isolamento social fez com que as crianças fi cassem em 
casa e as famílias se organizassem com novas rotinas no 
ambiente doméstico, como a alimentação.
Alguns cuidados são necessários para que a criança 
mantenha uma alimentação saudável e fortaleça o sistema 
imunológico, evitando a obesidade, já que as atividades 
ao ar livre estão suspensas e, com a criança em casa, fi ca 
mais difícil gastar energia.
Esses cuidados vão do café da manhã ao jantar, mas a 
atenção deve ser redobrada nos intervalos das refeições, 
momento em que a criança consome mais guloseimas. 
Para isso seguem algumas dicas da nutricionista e 
repórter do portal Dráuzio Varella, Maiara Ribeiro.

- Nenhum alimento precisa ser proibido, basta ter 
equilíbrio.

- Crie uma rotina de alimentação, com horários defi nidos 
para cada refeição.

- Não ofereça alimentos direto do pacote, (industrializados). 
Se oferecer, divida os produtos em potes separados para 
limitar a quantidade que a criança irá comer.

- Se possível, realize refeições em família, para que se 
torne um momento agradável e prazeroso. 

- Deixe frutas prontas para consumo à disposição da 
criança para oferecer entre as refeições.
 - Ofereça muita água!
Toda mudança gera difi culdade, mas com persistência o 
resultado será o melhor.
L e i a  m a i s  n o  s i t e  h t t p s : / / d r a u z i o v a r e l l a .
u o l . c o m . b r /  a l i m e n t a ç ã o  i n f .  n a  q u a r e n t e n a .
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