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AFRICA TWIN
FAMOSO MODELO DOS 
ANOS 1980 QUER 
MANTER LEGADO
Embora tenha 
o mesmo apelo 
aventureiro de 
antes, veículo 
passou por 
mudança radical

Autonews,página 9

27 mil pessoas têm até 
amanhã para acertar 
as contas com o Leão

Estimativa foi passada pela própria Receita Federal com base nos dados do G5 do Alto Tietê

O prazo para entrega da de-
claração do Imposto de Renda 
2021 termina amanhã e mais 
de 27 mil contribuintes do G5 – 
conjunto das cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê – ainda 
não acertaram as contas com o 
Leão. No ano passado, 232.946 
moradores da região fi zeram a 
declaração; para esse ano a es-
timativa da Receita Federal é re-
ceber número similar com varia-
ção de 2% para mais ou menos. 
Cidades, página 4

Educação

Alunos do Saspe 
se destacam 
em Suzano
Cidades, página 5

Centro de Bem Estar Animal 
de Poá faz campanha de ado-
ção de cães e gatos. Objetivo é 
dar um lar para os pets que são 
recolhidos das ruas e cuidados 
pelo Cebeap; redes sociais da 
Prefeitura divulgarão, semanal-
mente, a campanha de adoção. 
No momento, há 33 cães e três 
gatos disponíveis para adoção. 
Cidades, página 3

Cães e gatos

POÁ PROMOVE 
A ADOÇÃO 
DE ANIMAIS

Quem não entregar a declaração dentro do prazo vai pagar multa mesmo que tenha restituição

ARQUIVO/MOGI NEWS

Reconhecimento

Servidores da Saúde recebem 
homenagens em Suzano

Iniciativa que ocorreu durante a semana faz parte do 
projeto “O SUS que dá certo!”. Cidades, página 5
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SUZANO

Cras Casa 
Branca 
completa 
2 anos 
O Centro de Referência em 
Assistência Social (Cras) 
Jorge Moreira, na região 
da Casa Branca, completou 
dois anos de atuação na 
terça-feira passada, com 
a marca de 4 mil famílias 
cadastradas, de mais de 40 
bairros de Suzano.

Cidades, página 3
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 �Ligação de esgoto

O vereador Luiz Tenório de Melo (PL) per-
manece esperando uma resposta oficial 
da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), Divisão 
Regional de Itaquaquecetuba, para o seu 
requerimento em forma de ofício apre-
sentado no final de abril. Nele, o parla-
mentar pede a ligação da rede coletora 
de esgoto em toda a extensão da Rua An-
tônio Vitorino da Costa, no Jardim Yone.

 � ‘Tulipa Vermelha’

A lei que institui na cidade o Mês da 
Conscientização da Doença de Parkin-
son, denominado “Tulipa Vermelha”, a 
ser comemorado anualmente em abril, 
foi publicada ontem, no Diário Oficial 
Eletrônico de Suzano. A lei é de auto-
ria do vereador Rogerio Castilho (PSB). 
De acordo com a lei, o mês de abril será 
destinado à divulgação e conscientização 
sobre a doença de Parkinson.

 �Audiência pública

A Câmara de Suzano irá sediar amanhã 
duas audiências públicas. Às 10 horas, 
será a prestação de contas da Secre-
taria da Saúde, referente ao primeiro 

quadrimestre de 2021. Já às 14 horas, 
a Secretaria de Planejamento e Finan-
ças apresentará aos vereadores a pres-
tação de contas.

 �Atendimento na saúde I

Nos primeiros quatro meses deste ano, 
a Secretaria Municipal da Saúde Ferraz 
de Vasconcelos registrou uma produção 
global de 242.721 mil procedimentos na 
rede básica de saúde, sendo 171.225 na 
atenção básica. Esses dados foram apre-
sentados durante audiência pública para 
verificar a aplicação de recursos no se-
tor no 1º quadrimestre de 2021, nesta 
sexta-feira, dia 28, na Câmara Munici-
pal, no centro.

 �Atendimento na saúde II

Do total da produção global, mais de 
115.619 mil são de exames laborato-
riais que representaram uma despesa 
de R$622 mil. Ainda, de acordo com a 
Secretaria Municipal da Saúde, os mais 
115 mil exames acabaram beneficiando 
12.724 pacientes. Já a maioria dos pro-
cedimentos foi realizada pelos usuários 
nos 13 postos de saúde espalhados pela 
cidade e o restante nos departamentos 
especializados.

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Mais Bom Prato

N
a semana passada o Estado infor-
mou que Ferraz de Vasconcelos e 
Arujá vão contar com unidades do 
Poupatempo. A notícia é muito boa, 

antes da chegada do terceiro milênio, poder 
realizar serviços públicos de forma mais agi-
lizada era impensável, por isso a criação das 
unidades nestas duas cidades é bem-vinda, e, 
com isso, Arujá e Ferraz se juntam a Mogi das 
Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba, que já pos-
suem esse serviço. Provavelmente os serviços 
mais procurados deverão ser os vinculados à 
emissão de RG e ao Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran).

A iniciativa deve ser comemorada, uma vez 
que os moradores dessas duas cidades não 
precisarão se deslocar mais para outros mu-
nicípios para ter acesso aos serviços. Mas há 
outro ponto, ao menos para o Alto Tietê, que 
também deve ser pensado com carinho: a ex-
pansão do Bom Prato. Mogi, Suzano, Itaquá 
e Ferraz são as cidades que contam com uni-
dades do restaurante, com promessa de um 
segundo para Mogi, em Jundiapeba.

Tão importante quanto o Poupatempo é 
o Bom Prato. Conseguir uma refeição a pre-

ços que não podem ser encontrados em ou-
tros locais deve ser levado em conta na hora 
de ampliar esse serviço. Assim como demais 
cidades da região metropolitana, o Alto Tietê 
tem moradores que não têm condição pagar 
por comida com valores mais altos, mesmo 
que seja um simples prato feito, o famoso PF. 

A necessidade se torna mais urgente em épo-
cas de pandemia de coronavírus (Covid-19), 
uma vez que muitas pessoas perderam o em-
prego ou tiveram sua renda reduzida em razão 
das restrições tomadas pelos órgãos governa-
mentais para tentar conter o avanço do vírus 
e ter um local com boa comida e baixo preço 
ajudaria neste momento.

Essa deveria ser uma das bandeiras agora. 
Moradores de Poá, Biritiba Mirim, Salesópo-
lis e Guararema, que gostariam de utilizar o 
serviço pelo seu custo e qualidade, precisam 
se deslocar para outras cidades para conse-
guir utilizar o restaurante, nesse caso, parte 
da vantagem se perde, pois é preciso pegar 
um transporte para chegar até uma unidade. 

Sabemos que não dá para ter tudo em to-
dos os locais, mas o quanto mais puder fa-
zer, melhor.

Os deuses pagãos, feitos à 
imagem do homem, sisudos 
e vingativos, disputavam en-
tre si o poder, muitos deles 
ostentavam uma carranca 
amedrontadora para fazer 
medo ao homem. Se havia 
algum sorriso era de debo-
che. Os escultores em sua 
arte esculpiam na pedra ou 
no mármore os ídolos com 
suas mãos em obediência aos 
sentimentos que povoavam a 
sua mente: ódio, amor, vin-
gança, gratidão, fé, adoração.

Jesus disse “a boca fala do 
que está cheio o coração”, 
também se pode dizer que 
o rosto traduz do que está 
cheio o coração. Lembro-me 
de uma vez, no corredor do 
hospital ao saudar um co-
lega com um entusiasmado 

“bom-dia” de volta ouvi um 
muxoxo, então, falei em tom 

O Deus que sorri

ARTIGO
José Mauro Jordão

de gozação: “Olha cara, vai 
se olhar lá no espelho. Você 
vai se assustar!” Ele deu um 
sorriso e o “milagre” acon-
teceu – um novo rosto feliz.

