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RENOVAÇÃO
Com esta grande 
mudança após 
seis anos desde 
o lançamento, 
concorrentes da 
picape da Fiat vão 
continuar comendo 
poeira.

Autonews,página 9

Covid deixa 166 pessoas mortas
em Suzano durante mês de abril
Alto número de óbitos ocorreu no auge da pandemia, o que representa elevação de 1.000% em relação a abril de 2020

O número de óbitos pelo co-
ronavírus (Covid-19) em Suzano 
cresceu 1.000% em abril deste ano, 
no comparativo com o mesmo 
período de 2020. No ano passa-
do, com 15 óbitos registrados em 
abril, o governo do Estado decre-
tou quarentena e fechou os comér-
cios. Agora, com um acumulado 
de 166 mortes no mês, a cidade 
segue avançando nas flexibiliza-
ções do Plano São Paulo. Os dados 
foram contabilizados com base na 
atualização diária fornecida pelo 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Con-
demat). Outras cidades também 
apresentaram aumento na região.  
Cidades, página 5

Imposto estadual

167 mil donos de 
veículos ainda 
devem IPVA
Cidades, página 6

Capacitação, bem-estar e inte-
gração. Esses são alguns pilares que 
norteiam as atividades do Centro 
de Convivência da Melhor Idade 
(CCMI) Maria Picoletti, que no 
mês de abril celebrou três anos de 
atuação na cidade. O local, geren-
ciado pela primeira-dama Laris-
sa Ashiuchi, tem mais de 2,5 mil 
suzanenses com mais de 60 anos 
cadastrados, tendo ofertado anual-
mente mais de 50 atividades e al-
cançado mais de 30 mil pessoas.. 
Cidades, página 3

Suzano

CENTRO DE CONVIVÊNCIA CELEBRA 3 ANOS DE ATUAÇÃO

SENAC E SEBRAE

Parceria 
garante cursos 
para Ferraz. p4

Espaço, que foi idealizado em 2017, está localizado na rua Benjamin Constant, no centro de Suzano

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Suzano

Rua Santa Isabel, em Cidade 
Edson, terá unica direção

Mudança passa a valer amanhã, desde a rua Baruel 
em direção à rua Brás Cubas. Cidades, página 3
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 �Diretoria do Conseg I

O Conselho Comunitário de Segurança 
(Conseg) do Boa Vista trocou de lideran-
ça na noite da segunda-feira passada. 
Depois de dez anos à frente da entida-
de, Ebert Vicente deixou o cargo e Ro-
berto Kobayashi iniciou uma nova gestão 
em prol dos moradores. Autoridades da 
segurança pública e da administração 
municipal compareceram à cerimônia 
de posse no 32º Batalhão da Polícia Mi-
litar (PM), que respeitou todas as nor-
mas de distanciamento social.

 �Diretoria do Conseg II

Com a transição, a diretoria de Koba-
yashi assume o mandato de dois anos 
e se torna responsável pelo conselho, 
que reúne moradores da região norte de 
Suzano para discutir, planejar, analisar 
e acompanhar a solução de seus pro-
blemas, os quais refletem na seguran-
ça e qualidade de vida local. Para isso, a 
entidade mantém contato próximo com 
as forças policiais e a Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM). Estiveram presentes no 
encontro os secretários municipais de 
Meio Ambiente, André Chiang; de Go-
verno, Alex Santos; e de Manutenção 
e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

 �Doações de cestas básicas

O Fundo Social de Solidariedade de Fer-
raz de Vasconcelos recebeu na última ter-
ça-feira a doação de 600 cestas básicas 
de um supermercado localizado na Vila 
do Americano. A ação tem como objeti-
vo ajudar famílias ferrazenses em situa-
ção de vulnerabilidade devido à pande-
mia do coronavírus. Cada cesta básica 
contém arroz, feijão, açúcar, leite em 
pó, molho de tomate, sal refinado, fari-
nha de trigo, macarrão espaguete, fa-
rinha de mandioca, óleo de soja, café e 
macarrão parafuso, além de máscaras 
de proteção facial de tecido.

