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Aumenta 34% o licenciamento 
de veículos no G5 do Alto Tietê 
Números apontam a situação nos 5 primeiros meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2020

PARCERIA

  Canil da GCM de Suzano participa de ação em Mogi. Cidades, página 4

Um levantamento do Departa-
mento Estadual de Trânsito (De-
tran) apontou o crescimento de 
34% no licenciamento de veículos 
nas cinco cidades mais populosas 
do Alto Tietê entre os cinco pri-
meiros meses de 2020 e deste ano. 
De janeiro ao mês de maio deste 
ano, 157.247 automóveis foram 
licenciados, enquanto no mesmo 
período do ano anterior ocorreram 
116.681 licenciamentos. Os núme-
ros correspondem às cidades de 
Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, 
Suzano, Ferraz de Vasconcelos e 
Poá, que compõem o G5 da região.  
Cidades, página 6

Descarga elétrica

Incidência de 
raios em Itaquá é 
a 3ª maior de SP 
Cidades, página 5

BRASILEIRÃO

Santos e São 

Paulo duelam  

na Vila. p12

Segundo dados do Detran paulista, foram 116 mil veículos licenciados em 2020 e 157 mil neste ano

MOGI NEWS/ARQUIVO
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UMA LENDA
XRE 300 PASSA 
UMA DÉCADA 
NO TOPO
Durante todo esse 
tempo, veículo não 
encontrou rivais a 
altura no segmento 

Autonews,página 9
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 �Abono salarial

A prefeitura de Santa Isabel irá reali-
zar o pagamento da primeira parcela 
do décimo terceiro salário no dia 1º de 
julho. A remuneração aos trabalhado-
res do governo municipal só será pos-
sível porque a gestão adotou diversas 
medidas de economia, como a revisão 
de contratos e a mudança de departa-
mentos de prédios alugados.

 �Ler e ouvir

Com a parceria da Secretaria Municipal 
de Cultura, Esportes e Lazer, Guarare-
ma vai receber nesta terça-feira, às 16 
horas, o projeto itinerante virtual Cai-
xola de Histórias Para Ler e Ouvir, que 
envolve contação de histórias, produ-
ção audiovisual e a experiência de agru-
par registros de cultura popular local e 
transformá-los em conteúdo gratuito e 
multiplataforma.

 �Patrulhamento

Para promover a segurança dos mo-
radores e combater a criminalidade da 
região, a Guarda Civil Municipal (GCM) 
de Suzano intensificou na última quar-
ta-feiraas ações de patrulhamento no 

Jardim Casa Branca e nas proximida-
des. Os trabalhos continuarão a acon-
tecer por todas as ruas da região pelos 
próximos dias.

 �LDO de Ferraz

Depois de fechar o ano passado com uma 
receita de R$ 374,8 milhões e uma des-
pesa de R$354,4 milhões, a Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos projeta numa 
estimativa preliminar contida no projeto 
que dispõe a elaboração da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), obter uma 
arrecadação de R$ 379,5 milhões, con-
tra uma despesa de R$ 374,4 milhões 
em 2022. O texto passou por audiência 
pública, na Câmara Municipal.

 �Vale Gás em Poá

A prefeita poaense Marcia Bin (PSDB) 
participou, na manhã desta quinta-feira, 
do lançamento do Vale Gás, programa 
de proteção social do Governo do Esta-
do de São Paulo, que irá beneficiar 520 
famílias poaenses. O evento foi realiza-
do no Palácio dos Bandeirantes e con-
tou com a presença do governador João 
Doria (PSDB) e de representantes de 81 
cidades que também foram contempla-
das pelo programa.
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EDITORIAL

Enfim, decolando

D
urante a semana passada, o Brasil 
conseguiu ultrapassar a marca de 
2 milhões de pessoas vacinadas 
contra o coronavírus (Covid-19) 

em um só dia. É a primeira vez que isso ocor-
re desde o começo das imunizações. Além 
disso, o governo do Estado vem adiantando 
o calendário de vacinação, o que possibilita 
aos que estariam mais distantes da fila, po-
der receber a primeira dose ainda neste ano, 
anteriormente a previsão era somente para o 
ano que vem para os grupos mais jovens e 
sem comorbidade.

Pelo Alto Tietê, Suzano e Mogi das Cruzes 
promoveram a virada da vacinação, semelhan-
tes à virada cultura, mas, em vez de música 
e teatro, aplicações de vacina para garantir 
a primeira dose para um bom número de 
habitantes. Os efeitos disso poderemos ver 
daqui algum tempo e tudo indica que serão 
muitos bons. 

Tudo isso pode sugerir que, finalmente, a 
vacinação está decolando no país, o que in-
clui o Alto Tietê também. Cidades da região, 
como Poá, por exemplo, também estão ba-
tendo recordes de vacinação, ou seja, o prog-

nóstico é animador para daqui alguns meses, 
e, se tudo der certo, a população adulta do 
Estado de São Paulo poderá ter recebido ao 
menos a primeira dose até setembro. Logo de-
pois dessa etapa cumprida, deverá continuar 
a imunização em segunda fase, com mais uma 
dose da vacina. Claro que tudo isso depende 
da produção dos imunizantes serem entregues 
conforme o cronograma.

Por enquanto os dados ainda estão muito 
instáveis. No Alto Tietê as internações ain-
da variam de um dia para o outro, podendo 
alcançar 100% em um dia e 80% no outro. 
Nos casos das mortes, ainda se observa mui-
ta variação também, em um dia há mais de 
30 óbitos, no outro pode chegar a dez, mas 
ainda, infelizmente, as mortes ocorrem e, por 
enquanto, somente a vacinação parece que irá 
dar um fim nisso, por isso a esperança deve 
ser renovada por todos que moram na região. 

A esperança será ainda maior quando, além 
do avanço da vacina, descobrirem um remé-
dio que possa combater a doença, porém é 
preciso ter calma e manter as recomendações 
dos órgãos de saúde, como manter o uso da 
máscara e o distanciamento.

Desde o início de 2021, 
a esperança da humanida-
de de acordar do pesadelo 
Covid-19 só foi possível de-
vido às avançadas técnicas 
desenvolvidas, ao longo das 
últimas décadas, que permi-
tiram manusear o elemento 
gerador da vida, o código 
genético, possibilitando, em 
tempo recorde, o desenvolvi-
mento das principais vacinas 
contra o coronavírus.

Essa conquista científica 
recebeu o nome de Biotec-
nologia. No atendimento de 
pacientes que se recupera-
ram da doença os médicos 
observaram em muitos de-
les comprometimento neu-
rológico, motor, respiratório 
e cognitivo, designando es-
sas sequelas como síndrome 
pós-Covid.

Não havendo uma diretriz 

Síndrome pós-Covid

ARTIGO
Mauro Jordão

nacional para a assistência 
desses casos a Associação 
Brasileira de Medicina Físi-
ca e Reabilitação (ABMFR) 
elaborou protocolos que se-
gundo os especialistas têm o 
objetivo do mapeamento das 
sequelas deixadas pelo vírus. 
Dois terços dos pacientes que 
estiveram internados em UTI 
precisarão de alguma reabi-
litação, e se a pessoa teve os 
movimentos afetados pela 
doença, para voltar a andar 
pode demorar ao menos três 
meses, diz o fisiatra Eduardo 
M. Carvalho.

A Rede de Reabilitação 
Lucy Montoro também está 
criando um protocolo e tes-
temunha: “Vimos pacientes 
que saíram vivos, mas com 
alterações sistêmicas. Casos 
que não eram apenas ques-
tões pulmonares, mas alte-

rações no sistema nervoso 
central e no periférico, des-
de uma paralisia mais leve 
até uma dor que é limitan-
te, esquecimento, ansiedade 
que interfere no tratamento, 
porque ele não tem concen-
tração para fazer exercício, 
Há perda da qualidade do 
sono, o que interfere na res-
posta motora e cognitiva no 
restante do dia”.

Dr. José Eduardo B. Antu-
nes, médico pneumologista 
e intensivista, afirma que a 
Covid-19 não é uma doença 
respiratória, é uma doença 
circulatória, ela mata pelo 
efeito trombótico na rede 
vascular do pulmão. Por isso 
que a ventilação mecânica do 
pulmão tem sucesso ruim. O 
acompanhamento médico 
desde o diagnóstico precoce 
da doença é vital. O ideal é 
lutar sempre, desistir nunca.

 josemaurojordao@gmail.com

CHARGE

Mauro Jordão é médico.
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Super-heróis fazem parte 
de campanha em Suzano

A Prefeitura de Suzano deu 
início neste mês a uma nova 
campanha de combate ao 
descarte irregular na cidade. 
Com o nome de “Liga do 
Entulho Zero”

Por meio dos mascotes da 
campanha e de diversas ações 
de conscientização, a admi-
nistração municipal espera 
alertar a população sobre a 
necessidade de encaminhar 
resíduos de construção civil 
(entulhos) e outros objetos 
para os locais adequados de 
descarte, ou seja, um dos três 
ecopontos do município, que 
estão aptos a receber os mais 
variados tipos de resíduos. 
Além disso, a iniciativa ain-
da estimula os moradores a 
contribuírem com esta luta, 
denunciando situações de des-
carte ou caçambas de entulho 
irregulares por meio do site 
(www.suzano.pontosviciados.
com.br) ou pelo telefone 
0800-774-2007.