O chavão “Sorria, você está 
sendo filmado!” tem livrado 
muita gente de uma acirra-
da discussão no viés de uma 
tragédia para tudo se diluir 
em sorrisos, principalmente 
no trânsito. Quando esbo-
çamos no rosto um sorriso 
aberto, franco e sincero há 
bem-estar em cada célula do 
nosso corpo fazendo-a exa-
lar saúde e alegria em todo 
nosso ser.

Muitos pais, no passado, 
achavam que um rosto sério, 
de pouco riso, era sinal de 
respeito e autoridade no lar, 
porém, com essa atitude não 
tinham o melhor dos filhos, 
a intimidade dos abraços e 

dos beijos. Se Deus nos fez 
à sua imagem e semelhança 
e nós sorrimos, isso prova 
que Deus também sorri. A 
nuvem trevosa da discipli-
na do Pai nos assusta com 
sua feição carrancuda, mas é 
bom saber que por trás des-
sa nuvem se esconde a face 
sorridente do Deus que nos 
perdoa e nos ama.

Na igreja, aos domingos, 
recordo-me, quando meni-
no, se fazia a chamada por 
nome na escola de ensino 
bíblico, cada criança res-
pondia a presença com um 
versículo bíblico, o mais 
curto e o mais repetido era 

“Jesus chorou”, porém, um 
dia um deles respondeu: 

“Jesus sorriu”. A professora 
o repreendeu dizendo que 
não existia na Bíblia. E ele 
todo convicto, exclamou: 

“Mas devia existir!”

 josemaurojordao@gmail.com

CHARGE

José Mauro Jordão é médico.
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Fundo Social vai realizar 
bazar solidário em junho

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, 
realizará no mês de junho 
o primeiro Bazar Solidário, 
evento beneficente que aju-
dará famílias ferrazenses em 
situação de vulnerabilidade 
social. A iniciativa tem como 
objetivo arrecadar cestas 
básicas e outras doações 
em troca de roupas novas e 
produtos variados.

A ação ocorrerá nos dias 8, 
9 e 10 de junho, às 10 horas, 
no auditório da Prefeitura, 
localizado no Paço Municipal, 
na Vila Romanópolis. Todos 
os produtos foram doados 
por empresas privadas, entre 
eles estão agasalhos, bonés, 
roupas infantis, camisetas, 
roupas para festas, blusas, 
calças, chinelos, roupas ín-
timas, etc. Cabe destacar que 
todas as mercadorias ainda 
não tiveram o primeiro uso, 
e serão entregues embaladas 
e higienizadas.

Para participar, basta es-
colher o produto desejado e 

Ferraz

fazer a doação. Serão aceitas 
cestas básicas para peças de 
valores altos, já as outras com 
preço mais baixo, poderão 
ser trocadas por fraldas ou 
absorventes.  

De acordo com a coorde-
nadora do órgão, Ana Paula 
Nascimento, o bazar bene-
ficente pretende mobilizar 
munícipes, empresários, apoia-
dores e colaboradores para 
contribuir com quem mais 
precisa neste momento de 

pandemia. “Nossas expectati-
vas são as melhores possíveis 
para que o evento alcance seu 
objetivo, estaremos prontos 
para atender cada doação e, 
principalmente, para amparar 
famílias que estão passando 
por dificuldades. Participem 
dessa corrente do bem!”, 
afirmou a coordenadora.

O Fundo Social também 
segue arrecadando doações 
diversas. Informações pelo 
telefone é o 4674-1393.

Ação está marcada para ocorrer entre o dias 8, 9 e 10

Maurício Martins/Secom Ferraz

Poá promove campanha de 
adoção de cães e gatos

Centro de Bem Estar Ani-
mal de Poá faz campanha 
de adoção de cães e gatos

Objetivo é dar um lar 
para os pets que são reco-
lhidos das ruas e cuidados 
pelo Cebeap; redes sociais 
da Prefeitura divulgarão, 
semanalmente, a campanha 
de adoção.

O Centro de Bem Estar 
Animal de Poá (Cebeap) 
da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Poá realiza 
uma campanha de adoção 
para cães e gatos que fo-
ram retirados das ruas. Os 
pets receberam todos os 
cuidados necessários como, 
por exemplo, a castração 
para estarem prontos para 
ganharem um novo lar. No 
momento, há 33 cães e três 
gatos disponíveis para adoção.

De acordo com a respon-
sável pelo setor, Alessandra 
Digenova, existem algumas 
exigências para que a pessoa 
possa realizar a adoção. “O 
interessado tem que ter mais 
de 21 anos e deve apresentar 

Pets

RG, CPF e comprovante de 
residência, além de passar 
por uma entrevista com a 
médica veterinária”, ressaltou.

Para auxiliar na adoção 
destes pets, desde quinta-

-feira, as redes sociais da 
Prefeitura de Poá passaram 
a divulgar, semanalmente, 
os animais que estão no 
Centro de Bem Estar Animal, 
prontos para serem adotados. 

“Precisamos dar um lar para 
eles, por isso essa divulgação 

da campanha de adoção é 
uma ótima ação”, afirmou a 
secretária de Saúde, Claudia 
Cristina de Deus.

Para obter mais infor-
mações sobre a adoção dos 
pets, basta comparecer ao 
Cebeap que está localizado 
na rua São Manoel, 361, na 
Vila Amélia ou ligar para 
o telefone 4638-1330, de 
segunda a sexta-feira, das 
8 horas ao meio-dia e das 
13 às 17 horas.

Durante a semana havia 36 animais para adoção

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Cras do Casa Branca comemora 

dois anos de atendimento

Durante o período foram realizados o cadastro de 4 mil famílias; atendimento mensal pode chegar a 320 pessoas

SUZANO

O Centro de Referência 
em Assistência Social (Cras) 
Jorge Moreira, na região da 
Casa Branca, completou dois 
anos de atuação na terça-feira, 
com a marca de 4 mil famílias 
cadastradas, de mais de 40 
bairros, o que corresponde 
a 10 mil pessoas. Em meio 
à pandemia do novo corona-
vírus, o atendimento mensal 
chega a 320 usuários, o que 
representa uma média de 16 
atendimentos por dia.

Com sede na rua Maria 
Clara Tavares, 125, no Parque 
Residencial Casa Branca, o 
espaço oferece acolhimento 
e apoio para a aquisição de 
diversos programas de assis-
tência social, como o Serviço 
de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF), e 
encaminha os cidadãos que 
se enquadram nos perfis 
adequados para programas 
sociais dos governos federal 
e estadual, como o Bolsa 
Família, o Renda Cidadã 
e o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

Para prestar auxílio à po-
pulação, a unidade conta 
com dois assistentes sociais, 
dois educadores sociais, dois 
entrevistadores, um psicólogo, 
dois funcionários do setor 
administrativo, dois ajudantes 
gerais, um motorista, que 
auxilia em visitas domiciliares 
para atendimento e entrega 
de cestas básicas, além da 
coordenadora.

Entregue em 2019 pelo 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL), o imóvel tem 317,5 
metros quadrados e conta com 
copa, refeitório, duas salas de 
atendimento familiar, sala de 
espera com ampla recepção 
acolhedora, brinquedoteca, 
sanitários adaptados, almoxa-
rifado, sala de coordenação e 
sala multiuso para atividades 
comunitárias, à disposição das 
equipes. Tem também grande 
área externa para convivência 
entre os atendidos e toda a 
acessibilidade necessária.

