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Obras no rios Jundiaí e Jaguari  
retiram 44 mil m³ de sedimentos 
Materiais foram retirados de trechos dos rios que envolvem as cidades de Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes

ZELADORIA

 Trabalhos são intensificados durante o 
mês de março, diz Prefeitura. Suzano, página 3

O Departamento Estadual de 
Águas e Energia Elétrica (DAEE), 
do governo do Estado, informou 
nesta semana, que já foram concluí-
dos os trabalhos de desobstrução 
em dois cursos d’água no Alto Tie-
tê, restabelecendo a vazão da água, 
restando apenas a intervenção na 
cidade de Poá. No rio Jundiaí, fo-
ram retirados mais de 30 mil m³ 
de sedimentos, enquanto que no 
trecho entre Suzano e Itaquaquece-
tuba foram removidos 14,2 mil m³ 
de sedimentos. Segundo o órgão, 
a retirada dos sedimentos ajuda a 
prevenir alagamentos e enchentes.  
Cidades, página 5

Com o tema “Vivendo a Arte”, 
a Secretaria de Cultura e Turismo 
de Ferraz de Vasconcelos lançou 
nesta segunda-feira (31) o pro-
jeto “Cultura Vai ao Mercado”, 
com oficinais de artesanato que 
têm o objetivo de proporcionar 
a geração de renda diante da cri-
se pandêmica. Os interessados 
poderão acompanhar as oficinas 
de bijuterias, couro, artesanato 
e materiais de reuso todas as se-
gundas, terças e quartas-feiras.  
Cidades, página 4

Hoje e amanhã

OFICINAS 
CULTURAIS 
OCORREM EM 
MERCADOS 

Vacina contra Covid

Guararema abre 
cadastro para 
novos grupos
Cidades, página 5

SUZANO

Cata-Treco 
tem novo 
cronograma. p4

Lançamento do projeto ocorre 
amanhã. Cidades, página 6

Descarte

ALTO TIETÊ 
INTEGRA  
PROJETO-
-PILOTO PARA 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS

Somente no rio Jundiaí foram 30 mil m³ de sedimentos retirados no período de obras no local
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Futebol

Suzanão passa por reformas e 
deve ficar pronto neste mês

Estádio está com mais de metade das obras prontas e 
deve receber jogos a partir de 2022. Suzano, página 3
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 �Oficinas culturais

A partir de amanhã, a Secretaria de Cul-
tura, Esportes e Turismo de Poá abre 
inscrições para novas oficinas culturais 
que estão sendo realizadas por meio de 
uma parceria entre o Instituto Poiesis 
e o governo estadual. Para participar, 
os interessados devem fazer a inscri-
ção via internet. As vagas são limita-
das e estão liberadas para todo o Es-
tado de São Paulo.

 �Aplicativo de delivery

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu 
na quarta-feira o presidente da Asso-
ciação Comercial e Empresarial (ACE) 
de Suzano, Fernando Fernandes, e a 
empresária Patrícia Rocha, que criou 
o aplicativo “AiDelivery”. Realizado no 
gabinete principal do Paço Municipal 
Prefeito Firmino José da Costa, o en-
contro teve a premissa de apresentar o 
serviço digital desenvolvido na cidade e 
focado no comerciante local.

 � ‘Recicla Ferraz’

A Secretaria de Verde, Meio Ambiente e 
Proteção Animal de Ferraz de Vascon-
celos lançou na quarta-feira  passada 

a campanha de coleta de materiais re-
cicláveis “Recicla Ferraz”. A ação ocor-
reu no Paço Municipal, na Vila Roma-
nópolis, e contou com a participação de 
alunos da educação infantil que rece-
beram mudas de plantas como forma 
de incentivar o cuidado ao meio am-
biente desde cedo. Na ocasião, a pre-
feita Priscila Gambale (PSD) conferiu 
os trabalhos.

 �Emissão de carbono

Na semana do meio ambiente, a Cia Su-
zano informa que removeu 15.200.311,6 
de toneladas de carbono da atmosfera 
em 2020. A iniciativa faz parte do com-
promisso de longo prazo da empresa 
de remover 40 milhões de toneladas de 
carbono da atmosfera até 2030. A com-
panhia mantém aproximadamente 1,3 
milhão de hectares de florestas plan-
tadas de eucalipto e 970 mil hectares 
de áreas preservadas, além de plan-
tar em torno de 460 mil mudas por dia, 
incluindo eucalipto e árvores de mata 
nativa, o que contribui para potenciali-
zar o estoque de carbono. O projeto faz 
parte do programa “Recicla Cidades”, 
uma parceria com o Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat)

•••  editor@jornaldat.com.br

TRIBUNA

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Atendimento ao leitor: MOGI NEWS (editor@moginews.com.br) l FONE/REDAÇÃO: 4735-8021
Atendimento ao anunciante: MOGI NEWS(comercial@moginews.com.br / arte@moginews.com.br)
Atendimento ao assinante: MOGI NEWS (assinatura@moginews.com.br) l FONE/ASSINATURA: 4735-8015

Diretora Comercial: Sentileusa Moraes - e-mail: sentileusa@moginews.com.br - COMERCIAL: 4735-8020 - ASSINATURA: 4735-8015      www.facebook.com/grupomoginews

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores. Todas as informações contidas no artigos publicado nesta edição são de inteira
responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e reflexão
sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Fundado em 07/03/2006 - Fundador: Paschoal Thomeu - Semanário: 15/11/1975 até 20/06/1997 - Diário Matutino: 21/06/1997

FÁBIO MIRANDA

A manchete fala por si só: 
“Presidente diz a Exército que 
não quer punição a Pazuel-
lo.” Com isso, existe, como 
se diz, o tom e a forma, que 
não são, como se poderia 
crer, assuntos dotados de 
autonomia.

Assim, pode-se evocar a 
vulgaridade, junto à preo-
cupação em combate-la. Ou 
então, a vulgaridade não é 
mais, como antes, a marca 
infame da plebe, da massa 
e das classes menos protegi-
das. Antes, uma linguagem 
considerada como de base 
popular, por exemplo, era 
dita linguagem vulgar. Mas 
esta noção ganha em ambi-
guidade, pois que ela pode 
se voltar contra seus inven-
tores. Na verdade, um líder 
que despreza as pessoas que 
ele pretende governar trairia 

Haja vulgaridade!

ARTIGO
Raul Rodrigues

sua vulgaridade pessoal, já 
que este líder iria se mostrar, 
por sua vez, desprezível. É 
isso aí: face ao destempero 
de um prato nada palatável, 
que a tornaria um preconcei-
to de casta, tentando identi-
ficar alguns personagens que 
parecem comportamentos e 
práticas vulgares que nivelam, 
sim, mas na pior.

Para tanto, se a vulgarida-
de é outra coisa possível, dei-
xando para trás um silêncio 
consternado, não de recato, 
mas de tristeza, determina-
dos procedimentos sórdidos 
empregados na comunica-
ção, determinadas atitudes 
de indiferença assumidas na 
vida corrente são fatos con-
sumados, e cuja vulgarida-
de explode ainda com mais 
força do que nos sentimos 
impotentes em reproduzi-la. 

Vulgaridade que se identifica 
com a encenação pelo fato 
de que, se um é um fracas-
so, mas curável, o outro é 
insidioso e profundamente 
enraizado. Pode-se, então, 
imaginar sem pena dos de-
fensores do coração de ouro e 
dos monstros da vulgaridade 
em linguagem inadequada.

Segue-se que, a vulgaridade 
poderia estar associada a uma 

“enfermidade da alma”, se bem 
que mesmo satíricos ferozes e 
cínicos profissionais, quando 
possuem talento, a repudiam 
e destroem. É isso: a despeito 
de ser uma categoria ou um 
estilo, à parte do todo, ela é 
dotada do compromisso de 
espírito e engloba a visão do 
mundo. Nenhuma alternativa 
de vulgaridade é fortuita: ela 
ameaça diretamente a digni-
dade e, portanto, em certo 
sentido, a liberdade.

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.

EDITORIAL

Preservar o quê?

O 
Dia Mundial do Meio Ambiente 
foi celebrado, ou lamentado, on-
tem em vários países, entre eles o 
Brasil. No país, conhecido por ter 

a maior floresta tropical do mundo, o maior 
rio, a maior quantidade de água doce do 
mundo, 12% do total da Terra e uma quan-
tidade diferenciada de espécies animais e ve-
getais que raramente é vista em outro lugar 
do planeta, o dia nem deve ser comentado 
no Palácio do Planalto.

Mas por aqui, no Alto Tietê, onde a nas-
cente do rio que dá o nome à região está em 
Salesópolis, atravessa o Estado de São Pau-
lo, chega ao rio Paraná e vai desaguar na ba-
cia do rio da Prata, na Argentina, é um mo-
mento que deve ser não somente celebrado, 
mas pensado.

