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HONDA CR-V
VENDAS DO 
SUV JAPONÊS 
JÁ COMEÇARAM

Está é a quinta geração do 
veículo, que é montado nos 
Estado Unidos e vem para o 
Brasil por meio de importação
Autonews,página 11

Emissão de gás do efeito 
estufa cai 2,5% em Suzano
Em 2018, a emissão de dióxido de carbono foi de 864 mil toneladas, ao passo que em 2017 foi de 887 mil toneladas

Suzano foi a cidade que mais 
emitiu dióxido de carbono (CO2) 
entre as cinco mais populosas do 
Alto Tietê (G5). No levantamento 
do Observatório do Clima, com ano 
base de 2018, o município foi res-
ponsável pela emissão de mais de 
860 mil toneladas do principal gás 
causador do efeito estufa. Filtrando 
as emissões por setor, é possível ve-
rificar que a principal liberação dos 
gases é proveniente da geração de 
energia, são 624 mil toneladas emi-
tidas pela queima de combustíveis. 
A menor parcela ficou com o setor 
mudanças de uso da terra, 13 mil 
toneladas, e agropecuária, com 6  
toneladas. Cidades, página 6

Salário

Antecipação  
do 13º aquece  
a economia
Cidades, página 7

Poá

GCM flagra soltura de balões 
em rua do Jardim São José

Objeto foi apreendido e levado para a delegacia, grupo 
foi detido e prestou depoimento. Cidades, página 3
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O Centro de Convivência da 
Melhor Idade (CCMI) Maria Pi-
coletti elaborou um painel co-
memorativo para o Dia das Mães.  
Cidades, página 3

Suzano

CENTRO DO 
IDOSO FAZ 
HOMENAGEM 
AO DIA  
DAS MÃES

DIA DAS MÃES

Filhos e filhas 
compartilham 
histórias. p4

Homenagem pode ser observada da rua Benjamin Constant, 1.375, onde está instalado o CCMI

MAURÍCIO SORDILLI/SECOP SUZANO
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 �Emprego em Arujá

O Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) de Arujá, unidade da Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, está com vagas de emprego 
para diversas áreas. São oportunida-
des para a população. Em decorrência 
da pandemia de Covid-19, os currículos 
devem ser enviados por meio do site 
Arujá Emprega ( http://servicosonline.
prefeituradearuja.sp.gov.br/servicoson-
line/arujaemprega/) Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone 
da unidade ou WhatsApp 4653 4057.

 �Repercutindo

A Lei 5.280/2021 do vereador Marcel 
da Ong, publicada no Diário Oficial em 
15/04/2021, já  repercute em toda a 
região do Alto Tietê, a lei obriga que o 
condutor ao atropelar um animal, ve-
nha prestar socorro ao mesmo. Muitos 
vereadores já estão solicitando o pro-
jeto de lei para implementar em seus 
municípios.

 �Vacinados de Poá

O município de Poá atingiu nesta quarta-
-feira (05/05), a marca de 10 mil poaen-

ses totalmente imunizados contra o 
novo coronavírus (Covid-19). Segundo 
o diretor do departamento, Leonardo 
Barbosa Garcia, o número é expressivo 
e representa a diminuição dos efeitos 
da doença na cidade. No total, a cida-
de já realizou 27.589 aplicações, sendo 
17.532 da 1ª dose e 10.057 da 2ª dose.

 �Doação em Itaquá

O Fundo Social de Solidariedade do 
município de Poá recebeu nesta quin-
ta-feira, a doação de alimentos dos ór-
gãos das cidades vizinhas de Suzano e 
Itaquaquecetuba. A Secretária Munici-
pal de Assistência e Desenvolvimento 
Social, Patrícia Batista, recebeu de Ita-
quaquecetuba 50 cestas básicas. Já do 
município de Suzano, foram enviados 
231 quilos de alimentos.

 �Maria da Penha em Libras

A Patrulha Maria da Penha de Suzano 
realizou na última semana um aten-
dimento a uma vítima de maus tratos 
com deficiência auditiva. Para colher o 
depoimento e manter diálogo com ela, 
os guardas contaram com o auxílio de 
uma agente que tem conhecimento em 
Língua Brasileira de Sinais (Libras).

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

De novo, na pandemia

E
sta celebração de Dia das Mães será 
a segunda seguida que ocorre no 
decorrer da pandemia de coronaví-
rus (Covid-19), mas, diferente da do 

ano passado, desta vez as lojas poderão rece-
ber clientes para poder comprar o presente 
para a mamãe ou levar a rainha do lar para 
almoçar fora, isso é, observando as medidas 
de restrições, como higienização e limite de 
pessoas dentro de um mesmo estabelecimen-
to. De qualquer maneira, não é incorreto dizer 
que, no Alto Tietê, o comércio deve sorrir um 
pouco mais neste ano do que na celebração 
ocorrida em 2020.

Outro fator que ajuda a melhorar este do-
mingo é que boa parte das mães, e pais tam-
bém, já receberam a primeira dose, ou o ciclo 
completo, da vacina contra a Covid, logo, mui-
tos filhos e filhas poderão fazer a visita hoje. 
Enfim, esta data promete ser melhor do que 
o ano passado.

Mas há algumas ponderações que devem 
ser feitas. Muitas mães acabaram sucumbin-
do à doença. No ano passado, o número de 
mortes nesta mesma época ainda era muito 
baixo, não que não assustasse a população, 

tanto que comércio e serviços estavam pra-
ticamente fechados em razão da pandemia e 
muitos moradores do Alto Tietê respeitavam 
mais o isolamento social.

Passado um ano, esse distanciamento pra-
ticamente não existe mais e a maioria dos es-
tabelecimentos está aberta. 

Muitos filhos e filhas não terão o direito 
de passar o dia ao lado das mães porque elas 
não resistiram aos avanços da doença, e isso 
deve ser levado em conta. Por causa da fal-
ta de políticas públicas mais robustas e ou-
sadas, como a aquisição de vacinas contra a 
Covid-19, mesmo antes da aprovação pelos 
órgãos reguladores, estratégia adotada por 
países mais bem governados do que o nos-
so, o Dia das Mães não existirá, ficará apenas 
na lembrança. 

O que é preciso ficar claro é que a pan-
demia não acabou e está longe de estar con-
trolada. A vacinação no ritmo atual é lenta e 
por vezes tem que ser suspensa por falta de 
insumos para a fabricação da imunização, 
portanto, por mais que o Dia das Mães deste 
ano seja melhor do que o do ano passado, os 
cuidados e proteção não devem ser ignorados.

FÁBIO MIRANDA

Semana do Natal, visita 
à cadeia pública para distri-
buição, aos encarcerados, de 
guloseimas acompanhadas 
de literatura cristã. Numa 
das celas, disputando o es-
paço com muitos, um preso, 
encostado à grade, segredou-

-me o desejo de possuir a 
caixa de papelão que levava 
os confeitos, após a distri-
buição. Intrigado, pergunto: 

“Para quê?” Respondeu-me: 
“Cela cheia, amigo, sem nada 
para fazer uma caixa dessas é 
uma preciosidade em nossas 
mãos, um meio de ocupar o 
tempo e evitar a loucura da 
ociosidade”.

Domenico De Masi, soció-
logo italiano, autor de suces-
so de livro O Ócio Criativo, 
esta confinado em casa, como 
milhões de pessoas, abriga-
do da pandemia. Lendo e 

O ócio depressivo

ARTIGO
José Mauro Jordão

refletindo sobre o momen-
to, afirma que o coronavírus 
mostra que podemos viver 
bem consumindo menos e 
pensando mais.

Então, vamos adotar a fi-
losofia do menino lobo Mo-
gli, o urso Baghera e Baloo: 

“Somente o necessário/ O 
extraordinário é demais/ Eu 
digo o necessário/ Somente 
o necessário/ Por isso é que 
essa vida/ Eu vivo em paz”.

Temos de privilegiar o es-
sencial como também apro-
veitar do ócio para crescer 
culturalmente e espiritual-
mente: lendo bons livros, 
meditando na Palavra de 
Deus, ouvindo boa músi-
ca, passando o tempo com 
jogos educativos e trabalho 
manual criativo, escolhen-
do programas inteligentes 
na TV, dialogando com pes-

soas mais cultas pela comu-
nicação falada ou escrita. De 
Masi comenta que antes da 
pandemia tínhamos muito 
espaço à nossa disposição e 
pouco tempo para usufruir 
dele, assoberbados por mil 
compromissos muitos dos 
quais inúteis e sem sentido.

