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Resultado é o 
melhor para a marca 
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do modelo, em 2012
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Proprietários de veículos 
do G5 regional devem  

R$ 115 milhões em IPVA 
No total são 145 mil pessoas que estão com débitos abertos com a Fazenda do Estado

A Secretaria de Estado da Fazen-
da e Planejamento aguarda o paga-
mento de R$ 115.989.037 referen-
tes ao Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) de 
145.724 motoristas do G5. Estes pro-
prietários de Mogi, Suzano, Itaquá, 
Ferraz e Poá não efetuaram o paga-
mento nas datas estipuladas e agora 
devem quitar o imposto com multa. 
O prazo de pagamento do tributo se 
encerrou em março para os que op-
taram pelo parcelamento. Já o prazo 
de pagamento à vista terminou en-
tre os meses de janeiro e fevereiro.  
Cidades, página 5

Farejadora

Cadela da GCM  
é destaque  
em Suzano
Cidades, página 3

No total foram 510 toneladas re-
movidas do Portão do Honda du-
rante este mês. Cidades, página 3

Suzano

TONELADAS  
DE RESÍDUOS 
IRREGULARES 
SÃO RETIRADAS 
DE BAIRRO

O descarte irregular, que também configura em crime ambiental, pode gerar multa de R$ 739,80

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO 

Esportes e lazer

Quadras poliesportivas passam 
por reformas em Guararema

Primeiro espaço a receber melhorias foi a quadra 
Roberval Henrique de Andrade Filho. Opinião, página 2
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BAZAR

Arrecadação 
em Ferraz
A Prefeitura de Ferraz 
promoveu na terça-feira 
passada o primeiro dia do 
Bazar Solidário do Fundo 
Social de Solidariedade. 
Na ocasião, o evento havia 
arrecadado 139 cobertores.

Cidades, página 4

ANIMAIS

Guararema 
lança site para 
adoção. p4
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A Prefeitura de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes 
e Lazer, vem promovendo a revitalização de diversos equipamentos esportivos 
públicos da cidade. A ação faz parte do cronograma da Pasta, junto à Secretaria 
Municipal de Obras, Meio Ambiente, Planejamento e Serviços Públicos. O primeiro 
espaço a receber melhorias foi a quadra “Roberval Henrique de Andrade Filho”, 
localizada no bairro Jardim Luiza.
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REFORMAS DE QUADRAS EM GUARAREMA

 �Vagas em Arujá

A plataforma digital Arujá Emprega, 
unidade da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, e o Posto de 
Atendimento ao Trabalhador (PAT), es-
tão com novas vagas de emprego para 
diversas áreas. Por conta da pandemia 
de Covid-19, os currículos devem ser 
enviados pelo site do Arujá Emprega 
(http://servicosonline.prefeituradea-
ruja.sp.gov.br/servicosonline/arujaem-
prega/). Para mais informações, agen-
de um horário para atendimento pelo 
WhatsApp 4653-4057.

 �Curso online

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos 
está com inscrições abertas para os in-
teressados em participar de capacita-
ções do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
sobre gestão de negócios. O cadastro 
pode ser feito até o dia 19 de junho de 
forma online. As aulas também serão 
ministradas à distância. .

 �Vacina da gripe I

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vas-
concelos está vacinando novos grupos 

contra a gripe. A partir de agora, pelo 
menos mais nove públicos já podem ser 
imunizados contra a influenza. A dose é 
aplicada de segunda a sexta-feira, das 
8 às 16 horas, nos 13 postos de saúde. 

 �Vacina da gripe II

Os novos grupos a serem imunizados 
são: pessoas com comorbidades, com 
deficiência permanente, caminhonei-
ros, trabalhadores do transporte coleti-
vo rodoviário, passageiros urbanos e de 
longo curso, trabalhadores portuários, 
forças de segurança, salvamento e for-
ças armadas. Além disso, a Prefeitura 
também está vacinando funcionários do 
sistema de privação de liberdade, popu-
lação privada de liberdade e adolescen-
tes e jovens em medida socioeduvativa.

 �Ampliação do atendimento

O Hospital Santa Maria de Suzano fir-
mou parceria para atendimento aos con-
veniados da Prevent Senior. Com isso, a 
instituição passa a ser a primeira cre-
denciada no município, dentro do seg-
mento hospitalar, para proporcionar 
sua estrutura - considerada referência 
de resolutividade, segurança e acolhi-
mento na região do Alto Tietê.
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EDITORIAL

100 mil casos

O 
Alto Tietê quebrou durante esta 
semana a barreira dos 100 mil ca-
sos de coronavírus (Covid-19). O 
dado é em relação às dez cidades 

e levam em conta tanto os que já se recupe-
raram quanto aqueles que não resistiram à 
doença e os que ainda estão com o vírus ati-
vo no corpo, internados ou não.

É surpreendente que em uma região com 
aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, 100 
mil delas tenham se contaminado, e mais de 
4 mil morrido em consequência dela, ou seja, 
cerca de 6% da população regional.

A doença dá sinais claros que está fora 
de controle, não só por aqui, mas em todo 
o país. Só para focar na situação regional, 
os dados de isolamento social não chegam 
nem perto dos 50% das nossas cidades, e 
os hospitais estaduais seguem trabalhando 
com capacidade no limite, com foi o caso 
do Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, em 
Ferraz de Vasconcelos, e o Santa Marcelina, 
em Itaquaquecetuba. No decorrer dessa se-
mana que passou, ambas as unidades opera-
ram com 100% de ocupação nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas para o 

tratamento do coronavírus.
É preciso colocar na conta a lentidão da 

vacinação contra a doença e a possibilidade 
de uma terceira onda de contaminação, po-
tencializada pelas variantes criadas ao redor 
do planeta.

Voltando a um cenário mais nacional, o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) re-
velou na sexta-feira que está pensando em 
um parecer para desobrigar o uso de másca-
ras por aqueles que já se vacinaram e que já 
foram contaminados com a Covid. A medi-
da é descabida porque, para variar, não está 
calcada em estudos e observações, e sim no 
achismo presidencial.

Embora a doença já tenha mais de um ano 
por aqui, seu desenvolvimento ainda é desco-
nhecido e boa parte do que está sendo apro-
vado, nomeadamente as vacinas, é emergen-
cial, o que quer dizer que, num período de 
maior controle, os estudos continuarão para 
conhecer melhor o coronavírus. Por isso, é 
importante seguir com a máscara, o inimi-
go é desconhecido, mas há quem ache que 
sabe mais do que realmente entende e esse 
tipo de gente deve ficar de fora do debate.

Uma palavra, uma frase 
pode ter poder transforma-
dor na vida de alguém ou 
mesmo influenciar o pen-
samento de uma multidão, 
porém, o toque, além de 
verbal, pode ser físico e de-
monstra mais intimidade com 
a pessoa com a qual se co-
munica. Numa diplomação 
de fisioterapeutas o orador,    
realçando a importância da 
profissão daqueles formandos, 
disse: “Quem toca a pele toca 
a alma”. Desde um aperto de 
mão até o toque em qualquer 
parte do corpo, conforme a 
circunstância, é vital para o 
ser humano, o contato, o to-
que, a proximidade, a carícia.

Temos assistido na mídia 
aglomerações em manifes-
tos, festas e baladas punks 
que desrespeitam a ordem 
de distanciamento, o que 

O Deus que sorri - II

ARTIGO
José Mauro Jordão

não é recomendável duran-
te uma epidemia, no entan-
to, sendo humanos somos 
instintivamente seres sociais 
que se buscam tocar mutua-
mente, se entende que é um 
meio de fuga da solidão e 
da depressão. Quanto mais 
civilizados, mais assépticos, 
mais distantes e mais frios 
em nossos relacionamentos.