 �Apoio da capital

A secretária de Saúde de Poá, Claudia 
Cristina de Deus, esteve reunida com 
o secretário de Saúde da cidade de São 
Paulo, Edson Aparecido, na quarta-fei-
ra passada. O encontro teve como ob-
jetivo a busca de apoio para a próxima 
reunião que será realizada com o se-
cretário estadual de Saúde, Jean Go-
rinchteyn, no próximo mês, em data 
ainda a ser definida. O objetivo da se-
cretária é buscar recursos junto ao go-
verno do Estado para o Hospital Muni-
cipal Guido Guida.

•••  editor@jornaldat.com.br
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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

FÁBIO MIRANDA

José Mauro Jordão é médico.

CHARGE
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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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Guararema participa do Dia 
Mundial da Criatividade

Guararema participou pelo 
segundo ano consecutivo do 
Dia Mundial da Criatividade, 
na quinta-feira passada. O 
evento é uma iniciativa 
global liderada pela World 
Creativity Organization e 
que foi incluído, em 2017, 
no calendário oficial da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Com um cenário ainda 
de pandemia e coronavírus  
(Covid-19), as atividades 
foram realizadas de forma 
online, sendo 13 conduzidas 
por inspiradores que se vo-
luntariaram por Guararema.

Apoiados e incentivados 
pela líder local, Djane Bor-
ba, eleita no ano anterior 
como líder destaque pelo 
seu exímio trabalho, com-
petência e dedicação, os 
inspiradores e voluntários 
contribuíram para uma pro-
gramação que trouxe as dez 
habilidades destacadas pelo 
Fórum Econômico Mundial 
como fundamentais  para o 
futuro do trabalho e mais 

Online

três destacadas pelo WCD.
“O WCD Guararema 2021 

foi a prova de que a socie-
dade pode se organizar e 
produzir resultados acima 
do esperado. A programação 
de Guararema está sendo 
destacada nacional e in-
ternacionalmente e espero 
que essa realização ajude 
a sensibilizar toda a socie-
dade para a importância da 
criatividade na resolução 
de problemas econômicos, 

sociais e ambientais”, ex-
plicou Djane.

Outra protagonista que 
marcou novamente o evento 
foi a inspiradora Carla Fatio, 
artista, psicopedagoga e edu-
cadora da Rede Municipal 
de Ensino de Guararema. 
Segundo ela, “participar do 
WCD Guararema é sempre 
uma honra e um bom de-
safio. Desafio para quem 
faz e para quem se permite 
pensar diferente”.

Desta vez, atividades ocorreram de forma virtual

Felipe Antonelli/Guararema

Parceria com o Sebrae e Senac 
promove cursos de qualificação

Interessados devem preencher a inscrição de forma online, até terça-feira; cursos vão ocorrer durante o mês

FERRAZ

Com o objetivo de conti-
nuar desenvolvendo o plano 
de retomada pós-pandemia 
de coronavírus (Covid-19), 
que visa um retorno rápido 
e efetivo da economia da 
cidade, a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
de Ferraz de Vasconcelos 
está com inscrições abertas 
para três cursos de qualifi-
cação. O cadastro pode ser 
realizado de forma online 
até terça-feira. São 60 vagas 
no total e as aulas também 
ocorrerão à distância por 
meio do Microsoft Teams.

A formação “Higiene na 
Manipulação de Alimentos” 
será ministrada entre os 
dias 10 e 14 de maio, das 
9 às 13 horas. O conteú-
do programático do curso 
compreende tópicos como 
segurança de alimentos, 
perigos nos alimentos, boas 
práticas, entre outras práticas 
e procedimentos. A carga 
horária da qualificação é de 
20 horas, sendo 16 horas 
ministradas pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e quatro 
horas pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae).

Já a segunda formação, 
“Converta suas Vendas Criando 
uma Experiência de Com-
pra”, é direcionada para 
microempreendedores ou 
pessoas que queiram de-
senvolver o ofício. As aulas 
ocorrerão de 10 a 14 de maio, 
das 18 às 22 horas. Neste 
curso, os alunos poderão 
aprender sobre o conceito 
de experiência de compra, 
principais reclamações de 
consumidores do varejo, 

elementos da experiência 
de compra, entre outros 
aspectos. A carga horária 
segue o mesmo esquema da 
divisão de 20 horas entre 

Senac e Sebrae.
Para finalizar, a terceira 

qualificação será a “Venda 
melhor com Técnicas Con-
sultivas”, que terá as aulas 

ministradas entre os dias 
11 de 18 de maio, das 18 
às 22 horas. Entre os pon-
tos que serão aprendidos, 
está tipos de vendas, venda 

empurrada versus venda 
focada nas necessidades do 
consumidor, perfil e postura 
do vendedor-consultor, etc. 
A carga horária também é 
padrão.