A Liga do Entulho Zero é 
composta por cinco super-heróis: 
o Super Pneu, a Super Vidraça, 

Descarte irregular

o Homem Cimento, o Incrível 
Tijolo e o Capitão Sofá. Cada 
um deles está empenhado em 
evitar o descarte irregular de 
um tipo de resíduo. Juntos, eles 
combatem a representação dos 
crimes ambientais da cidade: 
o monstro Lixo Papão. 

O titular da pasta de Meio 
Ambiente, André Chiang, disse 
que a campanha foi criada 
de forma criativa e lúdica 
para estimular a adesão dos 
moradores. “Nossa cidade 

conta com uma estrutura 
completa para a captação e 
tratamento destes resíduos, os 
três ecopontos estão à inteira 
disposição para receber vários 
tipos de materiais. Contamos 
com o auxílio dos suzanenses 
para coibir estes crimes e 
preservar o meio ambiente. 
Todos podemos ajudar, seja 
dando o destino correto aos 
resíduos ou denunciando 
os casos que forem vistos”, 
destacou.

Ideia é conscientizar população sobre descarte legal

Divulgação

Alunos têm bons resultados 
em Olimpíadas de Matemática

A Rede Municipal de Ensino 
de Guararema participou de 
forma expressiva e alcançou 
excelentes resultados em sua 
participação nas Olimpíadas 
de Matemática Matific Brasil.

A competição educativa 
digital propõe que as crianças 
realizem atividades e jogos 
matemáticos, colecionem 
estrelas, ganhem prêmios 
e troféus. A competição na-
cional ocorreu nos dias 29 
e 30 de abril. A Matific é 
uma plataforma digital de 
aprendizagem matemática, 
que hospedou a competição 
entre alunos de todo o país.

Os alunos de Guararema, 
matriculados da Educação ao 
Ensino Fundamental, tiveram 
excelentes resultados. O aluno 
Theo Fonseca Tavares, matri-
culado no Jardim II da Escola 
Municipal Padre Cornélio Van 
Amerongem, alcançou um 
ótimo resultado, ocupando 
a posição 82ª do Ranking 
Nacional, entre mais de 1,3 
milhão de inscritos.

“Os alunos se engajaram 

Guararema

bastante em busca das estre-
las, em cumprir os desafios 
e conquistar pontos. Minha 
intervenção e ação estavam em 
sempre motivar e estimular cada 
um dos alunos participantes. 
Com esse engajamento as es-
trelas começaram a despontar 
e acumular. Brilhantemente, 
meu aluno Theo destacou-se 
pelo empenho, uma vitória 
que mereceu medalha de 
ouro”, comenta a professora 
Eliane Peres.

Outro destaque foi a aluna 
Emilly Fernanda dos Santos 
Cardozo, matriculada no 
4º ano da Escola Municipal 
Professora Célia Leonor Lo-
pes Lunardini, ocupando a 
50ª posição entre todos os 
alunos matriculados nesta 

etapa de ensino.
“Emily demonstrou muita 

dedicação, foco e persistência 
ao desempenhar as ativida-
des propostas. Fiquei muito 
contente com os resultados 
dela e acredito que incentivar 
a participação dos estudantes 
é o caminho para despertar 
habilidades e aprendizagens 
por meio de competições sau-
dáveis”, destaca a professora 
Cristiane Carinhato.

A secretária de Educação de 
Guararema, Clara Assumpção 
Eroles Freire Nunes, informou 
que outras escolas da cidade 
também conquistaram ótimos 
resultados e parabenizou 
todos os participantes desta 
edição das Olímpiadas de 
Matemática.

“Estão de parabéns todos 
os participantes, que nos 
encheram de orgulho. O 
incentivo dos professores e 
familiares foram fundamentais 
para todas essas conquistas. 
Estamos bem felizes com nos-
sos resultados”, comemora a 
gestora da Pasta de Educação.

Professora da rede municipal 
é convidada do Canal Futura

Educadora participou de discussão com jornalistas e com outro professor da rede estadual de Pernambuco

SUZANO

Uma professora da rede 
municipal de ensino de Suzano 
foi convidada para participar 
do décimo segundo episódio 
do podcast “Chão de Escola”, 
do Canal Futura. Na oca-
sião, ela participou de uma 
discussão com jornalistas e 
outros educadores sobre a 
importância do acolhimento no 
ambiente escolar. O conteúdo 
está disponível no link bit.
ly/podcast-educacao-suzano.

Nilda Ferreira de Carvalho 
é professora alfabetizadora na 
Escola Municipal Professora 
Ana Rita Gomes, no Jardim 
Margareth e dá aula para 70 
crianças do Ensino Funda-
mental. No podcast, ela e o 
professor da rede estadual de 
Pernambuco, Diego Rafael, 
refletiram sobre as mudanças 
que aconteceram em suas 
vidas desde o início da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19). O ponto central 
da conversa foi sobre como 
as práticas de acolhimen-
to têm contribuído para a 
saúde mental e emocional 

das pessoas que vivenciam 
a escola, sejam elas crianças 
ou adultos.

A área da educação foi 
uma das mais impactadas 
pela crise sanitária, portanto, 
para lidar com este contexto 
atípico, o poder público e 
as instituições de ensino 
precisaram se reinventar 
para continuar fornecendo 
educação de qualidade aos 
estudantes, considerando 
mais do que nunca suas 
realidades particulares, que 
envolvem medos, anseios, 
perdas e outros sentimentos 
afetados pela crise sanitária.

Neste contexto, o papel da 
escola e dos professores em 
acolher se tornou essencial 
para amparar, ouvir e ofe-
recer um abrigo para que 
as crianças possam se abrir 
e crescer. Os participantes 
discutiram sobre suas vivên-
cias e sobre as maneiras que 
encontraram para adaptar 
esta abordagem ao ensino 
remoto, de forma a man-
ter uma relação saudável e 

próxima com os estudantes. 
Segundo Nilda, o diálogo 

constante com os alunos e 
seus responsáveis foi es-
sencial para isso, criando 
uma relação que vai além 
do horário de aulas. “Por 
trás da criança tem mui-
ta coisa envolvida, muitos 

sentimentos e frustrações. 
Por isso precisamos oferecer 
abrigo, refúgio, hospitalidade, 
confortá-las física e mental-
mente. É uma postura ética 
e profissional que implica 
em escutar”, reforçou.

Para além da sala de aula, 
os professores também sofrem 

neste período, pois precisam 
se reinventar a cada dia, 
conciliar sua vida profissional 
com a pessoal e lidar com 
este turbilhão de emoções. 
Sobre isso, Nilda comenta 
que o acolhimento também 
tem papel fundamental para 
amparar os professores. Ela 

relatou que, além de parti-
cipar de rodas de terapia 
entre educadores, para lidar 
com os sentimentos diversos 
deste momento, também 
participa dos vários proces-
sos de formação oferecidos 
pela administração muni-
cipal suzanense, iniciativas 
com o objetivo de apoiar os 
educadores nesta jornada, 
principalmente no que diz 
respeito aos desafios do uso 
de tecnologia e questões 
psicológicas.

“Como cuidar de alguém 
se você não está bem? Em 
Suzano, a Secretaria Municipal 
de Educação tem práticas 
muito acolhedoras, o próprio 
secretário é uma pessoa extre-
mamente acolhedora. Então 
nós tivemos um tempo de 
adaptação às plataformas, é 
claro que tudo aquilo foi muito 
assustador. Eu sou professora 
de giz e lousa, não gostava de 
redes sociais, mas agora estou 
viciada, se tornou nosso meio 
de comunicação”, afirmou 
a professora alfabetizadora.

Episódio com a professora Nilda Ferreira pode ser encontrado na internet

Maurício Sordilli/Secop Suzano

A competição 
nacional ocorreu 
nos dias 29 e 30  
de abril
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Canil da GCM de Suzano 
participa de ação em Mogi

O Canil da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Suzano 
participou na última semana 
de uma ação integrada com as 
forças de segurança de Mogi 
das Cruzes, com o objetivo de 
promover busca e apreensão 
em um conjunto de prédios da 
cidade vizinha. Na ocasião, os 
agentes suzanenses contaram 
com o apoio do cão farejador 
Dragon. A operação resultou 
na localização de entorpecentes 
e na captura de um suspeito 
de tráfico de drogas.

A solicitação de apoio partiu 
do 4º Distrito Policial de Mogi 
das Cruzes, que levou em 
consideração o histórico e a 
competência do grupamento 
especializado de Suzano em 
rastrear e identificar entor-
pecentes. Ao lado da GCM 
mogiana, os órgãos se enca-
minharam para um conjunto 
de prédios da cidade, para 
cumprir ordens de prisão e 
realizar intervenções diversas, 
como a busca e apreensão de 
drogas e armamentos.