Deixamos de ser senhor 
para se tornar escravo do tem-
po. “Portanto”, diz o apóstolo 
Paulo, “vede prudentemente 
como andais, não como nés-
cios, e, sim, como sábios, re-
mindo o tempo, porque os 
dias são maus”. Efésios 5: 
15-16. A efetividade do ser 
humano o faz alcançar suas 
metas de produtividade, po-
rém, a sua escassa produção 
emocional de afetividade o 
tem levado à escura solidão, 
causa do ócio depressivo. Vi-
ver com afeição lança fora a 
amargura do coração.

 josemaurojordao@gmail.com

CHARGE

José Mauro Jordão é médico.
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Centro de convivência do idoso 
faz homenagem ao Dia das Mães

Um painel comemorativo foi produzido pelas alunas de origami da equipe Lian Gong e pode ser vista da rua

SUZANO

O Centro de Convivência 
da Melhor Idade (CCMI) 
Maria Picoletti elaborou um 
painel comemorativo para 
o Dia das Mães, celebrado 
hoje. A homenagem, pro-
duzida por alunas do grupo 
de Origami e da equipe do 
Lian Gong de Suzano, está 
disponível para apreciação 
dos transeuntes que pas-
sam pela entrada do órgão 
público, na rua Benjamin 
Constant, 1.375, no centro, 
até semana que vem.

A obra foi elaborada por 
seis alunas e membros da 
equipe da ginástica oriental, 
respeitando o distanciamento 
e as medidas de segurança, 
na própria sede do centro. 
Para complementar os origa-
mis da exposição, as alunas 
montaram uma árvore com 
enfeites feitos em CD e com 
as dobraduras.

Além da homenagem a 
todas as mães suzanenses, a 
equipe desenvolveu um painel 
de fotos com a retrospectiva 
das ações do CCMI e do 

Lian Gong em 2020, uma 
forma de celebrar, mesmo 
à distância, todo o trabalho 
feito pelas equipes em prol 
dos idosos da cidade.

A exposição é montada 
todos os dias na entrada do 
CCMI e guardada no interior 
da instituição no período 
da tarde, para o tempo não 
danificar o trabalho das 
alunas. Na oportunidade, as 
atividades foram acompa-
nhadas pela coordenadora 
do Lian Gong Suzano, Sônia 
Kudeken.

Segundo a coordenadora 
do CCMI, Adelaide Fischer, 
desde o início da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
o centro tem trabalhado 
para atender todos os ido-
sos, principalmente os que 
moram sozinhos e mais têm 
sofrido com o isolamento.

“Desde o ano passado, o 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) e a primeira-dama La-
rissa pediram que a equipe 
do Centro de Convivência 
entrasse em contato com os 

idosos que frequentavam o 
local, para que analisássemos 
se estavam bem, precisando 
de algum mantimento, se 
precisavam de cuidados 
médicos e garantindo esse 
isolamento seguro a todos. 

Mesmo à distância, o tra-
balho em prol dos idosos 
tem sido intenso”, destacou 
Adelaide.

Para a dirigente do Serviço 
de Ação Social e Projetos 
Especiais (Saspe), a primeira-

-dama Larissa Ashiuchi, trazer 

esse projeto de atividades 
aos alunos do centro, tor-
nando o isolamento menos 
solitário foi muito positivo 
aos envolvidos. “O distan-
ciamento social teve efeitos 
sobre todos nós.  Muitos dos 
idosos que frequentavam o 
centro moravam sozinhos, 
tendo como único contato 
as atividades realizadas no 
centro. Cuidar dos nossos 
idosos vai muito além, é 
zelar por quem tanto já fez 
por nós”, emocionou-se a 
primeira-dama.

3 anos do CCMI

No último mês de abril, 
o Centro de Convivência da 
Melhor Idade Maria Picoletti 
completou 3 anos de atuação 
pelos idosos suzaneses. O 
órgão tem mais de 2,5 mil 
idosos cadastrados, tendo 
ofertado anualmente mais 
de 50 atividades e alcançado 
mais de 30 mil pessoas.

Obras foi elaborada por seis alunas e membros da equipe de ginástica oriental

Maurício Sordilli/Secop Suzano

GCM de Poá flagra soltura 
de balões no Jd. São José

Durante patrulhamento 
preventivo na rua Jorge Tomé, 
no bairro Jardim São José, a 
equipe de Ronda Ostensiva 
Municipal (Romu) da Guarda 
Civil Municipal (GCM) de Poá 
flagrou uma suposta soltura 
de balão que tinha acoplado 
uma grande quantidade de 
fogos de artificio. Também 
foi encontrado um maçarico 
e outros acessórios utiliza-
dos para esta finalidade. A 
ocorrência foi na noite de 
quinta-feira.

Durante a ação, 20 pes-
soas envolvidas no crime 
foram surpreendidas pelos 
agentes da GCM. Houve 
tentativa de fuga do grupo 
pela mata, que deixaram o 
material para trás, porém 
dois deles acabaram detidos 
pela guarnição.

Os suspeitos foram en-
caminhados à Delegacia de 
Polícia de Itaquaquecetuba, 
onde ficaram à disposição da 
Justiça, conforme o artigo 42 
da Lei de Crimes Ambientais, 
que classifica como infração 

Rua Jorge Tomé

legal a fabricação, venda, 
transporte ou soltura de 
balões que possam provocar 
incêndios, tanto florestais 
como urbanos. Tais crimes 
têm a pena prevista de um a 
três anos de prisão ou multa.

“É um crime ambiental 
e a Guarda Civil Munici-
pal (GCM) está atuante 
nesta área também, desde 
que a prefeita Marcia Bin 
autorizou a corporação a 
fiscalizar crimes ambientais. 

Por isso, parabenizo a pre-
feita pela iniciativa, assim 
como a secretária Marlene 
Sant’Anna (Segurança Ur-
bana) o comandante da 
GCM, Alexandre Guarnieri, 
e a sub-comandante Diana 
Freire pelo belíssimo traba-
lho que estão realizando em 
prol da segurança pública”, 
afirmou Claudete Canada, 
secretária de Meio Ambiente, 
Recursos naturais e Serviços 
Urbanos.

Ocorrência foi na noite da quinta-feira passada

Divulgação/Secop Poá

esPEra!
AFOme

nÃO
Contribua com o 

Mogi Contra Fome

Doe alimentos, produtos de 

higiene, medicamentos, 

insumos ou serviços gerais.

saiba mais em:

mogicontrafome.com.br

Para doar, cadastre-se no e-mail:

querodoar@pmmc.com.br
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Filhos compartilham 
diferentes histórias 
neste Dia das Mães
O Mogi News reuniu relatos de filhos que perderam os pais, que se 

recuperam da doença e que se orgulham de quem atua na linha de frente

EFEITOS DA PANDEMIA

E
ste é mais um Dia das Mães a ser comemorado de 
maneira cautelosa, mantendo as restrições para conter 
a Covid-19, afinal, o vírus ainda assola o país, que 

soma mais de 400 mil óbitos pela doença. Para que a data 
não seja esquecida, filhos programam comemorações a 
distância e, os que ainda moram com suas mães, preparam 
o tradicional almoço de domingo.

Por outro lado, existem também os filhos que enfrentam 
o estado de luto pela perda de suas mães para a Covid-19. 
Sem comemorações, hoje será um dia para relembrar os 
momentos de alegria e aprendizado ao lado daquelas que os 

Textos: Thamires Marcelino

Arquivo Pessoal

deram à vida. Em todo o Alto Tietê, houve mais de 3,6 mil 
vidas perdidas pela doença viral desde o início da pandemia.

Há ainda os filhos que enfrentaram a doença junto com 
as mães e retiraram do período de recuperação diversos 
aprendizados que devem ser levados por toda a vida. 
Aprender a valorizar cada vez mais aquela que deixa a 
própria saúde de lado para cuidar dos filhos; aquela que 
se dispõe a ajudar de todas as maneiras e em quaisquer 
circunstância é uma das maiores lições.

Embora este ainda seja um ano de muita tristeza como 
o foi o ano passado, famílias que se recuperaram juntas 
da doença entenderam que, apesar dos conflitos, é neces-
sário amar.

H
oje é uma data 
em que diversos 

filhos lidam não 
só com a ausên-
cia das reuniões 
em família como 
de suas próprias 
mães que, apesar 
de todos os cuida-
dos e tratamentos, 
foram vítimas da 
Covid-19. Em 24 
horas, os três filhos 
de Lourdes Benedita 
de Melo e Geraldo 
Pedroso de Jesus, 
de 57 e 54 anos, 
entraram em luto 
pelas duas vidas 
perdidas.

Um de seus 
filhos, Rafael, de 32 anos, 
contou que os dois sempre 
faziam tudo juntos. “Neste 
momento de luto, a nossa 
forma de superar a ausência 
dos nossos pais tem sido a fé 
e a proximidade com Deus, 
que tem nos confortado”, 
explicou o autônomo que 
reside em Arujá.

Lourdes foi internada no 
dia 20 de abril e faleceu 
após quatro dias. Ela pre-
cisou ser intubada devido 
à gravidade da saúde, mas 
teve uma parada cardíaca no 
início do processo. No dia 
seguinte, Geraldo Pedroso 
precisou ser transferido de 
Arujá para Suzano, e também 
não resistiu às complicações 
do vírus.

“Este Dia das Mães vai ser 
muito doloroso, nós sempre 
nos reunimos para comemorar 
juntos. Os meus pais eram 

Filhos perdem mãe e pai
em intervalo de 24 horas

muito unidos, acredito que 
um não viveria sem o outro 
e isso também me conforta”, 
disse o filho Rafael.