Segundo a coordenadora da 
unidade, Maria Auxiliadora, 
o Cras Casa Branca teve que 

se adaptar ao atual cenário. 
O serviço, por exemplo, tem 
acompanhado de forma constante 
150 pessoas, com atendimento 
por agendamento, além de 
promover atividades online 
focadas no monitoramento 

de crianças e adolescentes.
“Nos últimos meses, notamos 

uma procura maior de pessoas 
ligadas ao comércio. Por isso, 
além de todo o apoio dado 
pelo Cras, também estamos 
focados em uma parceria com 

o Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) para a oferta de 
capacitações por meio do 
‘Empreenda Rápido’. Nosso 
objetivo é prestar todo o auxílio 
para esse público, visando que 

os empreendedores consigam 
fortalecer seus negócios”, disse 
a coordenadora.

Ainda de acordo com Ma-
ria, a unidade da Secretaria 
Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social tem 
mantido contato com grupos 
de idosos, para que possam 
dialogar sobre o dia a dia e 
promover troca de experiências, 
e também com um grupo de 
jovens, principalmente entre 
6 e 17 anos, em um trabalho 
constante de prevenção à 
violência nas escolas.

Para o titular da pasta, Ge-
raldo Garippo, a assistência 
social tem uma grande res-
ponsabilidade, que é o de 
discutir a vulnerabilidade e 
melhorar a qualidade de vida 
das pessoas, com atendimento 
digno e humanizado. “O Cras 
Casa Branca é referência em 
nossa cidade e, desde sua 
entrega, tem acolhido mais 
e mais famílias. Para mim, é 
uma grande honra estar à 
frente desse trabalho social”, 
afirmou.

Cras está sediado na rua Maria Clara Tavares, no Parque Residencial Casa Branca

Wanderley Costa/Secop Suzano 
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Quem recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado precisa entregar a declaração

Divulgação

Mais de 27 mil pessoas têm
até amanhã para entregar o IR

Estimativa é da Receita Federal para moradores do G5; total esperado de declarações passa de 232,9 mil

ACERTO COM O LEÃO

O prazo para entrega da 
declaração do Imposto de 
Renda 2021 termina amanhã 
e mais de 27 mil contribuintes 
do G5 – conjunto das cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê – ainda não acer-
taram as contas com o Leão. 
No ano passado, 232.946 
moradores da região fizeram 
a declaração; para esse ano a 
estimativa da Receita Federal 
é receber número similar 
com variação de 2% para 
mais ou menos. Mas até o 
mais recente levantamento, 
disponibilizado na quarta-feira 
passada, apenas 205.349 
contribuintes realizaram o 
processo, cerca de 88% do 
total estimado.

Adiado pelo segundo ano 
em razão da pandemia do 
coronavírus (Covid-19), os 
contribuintes poderão enviar 
as declarações até às 23h59 

do último dia do mês, lem-
brando que o prazo original 
era até o final de abril, mas 
o governo decidiu ampliá-lo 
em mais 30 dias. No ano 
passado, foram 60 dias a 
mais para o contribuinte 
cumprir o seu compromisso 
fiscal. Aqueles que perderem 
o prazo terão de pagar uma 
multa que pode variar de 
R$ 165,74 a 20% do imposto 
devido.

Considerando a expec-
tativa do Leão, só no G5, 
27.597 cidadãos deverão 
correr nesta reta final para 
enviar a declaração antes do 
encerramento do prazo. De 
acordo com dados divulgados 
pelo governo federal, entre 
os dias 1° de março – data 
inicial do recebimento das 
declarações – e a quarta-feira 
passada, 205.349 já estão 
quites com a Receita.

Neste ano, algumas regras 
anteriores continuam valendo, 

como a obrigatoriedade da 
declaração para todos que 
acumularam rendimentos 
tributáveis em valores acima 
de R$ 28.559,70. A novidade 
é para quem recebeu o Auxí-
lio Emergencial do governo 

federal no ano passado.
Para esse grupo beneficiário, 

a declaração deverá incluir 
o auxílio, mas apenas para 
aqueles que ganharam mais  
de R$ 22.847,76. Com a 
nova regra, a Receita Federal 
pretende reaver o valor do 
benefício pago indevidamente. 
Em todo o país, até 3 milhões 

de pessoas deverão fazer a 
devolução.

Entre as cinco cidades 
mais populosas, a Receita 
Federal informou que Mogi 
possui o maior número de 
contribuintes e é a cidade 
mais atrasada na entrega do 
documento proporcional-
mente em relação aos demais 

municípios, com 79.554 
declarações emitidas, 84,8% 
dos 93.735 contabilizados 
em 2020.

Em Itaquaquecetuba 
já foram 92,9%, o maior 
percentual de contribuição 
da região. Ao todo, foram 
37.962 declarações de um 
total estimado de 40.849.

Com base nos números 
do ano passado, Ferraz de 
Vasconcelos ostenta o 2° maior 
percentual de declarações 
emitidas no G5. Bem perto 
de Itaquá, Ferraz comunicou 
que 22.629 moradores já 
realizaram o processo, o 
acumulado é 92,2% dos 
24.524 contribuintes da 
cidade.

Em seguida, Suzano aparece 
com 88,6%, foram 46.949 
entregues até quarta-feira 
passada e 52.961 no ano 
passado. A menos populosa 
das cidades, Poá, confirmou 
que 18.255 moradores fize-
ram a declaração, portanto, 
87,4% dos 20.877 estimados. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Alto Tietê tem mudanças no
ranking estadual de vacinação

Segundo a plataforma eletrô-
nica “VacinaJá”, da Secretaria de 
Estado da Saúde, o desempenho 
das cidades da região teve uma 
queda nas grandes cidades 
mais populosas e projetou 
os municípios com menor 
população na comparação 
com os números do início 
de abril. O sistema informa 
o ranking e o andamento da 
vacinação contra a Covid-19 
nos 645 municípios do Estado.

Segundo o levantamento do 
governo estadual, a cidade de 
Mogi das Cruzes que já chegou 
à 469ª colocação no ranking 
de cidades, até o final da tarde 
de ontem constava na 508ª 
posição. Com 89.769 pessoas 
a receber a primeira dose 
da vacina, numa população 
total de 450 mil habitantes, 
contava com 19,9% de sua 
população imunizada.

A cidade de Itaquaquece-
tuba, que já chegou a ser a 
última colocada em vacinação 
no Estado no início de abril, 

Covid-19

subiu para o 637º lugar. Com 
50.139 doses na primeira 
etapa e uma população de 
375 mil pessoas, possui 13,4% 
da população coberta. Ferraz 
de Vasconcelos, que estava no 
631º posto em abril, chega 
ao final de maio seis postos 
acima, com 28.906 doses para 
uma população de 196,5 mil 
habitantes, ou 14,7% da sua 
cobertura.

A cidade de Poá, que chegou 
a ser a 624ª no Estado, elevou-

-se ao 533º lugar com 22.507 
vacinados com a primeira dose 

(19% da população). Suzano, 
com 300 mil habitantes e 
51.210 pessoas que receberam 
a primeira dose, está na posi-
ção 593 do ranking estadual.

No Alto Tietê, as cidades que 
proporcionalmente vacinaram a 
maior parte de suas populações 
são, Guararema, com 24,3% 
de cobertura e 7.329 doses, 
e Salesópolis, com 24,1% de 
alcance populacional e 4.153 
pessoas com a primeira dose 
da vacina. Respectivamente, 
elas ocupam as posições 295 
e 311 do ranking estadual.

André Diniz

Desempenho das cidades da região teve uma queda

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Unidos por um
inverno mais

solidário!

A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a 
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de 
preferência cobertores novos, usados em bom 

estado, higienizados e embalados, para aquecer com 
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade. 