Com mandados em mãos, 

Parceria

os guardas suzanense visto-
riaram diversos apartamentos 
com o apoio do cão farejador 
Dragon, vasculhando a área 
em busca de itens ilícitos até 
encontrar uma bolsa cheia 
de entorpecentes escondida 
entre alguns materiais de 
construção, na parte externa 
de um dos prédios.

No total, foi apreendido 
cerca de um quilo de drogas, 
uma quantia estimada em 
R$ 3 mil. 

A comandante da GCM 
suzanense, Rosemary Caxito, 
destacou os resultados posi-
tivos obtidos pela parceria 
entre as forças de segurança. 

“Quem mais se beneficia com 
estas medidas é a população. 
São menos drogas nas ruas 
e mais segurança para os 
moradores. Agradeço o 4º 
Distrito Policial de Mogi das 
Cruzes pelo convite e pelo 
reconhecimento de nosso 
Canil”, afirmou.

Ação culminou com captura de drogas e suspeito

Maurício Sordilli/Secop Suzano 

Curso MEI Gestor começa a ser 
ministrado a partir de amanhã

Iniciativa ocorre durante toda essa semana, das 19 às 21 horas, e será realizado por meio da plataforma Zoom

SUZANO

A Prefeitura de Suzano, 
em parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
promove, a partir de amanhã, 
mais uma oportunidade aos 
microempreendedores para 
profissionalizar a gestão dos 
negócios. O Curso MEI Gestor 
será realizado de 21 a 25 de 
junho, das 19 às 21 horas, 
por meio das transmissões ao 
vivo na plataforma “Zoom”.  

Para garantir uma vaga, 
os interessados devem se 
cadastrar até as 17 horas 
de amanhã, preenchendo 
o formulário on-line (bit.
ly/Sebrae_CursoMEIGestor) 
com as informações pessoais, 
como nome completo, CPF, 
e-mail e celular para contato, 
endereço e ramo de atividade. 
Após a confirmação, o parti-
cipante receberá o link para 
entrar nos encontros e pode 
manter contato por meio de 
grupo no WhatsApp.  

Serão cinco encontros 
com o objetivo de auxiliar os 
munícipes que pretendem se 

tornar MEI na pandemia ou, 
até mesmo, que já desenvolvam 
alguma atividade informal, 
além de servir para aqueles 
que desejam se reinventar 
no atual cenário mundial 
e continuar gerando renda. 
A iniciativa proporciona 
aos participantes um olhar 
mais sistêmico e integrado, 
permitindo desenvolver es-
tratégias mais assertivas em 
cada segmento. 

Conforme explicou a ges-
tora de Políticas Públicas do 
Sebrae de Suzano, Daniela 
Lira, um dos diferenciais deste 
curso é a possibilidade de 
interagir instantaneamente e 
esclarecer todas as dúvidas. 

“Como os encontros são rea-
lizados ao vivo oportuniza 

os inscritos a trocarem in-
formações, experiências e 
a fazer um estudo de caso 
em conjunto para otimizar 
o tempo e aprendizado”, 
afirma. 

Os conteúdos foram 

estruturados pela equipe 
do “Sebrae Aqui” e tratam 
de tendências internacionais, 
técnicas de negociação, legis-
lação, finanças e ainda ações 
de marketing para impulsionar 
as vendas. O Curso “MEI 

Gestor” é mais uma ação que 
integra o Programa Enfrentar, 
desenvolvido em parceria 
com a Associação Comercial e 
Empresarial (ACE) de Suzano 
e o Sindicato do Comércio 
Varejista (Sincomércio) de 

Mogi das Cruzes e Região 
do Alto Tietê. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego, André Loduc-
ca, essa ação em conjunto 
com os órgãos e associações 
complementam as iniciativas 
para minimizar o impacto 
da pandemia nos comércios 
locais. “Estamos unindo 
esforços para oferecer uma 
rede de apoio completa aos 
munícipes que já ingressa-
ram no empreendedorismo 
ou ainda pretendem, pois é 
preciso muita criatividade 
e informação para se rein-
ventar no mercado diante 
das dificuldades”, completa.  

Em caso de dúvidas, é 
possível receber atendimento 
do Sebrae por telefone ligando 
para o número 4723-4510 e 
escolhendo a opção 4. Com 
isso, você será direcionado 
para a central de comuni-
cação da região, que está à 
disposição para prestar todo 
o apoio necessário.

Após a confirmação da participação, aluno vai receber o link para os encontros

Maurício Sordilli/Secop Suzano 

A Secretaria de Serviços 
Urbanos de Ferraz de Vas-
concelos realizou a troca 
de lâmpadas por 1,5 mil 
iluminações de LED desde 
o início de 2021. A ação 
ocorreu em diversos bair-
ros e tem como objetivo 
melhorar a qualidade do 
serviço e os gastos públicos.  

A previsão é que mais mil 
lâmpadas sejam substituídas 
nos próximos meses. A Pre-
feitura pretende investir até 
R$ 5 milhões em melhorias 
na iluminação pública em 
todos os bairros.

Ferraz conta com 13 mil 
pontos de iluminação que 
terão as antigas lâmpadas 
de vapor de mercúrio subs-
tituídas por luminárias de 
LED. Cabe destacar que 
a luz incandescente dura 
em torno de mil horas e a 
fluorescente por volta de 
10 mil, e o LED é capaz de 
funcionar perfeitamente 
por até 50 mil horas.

O titular da Pasta, Agílio 
Nicolas Ribeiro, destacou 
que essa substituição trará 

Ferraz troca 1,5 mil 
lâmpadas neste ano

mais segurança. “Nossa 
equipe está a todo vapor 
realizando o trabalho nos 
bairros que mais precisam 
dessa mudança. É importante 
frisarmos que as lâmpadas 
de LED são ambiental-
mente sustentáveis, por 
isso, reforço nosso com-
promisso com a melhoria 
dos serviços, sempre em 
busca da qualidade de vida 
do município”, afirmou o 
secretário.

Nas últimas semanas, a 
Secretaria de Serviços Ur-
banos também intensificou 
os serviços de zeladoria em 
diversos bairros ferrazen-
ses. Os agentes municipais 
executaram várias ações, 
entre elas estão tapa buraco, 
limpeza de vias, troca de 
bueiros danificados, manu-
tenção na galeria de águas 
pluviais, manutenção e 
limpeza de praças e escolas, 
capinação e recuperação de 
calçadas. Além da limpeza 
e manutenção mensal do 
Cemitério do Cambiri e 
Saudade.

 A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Itaquaquecetuba 
realizou uma operação nos 
ferros-velhos, na terça-feira 
passada. A ação faz parte do 
trabalho preventivo da Secre-
taria de Segurança Urbana. 
A fiscalização aconteceu no 
bairro Manoel Feio, com o 
objetivo de orientar sobre a 
procedência de seus produtos 
e peças furtadas na cidade.

A fiscalização de ferros-
-velhos tem como objetivo 
inibir o comércio clandestino 
de produtos furtados, além 
de receptação.

De acordo com o secretário 
de Segurança Urbana, An-
derson Caldeira, nesta ação 
é destacada a importância 
do trabalho entre a Guarda 
e a comunidade. “Quando 
exercemos o Policiamento de 
Proximidade a gente adentra 
locais não acessíveis, ou seja, 
a confiança da população 
nos mostra por meio das 
denúncias os problemas que 
estão escondidos”, explicou.

GCM faz 
fiscalização a 
ferros-velhos  
de Itaquá

Prevenção

Para garantir 
uma vaga, os 
interessados devem 
se cadastrar até as 
17 horas de amanhã
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EDP faz feirão de negociação 
para acordo de débitos 

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto Tietê 
realiza até o dia 30 de junho, 
o Feirão de Negociação EDP 
com condições especiais 
de acordo para pagamento 
de débitos em aberto. As 
regras do Feirão incluem os 
clientes residenciais, rurais, 
comerciais e industriais.

No período, os consumi-
dores com contas atrasadas 
terão facilidades como a 
negociação em até 36 vezes, 
além da redução na entrada. 
Excepcionalmente durante 
todo o período do feirão, 
os clientes que já possuem 
débitos de parcelamentos de 
negociações anteriores tam-
bém encontrarão facilidades 
para o acerto e renegociação 
de suas contas.

“As facilidades para paga-
mento, ofertadas durante o 
Feirão de Negociação da EDP, 
têm como objetivo auxiliar 
o cliente que sofreu com os 
impactos econômicos, em 
decorrência do período da 
pandemia da Covid-19 e 

Condições especiais

acabou acumulando con-
tas de energia”, ressaltou 
Vanessa Lugon, gestora da 
EDP. Para optar pela melhor 
solução, a dica é se prepa-
rar, colocando na ponta do 
lápis todas as despesas já 
assumidas e previstas pela 
família. Assim, será possível 
avaliar com mais precisão 
quais condições e formas 
de pagamento se encaixam 
no orçamento doméstico.

Sem sair de casa
A realização de acordos pela 

internet já é uma realidade 
para Companhia. No portal 

EDP Online, www.edpon-
line.com.br, ou por meio 
do aplicativo EDP Online, 
disponível para todas as 
plataformas de smartphone 
ou tablets, ou por meio do 
0800 721 0123 o cliente 
pode negociar e optar pela 
forma mais conveniente 
para quitar os débitos em 
aberto. Basta ter em mãos 
o número de instalação e 
o CPF do titular da fatura.

