
DOMINGO, 11 DE ABRIL DE 2021 EDIÇÃO 4529  |  ANO 11  |  R$ 1,25

Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes

RESPEIT
E A

QUARENTENA

GM TRACKER
CONECTIVIDADE 
É O FORTE DA 
VERSÃO 2022

“Conversa” entre 
carro e o celular é 
feita sem qualquer 
tipo de fio
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Número de mortes por Covid 
alerta para colapso funerário

Durante o mês de março foi registrado o maior número de falecimentos desde o início da pandemia de coronavírus: 621

O mês de março registrou o maior 
número de mortes causadas pela 
pandemia da Covid-19 na região, 
com 621 vítimas em 31 dias, segun-
do levantamento do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). Diante 
do total de 2.907 casos fatais des-
de o final de março do ano passa-
do, uma nova necessidade começa 
a surgir: a destinação dos corpos 
das vítimas. A preocupação com os 
sepultamentos fez com que as ci-
dades adotassem, desde o primeiro 
semestre do ano passado, atitudes 
para evitar o colapso do sistema.  
Cidades, página 3

Crise hídrica

Bispo do Alto 
Tietê lança 
sétimo livro
Cidades, página 5

ALIMENTOS

Cidades 

arrecadam  

2 toneladas. p3

Quase 50 mil alunos da rede 
estadual de educação vão receber 
o pagamento mensal de R$ 55 
do programa Merenda em Casa, 
projeto que foi retomado pelo Es-
tado. Por mês serão repassados 
R$ 2,7 milhões para o Alto Tietê.  
Cidades, página 5

‘Merenda em Casa’

QUASE 50 MIL 
ALUNOS SERÃO 
BENEFICIADOS

Até o mês passado, 2.907 moradores do Alto Tietê haviam perdido a vida para a Covid-19

MOGI NEWS/ARQUIVO

Gripe

Vacinação contra a gripe 
começa amanhã em Suzano

Crianças de seis meses até 6 anos serão as primeiras 
a receber a imunização. Cidades, página 4
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 � Comércio de rua

Após análise do cenário pandêmico 
e das medidas restritivas, as feiras 
livres e os food trucks poderão re-
tomar suas atividades a partir desta 
semana em Suzano. Os serviços, que 
já são liberados pelo Plano São Pau-
lo, deverão cumprir as exigências de 
cuidados sanitários. A nova medida 
foi apresentada em reunião entre a 
Secretaria Municipal de Governo e a 
Associação Comercial e Empresarial 
(ACE) com representantes das duas 
categorias.

 � 100 dias de Poá

A administração municipal de Poá com-
pletou, ontem, 100 dias de governo e, 
apesar desta marca ter sido alcança-
da durante um dos piores momentos 
da história , em virtude da pandemia 
do coronavírus (Covid-19) e da crise 
econômica da cidade, a prefeita Mar-
cia Bin (PSDB) avaliou a sua gestão 
como positiva. Diversas medidas de 
contingência foram adotadas visando 
a reorganização da saúde financeira 
do município para, posteriormente, 
recolocar a cidade de volta no cami-
nho do desenvolvimento.

 �Banco de Alimentos

O Banco de Alimentos de Itaquaque-
cetuba doou mais de dez toneladas de 
alimentos retirados da Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (Ceagesp), de acordo com um 
balanço realizado pela Secretaria de 
Abastecimento e Segurança Alimentar 
e divulgado na tarde de sexta-feira.

 � ‘Cultura é Atitude’

Está disponível no site da Secretaria 
de Cultura de Suzano a lista com os 
77 projetos aprovados para a mos-
tra virtual “Cultura é Atitude”, que 
vai contemplar mais de cem artistas 
no campo da literatura, teatro, músi-
ca, dança, audiovisual e artes plásti-
cas. Todas as informações podem ser 
conferidas no link www.culturadesu-
zano.com.br.

 � Telemedicina

O serviço de telemedicina, de Suzano 
para pessoas que apresentam sinto-
mas de Covid-19, completou um ano 
de funcionamento na sexta-feira. No 
período, o trabalho beneficiou 3.239 
pacientes.
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EDITORIAL

Estabilização 

E
m vigor em todo o Alto Tietê, a Fase 
Emergencial, finalmente, acabou. O 
anúncio do término do período mais 
restritivo, ao menos no papel, ocor-

reu na sexta-feira passada.
Com a mudança, a partir de amanhã já co-

meça a valer a Fase Vermelha para todas as 
cidades, ou seja, a restrição ainda continua, 
mais branda e com possível retorno gradual 
das aulas, mas ainda assim uma restrição. A 
flexibilização somente foi possível graças à 
queda nas internações causadas pelo coro-
navírus (Covid-19), que deixaram os 100% 
e agora flutuam em torno dos 90%, ao me-
nos no Alto Tietê.

É claro que o número deve ser considera-
do, afinal há dias vemos as vagas de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e de Enfermagem 
acima do limite de capacidade, portanto, qual-
quer alento, por menor que seja, é bem-vindo. 

Mas uma dose a mais de cautela seria me-
lhor. Observar a queda é algo bom, mas me-
lhor ainda é ver os números de internações e 
infecções estabilizados e que não sofram mais 
com a oscilação do sobe e desce. Por isso, tal-
vez fosse melhor estender um pouco mais a 

Fase Emergencial. Ainda que a conta-gotas, 
mas com avanços, a vacinação vai contribuir 
com a estabilização que traria mais seguran-
ça ao governo e à população para poderem 
continuar com o combate à doença, mas o 
Estado decidiu afrouxar um pouco as regras 
das restrições. 

Cabe aos paulistas e, principalmente, aos 
moradores do Alto Tietê promoverem o dis-
tanciamento. Porém, resultados divulgados 
pelo Grupo Mogi News com base no Siste-
ma de Monitoramento Inteligente (Simi) do 
Estado mostram que a população não con-
segue superar os 45% de isolamento. Culpa 
das pessoas? Pode ser que haja uma parcela 
nisso, afinal existem os negacionistas e eles 
estão em todos os lugares, mas essa quanti-
dade não deve representar somente esse tipo 
de pessoa, o deslocamento para o trabalho 
deve ser maior e pode estar aí o grande foco 
de disseminação do vírus: trens e ônibus. Por 
isso, uma restrição que permanecesse por mais 
alguns dias seria interessante, mesmo que não 
bloqueie – e não vai mesmo – a dissemina-
ção, mas pode contribuir para a estabilização 
e possível queda de contágio e internações.

Orval Hobart Mowrer, pro-
fessor de Psicologia na Uni-
versidade de Illinois, EUA, 
conhecido por suas pesquisas 
em terapia comportamental, 
propôs um modelo moral de 
responsabilidade, afirmando 
que os problemas de muitos 

“pacientes” são morais, não 
médicos. Diz que eles pade-
cem de culpa real, e não de 
sentimentos de culpa (fal-
sa culpa).

Na prática abreviou o tem-
po de tratamento por conse-
guir a cura quando o paciente 
reconhecia a própria culpa e 
assumia a responsabilidade 
de mudar de conduta, dife-
rente do que faz a psicanáli-
se que mantém o cliente por 
longo tempo de tratamento 
nas infindáveis sessões no 
divã, catalogando a culpa 
como “sentimento de cul-

Doença ou pecado

ARTIGO
José Mauro Jordão

pa” e transferindo a causa da 
doença para alguém ou algo 
que pensa ter ferido seu ego 
no passado.