Galgamos o top do conhe-
cimento em Ciência e Tec-
nologia, mas gradualmente 
estamos perdendo o senti-
mento de amor ao próximo 
e de respeito à vida, cami-
nhando a passos largos em 
tantas direções destrutivas, 
e daí tão fácil foi inventar 
os robôs.

A dona de uma barraca 
na feira, entrevistada, dis-
se: “A vida anda tão agitada 
e apressada que eu não te-

nho tempo para sorrir”. Pior 
é que essa pressa toda nos 
faz empurrar o ponteiro do 
relógio encurtando o dia em 
vez de segurá-lo com sabedo-
ria, alongando o tempo para 
dividi-lo com tarefas agradá-
veis feitas por um rosto feliz 
e sorridente.

Além do toque humano, 
podemos ter o toque divino 
que nos dá o caminho mais 
excelente do amor ágape, do 
Deus que sorrindo nos faz 
sorrir ao enxugar dos nos-
sos olhos toda lágrima do 
sofrimento. Ele nos ama e 
nós O amamos. Elvis Presley, 
na canção gospel “Tocou-me”, 
faz ecoar em nosso coração o 
indescritível amor do Deus 
que sorri: “Tocou-me, Jesus, 
tocou-me!/ De paz encheu 
meu coração/ Quando o Se-
nhor Jesus me tocou/ Livrou-

-me da escuridão”.

 josemaurojordao@gmail.com

José Mauro Jordão é médico.
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Cadela Mayla é destaque 
na Guarda Civil de Suzano

Rápida, eficiente e forte. 
Essas são as definições que 
o Canil da Guarda Civil 
Municipal (GCM) atribui à 
cadela Mayla. Aos 6 anos, a 
pastora-belga de Malinois é 
destaque nacional como uma 
referência no combate à crimi-
nalidade e segue retribuindo 
o amor dos suzanenses com 
dedicação e trabalho duro.

Mayla faz parte da equipe 
de cães farejadores da cor-
poração. Estes animais são 
treinados e cuidados pelos 
guardas para o auxílio em 
policiamentos preventivos e 
na localização de entorpe-
centes. Só neste ano, a cadela 
suzanense já colaborou com 
ao menos oito operações 
contra o narcotráfico. Graças 
ao seu faro apurado, mais 
de 3,5 mil invólucros de 
drogas foram retirados das 
ruas de Suzano de janeiro 
a maio deste ano.

Além disso, os feitos da 
cadela farejadora vão além 
das divisas da cidade. Em 
dezembro de 2020, o Canil 

Atuação

Municipal participou da 
primeira edição do Torneio 
de Cães de Polícia, em Nova 
Odessa, cidade do interior de 
São Paulo. Na competição, 
30 canis de instituições de 
segurança pública de todo 
o Brasil disputaram diversas 
provas e pistas de obstáculos 
que simulavam o combate 
ao crime. Conduzida pelo 
GCM Ernandez José de Souza 
da Costa, Mayla foi campeã 
nacional na categoria faro.

Entre todos os outros 
cachorros, foi a suzanense 
quem gastou menos tempo 
para identificar drogas es-
condidas no circuito em um 
ambiente de campo aberto. 
Ao dar a medalha para o ani-
mal, os avaliadores também 
ressaltaram sua disciplina e 
comportamento exemplar.

Por causa do título, a 
pastora-belga foi inclusive 
convidada para prestar apoio 
a policiais de outras cidades. 

Animal faz parte dos cães farejadores da corporação

Irineu Junior/Secop Suzano 

Prefeitura retira 510 toneladas 

de resíduos no Portão do Honda

Iniciativa ocorreu durante este mês nas estradas do bairro, alvo constante de descarte irregular de materiais 

DESCARTE

A Prefeitura de Suzano, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos, realizou neste mês 
a retirada de 510 toneladas 
de resíduos descartados de 
forma irregular nas estradas 
Portão do Honda e do Suzano. 
Os locais são alvos constantes 
de crimes ambientais.

Os focos de lixo em questão 
foram identificados no começo 
do mês e prontamente recolhidos. 
Devido à grande quantidade de 
objetos abandonados e restos 
de construção civil (entulho), 
os agentes precisaram de dois 
dias de trabalho para coletar 
todos os materiais despejados 
de forma ilícita. Descartar 
resíduos em locais impróprios 
é crime ambiental e passível 
de multa de R$ 739,80, de 
acordo com o Código de 
Posturas de Suzano.

Quem presenciar descarte 
irregular na cidade pode de-
nunciar de maneira segura e 
anônima por meio da Ou-
vidoria Geral do Município, 
no telefone 0800-774-2007. 

Em casos de flagrante de 
crime ambiental é possível 
fazer denúncia diretamente 
para a GCM, pelos telefones 
4745-2150 ou 153, e para a 
Secretaria de Meio Ambiente, 
em 4745-2055.

De acordo com o secretário 
municipal de Meio Ambiente, 
André Chiang, os materiais são 
extremamente prejudiciais 
ao meio ambiente e podem 
impactar a circulação de veí-
culos, além de contribuir para 
a proliferação de insetos no-
civos à saúde pública, como 
escorpiões ou até mesmo 
o mosquito Aedes aegypti, 
transmissor de doenças como 
Dengue, Zika e Chikungunya.

O chefe da Pasta, Samuel 
Oliveira, relatou que alguns 
trechos das estradas são pontos 
recorrentes de descarte, onde 
muitos veículos vão justamente 
para despejar os resíduos por 
conta da baixa movimentação 
de pessoas e automóveis nas 
redondezas.

“Nós limpamos um dia e 
no outro já estão sujando de 

novo. Isso acontece com muita 
frequência nestes e em outros 
pontos específicos de Suzano. 
As equipes da administração 
municipal mantêm um trabalho 
contínuo de limpeza e isso 
contribui para a diminuição 
na quantidade de itens despe-
jados, mas alguns indivíduos 

insistem no ato ilegal e danoso”, 
afirmou Oliveira.

O prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), condenou a 
prática e pediu a colaboração de 
todos para combater o descarte 

irregular, seja dando o destino 
correto ao que não tem mais 
utilidade ou denunciando os 
crimes ambientais, que têm 
impacto profundo no meio 
ambiente. 

“Nossos agentes realizam um 
trabalho constante de limpeza 
nas ruas e coleta de inservíveis 
por todos os bairros, além disso 
temos os ecopontos que rece-
bem vários tipos de resíduos. 
Peço a colaboração de todos 
para que possamos garantir 
a preservação ambiental de 
nossa cidade e dar o destino 
correto aos materiais que não 
têm mais utilidade”, reforçou 
Ashiuchi.

Neste mês, a campanha 
digital “Liga do Entulho Zero” 
foi lançada para conscientização 
sobre o descarte correto. Em 
paralelo, o Meio ambiente 
suzanense tem reforçado os 
endereços dos ecopontos da 
cidade, que recebem esse 
tipo de material. “Estamos 
espalhando faixas pela cidade 
falando sobre a ilegalidade do 
ato e que o criminoso está 
sujeito à multa. Pedimos o 
apoio de todos para evitarmos 
tal situação”, finalizou Chiang.

Descartes em locais irregulares são passiveis de multa no valor de R$ 739,80

Wanderley Costa/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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Bazar Solidário arrecada 
139 cobertores no 1º dia

A Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos promoveu 
na terça-feira passada o 
primeiro dia do Bazar So-
lidário do Fundo Social de 
Solidariedade. Na ocasião, o 
evento havia arrecadado 139 
cobertores, 79 novelos de lã, 
71 pacotes de absorventes, 
entre outros. A iniciativa 
tem como objetivo arreca-
dar cestas básicas e outras 
doações em troca de roupas 
novas e produtos variados.