Para facilitar ainda mais o 
contato do cliente, a empresa 
disponibiliza um contato 
via Whatsapp, por meio do 
número (11) 93465-2888 
para a consulta de débitos 
e solicitação de código de 
barras para pagamento.

A negociação poderá ser 
realizada em todos os ca-
nais de atendimento da EDP. 
Lembrando que, para evitar 
aglomeração de pessoas nas 
agências de atendimento 
presencial, a escolha da data 
e horário do atendimen-
to deve ser feita por meio 
do site www.edp.com.br/

Itaquaquecetuba é a terceira 
no Estado em quedas de raios

De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais, são 16,09 raios por quilometro quadrado por ano na cidade

DESCARGA ATMOSFÉRICA

Itaquaquecetuba ocupa 
o 3º lugar no ranking de 
todo o Estado de São Pau-
lo sobre a concentração 
de raios que caem sobre a 
cidade, no que diz respeito 
à densidade das descargas 
elétricas. Segundo os dados 
do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), 
a densidade dos raios é de 
16,09 descargas por quilô-
metro quadrado (km²) por 
ano na cidade.

Em nível nacional, o Inpe 
apontou que com os dados 
de 2016 até o ano de 2019, 
Itaquá ocupa o 254º lugar 
no ranking. No ranking 
estadual, a cidade de Ferraz 
de Vasconcelos não ficou 
muito atrás e está na 11º 
posição com uma densidade 
de 13,78 por km² durante 
um ano.

“Pesquisas já indicaram vi-
síveis aumentos de incidência 
de raios em áreas urbanas. 
Essa maior incidência de 

raios está relacionada ao 
aumento de temperatura 
(fenômeno conhecido como 
ilha de calor) e de poluição 
nos centros urbanos”, afir-
mou o Instituto.

A cidade de Suzano tam-
bém está entre as primeiras 
do ranking, ocupando a 13ª 
posição com uma densidade 
de 13,74 raios por km² por 
ano em nível estadual. Já 
na comparação por todo o 
país, o município está no 
370º lugar.

Dentre estas cidades mais 
populosas do Alto Tietê, 

em seguida está Poá, no 
14º lugar em comparação 
com o Estado de São Paulo 
e 371º com todo o país. A 
densidade das descargas 

ficou em 13,71 por km² em 
cada ano de 2016 a 2019.

Em Mogi das Cruzes, de 
2016 a 2019 os raios caíram 
com uma densidade de 

12,04 descargas por km² em 
cada ano, fazendo com que 
a cidade ocupe o 18º lugar 
em nível nacional e 18º, no 
nacional.

No ranking nacional, a 
cidade está ocupando 364º 
lugar. Ainda de acordo com 
o Inpe, a região entre Coari 
e Manaus, no Amazonas, é 
onde mais caem raios em 
todo o Brasil. Além disso, a 
região amazônica também 
deverá receber um aumento 
da incidência do fenômeno 
nas próximas décadas.

Clima tropical
Segundo o Inpe, no Brasil 

caem 77.8 milhões de raios 
por ano e a explicação é 
geográfica: é o maior país 
da zona tropical do planeta 

- área central onde o clima 
é mais quente e, portanto, 
mais favorável à formação 
de tempestades e de raios.

É importante lembrar que 
os raios são diferentes de 
relâmpagos, pois estes são 
todas as descargas elétricas 
geradas por nuvens de tem-
pestades, que se conectam 
ou não ao solo. Já os raios 
são somente as descargas 
que se conectam ao solo.

Thamies Marcelino

Aumento da urbanização das cidades pode aumentar o fenômeno meteorológico

Inpe/Divulgação

Feirão vai até 30 
de junho; clientes 
poderão parcelar 
contas de luz em 
atraso

APAE de Mogi lança projeto 
no setor de Equoterapia

A Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) 
de Mogi das Cruzes lança o 
projeto Reabilitação através da 
Equoterapia, no próximo dia 
28, às 10 horas, no Núcleo 
Rural, localizado no bairro 
do Caputera. O projeto vai 
ampliar o número de assistidos 
no setor de Equoterapia. Serão 
ofertadas 30 novas vagas, para 
crianças de 3 anos a 12 anos 
(incompletos) de Mogi das 
Cruzes e Região do Alto Tietê. 

Atualmente, o setor de Equo-
terapia atende 80 pessoas, com 
idades de 3 anos a 18 anos.

A solenidade de lançamento 
será restrita à participação de 
alguns convidados, como 
diretoria e autoridades, obe-
decendo a todos os protocolos 
sanitários de prevenção ao 
contágio da Covid-19.

O gestor de projetos da 
Apae, Jorge Alberto Ferreira 
Santos, falou sobre o objetivo 
do novo projeto da instituição: 

“Vamos ampliar o número 
de pessoas atendidos pela 
equipe multiprofissional na 

Reabilitação

estimulação e manutenção 
das capacidades funcionais 
por meio da Terapia Assistida 
por Animais (TAA), a fim de 
proporcionar uma terapia 
diferenciada de reabilitação, 
visando o atendimento integral 
da pessoa com deficiência 
intelectual e múltipla”.

As crianças serão selecio-
nadas por meio de triagem 
pela equipe multidisciplinar 
da Apae de Mogi das Cruzes, 
formada por neuropediatra, 

fisioterapeuta, psicólogo e 
assistente social.

Tudo será feito com a 
anuência da Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes. O 
atendimento, que é de uma 
hora, será semanal e terá dois 
anos de duração. A triagem 
terá início no dia 1 de julho 
e os atendimentos começam 
a partir do mesmo mês.

O telefone da Apae de Mogi 
das Cruzes para mais infor-
mações é 4728-4999.

Lançamento será no dia 28 no Núcleo Rural do Caputera

Divulgação

Em nível nacional, 
o Inpe apontou que 
com os dados de 
2016 até o ano de 
2019, Itaquá ocupa o 
254º lugar



cidades Domingo, 20 de junho de 20216 portalnews.com.br

Programa Vale Gás beneficia 
2,5 mil famílias em Mogi

Mogi das Cruzes está entre 
os municípios contemplados 
com o Programa Bolsa do 
Povo, lançado pelo governo 
do Estado na quinta-feira 
passada. Um dos principais 
destaques é o “Vale Gás”, que 
tem como objetivo auxiliar 
famílias de baixa renda a 
comprarem botijão de gás, 
ampliando as ações do Plano 
de Segurança Alimentar. 

As famílias beneficiadas 
receberão três parcelas de 
R$ 100 a cada dois meses - a 
primeira em julho, a segunda 
em setembro e a terceira em 
novembro. “Trata-se de uma 
importante iniciativa para 
ampliar a proteção social 
e segurança alimentar às 
famílias em maior fragilidade, 
principalmente neste período 
de pandemia pela Covid-19”, 
avaliou a secretária muni-
cipal de Assistência Social, 
Celeste Xavier. 

O programa é voltado 
às famílias com renda per 
capita de até R$ 178 e que 
fazem parte do Cadastro 

Auxílio

Único do governo Federal, 
mas não recebem o Bolsa 
Família. Em Mogi das Cruzes, 
2.592 famílias devem ser 
contempladas. 

As famílias podem checar 
se têm direito ao benefí-
cio nos sites www.valegas.
sp.gov.br ou https://www.
bolsadopovo.sp.gov.br/, onde 
constam todos os critérios 
de elegibilidade. Quem não 
tiver acesso à internet, pode 
pedir informações no Centros 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) próximos de 
suas residências.

O novo programa vai be-
neficiar cerca de 500 mil 
pessoas em situação de alta 
vulnerabilidade em todo 
estado. A iniciativa inédita 
em São Paulo vai garantir 
transferência de renda para a 
compra de botijão de gás de 
cozinha (GLP 13kg) e levar 
mais dignidade a mais de 100 
mil famílias carentes em todo 
estado. O programa gerido 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Social receberá 

investimento superior a  
R$ 31,3 milhões, alcançando 
um total de 82 municípios.

“Este é um dos mais impor-
tantes programas que nós já 
lançamos aqui, porque muda 
a vida de muita gente. Quem 
não tem sabe o que é ter um 
botijão de gás para atender 
a uma família durante dois 
meses. Por isso estamos 
fazendo um programa para 
atender meio milhão de 
pessoas aqui no Estado de 
SP. É um enorme esforço 
que estamos fazendo para 
ajudar quem mais precisa”, 
destacou o governador João 
Doria (PSDB).

Por meio do programa, 
104.340 famílias em situa-
ção de pobreza ou extrema 
pobreza, que moram em 
comunidades carentes e 
favelas (classificadas como 
aglomerados subnormais), 
terão acesso a três parcelas 
bimestrais do benefício, no 
valor de R$ 100,00 cada, a 
serem pagas entre os meses 
de julho e dezembro de 2021.