Jay E. Adams, pastor refor-
mado americano, formação 
na Universidade John Hop-
kins, escreveu mais de 100 
livros de aconselhamento 
cristão, entre eles Conselhei-
ro Capaz. No entanto, antes 
aprendeu, na companhia de 
Mowrer, na visita às enfer-
marias de dois hospitais de 
saúde mental, em terapias 
de grupo, reuniões e pales-
tras seu método diretivo de 
tratamento.

Adams observou que os 
pacientes obtinham de uma 
forma rápida a alta hospita-
lar ou ambulatorial quando 
assumiam a culpa e a atitu-
de responsável de mudar o 
comportamento censurável. 

Mowrer no seu livro A Cri-
se em Psiquiatria e Religião 
procura refutar as pressu-
posições freudianas funda-
mentais. Audaciosamente, 
por não ser cristão e muito 
menos teísta, questiona tam-
bém os cristãos conservado-
res: “A religião evangélica te-
ria vendido seus direitos de 
primogenitura por um mero 
prato de sopa psicológica?”

Ele se opõe ao conceito 
médico de doença mental e 
afirma que ela somente per-
siste devido a fuga do pacien-
te da sua responsabilidade 
pessoal de confessar o erro e 
de mudar a conduta. Adams, 
firmado na  verdade científica, 
concluiu teologicamente não 
haver doença mental, mas an-
gustiante transtorno mental 
espiritual que desaparece ao 
ser confessado o pecado e ob-
ter de Deus o  perdão.

 josemaurojordao@gmail.com

CHARGE

José Mauro Jordão é médico.
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Região trabalha para evitar
colapso funerário pela Covid

Recorde de mortes registrado em março, de 621 óbitos, obrigou os municípios a ampliarem o número de covas

ALTO TIETÊ

O mês de março registrou 
o maior número de mortes 
causadas pela pandemia da 
Covid-19 na região, com 621 
vítimas em 31 dias, segundo 
levantamento do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Diante do total 
de 2.907 casos fatais desde 
o final de março do ano pas-
sado, uma nova necessidade 
começa a surgir: a destinação 
dos corpos das vítimas.

Um dos exemplos da agres-
sividade do momento epide-
miológico foi o levantamento 
divulgado pelo Condemat na 
quarta-feira passada. Em um 
período de 24 horas, nas dez 
cidades do Alto Tietê foram 
registrados 66 óbitos pela 
doença. Itaquaquecetuba foi 
a que teve mais mortes: 21 
(13 homens e oito mulheres), 
seguido de Poá, com 15 fa-
talidades, Suzano com nove 
e Mogi das Cruzes com seis.

A preocupação com a 

Em Suzano, apenas no mês passado, foram sepultadas 110 vítimas fatais da Covid

alta de sepultamentos pela 
pandemia fez com que as 
cidades adotassem, desde 
o primeiro semestre do ano 
passado, atitudes para evitar 
o colapso do sistema funerá-
rio, como foi observado em 
outras partes do mundo e do 
país, onde houve necessidade 
de criar covas coletivas para 
acomodar todos os corpos.

Em Mogi, foram registra-
dos 152 óbitos pela doença 
em março. A cidade possui 
três cemitérios municipais 
que têm aproximadamente 
18 mil sepulturas no total. 
Atualmente existem 200 vagas 
disponíveis para atender o 
público. “Nos três cemitérios, 
que são administrados pela 
Prefeitura, são realizados em 
média oito sepultamentos por 
dia”, explicou o Executivo.

Para atender a demanda 
futura, a Prefeitura de Mogi 
reiterou que está programando 
a construção de mais 850 
jazigos, sendo que 150 já 
estão em processo de licitação. 
Os demais estão autorizados 

para construção.
Em Suzano, os dois cemi-

térios públicos municipais 
receberam ao longo do mês 
passado 333 sepultamentos, 
sendo cerca de um terço de 
vítimas da Covid-19 (110 
pessoas). “No ano passa-
do foram construídas 150 

gavetas emergenciais, e está 
em andamento um estudo 
para elaboração de processo 
licitatório destinado à cons-
trução de mais gavetas ainda 
neste ano. Este levantamento, 
inclusive, vai apontar quan-
tas serão possíveis instalar”, 
afirmou a Prefeitura em nota.

Em Itaquá, que teve no 
último dia do mês o maior 
número de mortes, a média 
de enterros nos três cemitérios 
municipais subiu para oito 
sepultamentos/dia, devido à 
pandemia, mas não houve 
necessidade de tomar medidas 
mais drásticas. “A Prefeitura 

não precisou abrir novas se-
pulturas, pois o processo de 
exumação acontece diariamente, 
o que supre a demanda. O 
município abriu 1.352 covas 
em 2019, enquanto que em 
2020 foram 1.571”, disse a 
Prefeitura local.

A cidade de Poá, com um 
cemitério público, apontou 
que em média cinco dos 
oito enterros diários que 
realiza é devido à Covid-19. 

“O município conta com 
72 gavetas e foram abertas 
150 novas covas. Não foi 
necessário recorrer a ações 
extraordinárias”, reiterou.

A situação do sistema fu-
nerário em Guararema, que 
teve 65 mortes por Covid-19 
desde o início da pandemia, 
conta com dois cemitérios 
públicos e um sepultamento 
a cada dois dias, sendo que 
apenas 20% dos enterros 
são por conta da Covid-19. 

“Não adotamos medidas de 
expansão até o momento, 
pois não foi necessário”, 
explicou a administração.

André Diniz
Mariana Acioli/Arquivo

Secretaria faz busca ativa 
por ‘evasão’ de estudantes

Cerca de 500 alunos da 
rede municipal de Mogi das 
Cruzes têm dificuldades em 
acessar as atividades dispos-
tas na plataforma digital e 
deixaram de acompanhar as 
aulas remotas. Para que eles 
retornem às tarefas escolares, 
a Secretaria Municipal de 
Educação iniciou neste mês 
o processo de busca ativa por 
estes alunos.

Em suas redes sociais, o 
secretário adjunto de Educa-
ção de Mogi, Caio Callegari, 
anunciou que entre os dias 
15 e 19 do mês anterior foi 
iniciado o processo de busca 
ativa pelos anos da rede mu-
nicipal. A ação tem ocorrido 
com o engajamento das equipes 
gestoras das escolas, sob a 
coordenação da Supervisão 
de Ensino.

“Há em média 500 alunos 
que estão com dificuldade 
em acessar as atividades e 
ainda não foram encontrados”, 
afirmou a Secretaria Municipal 
de Educação. A Pasta está 
realizando uma força-tarefa, 

Educação

que já teve início de maneira 
intersetorial, com o diálogo 
com a Assistência Social para 
fazer o contato com as famílias, 
que já foram identificadas e, 
assim, garantir que retornem 
para a escola.

A Assistência Social prestou 
apoio dentro deste trabalho 
a partir de consultas em seu 
sistema, com o intuito de alcan-
çar pessoas que não puderam 
ser localizadas pela Secretaria 
Municipal de Educação.