Todos os produtos que 
estiveram à disposição foram 
doados por empresas pri-
vadas. Entre as peças estão 
agasalhos, bonés, roupas 
infantis, camisetas, roupas 
para festas, blusas, calças, 
chinelos, roupas íntimas, 
etc. Cabe ressaltar que todas 
as mercadorias ainda não 
tiveram o primeiro uso, e 
serão entregues embaladas 
e higienizadas.

Os donativos serão en-
caminhados a famílias ca-
rentes da cidade, que se 
encontram em situação de 

Ferraz

vulnerabilidade social.
De acordo com coordena-

dora do Fundo ferrazense, 
Ana Paula Nascimento, o 
primeiro dia da ação já foi 
um sucesso e mais doações 
são esperadas nos próximos 
dias. “A população participou 
muito desse primeiro dia 

de bazar e estamos muito 
satisfeitos, afinal sabemos 
que por meio desta inicia-
tiva, conseguiremos ajudar 
muitas famílias. Para os 
próximos dois dias de Ba-
zar, esperamos ainda mais 
adesão dos ferrazenses”, 
disse Ana Paula.

Primeiro dia do bazar ocorreu na terça passada

Maxson Rodrigues/Secom Ferraz

Guararema lança site para 
ajudar na adoção de animais

A Prefeitura Municipal 
de Guararema, por meio da 
Secretaria Municipal de Obras, 
Meio Ambiente, Planejamento 
Urbano e Serviços Públicos, 
lançou nesta semana a cam-
panha de adoção responsável 
de animais “Bora Ser Feliz”.

O site boraserfeliz.guara-
rema.sp.gov.br, apresenta de 
forma dinâmica todos os cães 
que estão no Canil Municipal 
esperando por um lar. Além 
disso, a plataforma também 
conta com a descrição dos 
animais.

O site também oferece 
informações sobre adoção 
responsável, programa de 
castração e depoimentos 
de famílias que adotaram e 
tiveram suas vidas transfor-
madas. Atualmente,  possui 
32 cachorros disponíveis 
para serem adotados.

Para realizar a adoção, os 
interessados devem fazer um 
cadastro simples, disponível na 
própria plataforma. Os dados 
serão avaliados e o Centro 
de Manejo de Populações 

‘Bora Ser Feliz’

Animais (Cemapa) entrará 
em contato para agendar uma 
visita. As visitas acontecem no 
Cemapa, na Estrada Romeu 
Tanganeli, 605, Capoeirinha, 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 16 horas.

No dia da visita, será preciso 
levar a cópia dos seguintes 
documentos: RG; CPF; com-
provante de endereço (não 
necessariamente precisa ser 
de Guararema). Depois de 
interagir com o animal e 

confirmar o interesse em 
adotá-lo, será preciso assinar 
o Termo de Responsabilidade 
afirmando que se responsa-
biliza pelo pet.

Após a adoção, a equipe 
da Prefeitura de Guararema 
faz o acompanhamento do 
animal por determinado 
período para garantir que o 
pet está sendo bem cuidado.

O link para acessar o site: 
https://boraserfeliz.guararema.
sp.gov.br/

Site também apresenta as características dos animais

Divulgação

Suzano participa de ação para 
capacitação em coleta seletiva

Iniciativa faz parte do cronograma de atividades planejadas em comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente

CONDEMAT

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente participou 
na terça-feira passada de 
uma capacitação em Coleta 
Seletiva e Logística Rever-
sa, promovida pela Câmara 
Técnica de Gestão Ambiental 
e Sustentabilidade do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). A ação faz parte 
do cronograma de atividades 
planejadas para o mês de 
junho, em alusão ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
celebrado há dois sábados.

Na oportunidade, o prefeito 
de Suzano e presidente do 
consórcio regional, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), compareceu ao 
encontro virtual que contou 
com mais de 70 participantes 
entre gestores municipais e 
representantes de organizações 
de catadores de materiais 
recicláveis da região. “Em dez 
anos de Condemat demos 
passos importantes para uma 
sociedade mais sustentável na 
prática, a partir do andamen-
to de políticas públicas de 

gerenciamento de resíduos. 
Nesse contexto, entendemos 
o papel da coleta seletiva e da 
valorização dos trabalhadores 
envolvidos nesta atividade, que 
é a efetivação deste caminho 
que percorremos na temática 
sobre o gerenciamento de 
resíduos sólidos em nossa 
região”, disse.

A reunião ainda contou 
com a presença da diretora 
suzanense e coordenadora-

-adjunta da câmara técnica, 
Solange Wuo, e com o secretário 
municipal de Meio Ambiente, 
André Chiang. “É interessante 
ver essa preocupação con-
junta dos municípios que, 
desde 2017, contam com a 
colaboração do Governo do 
Estado para o Plano Regional 
de Resíduos Sólidos, além 
desta capacitação que é uma 
atualização de uma oficina já 
aplicada antes da pandemia, 
assim agora garantindo opor-
tunidade de mais pessoas 
participarem e atualizarem 
os conhecimentos”, explicou 
o titular da pasta.   

O encontro apresentou 
um histórico e panorama da 
gestão de resíduos sólidos 
no Alto Tietê, bem como a 
atuação do consórcio, que 
há quatro anos promove a 
articulação junto a demais 
órgãos e entidades de in-
teresse, como o Comitê de 
Integração de Resíduos Sólidos 
(Cirs) e a Coordenadoria 
de Planejamento Ambiental 
(CPLA), vinculados à Secretaria 
Estadual de Infraestrutura 

e Meio Ambiente (Sima); 
a Associação Nacional dos 
Catadores e Catadoras de 
Materiais Recicláveis (Ancat); 
e o Instituto de Energia e 
Ambiente (IEE-USP). A expec-
tativa é de que a capacitação 
tenha prosseguimento nas 
próximas terças-feiras do 
mês de junho discutindo 
os instrumentos de apoio à 
sustentabilidade da coleta 
seletiva e da organização dos 
catadores.

Em Suzano

O cronograma da prefeitura 
de Suzano, em alusão ao mês 
do Meio Ambiente, prevê na 
próxima quinta-feira (10/06) 
uma apresentação técnica do 
sistema de licenciamento online 
para o Grupo de Trabalho da 
Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de 
Suzano (AEAAS). Ainda so-
bre este assunto, a secretaria 
realizará uma reunião on-line 
no dia 24 (quinta-feira) para 
profissionais interessados na 
área de atuação. 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. 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.

O projeto virtual de adoção 
consciente “Baby, Me Leva!”, 
promovido pelo PlayPet com 
o apoio da Secretaria de Meio 
Ambiente de Suzano, 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.

As equipes da Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente também participarão 
de treinamento acerca de 
prevenção e combate a in-
cêndios florestais, por meio 
da Operação Corta Fogo, 
promovida pela Fundação 
Florestal do Governo do 
Estado de São Paulo.

Ashiuchi participou por Suzano e pelo Condemat

Wanderley Costa/Secop Suzano
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145 mil proprietários devem 
R$ 115 milhões em IPVA no G5

Valores são referentes ao exercício fiscal deste ano; pagamento em atraso deve ser feito mediante multa

IMPOSTO ESTADUAL

A Secretaria de Estado 
da Fazenda e Planejamento 
do Estado de São Paulo 
aguarda o pagamento de  
R$ 115.989.037 referentes ao 
Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) de 145.724 motoristas 
do G5 da região. Estes pro-
prietários de Mogi das Cruzes, 
Suzano, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá 
não efetuaram o pagamento 
nas datas estipuladas e agora 
devem quitar o imposto 
com multa.