Licenciamento de veículos 
cresce 34% de 2020 para 2021

Números do Detran contam os documentos emitidos nos cinco primeiros meses de cada ano nos municípios

AUMENTO DA FROTA NA REGIÃO

Um levantamento do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) apontou 
o crescimento proporcional 
de 34% no licenciamento 
de veículos nas cinco cida-
des mais populosas do Alto 
Tietê no comparativo entre 
os cinco primeiros meses 
de 2020 e os deste ano. De 
janeiro ao mês de maio deste 
ano, 157.247 automóveis 
foram licenciados, enquanto 
no mesmo período do ano 
passado ocorreram 116.681 
licenciamentos.

Os números correspon-
dem às cidades de Mogi das 
Cruzes, Itaquaquecetuba, 
Suzano, Ferraz de Vasconcelos 
e Poá, que compõem o G5 
da região. Desde 8 de maio 
de 2020, quando a pande-
mia de Covid-19 já vitimava 
moradores do Alto Tietê, a 
emissão anual do Certificado 
de Registro e Licenciamento 
do Veículo (CRLV-e) passou 
a ser realizada digitalmente.

“Após o pagamento da taxa 
de licenciamento no sistema 
bancário, fica disponível o 
download e a impressão do 
CRLV-e diretamente no portal 
do Detran, no aplicativo 

CDT - Carteira Digital de 
Trânsito do governo federal 
e ainda no portal de serviços 
do Denatran”, explicou o 
órgão estadual.

Somente em Mogi, o 

crescimento de veículos li-
cenciados foi de 35%, já que 
o Estado somou nos cinco 
primeiros meses de 2020 
50.175 e, no mesmo período 
deste ano, 67.852 veículos.

Por outro lado, o aumento 
de automóveis licenciados foi 
ainda maior nos municípios 
de Suzano e Poá, chegando 
a 36% a mais. Nos primei-
ros cinco meses de 2020, o 

Detran somou 24.117 carros, 
motos, caminhões e outros 
tipos licenciados, sendo que 
no mesmo período deste ano 
o número já chegou a 32.904 
licenciamentos.

Em Poá, enquanto a ci-
dade somou 9.528 veículos 
licenciados entre os meses de 
janeiro a maio do ano passado, 
neste ano houve um total de 
12.973 licenciamentos até o 
mês anterior. Na cidade de 
Ferraz, os números aumentaram 
de 11.474 para 14.814 nos 
mesmos períodos, resultando 
em um crescimento de 28% 
nos licenciamentos.

O pagamento da taxa de 
licenciamento e eventuais 
débitos pendentes deverá ser 
realizado preferencialmente 
em dias úteis, até às 22 horas. 
Caso as pessoas optem por 
efetuar o pagamento após 
esse horário, ainda que em 
dia útil, ou aos sábados, do-
mingos e feriados, o acesso 
ao Licenciamento Digital 
ficará sujeito à atualização 
do pagamento no sistema.

Thamires Marcelino

Crescimento dos veículos em circulação  foi verificado nos cinco municípios mais populosos do Alto Tietê

Mogi News/Arquivo

Produtores e moradores da 
zona rural farão testes hoje 

A segunda etapa da testagem 
de moradores e produtores 
da zona rural para a detecção 
da Covid-19 ocorre hoje, das 
9 às 16 horas, na Associação 
Rural de Pindorama. Os 
testes foram disponibili-
zados pelo Sindicato Rural 
de Mogi das Cruzes, por 
meio da Faesp/ Senar-SP 
e Ministério da Saúde por 
intermédio da Fundação 

Covid-19

Oswaldo Cruz - Fiocruz, e 
a ação conta com a parce-
ria da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, por meio das 
secretarias de Agricultura e 
Saúde e apoio da Associação 
dos Agricultores do Cocuera 
e da Associação Rural de 
Pindorama. Para fazer o teste 
é preciso fazer o cadastro 
antecipado por meio do 
WhatsApp 9999-9999. O 

morador ou produtor deve 
fazer o cadastro e indicar o 
local em que fará a testagem. 
Será gerado um código que 
terá de ser apresentado junto 
a um documento com foto 
para a realização do teste. 
Mais informações podem 
ser obtidas por meio dos 
telefones 4723-8233 (Sin-
dicato Rural) e 4798-5136 
(Secretaria de Agricultura).

Para realizar o teste é preciso fazer o cadastro antecipadamente pelo WhatsApp

 Daniel Carvalho/Mogi News
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Trabalho em home office exige 
mudanças na postura em casa

Após mais de um ano de pandemia, profissionais já devem ter se adaptado com o novo modelo de trabalho 

CARREIRA

O sistema de trabalho 
exercido na própria resi-
dência, ao contrário do que 
algumas pessoas pudessem 
imaginar, tem se estendido 
progressivamente para di-
versos profissionais. Apesar 
do conforto em trabalhar de 
casa, os problemas com a 
falta de estrutura de móveis e 
equipamentos podem causar 
dores no corpo em resultado 
da má postura.

No primeiro trimestre 
do ano passado, quando a 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19) teve início no 
Brasil, grande parte das em-
presas instituíram o modelo 
home office para que os 
colaboradores pudessem 
trabalhar em casa e evitar 
o contágio. Já que a doença 
ainda era desconhecida, nem 
mesmo as autoridades da 
saúde sabiam quanto tempo 
a pandemia iria durar.

Hoje, mais de um ano após 
o desembarque da doença, 

muitos colaboradores con-
tinuam atuando em modelo 
home office. Por este motivo, 
o fisioterapeuta e professor 
do Centro Universitário Brás 
Cubas, William Akira Lima 
Shimizu, acredita que é ne-
cessário que estes trabalha-
dores já estejam adaptados 
ao novo modelo.

“No início da pandemia, 
vivenciávamos uma deter-
minada situação e agora, 
após um ano, com o modelo 

home office que continua 
predominante é necessário 
que as pessoas mudem os 
costumes”, disse o fisiote-
rapeuta. Ainda de acordo 
com ele, os computadores 

utilizados no trabalho precisam 
estar na altura dos olhos, e 
não inclinados para baixo.

Além disso, as cadeiras pre-
cisam ser confortáveis, já que 
é nelas que os trabalhadores 

passam grande parte do dia. 
“O ambiente de trabalho pre-
cisa ter uma boa iluminação, 
ser silencioso e próprio para 
exercer as tarefas de cada 
trabalho. Os colaboradores 

precisam criar um lugar se-
guro e confortável”, explicou 
Shimizu.

Este é um conjunto de fato-
res que influencia na postura 
das pessoas que trabalham 
na própria casa, incluindo 
também a necessidade de 
seguir uma rotina. Os horá-
rios de início de expediente, 
intervalo e término precisam 
estar bem definidos, alertou 
o fisioterapeuta.

“O home office veio para 
ficar em uma boa parte das 
empresas e profissões, até 
mesmo na medicina, em que 
diversos médicos realizam 
consultas online. A nova 
vertente exige reorganização 
da nossa casa”, apontou o 
especialista.

Os colaboradores que já 
tiveram experiências com 
a ginástica laboral podem 
continuar com ela no home 
office, o que também auxilia 
na postura. No entanto, para 
os que ainda não conhecem 
o recomendado é buscar um 
profissional qualificado.

Thamires Marcelino

Embora esteja trabalhando em casa, profissionais precisam respeitar os horários

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Elevatória é contemplada com
projeto de eficiência energética

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) de 
Mogi das Cruzes foi con-
templado com o Programa 
de Eficiência Energética da 
EDP, distribuidora de energia 
elétrica do Alto Tietê. A con-
cessionária iniciou a moder-
nização de equipamentos da 
estação elevatória de água da 
autarquia que abastece 3.997 
unidades consumidoras na 
Vila Natal e 2.529 na Vila 
Oliveira. A medida resultará 
em economia do consumo de 
energia e redução dos custos 
de manutenção para o Semae. 
O investimento, por parte da 
EDP, é de aproximadamente 
R$ 622 mil.

De acordo com a concessio-
nária, a implantação do projeto 
está em 30% de execução e a 
previsão é finalizá-lo em no-
vembro. Serão substituídas três 
motobombas, equipamentos 
responsáveis pelo bombeamento 
da água tratada a partir do 
Reservatório Baixo 1 (RB1), 
localizado na Vila Natal, por 
equipamentos mais eficientes, 

Semae e EDP

econômicos e sustentáveis.
Com a instalação, será pos-

sível reduzir o consumo de 
energia da unidade em cerca 
de 270 megawatts-hora/ano 
(MWh/ano), o equivalente 
ao consumo médio anual de 
aproximadamente 113 famílias, 
gerando economia de recursos 
financeiros e menor impacto 
ao meio ambiente.

Haverá redução também 
nos custos de manutenção, 
uma vez que a durabilidade e 
tecnologia dos novos aparelhos 

é superior ao sistema atual-
mente utilizado. 

“O saneamento básico se 
tornou ainda mais essencial 
no cenário atual e realizar este 
projeto de eficiência energética 
na estação de tratamento de 
água, que proporcionará eco-
nomia e otimização de recursos 
ao município, e benefícios à 
população e meio ambiente, 
é de muita satisfação para 
a EDP”, ressaltou Giuliano 
Vieira, gestor executivo da 
distribuidora.