“A Secretaria de Educação 
tem estabelecido parceria 
entre secretarias e demais 
órgãos para mitigar essas 
dificuldades e assim garantir 
o ensino a todos, mesmo em 
contexto remoto”, apontou 
a Pasta. Os problemas de 
conexão e acesso à internet 
e a dificuldade das famílias 
em conciliar o trabalho com 
as aulas dos estudantes que 
necessitam de tutoria são os 
principais empecilhos.

Cerca de 500 alunos tem dificuldades com o sistema

Divulgação/PMMC

Cidades arrecadam mais de 
duas toneladas de alimentos

Mais de duas toneladas 
de alimentos não perecíveis 
já foram arrecadados pelas 
Prefeituras de Mogi das Cruzes, 
Suzano e Poá na Vacinação 
Solidária. A Campanha foi 
proposta pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) no final do mês 
anterior e visa a doação de 
alimentos pelo público de 
vacinação contra a Covid-19, 
no drive-thru e outros postos 
de imunização.

Até o último sábado em 
Mogi, a Vacinação Solidária 
no Pró-Hiper arrecadou 1,1 
tonelada de alimentos não 
perecíveis. “As entregas às 
famílias em situação de  vul-
nerabilidade social já estão 
ocorrendo e beneficiaram, 
também nesse período, dez 
instituições, mais lideranças 
comunitárias, alcançando um 
total de 12 bairros”, explicou 
a Prefeitura mogiana.

O Fundo Social de 

Vacinação Solidária

Solidariedade de Suzano 
também arrecadou cerca de 
uma tonelada de alimentos 
no primeiro dia da campanha, 
realizado sábado passado, 
no Parque Max Feffer e na 
Arena Suzano.

A iniciativa terá sequên-
cia nos dias em que houver 
imunização, incluindo os 
outros dois polos da cidade, 
que são o Centro de Artes e 
Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido, 
no Jardim Gardênia Azul 
(região norte), e a Escola 
Municipal Odário Ferreira 
da Silva, no Jardim Belém 
(Distrito de Palmeiras).

“Os alimentos arrecadados 
vão compor as cestas básicas 
que são distribuídas de acor-
do com a necessidade como 
complemento do atendimento 
que vem sendo realizado pelas 
Secretarias de Educação e de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social”, explicou o Fundo 
Social de Suzano.

Já em Poá, foram arrecadados 
350 quilos de alimentos, por 

meio da campanha Vacinação 
Solidária. Ainda não existe 
uma previsão de distribuição, 
uma vez que as cestas de ali-
mentos deverão ser montadas 
para serem distribuídas.  

Ferraz de Vasconcelos não 
está promovendo a arrecadação 
de alimentos no drive-thru 
de vacinação e a Prefeitura de 
Itaquaquecetuba ainda não 
tem um levantamento fina-
lizado sobre as arrecadações.

Inspirada nas propostas de 
Guarulhos e Mogi, a campa-
nha regional foi deliberada 
pelo Conselho de Prefeitos 
do Condemat no dia 23 do 
mês passado e vai articular a 
atuação das equipes dos Fun-
dos Sociais de Solidariedade 
e das Secretarias Municipais 
de Saúde e Assistência Social. 
A meta é que cada pessoa a 
ser vacinada possa, de forma 
voluntária, contribuir com 
a doação de alimentos, o 
que possibilitará que mais 
pessoas sejam assistidas neste 
momento de dificuldade e 
restrições.

Thamires Marcelino
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Vacinação começa amanhã 
nas UBSs de Itaquaquecetuba

Prefeitura de Itaquaque-
cetuba iniciará amanhã a 
vacinação contra a gripe em 
alguns grupos e vacinará 
também os profissionais da 
Educação com 47 anos ou 
mais contra o coronavírus 
(Covid-19), assim como os 
idosos de 72 a 74 anos re-
ceberão a segunda dose do 
imunizante.

Até 10 de maio, trabalhadores 
da Saúde, puérperas (até 45 
dias pós-parto), gestantes em 
qualquer período gestacional 
e crianças de seis meses a 6 
anos podem se vacinar contra 
a gripe em qualquer unidade 
de saúde de Itaquá (confira a 
relação e endereços no final), 
das 7 às 16 horas. 

Os trabalhadores da Saúde 
precisam levar documento que 
comprove a ocupação e, no 
caso das crianças, é necessário 
apresentar documento com 
foto que comprove a idade. 

Por sua vez, a vacinação 
contra a Covid-19 para os 
profissionais da Educação 
com 47 anos ou mais será do 

Covid e gripe

dia 12 ao dia 16 de abril. Os 
profissionais da rede pública 
municipal devem ir até o 
auditório da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Semect), 
que fica na rua Jundiaí, 331, 
no bairro Vila Monte Belo.

Os profissionais da rede 
pública estadual vão ser va-
cinados na Escola Estadual 
Vila Ercília Algarve, na rua Rio 
Grande do Sul, 465 - Jardim 
do Algarve. Já os profissionais 

da rede privada tomarão a va-
cina no campus da Univeritas/
Ung, localizada na avenida 
Uberaba, 251 - Vila Virgínia.

Todos precisam fazer o 
cadastro pelo site do governo 
estadual Vacina Já Educação 
(vacinaja.educacao.sp.gov.br), 
depois realizar o agendamento 
pelo site disponibilizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Itaquaquecetuba (steam360.
com.br/VacinaItaqua) para 
escolher o dia e horário.

Imunização vai ocorrer nas 17 UBSs de Itaquá

Verônica Ribeiro/AIPMI

Professoras de Suzano são 
premiadas por boas práticas

Três professoras da rede 
municipal de ensino de Su-
zano venceram a premiação 
nacional de boas práticas edu-
cacionais durante a pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
na semana passada. Os pro-
jetos “Mascote da Turma” e 

“Leitura na calçada”, criados 
por elas, concorreram com 
mais de 700 outros inscritos 
de todo o país. 

Denise Riogi Lanzi e Priscila 
Zanini dos Santos Flor traba-
lham na Escola Municipal 
de Educação Infantil (Emei) 
Professora Darcy Correa Gon-
çalves, na Vila Amorim, e 
ganharam o reconhecimento 
graças ao projeto “Mascote da 
Turma”, implementado no ano 
passado para a turma do G2. 
Elas apresentaram às crianças 
um pequeno peixinho, que 
recebeu o nome de Bolha. A 
cada três dias o animal ia para 
a casa de um aluno diferente, 
onde ele e sua família eram 
responsáveis por alimentá-lo 
e cuidar de seu bem-estar.

Bolha passou pelas residências 

Educação

de toda a turma e atualmente 
mora na instituição de ensino. 

Joselene Cabral Lacerda foi 
a terceira vencedora do prêmio 
com seu projeto “Leitura na 
Calçada”. Ela leciona na Escola 
Municipal Luiza Rodrigues de 
Oliveira, no Jardim Alterópolis, 
onde também atende crianças 
do G2. Quando a instituição 
recebeu os livros do projeto 
Itaú Cultural, a professora 
decidiu fazer a entrega de 
uma forma diferente.