O prazo de pagamento 
do tributo se encerrou no 
mês de março deste ano para 
aqueles que optaram pelo 
parcelamento. Já o prazo de 
pagamento da cota única, 
à vista, terminou entre os 
meses de janeiro e fevereiro.

De todo o valor arrecadado 
pelo Estado, 20% são para 
o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação 
(Fundeb) e o restante do 
valor é repartido 50% para 
o Estado e a outra metade 
para o município de registro 
do veículo.

“A quota-parte estadual vai 
compor o orçamento anual 
e, dessa forma, destinar-

-se-á às diversas áreas de 
atuação do Estado, dentre as 
quais, a saúde, a educação, 

a segurança pública e a 
infraestrutura”, explicou a 
Secretaria da Fazenda.

Das cinco cidades mais 
populosas da região, Suzano 
é o segundo município onde 

o saldo devedor do IPVA 
deste ano é maior. Segundo 
a Secretaria da Fazenda, são 
aguardados R$ 26.147.71 
em pagamento do imposto 
pelos 31.712 motoristas.

Um total de 115.989.037 
motoristas mogianos ainda 
têm dívidas pelo não paga-
mento do imposto anual que 
totalizou R$ 44.933.502, 
sendo esta a maior dívida 
regional.

Em Itaquá, 32 mil pro-
prietários de veículos ainda 
estão em débito com o Estado, 
totalizando um montante de 

R$ 23.150.373. Além disso, 
os números da Fazenda 
apontam que 16.056 mo-
toristas de Ferraz estão em 
dívida com seus impostos, 
sendo aguardados um total 
de R$ 12.125.621.

Por fim, 12.093 motoristas 
poaenses também estão em 
débito com a Secretaria da 
Fazenda pelo não pagamento 
do IPVA, que resulta em um 
montante de R$ 9.631.829.

Apesar do atraso, estes 
proprietários de veículos ainda 
podem realizar os pagamen-
tos, porém, o contribuinte 
que deixou de recolher o 
imposto fica sujeito a multa 
de 0,33% por dia de atraso 
e juros de mora com base 
na taxa Selic. Passados 60 
dias, o percentual da multa 
fixa-se em 20% do valor 
do imposto. Informações 
sobre pagamento e a con-
sulta de débitos podem ser 
consultadas em: https://
portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/ipva/Paginas/mi-

-pagamento-do-IPVA.aspx

Thamires Marcelino

Parte do valor arrecadado com o imposto é repassado aos municípios de registro

Divulgação

ACMC oferece cursos para 
apoiar empreendedores

Para apoiar e manter os 
empreendedores sempre 
atualizados, a Associação 
Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) firmou 
parceria com o Pró-Educar 
Brasil EAD. Por meio da 
plataforma da instituição de 
ensino, é possível acessar 
cursos rápidos sobre diversos 
assuntos que auxiliam os 
empresários na adminis-
tração dos negócios e na 
estratégia de vendas.

Todas as aulas são online 
e podem ser acessadas de 
qualquer local e horário. 
Os módulos são divididos 
nos eixos de Administra-
ção, Empreendedorismo, 
Gestão Empresarial, Mar-
keting, Profissionalizantes 
e Recursos Humanos, além 
de Educação e a Série Em-
preender - Como montar 
seu próprio negócio.

Na parceria firmada com 
o Pró-Educar Brasil EAD, 
associados e não associa-
dos têm acesso a cursos 
de Marketing Multinível, 

Oportunidade

de Vendas no Varejo, de 
Personal Stylist, de Cipa 
dentre outros.

A ideia de construir a 
cooperação com o Pró-

-Educar Brasil EAD surgiu 
para colaborar com os em-
preendedores no momento 
desafiador da pandemia de 

e dar suporte ao comércio 
local”, afirmou a presidente 
da ACMC, Fádua Sleiman.

Ela ressalta que os cursos 
são uma forma dos em-
preendedores se manterem 
informados e se reinventarem. 

“Temos diversas opções 
de aulas que auxiliam na 
estratégia de vendas. Um 
deles, por exemplo, é o de 
Vitrinismo, que ensina os 
lojistas a montarem uma vi-
trine atrativa para os clientes, 
o que ajuda a impulsionar 
as vendas. Além dos cursos 
voltados para quem já tem 
o seu negócio, queremos 
colaborar com quem está 
pensando em empreen-
der, com o curso de Como 
abrir uma loja de roupas”, 
acrescentou. Ao final dos 
módulos, os participantes 
recebem certificado.

Para conhecer os cursos 
e se inscrever, basta aces-
sar o site da ACMC (www.
acmc.com.br) ou entrar 
em contato pelo telefone 
4728-4305.

Covid-19. “Os cursos são 
rápidos, as aulas são elabo-
radas com uma linguagem 
dinâmica e direta. Eles 
são voltados tanto para os 
empresários quanto para os 
colaboradores. Essa é mais 
uma maneira da Associação 
Comercial de Mogi apoiar 

Meta é possibilitar 
a qualificação e 
especialização do 
empreendedor no
período da pandemia

Secretaria da Educação 
lança revista ambiental

Na programação do Ju-
nho Ambiental, a Secretaria 
de Educação, por meio do 
Departamento Pedagógico e 
da Escola Ambiental, lança 
uma série de ações, com 
destaque para a Revista Mi-
nuto Natureza, destinada às 
famílias e crianças da cidade. 

A publicação interativa 
é apresentada no formato 
digital e trata da fauna e da 
flora do município de Mogi 
das Cruzes. Mais de 65% 
do território da cidade é 
situado em área de preserva-
ção ambiental e abriga uma 
exuberante biodiversidade.

Serão quatro revistas pu-
blicadas ao longo do mês, 
como proposta educativa que 
visa fortalecer vínculos com 
a natureza local, contribuir 
para a conservação das nossas 
belezas e riquezas naturais 
e tornar o tempo em casa 
ainda mais especial. 

O tema da primeira edição 
é “Aves ao meu redor”, que 
apresenta os pássaros da re-
gião como o sabiá-laranjeira, 

Minuto Natureza

o periquito e o anu-branco. A 
publicação trata da importância 
das aves para a manutenção 
do equilíbrio ecológico e 
também aponta links que 
direcionam os leitores para 
mais curiosidades sobre 
as características das aves. 
Além disso, traz em modo 
interativo o áudio com os 
sons de cada pássaro para 
clicar e escutar.

Outra seção convida a 
construir um comedouro 

fácil e prático, com materiais 
simples que as famílias já 
tenham em casa, para as 
aves que voam próximas a 
moradia das crianças.

Como parte das ações do 
Junho Ambiental, a Secretaria 
de Educação promoverá uma 
live no dia 24/06, quinta-

-feira, com o tema “Diálogo 
Programa de Alfabetização 
Ambiental: Conservação da 
Biodiversidade e resíduos 
sólidos”

Ao todo serão lançadas quatro revistas, todas digitais

Divulgação/PMMC

O prazo de 
pagamento 
do imposto se 
encerrou no mês 
de março deste 
ano para aqueles 
que optaram pelo 
parcelamento
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Trabalho de fiscalização ganha
intensidade no município

Pacote de ações compreende ampliação de vistorias, mudanças na legislação e investimentos em equipamentos

SEGURANÇA

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está fortalecendo o 
trabalho de fiscalização no 
município, principalmente no 
que se refere ao enfrentamento 
à pandemia de Covid-19. O 
trabalho integrado compreende 
a ampliação de ações, alterações 
na legislação e investimentos 
em equipamentos para o 
trabalho dos fiscais.

