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COMPANHEIROS

Animais se 

transformam em 

ótimas terapias

Ter um pet em casa 
pode significar uma boa 
alternativa para afastar a 

solidão de crianças e adultos. 
Maturidade + Saúde, 

página 10

Mês de abril termina com 
154 mortes por Covid-19

Total corresponde a um crescimento de 670% em relação a abril de 2020, quando foram registrados 20 óbitos

IPVA

  Mais de 60 mil proprietários de veículos têm
débito com a Fazenda do Estado. Cidades, página 6

O total de óbitos registrados no 
mês de abril em decorrência do 
coronavírus em Mogi das Cruzes 
cresceu 670% no comparativo com 
o mesmo mês de 2020. No ano pas-
sado, ainda no início da pandemia, 
quando o Estado decretou quaren-
tena e fechou o comércio, a cidade 
teve 20 óbitos. Em abril de 2021, o 
número de mortes chegou a 154 e 
está distante de indicar uma retração. 
O mês só perdeu em quantidade de 
vítimas para março passado, quan-
do foram registrados 166 óbitos. 
Os dados têm base na atualização 
diária fornecida pelo Condemat.  
Cidades, página 5

Primeira dose

Grupo de 63 anos
ou mais pode 
agendar vacina
Cidades, página 5

Abril, porém, não é o recordista em número de óbitos, condição que ficou com março passado, quando foram registradas 166 mortes

Mariana Acioli/Arquivo
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Jundiapeba

Pacientes pós-Covid iniciam 
tratamento na clínica Unica

Atendimento é parte da nova estratégia de Mogi para 
enfrentar a pandemia do coronavírus. Cidades, página 3
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DRONES PARA GCM
O vereador Policial Maurino (Pode) 
apresentou nesta semana uma in-
dicação na Câmara de Mogi ao go-
verno municipal solicitando estudos 
para o uso de drones por parte da 
Guarda Municipal. O objetivo é au-
xiliar na fiscalização na zona urba-
na e rural, trabalho de inteligência 
em setores de difícil acesso, ou que 
poderiam comprometer a integri-
dade dos agentes. O uso de drones 
já é uma realidade pela Polícia Fe-
deral e pelas Polícias Civil e Militar 
de São Paulo.

REFORMA NAS ESTAÇÕES
O deputado estadual Marcos Da-
masio (PL) vai iniciar gestão junto 
ao governo do Estado para garan-
tir no orçamento de 2022 recursos 
para a reforma de pelo menos uma 
das estações da cidade, entre Jun-
diapeba, Braz Cubas e Estudantes, 
com investimentos em torno de  
R$ 40 milhões cada uma. A nova 
estratégia busca transpor a dificul-
dade financeira apresentada pela 
Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) para não aten-
der aos pedidos de reforma das três 
estações mogianas e a construção 

do novo prédio da Estação Mogi das 
Cruzes, avaliada entre R$ 100 mi-
lhões e R$ 150 milhões.

EFEITO DAS RESTRIÇÕES
A quantidade de pessoas que utili-
zam diariamente os ônibus intermu-
nicipais da Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos (EMTU) ou 
os trens da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) apre-
sentou uma queda média de 59% 
de passageiros na semana do dia 
12 de abril, quando as restrições 
do Plano São Paulo encontravam-
-se mais rígidas. Já na semana do 
dia 19, a queda média de usuários 
ficou em 57%.

COLETA E ANIMAIS
O Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê (Con-
demat) divulgou dois planos de ação 
em diferentes áreas. O primeiro é o 
projeto Recicla Cidade, que visa au-
mentar em 20% a coleta seletiva na 
região. O outro é a solicitação ao go-
verno do Estado para a implantação 
de um hospital veterinário regional 
para complementar e fortalecer as 
políticas públicas de bem-estar ani-
mal desenvolvidas pelas cidades.
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CHARGE

RODRIGO BARONE

EDITORIAL

Efeito Covid-19

C
omo era de se esperar, a paralisação 
de serviços, comércios e, de forma 
mais leve, indústrias, tem afetado 
a arrecadação de impostos nas três 

esferas de governo. Com o Alto Tietê não é 
diferente. Os contribuintes das cinco cida-
des mais populosas da região pagaram 20% 
menos as taxas e tributos nestes primeiros 
quatro meses do que no mesmo período do 
ano passado.

De acordo com um levantamento feito pela 
reportagem e publicado anteontem, de janeiro 
até quase o final de abril do ano passado, fo-
ram pagos em impostos R$ 477 milhões, ao 
passo que neste ano foram R$ 377 milhões. 

Em termos imediatos, talvez essa queda 
não seja sentida pelas prefeituras da região, 
uma vez que boa parte dos impostos são re-
passes do Estado e da União, mas uma hora 
essa conta pode chegar. É preciso deixar cla-
ro que essa queda na arrecadação tem como 
fundamento o coronavírus (Covid-19), e 
uma menor circulação de pessoas, ainda que 
sem efeito suficiente para baixar os índices 
da propagação da doença, são fortes o sufi-
ciente para derrubar a arrecadação. 

Ao final do ano passado, o governo fede-
ral havia informado sobre a redução na arre-
cadação de impostos, passando de R$ 1,63 
trilhão para R$ 1,52 trilhão, uma queda de 
6%. O valor é uma montanha de dinheiro, 
mas quando colocado para gerir um país de 
tamanho continental, como é o Brasil, em 
época de pandemia, com compra de vacina, 
testes, equipamentos, essa montanha pode 
não passar de um morrinho.

A falta de estratégia e entendimento sobre 
a pandemia pode ter levado a região a chegar 
nessa queda de pagamento de impostos. Se 
restrições mais duras, compras de vacinas e 
testes tivessem ocorrido o quanto antes, boa 
parte dessa agonia poderia já ter passado, mas 
como o “se” não ganha jogo, nos resta torcer 
para que, lá na frente, a queda de receitas não 
afete de forma mais grave os cofres públicos 
do Alto Tietê. 

Se houver uma queda brutal na arreca-
dação de taxas e tributos, e isso envolver o 
repasse por parte das outras esferas de go-
verno, projetos municipais e até mesmo o 
financiamento da saúde podem ficar com-
prometidos. 

Saindo das compras de 
um supermercado deparei 
com o sorriso de um rosto 
amigo que há muito não via, 
e como não podia deixar de 
ser, rimos muito das situa-
ções hilárias do passado, tro-
camos novidades do período 
que nos distanciamos, e no 
meio da conversa saiu essa 
pergunta: “Você sabe que eu 
tenho três filhos e seis noras?”

No momento fiquei um 
tanto surpreso, mas logo 
entendi que isto está social-
mente na moda, resultado 
dos laços frouxos do matri-
mônio que facilitam a sepa-
ração dos casais em busca de 
uma nova união. A causa da 
insatisfação no casamento se 
dá mais pelo que não somos 
do que pelo que não temos.

O home office, tão utilizado 
atualmente, dá comodidade, 

Edificando a casa II

ARTIGO
José Mauro Jordão

porém, o tempo e o espaço 
familiar são disputados com 
os do trabalho, não acontece 
variação de ambiente. Com 
o tempo, o equilíbrio emo-
cional torna-se instável devi-
do ao confinamento e exige 
mais participação presencial 
fora do lar; após o trabalho, 
os sete anões cantavam feli-
zes ao voltar para casa e ver 
a Branca de Neve, um bom 
exemplo.

Em Mateus 7: 24-29, Je-
sus diz que além da casa 
construída pelas mãos hu-
manas o homem prudente 
a edificou, também, sobre 
a Rocha espiritual – Jesus 
Cristo; no entanto, o insen-
sato sobre a areia humanis-
ta; tanto numa como na ou-
tra sopraram, com ímpeto, 
ventos tempestuosos, a da 
rocha resistiu e a da areia 

desabou, sendo grande a 
sua ruína. As duas foram 
construídas tendo habite-

-se de adequadas para mo-
radia, no entanto, o habite-se 
principal é o espiritual, um 
lar feliz e abençoado por ser 
guiado pela Palavra de Deus.