Para ressaltar a importância 
deste hábito, ela foi na casa 
de cada um de seus alunos 
e promoveu o estímulo à 
leitura. Sentada em um tapete 
na calçada da residência com 
a criança, ela lia histórias e 
incentivava os responsáveis 
a criar um momento especial 
de leitura.

O Prêmio Educação Infantil: 
Boas Práticas de Professores 
Durante a Pandemia é reali-
zado pela Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal, com 
o apoio da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais 

de Educação (Undime) e 
da Fundação Itaú Social. A 
iniciativa foi criada para dar 
visibilidade ao trabalho de 
profissionais da educação 
que se reinventaram neste 
período de fechamento de 
unidades escolares para con-
tinuar ensinando.

De acordo com Denise, o 
Mascote da turma estimulou 
a interação entre os alunos, 
mesmo que de forma virtual, 
e trouxe alegria para suas 
rotinas. “O projeto buscou 
conectar famílias, crianças e 
escola em tempos de pande-
mia da Covid-19. Cada uma 
recebia o mascote com muita 
novidade e empolgação”, 
ressaltou.

Segundo Joselene, o seu 
projeto foi criado com o ob-
jetivo de valorizar o hábito de 
leitura e transmitir para os 
pequenos que o livro é algo 
precioso. “Foi muito bom 
poder levar essa alegria para 
eles. Esse ano estou dando 
continuidade ao trabalho”, 
ressaltou.

Suzano dá início à vacinação 
contra a gripe nas 24 UBSs

Atendimento vai ocorrer de segunda a sexta-feira, das 8 às 15h30 nas unidade municipais

INFLUENZA

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Suzano inicia amanhã 
a campanha de imunização 
contra a influenza (gripe). 
O público-alvo da primeira 
etapa contempla as crianças 
com idades entre seis meses 
a 6 anos de vida, gestantes, 
puérperas, povos indígenas 
e trabalhadores da Saúde. O 
atendimento estará disponível 
em todas as 24 unidades 
de Saúde do município, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
horas às 15h30.

De acordo com o setor de 
Vigilância Epidemiológica, a 
primeira etapa se estende até o 
dia 10 de maio. A expectativa 
é de que 34,5 mil pessoas 
sejam contempladas neste 
período. Para receber a dose, 
o público beneficiado deverá 
apresentar documento original 
com foto, comprovante de 
residência de Suzano e cartei-
rinha de vacinação. No caso 
dos trabalhadores de Saúde, 
se não imunizados no local de 
trabalho, deverão apresentar 
também comprovante do 

exercício efetivo da função.
Vale ressaltar que aquelas 

pessoas que também já to-
maram ou que irão tomar a 
vacina contra  o coronavírus 
(Covid-19), o prazo de es-
pera de pelo menos 14 dias 
entre as aplicações deverá 
ser respeitado. A medida 
se faz necessária mediante 
recomendação do Ministério 
da Saúde e de entidades de 
classe como a Sociedade 
Brasileira de Imunizações.

“Esta primeira etapa de 
imunização contra a gripe 
começa com grupos distintos 
daqueles atualmente priori-
zados pela vacina contra a 
Covid-19. Essa diferenciação 
é importante para desvincular 
uma campanha da outra”, 
detalhou o secretário de 
Saúde, Pedro Ishi.

O chefe da pasta também 
reforçou a importância da 
imunização contra a influenza, 
sobretudo neste período de 
pandemia. “Nosso objetivo é 
reduzir a incidência de casos 
graves de gripe, para evitar a 

necessidade de atendimento 
na rede de Saúde, que já 
está focado em pacientes da 
Covid-19. Então, tomar a 
vacina da gripe significa evitar 
complicações e atendimentos 
hospitalares”, argumentou.

A campanha contra a gripe 
segue até o dia 9 de julho, 

em três etapas distintas, con-
templando os professores 
e os idosos maiores de 60 
anos, entre os dias 11 de 
maio e 8 de junho. Já na 
última etapa, entre os dias 9 
de junho e 9 de julho, serão 
contempladas as pessoas 
com comorbidades, PcDs, 

caminhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo rodoviá-
rio, trabalhadores portuários, 
forças de segurança, forças 
armadas, funcionários do 
sistema prisional, a popu-
lação privada de liberdade 
e os adolescentes e jovens 
sob medida socioeducativa.

Crianças entre seis meses e 6 anos serão as primeiras a ser vacinadas

Irineu Junior/Secop Suzano

O Conselho Municipal 
dos Direitos das Mulheres 
(CMDM) concluiu o primeiro 
mês de atividades com a 
criação de novas comissões 
temáticas e proposituras que 
visam aprimorar as políticas 
públicas voltadas às mulheres 
suzanenses. Os encontros 
das conselheiras têm ocor-
rido de maneira remota, por 
meio de conferências online 
lideradas pela presidente do 
órgão, a advogada e diretora 
no Serviço de Ação Social e 
Projetos Especiais (Saspe) 
Sandra Lopes Nogueira.  

A primeira reunião com 
grupo de conselheiras, formado 
por representantes atuantes 
na Prefeitura de Suzano, em 
movimentos e em entidades, 
definiu a criação de comissões 
temáticas direcionadas ao 
respaldo em Comunicação, 
em Direitos da Comunidade 
LGBTQIA+ e das Mulheres 
Vítimas de Violência Doméstica, 
sendo indicados os nomes da 
jornalista Marília Campos e 
das advogadas Michele Araújo 
e Maria Margarida Mesqui-
ta, que também atua como 
vice-presidente do conselho 
municipal.

Conselho de 
Direito das 
Mulheres fecha 1º 
mês de atividades 

Suzano
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Sistema de aprovação digital 
supera 6,1 mil processos

O Sistema de Aprovação 
Digital de Processos tem 
garantido agilidade ao se-
tor de obras particulares 
durante a pandemia do 
coronavírus. Em funcio-
namento desde setembro 
de 2019 pela Secretaria 
Municipal de Planejamento 
e Urbanismo de Mogi das 
Cruzes, a plataforma asse-
gura a tramitação digital de 
todas as etapas de projetos 
de reforma ou construção.

Ela pode ser acessada 
pelo site da Prefeitura e 
permite que os cidadãos ou 
profissionais acompanhem 
o andamento de forma re-
mota, incluindo documentos 
solicitados pelos técnicos 
da Administração entre no 
site https://mogidascruzes.
prefeituras.net/login para 
ter acesso ao sistema. Além 
disso, para tirar dúvidas 
dos cidadãos a Secreta-
ria mantém o whatsapp 
94111-7002. Dois novos 
serviços estão disponíveis: 

“Alvará de aprovação final 

Reforma ou construção

facilidade de operação do 
sistema proporcionou ainda 
660 processos aprovados em 
primeira análise. Entre os 
1.076 processos que estão 
tramitando, 638 encontram-

-se com os requerentes e os 
outros 438, com a Prefeitura

O secretário municipal de 

Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que as pessoas que 
realizam obras ou reformas 
particulares já operam o 
sistema com facilidade, 
dispensando a presença 
física dos requerentes no 
prédio da Prefeitura, como 
acontecia anteriormente.