A prefeita de Ferraz, 
Priscila Gambale (PSD), 
destacou o empenho do 
Desenvolvimento Econômi-
co municipal na busca por 
recursos e ferramentas que 
possam ajudar na retomada 
pós-pandemia. “Eu tenho 
visto muito mais do que 
boa vontade, mas muito 
trabalho, muito esforço da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento justamente na busca 
por alternativas que possam 
alavancar nossa cidade no 
pós-pandemia. A gente espera 
que os munícipes aproveitem 
estas oportunidades e que 
consigam ter uma retomada 
de sucesso”, disse Priscila.

O link para a inscrição 
pode ser encontrado no site 
oficial da Prefeitura (http://
ferrazdevasconcelos.sp.gov.
br/), nesta notícia.

Todos os três cursos serão realizados à distância, por meio da internet

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

O prefeito de Itaquaque-
cetuba, Eduardo Boigues 
(PP), participou na tarde 
da quarta-feira passada da 
videoconferência que apresen-
tou os novos procedimentos 
para emissão da Nota Fiscal 
Eletrônica de Serviços e 
para o processo de transição 
para o sistema “Via Rápida 
Empresa – VRE”, que serão 
disponibilizados a partir de 
maio. O evento também 
contou com a participação 
de contadores, empresários, 
servidores, além do público 
em geral.

Trata-se de um sistema in-
tegrado que permite abertura, 
alterações e encerramentos 
de empresas de modo sim-
plificado, sem burocracias. 
Em termos gerais, trata-se 
de um sistema integrado que 
permite abertura, alterações 
e encerramentos de empresas 
de modo simplificado, sem 
burocracias. O referido serviço, 
portanto, integrará órgãos 
como o Corpo de Bombeiros, 
a Vigilância Sanitária e a 
Companhia Ambiental do 

Itaquá vai passar por 
desburocratização

Emissão de documentos

Estado (Cetesb).
Eduardo Boigues parabe-

nizou a equipe de servidores 
responsáveis por tais iniciativas 
que, num futuro próximo, 
possibilitará o enxugamento 
do fluxo operacional. “Com 
novos procedimentos, haverá 
a redução de tempos e custos, 
o investimento em novas 
ferramentas de gestão, a pro-
moção de melhores meios de 
comunicação entre equipes, 
a eliminação do excesso de 
documentos, entre outras 
ações que garantirão maior 
controle e segurança dos 
processos públicos muni-
cipais”, apontou o prefeito..

A Prefeitura de Guararema, 
lançou na quarta-feira, a 
Cartilha de Cuidados com 
a Saúde Mental Durante a 
Pandemia da Covid-19. O 
documento, que está disponí-
vel no site guararema.sp.gov.
br, traz informações sobre 
os sintomas das principais 
doenças, tratamentos e onde 
buscar ajuda.

A cartilha apresenta quais 
patologias são mais comuns, 
como por exemplo a ansie-
dade e depressão. Além de 
explicar os sintomas físicos 
e emocionais, o documento 
mostra ações que podem 
reduzir os efeitos negativos 
das doenças.

“Iniciativas como a car-
tilha de saúde mental são 
extremamente importantes 
neste período de pandemia. 
O documento se torna um 
aliado ao equilíbrio emocional”, 
explicou a coordenadora da 
Saúde Mental de Guararema, 
Jéssica Falco.