Após a contaminação dos 
pais, que moravam sozinhos, 
os três filhos também se 
contaminaram, mas já estão 
recuperados da Covid-19. 
Rafael explicou que eles 
tomavam todas as medidas 
sanitárias necessárias e alertou 
a população dizendo que 

“todo o cuidado é pouco”.
“Psicologicamente, nós três 

estamos estáveis com toda 
esta situação, mas continuo 
aconselhando que as famílias 
sigam as recomendações para 
não contrair a Covid-19. Não 
fiquem visitando os seus 
parentes e cumpram todas 
as regras”, acrescentou. Este 
será o primeiro Dia das Mães 
sem a sua mãe e, mais do 
que isto, sem o pai também. 

A recuperação de uma 
doença, que para diver-

sas pessoas foi repentina e 
devastadora, tem reaproxi-
mado mães e filhos desde a 
chegada da pandemia. Ainda 
que a Covid-19 entristeça 
inúmeras famílias, os filhos 
que se recuperaram juntos 
às mães puderam retirar 
ensinamentos que levarão 
para toda a vida, como é 
o caso do estudante Rafael 
Barros dos Santos Pereira, 
de 22 anos.

Mesmo quando ambos 
estavam em tratamento con-
tra a Covid-19 com muitos 
sintomas, Sueli, de 41 anos, 
manteve os cuidados e atenção 
de mãe para filho. Por muitas 
vezes, conforme explicou 
Rafael, ela colocava a saúde 
e bem estar de seus filhos 
acima da própria saúde.

“Se eu precisasse de al-
guma coisa, por mais que 

Período de recuperação da Covid 

desperta ensinamentos eternos

estivéssemos cansados, ela era 
sempre a primeira a levantar 
para me atender. Aprendi 
que mãe não é apenas um 
título, mas sim alguém que 
realmente me ama e está 
disposta a cuidar de mim 
mesmo não estando bem”, 
agradeceu o estudante.

Outro aprendizado neste 
período de recuperação da 
Covid-19 foi a importância 
em valorizar as pessoas que 
estão por perto em todos 
os momentos, sejam eles 
bons ou ruins. Para Rafael, 
uma dessas pessoas foi sua 
avó que, mesmo longe, não 
deixou de prestar apoio a 
toda a família.

“Minha avó não podia ir 
na minha casa para não 
contrair o vírus, mas ela 
sempre enviava comidas e 
quaisquer outras coisas que 
precisássemos. Durante os três 
períodos do dia ela também 

enviava mensa-
gens perguntando 
como estávamos”, 
acrescentou.

Além dele e de 
sua mãe, sua irmã 
e seu pai também 
contraíram o vírus. 
Apesar da pouca 
idade e uma vida 
saudável, Rafael 
passou dias inter-
nado e recebendo 
oxigenação artificial. 
Isso ocorreu devido à 
doença desencadear 
as crises de asma 
que acometiam o 
estudante desde 
pequeno.

E
m meio aos 
conflitos que 

podem surgir como 
consequência de 
um longo perío-
do de convivência 
no mesmo lugar, 
algumas famílias 
têm aproveitado 
o momento para 
trocar experiências. 
Com o trabalho 
remoto, os pais 
e irmãos da pro-
fessora de Artes, 
Graziele Barbosa da 
Silva, estão não só 
trocando boas risa-
das como também 
têm compreendido 
melhor o trabalho 
um do outro.

Além de Graziele, a mãe 
Juslenni Yonni e a irmã 
Denise estão trabalhando 
em casa, assim como os 
seus dois irmãos. Para elas, 
este tem sido um momento 
único, que a família não 
havia vivenciado antes.

“Outro momento em que 
nos víamos era no fim do dia, 
mas geralmente estávamos 
cansados, então a troca em 
família acontecia mais pelo 
WhatsApp e quando não 
tínhamos compromissos”, 

Quarentena e atividade 
remota aproximam familiares

explicou a professora.
Em comemoração ao 

Dia das Mães deste ano, 
os filhos pretendem criar 
uma programação diferen-
te, mantendo os cuidados 
contra a Covid-19. “Além 
de um almoço em família, 
provavelmente vamos fazer 
alguma coisa fora do co-
mum, para sair da rotina. 
Assistir um filme juntos 
e fazer chamada de vídeo 
com minha avó ou tios para 
matar a saudade são algumas 
opções”, apontou Graziele.

A
s mães que 
atuam no setor 

da Saúde, embora 
já vacinadas contra 
a Covid-19, con-
tinuam seguindo 
todos os protocolos 
sanitários quando 
voltam para casa. O 
anseio em proteger 
os filhos de um vírus 
que é transmitido 
aceleradamente e 
pode ser fatal tem 
sido prioridade há 
mais de um ano.

Marly da Silva 
Benevides, mãe de 
Rafaela, atua como 
enfermeira e mesmo 
imunizada tem redobrado 
os cuidados sanitários. A 
estudante de Odontologia 
explicou que em alguns 
momentos a mãe preferiu se 
manter distante fisicamente 
mesmo em sua própria casa.

“Ela estava com medo de 
ser assintomática ou não 
sentir os sintomas do vírus 
por já ter se vacinado e acabar 
trazendo ele para casa, por 
exemplo”, disse a estudante. 
Para Rafaela, é desesperador 
saber que a própria mãe está 
mais vulnerável à doença.

Seu cuidado como filha 
ultrapassa as medidas de 
higienização. A estudante 

Orgulho de ser filha de uma
enfermeira na linha de frente

contou que ao longo do dia 
sempre se certifica de que a 
mãe está seguindo todos os 
protocolos contra a doença. 

“Toda hora eu mando mensa-
gens para ver como ela está, 
se está usando os EPIs de 
forma correta. Esse vírus é 
devastador”, lamentou.

Por este motivo, Rafaela 
apontou o quão necessário 
é dizer “eu te amo” e agra-
decer todos os dias pela 
saúde da família de cada 
um. Marly Benevides é seu 
grande orgulho porque, além 
de mãe, é também uma das 
profissionais na linha de 
frente contra a doença.

O casal Lourdes Benedita de Melo
e Geraldo Pedroso de Jesus

Sueli Barros dos Santos Pereira
ao lado do filho Rafael

Rafaela com a mãe, a enfermeira
Marly da Silva Benevides

Juslenni Yonni com as filhas
Denise e Graziele Barbosa

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal
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Suzano participa de entrevista 
da ONG Todos Pela Educação

Objetivo foi apresentar as boas práticas aplicadas pelo secretaria durante a pandemia de coronavírus na cidade

NA ÚLTIMA SEMANA

A Prefeitura de Suzano, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação, participou na 
última semana de uma entre-
vista com a Organização Não 
Governamental (ONG) Todos 
Pela Educação. O objetivo 
do encontro foi apresentar 
as boas práticas aplicadas 
na rede pública municipal 
desde o início do período 
de pandemia do coronavírus 
(Covid-19). A organização está 
colhendo relatos de todo o 
Brasil sobre boas ações deste 
segmento para futuramente 
produzir conteúdos sobre os 
casos de destaque.

Na ocasião, o chefe da 
pasta, Leandro Bassini, co-
mentou sobre sua carreira 
profissional e os inúmeros 
desafios enfrentados no co-
mando da pasta, como, por 
exemplo, a ampliação da 
infraestrutura das escolas para 
que elas tenham melhores 
condições para ensino. Os 
pontos principais da conversa 
foram as medidas tomadas 
pela administração municipal 

na formação continuada dos 
professores e os esforços para 
garantir o acesso ao ensino de 
todas as crianças suzanenses.

Bassini lembrou também do 
trabalho da prefeitura que foi 
reconhecido neste ano pelo 
Prêmio Educação Infantil: 
Boas Práticas de Professores 
Durante a Pandemia, reali-
zado pela Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal, com 
o apoio da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime) e da 
Fundação Itaú Social. No dia 
31 de março, três professoras 
suzanenses estiveram entre 
os cem vencedores da com-
petição nacional.

A iniciativa foi criada com 
o objetivo de promover vi-
sibilidade para profissionais 
da educação que reinventa-
ram suas formas de ensinar 
durante o período de fecha-
mento das unidades escolares. 
As professoras municipais 
implantaram dois projetos 
que estimularam a leitura e 
fortaleceram os laços entre 

crianças, familiares e escolas 
mesmo com aulas presenciais 
suspensas. 

Por fim, o secretário agra-
deceu o convite e elogiou o 
trabalho exemplar realizado 
pelo movimento, que sem-
pre se posiciona em prol da 
educação no Brasil para que 

o ensino seja democrático e 
acessível a todos. Segundo 
ele, a administração muni-
cipal está empenhada em 
dar apoio a todos os alunos, 
principalmente àqueles que 
têm dificuldades para acessar 
as plataformas virtuais.