Medida resultará em economia do consumo de energia

Divulgação

Campanha arrecada ração 
e agasalhos para animais

A Frente pela Educação 
e Responsabilidade Animal 
(Fera) é uma Organização 
Não-Governamental (ONG) 
que promove pelo terceiro 
ano consecutivo a campanha 
do agasalho para pets, em 
Mogi das Cruzes. Intitulada 

“Mi-Au-Queça neste Inverno”, 
a iniciativa que acontece em 
parceria com o comércio local, 
tem por objetivo arrecadar 
doações de roupas, cober-
tores, bacias, casinhas, além 
de utensílios, ração e medi-
camentos para cães e gatos 
abandonados e vítimas de 
maus-tratos, resgatados pela 
instituição e por protetores.

“A campanha é para atender 
os animais que já estão na 
ONG e também os novos, 
que chegam todos os dias”, 
explicou Fernanda Moreno, 
mantenedora da instituição. 
Segundo ela, atualmente exis-
tem, em média, 50 cães e 80 
gatos sob responsabilidade da 
instituição.

Para ela, o apoio da população 
é fundamental. “Assim como 

nós, os animais sentem frio, 
sede e fome e ter o mínimo 
de cuidado e oferecer bem-

-estar é fundamental. Com o 
apoio da população, conse-
guindo arrecadar um volume 
considerável de roupinhas e 
cobertores, a ONG poderá 
ajudar também os protetores 
autônomos e os animais que 
estão no Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ)”, desta-
cou. “Criamos a campanha 
do agasalho e esperamos que 
muitas pessoas se sensibilizem 
e amparem um animalzinho 
do frio junto com a gente”, 
completou Fernanda.  

Como nas edições anteriores, 
a campanha inclui ainda a 
doação de ração e medicamen-
tos. “Os casos de abandono 
e maus tratos aumentaram 
assustadoramente. São inú-
meras denúncias e pedidos 
de resgate todos os dias. Os 
gastos são cada vez maiores 
e as doações são essenciais. 
A conta não fecha”, destacou 
Fernanda, informando que, 
em média, a ONG FERA gasta 

mensalmente 700 quilos de 
ração para cuidar dos cerca 
de 130 animais que passam 
pela ONG e ficam à espera 
de adoção.

A Polipet firmou parceria 
com a ONG FERA e servirá 
de ponto para doações em 
suas três lojas (rua Ipiranga, 
1030 no centro; unidade do 
Socorro e rua Doutor Ricardo 
Vilela, 218 – no centro).

História

A Fera foi fundada pela 
ativista Fernanda Moreno com 
as amigas Alessandra Alves e 
Renata Falque no dia 06 de 
julho de 2014 com o intuito 
de lutar pela conscientização 
humana e pelo respeito a todas 
as formas de vida. Com quase 
sete anos de existência, a Ong 
FERA conseguiu assistir mi-
lhares de animais, com oferta 
de diversos serviços como 
auxílio veterinário (consultas, 
exames, internações e até 
cirurgias complexas); além 
de encaminhar pouco mais 
de 500 cães e gatos para lares.

Ong Fera

Shimizu: “Ambiente 
precisa ter boa 
iluminação”

Divulgação
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Artista usa poesia para 
lidar com luto da Covid

Objetivo é poder ajudar quem perdeu alguém por coronavírus e não pôde elaborar o luto

ARTE

Em seu novo projeto cha-
mado Vista-se de Poesia, a 
produtora cultural e escritora 
Carla Poso, tem tratado sobre 
o processo de luto em que 
vivenciam amigos e familiares 
que perderam entes queridos 
para o coronavírus (Covid-19). 
O objetivo é poder ajudar 
estas pessoas a superarem a 
dor por meio da arte e poesia.

O projeto se divide em 
três momentos: Exposição, 
Catálogo e Lives. Carla conta 
com a parceria do Instituto 
Léa Campos, pela psicóloga 
Ivone Silva, especialista em 
perdas e luto; Beatriz Pozo 
nas fotografias e Rodolfo Leal 
na produção.

No dia 16, a primeira live 
ocorreu com a participa-
ção da professora e cantora 

Amanda Araújo. Já no dia 
23 deste mês, no mesmo 
horário, o evento virtual 
contará com o ator Thiago 

Cardoso, ambos enfrentaram 
o luto pela Covid-19 e vão 
tratar sobre este assunto. 

“O projeto tem como base 

o luto, mas sei que essa dor 
não é apenas de quem sofreu 
o luto na própria família, 
são diversas dores sociais”, 

explicou Carla Poso. Por 
este motivo, o projeto quer 
tratar não só do luto como 
também de outras questões.

“Queremos refletir sobre a 
importância de, claro, conti-
nuar buscando a cura, mas 
também de refletir sobre 
a importância da gente se 
fortalecer”, acrescentou. Para 
a artista, é necessário que as 
pessoas não ignorem o que 
está acontecendo como uma 
forma de se proteger da dor 
pois é uma ação ineficiente.

O cantor, ator e poeta, 
Michael Meyson, participará 
da live marcada para o dia 
30 deste mês, às 20 horas, de 
acordo com as informações 
de Carla. Já no dia 7 do pró-
ximo mês, no mesmo horário, 
a atuante no Instituto Léa 
Campos, Bianca Ortiz, será 
a convidada da live.

Thamires Marcelino

Projeto tem parceria e se divide em três momentos: Exposição, Catálogos e Lives

Divulgação 

O prefeito de Arujá, Luis 
Camargo (PSD), esteve na 
Superintendência do INSS 
em São Paulo, onde se reuniu 
com os gestores da Regional 
Sudoeste I da instituição, José 
Carlos Oliveira, diretor de 
benefícios da Previdência 
Social, e com o superinten-
dente, Edson Akio Yamada, 
para tratarem da retomada 
da obra do órgão na cidade. 

A construção foi paralisada 
no final de 2019 e, para o 
seu término, está estimado 
o valor de aproximadamente 
R$ 1.480.000,00 a ser pago 
pela Prefeitura.

A estimativa da Prefeitura é 
que mais de 11 mil moradores 
de Arujá recebam algum tipo 
de benefício e essas pessoas 
serão atendidas, assim como 
as demais que necessitarem, 
quando a agência do INSS, 
que será erguida na esquina 
da rua Albuquerque Lins com 
a rua Carlos de Campos. A 
previsão de funcionamento 
é para o ano que vem.

Obras de prédio 
do INSS em 
Arujá devem  
ser retomadas

Facilidade

Se você não quer ficar 
parado, essa oportunidade de 
conhecimento é para você. O 
Colégio Marechal Rondon e 
Liceu estão entre as instituições 
de ensino mais tradicionais 
de Mogi das Cruzes, sendo 
uma das maiores e mais com-
pletas em cursos técnicos da 
região, e elas se uniram pela 
educação técnica.

Com olhar no futuro, a 
fusão entre as escolas passa 
a se chamar Colégio Liceu 

Colégio Liceu Rondon tem estrutura completa de cursos técnicos
Educação

Rondon preparou descontos 
especiais de 45% a 60% nas 
mensalidades*. Profissionais 
preparados e direcionados 
para o mercado de trabalho 
têm diferencial exclusivo em 
parcerias com grandes em-
presas e indústrias da região.

Salas de aulas inovadoras, 
uma formação modernizada. 
E para receber os alunos com 
segurança, novos protocolos 
sanitários logo na entrada: 
termômetro de temperatura 

já preparamos uma gama de 
cursos técnicos maiores, ante-
nados no que o mercado local 
e regional precisa”, explicou 
Pablo Monteiro, mantenedor 
Colégio Marechal Rondon.

Os cursos técnicos são 
uma alternativa acessível para 
quem quer entrar no mercado 
de trabalho. Em tempos de 
pandemia, a qualificação 
rápida é um grande passo 
na carreira. Para você não 
perder tempo, o Colégio Liceu 

Rondon, que traz para Mogi 
cursos de educação técnica. 
São 11 cursos nas áreas de 
saúde, indústria, serviços e 
administrativa, com a duração 
de 18 meses. A escola prioriza 
o rico aprendizado dos alunos 
por meio da combinação 
de conhecimento teórico e 
prático.

“Nós acreditamos que a 
união dessas duas escolas vai 
reformular a oferta de ensino 
técnico na nossa cidade. E nós 

sem contato físico, higieni-
zação das mãos, tapetes com 
sanitizantes para a limpeza 
dos sapatos. Tudo remodelado 
e adequado para proteger 
a saúde de todos. Salas de 
aulas amplas, respeitando o 
distanciamento seguro.

A partir desse segundo 
semestre começam as aulas. 
As inscrições estarão abertas 
até 20 de agosto para os 
cursos de mecânica, mecatrô-
nica, eletrotécnica, química, 

administração, prótese den-
tária, saúde bucal, podologia, 
enfermagem, estética e técnico 
em veterinária.

Para participar é muito 
simples, acesse o site www.
ateneumogiano.com.br. Lá 
você encontra todas as in-
formações sobre os cursos 
disponíveis, além dos do-
cumentos necessários para 
a matrícula.

*Descontos válidos até 20 
de agosto de 2021.
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São raros os modelos que 
cruzam uma inteira déca-
da absolutamente válidos 
no mais amplo sentido da 
palavra, e assim é a Honda 
XRE 300, uma motocicleta 
que reúne uma unanimi-
dade jamais foi superada 
em seu segmento.