As ações estão apresentan-
do resultado positivo para a 
população. No último feriado, 
entre quarta-feira e domingo 
da semana passada, foram 
registradas 532 solicitações 
à Central Integrada de Cha-
mados. O Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
realizou 94 orientações, dez 
notificações e 22 atuações, 
sendo dez por desrespeito 
à Lei do Silêncio, cinco por 
desrespeito à lei 7.659/2021, 
que trata das medidas para 
enfrentamento da pande-
mia, e sete por realização 
de pancadão.

Um estabelecimento comercial 
foi interditado definitivamente 

pelas equipes de fiscalização 
por reiterado descumpri-
mento à lei 7.659/2021. A 
Prefeitura também iniciou o 
processo administrativo para 
a implantação de barreiras 
físicas no estabelecimento, 
como prevê a legislação.

A medida é possível gra-
ças à alteração na legislação 
proposta pela Prefeitura no 
início deste ano e aprovada 
pela Câmara Municipal. As 
novas regras preveem penas 
mais duras para os estabele-
cimentos que descumprirem 

as regras previstas para o 
enfrentamento da pande-
mia, que podem chegar a  
R$ 18.751,00 e ao fechamento 
físico do estabelecimento.

Além disso, duas ocorrên-
cias foram encaminhadas 
para registro junto à Polícia 

Civil. Um dos casos foi por 
ameaça e infração de medi-
das sanitárias preventivas, 
previsto no artigo 268 do 
Código Penal. A segunda 
ocorrência foi registrada pelo 
artigo 34, direção perigosa 
de veículo na via pública, e 
pelo artigo 306 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
embriaguez ao volante. Os 
trabalhos de fiscalização re-
gistraram ainda seis multas 
de trânsito, cujas infrações 
foram identificadas durante 
a realização dos trabalhos.

Por outro lado, no domingo, 
foi realizada ação de fiscalização 
no distrito de Jundiapeba, no 
local conhecido como Feira 

do Rolo. Nesta ação, foram 
apreendidos vários objetos e 
materiais que estavam sendo 
comercializados irregularmente.

Para otimizar o trabalho 
no município, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes tam-
bém vem adotando ações 
estruturais. O Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
recebeu novos equipamentos 
para otimizar a utilização de 
coletes à prova de bala para 
os fiscais. Estes equipamentos 
são fundamentais em ações 
de maior risco, seja pelas 
características dos eventos 
ou pelos locais.

Além disso, a participação 
da Guarda Municipal tam-
bém passou a ser ampliada. 
Além do apoio ao trabalho 
e na dispersão de casos de 
aglomerações, a corporação 
passou a atuar diretamente 
nas fiscalizações. A população 
pode auxiliar neste trabalho 
com denúncias pelo telefone 
153, da Central Integrada de 
Emergências Públicas (Ciemp), 
que atende 24 horas por dia.

Finais de semana têm ações direcionadas aos pontos de risco de aglomeração

Divulgação/PMMC

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica que atende 
Guarulhos, Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 
de São Paulo, é a primeira 
do ramo a receber certifica-
ção da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) para 
operar comercialmente um 
sistema de monitoramento 
e análise de redes elétricas 
no país com emprego de 
aeronaves remotamente pi-
lotadas (RPAS ou ARPs), po-
pularmente conhecidas como 
drones. A operação consiste 
na disponibilização de drones 
com tecnologia inovadora 
para inspeção dos ativos de 
energia da EDP nas áreas de 
distribuição, transmissão e 
geração. Devido à certificação 
das aeronaves, esta tecnologia 
poderá também ser utilizada 
em outros países nos quais 
a companhia atua, como 
Portugal e Espanha.

O Siad-Aero (Sistema 
Autônomo-Cooperativo de 
Planejamento e Execução 
de Inspeção de Ativos de 

EDP é a primeira do setor elétrico a 
monitorar redes com uso de drones

Certificada pela Anac

principalmente, aos mora-
dores das áreas onde estão 
instaladas as redes elétricas.

As plataformas aéreas de 
asa fixa (drones EDP) foram 
certificadas pela Anac e estão 
autorizadas a operar para fins 
comerciais em condições de 
voo além da visada (BVLOS). 
Esta condição permite o voo 
automático dos drones sem 
que o piloto esteja visualizando 
os mesmos. Em um ano, a 
companhia estima monitorar 
de 30 a 40 mil quilômetros 
de redes e seus respectivos 
ativos de energia empregando 
o sistema Siad-Aero.

Desta forma, a companhia 
conseguirá otimizar a manu-
tenção preventiva e preditiva 
de equipamentos e ativos de 
energia, aumentando a vida 
útil e melhorando os índices de 
eficiência no fornecimento de 
energia, como o DEC (Duração 
Equivalente de Interrupção 
por Unidade Consumidora) e 
FEC (Frequência Equivalente 
de Interrupção por Unidade 
Consumidora).

Cada conjunto é composto 
por um drone de asa fixa (RPA 
categoria III) e de um drone 
de asa rotativa, suportados 
por uma estação portátil de 
comando e controle de solo.

A utilização dos drones 
ajudará a identificar ano-
malias nos ativos de energia, 
assim como outros tipos de 
riscos, tais como incêndios 
ou invasões da faixa próxima 
à fiação, o que causa risco 
ao sistema e à segurança e, 

Energia) foi concebido no 
âmbito do Programa de Pes-
quisa e Desenvolvimento 
para atender as demandas 
técnico-operacionais da 
EDP para contribuir com 
o planejamento e execução 
das inspeções dos ativos 
de energia. Para tanto, foi 
previsto o emprego de dois 
conjuntos, que vão operar 
inicialmente nas áreas de 
concessão da EDP em São 
Paulo e no Espírito Santo. 

Um dos modelos utilizados pela EDP possui asa fixa

Divulgação/EDP
O Procon da Prefeitura 

de Mogi das Cruzes alerta 
sobre o envio de e-mails 
falsos com protocolos de 
aberturas de reclamações 
da Fundação Procon-SP. 
Os e-mails têm sido recebi-
dos desde quinta-feira por 
consumidores e empresas 
da cidade. O consumidor 
não deve clicar no site para 
consulta indicado no e-mail, 
o que pode ser vírus ou 
algum link para o roubo 
de dados.

“Se o consumidor des-
confiar do e-mail que está 
recebendo, mesmo que às 
vezes pareça de empresas 
oficiais, deve avaliar bem 
se deve ou não clicar no 
link ou fazer o download. 
Se tiver dúvida, orientamos 
que verifiquem na internet 
os contatos oficiais da em-
presa e entrem em contato 
por estes canais. Neste caso, 
as pessoas desconfiaram 
porque não tinham feito 
nenhuma reclamação. É 
importante sempre estar 
atento”, observou Fabiana 

Procon de Mogi alerta 
sobre e-mails falsos

Abertura de reclamações

Consumidor que 
receber mensagem 
suspeita não deve 
clicar no link nem 
fazer o download

Bava, coordenadora do Pro-
con da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes.

Os e-mails enviados tinham 
como assunto Fundação 
Procon – SP – Abertura da 
Reclamação e um suposto 
número de protocolo. O 
Procon de Mogi das Cruzes 
ressalta que o órgão não 
envia links para consulta 
e a Fundação Procon-SP 
tem o próprio site onde o 
consumidor pode consultar 
o andamento do processo.

O Procon de Mogi das 
Cruzes atende pelo telefone 
4798-5090 ou pelo e-mail 
atendimento.procon@pmmc.
com.br. Para o atendimento 
presencial, deve ser feito o 
agendamento pelo e-mail 
agendamentopac@pmmc.
com.br.