“A plataforma está consoli-
dada e oferece a comodidade 
de poder ser acessada de 
casa ou do escritório. Ela 
proporciona o contato re-
moto com os técnicos da 
Secretaria de Planejamento, 
que informam as pendências. 
Os cidadãos podem ser 
atendidos de forma remota, 
com o envio de documentos 
ou certidões necessárias. 
Neste momento delicado 
da pandemia, com restrição 
de pessoas e dificuldades 
econômicas, a existência do 
sistema é importante para 
garantir o fluxo de serviços 
e a manutenção das obras 
que estão em andamento 
na cidade”, explicou.

Ferramenta tem 
garantido agilidade 
ao setor de obras 
particulares durante 
a pandemia da Covid

de desmembramento (mais 
de 10 lotes)” e “Alvará de 
capacidade de lotação”.

Desde que foi implantado, 
o sistema já recebeu 6.134 
processos, sendo 3.932 de-
feridos, 1.126 indeferidos 
e 1.076 em tramitação. A 

‘Merenda em Casa’ beneficiará 
quase 50 mil alunos na região

Cada estudante poderá sacar R$ 55 todos os meses; projeto vai durar durante a suspensão das aulas presenciais

REPASSE

Quase 50 mil alunos da 
rede estadual de educação 
vão receber o pagamento 
mensal de R$ 55 do programa 
Merenda em Casa, projeto 
que foi retomado pelo Estado 
nesta semana e vai durar 
enquanto as aulas presenciais 
estiveram suspensas. Neste 
primeiro repasse, que ocorreu 
na quarta-feira passada, foram 
enviados à região cerca de 
R$ 2,7 milhões.

De acordo com informações 
da Secretaria de Estado da 
Educação, em Arujá, 2.543 
estudantes serão beneficiados; 
em Biritiba Mirim, 1.032; 
Ferraz de Vasconcelos, 4.202; 
Guarema, 1.067; Itaquaque-
cetuba, 11.722; Mogi das 
Cruzes, 12.992;  Poá, 3.154; 
Salesópolis, 574; Santa Isabel,  
1.323 e Suzano, 11.833.

As refeições que estão sendo 
servidas nas escolas estaduais, 
neste período, continuam 
disponíveis também aos es-
tudantes contemplados no 
Merenda em Casa, indepen-
dente do benefício. Mesmo 

na fase mais restritiva da 
pandemia, as escolas estaduais 
continuam abertas, para 
que seja servida a merenda 
escolar, e também para a 
entrega de materiais e do 
chip de internet. “Em meio 
a esta terrível pandemia, o 

papel social e acolhedor das 
nossas escolas é cada vez mais 
importante. Este benefício, 
aliado à continuidade da 
merenda servida na escola 
a estes 920 mil alunos que 
mais precisam, é um apoio 
importante no combate à 

fome, nesta crise”, enfatizou 
Rossieli Soares, Secretário de 
Estado da Educação.

Os estudantes beneficia-
dos são de famílias que se 
encontram em situação de 
pobreza, e, portanto, estão 
registradas no Cadastro Único 

de programas sociais. São 
classificadas desta forma as 
famílias que possuem renda 
familiar per capita de até R$ 
178 mensais. No ano passado, 
o Governo de SP pagou nove 
parcelas do subsídio a 720 
mil estudantes e, neste ano, 
incrementou o número de 
beneficiados com mais 200 
alunos da rede, totalizando 
os 920 anunciados hoje.

Pagamento
Assim como no ano passado, 

o pagamento será feito por 
meio do aplicativo PicPay, 
sem cobrança de taxa. Não 
é necessário ter conta ban-
cária ou cartão de crédito. É 
possível sacar o dinheiro em 
um caixa eletrônico da rede 
24Horas e transferir o valor 
para outras contas, sem taxa 
adicional.

No total, serão repassados R$ 2,7 milhões em cada mês para o Alto Tietê

Mogi News/Arquivo

Como cadastrar o PicPay
– Pesquise por “PicPay” nas lojas virtuais Apple Store 
(para dispositivos iOS) ou Google Play (para dispositivos 
Android) e faça o download do aplicativo.

– Crie uma conta no PicPay com seu nome, CPF e data de 
nascimento.

– Valide sua identidade. O usuário receberá notificações 
no aplicativo pedindo o envio de uma selfie e uma foto 
do RG ou carteira de habilitação. A medida garante a 
segurança do usuário no aplicativo e a confirmação da 
família como beneficiária do programa.

– Após a confirmação da selfie e do documento, o 
benefício é creditado na conta PicPay do usuário.

Bispo do Alto Tietê lança o 
livro ‘Maior amor do mundo’

Em sua sétima obra, o 
bispo Julio Vertullo lançou 
o livro “Maior amor do 
mundo”, que trata de uma 
exposição sobre amor de 
Deus e de como as pessoas 
podem valorizar mais a 
vida praticando o amor ao 
próximo. Com as restrições 
pelo coronavírus (Covid-19), 
o lançamento do livro com 
autógrafos e fotografias com 
o autor se tornou inviável, 
mas as divulgações foram 
publicadas por meio das 
lives e redes sociais.

“Esse é o meu sétimo livro, 
a ideia para essa obra veio de 
uma série de palestras com 
o mesmo tema. À medida 
que as pessoas foram se 
interessando pelo assun-
to e percebendo o efeito 
positivo que causava, o 
livro foi tomando forma”, 
explicou. Para ele, natural-
mente a escrita tem alguns 
desafios, mas separar um 
tempo para dedicar o foco 

Sétima obra

na produção do texto é 
sempre um desafio.

Aos 21 anos, Vertullo as-
sumiu seu pastorado como 
titular da sua primeira igreja e 
aos 25 fundou a Igreja Cristã 
Mundial, em Suzano, junto 
com sua esposa, e grande 
parceira do ministério. O 
bispo também foi organizador 
e idealizador da Festa das 
Águas, em Suzano, e hoje 
o seu ministério se estende 
por Ferraz de Vasconcelos, 

Poá, Mogi das Cruzes e 
Santo André.

O bispo explicou que 
neste momento de pandemia 
a fé tem sido uma fonte de 
espera e sabedoria para 
lidar com a enfermidade. 

“Cada um tem seu desafio, 
alguns enfrentam a doença 
diretamente, outros com 
perdas na família e também 
existem os que precisam 
se adaptar para se manter 
financeiramente”, disse.

Thamires Marcelino

Ideia do livro surgiu após uma série de palestras

Aliram Campos                       
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Mogi inicia amanhã vacinação 
de trabalhadores da Educação

Atendimento para aplicação da primeira dose do imunizante será em três pontos com agendamento online prévio

COVID-19

A aplicação da primeira dose 
para profissionais da Educação 
começa amanhã e terça-feira. 
O atendimento será em três 
pontos com agendamento 
online prévio: no Pró-Hiper, 
com entrada pela avenida 
Cívica, no bairro do Mogilar, 
no Cempre Professora Lour-
des Lopes Romeiro Iannuzzi, 
que fica na rua Benedito dos 
Santos, 930, em Jundiapeba e 
no Bunkyo na avenida. Japão, 
5919, na Porteira Preta

Todo atendimento prossegue 
por meio do agendamento 
online “Clique Vacina”: htt-
ps://vacina.mogidascruzes.
sp.gov.br/

O sistema de agendamento 
online “Clique Vacina” permite 
ao usuário escolher local e 
data para se imunizar contra a 
Covid-19 conforme disponibi-
lidade das doses enviadas pelo 
governo do Estado à cidade. 