A maioria dos lares do 
mundo se acha tão vazio de 
Deus que se desfaz no “nada” 
da areia pantanosa do erro e 
do pecado, igual à letra da 
música A Casa:

Era uma casa muito en-
graçada./ Não tinha teto, não 
tinha nada./ Ninguém podia 
entrar nela não,/ Porque a 
casa não tinha chão./ Nin-
guém podia dormir na rede,/ 
Porque a casa não tinha pa-
rede./ Ninguém podia fazer 
pipi,/ Porque penico não ti-
nha ali./ Mas era feita com 
muito esmero,/ Na rua dos 
bobos, número zero.

 josemaurojordao@gmail.com.br

José Mauro Jordão é médico.
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Clínica Unica em Jundiapeba
já atende pacientes pós-Covid

Iniciativa faz parte da nova estratégia adotada pela Prefeitura de Mogi para o enfrentamento da pandemia

SAÚDE

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou na tarde 
de sexta-feira que já teve 
início o atendimento aos 
munícipes que receberam 
alta da infecção pelo novo 
coronavírus (Covid-19), 
mas que necessitam de 
sessões de fisioterapia e 
acompanhamento.

O atendimento após a alta, 
chamado de Pós-Covid, faz 
parte da nova estratégia de 
enfrentamento da pandemia 
adotada pela administração 
municipal e anunciada no 
início da semana, juntamente 
com o nome do médico 

André Diniz

Especialidades como fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia estão disponíveis

Guilherme Berti/PMMC

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes inicia, na próxima 
segunda-feira, um siste-
ma de agendamento para 
atendimento presencial aos 
munícipes no Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) Central, que fica no 
prédio-sede  localizado na 
avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 277 no 
Centro Cívico. 

O atendimento será de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 16 horas, seguindo 
todas as recomendações 
sanitárias, como uso de 
máscaras, álcool em gel e 
distanciamento social. Por 
este motivo, será permitida 
a entrada de apenas uma 
pessoa, sem acompanhan-
te, exceto nos casos em 
que requerente precisar, 
como idosos e pessoas com 
deficiência.

O agendamento pode 
ser feito por meio do site 
agendamentopac.pmmc.com.
br (acessível em qualquer 
horário do dia), ou por meio 
do Whatsapp, no número 
97454-4233 (de segunda 
a sexta, das 8 às 16 horas).

Esta retomada do atendi-
mento, com restrições, será 
possível devido à nova etapa 
da Fase de Transição do 
Plano São Paulo, que per-
mite a reabertura de setores 
comerciais e de serviços.

Prefeitura de 
Mogi agendará 
atendimento 
presencial

Segunda-feira

legista e ginecologista Zeno 
Morrone Júnior como titular 
da Pasta.

A nova estratégia anun-
ciada pelo governo mu-
nicipal inclui a expansão 
do processo de compra de 
testes swab/antígeno, que 
serão aplicados em seis 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs): Vila Suíssa, Ponte 
Grande, Jardim Camila, Alto 
Ipiranga, Jardim Universo 
e na UnicaFisio, anexa ao 
Hospital Municipal Prefeito 
Waldemar Costa Filho, no 
distrito de Braz Cubas.

O atendimento aos pa-
cientes em recuperação está 
sendo feito na clínica Unica, 

localizada no distrito de 
Jundiapeba, em um dos três 
blocos da unidade médica. 
Segundo a administração 
municipal, a unidade técnica 
criou protocolos específicos 
para estes pacientes, com a 
disposição de especialidades 
médicas como fisioterapia, 
nutrição, educação física, 
fonoaudiologia, dentre ou-
tras. “Para complementar e 
qualificar o atendimento, 
estão sendo contratados mais 
um médico pneumologista 
e mais um fonoaudiólogo”, 
apontou a secretarias em nota.

Perguntada pela reporta-
gem, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes confirmou que 
o atendimento pós-Covid 
realizado na UnicaFisio 
poderá ser transferido ainda 
neste ano para uma nova 
instalação na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
no bairro do Rodeio, que 
está em construção. Durante 
a live de apresentação da 
nova estratégia, foi dado o 
prazo de até 60 dias para a 
instalação da nova central 
de atendimento, que foi 
confirmado pela atual gestão.

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes reforçou 
que o atendimento dos mu-
nícipes está sendo feito por 
encaminhamento da equipe 
do Centro de Monitoramento 
da Covid-19.

Pré-Covid
A pasta municipal da Saúde 

também informou que está 
dependendo da finalização 
do processo de compra 
dos testes swab-antígeno, 
que está em andamento. A 
aquisição dos novos testes 
também será utilizada nas 
unidades de referência pré-

-Covid, que auxiliará no 
acompanhamento em tempo 
real e com um retrato mais 
fiel da situação da pandemia 
na cidade.

Até o final da tarde de 
sexta-feira, a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
informou que 22.140 pes-
soas contraíram o vírus 
desde o início da pandemia 
em março do ano passado. 
Destes, 16.529 já recebe-
ram alta e 4.562 pessoas 
estão sendo acompanhadas 
atualmente com a doença na 
cidade. Até o fechamento 
da matéria, 1.049 pessoas 
haviam perdido a vida para 
a Covid-19.

Não é
empréstimo,
é benefício!
O Auxílio Empresarial Mogiano já começou a ser pago. 
Se a sua empresa é Simples Nacional e de atividade 
não-essencial, cadastre-se e receba, por dois meses, 
até R$ 1.500,00.

Para se inscrever, acesse:

www.bit.ly/auxilio-empresarial 

Unidos para
vencermos
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I Simpósio da APCD de 
Mogi reúne especialistas

O I Simpósio da Associa-
ção Paulista de Cirurgiões 
Dentistas (APCD) Regional 
de Mogi das Cruzes reuniu 
diversos especialistas para 
apresentar as técnicas, tra-
tamentos e métodos mais 
avançados no universo da 
Odontologia. Um dos as-
suntos debatidos no evento 
foram as manifestações orais 
associadas à Covid-19 e a 
importância da presença 
de cirurgiões-dentistas nas 
equipes multidisciplinares 
que atuam nos hospitais que 
atendem casos da doença. 
Todo o evento foi promo-
vido de maneira virtual, 
com aproximadamente 
100 participantes por dia e 
abrangência de profissionais 
de outros estados, como 
Amazonas, Pernambuco e 
Recife, e outros países, como 
o México.

A Covid-19 é uma doença 
que mesmo com todos os 
estudos e pesquisas ainda 
apresenta novos sintomas 
e sequelas. A integrante 

Odontologia

da Câmara Técnica de Es-
tomatologia do Conselho 
Regional de Odontologia de 
São Paulo (Crosp), professora 
Desirée Cavalcanti apresen-
tou durante sua palestra os 
estudos mais recentes sobre 
as manifestações associadas 
ao coronavírus.

De acordo com a especialista, 
a primeira manifestação oral 
reconhecida da Covid-19 
foram as alterações no ol-
fato e paladar. “De acordo 
com estudos, essa situação 
é identificada entre 38% 
e 52% dos casos. O que 
sabemos até agora é que 
há uma diferença na dis-
tribuição desses sintomas 
de acordo com regiões do 
mundo. Um recente artigo 
apontou que na América do 
Norte a prevalência ocorre 
em 53% dos casos, número 
semelhante aos 50% da 
Europa. Já na Ásia, eles 
ficam em 27%. Neste caso, 
pode ser que eles não sejam 
descritos com frequência 
ou tenham ocorrido e não 

foram descritos”, apontou.
A professora Desirée ex-

plicou que a boca é a porta 
de entrada para a Covid-19. 
Ela também é a principal 
fonte de contaminação e leva 
o vírus para outros órgãos 
como pulmões e intestino. 