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br
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Alunos do Saspe se destacam 
com a entrega de atividades

Mesmo com a pandemia de Covid, estudantes de Suzano se dedicam nas aulas gratuitas e a distância, via online

APRENDIZADO

A dedicação dos alunos do 
curso de Técnicas Administra-
tivas, promovido pelo Serviço 
de Ação Social e Projetos Es-
peciais (Saspe), tem chamado 
a atenção do corpo docente 
deste semestre. Mesmo com 
todas as dificuldades impos-
tas pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), os 
estudantes são assíduos na 
aula gratuita a distância e se 
destacam pelo empenho nas 
atividades propostas.

A professora responsável 
pelo curso, Maria Cecília Se-
raphim, se surpreendeu com 
a qualidade dos trabalhos 
apresentados pelos alunos 
que têm idades entre 14 e 17 
anos. Os estudantes iniciaram 
a jornada no mês de fevereiro 
e devem encerrar o ciclo no 
final do ano, em novembro.

“Essa é a nossa segunda 
turma do curso de Técnicas 
Administrativas e, mesmo à 
distância, propus o primeiro 
trabalho para avaliação sobre 
os temas abordados, como as 
rotinas administrativas, os 
tipos de empresas, missão e 
valores de uma instituição. O 
resultado foi muito satisfatório”, 
disse a professora ao pontuar 
também a criatividade dos 
alunos.

“A pandemia tem sido um 

grande desafio, visto que muitos 
estão acompanhando apenas 
pelo celular. Porém, o índice 
de absenteísmo é baixo desde 
que iniciamos a turma, com 
40 alunos. Inclusive, alguns 
estudantes saíram apenas 
devido à chamada na Escola 
Técnica Estadual (Etec) de 
Suzano. São pessoas muito 
comprometidas e que nos 
enchem de orgulho”, afirmou.

O trabalho proposto aos 
alunos visava a criação de 
empresas fictícias, das quais 
os alunos deveriam apontar 
objetivos, metas, valores e 
visão. Deste exercício surgiu a 

“Bella Flor Cosméticos”, apre-
sentada pelos alunos Kamilly 
Teles Ferreira, Kauan Nycollas 
Ribeiro Lopes, Kimberly Vi-
tória da Silva Barbosa, Laura 
de Castro Costa e Letícia da 
Gama Brasiliano.

Já as estudantes Heloisa 
Sousa Silva e Jenifer Caroline de 
Melo apostaram na criação da 
perfumaria “Rosas”. Também 
na área da beleza, os alunos 
Bianca de Paula Urano, Corina 
Eshley Clemente Rodrigues, 
Diogo Keiti Matsuda Yama-
gata, Eshiley Rosa Lourenço 
Malheiros Santos e Guilherme 
Lui Santos Vales criaram a 

“Make It Up Natural”. 
No ramo dos eletrodomésticos, 

a “Eletronic Company” foi 
formada pelos alunos, Lidiane 
Chagas da Silva Milanez, Maria 
Claudia Sosta Souza, Maria 
Eduarda Almeida, Mariana 
Yara Souza Freitas, Mariane 
Mércia Dantas Messias Santos 
da Silva e Nicolas de Freitas 
Maciel. Já na área de turismo, 
a aposta foi na “Viajando ao 
Seu Destino”, dos alunos 
Nicole Fernanda de Melo, 
Nathaly Monick de Almeida 
Silva, Samara Xavier Garcia, 

Rafael Santana Amaro e Nicolas.
Por fim, em tecnologia, 

surgiu a ideia do aplicativo 
“Organizer” para empresas, 
encabeçado pelas estudantes 
Amanda Heloiza do Nascimento 
Cavalcante, Ana Beatriz Silva 
Bruno, Anna Caroline Miran-
da Luca, Analice Rodrigues 
Barbosa e Beatriz Oliveira 
Ferreira. Além da “T.E.C.V.I.A”, 
que seria uma empresa tec-
nológica para pessoas com 
deficiência (PCDs) criada 

pelos alunos Vitória Luisa 
Cavalcante Chiarelli, Vitoria 
Hellena Barboza Valadão, Wes-
ley Natã de Carvalho, Winnie 
Sally de Oliveira Almeida e 
Yasmin Costa Bezerra.

De acordo com a professora 
Maria Cecília, os próximos 
conteúdos trabalhados serão 
comunicação técnica, finanças 
e marketing. “Os alunos são 
muito jovens, alguns ainda 
estão no Ensino Fundamental, 
mas já demonstram muito 

interesse na dinâmica da área 
administrativa, sendo um 
conhecimento que poderá 
ser replicado em diferentes 
atividades que queiram exercer 
no futuro”, ressaltou a docente, 
que é voluntária no Saspe.

Além do curso de Técnica 
Administrativas, Maria Cecília 
também é professora de Inglês 
no Saspe Línguas e contribui 
com a turma do Pré-Vestibular 
Municipal, sendo formada em 
Letras e Relações Públicas, com 
experiência de mercado em 
grandes empresas da região.

A primeira-dama e dirigente 
do Saspe, Larissa Ashiuchi, 
parabenizou a professora e a 
dedicação dos alunos. “Nosso 
foco é garantir que esses jovens 
cheguem aos 18 anos melhor 
preparados para o mercado 
de trabalho. Em meio a tantas 
dificuldades, esses estudantes 
nos inspiram a continuar 
com a ação. Espero que o 
empenho dessas meninas e 
meninos incentivem cada vez 
mais a busca por aprendizado. 
Acredito que a administração 
e o empreendedorismo estão 
nas veias dos suzanenses. 
Quando nos deparamos com 
esses jovens talentos aflorando, 
temos a certeza de que vale a 
pena apostar no conhecimento”, 
finalizou.

Estudantes começaram os estudos em fevereiro e devem terminar em novembro

Irineu Junior/Secop Suzano   

A Secretaria Municipal de 
Saúde  de Suzano realizou 
na última semana mais uma 
visita às Unidade de Saúde 
da Família (USF) reconhe-
cidas pelo projeto “O SUS 
que dá certo!”, que enaltece 
o trabalho dos servidores, 
tendo como referência as 
manifestações positivas re-
gistradas na Ouvidoria Geral 
do Município. Desta vez, 
foram homenageadas as USF 
Vereador Gregório Bonifácio 
da Silva (Vila Fátima), USF 
Maria Inês P. Santos (Jardim 
Revista) e USF Jardim Europa.

A ação inédita da Prefeitura 
de Suzano, que já exaltou os 
serviços da UBS Prof. João 
Olimpio Neto (Casa Branca), 
segue as premissas da Política 
Nacional de Humanização 
(PNH), do Ministério da 
Saúde. O principal objeti-
vo do projeto é defender 
e valorizar o trabalho das 

Servidores da Saúde recebem homenagem em Suzano 
Três UBSs

Pedro Ishi, a contribuição 
do público é de extrema 
importância para a melhoria 
dos serviços. “Todas as de-
mandas de Saúde acolhidas 
por meio da ouvidoria são 
analisadas a fim de apri-
morar o trabalho prestado. 
Em meio às manifestações, 
muitos cidadãos também 

de muito orgulho e alegria, 
principalmente quando o 
trabalho é reconhecido pela 
população, com manifestações 
positivas registradas junto 
à municipalidade”, disse a 
diretora de Atenção à Saúde, 
Flávia Verdugo.       

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 

equipes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) que atuam 
na rede municipal.

“Esse tipo de encontro e 
troca de experiência com 
aqueles que estão diariamente 
na ponta do acolhimento em 
Saúde é enriquecedora. Para 
a secretaria de Saúde, contar 
com esses servidores é motivo 

deixam registros positivos, 
elogiando e parabenizando 
a atuação dos servidores. 
É preciso reconhecer para 
incentivar e motivar cada 
vez mais esses guerreiros”, 
explicou.