O Tietê é de vital importância para a região, 
além de contribuir com a produção agrícola 
regional, é utilizado para o abastecimento de 
grande parte de Mogi das Cruzes, por parte 
do Semae, então manter o rio limpo é uma 
questão de preservação da espécie humana, 
não só porque é bonito pensar na natureza. 
Vivemos em uma cadeia, se tudo for destruí-

do, nós seremos destruídos também. 
A Floresta Amazônica é a maior floresta 

tropical do mundo, mas a Mata Atlântica, que 
está em nossa região, não fica atrás. Invasão, 
pilhagem e corte ilegal de árvores a prejudica, 
faz com que o lençol freático seja contamina-
do, a água da chuva, que fica retida por mais 
tempo no solo em razão da vegetação, passa 
mais rápido pelas cidades em razão do des-
matamento e a consequência disso é a evapo-
ração mais acelerada da água, muito antes de 
chegar às cabeceiras do Sistema Produtor Alto 
Tietê (Spat). É um engano achar que somen-
te a chuva no Spat abastece o sistema, a água 
que é escoada por meio da vegetação também 
contribui com o abastecimento.

Fora isso, o Alto Tietê está localizado no 
cinturão verde de São Paulo, ou seja, a região 
é de vital importância para a preservação do 
meio ambiente.

Temos de fazer a nossa parte, aquela velha 
história de que “só eu faço, mas os demais 
não” não cola mais, é preciso o engajamento 
total, é como varrer a calçada em frente de 
casa. Se todo mundo varrer, no final do dia, 
a rua estará limpa.

CHARGE
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Reforma do Estádio Suzanão 

deve terminar ainda neste mês

Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano informou que mais da metade das obras do local já foi concluída

FUTEBOL 

A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Suzano atualizou 
na quarta-feira passada o 
andamento das obras do 
Estádio Municipal Francisco 
Marques Figueira, o Suzanão. 
O local atualmente passa por 
revitalização completa e a 
expectativa é que as inter-
venções sejam finalizadas 
neste mês.

Neste momento, o Suza-
não se encontra com mais 
da metade de sua reforma 
concluída. O espaço teve a 
pintura das arquibancadas 
renovada, assim como dos 
muros próximos. O entorno 
da pista de atletismo também 
recebeu a atenção dos agentes 
municipais, que realizaram 
manutenções diversas por 
toda a sua extensão e tam-
bém na mureta que a separa 
do gramado. Por sua vez, o 
local que recebe as partidas 
de futebol se encontra em 
processo final de tratamento, 
com a cobertura dos poucos 
buracos restantes e o plantio 
de nova grama.

A reforma também trará 
uma novidade para as piscinas, 
que atendem cerca de 820 
pessoas. Os equipamentos, 
que têm capacidade para 
atender 12 participantes 
por aula, agora terão ves-
tiários exclusivos para seus 
usuários, com acesso direto. 
Antes, eles tinham que se 
deslocar após o treino até 
os cômodos comuns para 
troca de roupas, o que trazia 
dificuldades para as pessoas 
de idade devido ao risco de 
exposição ao frio e o impacto 
à saúde, principalmente no 
período de inverno.

Os trabalhos seguem em 
andamento pelo local, com a 
pintura dos muros da parte 
interna e externa do estádio 
e também com a instalação 
de estruturas de proteção 
sobre eles, uma medida 
criada para evitar invasões 
e garantir a segurança de 
todos. Os vestiários comuns 
também foram beneficiados 
com as ações e estão sendo 
totalmente revitalizados.

A pasta ainda ampliará 
a construção de uma nova 
horta dentro do estádio, 
para aproveitar o espaço 
e incentivar as crianças 
que o utilizam a plantar e 

colher, de forma a estimular 
o consumo de vegetais e 
verduras e contribuir para 
a construção de uma vida 
mais saudável.

De acordo com o chefe da 

pasta, Arnaldo Marin Júnior, 
o Suzanão é uma referência 
no cenário esportivo da 
cidade, tendo recebido em 
2019 a Copa São Paulo de 
Futebol Júnior, considerada 

uma das maiores do mundo 
voltada ao futebol de base. 
O evento foi cancelado neste 
ano devido ao avanço da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), mas a expectativa 
é que, com o progresso da 
vacinação, o estádio esteja 
à disposição da Federação 
Paulista de Futebol (FPF) 
para sediar o campeonato 
em 2022.

“O estádio será entregue 
já no mês que vem, total-
mente renovado e apto para 
receber futuros jogos pós-

-pandemia. Esta é mais uma 
das ações da administração 
municipal para garantir a 
conservação dos equipa-
mentos esportivos da cidade. 
Pedimos a colaboração de 
todos para que continuem 
se cuidando, pratiquem 
o distanciamento social e 
usem máscara. Quando for 
seguro retornar às práticas 
gerais de esporte e lazer, os 
suzanenses terão espaços 
adequados e reformados 
para uso”, finalizou.

Estádio de Suzano já recebeu jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Wanderley Costa/Secop Suzano

A Prefeitura de Suzano 
intensificou em maio os tra-
balhos de zeladoria na cida-
de. Por meio das Secretarias 
Municipais de Manutenção e 
Serviços Urbanos e de Trans-
portes e Mobilidade Urbana, 
foram realizadas 733 ações 
de revitalização e limpeza por 
todas as regiões do município. 
As medidas incluem serviços 
como roçagem e varrição de 
ruas, retirada de resíduos da 
rede de escoamento de água 
pluvial, podas de árvores e 
pintura de sinalização viária.

De acordo com o levanta-
mento da Pasta de Manutenção, 
neste período foram limpos 
237 bueiros, dos quais 38 
receberam novas tampas, pois 
as antigas estavam danificadas. 
Destes locais foram retiradas 
cerca de 24 toneladas de re-
síduos, o que contribui para 
evitar alagamentos e enchentes 
no município. Também hou-
ve reposição de dez grades 
articuladas e de 17 tampas 
de poços de visita, além da 
troca de 12 guias chapéu. As 
equipes ainda rebaixaram 
11 guias e realizaram 160 
procedimentos de poda ou 

Prefeitura intensifica os trabalhos de zeladoria em maio
Cuidado

regiões do município foram 
beneficiadas pela iniciativa, 
que contemplou 44 bairros 
no mês, alcançando pontos da 
cidade como Jardim Europa, 
Jardim Nova América, Cidade 
Boa Vista, Cidade Edson, Jar-
dim Planalto, Jardim Revista, 
Cidade Miguel Badra, Vila 

Já a Pasta de Transportes e 
Mobilidade Urbana fechou o 
mês com 108 ações. As prin-
cipais medidas foram voltadas 
para a revitalização das ruas da 
cidade com nova sinalização 
viária, sendo 45 horizontais 
e 17 verticais em pontos es-
tratégicos de tráfego. Todas as 

supressão de árvores.
Os trabalhos do mês re-

sultaram na remoção de 85 
toneladas de resíduos de rios, 
redes e valas de drenagem. As 
equipes cobriram cerca de 18 
quilômetros destas estruturas 
de escoamento de água, além 
de reformar 320 metros de 
galerias subterrâneas. Já as 
vistorias constantes em pontos 
viciados de descarte irregular 
e a Operação Cata-Treco, de 
coleta de objetos inservíveis, 
resultaram em 1.090 toneladas 
de materiais recolhidos. Além 
disso, a pasta ainda realizou 
137 atendimentos específicos 
ao público e cobriu 23 qui-
lômetros de nivelamento e 
cascalhamento.

O secretário de Manutenção 
e Serviços Urbanos, Samuel 
Oliveira, ressaltou que os resul-
tados superaram as previsões 
estipuladas para o período. 

“Nós trabalhamos com metas 
mensais a serem cumpridas, 
em maio conseguimos superar 
o previsto, como no caso da 
limpeza de bueiros, serviço 
extremamente importante 
que teve 70 unidades a mais 
do que o esperado”, afirmou.

Urupês, entre outros.
Três semáforos ainda fo-

ram identificados com mau 
funcionamento e substituídos 
por novos aparelhos. A pasta 
também concentrou esforços 
na revitalização dos pontos de 
ônibus da cidade, contemplando 
36 abrigos com nova pintura 

e reformas gerais.
De acordo com o chefe da 

pasta, Claudinei Valdemar 
Galo, todas estas atividades 
têm o principal objetivo de 
zelar pela segurança dos mu-
nícipes no trânsito. “Estamos 
sempre reforçando as pinturas, 
substituindo placas e sinais 
luminosos que informam e 
orientam pedestres e moto-
ristas. Nossa meta é contribuir 
para um trânsito cada dia 
mais seguro e organizado na 
cidade”, reforçou.

Segundo o prefeito de Su-
zano, Rodrigo Ashiuchi (PL), 
o município tem conquistado 
números expressivos nos 
trabalhos de zeladoria deste 
ano. “As ações de manutenção 
e limpeza também foram 
impulsionadas na cidade gra-
ças à criação dos mutirões 
de zeladoria em abril. Com 
eles, conseguimos concentrar 
esforços em diversas regiões 
da cidade ao longo dos finais 
de semana, de forma a levar 
melhorias de forma ágil para 
todos. Seguimos trabalhando 
para construir uma Suzano 
cada vez mais bonita e segura”, 
concluiu o chefe do Executivo.

Foram realizadas 733 ações de revitalização e limpeza em vários pontos da cidade

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Oficinas culturais ocorrem 
em mercados de Ferraz

Com o tema “Vivendo a 
Arte”, a Secretaria de Cul-
tura e Turismo de Ferraz de 
Vasconcelos lançou ontem 
o projeto “Cultura Vai ao 
Mercado”, com oficinais 
de artesanato que têm o 
objetivo de proporcionar a 
geração de renda diante da 
crise pandêmica. A ação será 
itinerante e os primeiros 
trabalhos ocorreram em 
um supermercado na Vila 
dos Americanos.