“Não existe uma lesão espe-
cífica. As manifestações do 
vírus estão relacionadas às 
coinfecções, infecções se-
cundárias, reações adversas, 
comprometimento sistêmico 
e imunológico. É importante 
que os cirurgições-dentistas 
façam parte das equipes mul-
tidisciplinares, não apenas 
UTIs, assim, eles podem 
identificar os problemas 
e evitar o agravamento do 
quadro do paciente”, destacou.

A APCD desenvolveu o 
Simpósio com o objetivo 
de manter os profissionais 
de Odontologia informados 
com tudo o que há de mais 
novo no mercado. O evento 
foi aberto pelo coordenador 
do curso de Harmonização 
Orofacial, Fabiano Vasconcelos. 

Banda aposta em repertório 
autoral para renovar o rock

Suzanenses do Haunter disponibilizaram as canções via streaming para que possam ser acessadas pelo público

HEAVY METAL

A banda de heavy metal 
suzanense, Haunter, lançou 
um novo álbum apostando 
em músicas autorais para 
renovação do rock no Alto 
Tietê. Publicado via streaming 
nas principais plataformas em 
19 de abril, o álbum “Silent 
Earth” apresenta oito faixas 
tratando de temas polêmicos 
como o fanatismo religioso, 
guerras e mortes em nome de 
divindades e da autodestruição 
da humanidade.

Com fortes influências 
das banda brasileiras Angra 
e Sepultura, o novo álbum 
trata de temas escatológicos 
e místicos e seu lançamento, 
em plena pandemia do co-
ronavírus (Covid-19), reflete 
catástrofes causadas pela ação 
humana.

“A produção levou seis 
anos até o lançamento e 
o nome do álbum acabou 
coincidindo com os efeitos 
da pandemia. Devido às res-
trições, os grandes centros 

urbanos se tornaram mais 
silenciosos. Essa mudança 
repentina e drástica criou 
um clima apocalíptico que se 
relaciona muito bem com as 
músicas”, explicou o vocalista 
Du Marques.

Outro destaque do Silent 
Earth é a produção assinada 
por Thiago Bianchi, produtor 
de bandas como Noturnall, 
Shaman e diversos outros 
nomes de peso do metal 
brasileiro. Além do vocalista, 
a banda independente e con-
ceitual é formada por outros 
quatro integrantes: Lucas 
Malegne (bateria), Robson 
Java (baixo), Dan Almeida 
e Gustavo Silva (guitarra) e 
outras participações.

Além de influências na-
cionais, a Haunter se inspira 
no heavy metal europeu de 
bandas como as inglesas 
Iron Maiden, Judas Priest e 
no power metal das alemãs 
Helloween e Blind Guardian.

“No Silent Earth tomamos 
o cuidado de atender um 
amplo público dentro do 

rock, temos baladas, músi-
cas mais pesadas e algumas 
tradicionais. São faixas bem 
diferentes entre si e as pessoas 
que ouvirem certamente terão 
sua favorita. Amamos e somos 
influenciados por bandas 
clássicas dos anos 90 e 80, 
mas acreditamos que para o 

rock voltar a ter mais presti-
gio o público precisa apoiar 
novas bandas. O rockeiro é 
naturalmente nostálgico mas 
quanto mais bandas com 
conteúdo original surgirem, 
mais chances o gênero tem 
de voltar a crescer”, disse o 
vocalista.

Traçando um histórico da 
Haunter, Du Marques disse que 
a banda surgiu como projeto 
em 2012 e no ano seguinte já 
realizou seu primeiro show 
em Suzano com um repertório 
de covers e músicas autorais. 
Em 2019 a banda chegou a 
se apresentar para mais de 

2,5 mil pessoas no Parque 
Max Feffer, em um evento 
promovido pela Prefeitura 
suzanense.

“Na ocasião, abrimos o show 
da banda de trash metal Kor-
zus durante o evento “Rock 
na Boa”. A oportunidade nos 
deu a chance de perceber que 
o público recebeu bem nosso 
repertório autoral, confirmando 
que é possível vencer a resistên-
cia ao novo e impulsionando 
confiança em nosso trabalho”, 
lembrou Du Marques.

Já no cenário pandêmico 
e impossibilitados de realizar 
apresentações presenciais, a 
Haunter apostou nas lives. 
No ano passado, o grupo 
organizou uma live solidária 
para ajudar uma instituição 
mogiana que presta assistên-
cia para mulheres vítimas de 
violência doméstica. Agora a 
banda avança mais um passo 
e se prepara para o show de 
lançamento do Silent Earth 
para gerar um DVD e CD ao 
vivo no próximo semestre.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Batizado de Silent Earth, grupo informou que musicas tratam de temas polêmicos

Divulgação

Escola de Governo e Gestão 
oferece cursos online

A Escola de Governo e 
Gestão da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes está com inscrições 
abertas para cursos online 
de capacitação profissional 
de servidores. Há formação 
de novas turmas todas as 
semanas e os interessados 
podem se inscrever pelo 
endereço http://www.esco-
ladegovernoegestao.pmmc.
com.br/inscricao. Por ser 
numa plataforma online, o 
horário dos cursos é livre, 
de acordo com o tempo e 
disponibilidade do aluno.

“Os cursos são ministrados 
pela moderna plataforma 
online da Escola de Governo 
ou por parceiros acadêmicos. 
Ao final da capacitação, os 
alunos recebem certificado 
de conclusão”, afirmou o 
coordenador da Escola de 
Governo e Gestão, Pedro 
Ivo de Campos Moraes. 
Ele destacou ainda que 
em apenas uma semana 
a escola já recebeu mais 
de 1.100 inscrições para 
os cursos.

Capacitação

A Escola de Governo 
e Gestão é um órgão da 
Prefeitura voltado à exce-
lência do serviço público 
municipal. O equipamento 
é destinado à capacitação 
profissional dos servidores, 
conselheiros municipais e 
organizações sociais parceiras. 
Compreende programas de 
formação, aperfeiçoamento 

e especialização, de forma 
articulada e integrada às de-
mais secretarias e autarquias.

Mais informações,  podem 
ser obtidas por meio do 
site da Escola de Governo 
e Gestão www.escoladego-
vernoegestao.pmmc.com.
br/, ou por meio dos tele-
fones 4798-5933 (fixo) ou 
99804-4119 (Whatsapp).

Equipamento é destinado à capacitação de servidores

Divulgação



cidadesDomingo, 2 de maio de 2021 5portalnews.com.br

Secretaria de Saúde abre 
novo agendamento amanhã

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
libera amanhã novas vagas 
para agendamento online 
da primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 para pes-
soas com 63 anos ou mais.  

A vacinação será retomada 
amanhã com aplicação da 
segunda dose da Coronavac 
para quem tomou a primeira 
dose do imunizante até 10 
de abril e já efetuou o agen-
damento online. Na próxima 
terça-feira, serão aplicadas 
primeira dose (Coronavac 
e Astrazeneca) para quem 
fizer o agendamento no dia 
anterior. 

O atendimento será realizado 
em 19 unidades de saúde, 
drive-thru do Pró-Hiper, no 
Mogilar, e do Bunkyo, na 
Porteira Preta, e no Cempre 
Lourdes Lopes Romeiro Ian-
nuzzi, em Jundiapeba, para 
quem chega a pé.

Os próximos dias, locais 
e horários serão disponi-
bilizados de acordo com a 
chegada de novas doses. Para 

Primeira dose

agendar, basta acessar o site 
www.cliquevacina.com.br 
e, em caso de dificuldades, 
também é possível ligar para 

o telefone160. 

VacinaJá 
Outro cadastro que contribui 

para otimizar o atendimento 
na vacinação é o VacinaJá, 
do governo do Estado por 
meio do site https://vacinaja.
sp.gov.br/  

O pré-cadastro reúne dados 
pessoais, endereços e docu-
mentos obrigatórios para a 
liberação e o controle das 
doses para os públicos-alvo.