“Sou um filho do ensino 

público, acredito nele e sempre 
luto por ele. Nesta semana, 
pude compartilhar tudo o que 
tem acontecido de positivo 
na área da educação muni-
cipal. Iniciamos a formação 
continuada dos profissionais 
da educação ainda em 2018 
e, desde então, este esforço 

tem dado resultados extrema-
mente positivos. Sempre nos 
empenhamos em estimular 
uma formação colaborativa 
no ambiente de trabalho e 
seguimos dando todo o suporte 
necessário aos professores e 
às crianças”, afirmou.

O chefe do executivo, Ro-
drigo Ashiuchi, agradeceu à 
ONG pelo reconhecimento 
e enalteceu o trabalho feito 
pela Secretaria Municipal de 
Educação. “Tenho um orgulho 
enorme de cada professor e 
de cada profissional da área, 
que, mesmo diante à pande-
mia, não mediram esforços 
para ajudar nossos alunos. 
Vocês são um orgulho para 
Suzano”, concluiu.

O Movimento Todos pela 
Educação foi fundado em 2006 
e é composto por figuras de 
autoridade e empresários de 
diversos setores da sociedade. 
A organização une forças 
para transformar o ensino 
no País e luta pelo direito à 
educação básica de qualidade 
para todos os cidadãos.

Secretário Leandro Bassini participou da entrevista durante a semana passada

Irineu Junior/Secop Suzano

Poá volta com as consulta 
odontológicas nas UBSs

As consultas odontológicas 
no município de Poá foram 
retomadas e, desde o início 
deste mês de maio, o agenda-
mento já está disponível em 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), além 
do Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO). Em 
virtude da pandemia do 
coronavírus (Covid-19), o 
atendimento é realizado 
em número reduzido, com 
restrições e todos os cuidados 
necessários para preservar 
a saúde do munícipe e dos 
profissionais que realizarão 
os procedimentos.

Segundo a coordenação 
de Saúde Bucal da secretaria 
de Saúde do município, os 
atendimentos odontológicos 
foram suspensos no início da 
pandemia. “Para esta reto-
mada preparamos diretrizes 
odontológicas que devem 
ser seguidas à risca. Serão 
feitos quatro consultas diárias 
agendadas, além de todas 
as urgências (dor de dente) 

Atendimento

que serão atendidas, soman-
do assim 80 atendimentos 
por mês em cada unidade”, 
explicou a responsável pelo 
setor, Juliana Pelini.

A secretária da pasta, 
Claudia Cristina de Deus, 
ressaltou que as consultas 
serão retomadas de acordo 
com o agendamento de cada 
unidade, para pacientes sem 
sintomas da Covid-19, dando 
prioridade para as pessoas 
que já estavam em tratamen-
to e gestantes. “Sabemos a 
necessidade da população, 
por isso estamos voltando 
aos poucos, priorizando a 
segurança, tanto dos profis-
sionais quanto dos pacientes, 
neste momento delicado de 
pandemia”, disse.

A gestante tem direito ao 
pré-natal odontológico com 
realização de procedimentos, 
quando necessários, a partir 
do segundo trimestre. “Vale 
ressaltar que a saúde bucal 
precisa ser priorizada por 
este público, pois doenças 
como cárie e gengivite podem 
evoluir e levar a complicações 
como parto prematuro, por 
exemplo”, enfatizou a coor-
denadora. Outros grupos 
prioritários também serão 
vistos de forma consciente 
evitando aglomerações.

Para realizar o agenda-
mento, o munícipe deve 
procurar a recepção ou a sala 
do dentista da unidade mais 
próxima da sua residência, 
munido do RG, cartão SUS 
e comprovante de endereço. 
Os atendimentos são de 
segunda a sexta-feira, das 
7h às 16h. “Lembrando que 
pacientes com sintomas da 
Covid-19 ou que moram 
com pessoas com suspeitas 
da doença não podem ser 
atendidas”, finalizou Juliana.

Repasse de R$ 600 mil 
serão investidos na Saúde

O município de Poá recebeu 
nesta quinta-feira, R$ 600 mil 
em recursos provenientes de 
emendas parlamentares dos 
deputados Jorge do Carmo 
(PT estadual) e Roberto de 
Lucena (Pode federal). Os 
valores estão direcionados 
à área da Saúde. Os ofícios 
foram entregues à prefeita 
Marcia Bin em seu gabinete 
no Paço Municipal e chegam 
em um momento importante, 
devido à crise financeira pela 
qual a cidade atravessa.

A primeira emenda recebida 
foi do deputado estadual 
Jorge do Carmo, no valor 
de R$ 100 mil. A verba será 
destinada para custeio do 
Hospital Municipal Guido 
Guida. O repasse foi entre-
gue em mãos para a prefeita 
Marcia Bin e para o secretário 
de Governo e Administra-
ção, Marcio Borzani, pelo 
vereador poaense Renato 
Gomes Barreto. “Ficamos 
muito felizes em receber esse 
repasse, o hospital necessita 
de recursos e o deputado, ao 

Emendas parlamentares

saber da situação, enviou 
essa emenda”, afirmou a 
chefe do poder Executivo.

A segunda emenda, no 
valor de R$ 500 mil, foi 
enviada pelo deputado fe-
deral Roberto de Lucena 
e entregue à prefeita pela 
coordenadora de Gabinete, 
Leonice da Paz. Esse repasse 
também tem como finalidade 

o custeio na área da Saúde. 
“Quero agradecer ao depu-
tado Lucena pelo envio da 
emenda, o município passa 
por uma crise, inclusive 
com decreto de estado de 
calamidade financeira (nº 
7.731/2021) e esses repasses 
são de extrema importância 
para a cidade. Ficamos muito 
gratos.”, finalizou Marcia Bin.

R$ 100 mil serão destinados para o hospital Guido Guida

Mogi News/Arquivo

Atendimento é 
realizado em 
número reduzido, 
com restrições e 
todos os cuidados



cidades Domingo, 9 de maio de 20216 portalnews.com.br

Emissão de dióxido de carbono 
tem redução de 2,5% em 1 ano

Levantamento com base em 2018 aponta para uma emissão de 864 mil toneladas; em 2017 foi de 887 mil toneladas

SUZANO

Suzano foi a cidade que 
mais emitiu dióxido de car-
bono (CO2) entre as cinco 
cidades mais populosas 
do Alto Tietê (G5). No le-
vantamento mais recente 
do Observatório do Clima, 
com ano base de 2018, o 
município foi responsável 
pela emissão de mais de 860 
mil toneladas do principal 
gás causador do efeito estufa.

Mesmo estando atrás de 
cidades como Mogi das 
Cruzes e Itaquaquecetuba 
em população, Suzano é o 
município mais poluente 
do G5, conforme aponta o 
Sistema de Estimativas de 
Emissões e Remoções de 
Gases de Efeito Estufa (SEEG), 
iniciativa do Observatório 
do Clima que compreende 
a produção de estimativas 
anuais das emissões de gases 
de efeito estufa no Brasil.

Foram avaliados todos os 
cinco setores que são fontes 
de emissões – Agropecuária, 
Energia, Mudanças de Uso da 
Terra, Processos Industriais 
e Resíduos. Sozinha, Suzano 
emitiu 864 mil toneladas 
de CO2, o valor é 2,5% 
menor do que o registrado 
um ano antes, quando 887 
mil toneladas foram emitidas 
para a atmosfera.

Filtrando as emissões pelo 
setor de origem, é possível 
verificar que a principal libe-
ração dos gases é proveniente 
da geração de energia, são 
624 mil toneladas emitidas 
pela queima de combustíveis.

Em seguida, o segundo 
setor com mais liberação 
é a produção de resíduos, 
com 220 mil toneladas do 
total. A menor parcela ficou 
com o setor mudanças de 
uso da terra registrando 
13 mil toneladas e agro-
pecuária com 6 toneladas, 

processos industriais não 
tiveram participação. 

O levantamento do 

Observatório do Clima ajuda 
a entender a contribuição 
das cidades da região para o 

agravamento das mudanças 
climáticas. A concentração 
de gases dificulta que o calor 

seja devolvido ao espaço, 
aumentando, consequente-
mente, as temperaturas do 
planeta. Desde a revolução 
industrial, no século 19, os 
níveis de CO2 aumentaram 
consideravelmente com o 
advento do uso de combus-
tíveis fosseis como carvão, 
gás natural e petróleo.

Dentro do G5, Mogi ficou 
bem perto do saldo acumu-
lado por Suzano. A cidade 
foi responsável pela emissão 
de 742 mil toneladas, 2,8% 
menos do que as 763 mil 
toneladas de CO2 liberadas em 
2017. Ferraz de Vasconcelos 
vem em seguida com uma 
emissão de 176 mil toneladas 
e acompanhada de perto 
por Poá que registrou um 
acumulado de 170 toneladas 
no ano. Itaquá foi a única do 
G5 que informou remoção, 
ao todo foi uma redução de 
223 mil toneladas de gases.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Maior parte das emissões de dióxido de carbono veio da queima de combustíveis

Divulgação/Cetesb
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Quitanda Social atende 
2,2 mil famílias em maio

O programa Quitanda 
Social, que é realizado pela 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social como forma 
de apoiar famílias em situação 
de vulnerabilidade social e 
fragilizadas pela pandemia da 
Covid-19, acaba de receber 
mais um reforço. Graças ao 
apoio da Fundação Banco do 
Brasil, o programa vai atender 
em maio um total de 2,2 mil 
famílias mogianas com kits 
alimentares contendo não 
só produtos agrícolas, como 
também itens de mercearia.