O trabalho integrado 
compreende a 
ampliação de 
ações, alterações 
na legislação e 
investimentos em 
equipamentos
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Inscrições para as oficinas
de Hip Hop estão abertas

A Secretaria Municipal de 
Cultura está com inscrições 
abertas para as oficinas da 
Casa do Hip Hop. As ativi-
dades acontecerão às terças, 
quintas e sábados. Ao todo, 
140 vagas serão disponibili-
zadas para os interessados, 
sendo dez alunos por tur-
ma, que seguirão todos os 
protocolos de segurança, 
como uso obrigatório de 
máscara, distanciamento 
social e higienização.

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 17 e as listas 
de convocação serão divul-
gadas no dia 21, no site da 
Secretaria de Cultura. A 
seleção dos alunos será por 
ordem de inscrição – com isso, 
quem se inscrever antes tem 
mais chances de participar.

A Casa do Hip Hop fica 
na rua Coronel Cardoso de 
Siqueira, 48, no centro. O 
local também está aberto 
para grupos que queiram 
ensaiar e utilizar o espaço. 
Para agendar, basta entrar em 
contato pelo (11) 4798-6900.

Cultura

Inscrição vai até dia 17 e a lista de chamada sai dia 21

Ney Sarmento/PMMC/Arquivo

Confira as oficinas, dias e horários
Danças Urbanas - Juvenil (10 a 15 anos), terça, das 16h às 17h
Danças Urbanas - Juvenil (10 a 15 anos), terça, das 17h às 18h
Danças Urbanas - Adulto (a partir de 16 anos), terça, das 19h às 20h
Danças Urbanas - Adulto (a partir de 16 anos), terça, das 20h às 21h
Graffiti (a partir de 12 anos), quinta, das 16h às 17h
Graffiti (a partir de 12 anos), quinta, das 17h às 18h
DJ (a partir de 16 anos), quinta, das 20h às 21h
DJ (a partir de 16 anos), quinta, das 21h às 22h
Breaking (10 a 15 anos), sábado, das 9h às 10h
Breaking (10 a 15 anos), sábado, das 10h às 11h
Danças Urbanas - Infantil (5 a 10 anos), sábado, das 11h às 12h
Danças Urbanas - Infantil (5 a 10 anos), sábado, das 12 às 13h
MC/Rapper (a partir de 14 anos), sábado, das 13h às 14h
MC/Rapper (a partir de 14 anos), sábado, das 14h às 15h

Como parte da 
programação do Junho Ambiental, a Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente realizou ontem um plantio de mudas na praça do Shangai. Na 
quinta-feira, pela manhã, ocorreu mais uma edição do Programa Viveiro 
na Rua, com doação de mudas, acompanhadas de QR Code e cartilhas, na 
Ilha Marabá. As plantas vêm do Viveiro Municipal, localizado no Parque 
Leon Feffer, que possui cerca de 25 mil mudas, de vários tipos e tamanhos. 
A participação nos eventos alusivos ao Junho Ambiental ocorre mediante 
inscrição pelo telefone 4798-5959.
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SECRETARIA DO VERDE REALIZA PLANTIO E DOAÇÃO DE MUDAS

MEIs devem declarar ganhos 
de 2020 para não ter prejuízo

Falta de entrega da declaração pode acarretar no cancelamento do CNPJ o que impede de emitir nota fiscal

MICROEMPREENDEDORES

Os Microempreendedores 
Individuais (MEI) que não 
fizeram a Declaração Anual 
referente aos rendimentos 
do ano de 2020 devem ficar 
atentos para regularizar a 
situação e evitar prejuízos. O 
prazo para o encaminhamento 
do documento terminou no 
último dia 31 de maio. A re-
gularização deve ser feita no 
Portal do Simples Nacional.

Mogi das Cruzes conta 
atualmente com cerca de 
12 mil MEIs com Cadastro 
de Contribuinte Mobiliário 
(CCM). 

“É importante que os mi-
croempreendedores individuais 
estejam regularizados para 
poder exercer suas atividades, 
como emissão das guias do 
Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (DAS) 
e também contar com os 
benefícios previdenciários, 
como Auxílio Doença e 
aposentadoria”, afirmou o 
secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

Mogi das Cruzes conta com 12 mil MEIs com Cadastro de Contribuinte Mobiliário

Ele lembrou ainda que o 
cadastro do CNPJ corre até 
o risco de ser cancelado pelo 
governo federal em caso de 
a situação persistir.

“A falta da entrega da de-
claração interrompe o re-
colhimento previdenciário, 
mas se a situação prosseguir 
por dois anos, haverá o can-
celamento do CNPJ e, com 
isso, não será possível emitir 
notas fiscais”, completou 
o secretário de Finanças, 
Ricardo Abílio.

Para fazer a regularização, 
após acesso ao Portal do 
Empreendedor, o MEI deverá 
buscar a opção “Declaração 
Anual de Faturamento”. A 
partir daí, ele será direcionado 
à página onde informará o 
CNPJ. Na sequência, ele fará 
a declaração e, ao final, será 
gerado um Documento de 
Arrecadação Fiscal (DARF), 
pela Receita Federal, com a 
multa que deverá ser paga 
pelo contribuinte. Caso o 
pagamento seja feito em 
até 30 dias, o valor pode ter 

desconto de 50%.
A Declaração Anual é uti-

lizada pela Receita Federal 
para verificar a regularidade 
da empresa. Ela deve ser feita 
mesmo pelos microempreen-
dedores que não tiveram 

faturamento no exercício. 
O MEI é voltado aos em-
preendedores que possuem 
faturamento de até R$ 81 mil 
anual, o que equivale à R$ 
6.750,00 mensais.

A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes mantém a Sala do 
Empreendedor que faz o 
atendimento a quem já atua 
no município e reúne todos 
os órgãos ligados ao proces-
so de abertura de empresa, 
como Jucesp, Cadastro de 

Contribuintes Mobiliários 
(CCM) e consulta de via-
bilidade técnica do uso e 
ocupação do terreno.

Por conta das medidas de 
restrição para o enfrentamento 
da pandemia, o atendimento 
na Sala do Empreendedor pode 
ser agendado por meio da 
página Mogi Conecta, criada 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e que reúne todos os serviços 
voltados ao empreendedo-
rismo e à empregabilidade.

No site, os empreende-
dores também podem ter 
acesso a iniciativas voltadas 
a capacitação profissional, 
ampliação e desenvolvimento 
dos negócios, inovação, entre 
outras opções.

O acesso ao Mogi Conecta 
pode ser feito pelo endereço 
mogiconecta.mogidascruzes.
sp.gov.br. Já o Portal do 
Empreendedor, do Governo 
Federal, deve ser acessa-
do pelo site www.gov.br/
empresas-e-negocios/pt-br/
empreendedor.

Divulgação/PMMC
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O BMW Group Brasil 
deu início oficialmente às 
vendas do esportivo M440i 
Coupé, que faz sua estreia 
acompanhado de novas 
tecnologias, além do con-
sagrado conjunto mecâni-
co, que oferece desempe-
nho singular ao modelo. 
Com preço sugerido de 
R$ R$ 575.950,00, o Série 
4 Coupé se destaca ainda 
pelo design ousado, prin-
cipalmente da grade dian-
teira vertical que evidencia 
a nova identidade visual dos 
veículos da marca bávara, 
e acabamento refinado.

 Produzido na fábrica do 
BMW Group em Dingolfing, 
na Alemanha, o lançamen-
to traz o que há de melhor 
em termos de esportivida-
de com motor de seis cilin-
dros em linha TwinPower 
Turbo com 387cv de po-
tência, entre 5.800rpm e 
6.500rpm, 500Nm de torque, 
entre 1.800rpm e 5.000rpm, 
e aceleração de 0 a 100km 
em apenas 4,8 segundos, 
atingindo a velocidade má-
xima de 250km/h, limita-
da eletronicamente.