O atendimento será realizado em 19 unidades de saúde

Wanderley Costa/Secop Suzano

Vendas do Dia das Mães 
devem ser 20% maiores

Com a reabertura das lojas 
nesta Fase de Transição do 
Plano São Paulo, a expectativa 
é que as vendas para o Dia 
das Mães cresçam 20% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. A previsão 
é que o montante seja 21% 
menor que o percentual atin-
gido em 2019. Os setores de 
vestuário, calçados e acessórios 
devem ser os mais buscados 
para presentear. Além disso, 
neste ano, as cestas de café 
de manhã e os almoços por 
delivery também devem ser 
uma opção para os filhos 
celebrarem a data.

Esse será o segundo ano 
em que o Dia das Mães, a 
segunda data mais importante 
para o varejo, será celebrada 
durante a pandemia de Co-
vid-19. Diferente de 2020, 
quando as lojas estavam 
fechadas, esse ano, mesmo 
com horário de funciona-
mento restrito, o comércio 
está de portas abertas.

Segundo levantamento 
da Confederação Nacional 

Comércio

do Comércio (CNC), o Dia 
das Mães em São Paulo deve 
movimentar R$ 4,46 bilhões 
em vendas, o maior volume 
desde 2014. Desse mon-
tante, 33% correspondem 
ao segmento de vestuário e 
calçados, seguido por 21% 
dos supermercados e hiper-
mercados, além de 17% de 
utilidades domésticas.

Para a presidente da As-
sociação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC), Fádua 
Sleiman, as previsões de cres-
cimento não são suficientes 
para recuperar as perdas 
dos lojistas acumuladas ao 
longo do ano passado, mas 
representam um início de 
recuperação do setor. “A 
reabertura do comércio, mes-
mo que durante um período 
do dia é importante para o 
varejo, especialmente para 
os comércios considerados 

“não essenciais” que foram 
um dos mais afetados pelas 
regras de distanciamento 
social. Outro setor que se 
beneficiou da reclassificação 

do Plano São Paulo foram 
os restaurantes, que ficaram 
um grande período atenden-
do apenas pelo delivery e 
recentemente, pelo take a 
way”, observou.

Fádua ressaltou ainda que 
a retomada do varejo e da 
economia como um todo 
ainda depende de ações de 
ampliação da campanha de 
vacinação.    

Promoção
Para estimular as vendas 

no varejo mogiano, a ACMC 
lançou a campanha Compre 
no Comércio Local, que vai 
sortear R$ 18 mil em vales 
compras em lojas parceiras. 
Ao todo, serão seis sorteios 
com dois ganhadores cada. 
O primeiro é do Dia das 
Mães e ocorre no dia 20 de 
maio, o primeiro ganhador 
receberá R$ 1 mil e o segundo  
R$ 2 mil. Para participar 
basta comprar a partir de 
R$ 50,00 em lojas parcei-
ras, preencher o cupom e 
concorrer.

Abril registra 154 mortes por 
Covid-19 em Mogi das Cruzes

Na comparação com abril do ano passado, o aumento entre os meses foi de 670%; na ocasião foram 20 óbitos

PANDEMIA

O número de óbitos cau-
sados pelo coronavírus (Co-
vid-19) em Mogi das Cruzes 
cresceu 670% em abril deste 
ano, em comparação com 
o mesmo período de 2020. 
No ano passado, com 20 
óbitos registrados em abril, 
o governo do Estado decre-
tou quarentena e fechou os 
comércios. Agora, com um 
acumulado de 154 mortes 
no mês, a região segue avan-
çando nas flexibilizações do 
Plano São Paulo.

Os dados foram contabili-
zados com base na atualização 
diária fornecida pelo Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat).

Quando a ameaça da pan-
demia ainda era recente na 
cidade, o temor da popu-
lação, acrescido de maior 
observância das medidas 
de segurança, poupou um 
grande número de vidas. 
No final de abril de 2020, 

Mogi registrava 239 casos 
confirmados e 20 óbitos 
de pacientes com Covid-19.

Na ocasião, a taxa de 
isolamento da população 
alcançava patamares que 
nunca mais voltaram a se 
repetir, superando a índice 
de 60% por vários dias, con-
forme aponta o Sistema de 
Monitoramento Inteligente 
do Governo de São Paulo 
(Simi).

Um ano depois, com-
pletamente anestesiados 
pelo alto número de mortes 
diárias, o relaxamento é 
geral. Entre 1° e 30 de abril 
deste ano, Mogi acumulou 
1.030 casos confirmados e 
154 óbitos. Os altos núme-
ros foram naturalizados e 
nem metade da população 
praticou o isolamento social 
no último mês.

O comportamento des-
preocupado da população 
pode estar sendo alavancado 
pelo sinal laranja do governo 
do Estado, que flexibiliza a 
região com base nas recentes 

desocupações dos leitos 
de internação. Passando 
por uma transição para a 
fase laranja do Plano São 
Paulo, o comércio foi rea-
berto e muitos serviços não 
essenciais como cinemas já 

recebem público. Um ano 
atrás, com números bem 
menores, tais permissões 
eram inimagináveis.

Dentro do conjunto das 
cinco cidades mais popu-
losas do Alto Tietê (G5), a 

situação da vizinhança de 
Mogi também é grave. No 
grupo, Suzano fechou o mês 
de abril com o pior resulta-
do. Os óbitos por Covid-19 
cresceram mais de 1.000% no 
comparativo com o mesmo 

período do ano passado. De 
142 casos confirmados e 15 
mortes registradas em abril 
de 2020 para 2.960 novas 
infecções e 166 falecimentos 
no último mês.

Também com números altos, 
Itaquaquecetuba registrou 
um aumento de 731% nas 
mortes. Dentro de 30 dias, 
a cidade registrou 165 casos 
confirmados e 16 óbitos, no 
mesmo período de tempo, 
porém um ano depois, o 
acumulado é de 1.580 novas 
contaminações e 133 mortes.

Em Ferraz de Vasconcelos 
o salto foi de 660%. A cidade 
somou 110 novos casos e 
dez mortes em abril do ano 
passado contra 1.029 casos 
confirmado e 76 óbitos no 
mês passado. Por sua vez, 
Poá informou um aumento 
de 685%. A cidade que 
chegou a registrar 59 casos 
e sete óbitos em um mês, 
hoje encara 1.247 novas 
infecções e 55 óbitos com 
muito mais conformismo.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Em abril passado foram 1.030 casos confirmados ante os 239 de abril de 2020

Mogi News/Arquivo

Novas vagas para 
vacinação contra a 
Covid-19 são para 
pessoas com 63 
anos ou mais
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Município recebe em repasse do IPVA 40% do valor total arrecadado pelo Estado

Mogi News/Arquivo

Por outro lado, 
97,6 mil motoristas 
já efetuaram o 
pagamento do 
imposto

Mais de 60 mil motoristas

estão em débito com a Fazenda

Número corresponde ao total de proprietários de veículos na cidade que ainda não quitou as parcelas do IPVA

MOGI DAS CRUZES

A Secretaria de Estado 
da Fazenda e Planejamen-
to aguarda o pagamento de 
R$ 49.967.089 referentes ao 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) de 60.986 motoristas 
de Mogi das Cruzes. Estes 
são os proprietários que não 
efetuaram o pagamento do 
imposto nas datas previstas, 
que podia ser pago à vista 
ou em parcelas mensais de 
janeiro a março.

Por outro lado, os núme-
ros apontam que 97.608 
motoristas na cidade já qui-
taram seus impostos. Essa 
quantidade corresponde ao 
repasse R$ 62.172.112 da 
quota-parte até abril des-
te ano, enviada do Estado 
para o município.