Entre as manifestações 
deixadas pela população, 
destaca-se o reconhecimento 
pela atenção e cuidado das 
equipes com os pacientes, 
sobretudo no trabalho orien-
tativo quanto aos cuidados 
com a Covid-19. “Vocês 
estão de parabéns!”, registrou 
um munícipe. “Parabéns à 

Prefeitura de Suzano por 
colocar pessoas capacitadas 
para nos ajudar e nos orientar”, 
agradeceu outra moradora 
que relatou à ouvidoria o 
atendimento recebido du-
rante uma visita de agentes 
comunitários. “A todas as 
agentes que abraçaram essa 
profissão com amor, só te-
nho gratidão”, finalizou a 
mensagem.

A expectativa é de que 
outras unidades também 
sejam reconhecidas, conforme 
as manifestações registradas 
na Ouvidoria e outros canais 
oficiais da administração mu-
nicipal. “Apesar de todas as 
dificuldades e desafios diários, 
temos pessoas comprometidas 
e zelosas no cuidado com o 
próximo, sendo profissionais 
dispostos a fazer a diferença. 
Todos são um grande orgulho 
para a cidade”, finalizou o 
secretário Pedro Ishi.

Por meio do projeto “O SUS que dá certo!” profissionais são reconhecido na cidade

Divulgação/Secop Suzano

A ação inédita 
da Prefeitura de 
Suzano, que já 
exaltou os serviços 
da UBS Prof. João 
Olimpio Neto
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Mogi dá início à campanha de 
combate ao trabalho infantil

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social deu início 
ontem a uma campanha em 
prol da erradicação do trabalho 
infantil. O trabalho faz parte 
do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (Peti) e 
alude ao 12 de junho, que é 
o Dia Mundial de Erradicação 
do Trabalho Infantil. Serão 
feitas ações de conscientização, 
a partir de um roteiro pré-

-definido, conforme locais 
da cidade onde a situação é 
identificada de forma mais 
recorrente.

Ontem foi o primeiro dia da 
ação, as equipes percorreram 
a região central, com foco em 
estabelecimentos comerciais 
e locais onde, conforme ob-
servado, tem sido comum 
a presença de crianças em 
situação de mendicância ou 
trabalho infantil. Participaram 
da ação, agentes de abordagem 
do Peti, conselheiros tutelares 
e representantes do Departa-
mento de Proteção Especial, 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.  

Assistência Social

A ideia é levar conscientização 
a partir de material informativo. 
A Secretaria busca inclusive 
dialogar com os comerciantes, 
em busca de ações integradas. 
Há ainda envolvimento direto 
das três unidades do Conselho 
Tutelar de Mogi das Cruzes na 
campanha. A Secretaria de 
Saúde também foi consultada, 
a respeito dos protocolos 
sanitários a serem adotados, 
em função da pandemia da 
Covid-19.

A campanha deve se estender 
por três sábados intercalados 
e vai se repetir, portanto, nos 
dias 12 e 26 de junho, em ou-
tros locais. No dia 12, a ideia 
é percorrer parte do Centro 
Cívico e Vila Nova Mogilar, 
em locais como cruzamen-
tos das avenidas Vereador 
Narciso Yague Guimarães e 
Manoel Bezerra Lima Filho, 
bem como a praça Kazuo 
Kimura. Já no dia 26, a ação 
deve acontecer na região de 
Braz Cubas. 

“É importante a compreen-
são de que a presença dessas 

crianças e jovens em semáforos 
aponta para a exploração da 
criança e do adolescente, razão 
pela qual o ato de dar esmolas 
é sempre desaconselhado”, 
explicou a diretora de Proteção 
Especial, Luana Guimarães. 

Entre janeiro e abril deste 
ano, o Peti, que integra a rede 
de proteção social de média 
complexidade da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
fez um total de 72 atendimen-
tos (abordagens e oferta de 
serviço) a esse público e teve 
20 atendidos (após adesão). 
O trabalho se dá a partir de 
abordagem social especializado 
em crianças e adolescentes em 
situação de trabalho infantil 
ou mendicância, que atende 
todos os dias, inclusive aos 
finais de semana.

Além disso, o município 
conta com 18 núcleos de 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, 
que atendem prioritariamente 
esse público, contribuindo 
para evitar a ocorrência de 
situações de risco social. 

Em 6 meses, Polícia Judiciária 
registra 1,5 mil ocorrências

Central inaugurada no ano passado também promoveu 359 prisões em flagrante e 153 capturas no período

SEGURANÇA

Em seis meses de ope-
ração, a Central de Polícia 
Judiciária (CPJ) de Mogi 
das Cruzes registrou mais 
de 1,5 mil ocorrências. 
Inaugurada em novembro 
de 2020, a base centraliza 
os esforços da Polícia Ci-
vil, Militar e Guarda Civil 
Municipal (GCM) no com-
bate ao crime em Mogi. A 
estrutura foi estabelecida 
em um trabalho conjunto 
do Estado de São Paulo 
por meio da Polícia Civil 
e a Prefeitura.

Além das 1.576 ocor-
rências registradas pela 
unidade desde sua inau-
guração, foram realizadas 
359 prisões em flagrante 
e 153 capturas. Uma das 
promessas da CPJ era agili-
zar as prisões em flagrante 
proporcionando velocidade 
no retorno dos policiais 

para rua, maximizando 
o tempo de policiamento 
ostensivo.

Sobre a realização de 
um de seus principais ob-
jetivos proposto durante 
a inauguração, o delegado 
de polícia e coordenador 
da CPJ Deodato Rodri-
gues Leite, destacou que o 
tempo de permanência na 
CPJ depende do número 
de presos e a natureza da 
ocorrência.

“Mas é possível afirmar 
que houve melhora no 
protocolo de recebimento 

das ocorrências e por con-
sequência o tempo despen-
dido diminuiu. Os agentes 
de segurança permanecem 
na CPJ o tempo necessá-
rio para a elaboração das 

ocorrências, retornando o 
mais rápido possível para 
o policiamento”, pontuou.

A estrutura também surgiu 
da necessidade de desafogar 
os atendimentos prestados 

no 1° DP, que acabou fican-
do sobrecarregado com o 
crescimento da cidade e 
o consequente aumento 
do número de incidências 
criminais.

A unidade centraliza 
também as investigações 
da região e recebe públi-
co que tenha sido vítima 
de algum crime e precise 
registrar seu boletim de 
ocorrência. A proximidade 
é um facilitador para início 
das investigações que devem 
começar imediatamente 
assim que o flagrante for 
registrado.

Desde sua inauguração o 
atendimento é prestado 24 
horas mediante controle por 
senhas para dar celeridade 
ao processo ao contrário do 
que ocorria ordinariamente 
em outras bases. No CPJ 
também funciona a Unida-
de de Inteligência Policial, 
Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes (Dise) 
e a Delegacia do Patrimônio.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Delegado Deodato é o responsável pelos trabalhos na CPJ de Mogi das Cruzes

Mogi News/Arquivo

“Mas é possível 
afirmar que 
houve melhora 
no protocolo de 
recebimento das 
ocorrências”
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Fundos podem receber até
3% do Imposto de Renda

A Secretaria de Finanças 
de Mogi das Cruzes quer 
estimular a doação de até 3% 
do Imposto de Renda (IR) dos 
contribuintes ao Fundo da 
Criança e Adolescente e ao 
Fundo do Idoso. O donativo 
seria uma alternativa para 
que parte dos recursos que 
deixam a cidade voltassem e 
de forma direta fossem geridos 
pelos Conselhos Municipais 
em benefício da população.

A Secretaria de Finanças 
quer dar início a uma cultura 
de doações de parte do IR. “O 
contribuinte não tem nenhum 
centavo a mais de gastos com 
esse donativo. Esse valor já 
seria pago de qualquer forma 
dentro do tributo que ele 
obrigatoriamente precisa 
pagar anualmente”, explicou o 
chefe da Pasta, Ricardo Abílio.