Guararema  
lança cartilha 
online sobre 
saúde mental  

Pandemia

Trata-se de um 
sistema integrado 
que permite 
abertura, alterações 
e encerramentos de 
empresas

O cadastro pode ser 
realizado de forma 
online até terça-
feira. São 60 vagas 
no total
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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 166 mortes 
por coronavírus em Suzano

Na comparação com abril do ano passado, o aumento entre os meses foi de 1.000; na ocasião foram 15 óbitos

PANDEMIA

O número de óbitos pelo 
coronavírus (Covid-19) em 
Suzano cresceu 1.000% em 
abril deste ano, na compa-
ração com o mesmo período 
de 2020. No ano passado, 
com 15 óbitos registrados 
em abril, o governo do 
Estado decretou quarente-
na e fechou os comércios. 
Agora, com um acumulado 
de 166 mortes no mês, a 
cidade segue avançando 
nas flexibilizações do Plano 
São Paulo.

Os dados foram con-
tabilizados com base na 
atualização diária fornecida 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento 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, 

Suzano registrava 142 casos 
confirmados e 15 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, completa-
mente anestesiados pelo alto 
número de mortes diárias, o 
relaxamento é geral. Entre 
1° e 30 de abril deste ano, 
Suzano acumulou 2.960 
casos confirmados e 166 
óbitos. Os altos números 
foram naturalizados e nem 
metade da população prati-
cou 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 
Suzano também é grave. 
Em Mogi das Cruzes os 
óbitos por Covid-19 cres-
ceram mais de 670% no 
comparativo com o mesmo 
período do ano passado. De 

239 casos confirmados e 20 
mortes registradas em abril 
de 2020 para 1.030 novas 
infecções e 154 falecimentos 
no último mês.

Também com números 
altos, Itaquaquecetuba re-
gistrou 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 2.960 casos confirmados ante os 142 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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Mais de 167 mil motoristas

estão em débito com a Fazenda

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

ALTO TIETÊ

A Secretaria de Estado 
da Fazenda e Planejamento 
aguarda o pagamento de  
R$ 127.254.790 referentes ao 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
de 167.806 motoristas do G5, 
as cinco cidades com maior 
população no Alto Tietê. 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 números apontam 
que 230.703 motoristas 
na região já quitaram seus 
impostos.

Entre as cidades, Suzano é a 
segunda em volume de saldo 
devedor do IPVA, à frente 
de Itaquaquecetuba, Ferraz 
de Vasconcelos e Poá, atrás 
apenas de Mogi das Cruzes. 
Segundo a Secretaria da 
Fazenda, são aguardados  
R$ 28.399.228 em pagamento 
do imposto pelos 36.959 

Município recebe em repasse do IPVA 40% do valor total arrecadado pelo Estado

motoristas de Suzano.
Em contrapartida, 50.502 

proprietários já quitaram 
suas obrigações com o Es-
tado. A quantidade corres-
ponde a R$ 28.021.685 de 
repasse proporcional à que 
a cidade tem direito. De 
todo o valor arrecadado pelo 
Estado, 20% são destinados 
para o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) e o 
remanescente é repartido 
em duas partes, sendo uma 
para o Estado e a outra ao 
município de registro do 
veículo.

“A quota-parte estadual vai 
compor o orçamento anual 
e, dessa forma, destina-se às 

diversas áreas de atuação do 
Estado, dentre as quais, a 
saúde, a educação, a segurança 
pública e a infraestrutura”, 
explicou a Secretaria da 
Fazenda.

 Dentre as cinco cidades 
analisadas, Mogi tem o maior 
saldo devedor: R$ 49.967.089. 
O volume é referente aos 
60.986 proprietários que 
ainda não pagaram o IPVA 

de seus veículos. No entanto, 
97.608 já quitaram os valo-
res, resultando em repasses 
da quota-parte no valor de 
R$ 62.172.112.

Em Itaquá, 37.566 

proprietários de veículos 
ainda estão em débito com 
o Estado, totalizando um 
montante de R$ 25.251.896, 
enquanto que 43.072 já pa-
garam suas parcelas dentro 
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 motoristas 
poaenses estão em débito com 
a Secretaria da Fazenda 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 repassados de quota-parte.

Thamires Marcelino
Mogi News/Arquivo

Do total de 
proprietários de 
veículos, mais de 
230 mil já efetuaram 
o pagamento

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 Artesanato, 
Auxiliar Administrativo, 
Confecção de peças em 
crochê, Violão Básico e 
Técnicas de Oratória não 
têm limite de idade. Para os 
demais (Manicure e Pedicure, 
Gastronomia e Designer de 
Sobrancelhas), é preciso ter 
acima de 18 anos.  