Os interessados poderão 
acompanhar as oficinas de 
bijuterias, couro, artesa-
nato e materiais de reuso 
todas as segundas, terças e 
quartas-feiras, das 9h30 às 
11 horas, e a tarde das 14 
às 16 horas. Cabe destacar 
que as vagas são limitadas, 
e na Vila dos Americanos a 
ação ocorrerá nos dias 1º, 2, 
7, 8 e 9 de junho.

A titular da pasta, Rosemeire 
Crossi, ressaltou a impor-
tância de divulgar a cultura 
no município e fomentar o 
trabalho artístico. “A parceria 

Geração de renda

com o supermercado Shi-
bata, por exemplo, é muito 
importante para promover 
o interesse da população e 
ampliar os conhecimentos 
de cada ferrazense que mui-
tas vezes busca uma fonte 
de renda extra. E esse é o 
ponto estratégico, oferecer 
uma nova oportunidade, 
seja financeira ou pessoal”, 
afirmou Rosemeire.

É importante lembrar que 
durante as atividades, todos 
os protocolos sanitários são 
seguidos rigorosamente, com 
o fornecimento de álcool em 
gel, higienização do local e 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras.

Para mais informações, 
a Secretaria de Cultura e 
Turismo atende pelo telefone 
4679-5728.

Ação começou ontem em Ferraz e será itinerante

Secretaria de Cultura e Turismo/Secom Ferraz

Junho terá programação para 
celebrar Dia do Meio Ambiente

Prefeitura vai promover diversas ações durante o mês, entre elas o combate aos crimes ambientais na cidade

SUZANO

A Prefeitura de Suzano 
preparou uma programa-
ção especial para o mês de 
junho, em referência ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
celebrado no sábado que 
vem. Ao longo das próximas 
semanas, a administração 
municipal promoverá uma 
série de ações de combate a 
crimes ambientais, estímu-
los à reciclagem na cidade 
e medidas que privilegiam 
o bem-estar e a saúde dos 
animais domésticos.

Para abrir os trabalhos, o 
dia 5 foi marcado pelo lan-
çamento de um novo site de 
fiscalização colaborativa na 
cidade, voltado para acolher 
denúncias sobre caçambas 
de resíduos de construção 
civil (entulho) irregulares. A 
medida faz parte do programa 
Caçamba Verde, responsável 
por rastrear onde as empresas 
que trabalham com esse tipo 
de material estão fazendo os 
descartes.

Em conjunto com o novo 
site, a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente lançará na 
segunda-feira o projeto-piloto 
de Fiscalização Integrada ao 
Descarte Irregular de Resí-
duos de Construção Civil, 
uma medida articulada em 
conjunto com o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). 

Para fortalecer a atividade 
de reciclagem na cidade, a 
administração municipal 
implantará o programa Re-
cicla Suzano, patrocinado 
pela empresa Tetra Pak em 
parceria com a Organização 
Não Governamental (ONG) 
Espaço Urbano. Na terça-feira, 
será formado o comitê de 
integração da iniciativa, com-
posto por agentes públicos, 
ONGs, cooperativas e demais 
entidades que contribuem 
para a coleta seletiva. Este 
grupo será responsável por 
apresentar ideias, discutir 
propostas e traçar um plano 
de ação, de forma que o 
programa seja inaugurado 
oficialmente no dia 17 de 

junho.
Além disso, os funcioná-

rios públicos municipais de 
Gestão de Resíduos passarão 
por capacitação para fortale-
cer a atuação da prefeitura 
neste setor. Durante todo o 
mês, eles participarão de um 
curso sobre coleta seletiva e 
logística reversa, promovido 
pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente em par-
ceria com o Condemat. Já 
com relação às estruturas de 

captação e seleção de resí-
duos, o ecoponto do bairro 
Cidade Boa Vista receberá 
nova proposta de reforma 
no dia 15 de junho.

O cronograma oficial da 
prefeitura ainda conta com 
ações voltadas para o licen-
ciamento ambiental. Hoje, a 
pasta de Meio Ambiente fará 
uma apresentação técnica do 
sistema de licenciamento online 
para o Grupo de Trabalho da 
Associação dos Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos de 
Suzano (AEAAS). O encontro 
tem como objetivo mostrar 
as funções da plataforma 
e as vantagens do recurso 
para o processo de emis-
são do documento, que é 
obrigatório para qualquer 
empreendimento que atue 
sob condições que possam 
vir a impactar a natureza, em 
menor ou em maior grau.

Ainda sobre este assunto, 
a pasta realizará uma reunião 
online no dia 24 (quinta-

-feira) para profissionais das 
áreas de arquitetura, enge-
nharia, biologia, agronomia, 
ciências contábeis e demais 
profissionais interessados. 
A proposta do encontro é 
desmistificar o processo de 
aquisição do licenciamento 
ambiental no município, 
um procedimento que a 
administração municipal 
tem trabalhado para tornar 
cada vez mais ágil e eficaz.

Os animais domésticos 
também serão beneficiados 
neste mês tão importante para 

os trabalhos em prol do meio 
ambiente. Novos mutirões 
gratuitos de castração estão 
previstos para acontecer 
nos dias 12 e 26 de junho 
(sábados). Os locais que 
sediarão a campanha ainda 
não foram definidos, mas os 
interessados devem efetuar 
cadastro prévio com o setor 
responsável por meio do 
telefone 4745-2055. Após o 
registro, as equipes entrarão 
em contato para formalizar 
o agendamento. A seleção é 
feita com base no nível de 
urgência dos pedidos.

O projeto virtual de adoção 
consciente “Baby, Me Leva!”, 
promovido pelo PlayPet 
com o apoio da Secreta-
ria de Meio Ambiente de 
Suzano, também receberá 
melhorias. Isto porque a 
iniciativa municipal ganhará 
um site no dia 28 de junho 
(segunda-feira), fortalecendo 
a campanha permanente e 
ampliando o alcance dos 
trabalhos de combate ao 
abandono animal na cidade.

Outra ação será a fiscalização de descarte irregular

 Wanderley Costa/Secop Suzano

A Operação Cata-Treco 
iniciou na segunda-feira o 
seu novo cronograma de 
coletas pela cidade. Desta 
vez, 16 bairros de Suzano 
recebem os caminhões do 
projeto, que recolhe objetos 
inservíveis dos moradores. A 
expectativa é que os trabalhos 
sejam concluídos até o dia 
10 de junho. A programação 
completa está disponível no 
site oficial da prefeitura (http://
bit.ly/Cata-TrecoSuzano).

O serviço é realizado por 
duas equipes, cada uma 
responsável por um con-
junto de bairros. O primeiro 
caminhão atende as ruas do 
Jardim Fernandes, Cidade 
Boa Vista, Jardim Carmem, 
Jardim Dona Benta, Jardim 
Europa, Jardim Varan e 
adjacências. Já o segundo, 
atua pelo Jardim Leblon, 
Tabamarajoara, Chácaras 
Ceres, Parque Vienense, Vila 
Helena, Jardim do Bosque, 
Parque Umuarama, Jardim 
Pompeia, Parque Alvora-
da, Jardim Nova América e 
adjacências.

Cata-Treco inicia novo 
cronograma em Suzano

16 bairros

Quem deseja descartar 
algum objeto, como móveis 
ou eletrodomésticos, deve 
deixar os itens na calçada em 
frente à sua residência, para 
que a equipe em circulação 
recolha. 

Para quem deseja indicar 
locais que precisam da coleta, 
é possível participar de uma 
consulta pública promovida 
pela administração municipal. 
Por meio dela, a população 
pode colaborar com a cons-
trução de futuros itinerários. 
Para participar, basta acessar 
o formulário por meio do 
link http://bit.ly/CTnoBairro. 

O secretário municipal 
de Governo, Alex Santos, 
reforçou a importância do 
Cata-Treco para dar um destino 
correto aos objetos. “Graças 
às equipes conseguimos le-
var o serviço de coleta para 
todos os pontos da cidade e 
incentivar o descarte adequado. 
A medida tem conquistado 
resultados expressivos e se-
guimos trabalhando em prol 
da preservação ambiental da 
cidade”, disse.

A Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos iniciou na 
segunda-feira as inscrições 
para o Bolsa Ferraz, um pro-
grama emergencial de fomento 
econômico com qualificação 
profissional, que prevê uma 
bolsa-auxílio no valor de  
R$ 1 mil, cesta básica e um 
curso de qualificação.

A abertura oficial dos ca-
dastros começou às 10 horas e 
congestionou o site da Prefeitura 
com mais de 34 mil acessos. 
O Bolsa Ferraz irá atender até 
mil pessoas com qualificação 
profissional, gerando renda e 
promovendo políticas públicas 
de caráter social, educacional 
e emergencial. Os benefícios 
serão concedidos por um 
prazo de 12 meses, podendo 
ser prorrogados.

“É importante frisar que terão 
prioridade aqueles que estão 
há mais tempo desemprega-
dos, menor renda per capita 
e maior quantidade de filhos 
menores de 18 anos”, disse a 
prefeita Priscila Gambale (PSD). 