Mogi possui os dois fundos 
devidamente regularizados, o 
que possibilita a alternativa de 
destinação de parte da verba 
do contribuinte interessado em 

Doação dos contribuintes

doar. Para realizar o processo, 
o declarante precisa optar por 
fazer a declaração no modelo 
completo. O programa é auto 
explicativo com os campos para 
preenchimento disponíveis.

“Estamos querendo iniciar 
essa cultura de doação no 
cidadão mogiano para que 
ele repita o processo nos 
próximos anos. Temos regis-
tros de que o ano com maior 
arrecadação no município 
foram declarados mais de  

R$ 80 mil, queremos ultra-
passar isso”, declarou Abílio.

No Fundo da Criança 
e Adolescente e Fundo do 
Idoso as doações podem 
impulsionar a promoção de 
eventos e ações efetivas de 
apoio direto dos cadastrados 
em vulnerabilidade social. A 
coordenação dos recursos 
é de responsabilidade da 
Assistência Social de Mogi 
e dos Conselhos Municipais.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Declarante deve usar modelo completo para a doação

Arquivo/Mogi News

Prefeitura promete zerar fila
em creche até final da gestão

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes se com-
prometeu em zerar até o final 
desta gestão, no início de 
2025, a fila de 1.740 crian-
ças em busca de matrículas 
nas creches municipais. O 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
que iniciou seu mandato 
neste ano, garantiu que este 
é um compromisso de sua 
gestão e que toda a equipe 
não medirá esforços para que 
isso seja realidade em Mogi.

Nos próximos dias, a 
secretaria deve enviar ao 
Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MP-SP) 
um cronograma apontando 
quando as 2,8 mil vagas pro-
metidas estarão disponíveis 
e um estudo de como será a 
demanda de vagas até 2024.

Os diálogos junto ao MP 
têm sido constantes devido 
a uma ação civil pública em 
trâmite na Vara da Infância 
e Juventude da Comarca 
de Mogi das Cruzes desde 

Compromisso

Thamires Marcelino o início do ano contra a 
Prefeitura. “Solicitamos que 
seja atendida a demanda de 
4.237 crianças que estavam 
na fila de espera do próprio 
município no começo de 2020 
(pré-pandemia) e os pedidos 
de vagas que surgirem até o 
final de 2024”, explicou o 
órgão no mês passado.

No dia 17 de março deste 
ano, foi iniciada uma rodada 
de debates entre o município 
e o MP, quando a Prefeitura 
apontou que a demanda de 
4.237 crianças na fila de espera 
foi reduzida. Naquela época, 
segundo o MP, a administração 
municipal se comprometeu 
em disponibilizar até o final 
de 2022, 2,8 mil vagas de 
creche.

Posteriormente, no dia 25 
de março, durante a audiência 
de tentativa de conciliação, a 
Defensoria Pública ingressou 
no processo junto ao Minis-
tério Público, e concordou 
com a suspensão da ação 
civil pública por 30 dias, 
período em que a cidade 

iria apresentar a documenta-
ção necessária. Passado este 
período, o MP ofereceu um 
novo prazo de mais 20 dias 
para a Prefeitura.

“O município apresentou 
que já concluiu um levan-
tamento de diagnóstico da 
demanda de vagas em creche 
e precisa refinar os dados para 
apresentar para a Defensoria 
Pública e Promotoria para 
discutir um acordo parcial 
ou definitivo”, afirmou o MP 
no dia 30 de abril.

Assim, naquela data, ficou 
decidido que seria pedido 
um prazo de suspensão da 
ação civil pública por mais 
20 dias, para as partes do 
processo poderem discutir 
com dados mais concretos 
e tentar começar a planejar 
um acordo. Portanto, o MP 
segue no aguardo do envio 
da documentação pela Secre-
taria Municipal de Educação. 
Apesar de questionado, o 
MP não divulgou novas in-
formações até o fechamento 
desta reportagem.

Programa terá ações voltadas
à preservação da natureza

Secretaria do Verde e Meio Ambiente divulgou as atividades que reunirão especialistas, estudantes e população

JUNHO AMBIENTAL

O mês de junho será de-
dicado inteiramente a uma 
programação voltada para 
a preservação, a educação 
ambiental e ações práticas 
como plantios, webinários 
e palestras presenciais. A 
Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente de 
Mogi das Cruzes divulgou 
a programação do Junho 
Ambiental, que reunirá espe-
cialistas na área, professores, 
estudantes e principalmente 
a população. A maioria dos 
eventos será aberta ao pú-
blico, sempre respeitando as 
regras sanitárias de proteção 
na pandemia.

A secretária Michele de 
Sá Vieira explica que a pro-
gramação foi elaborada para 
contemplar todas as áreas 
de atuação. “Nossa equipe 
trabalhou intensamente para 
termos eventos atraentes, 
informativos e que levem 
conhecimento às pessoas. 
A agenda de preservação 
ambiental é muito forte e a 
população se interessa pelo 

Ilha Marabá vai receber boa parte da programação do Junho Ambiental

tema de forma geral. Nosso 
desafio foi organizar uma 
programação rica, e temos 
certeza de que conseguimos 
atingir este objetivo. Todos 
estão convidados a prestigiar 
as atrações”, comentou.

Michele acrescenta que boa 
parte dos temas se interrela-
ciona com o planejamento da 
Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente para a certificação 
do Programa Município 
Verde Azul, que é uma das 
prioridades da Pasta.

No dia 1º de junho, será pro-
movido um plantio de árvores 
na avenida Pedro Romero. 
O evento ocorrerá a partir 
das 9 horas e será realizado 
mediante inscrições prévias, 
que poderão ser feitas pelo 
telefone 4798-5959. No 
mesmo dia, acontecerá a 
trilha virtual em 360 graus 
no Parque Municipal Chi-
quinho Veríssimo e na Ilha 
Marabá, em parceria com as 
Secretarias de Cultura e de 
Esporte e Lazer. O acesso será 
livre, independentemente 

de inscrição.
No dia 5 de junho, quando 

se comemora o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, a pro-
gramação será recheada. A 
partir das 8 horas, mediante 
inscrições pelo telefone 4798-
5959, o Parque Municipal 

Chiquinho Veríssimo receberá 
a palestra Papo Animal com 
Soltura de Animais Silvestres 
na Natureza. O trabalho terá 
como foco a importância e 
necessidade de salvaguarda da 
biodiversidade e acontecerá 
em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde.
No dia 10 de junho, a partir 

das 9 horas, ocorrerá uma 
ação de doação de mudas, 
acompanhada de QR Code 
e cartilhas na Ilha Marabá, 
com acesso livre. No mesmo 
dia, só que às 10 horas, no 

prédio da Prefeitura e com 
o acesso restrito, mediante 
ofício-convite, acontecerá 
a Assinatura do Termo de 
Cooperação com a Fundação 
Florestal para a gestão de 
Áreas de Proteção Ambiental. 
A atividade ficará gravada e 
disponibilizada no site da 
Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente, para ser acessada 
e assistida posteriormente.

Já no dia 12 de junho, das 
9 às 17 horas, a Ilha Marabá 
receberá a Feira Agroecoló-
gica de Produção Orgânica, 
Agrofloresta e Apicultura, 
com exposição e vendas de 
produtos alimentícios, com 
informações sobre a produ-
ção e manejo. O acesso será 
livre, independentemente de 
inscrição. O Parque Muni-
cipal Chiquinho Veríssimo 
será palco de um evento no 
dia 15 de junho, a partir 
das 9 horas. Com inscrições 
pelo telefone 4798-5959, o 
espaço receberá uma visita 
à nascente modelo existente 
na reserva.