A parceria se dá por meio 
da campanha de ajuda huma-
nitária “Projeta e Salve Vidas”, 
da Fundação Banco do Brasil 
e parceiros, que vem sendo 
executada desde o início da 
pandemia e agora em 2021 
conta com investimento de 
R$ 300 mil, a serem aplica-
dos em cinco regiões do país. 
Em Mogi, a cooperativa que 
integra a linha de distribuição 
do projeto é a Cooperativa de 
Produtores Rurais de Jundia-
peba e Região (Cooprajur).

Apoio da Fundação Banco do Brasil

Com isso, o Quitanda 
Social, que já operava com 
base em recursos federais, 
por meio do programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), ganha 
mais um parceiro e poderá 
atender em maio um número 
maior de famílias. Só nesta 
primeira semana de maio, 
são 740 famílias atendidas, 
com entregas em locais como 
Mogilar, Vila Nova União, 
Jardim Layr, Jundiapeba, Vila 
Moraes e Biritiba Ussu.

O maior volume de entregas 
acontecerá na próxima sema-
na, de terça a sexta-feira. Ao 
longo desses quatro dias, 1,1 
mil famílias mogianas serão 
atendidas com alimentos, em 
bairros e regiões como Vila 
Pomar, Conjunto Habitacional 
Vereador Jefferson da Silva, 
Cezar de Souza, Mogilar, Vila 
Nova União, Jardim Layr, 
Jundiapeba, Jardim Piatã e 
Residencial Novo Horizonte.  

Entre os dias 20 e 26 deste 
mês será atendido mais um 
grupo, de 360 famílias.

Kits possuem produtos agrícolas e itens de mercearia

Divulgação/PMMC

Parceria promove capacitação
sobre compras públicas

Técnicos de prefeituras e 
câmaras municipais da região do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), que atuam em 
processos de compras públicas, 
participaram na terça-feira 
passada de palestra virtual 
sobre a nova Lei de Licita-
ções. A iniciativa, promovida 
por meio de parceria com o 
Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) 
e a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), tem como objetivo 
capacitar o corpo técnico dos 
órgãos públicos e preparar as 
equipes para a transitoriedade 
da legislação.

Mais de 70 agentes públicos 
participaram da capacitação, 
entre eles membros das Câmaras 
Técnicas de  Desenvolvimento 
Econômico e de Finanças e 
da Câmara Técnica Especial 
de Jurídico do Condemat.

A nova Lei de Licitações  
nº 14.133, publicada no dia 
1º de abril deste ano, substi-
tuirá ao longo dos próximos 
dois anos as leis 8.666/93, 

Sebrae e FGV

12.462/11 e 10.520/02, que 
atualmente norteiam o processo 
de compras nos órgãos públi-
cos. A palestra que abordou as 
principais mudanças da nova 
legislação foi conduzida pelo 
consultor jurídico João Carlos 
Loureiro Gomes.

“A nova legislação representa 
um marco para compras e 
contratações públicas e conta 
com muitas mudanças que 
podem gerar dúvidas para os 
gestores, por isso a importân-
cia de formações e atividades 
como esta”, disse.

Entre os tópicos apresen-
tados pelo consultor estão a 
exclusão de modalidade e 
licitações como tomada de 
preços e convites, a inclusão 
da modalidade Diálogo Com-
petitivo; o aumento no prazo 
de prorrogação de contratos; 
elevação de valores para dis-
pensa de licitações, entre outros 
aspectos. O presidente do 
Condemat, prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), abriu a reunião 
falando da importância da 
parceria. “Priorizamos este 

tema por saber da relevância 
e o quanto o bom andamento 
dos processos de compras 
públicas dá ritmo às gestões 
e impactam lá na ponta, na 
qualidade dos serviços e obras 
para a população”, ressaltou.

Gerente regional do Sebrae 
de Mogi , Gilvanda Geraldina 
Figueroa reforçou a importância 
com a FGV detalhando que em 
breve novas consultorias estarão 
disponíveis. “É uma parceria 
muito forte de oferecimento 
de consultorias junto à gestão 
pública que vai fortalecer as 
administrações públicas da 
nossa região”, antecipou.

Representando a FGV, o 
líder regional do programa 
Articuladores, André Perez 
Bolini, falou sobre a capacitação 
em compras públicas como 
alternativa para o desenvolvi-
mento local e restabelecimento 
da economia. “A capacitação 
e adequação às novas regras e 
critérios de compras públicas 
podem ser uma receitapara 
recuperação econômica e de 
geração de empregos”, afirmou.

Antecipação do 13° salário vai
aquecer comércio da região

Expectativa da Associação Comercial e do Sincomércio é positiva, mas há risco de faltar dinheiro em outras datas

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O adiantamento do 13° 
salário de aposentados e 
pensionistas deverá aquecer 
as vendas no comércio da re-
gião. Para entidades classistas 
de Mogi das Cruzes e Alto 
Tietê a medida é bem vinda 
no momento de recuperação 
do comércio, após semanas 
fechado em razão da pandemia 
do coronavírus.

Com o início dos pagamentos 
da primeira parcela programado 
para 25 de maio, o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) planeja incrementar 
a renda dos beneficiários 
e favorecer a recuperação 
econômica de vários setores. 
Um dos mais beneficiados 
deverá ser o comércio, que 
amargou dias de vendas no 
zero com o fechamento dos 
estabelecimentos e medidas 
mais restritivas durante o 
pico da pandemia.

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
acredita que a antecipação do 

Entrada de dinheiro no mercado vai contribuir na recuperação de setores que tiveram de suspender atividades

13° salário para aposentados 
e pensionistas é uma medida 
importante para aquecer 
o comércio, junto com o 
pagamento das novas par-
celas do auxílio emergencial 
que, mesmo menores que as 

rodadas do ano passado, au-
mentarão o poder de compra 
da população.

“Este benefício, que deve 
ser pago em maio e junho, 
será um importante auxílio 
para a retomada das vendas 

no varejo, especialmente 
neste mês, que conta com 
uma das principais datas 
de vendas, que é o Dia das 
Mães. O incremento no sa-
lário também possibilitará 
que possíveis débitos no 

comércio sejam quitados”, 
pontuou a entidade.

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) tam-
bém deu boas-vindas aos 
pagamentos, mas avaliou a 

medida com cautela, uma 
vez que o que pode ser dado 
neste mês poderá faltar em 
outras importantes datas.

“Neste momento, essa inje-
ção de recursos será positiva 
para o comércio pois possui 
potencial para manter aque-
cida as vendas após o Dia das 
Mães. Mas esse adiantamento 
também possui um lado 
negativo, pois essa medida 
poderá impactar as vendas 
de final de ano. Os clientes 
que recebem agora ficarão 
sem essa renda durante o 
Natal e isso gera um pouco 
de preocupação”, indicou 
Valterli Martinez, presidente 
do Sincomércio.

O dirigente também re-
velou que o Dia das Mães 
ainda não criou aumento 
suficiente das vendas para 
gerar novas contratações. 
O setor observa estabilida-
de, mas tem esperança nas 
compras para última hora. 
Com o adiantamento do 
13°, é possível que o cenário 
melhore.

Luiz Kurpel*
Emanuel Aquilera
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Polo Digital tem agendamento 
para utilização de espaço

O Polo Digital de Mogi das 
Cruzes retoma na próxima 
segunda-feira o agendamento 
para a utilização dos espaços 
de Cowork. O uso seguirá 
os protocolos de segurança 
sanitária para prevenção e 
enfrentamento da pandemia 
da Covid-19. Os espaços 
podem ser utilizados por 
qualquer profissional e são 
uma alternativa para pessoas 
que estão atuando de forma 
remota.

Neste período em que o 
trabalho remoto vem sendo 
adotado pelas empresas devido 
à crise sanitária da pandemia, 
a utilização do espaço de Co-
work é uma boa alternativa 
ao home office. A modalidade 
oferece a oportunidade para 
aumento da produtividade 
do profissional, melhoria no 
foco e na criatividade, uma 
vez que o usuário não terá 
distrações comuns para quem 
trabalha em casa.

Os interessados em utilizar 
o local podem fazer o agen-
damento por meio do site 

Cowork

agendamentopac.pmmc.com.
br ou por meio do WhatsApp, 
pelo número 4798-6990. O 
atendimento pelo aplicativo é 
feito de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 17 horas.

Estão disponíveis para 
agendamento 10 estações 
de trabalho individuais, com 
acesso à internet disponível. 
O Polo Digital também conta 
com uma sala multimídia 
com espaço para reuniões, 
chamadas de vídeo e estúdio 
para sessões de fotos e vídeo.