No portal da Prefeitura 
há um banner que, ao clicar, 
o usuário é levado à página 
onde ele escolhe seu grupo 
prioritário de vacinação. Nas 

telas seguintes, ele preenche 
dados pessoais, como o CPF, 
nome e endereço, além do 
e-mail e o número de celular. 
Com o cadastro concluído, a 
pessoa escolhe o local onde 
quer ser vacinada e um com-
provante será enviado por 
e-mail e WhatsApp. 

Quem tiver dificuldade 
para realizar o agendamento 
online também pode ligar 
para o SIS 160. 

Mais vacinas
A direção do Condemat 

solicitou o apoio do Ministé-
rio Público Federal para que 
a região seja atendida com 
mais doses de vacina contra 
a Covid-19 destinadas aos 
trabalhadores da saúde. Em 
reunião virtual nesta semana 
com a participação de secre-
tários municipais de Saúde e 
representantes da Secretaria de 
Estado da Saúde e do Ministério 
da Saúde, foi exposto o déficit 
de imunizantes para o grupo 
prioritário e exposta outras 

dificuldades na operaciona-
lização dos planos Nacional 
e Estadual de Imunização 
contra a Covid-19.

Os 12 municípios da região 
do Condemat imunizaram 
cerca de 70 mil trabalhadores 
da saúde e de acordo com a 
Secretaria do Estado de Saúde 

todas as doses destinadas para 
o atendimento desse público 
já foram disponibilizadas 
nos três primeiros lotes da 
campanha. No entanto, um 
levantamento atualizado da 
Câmara Técnica de Saúde 
aponta um déficit de 30% 
nesse quantitativo.

“A estimativa é de que cerca 
de 29 mil trabalhadores de 
saúde da região não receberam 
nem a primeira dose da vacina, 
sendo que grande parte deles 
está atuando na linha de frente 
no combate à pandemia. Es-
tamos cobrando providências 
afirmou a coordenadora da 

Câmara Técnica de Saúde, 
Adriana Martins.

Gripe
Os municípios da região do  

Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebem nesta 
semana 262.946 doses de 
vacina para dar início à primeira 
etapa da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe 
(Influenza). A imunização 
começa também amanhã em 
todo o país com a distribuição 
dos grupos prioritários em 
três etapas.

Nesta etapa inicial serão 
vacinadas as crianças de 6 
meses a menores de 6 anos 
de idade (5 anos, 11 meses e 
29 dias), gestantes, puérperas, 
povos indígenas e trabalha-
dores da saúde. Do total de 
doses destinadas à região neste 
primeiro lote, 168.927 serão 
para as crianças; 68.349 para 
os trabalhadores da saúde; 
para as gestantes serão 21.646; 
3.783 doses são destinadas às 
puérperas e 241 para indígenas.

‘Clique Vacina’ permite ao usuário escolher local e data para receber a vacina

PMMC/Divulgação

Orientações Didáticas serão 
exibidos na TV Câmara

A Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes irá retomar a 
partir de amanhã a parceria com 
a TV Câmara para a transmissão 
dos vídeos complementares 
das Orientações Didáticas, 
elaboradas pelo Departamento 
Pedagógico para os alunos da 
rede municipal de ensino. A 
programação ganhou mais 
um horário para exibição e às 
sextas-feiras serão transmitidos 
os vídeos do Movimentar-te 
com atividades lúdicas sobre 
arte, educação física e outras 
áreas do conhecimento.

Os vídeos serão exibidos a 
partir das Orientações Didáticas 
III e poderão ser assistidos 
pelo canal digital 3.2 pela 
TV Câmara, de segunda a 
quinta-feira, em três horários: 
8h, 13h e 18 horas. “Esta é 
uma parceria importante com 
a Câmara para oferecermos 
mais uma oportunidade de 
acesso ao conteúdo para nossos 
alunos diante deste cenário 
pandêmico. Conquistamos 
ainda a faixa das 18 horas 
para que os pais tenham mais 

Educação

uma opção para se programar 
e acompanhar seus filhos”, 
disse o secretário interino 
de Educação, Caio Callegari. 

As Orientações Didáticas, 
elaboradas pelo DEPED, bus-
cam dar mais autonomia aos 
professores e promover uma 
maior interação com pais e 
alunos. “As Orientações Didá-
ticas contam com atividades 
que possibilitam o trabalho 
interdisciplinar nas diferen-
tes áreas de conhecimento e 
contemplam as habilidades 

fundamentais para o desen-
volvimento dos estudantes 
de acordo com a turma que 
estão cursando”, explicou 
Andrea Souza, diretora do 
departamento. O material é 
feito quinzenalmente.

Os alunos irão conferir nes-
tes três horários os vídeos do 
Movimentar-te com temáticas 
lúdicas num contexto de Arte, 
Educação Física e demais áreas 
do conhecimento. Os vídeos 
estão no canal do Youtube da 
Secretaria de Educação.

Videos estarão disponíveis no Youtube a partir de amanhã

Divulgação

Vacinação contra a Gripe 
começa na próxima semana

Campanha de Vacinação 
contra a Gripe começa na 
próxima semana.

Mogi das Cruzes recebeu 
16 mil doses de vacina 
contra a Influenza para 
dar início à primeira etapa 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe 
na cidade. 

Na primeira fase, que vai 
de 12 de abril a 10 de maio, 
serão vacinadas as crianças 
de 6 meses a menores de 6 
anos de idade (5 anos, 11 
meses e 29 dias), gestantes, 
puérperas, povos indígenas 
e trabalhadores da saúde.

Em Mogi das Cruzes, 
um esquema especial está 
sendo preparado para ga-
rantir o atendimento sem 
aglomerações e com total 
segurança para a população. 
O agendamento online será 
liberado na próxima semana. 

A vacina contra a gripe é 
contraindicada para crianças 
menores de seis meses. Pes-
soas que sofrem de doenças 
agudas moderadas e graves, 

Campanha

febre ou sintomas suspeitos 
de Covid -19 devem adiar 
a vacinação. Quem recebeu 
a vacina contra a Covid-19 
também deve aguardar 14 
dias para receber a dose da 
Gripe (e vice versa). 

Outras precauções que 
exigem avaliação do enfer-
meiro ou médico da unidade 
de saúde são: histórico de 
alergia grave a ovo; histó-
rico de alergia grave em 
doses anteriores da vacina 

contra a Gripe; e histórico 
de Síndrome de Guillain 
Barre anterior.

A primeira etapa será 
amanhã, 12 de abril a 10 
de maio para crianças de 
6 meses a menores de 6 
anos de idade (5 anos, 11 
meses e 29 dias), gestantes, 
puérperas, povos indígenas e 
trabalhadores da saúde. Sem 
necessidade de agendamento 
nas Únidades Básicas de 
Saúde (UBs) e PSFs. 