Mogi News/Arquivo
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Prefeituras realizam limpeza de 
piscinões e galerias na estiagem

Com pouca ou nenhuma chuva, trabalho de limpeza é intensificado na região durante o período mais seco do ano

TEMPO SECO

Com a chegada do período 
de estiagem em que ocorre a 
diminuição ou ausência das 
chuvas, as prefeituras do Alto 
Tietê têm aproveitado para 
intensificar os trabalhos de 
desassoreamento de pisci-
nões e galerias. A Secretaria 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos de Suzano, por 
exemplo, está atuando no 
desentupimento de buei-
ros na Vila Fátima (distrito 
de Palmeiras) e no Jardim 
Margareth (região norte) – 
a média é de 500 pontos 
desobstruídos por mês em 
toda a cidade.

Durante a semana passa-
da, os serviços também se 
concentraram na conclusão 
do desassoreamento do rio 
Taiaçupeba-Mirim (distrito 
de Palmeiras), em parceria 
com a Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp), e na 
limpeza de valas de drenagem 
de águas pluviais no Jardim 

Monte Cristo, o que auxilia 
na manutenção do nível do 
rio Guaió.

Em Mogi das Cruzes, a 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos explicou 
que tem executado a pro-
gramação de limpeza, que 
inclui o piscinão da cidade, 
situado no Parque Santana 
e também os serviços de 
desobstrução e limpeza de 
galerias. Este piscinão já foi 
alvo de um amplo trabalho 
de limpeza no início do ano, 
para permitir que seguisse 
operando próximo de sua 
capacidade total.

Os trabalhos de limpeza de 
galerias também ocorrem de 
forma ininterrupta, conforme 

programação das equipes 
e também atendendo de 
forma emergencial eventuais 
urgências. Em Poá, as áreas 

mais afetadas pelas chuvas 
foram as Avenidas Anchieta, 
Adhemar de Barros, Francisco 
Corrêa Allen e nas vias de 

Calmon Viana.
A limpeza efetuada pela 

Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais e Serviços 

Urbanos ocorre constantemente 
na cidade. Já a limpeza do 
piscinão de Poá, já está em 
planejamento pela pasta e 
deve ser feita em breve, após 
o término da licitação para 
os trabalhos.

Seca?

Em 2014, toda a região 
Sudeste do país, onde está o 
Alto tietê, sofreu um dos seus 
piores períodos de estiagem e 
as represas da região estavam 
com uma ocupação total de 
32,4% no dia 19 de maio, um 
dos mais baixo do período 
de pouca chuvas. Passados 
sete anos, na mesma data 
deste ano, o número chegou 
a 58,6%.

Respectivamente, as bacias 
de Paraitinga, Ponte Nova, 
Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba 
suportavam uma ocupação 
de 42,7%, 36,8%, Biritiba, 
23,5%, 26,6% e 29,9%. Na 
semana passada, na mesma 
data, os volumes estavam 
em 58,6%, 36,5%, 72,1%, 
34,9%, 20,6% e 58,9%.

Thamires Marcelino

Limpeza do sistema de escoamento é melhor nesta época graças à estiagem

Divulgação/Secop Suzano

Inscrições para programa se 
encerram no dia 4 de junho

O município de Arujá, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, aderiu 
ao programa Prospera Família, 
do governo do Estado. As 
candidaturas para as vagas 
foram abertas no dia 12 de 
maio e vão até 04 de junho. 
A iniciativa visa proporcionar 
emancipação a famílias mo-
noparentais, isto é, aquelas 
que são chefiadas por um 
pai ou uma mãe, tais como 
situações de viuvez, divórcio, 
simples opção ou abandono 
do cônjuge, que tenham filhos 
no mesmo lar. 

O programa tem como 
objetivo a formação e capa-
citação das potencialidades e 
habilidades dos responsáveis 
familiares, para a geração 
de renda e bem-estar da 
família, além de promover a 
emancipação financeira das 
famílias envolvidas.

Até o momento, 340 famílias 
já se candidataram e a meta 
da Secretaria de Assistência 
Social atender 360. O pro-
grama terá duração de 10 

Prospera Família

meses e terá início efetivo 
em agosto.

Para participar, os interes-
sados devem estar cadastrados 
no CadÚnico como respon-
sável familiar (RF). A família 
deverá acessar o site (abre.ai/
prospera-familia) do programa 
e preencher o formulário de 
inscrição.

Após a realização da candida-
tura das vagas, as famílias que 
atendam aos critérios definidos 
pelo programa participarão 

de um sorteio realizado pelo 
governo estadual. Logo após, 
a listagem dos beneficiados 
será enviada para o município 
desenvolver as ações e projetos 
com as famílias, pois quem 
fará a seleção será o próprio 
governo estadual.

Para mais informações pro-
cure o  Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
de referência do município 
ou acesse o site www.desen-
volvimentosocial.sp.gov.br.

Iniciativa dá emancipação a famílias monoparentais

Divulgação

Solenidade de Corpus Christi 
é na próxima quinta-feira

A celebração da Soleni-
dade do Santíssimo Corpo 
e Sangue de Cristo, Corpus 
Christi, é na próxima quinta-

-feira, dia 03 de junho. O 
bispo diocesano, Dom Pedro 
Luiz Stringhini, irá presidir 
a missa, às 9 horas, com 
a Bênção do Santíssimo 
Sacramento, na Catedral 
Diocesana Sant’Ana, em 
Mogi das Cruzes.

A Eucaristia é fonte e 
centro de toda a vida cris-
tã, em que está contido 
todo o tesouro espiritual 
da Igreja, o próprio Cris-
to, e a Festa de “Corpus 
Christi” é quando a Igreja 
comemora solenemente o 
Santíssimo Sacramento da 
Eucaristia, presença real e 
sacramental de Cristo, e 
foi criada em 1264 pelo 
Papa Urbano IV, quando 
aprovou a Bula “Transiturus 
de hoc mundo”, em que 
prescreveu que na quinta-

-feira, após a Solenidade da 
Santíssima Trindade (que 
em 2020, celebração deste 

Celebração

último domingo, dia 07 de 
junho), fosse oficialmente 
à festa em honra do Corpo 
do Senhor.

Procissão

Neste ano, como em 2020, 
não haverá a procissão pe-
las ruas com o Santíssimo 
Sacramento, que é parte do 
rito litúrgico da Solenidade 
de Corpus Christi, ainda 
uma restrição para evitar 
a propagação da Covid-19.

 Assim, como a atenção 

aos cuidados e as orientações 
das autoridades da Secre-
taria Municipal de Saúde 
para evitar o contágio do 
coronavírus, como o uso 
obrigatório de máscaras e 
a não aglomeração de pes-
soas em espaços fechados, 
respeitando o número de 
30% da capacidade da Igreja.

 O acesso dos fiéis à Cate-
dral Sant’Ana, localizada na 
rua Doutor Paulo Frontin, 
366, na região central de 
Mogi das Cruzes será por 
ordem de chegada.

Durante a celebração da 
Solenidade do Santíssimo 
Corpo e Sangue de Cristo, 
Corpus Christi, o bispo 
diocesano, Dom Pedro Luiz 
Stringhini, irá apresentar os 
novos festeiros e capitães de 
mastro da Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes do próximo ano.

A missa será transmitida 
ao vivo por meio da página 
do facebook da Catedral 
Sant’Ana (facebook.com/
catedraldesantannamogi/).

Bispo 
diocesano irá 
presidir a missa 
na Catedral 
Sant’Ana

Suzano, por 
exemplo, está 
atuando no 
desentupimento de 
bueiros
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Herdeira de modelos 
lendários, como a pionei-
ra XRV 650 Africa Twin e 
as sucessivas versões 750, 
que de 1988 até 2002 re-
definiram o conceito de 
motocicleta aventureira, 
a nova geração das Africa 
Twin chegou ao mercado 
mundial em 2016. À tão es-
perada modernidade e alta 
tecnologia do modelo, so-
mou-se o genuíno espírito 
‘True Adventure’ de suas an-
tepassadas, não um mero 
slogan, mas uma filosofia 
construtiva fiel às origens, 
que faz das Honda Africa 
Twin motos versáteis, ca-
pazes de oferecer confor-
to em viagens de qualquer 
tipo como também enca-
rar verdadeiras aventuras. 
Enfim, motocicletas aven-
tureiras com “A” maiúscu-
lo, que não penalizam seus 
pilotos com peso e volu-
me excessivos, ou escolhas 
técnicas inadequadas para 
uma aventureira. 