O funcionamento do Polo 
Digital voltou a ser possível 

com as mudanças na Fase de 
Transição do Plano São Paulo, 
que determina as restrições 
sociais para o enfrentamento 
da pandemia. Para ter acesso 
ao local é necessário o uso de 
máscara de proteção facial, 
álcool em gel e a manutenção 
de distanciamento social.

Outro benefício aos profis-
sionais que atuam no espaço 
Cowork é o contato com sta-
rups que estão em incubação 
na estrutura do Polo Digital. 
Isso amplia a possibilidade 
de realização de negócios e a 
produtividade dos profissionais.

Uso seguirá os protocolos de segurança sanitária

Ney Sarmento/PMMC

Profissionais do Estado temem
retorno às aulas presenciais

Dificuldades em aplicar protocolos, desgaste psicológico, falta de vacinas e medo de exposição geram apreensão

PANDEMIA E EDUCAÇÃO

No final de abril, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes divulgou 
o plano de retomada das 
aulas presenciais nas escolas 
públicas e privadas do muni-
cípio, seguindo o Plano São 
Paulo, do governo estadual. 
No entanto, profissionais 
da rede estadual de ensino 
mostraram-se desconfortáveis 
em retornar às aulas durante 
a pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

Um profissional da Educação, 
que não quis se identificar por 
temer represálias, informou 
que os protocolos sanitários 
de distanciamento social e uso 
de máscara nem sempre são 
respeitados dentro dos muros 
das escolas estaduais. “Durante 
o período de recuperação, em 
janeiro deste ano, mesmo 
com um público menor nas 
salas, tivemos problemas para 
garantir o uso das máscaras. 
É preciso reforçar ainda mais 
a importância do uso delas 
durante o horário de aulas”, 

afirmou o profissional.
Um dos pontos é a falta de 

detalhamentos sobre como 
tratar de alguns assuntos 
com os alunos, ou mesmo 
o amparo à saúde mental. 

“Houve casos de alunos que, 
durante as aulas virtuais, 
mencionaram perder parentes 
e amigos para a Covid-19. E 
não há uma definição sobre 
como tratar o assunto. A 
saúde mental acaba virando 
um esforço particular de cada 
escola”, explicou.

Outra preocupação entre 
os profissionais é a baixa 
cobertura vacinal para os 
professores que estão abaixo 
da faixa etária de 47 anos 

- faixa que foi incluída na 
vacinação prioritária contra 
a Covid-19, como explicou 
uma professora da rede mu-
nicipal que preferiu manter 
o anonimato.

A vereadora Inês Paz (Psol), 
integrante da Comissão Per-
manente de Educação da 
Câmara, confirmou o re-
ceio de profissionais com a 

ordem de voltar às salas de 
aula. “No dia 18 de abril, a 
comissão esteve em reunião 
com o comando interino da 
Pasta, que se colocou contra a 
volta, e fomos surpreendidos 
com a decisão da Prefeitura. 
Acreditamos que ainda é cedo 

para voltar com as aulas”, 
afirmou a vereadora.

O secretário de Educação de 
Mogi, André Stabile, informou 
que a Pasta lançará um Guia 
Prático de Recomendações 
sobre a retomada das ativida-
des, além de propor a criação 

de Brigadas da Pandemia 
nas unidades escolares e 
do empenho em incluir os 
professores na vacinação 
prioritária. “Não haverá por 
parte da Prefeitura dificuldade 
em revisar as decisões diante 
de qualquer identificação no 

aumento de casos: respeitamos 
a ciência e não hesitaremos em 
proteger a vida das pessoas”, 
concluiu. A Pasta informou 
que denúncias serão recebidas 
pelo e-mail [sme@pmmc.com.
br], que são encaminhadas 
à Vigilância Sanitária.

A Secretaria de Estado da 
Educação informou que tra-
balha com todas as medidas 
para a retomada segura, e 
que dentro de cada escola 
estadual existe um comitê 
local para monitorar o cum-
primento dos protocolos. O 
Estado também reforçou o 
telefone (0800) 770-0012 
para denúncias de violações. 

“Sobre a vacinação de pro-
fissionais, é para todos os 
profissionais independente 
da rede, sem critérios para a 
rede estadual. É destinado 
para quem exerce atividades 
constantes com os alunos 
e que são fundamentais ao 
funcionamento da unidade”, 
reiterou Kate Abreu, secretária 
executiva da Comissão Médica 
da Secretaria da Educação.

André Diniz

Volta às atividades presenciais na rede de ensino não tem apoio dos profissionais

Divulgação

Cultura abre dois editais 
para financiar 25 projetos

A Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo abriu 
dois editais de chamamento, 
que visam auxiliar artistas 
e territórios culturais neste 
momento crise sanitária, so-
cial e econômica. Os editais 
já abertos são vinculados ao 
Programa de Fomento à Arte 
e Cultura de Mogi das Cruzes 
(Profac) e vão financiar 25 
projetos, com recurso total 
de R$ 200 mil.

As inscrições para ambos 
devem ser feitas por meio da 
plataforma online do Profac, até 
o dia 11 de junho, por meio 
do site http://www3.cultura.
pmmc.com.br/cadastro/profac

O primeiro deles (edital 
001/2021) é destinado a terri-
tórios culturais, que são espa-
ços físicos com iniciativas de 
gestão autônoma da sociedade 
civil, não ligados diretamente 
a entidades públicas ou cor-
porações privadas. Os locais 
devem contemplar a prática 
das diferentes linguagens 
artísticas, em especial no que 
se refere à produção, formação 

Chamamento

e difusão pública e também 
precisam estar legalmente 
ocupados há pelo menos dois 
anos, com a devida anuência 
do proprietário e reconheci-
mento popular local.

Os territórios que se ins-
creverem deverão contemplar 
ações como manutenção e/
ou custeio do próprio espaço 
(aluguel, internet, reformas, 
adaptações, modernizações, 
promoção, entre outros), ati-
vidades de formação nas artes 
(oficinas, cursos, workshops, 
palestras, reuniões, debates) ou 
atividades de difusão das artes 
(apresentações, intervenções, 
ensaios abertos de artistas, 
grupos e/ou coletivos). Serão 
selecionados quinze projetos 
de territórios culturais e cada 
um terá direito a R$ 10 mil.

Já o edital 002/2021 receberá 
propostas de projetos culturais 
no segmento mostras e festivais, 
na modalidade micro mostras. 
Podem nele se inscrever pessoas 
físicas ou pessoas jurídicas 
sem fins lucrativos, de caráter 
artístico ou cultural, com sede 

e atuação em Mogi há mais 
de dois anos. As atividades 
devem garantir a diversidade 
da linguagem, compreendendo 
os públicos adultos e infantis, 
com conteúdos virtuais e 
execução remota. Todas ações 
propostas e executadas devem 
obrigatoriamente seguir leis e 
protocolos sanitários vigentes 
no município.

O proponente poderá dispor 
dos espaços públicos sob a 
tutela da Secretaria de Cultura 
e Turismo, considerando a 
viabilidade técnica de execução, 
agenda dos espaços e horários 
disponíveis. Podem ainda 
inserir espaços privados na 
programação, desde que com 
a devida anuência, assinada 
pelo responsável pelo local. 
Serão selecionados dez projetos, 
que receberão R$ 5 mil cada.

A análise das propostas ins-
critas nos dois editais será feita 
por meio de uma Comissão 
de Análise de Projetos (CAP).

Mais informações no e-mail 
culturamogi@pmmc.com.br 
ou pelo telefone 4798-6900.
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Secretário quer deixar legado 
de formação de atletas em Mogi

Titular de Esportes e Lazer, Ewerton Komatsubara, completa dois meses à frente da Pasta e ressalta desafios

MOGI

O secretário de Esportes 
e Lazer de Mogi das Cruzes, 
Ewerton Komatsubara, con-
cedeu entrevista exclusiva ao 
grupo Mogi News, falando do 
início do trabalho à frente da 
Pasta. O secretário completa 
dois meses de trabalho neste 
final de semana. 

O titular da pasta foi apre-
sentado oficialmente em 9 
de março pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode) e assumiu as 
funções que eram coordenadas 
pelo secretário-adjunto Danilo 
Luque desde o final de janeiro. 

Komatsubara afirmou que o 
primeiro passo tomado ao assumir 
foi organizar informações sobre 
todos os centros desportivos 
em operação, com o objetivo 
de buscar uma abordagem 
mais moderna e deixar um 
legado de formação de atletas. 

“Precisamos criar um método 
para projetos periódicos, em 
cada um destes locais levando 
em conta seu contexto local. 
O segundo passo foi conversar 
com os clubes amadores para 
entender o modelo que está 

em funcionamento e buscar 
contrapartidas de formação 
e bem-estar social”, afirmou.

Sobre o que ficou e o que 
mudou em relação à última 
gestão, Komatsubara pediu 
da equipe a apresentação não 
apenas dos casos de sucesso, 
mas de soluções para os pro-
blemas. “Não podemos ver 
apenas o lado trágico, mas 
também as boas situações 
que herdamos”.