Prefeitura de 
abre inscrições 
para o Bolsa 
Ferraz

Emergencial
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Ação do DAEE retira 44 mil m³ de 
sedimentos do Jaguari e Jundiaí

Desassoreamento nos dois rios já foram concluídos; segundo o órgão, o córrego Itaim ainda passa por obras

MAIS 2 LOCAIS

O Departamento Estadual 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), do governo paulista, 
informou, nesta semana, 
que já foram concluídos os 
trabalhos de desobstrução 
em dois cursos d’água no 
Alto Tietê, restabelecendo 
a vazão da água, restando 
apenas a intervenção na 
cidade de Poá.

O governo do Estado in-
formou que, atualmente, 
apenas a ação de desasso-
reamento do córrego Itaim, 
na cidade de Poá, está em 
andamento. O trecho de 
1 km entre a rotatória da 
avenida Marginal e a rodovia 
Mogi-Guararema (SP-66) 
está tendo 13,5 mil metro 
cúbicos (m³) de sedimentos 
retirados.

Dentre os trechos já 
concluídos estão o do rio 
Jaguari, em um trecho de 
1,3 km entre a foz do rio 
Tietê e a estrada do Preju, 
no limite entre Suzano e 

Itaquaquecetuba, e no rio 
Jundiaí, em um trecho de 3 
mil metros entre a avenida 
das Orquídeas, em Mogi das 
Cruzes, e a rua José Pereira, 
em Suzano, na várzea do 
Tietê. Os trabalhos, segundo 
o DAEE, foram concluídos 
no mês de maio.

No rio Jundiaí, foram 
retirados mais de 30 mil 
de sedimentos, enquanto 
que no trecho entre Suzano 
e Itaquaquecetuba foram 
removidos 14,2 mil m³ de 
sedimentos. Segundo o órgão, 
a retirada dos sedimentos 
ajuda a prevenir alagamen-
tos e enchentes durante o 
período de chuvas entre os 

meses de outubro e março.
O órgão do governo do 

Estado afirmou que foram 
investidos R$ 22,4 milhões 
em ações de desassoreamento 
na região, em Guarulhos e 
na capital paulista. Estão 

incluídos o ribeirão Lageado, 
em São Paulo, e o córrego 
das Pedrinhas, em Guarulhos.

Para o atual pacote de obras, 
está previsto para iniciar nas 
próximas semanas a limpeza 
e o desassoreamento do rio 

Guaió, entre Suzano e Poá, 
para a retirada de 25 mil m³ 
de sedimentos de um trecho 
de 1.500 metros. Somados ao 
trabalho a ser realizado em 
uma faixa de 13 quilômetros 
no Rio Tietê, deverão contar 

com investimentos da ordem 
de R$143 milhões.

Novo pacote
A cidas Cruzes, por sua 

vez, aguarda a conclusão de 
cinco editais do novo pacote 
de obras para a bacia do 
Alto Tietê. As obras terão 
investimento total de R$ 
34,8 milhões com recursos 
do Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos (Fehidro).

Na cidade de Mogi das 
Cruzes, como parte deste 
fundo de investimento, o Rio 
Tietê terá desassoreamentos 
em 5 quilômetros entre as 
cidades de Mogi das Cruzes e 
Biritiba Mirim, no chamado 

“Lote 4.5”. O “Lote 5” terá 
três quilômetros em dois 
trechos em Biritiba.

A estimativa de prazo dada 
pelo órgão estadual é de 
que a publicação aconteça 
a partir de julho deste ano, 
com início imediato a partir 
da assinatura do contrato. As 
intervenções ocorrerão por 
um período de nove meses.

André Diniz

Mogi também aguarda outros cinco editais de obras na bacia do rio Tietê

Mogi News/Arquivo

Santa Isabel, Guararema e
Mogi receberão R$ 360 mil

Os municípios de Mogi 
das Cruzes, Guararema e 
Santa Isabel devem receber 
ainda neste ano R$ 360 mil 
para iniciar ou prosseguir 
com obras e melhorias de 
infraestrutura em turismo. 
Para a Secretaria de Estado 
de Turismo e Viagens, estes 
são alguns dos Municípios 
de Interesse Turístico (MITs) 
considerados pelo convênio 
de repasses deste ano ao setor.

Com sete MITs, a Região 
Metropolitana de São Paulo 
receberá R$ 2,5 milhões. 
Outras cidades também serão 
contempladas, como Juqui-
tiba, Mairiporã, Pirapora do 
Bom Jesus e São Bernardo 
do Campo.

Santa Isabel afirmou à 
reportagem que ainda não 
há detalhes sobre o repasse e 
que, até a semana passada, não 
havia recebido a informação 
de que será contemplada.

Apesar de questionado, o 
município de Guararema não 

Turismo

forneceu informações até o 
final desta edição. Já para a 
Prefeitura de Mogi, a maior 
meta é seguir investindo na 
melhoria da infraestrutu-
ra turística, aprimorando e 
modernizando os espaços 
e equipamentos existentes 
e, com isso, consolidando a 
vocação turística.

A criação dos MITs tem o 
objetivo de ampliar e qua-
lificar a oferta turística do 
Estado. Com exceção das 
70 estâncias – com regime 
próprio e consolidado por 
décadas – todos os demais 
575 municípios paulistas 
estão aptos a se tornarem 
MITs, respeitado o limite 
de 140 vagas. Para tanto, 
devem atender critérios como 
potencial turístico, ter um 
Conselho Municipal de Turismo, 
serviço médico emergencial, 
infraestrutura básica, Plano 
Diretor de turismo e atrativos.

No ano passado, para que 
as 210 cidades turísticas 
do Estado – 70 estâncias 
e 140 MITS – estivessem 
mais bem preparadas para 
a retomada das viagens na 
pós-pandemia, foram re-
passados R$ 223,3 milhões, 
com foco na continuação 
das obras em andamento. O 
mesmo princípio vem sendo 
adotado em 2021, quando 
devem ser concluídas mais 
de cem melhorias já iniciadas.

Thamires Marcelino

Verba será utilizada 
para implementar 
atrações e concluir 
obras iniciadas 
antes da pandemia

“Esse fomento ao setor é 
fundamental, pois gera renda 
e emprego, movimenta a eco-
nomia local e projeta o nome 
da cidade”, acrescentou. Este 
será um trabalho executado 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, juntamente à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
e Coordenadoria Municipal 
de Turismo, responsáveis pela 
gestão do tema.

Dentre os trechos 
já concluídos estão 
o do rio Jaguari, em 
um trecho de 1,3 km 
entre a foz do rio 
Tietê e a estrada  
do Preju

Guararema abre cadastro a 
novos grupos de vacinação

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Guararema recebeu, 
anteontem, 380 doses da 
vacina AstraZeneca contra 
o coronavírus (Covid-19) e 
liberou o cadastramento para 
moradores de 18 a 29 anos 
com comorbidades, além de 
pessoas contempladas com 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) desta 
faixa etária.

A secretaria reforça a obri-
gatoriedade da comprovação 
da comorbidade por parte dos 
vacinados. No momento da 
vacinação, após agendamen-
to, os moradores precisam 
apresentar a documentação 
que comprove a comorbidade, 
caso contrário, a aplicação 
do imunizante não ocorrerá.  

O cadastro para este grupo 
– e para os demais liberados 
- continua disponível no 
Vacina.Digital, no site da 
Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br), no 
banner da página inicial ou 
no link “Cadastramento Para 
Vacinação da Covid-19”.

Contra Covid

“A vacinação está avan-
çando. É muito importante 
que as pessoas se cadastrem 
para receber o imunizante 
e mantenham os cuidados 
para prevenção da Covid-19”, 
afirmou a secretária de Saú-
de de Guararema, Adriana 
Martins.

Para estes grupos anun-
ciados, é preciso apresentar 
no momento da imuniza-
ção, um comprovante da 

comorbidade, como exames, 
receitas, relatório médico ou 
prescrição médica. Também 
será necessário apresentar 
confirmação do BPC.

Além disso, é preciso levar 
um documento com foto 
contendo o número do CPF 
(original e cópia), o Cartão 
Nacional de Saúde (original 
e cópia) e comprovante de 
residência atualizado (original 
e cópia).

Serão chamadas pessoas de 18 a 29 com comorbidades

Vitoria Mikaelli/Guararema
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Na semana passada, foi 
comemorado o Dia Mundial 
da Energia, data criada com 
o objetivo de ampliar a cons-
cientização da população 
sobre a importância do uso 
consciente e responsável da 
eletricidade. Para contribuir 

com mais conhecimento 
sobre o tema, a EDP, dis-
tribuidora de energia de 
Guarulhos, Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte de 
São Paulo, elencou alguns 
mitos e verdades. Confira 
as dicas:

Para saber dicas sobre o uso eficiente da energia 
acesse: https://www.edp.com.br/seliganoconsumo

As instalações internas malfeitas e mal dimensionadas 
podem ser perigosas e aumentar o consumo de energia?

Manter as instalações elétricas da sua
casa bem conservadas é uma questão de 

segurança e de economia. A má instalação dos fios pode 
gerar prejuízos como desperdício de energia resultante do 
superaquecimento da fiação. Isso faz com que a energia 
seja utilizada para aquecer os próprios condutores (fios) 
ou conexões entre eles, em vez de ser transformada em 
eletricidade útil para iluminar ou ligar um eletrodoméstico, 
aumentando assim o consumo de energia elétrica.