A chegada das versões 
2021 das CRF 1100L Africa 
Twin é marcada por uma 
aprofundada renovação 
técnica, um aperfeiçoa-
mento que preserva a es-
sência ‘True Adventure’, 
mas que efetivamente evo-
luiu o modelo em pratica-
mente todos os aspectos. O 
incremento de potência e 
torque é consequência do 
aumento na capacidade cú-
bica do motor bicilíndrico, 
que em conjunto com a re-
dução de peso levou a per-
formance a um nível ainda 
mais elevado. Relevante é 
a introdução da transmis-
são de dupla embreagem 
(DCT), que se soma à op-
ção com caixa de câmbio 
convencional.

De fato, serão quatro as 
Africa Twin 2021 à venda 
no Brasil: CRF 1100L, CRF 
1100L DCT, opções que se 
caracterizam pelo tanque 
de combustível de 18,8 li-
tros de capacidade, e as CRF 
1100L Adventure Sports ES 
e CRF 11000L Adventure 

HONDA

Africa Twin promete seguir 
com espírito aventureiro
Modelos fizeram sucesso entre os anos de 1988 a 2002 e agora, nova versão, promete dar continuidade ao legado

Suplemento
automotivo
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Os primeiros veículos foram lançados na década de 1980, portanto é de se esperar que haja uma profunda renovação do modelo

Estarão à venda quatro modelos: 1100l, 1100l DTC, Adventure Sports ES e Adventure Sports DCT   

Sports ES DCT, com tanque 
de 24,8 litros. Todas rece-
beram o sistema de acele-
rador eletrônico TBW – Th-
rottle By Wire –, juntamente 
com a extensão dos modos 
de pilotagem, mais opções 
no sistema de controle de 
tração HSTC – Honda Se-
lecteable Torque Control 
–, e muitos outros itens de 
tecnologia relacionados à 
adoção de uma sofistica-
da IMU – Inertial Measu-
rement Unit (unidade de 

controle inercial) –, que 
possibilitaram às Africa 
Twin dar um salto tecno-
lógico importante.

As CRF 1100L Africa Twin 
2021 estão menores, mais 
esguias e cerca de 10 kg 
mais leves, o que fez evo-
luir a performance ten-
do em vista as alterações 
complementares no mo-
tor, que ganhou cerca de 
12% de potência e 10% no 
torque, incrementos dis-
tribuídos em toda a faixa 

de rotação.
A posição de pilotagem 

evoluiu através de um ban-
co redesenhado e um gui-
dão mais alto. O quadro de 
instrumentos TFT a cores é 
sensível ao toque e tem 6,5 
polegadas. Batizado de MID 
(Multi Information Display), 
oferece uma conexão dire-
ta com os diversos sistemas 
da moto e tecnologia Apple 
CarPlay® e Android Auto® 
via Bluetooth e cabo USB. 
As luzes DRL de condução 

diurna com LEDs aumen-
tam muito a visibilidade da 
moto, melhorando a segu-
rança. O sistema de contro-
le da velocidade de cruzei-
ro é equipamento de série.

A arquitetura do motor 
bicilíndrico paralelo SOHC 
de 8 válvulas permanece 
inalterada, mas o incre-
mento da capacidade, de 
998 cm³ para 1.084 cm3, 
resultou em maior potên-
cia, que passou de 88,9 para 
99,3 cv a 7.500 rpm. O tor-
que máximo também su-
biu de 9,5 para 10,5 kgm.f 
a 6.000 rpm. A elevação de 
potência e torque é senti-
da desde 2.500 rpm.

O aumento da capacidade 
cúbica do motor foi obtido 
pelo aumento do curso dos 
pistões para 81,5 mm (an-
tes, 75,1 mm), com o diâ-
metro dos cilindros de 92 
mm permanecendo inalte-
rado. A taxa de compressão 
é de 10,0:1. As camisas dos 
cilindros agora são de alu-
mínio, o que em conjunto 
com outras medidas de re-
dução de peso nos compo-
nentes da transmissão da 
versão com câmbio con-

vencional, resultou em um 
motor 2,5 kg mais leve. O 
motor da versão DCT pesa 
2,2 kg a menos que no mo-
tor anterior..

O virabrequim perma-
nece defasado a 270°, que 
proporciona intervalos irre-
gulares de ignição, criando 
uma pulsação diferenciada 
que melhora a capacidade 
de tração. O cabeçote do 
motor foi completamente 
revisto, com dutos de aspi-
ração mais retilíneos e efica-
zes, e novos corpos de inje-
ção de 46 mm de diâmetro.

O sistema Unicam SOHC 
herdado das CRF 450R se ca-
racteriza por um único co-
mando de válvulas fundido 
sob pressão, o que resulta 
em um cabeçote compac-
to e câmaras de combustão 
de conformação ideal. O le-
vantamento das válvulas de 
aspiração subiu de 8,6 para 
9,3 mm, enquanto que nas 
válvulas de exaustão pas-
sou de 9,3 para 10,2 mm.

O cárter do motor é divi-
dido na vertical, com bom-
ba d’água alojada dentro do 
compartimento da embrea-
gem e termostato integra-
do ao cabeçote. As versões 
de câmbio convencional e 
DCT partilham um bloco 
de motor único, com pe-
quenas diferenças externas.

Neste novo motor de 1.084 
cm3, a precisão das engre-
nagens de balanceamento 
anteriores e posteriores foi 
melhorada, eliminando a 
necessidade do uso de en-
grenagens de dentes oblí-
quos. A aplicação de uma 
roda fônica no virabrequim 
elevou a capacidade de de-
tecção de falhas de ignição, 
importante para homolo-
gação antiemissões. Tam-
bém para esta finalidade 
as sondas lambda O2 fo-
ram substituídas por sen-
sores de fluxo LAF – Linear 
Air Flow – nos coletores de 
escape, que permitem uma 
medição muito mais pre-
cisa da mistura ar/com-
bustível.
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 Às vezes a vida 
nos joga em uma 
roda-viva que mal 
nos permite pensar se 
aquilo que estamos 
fazendo realmente 
nos traz alguma 
satisfação. Apenas 
ligamos o automático 
e seguimos como 
robôs cumprindo 
as nossas funções e 
prazos. Até que de 
repente nos sentirmos 
completamente 
desanimados.

A falta de motivação 

MOMENTO
especial

 Saia da rotina, renove expectativas

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-
geada

ANIVERSARIANTE: KOICHI MAURICIO KINOSHITA

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 

desejos sejam alcançados. Feliz aniversário! 

Vá firme na direção da sua meta, 
porque o pensamento cria, o desejo 
atrai e a fé realiza!”

 cultura@jornaldat.com.br

é um sintoma de 
que algo em nossa 
vida não está bem, 
é sintoma de que 
precisamos de 
mudanças.

Alimentação das crianças durante a quarentena

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

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

- Nenhum alimento precisa ser proibido, basta ter equilíbrio.
- Crie uma rotina de alimentação, com horários defi nidos 
para cada refeição.

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

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

- Deixe frutas prontas para consumo à disposição da criança 
para oferecer entre as refeições.
 - Ofereça muita água!
Toda mudança gera difi culdade, mas com persistência o 
resultado será o melhor.
Leia mais no site https://drauziovarella.uol.com.br/ 
alimentação inf. na quarentena.
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