A plataforma oferece ao 
todo 112 opções de cursos, 
que podem ser feitos de 
acordo com o tempo e a 
organização dos alunos. 
Não há limite de vagas. A 
relação completa de cursos 
está disponível no Portal da 

Online e gratuitos

Secretaria de Educação.
O link para as inscrições 

com a relação completa 
dos cursos é  https://bit.ly/
CRESCER_EAD

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

As 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 relacionamento. 
A nova plataforma é integra-
da, possibilitando uso dos 
dados para personalizar o 
atendimento, atender as 
necessidades e expectativas 
de cada cliente, com novas 
funcionalidades.

A partir de agora, o cliente 
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 
geral do imóvel, ou RGI, 
como acontece atualmente, e 
passará a ser cadastrado por 
seu CPF ou CNPJ, facilitando, 
por exemplo, mudanças de 
titularidade.

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 Metro-
politana, se dará na região 
Leste, nos municípios do Alto 

Tietê, entre outras regiões.

Atualização
 A Sabesp ressaltou a 

importância de os clientes 
manterem seus dados atuali-
zados. Para isso, no caso de 
pessoas físicas e jurídicas, 
basta 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 
celulares iOS e Android), 
pessoas 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 telefones 
0800 011 9911 (Grande SP) 
ou 0800 055 0195 (Litoral 
e Interior). As ligações são 
gratuitas e para consultas e 
solicitação de serviços, acesse 
a nova Agência Virtual https://
agenciavirtual.sabesp.com.br

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



cidadesDomingo, 2 de maio de 2021 7portalnews.com.br

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
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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.
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Responsável por trans-
formar o mercado brasilei-
ro de picapes ao apresentar 
para o consumidor o con-
ceito de Sport Utility Pick-
-up (SUP) – que combina 
o conforto e dirigibilidade 
de um SUV com a força, a 
robustez e a praticidade de 
uma picape com a capaci-
dade para cinco pessoas e 
uma tonelada de carga to-
tal – a Fiat Toro passa por 
sua mais importante evo-
lução desde o lançamen-
to, em 2016.

Modelo único em seu 
segmento por servir ao 
trabalho e ao lazer, com 
tamanho ideal para uma 
picape urbana e custo-
-benefício muito favorável 
diante de concorrentes de 
porte maior, a Fiat Toro foi 
a escolha de quase 300 mil 
clientes até o momento.

Esse resultado colocou 
rapidamente a picape na 
segunda colocação em ven-
das do Brasil, atrás ape-
nas da Nova Fiat Strada, 
líder de sua categoria há 
23 anos. Isso faz da Fiat a 
maior vendedora de veí-
culos do gênero e a marca 
que mais entende o consu-
midor de picape em terri-
tório nacional. Com a che-
gada da Toro ao mercado, 
a Fiat, que detinha 33,1% 
de market share de todo o 
segmento em 2015, pas-
sou para 55,1% atualmen-
te. Isso significa que uma 
em cada duas picapes de 
todas as categorias comer-
cializadas no país saem das 
concessionárias da marca 
ítalo-brasileira.

Em sua primeira reno-
vação, a Fiat encontrou um 
desafio bastante particular 
ao atualizar um modelo tão 
singular. Apoiada em pes-
quisas de clientes e exten-
sos estudos de tendência, 
a marca desenvolveu seu 
novo veículo sobre qua-
tro pilares: Design, Per-
formance, Conectivida-
de e Tecnologia.

Referência em design 

FIAT

Toro passa pela primeira grande 
mudança desde o lançamento
Picape ganhou as ruas do país em 2016 e desde então se tornou um sucesso de vendas entre os brasileiros

Suplemento
automotivo
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Fiat Press

A frente do veículo mudou bastante em relação ao antecessor, mas o jeito de invocado ainda permanece como característica

Além da remodelação da parte externa, o interior do carro também recebeu gama de melhorias

que vai além de seu seg-
mento, a Nova Fiat Toro 
traz um desenho ainda 
mais moderno na diantei-
ra, que inclui o Logo Script 
e a Fiat Flag, novo capô, 
grade, rodas e bullbar in-
tegrado ao para-choque. A 
picape também ganhou in-
terior completamente re-
novado, com novo painel 
de instrumentos e conso-
le central. A mudança per-
mitiu quase dobrar para 26 
litros a capacidade de ar-

mazenamento dos porta-
-objetos.