VERDADE

Tomada quente é um perigo?
Uma tomada quente merece atenção
especial, já que além de desperdício de 

energia, também indica a possibilidade de incêndio.
VERDADE

Deixar equipamentos em modo stand by aumenta o 
consumo de energia?

O modo stand by de um equipamento
(TV, console, cafeteira, micro-ondas, 

dentre outros) indica que ele está consumindo o mínimo 
possível de energia para mantê-lo em condições de 
acionamento rápido. Os equipamentos ligados em modo 
de espera podem representar até 20% do seu gasto 
mensal com energia elétrica.

VERDADE

Secar roupas e panos na parte traseira da geladeira 
aumenta o consumo?

O hábito de secar roupas na parte traseira
da geladeira sobrecarrega o aparelho e 

aumenta o consumo. O ideal é manter a área livre para 
circulação de ar.

VERDADE

Guardar alimentos ainda quentes na geladeira aumenta 
o consumo?

O consumo de energia elétrica da
geladeira está diretamente ligado ao 

tempo que o seu motor estiver funcionando. O motor 
funciona mais quando precisa resfriar o conteúdo da 
geladeira. Portanto, o consumo será maior já que o 
alimento quente exigirá maior tempo de funcionamento 
do motor. Ao contrário de outros aparelhos eletrônicos 
que podem ser ligados apenas no momento de uso, a 
geladeira precisa ficar na tomada o tempo todo. Portanto, 
na hora de comprar um novo modelo, é importante
escolher opções que tenham boa nota no selo da Procel.

VERDADE

Vários equipamentos ligados em uma mesma tomada 
(como “benjamim” ou “T”) aumentam o consumo?

O consumo de energia nem aumenta e nem
diminui pelo fato de ter equipamentos ligados 

no chamado “benjamim”. Porém, a segurança das 
instalações pode ser comprometida. Cada tomada é 
projetada para uma determinada corrente. O acúmulo 
de equipamentos na mesma tomada pode resultar em 
sobrecarga e provocar até mesmo um incêndio.

MITO

Ferro de passar não consome muita energia?
O ferro de passar é o segundo produto que
mais consome energia elétrica, perdendo 

apenas para o chuveiro. Além destes, há ainda outros 
vilões do consumo de energia, sendo eles: geladeira, 
ar condicionado, máquina de lavar e iluminação. O 
aquecimento constante do ferro é o que mais consome 
energia. Por isso, em vez de passar poucas peças em 
dias alternados, o indicado é acumular uma quantidade 
maior de roupas e passar tudo de uma vez.

MITO

Limpar regularmente lâmpadas e luminárias reduz o 
consumo de energia?

O consumo de energia está ligado diretamente
à corrente que circula pela lâmpada. A limpeza 

da lâmpada não interfere no seu consumo. A limpeza da 
lâmpada pode interferir na melhora da luminosidade.

MITO

Aparelhos com tensão 220 volts gastam menos energia 
do que os de 110 volts?

O nível de tensão da rede elétrica não altera
o valor da sua conta de luz. Observe que 

o cálculo feito pelas empresas é baseado em kW/h: 
portanto, o que determina quanto um aparelho eletrônico 
irá consumir de energia é a sua potência e o tempo de uso. 
A principal vantagem da tensão de 220 volts é o custo da 
instalação da rede elétrica. Esse tipo de circuito possui 
um fluxo menor de corrente elétrica, o que permite a 
utilização de fios mais finos, mais baratos. É importante 
frisar que o consumo de energia depende da potência do 
aparelho e do tempo de sua utilização, e não da tensão.

MITO

Deixar uma garrafa pet com água em cima do medidor 
ajuda a economizar energia?

Colocar a garrafa de água em cima da caixa de
medição não exerce nenhuma influência sobre 

o consumo de energia elétrica. Vale ressaltar que os 
hábitos da família, quais equipamentos elétricos são 
usados e o seu tempo de utilização são os pontos que 
resultam no consumo mensal.

MITO

EDP esclarece mitos e verdades 
sobre o consumo de energia

Empresa preparou um roteiro com diversas informações para sanar as principais dúvidas dos consumidores

SERVIÇOS

Região integra projeto-piloto
para a gestão de resíduos

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), passa a fazer 
parte, a partir desta semana, 
do projeto-piloto regional 
de combate ao descarte ir-
regular de resíduos sólidos 
da construção civil (RCC), 
desenvolvido pela Secretaria 
Estadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (Sima), por 
meio do Comitê de Integração 
de Resíduos Sólidos (Cirs). 
O lançamento do projeto 
acontece amanhã, durante 
webinar da Sima (link: http://
bit.ly/CIRScondemat, a partir 
das 9 horas) e faz parte das 
celebrações em alusão ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
comemorado ontem.

Conforme anunciado em 
dezembro do ano passado, 
durante evento comemorativo 
aos 10 anos do Condemat, 
o Alto Tietê foi escolhido 
pelo governo do Estado para 
receber a implantação do 
novo modelo de combate ao 
descarte irregular de resíduos 

Construção civil

da construção civil. O pro-
jeto será desenvolvido em 
parceria com a Associação 
Brasileira para Reciclagem 
de Resíduos da Construção 
Civil e Demolição (Abrecon) 
e contemplará ações de mo-
nitoramento, fiscalização 
integrada e reaproveitamento 
dos resíduos. Nesta etapa 
inicial do projeto-piloto serão 

ações desenvolvidas pela 
Câmara Técnica de Gestão 
Ambiental, como o projeto 
Recicla Cidade, que incentiva 
a coleta seletiva.

“A destinação dos resíduos da 
construção civil é um grande 
desafio para os municípios, 
e esse trabalho de maneira 
integrada, aliado aos demais 
projetos de gestão de resíduos 
sólidos já em andamento 
nos municípios, será um 
grande avanço para a nossa 
região, além de servir como 
exemplo para outras regiões 
do Estado”, disse Leite.

Ainda como parte das 
comemorações do Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, o 
Condemat realiza a Capa-
citação em Coleta Seletiva e 
Logística Reversa destinada 
aos gestores municipais das 
áreas de meio ambiente e 
serviços de limpeza pública e 
organizações de catadores de 
materiais recicláveis. O curso 
tem início nesta terça-feira 
e se estende pelas demais 
terças-feiras do mês de junho.

Lançamento do
programa, que faz
parte do Dia Mundial
do Meio Ambiente,
será amanhã

contemplados dois municípios 
da região que atenderem aos 
critérios estabelecidos.

De acordo com o secretário-
-executivo do Condemat, 
Adriano Leite, este é mais um 
desdobramento do acordo de 
cooperação com o Estado para 
elaboração do Plano Regional 
de Resíduos Sólidos e vai 
ao encontro com as demais 

Fatec está com inscrições 
abertas para o 2º semestre

Jovens interessados em 
fazer um curso técnico ou 
superior de tecnologia já 
podem se inscrever pela 
internet para concorrer às 
18.160 vagas distribuídas 
entre os 84 cursos de gra-
duação das Faculdades de 
Tecnologia do Estado (Fatecs). 
O prazo de inscrições vai 
até as 15 horas de amanhã, 
exclusivamente por meio do 
site www.vestibularfatec.com.
br. O valor integral da taxa 
do Vestibular é de R$ 39.

Serão avaliadas as notas de 
Língua Portuguesa e Mate-
mática da segunda série do 
Ensino Médio. Candidatos 
que estão cursando o Ensino 
Médio por meio da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
ou modalidade semelhante 
podem apresentar notas re-
ferentes ao segundo termo 
deste ciclo, desde que no ato 
da matrícula comprovem a 
conclusão do Ensino Médio.

O candidato que quiser 
disputar uma vaga no Ves-
tibular precisa ter concluído 

Curso técnico ou superior

ou estar concluindo o Ensino 
Médio ou equivalente, desde 
que no ato da matrícula 
comprove a conclusão do 
curso. Para se inscrever é 
necessário preencher a ficha 
de inscrição e o questionário 
socioeconômico, imprimir o 
boleto e pagar a taxa de R$ 39. 

O valor deve ser pago 
até as 15 horas de amanhã, 
em dinheiro, em qualquer 
agência bancária, mediante 
a apresentação do boleto 

impresso no momento da 
inscrição eletrônica, ou pa-
gar, via internet, no banco 
do candidato ou ainda pela 
ferramenta Getnet (paga-
mento com cartão de crédito) 
disponível por meio do site 
vestibularfatec.com.br.

A Fatec de Mogi das Cruzes 
está localizada na rua Carlos 
Barattino, 908, Vila Nova 
Mogilar. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4699-2799.

Gastão Guedes/Fatec

Prazo vai até às 15 horas de amanhã, por meio do site
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Procon de Mogi dá orientações 
sobre compras de presentes

Consumidor deve pesquisar e ficar atento à confiabilidade do fornecedor e às diferenças entre lojas físicas e online

DIA DOS NAMORADOS

Com a proximidade do Dia 
dos Namorados, comemorado 
em 12 de junho, os casais se 
preparam para a compra de 
presentes, um jantar especial, 
uma hospedagem em algum 
hotel, entre muitas opções 
oferecidas pelo comércio. 
Para auxiliar os namorados, 
o Procon da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes traz algumas 
orientações sobre os cuida-
dos ao adquirir produtos ou 
serviços para celebrar a data.

A primeira orientação é 
evitar as compras por impulso. 