O contexto da pandemia 

do coronavírus (Covid-19) 
também foi levado em conta 
neste início de trabalho, onde 
afirmou que o estudo do cenário 
pós-pandemia é fundamental 
para a retomada das atividades. 

“Paralelamente, usamos o pe-
ríodo para dar mais atenção 
à infraestrutura. O trabalho é 
diário e os projetos vão sendo 
elaborados”, explicou.

Um dos pontos que fo-
ram tratados na entrevista de 
apresentação foi a retomada 

do futebol profissional no 
município. Questionado so-
bre como seria o trabalho, o 
secretário disse que a busca 
realista de metas para o clube 
é fundamental, assim como 
entender completamente as 
condições da agremiação. 
Quanto ao futebol amador, 
Komatsubara mostrou preocu-
pação especial em solidificar o 
que chamou de “fundações” do 
futebol mogiano. “Precisamos 
ter um novo olhar para estes 
jogadores e seu potencial, mas 
o esporte amador tem que 
ter uma contraparte social, 
que é sua contribuição para 
a comunidade”.

Já a relação do município 
de Mogi das Cruzes com o 
basquete profissional, o titular 
da Pasta mostrou aprovação 
com as intenções da nova 
gestão municipal para a mo-
dalidade. “O prefeito nos 
pediu um projeto dinâmico 
e sustentável. A Adminis-
tração tem o foco principal 
na pandemia e entende as 
limitações principalmente no 
trabalho com a categoria de 
base”, concluiu o secretário. 

André Diniz

Para secretário, esporte amador terá apoio em Mogi

“Sabemos dos problemas causados pela doença”

Nilo: “Podemos melhorar apoio da Prefeitura”Furlan diz que confia no trabalho de Komatsubara

“É preciso mudar estrutura do esporte amador”

PMMC/Divulgação

Divulgação

Mogi News/Arquivo

Diego Barbieri/CMMC

Mogi News/Arquivo

O presidente da Co-
missão Permanente de 
Cultura, Esporte e Turismo 
da Câmara de Mogi das 
Cruzes, vereador Marcos 
Furlan (DEM), afirmou ter 
confiança no trabalho a 
ser desempenhado pelo 
titular da pasta, Ewerton 
Komatsubara.

Segundo o parlamentar, 
um dos pontos tratados por 
ambos em uma reunião 
da comissão foram os 
planos do ponto de vista 
legislativo, que incluem 
no futuro a criação de 

Furlan diz ter confiança 

em Emerson Komatsubara

uma lei de incentivo ao 
esporte no município. 

“Torço para que esta lei, 
assim como a reforma e 
ocupação real dos centros 
desportivos da cidade, 
tornem-se realidade para 
a consolidação do esporte 
em Mogi”, afirmou.

O vereador também 
lembrou que a Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer de Mogi deverá 
apresentar, no mês de 
junho, o balanço das ações 
realizadas nos últimos 
meses. (A.D.)

O boxe amador mogiano 
lutará por medalhas nas 
Olimpíadas de Tóquio 
deste ano com a boxea-
dora Grazieli de Jesus, na 
categoria de até 51 kg.

Seus treinos são coor-
denados por Anderson 
Firmino, que realiza em 
Mogi das Cruzes o projeto 
Academia de Lutas e Fu-
turos Astros (Alfa Boxe), 
no distrito de Jundiapeba. 
A iniciativa foi inaugurada 
em 2013 e teve como foco 
o esporte como inclusão 
social junto aos jovens da 

Firmino pede atenção a novos 
projetos no esporte amador

comunidade.
Procurado pela repor-

tagem, Firmino afirmou 
que espera uma mudança 
de postura da nova gestão 
do Esporte e Lazer em 
Mogi das Cruzes, com 
maior atenção a outros 
projetos. “No primeiro 
momento foi mantida 
a mesma estrutura ao 
esporte amador, e é pre-
ciso mudar. Espero que a 
nova gestão possa ouvir e 
entender as necessidades 
de outras modalidades”, 
concluiu. (A.D.) 

Nilo Martins Guimarães, 
que já foi secretário de 
Esporte e Lazer de Mogi 
e comanda atualmente o 
Mogi Basquete, reforça que 
o relacionamento entre 
a equipe e a administra-
ção municipal segue sem 
mudanças, mesmo no 
período de encerramento 
e renovação de contratos.

Dentre os pontos res-
saltados pelo dirigente da 
equipe mogiana, estão a 
organização em torno da 
bolha sanitária para o time 

Mogi Basquete crê em 

parceria com Prefeitura
disputar o Novo Basquete 
Brasil (NBB), que contou 
com o apoio da Prefeitura.

Questionado sobre o 
trabalho junto às equipes 
de base, Nilo explicou que 
a pandemia acabou por 
interromper o trabalho 
com os jovens, mas que 
será retomado assim que 
as condições sanitárias 
forem favoráveis. “Temos 
a base, e podemos abrir 
ainda mais com o apoio da 
Prefeitura, e isso é possível”, 
afirmou. (A.D.)

O coordenador da equipe 
masculina de judô nos 
Jogos Regionais por Mogi 
das Cruzes, Joji Kimura, 
também aprovou a nova 
proposta de trabalho do 
secretário de Esportes e 
Lazer, Ewerton Komatsubara.

“Tivemos uma conversa 
boa e produtiva, e sabemos 
dos problemas causados 
pela pandemia da Covid-19 
para a realização de eventos 
e o desenvolvimento de 
políticas públicas. Mas o 

Kimura acredita em mudança 
positiva na condução do Judô

que nos foi apresentado tem 
muito potencial”, afirmou.

O coordenador acredita 
que, após a pandemia, 
tanto as atividades quanto 
o trabalho para a criação 
de uma lei voltada ao 
incentivo dos esportes 
poderá dar um novo fô-
lego ao esporte amador 
no município. “Sabemos 
que neste momento a 
prioridade é o comba-
te à doença”, finalizou  
Kimura. (A.D.) 
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   Para uma vida de 
sucesso e felicidade 
é fundamental uma 
boa dose de otimismo, 
e principalmente de 
amor-próprio.

Quando as 
dificuldades baterem 
na sua porta encare-
as com otimismo e até 
gratidão. Pois por cada 
uma que superar você 
ficará mais forte e 
com mais sabedoria.

E para superar seja 
o que for, acredite 
em si próprio, ame-

MOMENTO
especial

 Otimismo e amor

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MINORU ITTO E ZENO MORRONE 

JUNIOR

DIA 10/05: ELZA YASCO AKITA, ULISSES MILTON DE SOUZA 

E WILSON RESENDE

“Mãe de barriga ou mãe de vida, mãe 
desde sempre ou escolhida... Os tipos 
mudam, mas o amor não. FELIZ DIA 
DAS MÃES!”

 cultura@jornaldat.com.br

se, respeite-se, pois 
só assim será capaz 
de vencer e ser feliz. 
Confie nas suas 
capacidades, aprenda 
a gostar de você, e 
jamais permita que 
alguém faça você se 
sentir de outra forma!

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

A infância é uma fase de descobertas onde a curiosidade está presente.
 A aquisição do idioma inglês na ed. Inf. acontece em um ambiente 
lúdico através de canções e brincadeiras. As crianças ouvem as in-
struções dos prof. no momento da ação, compreendendo o que deve 
ser feito, como um simples “Sit down please.” ou “Get your pencil 
please”. Nas canções, as crianças aprendem assuntos pertinentes à 
sua idade e realidade como saudações, animais, cores, membros da 
família, entre outros, unindo o conteúdo lexical com a estrutura gra-
matical inseridas na letra da música. Nesta fase, a criança consegue 
chegar à reprodução fonética semelhante ao nativo já que o aparelho 
fonético está em desenvolvimento.
Nos primeiros anos da vida escolar, a aprendizagem do idioma inglês 
também estimula as funções cognitivas das crianças, proporcionando 
a aprendizagem das outras disciplinas na vida escolar. Este processo 
facilita a troca de idiomas quando necessária a comunicação com-
parado a um adulto aprendendo um segundo idioma, já que este é um 
nativo consolidado.
Dominar o inglês proporcionará benefícios diante de um mundo 
globalizado, e dará excelentes oportunidades em cursos no exterior, 
vestibulares, universidades e melhores  empregos.
Por que não começar na infância? 
D e n i s e  M  R  P  R e i s ,  p o s s u i  b a c h a r e l a d o  e m 
L e t r a s  T r a d u t o r ,  e x p e r i ê n c i a  n o s  E U A ,   é  p r o f 
e m  l í n g u a  i n g l e s a  n o  C o l .  I n t e r a t i v o   d e s d e 
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A Honda Automóveis 
do Brasil inicia as vendas 
do CR-V 2021. O SUV mais 
completo da marca rece-
beu importantes mudan-
ças no design, no nível de 
equipamentos e na segu-
rança. Renovado, passa a 
ser o segundo modelo no 
Brasil a trazer a tecnolo-
gia de segurança e assis-
tência ao condutor Hon-
da Sensing.