De todo o valor arreca-
dado pelo Estado, 20% são 
destinados para o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-

nais da Educação (Fundeb) 
e o remanescente é reparti-
do em duas partes, sendo 
uma para o Estado e a ou-
tra ao município de regis-
tro do veículo.

“A quota-parte estadual 
vai compor o orçamento 
anual e, dessa forma, des-
tina-se às diversas áreas de 
atuação do Estado, dentre 
as quais, a saúde, a educa-
ção, a segurança pública e 
a infraestrutura”, explicou 
a Secretaria da Fazenda.

Na região, das cinco cida-
des com maior população, 
Mogi é a que arrecada maior 
volume em impostos. Suza-
no é o segundo município, 
seguido  de Itaquaquecetu-
ba, Ferraz de Vasconcelos e 

Poá. Segundo a Secretaria 
da Fazenda, são aguardados  
R$ 28.399.228 em pagamen-
to do imposto pelos 36.959 
motoristas de Suzano.

Em contrapartida, 50.502 
proprietários suzanenses já 
quitaram suas obrigações 
com o Estado, o que repre-
sentou no total de repasse 

de R$ 28.021.685 referente 
à quota-parte no trimestre.

Em Itaquá, 37.566 pro-
prietários de veículos ainda 
estão em débito com o Es-

tado, totalizando um mon-
tante de R$ 25.251.896, 
enquanto que 43.072 já 
pagaram suas parcelas den-
tro do período previsto. Da 
quota-parte já foi pago até 
abril para o município um 
total de R$ 20.356.921.

Os números da Fazen-
da também apontam que 
21.225 motoristas de Ferraz 
já quitaram seus impostos, 
mas ainda são aguardados  
R$ 13.197.986 em paga-
mento do imposto pelos 
18.518 motoristas faltantes. 
O total de R$ 10.573.010 
já foi repassado de quota-

-parte em abril deste ano 
à cidade.

Por fim, 13.777 motoris-
tas poaenses estão em débito 
com a Secretaria da Fazen-
da pelo não pagamento do 
IPVA em dia, que resulta em 
um total de R$ 10.438.591 
em atraso. Por outro lado, 
18.296 já quitaram seus 
impostos, que resultou em 
R$ 10.188.926 já repassa-
dos de quota-parte.

Thamires Marcelino

Educação está com inscrições 
abertas para 16 novos cursos

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes abriu 
na quarta-feira passada a 
inscrição para 16 novos 
cursos online, oferecidos 
pela plataforma de Ensino a 
Distancia (EAD) do Centro 
Municipal de Apoio à Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(Crescer). Clássica em Casa 
com deliciosas receitas de 
hamburguer, incluindo uma 
opção vegetariana.

Os cursos de Artesana-
to, Auxiliar Administra-
tivo, Confecção de peças 
em crochê, Violão Bási-
co e Técnicas de Oratória 
não têm limite de idade. 
Para os demais (Manicure 
e Pedicure, Gastronomia 
e Designer de Sobrance-
lhas), é preciso ter acima 
de 18 anos.  

A plataforma oferece ao 
todo 112 opções de cur-
sos, que podem ser feitos 
de acordo com o tempo e 
a organização dos alunos. 
Não há limite de vagas. A 
relação completa de cursos 

Online e gratuitos

está disponível no Portal da 
Secretaria de Educação.

O link para as inscrições 
com a relação completa dos 
cursos é  https://bit.ly/CRES-
CER_EAD

Os mogianos também po-
dem dar sua opinião sobre os 
próximos passos dos cursos 
de qualificação profissional 
básica do Crescer. Está aber-

ta a consulta pública para a 
elaboração da nova grade de 
cursos. Todos podem partici-
par por meio do link http://
gg.gg/consultacrescer2021. 
O prazo foi prorrogado até 
o dia 14 de maio.

Para mais informações 
sobre os cursos EAD do 
Crescer pelo e-mail denf@
se-pmmc.com.br.

Novidades são Técnicas de Oratória e Gastronomia

Divulgação

Transformação digital da 
Sabesp prioriza atendimento

A Sabesp inicia processo 
de transformação digital com 
foco no cliente para trazer 
melhorias no relacionamen-
to. A nova plataforma é in-
tegrada, possibilitando uso 
dos dados para personalizar 
o atendimento, atender as 
necessidades e expectativas 
de cada cliente, com novas 
funcionalidades.

A partir de agora, o clien-
te tem opção de receber sua 
conta de água por e-mail, 
contribuindo assim para a 
redução do uso de papel e 
preservação do meio ambien-
te. Outra novidade é que o 
cadastro para pagamento das 
contas de água por débito 
automático pode ser feito 
diretamente no site da em-
presa. Além disso, com essa 
maior integração, ocorrerão 
melhorias operacionais para 
auxiliar no atendimento ao 
cliente. Será possível fazer 
melhor gestão das equipes 
para priorizar e antecipar 
atendimentos emergenciais.

Outro destaque é que o 

Conta de água

cliente deixará de ser iden-
tificado por seu registro ge-
ral do imóvel, ou RGI, como 
acontece atualmente, e pas-
sará a ser cadastrado por seu 
CPF ou CNPJ, facilitando, 
por exemplo, mudanças de 
titularidade.

Tietê, entre outras regiões.

Atualização
 A Sabesp ressaltou a im-

portância de os clientes man-
terem seus dados atualizados. 
Para isso, no caso de pes-
soas físicas e jurídicas, bas-
ta acessar o Sabesp Fácil da 
Agência Virtual (sabespfacil.
sabesp.com.br) e clicar em 
Atualizar Dados Cadastrais 
(é o último item da lista de 
serviços). No app Sabesp 
Mobile (disponível para ce-
lulares iOS e Android), pes-
soas físicas podem alterar o 
responsável pela conta. 

Pessoas físicas e jurídicas 
podem atualizar seu cadastro 
pela Central de Atendimento 
(disponível 24 horas e com 
ligação gratuita), nos telefo-
nes 0800 011 9911 (Grande 
SP) ou 0800 055 0195 (Li-
toral e Interior). As ligações 
são gratuitas e para consul-
tas e solicitação de serviços, 
acesse a nova Agência Vir-
tual https://agenciavirtual.
sabesp.com.br

A partir de agora, 
é possível receber 
a conta por e-mail; 
outra novidade é o 
débito automático

Implantação
Cerca de 2,2 milhões de 

pessoas já são beneficiadas 
por essa nova operação.

A partir de maio de 2021, 
as mudanças serão imple-
mentadas para 7,5 milhões 
de clientes atendidos pela 
Sabesp. Na Região Metropo-
litana, se dará na região Les-
te, nos municípios do Alto 
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Rua Santa Isabel passa a 
ser mão única em Suzano

A Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana informa que, a 
partir de amanhã, a rua 
Santa Isabel, localizada 
no bairro Cidade Edson, 
passa a operar em mão 
única. A via deverá adotar 
um sentido único, partindo 
da rua Baruel em direção à 
rua Brás Cubas, no mesmo 
bairro. A mudança visa 
assegurar melhor fluidez 
ao trânsito local. 

De acordo com o chefe da 
pasta, Claudinei Valdemar 
Galo, a alteração considera 
estudos técnicos desenvol-
vidos pela secretaria. “Essa 
alteração entra em vigência 
com o principal objetivo 
de auxiliar os motoristas 
e garantir mais segurança 
ao trânsito na região. A 
área também já recebeu 
a implantação de faixas 
informativas sobre a mu-
dança na via. Reforçamos 
a importância da atenção 
redobrada dos condutores 
e pedestres que circulam na 

Cidade Edson

rua, sobretudo nos primeiros 
dias”, destacou.