Etapa será para crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Mariana Acioli
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Projeto conta a história da 
cidade a partir de QR Codes

Objetivo é levar mais conhecimento sobre a cidade, tanto para os mogianos, como pessoas de outras localidades

CAMINHOS DO PATRIMÔNIO

A Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo dará 
início nos próximos dias à 
instalação de placas e adesivos 
contendo QR Codes em 53 
locais da cidade, entre mo-
numentos, prédios e pontos 
que remetem à história do 
município. A ação é resul-
tado de um levantamento 
feito pelo Departamento de 
Patrimônio, em parceria com 
a Coordenadoria de Turismo, 
tendo como critério bens que 
se inserem no patrimônio 
material, ambiental e pai-
sagístico de Mogi.

O QR Code em cada placa 
ou adesivo levará a pessoa a um 
áudio, de aproximadamente 
um minuto de duração cada, 
com uma breve apresentação 
do que é aquele local e de 
como ele se encaixa na história 
da cidade. O objetivo é levar 
mais conhecimento sobre o 
patrimônio da cidade, tanto 
para os mogianos, como 
pessoas de outras localidades.

Os aparatos serão instala-
dos em pontos históricos e 

turísticos, como o Obelisco, 
a Cruz do Século, o monu-
mento do Bandeirante, o 
Casarão do Chá, o prédio 
da antiga Cadeia Pública e 
Fórum e também em espaços 
como os parques Centenário, 
Chiquinho Veríssimo e a 
Ilha Marabá.

A sinalização também 
será implantada em algumas 
ruas da cidade, a exemplo a 
Doutor Deodato Wertheimer, 
Coronel Moreira da Glória e 
Doutor Paulo Frontin. Neste 
caso, serão instalados ade-
sivos em postes ao longo 
das vias, em quantidade 
proporcional à extensão de 
cada uma delas. Em algumas, 
o QR Code levará o usuário 
à informação de qual era 
a denominação antiga da-
quela via. Um exemplo é a 
rua Professor Flaviano de 
Melo, que no passado era 
intitulada Rua das Flores. 
Para essas instalações em 
específico, a Secretaria de 
Cultura consultou a Secretaria 
de Transportes, de modo a 

evitar qualquer conflito com 
a sinalização de trânsito já 
existente.

Outro local que receberá o 
projeto de educação patrimonial 
é o Cemitério São Salvador. 
Não só o cemitério como 

um todo terá esse recurso, 
como também alguns jazigos 
e construções emblemáticas 
ali dentro, como a capela 
Santa Firmina e o jazigo da 
conhecida como “menina 
da pipoca”. Ao todo, foram 

confeccionadas 49 placas e 
147 adesivos para esse projeto.

A princípio, a plataforma 
utilizada é o Youtube, para 
onde o usuário será direcio-
nado após apontar o celular 
para o QR Code nas placas 

ou adesivos. Futuramente, 
contudo, os planos da Se-
cretaria incluem a criação de 
um aplicativo próprio para 
esse projeto, dotado de um 
mapa interativo, com lugares 
e roteiros. “Neste primeiro 
momento adotamos uma 
ferramenta mais simples, 
para poder dar início efetivo 
ao projeto e futuramente 
pensamos em incorporar 
novas tecnologias, para que 
tudo se torne mais completo 
e interativo”, destacou a se-
cretária municipal de Cultura, 
Kelen Chacon.  

O processo de instalação 
terá início pelos pontos que 
pertencem à municipali-
dade. No caso de espaços 
particulares, a Secretaria 
fará a implantação conforme 
anuência dos responsáveis 
por cada local.  

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-6900, pelo 
Whatsapp (11) 96567-0933 
ou pelo e-mail culturamogi@
pmmc.com.br. 

Serão instaladas placas e adesivos em 53 locais, entre monumentos e prédios 

Amilson Ribeiro

Prefeitura estuda reparo da
Miguel Gemma junto ao DER

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
oficializou o pedido de es-
tudos para a recuperação da 
avenida Engenheiro Miguel 
Gemma em uma reunião com 
o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), em fevereiro. 
Segundo Cunha, a Prefeitura 
continua sem recursos para 
custear o recapeamento.

Na gestão passada, em 
agosto de 2020, o Executivo 
mogiano estudava junto à 
Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de 
Mogi das Cruzes (Aeamc) os 
passos para a recuperação da 
avenida. Além disso, estava 
estimado o valor inicial de R$ 
26 milhões para os reparos.

Atualmente, além das reuniões 
com o DER, a Prefeitura já 
incluiu a proposta em vários 
pleitos de convênios, com os 
governos estadual e federal, 
e trabalha de forma contínua 
para buscar a liberação de 
verbas para o serviço.

Serviço urgente

“Paralelamente, a estrada 
recebe de forma periódi-
ca serviços de manutenção, 
executados pela Secretaria de 
Serviços Urbanos. Os trabalhos 
incluem reparos asfálticos, 
corte de mato, limpeza de 
guias e de passeios públicos”, 
garantiu a Prefeitura.

Desde 2008, quando as 
obras de duplicação foram 
concluídas, a avenida Mi-
guel Gemma tem sido um 
problema para os motoristas. 

Os buracos são numerosos 
e, mesmo após os pequenos 
reparos, continuam apare-
cendo com frequência na via.

Um dos principais problemas 
é a falta de drenagem, pois o 
sistema não foi implantado 
para a duplicação. As fissuras 
começaram a aparecer mes-
mo antes da finalização das 
obras, há anos. No entanto, 
a umidade não é o único 
problema, já que um trecho 
inteiro precisará ser substituído.

Thamires Marcelino

Falta de drenagem compromete o asfalto da avenida

Emanuel Aquilera

Semae intensifica ações
para melhorar abastecimento

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) 
intensifica as ações para me-
lhorar a eficiência na operação 
da distribuição de água. Na 
Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Centro está em 
andamento a implantação de 
um novo sistema para aumentar 
a agilidade durante a limpeza 
dos decantadores (tanques 
utilizados para remoção de 
partículas sólidas ou Iodos 
em suspensão na água).

 Atualmente o sistema é 
composto por três decan-
tadores, com dois pontos 
de limpeza por jateamento 
cada um. Serão cinco pontos 
por decantador. “Assim, será 
mais curto o período para 
executar a limpeza periódica 
dos decantadores, resultando 
em menos tempo de opera-
ção”, explicou a diretora do 
Departamento de Operações 
do Sistema de Água, Milena 
Forte.

Também foram realizados 
ajustes na operação de algu-
mas bombas, resultando em 

Distribuição de água

pressões de abastecimento 
mais uniformes, mesmo nos 
períodos entre 10 e 15 horas 
(quando o consumo é mais 
intenso) e das 23 às 5 horas 
(que tem consumo bem abaixo 
da média).

Todo esse trabalho visa a 
minimizar as variações de 
pressão e vazão a que os 
1.200 quilômetros de tubu-
lação (extensão da rede de 
abastecimento de água) são 
submetidos, garantindo um 

fornecimento de água mais 
uniforme ao longo do dia. “Os 
consumidores também podem 
contribuir com essas ações 
quando mantêm suas caixas 
d’água em boas condições”, 
alertou a diretora.

Assim como o sistema de 
abastecimento precisa de 
reparos, os reservatórios nas 
residências também necessitam 
de manutenções e limpezas 
para funcionar de maneira 
adequada. 