Em sua quinta geração 
global, o SUV busca ofe-
recer aos consumidores os 
mais altos níveis de quali-
dade e refinamento de ro-
dagem em sua categoria, 
incluindo a maior preci-
são de direção, conforto e 
silêncio a bordo. O mode-
lo é importado dos Estados 
Unidos e continuará sendo 
disponibilizado em versão 
única - Touring. 

No design, as mudan-
ças do CR-V 2021 come-
çam na dianteira, que traz 
uma nova grade frontal e 
um novo para-choque com 
visual mais marcante e ro-
busto, permitindo um po-
sicionamento destacado 
dos novos faróis de nebli-
na em LED, além de man-
ter os faróis full LED.

Outra importante novi-
dade é a adoção do teto so-
lar panorâmico, que am-
plia a luminosidade para 
os ocupantes e dá um ar 
ainda mais sofisticado ao 
SUV flagship da Honda.

O interior do CR-V 2021 
está ainda mais refinado. O 
modelo traz como grande 
novidade o console central 
redesenhado, que amplia a 
sua funcionalidade, com 
um novo sistema de ban-
deja retrátil, que permite a 
acomodação de diferentes 
tipos de objetos. O sistema 
de áudio também recebeu 
aprimoramentos com a in-
clusão de um subwoofer 
adicional no porta-malas, 
reforçando as frequências 
graves de som e totalizando 
nove alto falantes no veícu-
lo. A central multimídia de 

RENOVADO

Honda inicia as vendas do SUV 
CR-V 2021; a quinta geração
Veículo da marca japonesa continua sendo vendido no Brasil em única versão, a Touring; modelo é importado

Suplemento
automotivo
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As mudanças do veículo na versão 2021 começam na dianteira, que traz uma nova grade e um novo para-choque mais robusto

O console central foi redesenhado no Honda CR-V

7 polegadas com GPS nati-
vo integrado e conectivida-
de com smartphones, por 
meio dos sistemas Apple 
CarPlay e Android Auto, 
passa a ter botão físico gi-
ratório.

Completando as novi-
dades, o modelo ganha a 
tecnologia Idle Stop, que 
desliga automaticamente o 
motor em paradas, reduzin-
do ainda mais o consumo 
de combustível. O sistema 
tem funcionamento suave.

Conforto

O CR-V 2021 segue man-
tendo o elevado padrão de 
refinamento e praticidade 
do seu interior. A cabine es-
paçosa traz materiais de alta 
qualidade e reflete toda a 
tecnologia aplicada ao mo-
delo, com o quadro de ins-
trumentos digital de 7 po-
legadas, que disponibiliza 
importantes informações 
sobre o veículo por meio 
da Driver Information In-
terface (DII) posicionada 

no centro do painel.
O display mostra quan-

do trocar o óleo, filtro de ar, 
fluído da transmissão, ve-
las ou líquido de arrefeci-
mento, quando fazer o ro-
dízio dos pneus, além de 
apresentar informações 
fundamentais de condu-
ção, como velocidade, ro-
tação e marcha adotada.

Alguns dos itens impor-
tantes de conforto e pratici-
dade disponíveis no Honda 
CR-V são a partida elétrica 
remota do motor, ar-con-
dicionado digital com duas 
zonas e saídas de ar trasei-
ras, freio de estacionamen-
to elétrico (Electric Parking 
Brake - EPB), com sistema 
Brake Hold, tomadas USB 
para recarga na traseira, 
banco do passageiro com 
regulagem elétrica de qua-
tro funções e banco do mo-
torista com oito ajustes elé-
tricos e memória.

O sistema Walk Away 
Auto Lock tranca automa-
ticamente o veículo quan-
do o motorista se afasta, 
se a distância do chavei-
ro até o veículo for maior 
que 2 metros por 2 segun-

dos e quando nenhuma 
outra chave for detectada 
no interior do veículo. Para 
confirmar que o carro está 
trancado é emitido um sinal 
sonoro e as luzes de emer-
gência piscam.

Versatilidade

O CR-V 2021 oferece es-
paço para bagagens am-
plo, largo e profundo. Com 
a segunda fileira de assen-
tos dobrada, é possível car-
regar objetos de grandes 
dimensões, graças ao as-
soalho de carga totalmen-
te plano. A tampa elétrica 
programável do porta-ma-
las pode ser operada pelo 
controle remoto da chave, 
por um botão na porta do 
motorista, um botão aci-
ma da placa traseira (para 
abrir) ou um botão locali-
zado dentro do porta-ma-
las (para fechar).

O sistema de abertura 
do porta-malas sem o uso 
das mãos traz ainda mais 
praticidade. Basta simular 
um chute sob um dos dois 
sensores de movimento no 
centro da traseira do veícu-
lo (um na borda inferior do 

para-choque e outro sob o 
painel traseiro) para que 
a tampa abra automatica-
mente. Esse acesso funciona 
desde que o usuário esteja 
levando consigo o contro-
le remoto da chave.

Para garantir a seguran-
ça da operação, o sistema 
conta com dois dispositi-
vos: sensores de pressão 
nas laterais da tampa, que 
detectam caso alguém dei-
xe a mão na área de fecha-
mento, com sensibilida-
de alta para frear a porta e 
evitar ferimentos, e o sen-
sor de resistência, que de-
tecta caso uma pessoa ou 
objeto esteja obstruindo 
o fechamento automático 
da tampa.

Performance

O CR-V 2021 traz o efi-
ciente motor turbo com 
1,5 litro DOHC com inje-
ção direta e quatro cilin-
dros em linha com duplo 
controle de tempo de aber-
tura das válvulas (Valve Ti-
ming Control - VTC), que 
proporciona um refina-
do e ágil desempenho ao 
longo de toda a sua faixa 
de operação.

Ele tem potência máxi-
ma de 190 cv a 5.600 rpm 
e torque máximo de 24,5 
kgf.m, entre 2.000 e 5.000 
rpm. O motor é combina-
do à transmissão continua-
mente variável (CVT) com 
lógica de controle Honda 
G-Shift.

O CR-V traz ainda o sis-
tema Active Shutter Gril-
le, que reduz o arrasto ae-
rodinâmico em velocidade 
de cruzeiro, ajudando di-
retamente a melhorar a 
eficiência no consumo de 
combustível na estrada. Ele 
utiliza um motor de passo 
controlado por um pro-
cessador que acompanha 
os parâmetros de tempe-
ratura mais importantes, 
como a do fluído de arre-
fecimento, temperatura do 
óleo e as exigências do ar-
-condicionado.
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O segundo domingo deste mês marca o Dia das Mães. Como é bom termos conosco nossa mãe. 

São tantos momentos , tantas coisas vivas e a se viver . Desejo a todas as mulheres que tiveram 

a benção de serem mães um dia mais que especial neste 2021. Estamos passando por tantas tur-

bulências desde 2020 por causa do Covid 19 que temos sim que conscientizar as pessoas quanto 

a vulnerabilidade de nossos pais , avós , enfim de todos nossos entes queridos . Mais uma ano 

em que se comemora o dia das mães , e de novo teremos que aumentar nossos cuidados e pre-

venções . Não podemos deixar de brindar a data , mesmo que saibamos que todo dia é dia delas 

. Amor, carinho, atenção, sabedoria, dedicação e principalmente proteção são o que precisamos 

praticar para com nossas mães . Portanto hoje faço uma homenagem a estas guerreiras através 

de alguns nomes que escolhi para evidenciar momento e data especial !!!! Parabéns Mães. Deus 

abençoe a todas . Obrigado Senhor pela vida de minha mãe até aqui entre nós . 

Mães Maio , Mês das 

a

Minha mãe , Nair Garcez Girão

Flávia Verdugo com a filha Valentina

Josi Oliveira com as filhas Monique, Luciany, e Suzane

Geralda Dias com seus filhos Viviane, Valéria, Daniel(neto), Cris-
tian, Débora e Vagner Dias . Também na foto o genro Cristiano . 

Ivete com o marido Joseph Franciss e com os 
filhos Gisele, Maurice(Mimo) e Nazih Franciss.

Maria Augusta com os filhos 
Gabriela e Henrique 

Karol Hebert Rodrigues com os filhos 
Danilo e Heloisa

Sábado 

Eli Moussa Chalouhi, Cláudia Pag-

nani Renzi, Paula Melania Mena, 

Sandra Romero, Evelise Gody, 

Angelita Rodrigues, Andréa C. S 

Schneider, Juseli Mendes, Geraldo 

Oliveira, Rita Nascimento, Emilly H. 

Alves e Marlene Rodrigues.

Domingo 

Waldemir A. Souza, Joyce Golfeti, 

Marcelo Guerra Fernandes, Cláudia 

Massa, Anaí Braga

Segunda-Feira 

Carla Navajas Andrez, Ricardo 

Baldarena, Bonifácio Kamiyama, 

Luiz Carlos Leite , Paulo Secomandi 

e Sandro Fidalgo 

ANIVERSARIANTES

DO DIA