Vale lembrar que a rua 
Santa Isabel é uma das vias 
recentemente beneficiadas 
pelos trabalhos de revita-
lização promovidos pelas 
secretarias municipais de 
Manutenção e Serviços 
Urbanos e de Transportes e 

Mobilidade Urbana. A ação 
completa na Cidade Edson 
também contemplou as 
ruas Ignácio Garcia, Tókio e 
Passos. As localidades rece-
bem sinalização horizontal 
e vertical, com a pintura 
de postes e guias, além de 
novas placas toponímicas 
para identificação.

Mudança de mão de direção da via ocorre amanhã

Irineu Junior/Secop Suzano

Centro de convivência de idosos 
comemora três anos de atuação

Espaço possui mais de 2,5 mil pessoas com mais de 60 anos cadastradas; mais de 50 atividades foram ofertadas

SUZANO

Capacitação, bem-estar 
e integração. Esses são al-
guns pilares que norteiam 
as atividades do Centro de 
Convivência da Melhor Idade 
(CCMI) Maria Picoletti, que, 
no mês passado, celebrou 
três anos de atuação na ci-
dade. O local, gerenciado 
pela primeira-dama Larissa 
Ashiuchi, tem mais de 2,5 
mil suzanenses com mais de 
60 anos cadastrados, tendo 
ofertado anualmente mais 
de 50 atividades e alcançado 
mais de 30 mil pessoas.

O espaço, localizado no 
número 1.375 da rua Ben-
jamin Constant, no centro, 
foi idealizado e entregue em 
2017, pelo prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) e por sua esposa 
Larissa, a partir de um olhar 
mais solidário e humano 
aos idosos, com o objetivo 
de proporcionar bem-estar 
por meio do incentivo a 
continuidade da busca por 
mais conhecimento. Para isso, 
anualmente foram realizadas 
mais de 50 atividades que 

estimulam as capacidades 
cognitivas e motoras dos 
participantes, como cursos, 
oficinas, workshops e eventos 
para entretenimento.

Ações interativas como os 
Jogos Regionais do Idoso (Jori), 
o Miss e Mister, a Gincana da 
Melhor Idade e o Piquenique 
Musical foram destaques da 
programação ao longo desses 
três anos. Assim como os 
cursos que compõem a grade 
de capacitações como o de 
Alfabetização, Aprendendo a 
usar o celular, Crochê, Bordado, 
Informática Básica, Violão e 
entre outros.

Uma outra vertente de 
atuação do CCMI é a promo-
ção da saúde deste público. 

“Nós promovemos o cuidado 
dos idosos em sua totalidade, 
tanto na saúde física quanto 
mental. Por meio dos programas 
Boa Visão, com a ‘Operação 
Melhoridade’, já beneficiamos 
mais de dois mil munícipes 
com exames oftalmológicos, 
encaminhamento para con-
sultas e entrega dos pares de 

óculos”, afirma.
Neste momento de pandemia 

de coronavírus (Covid-19), 
o público da Melhor Idade 
tem atenção prioritária para a 
quarentena e, atualmente, as 
atividades presenciais estão 

suspensas. Para mantê-los 
ativos, no início de 2020, 
um grupo de voluntários do 
projeto Lian Gong tomou a 
iniciativa de confeccionar 
mantas de lã para serem 
doadas ao Fundo Social de 

Solidariedade.
“Além disso, temos centenas 

de idosos cadastrados que 
também recebem atividades 
para casa. Eles nos ajudaram 
a produzir a árvore de tsuru, 
fizeram mantas para o ‘Inverno 

Solidário’, receberam vídeos 
para exercícios em casa, entre 
tantas outras ações durante 
o isolamento social. Após a 
imunização, queremos dar 
início à retomada das ativi-
dades presenciais de forma 
gradativa”, explicou.

Para o mês de maio, a 
expectativa é de que novas 
aulas do CCMI sejam dispo-
nibilizadas semanalmente no 
canal oficial do Youtube da 
Prefeitura de Suzano e arti-
culadas para que os alunos 
possam acessar e consumir 
os conteúdos de forma fácil 
e eficiente.

Segundo o prefeito, esta 
é uma alternativa para dar 
continuidade ao grandioso 
trabalho que vem sendo reali-
zado pelo CCMI. “É necessário 
nos reinventarmos diante 
deste momento que estamos 
vivendo e as aulas on-line são 
uma forma de proporcionar 
lazer e distração aos nossos 
idosos, que estão sentindo 
muita falta da integração que 
o centro oferecia”, finalizou.

Espaço está localizado na rua Benjamin Constant, 1.375, no centro da cidade

Maurício Sordilli/Secop Suzano

A Secretaria de Segurança Urbana de Poá, 
desde o dia 22 de abril, está em novo endereço. O prédio do Centro de Segurança 
Integrada (CSI), localizado na avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva, 230, 
na região central, conta agora com administração da Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana, a Corregedoria, a Defesa Civil e a administração da Guarda 
Civil Municipal (GCM). O operacional da corporação continua no endereço antigo 
da secretaria, na rua Monteiro Lobato, 170, no bairro Vila Júlia.
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   Acredite em 
você. Seja corajoso e 
liberte-se da opinião 
e julgamento alheios. 
Quando temos 
amor-próprio somos 
capazes de enfrentar 
os melhores e piores 
momentos com 
coragem e dignidade.

Faça o que você 
acha melhor para 
sua vida. Não tente 
impressionar ninguém 
além de você mesmo. 
Pare de se comparar 
com os outros, isto 

MOMENTO
especial

 Celebre a vida sempre

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ARISTIDES SERAFIM DOS SANTOS, 

CLAUDIA APARECIDA LOPES AGUIAR E MARIA APARECIDA 

REIS

DIA 03/04: PATRICIA SATO HARMEMULER

A gratidão traz tantas coisas boas 
que nem sobra espaço para nada de 
ruim.”

 cultura@jornaldat.com.br

não levará você a 
lugar nenhum. Pare, 
pense, e se compare 
a você de agora e de 
anos atrás.

Melhore o que é 
preciso e sinta-se feliz 
com tudo que você 
conquistou. Celebre 
suas conquistas 
sempre! 

Datas comemorativas na educação Infantil

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

É sempre gratifi cante abordar as datas comemorativas 
no infantil, mas  é preciso ressignifi car e abordar 
adequadamente os temas. 
Elaborar o currículo pedagógico levando em consideração 
que a criança é um ser social e que constrói o 
conhecimento a partir de experiências e vivências com 
o mundo. Criar um calendário escolar com as datas 
comemorativas é uma maneira de expor as celebrações 
e os acontecimentos  que teremos no decorrer do ano. 
Relacionar quais as datas serão transformadas em 
projetos didáticos.
Oferecer fatos  da nossa cultura e histórias e debater 
assuntos em “rodas de conversas” sobre o signifi cado, 
consumo, crenças, símbolos e homenagens,  levando 
a criança a pensar, criar e conversar, propondo 
novas atividades a cada ano . Apresentar mapas para 
visualização do local, construir painéis coletivos, vídeos, 
personagens, teatros e exposições onde todos participem 
é sempre muito positivo. É sair da zona de conforto, ousar 
e apresentar novos desafi os. Envolva a família em algumas 
datas com depoimentos, fotos e histórias. 
Importante ressaltar que esse não pode ser o único 
caminho para o desenvolvimento das crianças no infantil  
e sim um complemento que enriquecerá ainda mais  o 
conhecimento das crianças.
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O Ford Mustang é um dos 
carros mais emblemáticos 
e deve grande parte da sua 
mística às edições especiais. 
Essa galeria acaba de ganhar 
um novo clássico, o Mus-
tang Mach 1, que está de-
sembarcando no Brasil. A 
Ford já abriu os pedidos de 
reserva do modelo, consi-
derado o Mustang V8 5.0.

Entre outros avanços, 
o novo Mach 1 traz várias 
peças dos icônicos mode-
los Bullitt, Shelby® GT350 e 
Shelby® GT500, incluindo sis-
tema de arrefecimento do 
diferencial traseiro e radia-
dor da transmissão. Tam-
bém é o primeiro Mustang 
conectado, com o aplica-
tivo FordPassTM Connect 
para acesso remoto a fun-
ções do veículo.