O segredo de sue longe-
vidade é múltiplo, e tanto 
pode ser atribuído à fór-
mula de sucesso totalmen-
te preservada – uma trail 
aventureira, fácil de usar 
e capaz de atender a dife-
rentes demandas – como 
ao design cheio de perso-
nalidade, constantemente 
renovado, mas que nun-
ca perdeu sua identidade 
original.

A estas qualidades alia-
-se um conjunto mecâni-
co em sintonia, no qual 
motor e parte ciclística 
entregam uma eficiência 
ímpar, que habilita a XRE 
300 à uma versatilidade 
de referência. Econômi-
ca, robusta, ágil e segura, 
ela serve para tudo e para 
todos. Uma moto comple-
ta, constantemente aper-
feiçoada e tecnologica-
mente atual.

Para 2022 continuarão 
sendo três as opções de 
cor/grafismo para o mo-
delo: XRE 300 ABS, XRE 
300 Adventure e XRE 300 
Rally, cujas especificações 
técnicas são idênticas en-
tre si, e inalteradas em re-
lação à versão anterior.

O motor monocilíndri-
co DOHC de 291,6 cm3 ar-
refecido a ar, alimenta-
do por injeção eletrônica 
PGM-FI, é dotado de par-
tida elétrica e conta com a 
tecnologia FlexOne. Abas-
tecido apenas com eta-
nol, a potência máxima 
alcança um pico de 25,6 
cv (25,4 cv com gasolina) 
a 7.500 rpm. O torque má-
ximo com etanol é de 2,80 
kgf.m (2,76 kgf.m com ga-
solina) a 6.000 rpm. O câm-
bio tem cinco marchas e 
a embreagem é multidis-

HONDA

XRE 300 atravessa uma década 
sem ser superada pelas rivais
Passar mais de dez anos sendo fabricada não é mais desafiados, mas sim se manter no topo do segmento

Suplemento
automotivo
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Serviço ao assinante: 4735.8015 
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Um dos segredos da longevidade do modelo de duas rodas, segundo a própria Honda, é a versatilidade e a economia que o modelo proporciona ao  piloto

Para os modelos 2022, a marca japonesa informou que  as três configurações permanecem

O preço sugerido da XRE 300 pode chegar até R$ 20.890

co em banho de óleo, com 
acionamento mecânico.

Na parte ciclística, o 
chassi tubular de aço de 
arquitetura tipo berço se-
mi-duplo envolve o motor 
em sua porção inferior, 
oferecendo rigidez e re-
sistência à usos extremos, 
coerentes com a propos-
ta aventureira do mode-
lo. A suspensão dianteira 
tipo telescópico tem tu-
bos de 41 mm de diâme-
tro e 245 mm de curso. A 
roda aro 21” em alumí-

nio e usa pneu medida 
90/90. A suspensão tra-
seira tem balança de alu-
mínio ligada ao sistema 
Pro-Link, cujo elemento 
mola-amortecedor per-
mite regulagem na car-
ga da mola. O curso é de 
225 mm e a roda, aro 18”, 
usa pneu medida 120/80.

A frenagem conta com 
sistema ABS (Antilock Bra-
ke System) de dois canais, 
um diferencial em relação 
ao segmento e concorrên-
cia, que age no disco dian-

teiro (256 mm de diâme-
tro) através de um cáliper 
de pistão duplo de coman-
do hidráulico e no disco 
traseiro (220 mm de diâ-
metro) o cáliper é de pis-
tão simples, também com 
comando hidráulico.

O design da Honda XRE 
300 2022 permanece fiel à 
marcante remodelação es-
tética que dois anos atrás 
introduziu significativas 
atualizações, sem con-
tudo desvirtuar o caráter 
marcante do modelo, no 

qual a característica ca-
renagem frontal com ele-
mento sobre o para lama 
foi preservada. A ilumina-
ção full-LED e o painel tipo 
Blackout, com informações 
de fácil e rápida visualiza-
ção, completam um con-
junto estético harmonio-
so, onde formas agressivas 
e angulosas determinam 
uma aparência de efeti-
va robustez, necessária à 
uma verdadeira aventurei-
ra como a Honda XRE 300.

Modelos

As opções de cores para 
a XRE 300 2022, com gra-
fismos inéditos, são as se-

guintes:
Honda XRE 300 ABS: 

Cinza metálico
Honda XRE 300 Adven-

ture: Cinza fosco
Honda XRE 300 Rally: 

Vermelho
Os preços públicos suge-

ridos são R$ 20.390,00 (XRE 
300 ABS) e R$ 20.890,00 
(XRE 300 Adventure/XRE 
300 Rally), com base no 
Estado no Distrito Fede-
ral e não inclusas as des-
pesas de frete e seguro. 
A Honda XRE 300 tem 3 
anos de garantia sem li-
mite de quilometragem 
além de 7 trocas de óleo 
gratuitas.
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Colecionando recordes 
de vendas em 2021, a Fiat 
emplacou o Argo em maio 
como o veículo mais ven-
dido do Brasil. O hatch-
back somou 10.929 unida-
des, número inédito para o 
modelo desde o seu lança-
mento, em 2017. Além dis-
so, o veículo atingiu 6,2% 
de participação de mer-
cado total, mais uma con-
quista histórica de seu de-
sempenho.

Esse resultado reforçou 
o ótimo momento da Fiat, 
líder do mercado brasilei-
ro pelo quinto mês conse-
cutivo, com 23% de parti-
cipação, número atingido 
pela última vez em março 
de 2014 (23,5%). A marca 
comemora também as ven-
das da Nova Strada (9.918 
unidades e 5,6% de sha-
re) e do Mobi, com 7.443 
emplacamentos (4,2% de 
share), colocando mais 
dois veículos na segunda 
e terceira posições, respec-
tivamente, do ranking de 
maio, deixando a Fiat com 
os três modelos mais ven-

MERCADO

Argo é o carro mais vendido do 
Brasil em maio, aponta Fiat
De acordo com a montadora italiana, foram vendidos no mês passado quase 11 mil veículos em todo o país

Fiat

Automóvel  é um dos veículos de entrada da marca italiana no Brasil; Argo atingiu 6,2% do mercado total das vendas de maio

VW Press

Comercialização do TCross  se deve ao sucesso de vendas desta configuração, disse Volkswagen

didos do mês.
Nos cinco primeiros me-

ses do ano, a Fiat ampliou 
sua liderança de mercado 

com 21,3% de participação 
total, superando 179 mil 
vendas. Ela é também a 
marca que mais cresce no 

Brasil, com alta de 6,9 p.p. 
quando comparada com o 
mesmo período de 2020.

Além disso, a Fiat segue 

como a fabricante com 
mais modelos entre os dez 
mais vendidos do ano. São 
quatro: Nova Strada em 1° 

lugar; Argo na 5ª posição; 
Mobi na 7ª e Toro, 8ª colo-
cação. No lugar mais alto 
do pódio, a picape líder de 
seu segmento há 21 anos 
se consolida como o veícu-
lo mais vendido do Brasil 
com 51.369 emplacamen-
tos e 6,1% de participação 
de mercado, superando o 
Chevrolet Ônix em mais 
12.389 carros.

Para Herlander Zola, di-
retor do Brand Fiat Amé-
rica do Sul e Operações 
Comerciais Brasil, os nú-
meros da marca são re-
sultado, entre alguns fa-
tores, do posicionamento 
dos produtos em seus res-
pectivos segmentos e tam-
bém do trabalho estratégi-
co junto aos fornecedores 
do Polo Automotivo de Be-
tim (MG): “O cenário é de-
safiador para todo o setor 
automotivo, mas nos pre-
paramos como ninguém 
para operar com seguran-
ça nesse período, atenden-
do aos nossos clientes em 
toda a nossa rede de con-
cessionários”.

O Volkswagen TCross 2021 
está ainda mais competi-
tivo. Criada para atender 
inicialmente ao público 
PcD (Pessoa com Defi-
ciência), a versão Sense 
agora está disponível para 
os clientes finais, de vare-
jo, por R$ 92.990. “Devido 
ao grande sucesso de ven-
das do TCross Sense, re-
tomamos agora as vendas 
desta configuração, com 
foco nos clientes finais, 
de varejo”, explica Ricar-
do Casagrande, diretor 
de Vendas da Volkswa-
gen do Brasil. “O TCross 
é um carro desejado pelos 
consumidores brasileiros, 
tanto que foi o SUV mais 
vendido do País em 2020. 
Por isso, esta nova estra-
tégia para a versão Sense 
fará com que muitos rea-
lizem o sonho de ter um 
legítimo SUVW na gara-
gem”, completa.

O Volkswagen TCross é 
montado sob a estratégia 
modular MQB, que permite 

VW TCross retoma a vendas com configuração Sense

POR R$ 92,9 MIL

a aplicação dos mais mo-
dernos conceitos de pro-
dução do Grupo Volkswa-
gen no mundo atualmente. 
Ela utiliza aços de alta e 
ultra-alta resistência, e 
também aços conforma-
dos a quente, que ultra-
passam em dez vezes a 
resistência de aços con-
siderados ‘convencionais’, 
tornando-a mais leve, rí-
gida e, consequentemen-
te, mais eficiente nos tes-
tes de colisão.