Sistema irá aumentar agilidade na limpeza dos decantadores

Divulgação/PMMC
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Chevrolet Tracker foi 
o SUV mais vendido do 
Brasil em março, com 6,4 
mil unidades emplacadas. 
Além disso, foi o veículo de 
passeio que mais cresceu 
em volume de vendas no 
primeiro trimestre, com 
um incremento de qua-
se 12 mil unidades ante 
o mesmo período do ano 
passado.

A nova geração do Trac-
ker está completando um 
ano e chega à linha 2022 
com novidades. A prin-
cipal delas é a tecnologia 
sem fio para a projeção de 
aplicativos do smartpho-
ne diretamente na tela de 
8” do veículo. O sistema 
compatível com Android 
Auto e Apple CarPlay é ca-
paz de projetar apps como 
o Waze, Spotify e What-
sApp no multimídia My-
Link - para maior seguran-
ça, pode ser operado por 
comando de voz.

Com esta nova funciona-
lidade, o Tracker inaugura 
o mais alto nível de conec-
tividade em sua categoria, 
com o conceito de “wire-
less car” ou carro sem fio, 
até porque o veículo ofe-
rece também o carregador 
de smartphone por indu-
ção magnética. Este pacote 
também conta com o sis-
tema de telemática avan-
çada OnStar, o aplicativo 
myChevrolet e o sistema 
de Wi-Fi nativo.

“De série a partir da ver-
são LT do Tracker, a proje-
ção sem fio traz mais prati-
cidade para o dia a dia e é 
mais um passo importan-
te dentro da estratégia de 
evolução contínua do pro-
duto, que dita tendências 
nos quesitos mais valori-
zados pelo consumidor: 
design, segurança, confor-
to, desempenho e conec-
tividade”, explica Rodrigo 
Fioco, diretor de Marketing 
de produto da GM Améri-
ca do Sul.

Na tecnologia de pro-
jeção sem fio da Chevro-

SUV MAIS VENDIDO

Chevrolet Tracker 2022 recebe 
novidades para nova versão
A principal mudança do veículo é a conectividade, que passará a ser sem a utilização de cabos no veículo

Suplemento
automotivo
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Fotos: Media GM

Nova geração do Tracker está completando um ano desde a reformulação; o veículo é o mais vendido dentro da categoria que é enquadrado: o de SUV

Uma das grandes novidades do veículo da GM é a conexão com os celulares sem precisar de fio

Até o sistema de carregamento é feito por indução magnética

let, a transmissão é fei-
ta pelo Wi-Fi do veículo, 
o que garante maior flu-
xo de dados. Para habili-
tar a projeção sem fio do 
smartphone para o mul-
timídia do carro, o usuá-
rio precisa fazer o parea-
mento apenas uma única 
vez, seguindo as instruções 
que aparecem no visor do 
equipamento.

“Os carros com alto ní-
vel de conectividade são 
os mais atrativos e valori-

zados pelo mercado. Ou-
tro fator fundamental é a 
forma como a tecnologia 
interage com o consumi-
dor. Este é o grande dife-
rencial da Chevrolet. En-
tregamos tudo isso com 
muita praticidade, conve-
niência e, principalmente, 
segurança”, explica Fioco.

O sistema de carrega-
mento por indução magné-
tica já está disponível para 
o Tracker desde a chegada 
da nova geração, apresen-

tada no fim de março do 
ano passado. Para iniciar 
a operação, basta colocar 
o celular sobre a almofa-
da de carregamento rápi-
do posicionada no conso-
le central.

Conectividade nível 4

O Tracker oferece tam-
bém sistema de telemáti-
ca avançada OnStar com 
diversos serviços focados 
em proteção e segurança, 
como o de resposta auto-

mática em caso de aciden-
te. Ao detectar a deflagra-
ção dos airbags, o veículo 
é capaz de enviar um si-
nal com sua localização 
exata à central de atendi-
mento para que possa pro-
videnciar resgate, caso ne-
cessário.

Ainda em relação a co-
nectividade, o Tracker se 
destaca pelo Wi-Fi nativo a 
bordo com sinal até 12 ve-
zes mais estável, possibili-
dade de atualizações remo-
tas de sistemas eletrônicos 
(OTA) e conta ainda com 
o aplicativo myChevrolet 
para consultar informa-

ções do computador de 
bordo e para comandar 
diversas funções do veí-
culo a distância.

A linha 2022 do SUV com-
pacto da Chevrolet che-
ga às concessionárias em 
quatro opções de acaba-
mento (MT/AT, LT, LTZ e 
Premier) e duas opções de 
motor turbo flex, de 116 cv 
ou 133 cv, ambos caracte-
rizados pelo balanço entre 
performance e eficiência 
energética. A propósito, o 
Tracker é o mais econô-
mico de sua categoria, de 
acordo com dados do In-
metro.
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   Eu espero que a 
vida te surpreenda 
e que você não 
se prenda, não se 
acanhe, não duvide. 
Porque parte das 
coisas boas vem das 
lutas, mas a outra 
parte vem sem 
avisar. Eu desejo que 
os dias te peguem 
desprevenido, 
desajeitado, 
despreocupado. 
Afinal, o que não foi 
programado também 
funciona, nem toda 

MOMENTO
especial

 Que a vida te surpreenda 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: RAFAELA WATANABE NAKAMURA, 
MARILEI SCHIAVI, JOSÉ AP. CANDIDO
MARCOS KUWADA , ORFEU DE A. ALVES NASCIMENTO, 
NYLTON DUTRA OLIVEIRA
YONEMI HAMAGUCHI E VANESSA MARIANO PEREIRA

DIA 12/04: SELMA HORII E SERGIO LUIZ P. LEITE

Que a alegria da Ressurreição de 
Cristo esteja em seu coração hoje e 
sempre. Feliz Páscoa!”

 cultura@jornaldat.com.br

ação inesperada 
merece ser descartada 
e algo não planejado 
pode estar trazendo 
sua felicidade!

Semana da saúde

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Mundialmente, o dia 7 de abril é destacado como o Dia 
Mundial da Saúde. “A data coincide com a criação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948, e foi 
escolhida para marcar a importância do tema na vida 
das pessoas”. Acho importante também agradecer 
profundamente aos profi ssionais da saúde por estarem 
a cada dia lutando para salvar vidas e muitas vezes 
colocando a própria vida em risco. 
Neste período pandêmico em que estamos vivendo, fi ca 
cada vez mais evidente a importância de cuidar da saúde, 
na semana passada abordei sobre a “alimentação infantil” 
e agora vou dar algumas dicas de como mudar os hábitos 
e melhorar a qualidade de vida. Para isso é necessário 

“quebrar paradigmas” e começar uma nova etapa na vida, 
sem desculpas. Veja como é simples!

- treine a respiração logo ao acordar, que seja lenta e 
profunda;

- relaxe ouvindo uma música ou conversando com alguém 
por telefone ou videoconferência;

- alimente-se bem, dê preferencia a alimentos naturais e 
evite ou exclua os alimentos processados;

- beba pelo menos 2 litros de água por dia; 
- exercícios físicos: você pode encontrar em aplicativos 
ou fazer caminhadas todos os dias por pelo menos 30 
minutos; 

- durma bem, sem interferências de tv ou celulares e não 
coma antes de dormir;
São dicas simples para ter uma vida mais saudável!
Fonte:atituderimacomsaude.com.br e OMS
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