“O consumidor sempre deve 
fazer uma pesquisa de preços, 
e ficar atento à confiabilidade 
do fornecedor e às diferenças 
entre as condições de compra 
em lojas físicas e pela internet, 
o que vale também para a 
aquisição de serviços. Esses 
cuidados podem evitar vários 
problemas”, disse a coorde-
nadora do Procon de Mogi 
das Cruzes, Fabiana Bava.

Outras orientação é para 
verificar a política de troca da 
mercadoria nas lojas físicas, 

pois a troca só é obrigatória 
no caso de produto com 
defeito. O prazo é de 30 dias 
para bens não duráveis e 90 
dias para os bens duráveis. As 
condições de troca devem ser 
informadas pelo fornecedor 
de maneira clara e por escrito. 

Nas compras pela internet, 
o consumidor deve conferir 
se constam no site o núme-
ro do Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
endereço físico e canais de 
troca e atendimento, além de 
informações sobre cobrança 
de frete, existência de outras 
taxas e o prazo de entrega. Ao 
efetuar a compra, imprima ou 
salve em um computador a 
página do site com os dados. 

Outra orientação importante  
é, antes de enviar seus dados 
pessoais e informações do 
cartão de crédito, observe 
se a conexão é segura.

Muitos sites atualmente 
apenas reúnem as promoções 
de diversos sites, então é im-
portante confirmar quem de 
fato é o fornecedor para avaliar 

a credibilidade. Se a compra 
for pela internet, telefone ou 
por qualquer meio desde que 
fora do estabelecimento co-
mercial, sem a oportunidade 
de o consumidor conferir o 
produto, é garantido o direito 

ao arrependimento no prazo 
de até sete dias após a entrega. 

Na compra de flores, ar-
ranjos, cestas temáticas, é 
preciso confirmar diretamente 
com o fornecedor todos os 
itens que serão entregues e 

a qualidade dos produtos. É 
importante solicitar a nota 
fiscal. Ao comprar perfu-
mes e cosméticos, conferir 
as informações de data de 
validade é fundamentais 
para garantir a segurança 

do produto. 
Em decorrência das restrições 

sanitárias por causa pandemia 
da Covid-19, é importante 
fazer a reserva nos bares e 
restaurantes com antecedência. 
Segundo o Procon, é dever 
dos restaurantes informar 
previamente o consumidor de 
forma clara e de preferência 
na entrada do estabelecimento, 
do contrário o consumidor 
não é obrigado a pagar pelos 
serviços que não aderiu por 
falta de informação.

Outra dica é guarde o 
material publicitário e o regu-
lamento de promoções para 
que diante de um eventual 
descumprimento pelo for-
necedor seja possível exigir 
o cumprimento da oferta. 

Mais um cuidado que o 
Procon orienta é com rela-
ção a compras feitas com 
vendedores informais que 
não fornecem nota fiscal e 
garantia dos produtos.

O Procon de Mogi das 
Cruzes atende por meio do 
telefone 4798-5090.

Segundo o Procon, é importante verificar a política de troca de produtos nas lojas físicas

Mariana Acioli

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes anunciou o novo ca-
lendário da Fase 1 do retorno 
letivo para as turmas do Ensino 
Infantil e Fundamental da 
Rede Municipal de Ensino. 
A retomada será realizada de 
forma gradual e não obrigatória.

As turmas de Educação 
Infantil, adequadas aos pro-
tocolos sanitários, que retor-
nariam no dia 31 de maio, 
serão reabertas amanhã. As 
unidades municipais que 
atendem do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental, que 
estiverem adequadas para 
reabertura, retomam as aulas 
presenciais no dia 14 de junho.

A decisão do poder execu-
tivo levou em consideração 
a resolução dos aspectos ad-
ministrativos apontados pelo 
Conselho Municipal de Edu-
cação, conforme o andamento 
dos trabalhos do CGRH, para 
a contratação de professores 
temporários e estagiários, e 
também o diálogo com os 
colegiados e representantes 
da sociedade civil, a respeito 
do retorno presencial.

A Secretaria Muncipal 
de Educação, juntamente 

Ensino Infantil retoma atividades gradualmente amanhã
Rede Municipal

à Vigilância Epidemiológia, 
estabeleceu protocolos que 
deverão ser seguidos à risca 
por todas as instituições de 
ensino e somente as escolas 
que seguiram integralmente 
os protocolos foram conside-
radas adequadas e tiveram a 
reabertura liberada.

Entre as medidas de segu-
rança adotadas pela Pasta, está 

ESCOLAS QUE RETOMAM TURMAS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL EM 07/06
CEIM HAYDÉE BRASIL DE CARVALHO (PROFª) 
CEMPRE IVAN NUNES SIQUEIRA (VER.) 
EM ADOLFO CARDOSO (PROF.) 
EM ANA LÚCIA FERREIRA DE SOUZA (PROFª) 
EM ANA MARIA BARBOSA GARCIA (PROFª) 
EM ANTÔNIO PASCHOAL GOMES DE OLIVEIRA (PROF.) 
EM ARMINDO FREIRE MÁRMORA (DES.) 
EM BENEDITO LAPORTE VIEIRA DA MOTTA (DR.) 
EM CLÁUDIO ABRAHÃO (ENG.) 
EM ETELVINA CÁFARO SALUSTIANO (PROFª) 
EM EULÁLIO GRUPPI (PROF.) 
EM FLORISA FAUSTINO PINTO (PROFª) 
EM FUJITARO NAGAO 
EM IRACEMA BRASIL DE SIQUEIRA (PROFª) 
EM IVETE CHUERY VIEIRA TORQUATO VICCO (PROFª) 
EM JACKS GRINBERG (PROF.) 
EM LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO 
EM MARIA APARECIDA PINHEIRO VOLPE (PROFª) 
EM MARIA COELI BEZERRA DE MELO (PROFª) 
EM MARIA COLOMBA COLELLA RODRIGUES (PROFª) 
EM MARIA JOSÉ TENÓRIO DE AQUINO SILVA (PROFª) 
EM MAURÍLIO DE SOUZA LEITE FILHO (PREF.) 
EM MILTON CRUZ (DR.) 
EM MONTEIRO LOBATO 
EM REGINA CÉLIA NAJAR FERREIRA BORELLI (PROFª) 
EM SÉRGIO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA (DR.) 
EM TERESA MARTINS PINHAL (PROFª) 
EM VANDA CONSTANTINO DA COSTA (PROFª) 
EM(R) BENEDITO PEREIRA DE PAULA 
EM(R) GERALDA FERRAZ DE CAMPOS

a disponibilização de materiais 
de proteção e higiene para os 
profissionais, como faceshields, 
máscaras e álcool em gel; a 
distribuição de kits de pro-
teção individual aos alunos 
e a criação da Brigada da 
Pandemia dentro das escolas.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes adiantou também 
a 1ª dose (AstraZeneca) da 

vacinação contra a Covid-19 
dos profissionais da educação, 
entre 18 e 47 anos, da rede 
municipal e subvencionada, 
das unidades autorizadas a 
retomar as atividades, como 
um reforço da estratégia de 
prevenção. 

Confira no quadro ao lado 
a lista das escolas autorizadas 
ao ensino presencial.

Turmas adequadas aos protocolos, que retornariam no dia 31, serão reabertas

Divulgação
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Programa Mogi Contra a Fome
já beneficiou 31,7 mil pessoas

Prefeitura quer contemplar mais 12.554 mogianos em situação de vulnerabilidade que efetuaram o cadastro

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria de Assistência Social, 
informou nesta semana que 
o programa Mogi Contra a 
Fome já contemplou 31,7 mil 
pessoas desde sua implanta-
ção. O programa de auxílio 
às famílias em situação de 
vulnerabilidade faz parte 
do pacote de iniciativas de 
ajuda implantado neste ano.

O programa foi lançado 
no final de abril pelo prefeito 
Caio Cunha (Pode), com o 
intuito de aliviar famílias 
que tiveram sua renda e sua 
segurança alimentar com-
prometidas com as medidas 
de restrição na pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19). Foi disponibilizado 
um cadastro para a captação 
de famílias, que seriam con-
templadas com uma cesta 
básica durante a vigência 

do decreto 19.928/2021, 
que regulamenta as ações 
de assistência.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, 31.762 
pessoas cadastradas já foram 
auxiliadas desde o início do 
programa, e 12.554 serão 
contempladas futuramente.

Para receber o benefício, 
os inscritos devem seguir as 
seguintes condições: estar 
inscrito no Cadastro Único 
(CadÚnico), ter filhos matri-
culados na rede municipal de 
ensino, ser microempreen-
dedor individual (MEI), e 
ser cadastrado em alguma 
instituição social e já receber 
auxílios dos governos federal, 
estadual ou municipal.

Empresas 
A reportagem também 

obteve dados sobre dois pro-
gramas iniciados em abril: o 
Auxílio Emergencial Mogiano 
e o Auxílio Empreendedor 

Mogiano, destinados a famílias 
em situação de vulnerabili-
dade e às micro e pequenas 
empresas afetadas pela crise 
econômica causada pela 

pandemia do coronavírus.
O Auxílio Emergencial 

Mogiano foi criado pela atual 
administração municipal e 
estabeleceu o pagamento 

de três parcelas de R$ 100, 
referentes aos meses de abril, 
maio e junho. O benefício é 
concedido a pessoas previa-
mente inscritas no CadÚnico, 

com renda per capita de até 
R$ 178 e já beneficiados ou 
em espera para receber o 
Bolsa Família.