 O modelo chega ao país 
com suspensão mais bai-
xa (15mm) com calibração 
de molas, amortecedores e 
buchas de suspensão mais 
firmes, Diferencial M Sport 
controlado eletronicamen-
te – de deslizamento limi-
tado e efeito autoblocante 
–, conjunto aerodinâmico 
diferenciado (spoiler dian-
teiro com tomadas de ar 
maiores, saias laterais e 
para-choque traseiro re-
modelado), bancos espor-
tivos com maior suporte la-
teral e prolongadores para 
as pernas, que oferecem 
uma posição de dirigir es-
portiva e, ao mesmo tem-
po, confortável, além de 
ajustes elétricos e de me-
mória e a insígnia M nos 
cintos de segurança e nos 
assentos. Esses elementos 
reforçam a vocação espor-
tiva do M440i Coupé, sem 
comprometer o conforto e 

BMW

Esportivo M440i Coupé chega 
ao Brasil por meio milhão
De acordo com a marca alemã, veículo faz estreia no mercado nacional acompanhado de novas tecnologias

Suplemento
automotivo
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De acordo com a fabricante alemã, modelo se destaca pela ousadia do desenho, em especial a grade dianteira já característica

Como não poderia deixar de ser, modelo da BMW traz sofisticação em todo lugar do interior

a sofisticação. “Trazer no-
vidades e manter nossas 
tecnologias sempre atua-
lizadas é nossa forma de 
agradecer ao cliente bra-
sileiro pela liderança de 
mercado com maior parti-
cipação em vendas na nos-
sa história”, conta Roberto 
Carvalho, Diretor Comer-
cial da BMW do Brasil.

 A evolução estética do 
carro de duas portas é evi-
dente no modelo e reforça 
os atributos de design da 

BMW e da tradicional ge-
ração de coupés da marca 
– com os clássicos BMW 
328 Coupé, dos anos 1930, 
e BMW 3.0 CS, dos anos 
1970. O design autônomo 
da grade de rim e da car-
roceria, por exemplo, im-
pressionam pelas propor-
ções exclusivas e refletem 
atletismo e elegância es-
portiva. No versátil e mo-
derno BMW M440i Coupé, 
o design de grade e de ro-
das é marcado pelo acaba-

mento em Cerium Grey, e 
pode ser adquirido nas co-
res Branco Alpino, Preto Sa-
fira, Branco Mineral, Azul 
Portimao, Verde Sanremo 
e Arctic Racing Blue, com 
opções de revestimento in-
terno em Couro Vernasca 
em Preto/Preto com cos-
turas em azul e Couro Ver-
nasca em Cognac/Preto.

 A combinação de luxo, 
de tecnologia, de confor-
to e de conveniência mar-
cam as funcionalidades da 

versão e podem ser confe-
ridas em todos os detalhes 
do carro. O carro vem equi-
pado com Driving Assistant 
Professional, que permite 
a direção inteligente em si-
tuações de congestiona-
mentos, trânsito lento ou 
viagens longas; Parking As-
sistant Plus, sistema que 
mede os espaços para es-
tacionar automaticamente 
por intermédio de câme-
ras e de sensores, realizan-
do as manobras com má-
xima precisão, economia 
de tempo e conforto; Sur-
round View com câmera 
de ré e sensores de esta-
cionamento dianteiros e 
traseiros e faróis BMW La-
serlight; BMW Live Cock-
pit Professional que oferece 
ao usuário informações e 
monitoramento da condu-
ção por intermédio de duas 
telas, uma de 12,3” e outra 
de 10,25”, além de interfa-
ces disponíveis para ope-
ração por meio de contro-
le de voz; e funcionalidade 
BMW M Head-up display, 
que projeta no campo de 
visão do motorista todas 
as informações necessá-

rias para o condutor não 
perder o foco no trânsi-
to, como rotas do sistema 
de navegação e velocida-
de do veículo.

 A versão tem sistema 
de som Surround Harman 
Kardon com 16 alto-falan-
tes de 464W de potência e 
possui uma série de atri-
butos de conectividade. 
O BMW ConnectedDri-
ve, assistente que fornece 
serviços ao motorista e ao 
passageiro e permite usu-
fruir de itens como: Cha-
mada de Emergência Inte-
ligente, BMW Teleservices, 
serviços ConnectedDrive 
(BMW Online, engloban-
do portal de notícias, clima 
e aplicativos), serviços re-
motos com utilização das 
funcionalidades por meio 
do novo aplicativo My BMW 
– aplicativo de relaciona-
mento entre cliente, BMW 
e rede de concessionários, 
com uma série de facilida-
des, bem como uma expe-
riência totalmente interati-
va –, preparação para Apple 
CarPlay e Android Auto, in-
formações de trânsito em 
tempo real, Concierge, ser-
viço de suporte e informa-
ções para o cliente 24 ho-
ras por dia e sete dias por 
semana, integração com 
Amazon Alexa – com atua-
lização remota gratuita de 
software (Remote Software 
Upgrade - RSU) – e Drive 
Recorder, funcionalidade 
capaz de capturar vídeos 
em 360° ao redor do veículo 
por meio de quatro câme-
ras, permitindo a gravação 
tanto para entretenimen-
to em viagens e em deslo-
camentos com paisagens, 
como também para ativa-
ção automática em caso de 
acidente.

 A experiência interati-
va fica ainda melhor com 
a tecnologia da Digital Key, 
uma chave digital que subs-
titui a chave física e permi-
te trancar, destrancar e li-
gar o veículo por meio do 
celular. 
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Hoje cerca de 60% das 
vendas do Chevrolet Spin 
estão concentradas nas con-
figurações de sete lugares. 
Este é o maior percentual 
desde o fim de 2012, quan-
do o modelo foi lançado. 
De lá para cá, o produto 
passou por evoluções vi-
suais, mecânicas e tecno-
lógicas, mas foi depois da 
chegada do sistema cor-
rediço para a segunda fi-
leira de bancos que a par-
ticipação da configuração 
de sete lugares superou a 
de cinco lugares.

Esta funcionalidade per-
mite deslocar os assentos 
da fileira central para fren-
te ou para trás em até 11 
centímetros, assim como o 
ângulo do encosto. Desta 
forma é possível configu-
rar os espaços conforme a 
necessidade e proporcio-
nar mais conforto, princi-
palmente aos ocupantes 
da terceira fileira, refor-
çando ainda mais a ver-
satilidade do modelo.

As configurações de sete 
lugares do Spin são a gran-
de aposta da linha 2022 do 
crossover, que está chegan-
do às concessionárias da 
marca com novidade. Mu-
danças no comportamen-
to e na composição das fa-

60% DAS VENDAS

Chevrolet Spin domina mercado 
de sete lugares para o segmento
Este é o melhor resultado da minivan desde o ano de 2012, quando o modelo foi lançado no mercado nacional

GM Media

Desde o lançamento do veículo, Spin passou por diversas evoluções mecânicas, além das alterações visuais durante o período

Peugeot Imprensa

Veículo é um dos mais sofisticados da marca francesa, que promete manter o “requinte” e o “dinamismo” dos modelos anteriores

mílias brasileiras ajudam 
a explicar a maior procu-
ra por este tipo de veículo.

“O automóvel particu-
lar ganhou mais relevân-
cia diante da atual situa-
ção. Vemos cada vez mais 
casais formando novas fa-
mílias agregando também 
filhos de relacionamentos 
anteriores. Além disso, pa-

rentes e profissionais que 
ajudam na criação das 
crianças acabam partici-
pando também dos des-
locamentos do dia a dia e 
de viagens. Muitas vezes 
só um automóvel de sete 
lugares consegue acomo-
dar todo mundo com con-
forto e segurança”, expli-
ca Joyce Aguilera, gerente 

de planejamento da GM 
América do Sul.