“O novo Mustang Mach 
1 foi refinado para oferecer 
uma experiência de direção 
única. É um carro exclusi-
vo, feito para quem ama a 
potência e a performan-
ce, digno de colecionador”, 
disse Marcel Bueno, dire-
tor de Marketing da Ford.

Produzido em edição li-
mitada, o Mach 1 começa 
a ser vendido nas conces-
sionárias especializadas da 
marca com preço base de 
R$ 499.000 (que pode va-
riar com os impostos esta-
duais), substituindo a ver-
são Black Shadow no Brasil. 

Nas pistas
O Mustang Mach 1 de 

quarta geração é um car-
ro focado em performance, 
desenvolvido para oferecer 
uma experiência incompa-
rável na pista. Acelera de 0 
a 100 km/h em 4,3 segun-
dos, tem velocidade máxi-
ma de 250 km/h, limitada 
eletronicamente, e exibe 
um comportamento dinâ-
mico fora do comum.

O Mach 1 tem também 
um novo conversor de tor-
que, com trocas mais rápi-
das, e componentes de alta 
performance. Entre eles, 
estão a barra antitorção e 
o sistema de indução de 
ar “open air box” do Mus-
tang Bullitt.

O coletor de admissão, o 
corpo de borboletas maior, 

LENDA

Brasil recebe Mustang Mach 1
Entre os avanços para o modelo estão as várias peças do Shelby GT350 e GT500, como o diferencial traseiro

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 

autonews@moginews.com.br

Fotos: Media Ford

Pedidos de compra ja podem ser feitos para a Ford; estima é que o carro custe R$ 499 mil, mas o preço pode variar por Estado

Ford assegura que direção do Mustang Mach 1 trará experiência única para o condutor

o sistema de arrefecimen-
to do motor e o radiador da 
transmissão vêm do Shelby® 
GT350. Já o escapamento, 
o difusor traseiro, o con-
junto de braços e buchas 
da suspensão traseira e o 
sistema de arrefecimen-
to do diferencial traseiro 
são compartilhados com 
o Shelby® GT500.

“A agilidade do Mach 1 
impressiona. Com a nova 
calibração do motor e da 
transmissão e o novo con-
versor de torque, que tor-
na as trocas mais rápidas e 

precisas, tanto para cima 
como para baixo, ele tem 
um desempenho incom-
parável na pista. Mas é im-
portante destacar que tam-
bém continua sendo um 
carro agradável para uso 
na cidade, em baixo giro”, 
disse Alexandre Machado, 
diretor de Engenharia da 
Ford América do Sul.

Referências clássicas
O Mustang Mach 1 tem 

um estilo repleto de referên-
cias históricas, com uma re-
leitura moderna que o tor-

na único – começando pela 
faixa preta com friso colori-
do no capô e nas laterais. A 
esportividade das linhas é 
realçada pelo extenso tra-
balho de refinamento ae-
rodinâmico, que faz o car-
ro parecer “colado” ao chão 
e resultou em uma melho-
ra de 22% no “downforce”.

A frente traz uma nova 
grade, com o emblema do 
cavalo no centro e dois gra-
fismos redondos que reme-
tem aos faróis auxiliares do 
modelo 1969. O para-cho-
que também tem desenho 

exclusivo, com um novo di-
fusor inferior e duas entra-
das de ar laterais para su-
prir os novos radiadores.

Na lateral, os grafismos 
nas portas e na região in-
ferior da carroceria se co-
nectam com o carro origi-
nal, complementados pelo 
emblema Mach 1 no para-
lama dianteiro. As rodas 
de 19 polegadas com aca-
bamento cinza brilhante 
deixam à mostra os pode-
rosos freios Brembo®. Os 
pneus são 255/40 R19 na 
dianteira e 275/40 R19 na 
traseira.

Na traseira, chama a aten-
ção o novo aerofólio de per-
fil discreto e supereficiente, 
bem como o difusor com 
recortes triangulares e as 
quatro ponteiras de escapa-
mento integradas, trazidos 
do Shelby® GT500. As lan-
ternas são interligadas por 
uma faixa preta, com a as-
sinatura Mach 1 no centro.

Direção
Dirigir o Mustang Mach 

1 é uma experiência envol-
vente, que traz uma sen-
sação única de potência 
e controle. Para isso con-
tribuem os sete modos de 
direção – Normal, Esporti-
vo, Esportivo+, Pista, Drag, 
Neve/Molhado e My Mode 
–, que adaptam as configu-

rações do veículo para ex-
trair o melhor desempenho 
em cada condição de pista.

Com um comando no 
painel, eles variam os pa-
râmetros de: velocidade da 
troca de marchas, resposta 
do acelerador, atuação dos 
freios ABS, controle de es-
tabilidade, ajuste da dire-
ção, suspensão adaptativa 
e ruído do escapamento.

O painel de instrumentos 
digital de 12 polegadas per-
mite ao motorista persona-
lizar cores e mostradores e 
dá acesso aos Track Apps, 
que inclui o marcador de 0 
a 100 km/h e o Line Lock 
para “burn out”.

Na parte de seguran-
ça autônoma, é equipa-
do com alerta de colisão 
com detecção de pedes-
tres e frenagem de emer-
gência, assistente de per-
manência em faixa e alerta 
de fadiga. Tem ainda oito 
airbags (frontais, de corti-
na, joelhos e tórax), con-
trole eletrônico de estabi-
lidade e tração, assistente 
de partida em rampa, câ-
mera de ré com sensor de 
estacionamento, farol alto 
automático, sensor de chu-
va e monitoramento indivi-
dual de pressão dos pneus.

Conectividade à mão
O Mach 1 é o primei-

ro Mustang conectado da 
América do Sul, equipado 
com o sistema FordPassTM 
Connect que dá acesso a in-
formações e comandos do 
veículo pelo celular. Como, 
por exemplo, travar e des-
travar portas com apenas 
um toque, de maneira re-
mota, ou ingressar no veí-
culo sem a chave.

O usuário também pode 
dar partida remota e ligar o 
ar-condicionado para dei-
xar o carro na temperatura 
ideal, pronto para sair, mui-
to útil para quem vive em 
lugares muito quentes ou 
frios. O sistema ainda en-
via notificação de alarme 
em tempo real e mostra a 
localização do veículo. Ou-
tra vantagem é não ser sur-
preendido por pneus com 
pressão baixa, usando o sis-
tema de monitoramento.
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Brasil pode ter Cartão Nacional de Vacinação Online

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o Cartão Nacional 

de Vacinação Online. O documento será vinculado ao CPF dos respectivos 

titulares. A matéria segue para análise do Senado. O sistema informatizado 

da Carteira Digital de Vacinação deverá avisar automaticamente quando 

o titular precisar comparecer a uma unidade de saúde para atualização 

das vacinas. Os dados de vacinação permitirão a emissão do Certificado 

Internacional de Vacinação, conforme a legislação vigente.

CARINHO E PROTEÇÃO 

Já diz o ditado popular 
que “o cão é o melhor ami-
go do homem” e já podemos 
acrescentar na frase acima, 
em qualquer idade. Adultos 
e crianças já se renderam a 
ter um animal por perto seja 
cachorro ou outro preferido. 
Mas os benefícios vão além 
da faixa etária e fazem muito 
bem também aos idosos, que 
muitas vezes vivem sozinhos 
e sem os filhos por perto e 
encontraram nos pets uma 
companhia sempre presente. 
Os benefícios são para ambos.

“Muitos idosos realmente 
tem uma relação amorosa com 
o seu animal de estimação e 
criam como se fossem filhos. 
É uma verdadeira compa-
nhia e o relacionamento é 
bem próximo”, afirmou o 
veterinário Marcos Massao 
Hossomi, responsável pelo 
setor de Cirurgias da Poli-Pet. 

A Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG) 
já se posicionou  em relação 
aos benefícios da relação en-
tre humano e animal, bené-
fica em qualquer idade. Para 
os idosos, os pets ajudam a 
afastar a solidão e na pro-
moção de atividades físicas e 
mentais. Um dos principais 
problemas é a depressão e o 
isolamento e neste sentido, 
os pets podem contribuir 
para melhorar a qualidade 
de vida  do indivíduo.

O veterinário Marcos Hos-
somi confirmou também que, 
durante a pandemia aumen-
tou a procura por animais a 
serem adotados e o abando-

Cristina Gomes 

Pets são os aliados no combate 
a solidão, tristeza e depressão
Relação com os idosos é totalmente benéfica para ambos os lados que ganham uma companhia sempre presente

no, mas a procura para ado-
tar um animal de estimação 
cresceu em maior proporção.

No Hospital localizado 
na rua Ipiranga no número 
1030, no centro, a Poli- Pet 
faz doações de animais aban-
donados sejam eles filhotes 
ou adultos e se responsabi-
liza pelo tratamento até que 
o animal tenha condições de 
saúde para ser adotado. 

Apesar da procura pelo nú-
mero maior de cães e gatos 

que se adaptam bem a espa-
ços restritos, a procura por 
animais exóticos como aves 
e os não tradicionais como 
hamster, ratos e tartarugas 
também cresceu. 

Quando alguém procura 
um animal para ser adotado, 
a equipe verifica as condições 
financeiras, dá orientações so-
bre espaço, alimentação, re-
médios e vacinas. E se quem 
adotou mudou as condições, 
o ideal é que o animal não 

seja abandonado, pois o nú-
mero de casos neste sentido 
tem aumentado bastante tam-
bém. Quando você escolhe 
um pet para dar de presen-
te, a pessoa que vai receber 
precisa querer também e 
ter condições de criá-lo. No 
Hospital da Poli Pet é feito 
toda a parte clínica do aten-
dimento, exames de rotinas 
e atendimento em casos de 
acidentes, atropelamentos 
e cirurgias. 

Divulgação Divulgação

Veterinário Marcos Massao Hossomi com o Jack, mascote da Poli-Pet ressalta só benefícios

Alguns animais são tratados até como filhos pelos donos 

saúde+
maturidade

O maior atendimento se 
refere a infecções de úteros 
em cadelas, atropelamentos e 
fraturas. Alguns casos são le-
vados por Organizações Não 
Governamentais (Ongs) em 
sistema de parceria. 

“É algo de muita responsa-
bilidade e uma honra poder 
cuidar de um animal, por isso 
cuido como se fosse meu, com 
carinho. Os animais não são 
gente e não reclamam, mas são 
sensíveis e sabem dar valor a 
quem cuida deles”, afirmou 
o veterinário. A Poli-Pet tem 
mais duas unidades, além do 
Hospital no centro: na Ave-
nida Vereador Narciso Yague 
Guimarães, 1670 no Jardim 
Armênia e na rua Dr. Ricardo 
Vilela, 218, no centro.

Depoimento
A dona de casa Soeli Perei-

ra Taborda, 70 anos, tem 30 

animais em casa, entre cães, 
gatos e passarinhos. Desde 
pequena, ela morou na roça 
com patos, gansos, cabritos e 
carneiros e já gostava muito 
dos animais. Hoje vive sozi-
nha e encheu a casa de cães 
e gatos, a maioria resgatados 
da rua: “Estou cercada de 
animais e de muitas plantas”. 
Ela tem quatro filhos e ne-
nhum mora com ela. Já está 
acostumada a morar com os 
seus cães e gatos, tanto que 
adaptou um dos quartos da 
casa para os gatos com pra-
teleiras e camas. Além disso, 
cada um tem o seu próprio 
prato de comida e água. To-
dos, afirma Soeli, estão cas-
trados e vacinados. Uma das 
suas xodós é a “Moa”, uma 
cadela que ela resgatou e a 
encontrou revirando lixo: 

“Eles são tudo de bom na 
minha vida”.
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NOVO TITULAR NA SAÚDE

O médico Zeno Morrone 
Júnior, que assumiu na 
última terça-feira (27), o 
comando da Secretaria 
Municipal de Saúde con-
versou com o Mogi News 
para falar um pouco sobre 
o início do seu trabalho à 
frente de uma das pastas 
mais importantes e estra-
tégicas em plena epidemia 
do combate ao coronavírus. 

Por enquanto, ele diz 
que está levantando os 
problemas para que eles 
possam ser imediatamente 
corrigidos. E isso não será 
tarefa das mais fáceis, já que 
a  saúde municipal conta 
com uma engrenagem com 
quase mil funcionários: 

“Estou tomando ainda pé 
da situação, diminuíram 
os casos de internação por 
covid, mas estamos atrás de 
mais leitos no Dr. Arnaldo 
e também na Santa Casa”, 
afirmou o secretário.

Em 60 dias, a previsão é 
que a Maternidade Municipal 
entre em funcionamento, 
mas não exatamente como 
maternidade, mas para 
aumentar a oferta de leitos 
covid. Ele deixou claro que 
a sua maior preocupação 
no momento é o municí-
pio enfrentar o vírus: “São 
várias coisas acontecendo 
ao mesmo tempo e temos 
que reagir, pois o problema 
da saúde é do Brasil, e os 

Cristina Gomes

Prioridade é vencer a covid; 
depois reforçar os postos
Médico Zeno Morrone assumiu na última terça-feira o comando de uma das pastas mais importantes de Mogi

DivulgaçãoDivulgação

Zeno foi anunciado pelo prefeito Caio Cunha 

Atendimento na rede básica precisa melhorar, segundo secretário Zeno Morrone

casos eclodiram demais 
e ultrapassaram 400 mil 
mortes. Só que a população 
precisa fazer a sua parte 
e evitar aglomerações e 
bailes funks”. 

Uma das preocupações 

do novo secretário também 
é o pós-covid. Segundo ele 
será necessário montar 
um atendimento para a 
população que já pegou o 
vírus e que ficou com se-
qüelas e vai precisar de um 

especialista, por exemplo, 
na fisioterapia. 

Outra prioridade será 
melhorar o atendimento 
nos postos de saúde, na 
rede básica, que segun-
do ele, já resolvem 50% 

dos problemas na saúde: 
“Precisamos investir na 
rede básica”.

Na área do idoso mais 
especificamente falando, 
em breve, a cidade ganhará 
mais uma unidade do Pró-

-Hiper no bairro do Rodeio, 
ao lado da Associação de 
Assistência à Criança De-
ficiente (AACD), mas por 
enquanto, a expectativa 
é que a unidade também 
seja utilizada para o aten-
dimento pós-covid. 

Perguntado a respeito 
do que fez aceitar o convite 
para ser secretário, Zeno 
Morrone garante que é uma 

“oportunidade que terá de 
trabalhar por Mogi das 
Cruzes. Não sou político 
partidário, mas sou um 
soldado que vou levar louros 
e tiros, mas pretendo fazer 
um trabalho bem feito. Vou 
tentar acertar, mas sei que 

vou errar também”. 
Médico-legista do Insti-

tuto Médico Legal (IML) de 
Mogi das Cruzes há muitos 
anos, Zeno Morrone se 
afastou das funções para se 
dedicar, como diz, full time 
à Saúde. Ele tem 66 anos; 
é casado, tem dois filhos, 
a Priscila que é jornalista  
e o Luiz Guilherme que é 
veterinário. Além disso, a 
família ficou mais completa 
com seus dois netinhos. 
Mogiano de nascimento, 
diz que é “minhoca”, pois 
é da terra. 

Oportunidade de trabalhar 
por Mogi das Cruzes. Sou 
um soldado convocado 
para a luta”
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