Segundo as informações da 
secretaria, 31.482 cadastros 
foram efetuados no sistema 
do município. O pagamento 
foi feito por meio de conta 
bancária social aberta para 
as famílias sem o CadÚnico, 
ou em repasse para as contas 
sociais nas quais é depositado 
o benefício federal.

Já para o Auxílio Empreen-
dedor Mogiano, destinado 
para empresas que aderiram 
ao regime tributário Simples 
Nacional e que não são servi-
ços essenciais, com até cinco 
funcionários registrados, 
foram disponibilizados de 
R$ 300 até R$ 1,5 mil para 
auxiliar no custeio da folha 
de pagamento. No total, 747 
empresas foram cadastradas e 
317 já receberam a primeira 
parcela do programa.

André Diniz

Famílias impactadas pela pandemia do coronavírus recebem uma cesta básica

Divulgação/PMMC

Caminhões-pipa atendem 
moradores do Jardim Vieira

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) de 
Mogi das Cruzes iniciou, nesta 
semana, o abastecimento 
por caminhões-pipa para 
o Jardim Vieira, na região 
do Taboão. A iniciativa é 
uma medida provisória, 
enquanto a autarquia busca 
uma solução definitiva para 
o bairro, que é um núcleo 
urbano isolado na serra do 
Itapeti, onde não há rede de 
abastecimento público. A 
alternativa estava em estudo 
desde o início deste ano.

Por ser um loteamento 
isolado e distante da área 
urbana, a solução mais ade-
quada para o Jardim Vieira é 
a implantação de um sistema 
autônomo de abastecimento, 
com poço, casa de química 
para tratamento da água e 
reservatório, como foi fei-
to em bairros como o das 
Chácaras Guanabara.

No entanto, não é pos-
sível, no momento, fazer 
estimativas precisas de valor 
e prazo, pois serão neces-
sários detalhados estudos 
técnicos e projetos.

O Semae explica que não 

Abastecimento

é um processo simples: so-
mente os estudos hidrológicos 
mostraram que a região do 
Jardim Vieira apresenta solo 
rochoso composto por quart-
zito, mármore, metacalcário 
e outros. Naquela região, 

e rede, sem considerar os 
custos de operação.

Importante salientar ainda 
a necessidade de outor-
ga do governo do Estado 
(Departamento de Águas 
e Energia Elétrica – DAEE) 
para permissão de perfuração 
e uso da água subterrânea.

Setorização
A prestação deste serviço 

ao Jardim Vieira foi possível 
porque o Semae concluiu 
a ligação de água para três 
prédios públicos da estrada 
de Santa Catarina, em Cezar 
de Souza, que eram atendidos 
por caminhões-pipa e come-
çaram a ser abastecidos pela 
rede de distribuição: Escola 
Municipal Rural Professora 
Margareth Unger Lamas 
Rosa, Centro de Controle 
de Zoonoses e Centro de 
Bem-Estar Animal.

A obra integra a setorização 
da região leste, que está em 
andamento para melhorias 
no abastecimento naquela 
área da cidade. Com isso, 
os caminhões que atendiam 
as três unidades podem 
abastecer o Jardim Vieira.

estima-se profundidades 
elevadas para encontrar água 
de boa qualidade, segundo os 
levantamentos preliminares.

Levando em consideração 
a composição do solo e a 
profundidade do poço, os 
investimentos poderão exceder 
a ordem de R$ 2 milhões 
para a criação de um poço 

Autarquia estuda a 
perfuração de poço 
para solucionar 
o problema de 
abastecimento
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Os carros evoluem não 
só no que diz respeito ao 
design e à performance. 
Eles tornam-se mais segu-
ros à medida que novas tec-
nologias são adicionadas, 
seja para melhorar a pro-
teção aos ocupantes, seja 
para ajudar a reduzir fa-
lhas humanas, responsá-
veis por cerca de 90% dos 
acidentes de trânsito.

O que até recentemente 
era uma exclusividade de 
veículos premium, os sis-
temas avançados de segu-
rança agora estão disponí-
veis também para modelos 
mais acessíveis e de gran-
de volume, entre eles as 
novas gerações do Onix, 
Onix Plus e Tracker, da 
Chevrolet.

Estudo feito pelo instituto 
norte-americano IIHS (In-
surance Institute for High-
way Safety) aponta que os 
sistemas avançados de se-
gurança são extremamente 
eficientes para mitigar ou 
mesmo prevenir acidentes. 
O alerta de colisão com o 
sistema de frenagem autô-
noma de emergência é ca-
paz de evitar metade das co-
lisões frontais de trânsito, 
enquanto o alerta de pon-
to de cego reduz em 23% a 
chance de acidentes com 
lesões, por exemplo.

Isso coincide com os da-
dos coletados em São Pau-
lo pela CET (Companhia de 
Engenharia de Tráfego). 
De acordo com informa-
ções oficiais, a cidade mais 
movimentada do país viu 
o número de acidentes de 
trânsito cair 52% entre os 
anos de 2010 e 2019.

“Certamente as novas 
tecnologias de seguran-
ça têm um papel impor-
tante nessa redução”, afir-
mou Gilvan Rossi, gerente 
de Segurança Veicular In-
tegrada da GM América do 
Sul. “A tendência é que es-
tes equipamentos se tor-
nem cada vez mais aces-
síveis com o aumento de 
escala e o desenvolvimen-

CHEVROLET

Onix e Tracker agora vem com 
sistema de segurança integrado
Antes visto apenas em carros chamados premium, sistema agora é instalado em veículos de maior saída 

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 
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Fotos: GM Media

Desde que novos elementos de segurança foram adicionados a uma maior gama de veículo, número de acidentes vem reduzindo 

Antes um item raro, o piloto automático pode ser visto em grande parte dos veículos da marca

to da tecnologia”, comple-
ta o especialista.

Os três modelos ditam 
tendência no quesito se-
gurança, o que colaborou 
para que os recém-lança-
dos sedã e SUV alcanças-
sem a posição de veículos 
de passeio que mais cres-
ceram em volume de ven-
das no mercado no ano 
passado.

Das 338.549 unidades 
comercializadas pela Che-
vrolet, marca líder no acu-

mulado de 2020, aproxi-
madamente 75 mil delas 
traziam o pacote mais com-
pleto - volume histórico.

“Segurança ganha cada 
vez mais relevância na de-
cisão de compra do consu-
midor, tanto que hoje pou-
co mais de um terço das 
unidades emplacadas do 
Novo Tracker já contam 
com o pacote mais com-
pleto de equipamentos”, 
observou Paulo Leandro 
Santos, gerente de Mar-

keting de Produto da GM. 
Já a recente chegada da 

nova geração do Onix re-
presentou um salto em ter-
mos de segurança em sua 
categoria. Foi o primeiro 
a trazer seis airbags além 
de aviso sonoro do cinto 
de segurança dianteiro e 
traseiro para todos os ocu-
pantes, tudo como item de 
série. Controle eletrônico 
de estabilidade, assisten-
te de partida em aclive e 
estrutura mais reforçada 

foram outras novidades 
do modelo, que recebeu 
nota máxima em testes de 
impacto.

Enquanto o Tracker ino-
vou, por exemplo, no con-
junto dos freios, que con-
ta com diversos recursos, 
entre eles o assistente de 
frenagem para situações 
de perda de eficiência por 
aquecimento, o sistema de 
freio em curvas e o recurso 
que ajuda a manter a traje-
tória em frenagens em li-
nha reta mesmo quando 
há diferenças de aderên-
cia no piso.

Conectividade

Novas tecnologias de co-
nectividade também estão 
contribuindo para elevar a 
proteção aos ocupantes dos 
modelos Chevrolet. Uma 
das mais relevantes é o ex-
clusivo sistema de telemáti-
ca OnStar, que tem a segu-
rança como principal pilar.

Um dos recursos é a res-
posta automática em caso de 
acidente. Funciona assim: 
com a deflagração dos air-
bags ou o acionamento do 
pré-tensionador do cinto, 

o veículo é capaz de enviar 
um sinal com sua localiza-
ção para a Central de Aten-
dimento OnStar, que avalia 
a situação e pode providen-
ciar assistência ou resgate 
adequado.

A telemática também 
consegue identificar falhas 
em equipamentos de se-
gurança do veículo e aler-
tar o usuário por meio do 
myChevrolet app.

As novas gerações do 
Onix, Onix Plus e Tracker 
oferecem ainda itens que 
combinam conveniência e 
conforto com segurança. É 
o caso do acendimento au-
tomático dos faróis através 
de sensor crepuscular, do 
sensor de chuva com ajuste 
automático de intensidade 
e do retrovisor interno ele-
trocrômico.

Já faróis e lanternas de 
LED conferem até três ve-
zes maior poder de ilumi-
nação que sistemas con-
vencionais e tornam mais 
fácil a visualização do veí-
culo por outros motoristas 
ou pedestres. No SUV, um 
inovador sistema de faróis 
dianteiros tipo projetor em 
LED com luz auxiliar am-
plia em 11% a área ilumina-
da em manobras e curvas.