Uma das novidades mais 
notáveis da picape diz res-
peito à performance. A 
Nova Fiat Toro estreia o 
motor turbo flex mais mo-
derno, potente e de maior 
torque produzido no Bra-
sil. São 185 cavalos e 270 
Nm de torque com eta-
nol. Traz ainda versões 
com motor flex aspirado 
e diesel, com câmbio au-
tomático de 6 ou 9 mar-

chas. Para uso urbano ou 
fora de estrada, com tra-
ções 4x2 ou 4x4. Um veí-
culo que permite atender 
todos os gostos e necessi-
dades de transporte, tra-
balho ou lazer, proporcio-
nando prazer na direção 
como poucos veículos no 
mercado.

O futuro já chegou para 
a Nova Fiat Toro. Tanto que 
a picape, no quesito conec-
tividade, passa a oferecer 
carregador de smartpho-

ne sem fio, uma nova cen-
tral multimídia de até 10,1” 
posicionada na vertical e 
uma plataforma comple-
ta de serviços conectados 
inédita no mercado brasi-
leiro. De forma remota e 
com toda a conveniência, 
o usuário passa a contar, 
na palma da mão com seu 
celular, por exemplo, com 
serviços de manutenção, 
segurança e emergência, 
navegação, assistência vir-
tual e entretenimento no 
veículo com Wifi dedica-
do, em uma experiência 
totalmente imersiva para 
o cliente. Tudo isso viabi-
lizado pela parceria com 
a TIM Brasil, líder em co-
bertura 4G e com a maior 
rede de Internet das Coi-
sas (IoT) no país. A par-
ceria com a TIM Brasil 
foi anunciada no final de 
outubro de 2020, e inclui 
o fornecimento de eSIM, 
chip virtual para acesso à 
internet, habilitando a na-
vegação e a experiência do 
usuário dentro do veículo, 
ampliando a experiência 
de conectividade com con-
teúdo e qualidade.

A picape também ganhou 
itens de tecnologia que a 
colocam em um patamar 
de destaque diante inclu-
sive de veículos de maior 
porte no segmento. Um de-
les é o Sistema Avançado 
de Assistência ao Condu-
tor (ADAS) com frenagem 
autônoma de emergência, 
aviso de mudança de fai-
xa e comutação automáti-
ca dos faróis, equipamen-
to de auxílio ao motorista 
que oferece mais confor-
to na condução e, princi-
palmente, segurança para 
condutor e passageiros. Há 
ainda faróis Full LED, sis-
tema de iluminação frontal 
100% em LED que melhora 
em 30% a performance dos 
faróis, e Cluster Full Digital 
7’’. Conteúdo de série em 
todas as versões, o painel 
de instrumentos 100% di-
gital com tela TFT propor-
ciona uma melhor visua-
lização das informações 
com imagens e mensa-
gens completas.

Está claro que a Nova Toro 
ficou muito mais atraente 
para se comprar. E para 
mantê-la não será dife-
rente pois o pós-vendas é 
outro aspecto que evoluiu 
significativamente. Para as 
versões com o novo mo-
tor Turbo 270, o pacote 
das três primeiras revisões 
tem o valor mais compe-
titivo do segmento, cus-
tando menos até do que 
na atual Fiat Toro 1.8. A 
Mopar trabalhou igual-
mente forte para oferecer 
a maior lista de acessórios 
entre todas as picapes. Há, 
por exemplo, novos estri-
bos, tapetes, santoantonio 
e até uma capota rígida de 
caçamba, de alumínio, 
que pode ter acionamen-
to elétrico.

A linha 2022 da Nova Fiat 
Toro é composta por nove 
versões e estará na rede de 
concessionárias da marca, 
composta por cerca de 520 
lojas em todo o Brasil, a 
partir de 15 de maio.
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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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