Também muito versátil, 
a plataforma MQB pode 
variar diversas dimensões 
do veículo, tendo como 
única medida padrão a 
distância entre o centro 
do eixo dianteiro e a pe-
daleira. No caso do TCross, 
ela permite o SUV fabri-
cado em São José dos Pi-
nhais (PR) ter 4.199 milí-
metros de comprimento, 
1.760 milímetros de lar-
gura, 1.570 milímetros 
de altura e impressionan-
tes 2.651 milímetros de 

distância entre os eixos, 
o que o torna uma refe-
rência em espaço inter-
no entre os SUVs do seg-
mento.

Ainda em termos de 
tamanho, o porta-malas 
do TCross tem capacida-
de para 373 litros. Com o 
inteligente recurso que 
ajusta a inclinação do en-
costo do banco traseiro, 
este número salta para 
420 litros.

O TCross Sense 2021 é 
equipado com robusto e 
confiável motor 200 TSI 
Total Flex de três cilindros, 
injeção direta de com-
bustível e turbocompres-
sor. Com uma construção 
extremamente moder-
na, este propulsor entre-
ga 116 cv (gasolina)/128 
cv (etanol) de potência 
máxima a 5.500 rpm e 
torque de 20,4 kgfm (in-
dependente do combus-
tível) entre 2.000 e 3.500 
rpm, uma faixa de rota-
ção ideal que possibilita 

ao SUVW ter excelentes 
acelerações e retomadas 
ainda mais vigorosas.

Conectada ao motor 200 
TSI está a já consagrada 
e confiável transmissão 
automática de seis velo-
cidades, que proporciona 

trocas de marchas suaves, 
confortáveis e que tam-
bém faz bonito quando 
motorista pisa fundo no 
acelerador em busca de 
uma condução mais es-
portiva.

Aliás, prazer ao dirigir 

é uma das características 
marcantes do TCross. O 
modelo é equipado com 
suspensão independente 
tipo McPherson nas rodas 
dianteiras e utiliza eixos 
independentes com braços 
longitudinais na traseira.
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 Não tenha medo 
de alterar de rumo ou 
de trocar de direção. 
As mudanças que 
fazemos às vezes são 
tudo que precisamos 
para que novas portas 
se abram no nosso 
horizonte.

É verdade que é 
difícil largar hábitos 
e rotinas que fizeram 
parte da nossa vida 
durante muito tempo, 
mas acredite que 
fazer esse esforço 
valerá muito a pena.

MOMENTO
especial

 Mudanças são oportunidades

*Maria Rosa Mieko
Educadora

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

ANIVERSARIANTES: AURO MALAQUIAS DOS SANTOS, 

MARIA AUGUSTA FIERI SBRAGIA E ISABEL CRISTINA F. DA 

SILVA

DIA 21/06: WANDERLI APARECIDA COELHO

Que todos os seus sonhos sejam realizados!

 Receita para realizar sonhos: comece 
onde você está, use o que você tem e 
faça o que você pode!”

 cultura@jornaldat.com.br

Festa Junina em tempos de pandemia

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Chegamos ao mês de junho e, com ele, chegam 
os tradicionais festejos juninos que enfatizam 
diferentes culturas do nosso país. Além de fazer 
parte do calendário escolar, essa festa traz 
atividades lúdicas, costumes e locais diferentes, 
danças, comidas e trajes típicos, é uma valiosa fonte 
de conteúdos de diferentes disciplinas, além da 
integração e interação entre os alunos, familiares 
e professores. É muito importante o envolvimento 
dos alunos em todas as ações da festa. Mas, pelo 
2º ano consecutivo, a tradicional festa junina vem 
passando por transformações para se adaptar ao 
momento pandêmico que estamos vivendo. 
Para não perder a tradição e para quem 
comemorara essa festividade, é possível fazer uma 
festa divertida e alegre em casa com os seus fi lhos 
e é mais fácil do que parece. 
Nesse momento a sua festa deve ser somente para 
os moradores da sua casa, sem convidados. 

- Faça bandeirinhas de papéis que você tenha em 
casa, (revistas, folhas decoradas pela criança), 
pendure-as em locais estratégicos. Use uma mesa 
com tecido xadrez ou fl orido, abuse de fi tas e fl ores.
Delicioso cardápio com milho, pipoca, paçoca, doce 
de abóbora, lanche de carne e pastel.
Brincadeiras de bola ao cesto, lata, dança da 
cadeira e baile da vassoura, não esqueça o traje e 
uma boa “Playlist” para animar ainda mais a festa!
Com certeza, será do um momento inesquecível 
de interação e diversão entre todos da sua casa.
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São Paulo reencontra Diniz e

busca 1ª vitória no Brasileirão

Paulistas não têm um bom desempenho no início do campeonato e precisam da vitória para apagar má impressão

CLÁSSICO NA VILA

Depois de quatro partidas 
sem vencer, o São Paulo busca 
hoje sua primeira vitória no 
Brasileirão, às 18h15, diante 
do Santos, que é dirigido por 
um nome conhecido dos são-

-paulinos: Fernando Diniz. 
Será a primeira vez que o 
treinador enfrentará o rival 
desde sua saída do Morumbi, 
em fevereiro deste ano.

Embora tenha acumulado 
eliminações dolorosas, como 
a semifinal da Copa do Brasil, 
e a perda do título brasileiro 
depois de liderar boa parte da 
competição, o treinador deixou 
conceitos táticos aproveitados 
pelo sucessor Hernán Crespo. 
Entre eles estão a saída de 
bola com os zagueiros e a 
ofensividade. O argentino 
tornou o time mais sólido na 
defesa, continuou apostando 
nos jovens e encerrou o jejum 
de títulos com a conquista 
do Paulistão.

“(Amizade) faz parte do 
futebol. Farei tudo o que 

Diniz dirigiu o São Paulo até fevereiro deste ano e agora reencontra antiga equipe

for possível pelos objetivos 
do Santos. Será bom rever 
muitos amigos que fiz no 
São Paulo, mas meu interesse 
único e exclusivo é fazer meu 
melhor pelo Santos”, afirmou 
Diniz após a derrota para o 
Fluminense por 1 a 0, no 
Maracanã.

Crespo busca reencontrar 

as melhores atuações da equi-
pe. No Brasileirão, o time 
anotou apenas um gol em 
quatro jogos e, por isso, a 
equipe chega pressionada à 
Vila Belmiro.

Os desfalques estão pesan-
do nos últimos jogos. Entre 
convocações, suspensões e 
contusões, são seis titulares 

fora. A grande expectativa é 
pelo retorno de Matías Bení-
tez. O argentino está em fase 
final de recuperação de um 
estiramento na coxa esquerda, 
treinou durante a semana e 
deve pelo menos ficar no 
banco de reservas. Ele está 
fora desde a primeira final do 
Paulistão, contra o Palmeiras, 

Estadão Conteúdo
Divulgação/Santos FC

SANTOS
SÃO PAULO

SANTOS 
John; 
Pará,
Luiz Felipe, 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Camacho, 
Jean Mota e 
Gabriel Pirani 
Marinho, 
Kaio Jorge e 
Marcos Guilherme. 
Técnico: 
Fernando Diniz

SÃO PAULO 
Tiago Volpi; 
Diego Costa, 
Bruno Alves e 
Reinaldo; 
Igor Vinicius, 
Liziero, 
Gabriel Sara, 
Emiliano Rigoni e 
Welington; 
Luciano e 
Eder. 
Técnico: 
Hernán Crespo

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF)
HORÁRIO - 18h15
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)

e o time tem sentido falta de 
sua lucidez e criatividade do 
meio para a frente.

A boa notícia no início ruim 
no Brasileirão é o desempe-
nho do recém-contratado 
Emiliano Rigoni. Em seus 
quatro primeiros jogos, o 
argentino fez um gol e deu 
duas assistências. Na defesa, 
Crespo ensaia o retorno do 
esquema com três zagueiros, 
mantendo Reinaldo ao lado 
de Bruno Alves e Diego Costa. 
Miranda está fora e só deve 
ficar novamente à disposição 
em três semanas.

O início do trabalho de 
Diniz no Santos ainda é ir-
regular. No Brasileirão, a 
equipe soma uma vitória, 
um empate e duas derrotas. 
Na Libertadores, onde o time 
também foi dirigido por Ariel 
Holand, que pediu demissão 
antes da chegada de Diniz, 
a campanha parou na fase 
de grupos.

Para o zagueiro Luiz Felipe, 
Diniz já começa a imprimir 
suas principais características 

no jeito de jogar do time. “Es-
tamos evoluindo na saída de 
jogo desde a defesa. Quando 
corremos esse ‘risco’, é justa-
mente para atrair o adversário 
e a gente conseguir buscar o 
gol”, explicou.

Com a suspensão de Alison 
pelo terceiro cartão amarelo, 
Camacho deve ser titular 
pela primeira vez. Por outro 
lado, Luan Peres volta após 
cumprir suspensão.