O Spin é o modelo de 
sete lugares preferido do 
consumidor por uma série 
de fatores: além de ser o 
mais acessível da catego-
ria, oferece um bom pacote 
de itens de série e um con-
junto mecânico robusto e 
com baixo custo de manu-

tenção. Destaca-se ainda 
por seu amplo espaço in-
terno, elevada economia 
de combustível, boa agi-
lidade no trânsito e faci-
lidade em manobras de 
estacionamento.

Considerando apenas as 
configurações de sete lu-
gares do Spin, já são mais 
de 100 mil unidades em-

placadas no Brasil, o que 
representaria quase um 
terço do volume de toda 
a categoria nos últimos 
10 anos.

Novidade é o Spin LS 
com opção de transmis-
são AT6

O Spin de sete lugares 
chega à linha 2022 nas 
versões Activ, de design 
aventureiro, e Premier, 
sinônimo de sofisticação 
no portfólio Chevrolet. Já 
o Spin de cinco lugares, 
ideal para quem busca um 
automóvel com um gran-
de espaço para bagagens 
(710 litros), está disponí-
vel nas versões Activ, LT e 
LS, que acaba de ganhar 
opção da transmissão au-
tomática (AT6).

“O Chevrolet Spin tam-
bém atende muito bem 
aqueles que utilizam o 
veículo como ferramen-
ta de trabalho. E a trans-
missão automática vem 
se tornando um item cada 
vez mais considerado por 
este tipo de consumidor. 
Por isso decidimos lan-
çar a versão de entrada 
do crossover com opção 
deste equipamento”, diz 
Isabel Souza, gerente de 
Marketing de Produto da 
GM América do Sul. 

Com estilo único, ino-
vador e autêntico, o Novo 
Peugeot 3008 traz novida-
des para continuar con-
quistando fãs por onde 
passa. Um dos destaques 
do modelo é o design que 
anuncia uma nova era mais 
moderna, com requinte e 
dinamismo. Agora, o mode-
lo conta com atualizações 
também no visual, que vão 
desde os faróis, lanternas, 
grade e até mesmo na posi-
ção do emblema da marca.

O SUV já impressiona-
va com o visual arrojado, 
requisito que ficou ainda 
mais evidente na nova ge-
ração, que ganhou, entre 
outros atributos, uma nova 
grade frameless que invade 
o para-choque dando mo-
vimento e se integrando à 
lateral do veículo, compondo 

Peugeot dá detalhes do novo 3008 ‘para conquistar fãs’

SUV

harmoniosamente a face 
dianteira.

Não só a frente foi rede-
senhada, mas a traseira do 
novo Peugeot 3008 é carac-
terizada por um acabamen-
to em black piano, que se 
estende por toda a largura 
da tampa do porta-malas, 
unindo as novas lanternas 
com elementos luminosos 
na forma de três “garras” , 
em harmonia com o esti-
lo frontal e perfeitamente 
em linha com o estilo atual 
da Peugeot . 

O SUV já 
impressionava com 
o visual arrojado, 
requisito que ficou 
ainda mais evidente 
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 Às vezes 
encontramos o 
caminho certo 
quando decidimos 
mudar o rumo da 
nossa vida. Não 
temos nada a perder 
se nos encontramos 
perdidos e nunca o 
risco é demasiado 
grande se já vivemos 
em circunstâncias 
difíceis.

Com um pouco de 
coragem, as melhores 
decisões são tomadas 
nesse sentido e os 

MOMENTO
especial

 É sensato ser otimista

*Maria Rosa Mieko
Educadora

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

ANIVERSARIANTES: BENEDITO ANTONIO GUIMARÃES E 
PAULO BELMIRO DO ROSARIO

DIA 14/06: APARECIDA DE JESUS CINELLI VARELLA, JOÃO 
JOSÉ LEITE E TERUKO UJISATO

Parabéns! 

O momento certo para correr atrás 
dos seus sonhos é o AGORA.”

 cultura@jornaldat.com.br

benefícios acabam por 
surgir mais cedo que 
aquilo que esperamos.

A infância e o meio ambiente

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

No mês de junho comemoramos o “Dia do Meio Ambiente”. 
Formar uma criança com consciência ecológica e 
ambiental é necessário, por isso é importante que a família 
incentive as boas maneiras desde a primeira infância e, 
sobretudo, seja um bom exemplo para os fi lhos.
É praticando que criamos hábitos que levamos para a vida 
toda. Esses hábitos começam na infância, como escovar 
os dentes, tomar banho e, acreditem, são tão importantes 
quanto cuidar do meio ambiente. São atitudes simples que 
podem mudar o mundo.
Vamos praticar? 
Separe os lixos e jogue-os em locais adequados. 
Infelizmente não há coletas em todos os lugares, mas você 
pode ensinar as crianças a andar com uma sacolinha na 
mochila e guardar o lixo quando não houver lixeiras por 
perto. 
Recicle materiais transformando-os em brinquedos. Há 
inúmeras ideias na internet. 
Economize recursos e não deixe as luzes acesas, desligue 
os aparelhos eletrônicos das tomadas e economize água 
tomando banhos rápidos e fechando a torneira enquanto 
escova os dentes.
Passeios ao ar livre proporcionam às crianças contato com 
a natureza,. Saia a pé ou de bicicleta sempre que possível, 
além de ser saudável, você reduz o gás eliminado pelos 
escapamentos dos carros. 
É preciso que crianças e jovens se preocupem e entendam 
sobre questões ambientais, dessa forma teremos no futuro 
pessoas mais conscientes, saudáveis e felizes!
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E o dia 12 de Junho chegou e com ele a data que representa os namorados . 
Com certeza aqueles que tem com quem estar comemorando a data irá buscar 
de forma especial encantar o seu amor . Seja através de um presente , de um 
jantar , de um almoço, ou de um super café da manhã, ou até mesmo com 
flores , isso tudo são detalhes para quem carrega no coração sentimento mais 
que especial de amar alguém. O dia 12 para o comércio é sem dúvida esperado 
, pois fomenta a economia de forma ampla e bem vinda . A simbologia dos 
presentes é mágico , porque todos adoram ser presenteados e assim fomos 
criados e instruídos . A minha mensagem é que possamos sempre tornar todos 
os dias melhores quando colocarmos mais e mais amor em nossos caminhos 
. Brindem com muita energia a data dos namorados, já que os tempos de 
hoje estão cada vez mais incertos diante de tantas adversidades que temos 
enfrentado com a pandemia . Sejamos felizes acima de tudo . Com ou sem 
namorado, precisamos primeiro estarmos bem conosco para depois dividir 
com alguém. Viva o Amor !!! 

aos Namorados Um Brinde 

Fábio Máximo e Ana Benitez

Andrea e Ricardo Baldarena

Edina e Maurimar Chiasso

João Miguel e Lilian Rosa 

Ângela e Joaquim Custódio

Marcus e Karin Melo
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Paula Russo e Pedro Paulo Gon-

O Rotary Clube Mogi das Cruzes-Oeste irá promover 

no domingo dia 20 de Junho no horário das 12h30 às 

15h30 em sitema Drive-Thru suculenta feijoada com 

acompanhamentos como :vinagrete,farofa, torresmo e 

arroz . Quem quiser colaborar pode já reservar seus con-

vites com integrantes do clube de serviços . O local para 

a retirada será a Associação de Rotarianos na Rua Franz 

Steiner , 200 . Deixo aqui o contato do amigo Joaquim 

Custódio: (987551000) para quem quiser adquirir. O valor 

é de R$ 60,00 e o marmitex serve 2 pessoas . Não deixem 

de prestigiar . 

Feijoada Beneficente