A lista de equipamen-
tos da nova família de veí-
culos da Chevrolet inclui 
ainda os sistemas de assis-
tência para estacionamen-
to. Existem os sensores de 
estacionamento dianteiros 
e traseiros com indicação 
gráfica no computador de 
bordo, a câmera de ré com 
linhas guias que projetam 
o esterçamento das rodas 
e o interessante Easy Park, 
um sistema semiautônomo 
de estacionamento que gira 
o volante sozinho para aju-
dar a posicionar o veículo 
mesmo em vagas conside-
radas apertadas.

A Chevrolet inovou ao 
oferecer veículos de pas-
seio de fabricação regio-
nal com tecnologias avan-
çadas de segurança.
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Em 1991, a Renault apre-
sentou ao público do Salão 
do Automóvel de Frank-
furt um carro-conceito 
chamado de Scenic, com 
o subtítulo “Um Convite 
para Viajar”. Um monovo-
lume compacto em forma 
de “carro casulo” e total-
mente inovador, que daria 
vida, cinco anos mais tarde, 
ao primeiro monovolume 
compacto do mercado: o 
Megane Scenic. Chamado 
hoje de Scenic, este cam-
peão de vendas inimitável 
se tornou um ícone. Sua 
concepção foi uma gran-
de oportunidade para os 
designers da época.

“Desenhar um veícu-
lo começando do lado de 
dentro para o lado de fora 
é algo que só acontece 
uma vez na sua vida”, con-
ta Louis Morasse.

Projeto único
Nos anos 90, o Espace 

e depois o Megane Sce-
nic representavam os car-
ros para viver na Renault. 
É preciso dizer que as es-
pecificações do futuro Me-
gane Scenic eram bem cla-
ras na mente dos designers 
do projeto, de cuja equipe 
Louis Morasse fazia parte: 
cada passageiro teria direi-
to ao seu próprio banco, a 
luminosidade era funda-
mental, a posição de di-
rigir mais alta, para ver a 
pista, e tudo era feito para 
a experiência a bordo. Re-
sumindo, os monovolume 
da Renault deveriam pro-
porcionar uma viagem tan-
to no sentido literal como 
figurado!

Com tamanhas ambi-
ções, o projeto Megane 
Scenic era único em seu 
segmento: o veículo se-
ria desenhado primeiro 
do lado de dentro e depois 
do lado de fora. Nascia a 
engenharia de interiores.

Já as linhas externas do 
Megane Scenic se inse-
rem no espírito da época, 
com elipses, formas arre-
dondadas e suaves. Culti-
vou-se o parentesco com 
o Megane.

“Com o Scénic, todos os 
passageiros tinham priori-
dade. No Scénic, ninguém 
era punido por estar senta-
do no banco traseiro”, ex-
plica Louis Morasse.

Na época, a moda eram 
os hatches GTI, carros que 
proporcionavam sensa-
ções para o motorista. Mas 

RENAULT

Conceito que virou realidade
Protótipo que deu origem ao Megane Scenic surgiu de um projeto apresentado ao público em 1991,na Alemanha

Fotos: Renault Imprensa

Veículo foi desenhado, segundo os  representantes da montadora, de dentro para fora, o que é um pouco incomum para a indústria automotiva em geral

o Megane Scenic foi feito 
para a família. Na Renault, 
os designers enfrentaram 
o desafio de dar priorida-
de a todos os passageiros 
a bordo. Por isso, o inte-
rior contava com cinco 
lugares individuais, uma 
modularidade fora do co-
mum, vários porta-obje-
tos e um porta-malas vo-
lumoso. O duplo assoalho 
interno escondia o túnel 
da transmissão, resultan-
do em um assoalho pla-
no. Não se trata apenas de 
uma questão estética: isso 
permitiu obter vários por-
ta-objetos “ocultos”, além 

de fazer com que passa-
geiros e condutor ficas-
sem em uma posição mais 
alta, o que garante visibili-
dade, além de uma segu-
rança ativa e passiva ainda 
maiores. O sucesso do Me-
gane Scenic seria imedia-
to e estrondoso. Em 1999, 
o modelo se tornou inde-
pendente, adotando ape-
nas o nome Scenic.

Além
Em 2003, a segunda ge-

ração do Scénic se tornou 
uma gama de modelos, 
sendo o único monovo-
lume do segmento com-

pacto a ser oferecido em 3 
versões: uma versão curta 
de 5 lugares, de 4,30m, e 
duas versões longas Grand 
Scenic, com 5 ou 7 luga-
res, de 4,50m.

Do lado de dentro, o 
Scenic 2 deu maior des-
taque à engenhosidade 
de seu irmão mais velho, 
com o aparecimento de 
um apoio para os braços 
deslizante na parte cen-
tral, um painel de instru-
mentos centralizado com 
display digital, um con-
sole central que permi-
tia acomodar a alavanca 
de marchas em uma po-

sição elevada e mais de 
91 litros de porta-objetos 
em toda a cabine. Graças 
à luminosidade que ofere-
cem, o para-brisa e o teto 
solar panorâmicos refor-
çam a sensação de maior 
espaço interno.

Com a terceira geração, 
lançada em 2009, a cabine 
era inigualável, com 92 li-
tros de porta-objetos, um 
espaço para os joelhos na 
segunda fileira de bancos 
e um espaço para a tercei-
ra fileira no melhor nível 
da categoria. A modula-
ridade foi elevada a um 
patamar ainda mais alto, 

com a possibilidade de po-
sicionar a segunda fileira 
de bancos no modo me-
sinha, além do banco do 
passageiro dianteiro. Gra-
ças ao recuo da coluna do 
para-brisa, a luminosida-
de e a visão ficaram ainda 
melhores. Assim, a cabine 
foi banhada de luz.

“Foi a apoteose dos car-
ros para viver nos anos 90. 
Queríamos um veículo que 
fosse realmente dedicado 
à família, onde cada um ti-
vesse o seu lugar”, recor-
da-se Louis Morasse, que 
também contribuiu para 
essa apoteose. 

Veículo sempre colocou à frente as famílias, por isso seu espaço  interno  era tão generosoNo princípio, o automóvel tinha o nome de Megane Scenic
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SBT, 21H00

Chiquititas

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 21H00

Império

A novela não é exibida aos domingos.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos domingos.

 Nem sempre as 
coisas correm do jeito 
pretendido. Por vezes, 
não existe justiça, 
igualdade. Na verdade, 
a vida é um momento, 
uma etapa onde todos 
procuram realização, 
felicidade, harmonia!

Acontece que tudo 
deve ser conquistado 
com empenho, 
com força e com 
irreverência. É por isso 
que só os audazes, os 
corajosos, atingem 
seus objetivos. Não há 

MOMENTO
especial

Nunca desista de ser feliz

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes do dia de hoje, felicidades, muita saú-

de e alegria... Feliz Aniversário!

 Toda conquista começa com a decisão 
de tentar.”

 cultura@jornaldat.com.br

tempo para ter medo 
da mudança; é ela que 
determina o sucesso. 
Sem medo, arrisque e 
mude tudo que está 
errado em você, em 
seu mundo!
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Levanto um brinde aos casais em função de estarmos no mês de Junho o qual teremos o dia dos 

namorados acontecendo no próximo sábado . Para este ano novamente estaremos com as res-

trições mas com certeza os enamorados acharão uma forma de se comemorar com os devidos 

cuidados . Os endereços gastronômicos já devem estar se preparando para atender esta demanda 

pela data especial no circuito . Muitos vão curtir em suas casas mas de forma diferente pois o 

momento é propício. Busquei nos arquivos casais que de forma elegante destaco . Quem assina 

os flashes são Carlos Magno e José Carlos Cipullo. Vamos aproveitar os bons momenteos porque 

a vida é um sopro. Não devemos deixar passar em branco devido a pandemia , e estar com que se 

ama agora é mais que salutar . Portanto , quem puder , curta mesmo a data . Um brinde ao amor !!! 

Casais
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Sérgio e Daniela Rios

Tiyoko e José Raimundo Diniz

Daniela e Renato Oldra

Afonso e Gisele Cardi Nara e Júnior Trevisan

Flávia e Hélio Chiang

Elaine e Marcelo Prado

Sábado 

Pedro Paulo Gonçalves , Marcela 

Paiva, Elza Garcia , Natali Santos 

Ferraz, Day Ribeiro, Andreia Soares 

e Luh Temporim. 

Domingo 

Guilherme Otani, Tânia Matos 

Dubois, Alberto Magni, Kristina 

Gorgolin, Danieli Crepaldi, Ales-

sandra Betone, Danusa Melo e 

Cristina Takaki. 

Segunda-Feira

Francisca Xavier , Monique Adriane 

, Mauricio Mello e Francesca Valenti. 

ANIVERSARIANTES

DO DIA

Na noite de 12 de Junho ,(sábado) 

uma das boas opções é o Hotel Vale 

do Sonho que terá seu restaurante 

aberto ao público das 20h30 às 

24h00. Uma mesa para 3 casais 

com reserva única ,  terá a corte-

sia de 01 espumante importado. 

Jantar romântico a luz de velas 

com música ao vivo . Todas as nor-

mas sanitárias e protocolos serão 

seguidos . Também é uma ótima 

opção para quem quiser reservar 

hospedagem . Informações : 4693-

1894/ 971479683 Whats up . Confira 

o site www.valedosonho.tur.br 

Despertando Sonhos


