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‘Saída para retomada da 
economia é a vacinação 
em massa contra Covid’

Economista colombiano que atua na região afirmou que Brasil deveria liderar as imunizações

PARAIBUNA

  Poá faz obras de contenção em córrego 
no bairro Jardim Estela. Cidades, página 4

A retração da crise econômica 
proveniente da pandemia de co-
ranavírus (Covid-19) deve ocorrer 
tardiamente não só no Alto Tietê 
como em todo o país, ao passo em 
que as compras e as produções da 
vacina contra o vírus foram estabe-
lecidas em atraso. Foi o que expli-
cou Luis Carlos Burbano Zambrano, 
economista e especialista em Ciên-
cias e Técnicas de Governo, forma-
do pela Universidad del Valle, na 
Colômbia, e também pela Funda-
ción Altadir de Venezuela e Chile.  
Cidades, página 8

Itaquá

Mais de 50 
bairros passam 
por zeladoria
Cidades, página 4

1ª Jornada da Educação foi real-
ziada pela Piaget. Cidades, página 4

Suzano
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QUE ESBANJA 
ELEGÂNCIA

Depois de fazer muito 
mistérios, a marca  
do leão apresentar  
o novo 3008

Autonews,página 9

A Ronda Ostensiva Motoriza-
da (Romo), grupamento especia-
lizado da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Suzano, tem conquis-
tado resultados importantes para 
o combate à criminalidade no 
município. Em quase um ano 
de funcionamento, divisão, que 
é formada por 13 integrantes, 
já apreendeu 1.294 porções de 
drogas, além de colaborar com 
outras operações em ações con-
juntas com as demais forças po-
liciais. Cidades, página 5

Policiamento

ROMO É 
DESTAQUE  
DA GCM DE  
SUZANO

Grupamento foi criado em agosto do ano passado e já apreendeu quase 1,3 mil de porções de drogas

IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO
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 �Golpe em Itaquá

O Procon de Itaquaquecetuba alerta 
os comerciantes de uma prática muito 
comum que é a “compra obrigatória” 
de exemplares do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). Muitos vendedores 
usam o nome do próprio órgão fiscali-
zador para lesar os empresários com a 
obrigatoriedade de manter o exemplar 
atualizado. Essa ação é criminosa, incur-
so nos artigos 171 e 307 do Código Penal. 
Todos os estabelecimentos devem obri-
gatoriamente possuir um exemplar do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), 
para consulta imediata, mas conseguem 
a aquisição de forma gratuita.

 �Audiovisual

A Secretaria de Comunicação Social de 
Ferraz de Vasconcelos inaugurou anteon-
tem um estúdio de produções audiovi-
suais. O novo espaço, localizado na Pre-
feitura, na Vila Romanópolis, auxiliará a 
Pasta na elaboração de programas para 
internet que terão o objetivo de manter 
a população informada sobre as ações 
do poder Executivo. Estiveram presen-
tes no evento, a prefeita Priscila Gam-
bale (PSD), bem como outras autorida-
des municipais.

 �Repasse

A prefeita Marcia Bin (PSDB) recebeu em 
seu gabinete a visita da deputada esta-
dual Patrícia Bezerra (PSDB) que enca-
minhou ao município de Poá a emenda 
parlamentar no valor de R$ 100 mil. O 
repasse será destinado para o serviço 
de acolhimento de mulheres vítimas de 
violência doméstica.

 �50 mil vacinados

Poá atingiu nesta quinta-feira inten-
so da equipe do Departamento de Vigi-
lância em Saúde em prol da população 
poaense. Na sexta-feira a cidade pro-
moveu o Corujão da Vacinação com 16 
horas seguidas de imunização.

 �Cidades Inteligentes

A prefeita Marcia Bin participou do even-
to de lançamento do programa Cidades 
Inteligentes, nesta quarta-feira, no Palá-
cio dos Bandeirantes. O programa tem 
como objetivo priorizar a governança 
em função de metas e planos, o traba-
lho conjunto com o Estado, a desburo-
cratização, bem como estimular as solu-
ções tecnológicas para questões ligadas 
ao planejamento urbano sustentável.
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CHARGE

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Fim de uma novela?

I
naugurado em 2014, o Trecho-Leste 
do Rodonael Mario Covas (SP-21), que 
atravessa o Alto Tietê por cima, passan-
do por Suzano, Itaquaquecetuba, Poá e 

Arujá, até sair na rodovia Presidente Dutra 
(BR-116) e se conectar com o futuro trecho 
norte da obra, sempre teve, desde que a pro-
posta do anel viário começou a ser pensa-
da na região, a ideia de colocar uma alça de 
acesso e uma saída para o Alto Tietê. Essas 
duas alças são jabuticabas na verdade, uma 
vez que a ideia original do traçado seria co-
nectar as rodovias que circundam a Gran-
de São Paulo, como a própria Dutra, den-
tre outras. Mas o processo, provavelmente 
por força política, acabou sendo aceito e a 
região foi agraciada com essas duas alças. 

Uma, a de acesso localizada na divisa en-
tre Poá e Suzano, está pronta desde o início, 
agora falta o motorista poder sair do anel 
viário, algo que não dá para fazer sem preci-
sar acessar a rodovia Ayrton Senna (SP-70), 
que, convenhamos, não é tão longe do aces-
so, mas já que foi prometido é melhor fazer. 

Parece que esta novela ganhou um novo 
capítulo e pode ser que se encaminhará para 

um fim. Na sexta-feira, a Agencia Regula-
dora de Transporte do Estado de São Paulo 
(Artesp) autorizou a SPMar, concessionária 
que administra o Trecho-Leste, a criar um 
projeto de saída que culmine na avenida 
Major Pinheiro Fróres (SP-66), e não mais 
na estrada dos Fernandes, onde também 
era especulado. 

Ainda bem que essa sinalização foi dada, 
isso quer dizer que o traçado pode sair do 
papel e começar a ser construído. Com ele 
pronto, os motoristas da região poderão 
acessar a SP-66, que interliga Itaquá, Poá, 
Suzano e Mogi das Cruzes, isso somente para 
ficar no G5 regional (curiosamente, Ferraz 
de Vasconcelos é uma das poucas cidades 
paulistas que não é servida por uma rodo-
via), poderão acessar direto o Alto Tietê, 
sem precisar descer pela SP-70 ou BR-116 
para seguir pela região. 

A pergunta agora é quanto tempo esse 
projeto irá levar e, em quanto tempo ele fi-
cará pronto para o uso regional. Novamente, 
não fazia parte do projeto original do anel 
viário criar acessos ao Alto Tietê, mas já que 
prometeram, têm de cumprir. A ver.

Como numa operação de 
guerra estamos vivendo num 
campo de batalha, a maioria 
no meio do fogo cruzado es-
capa com vida, mas há mui-
tos mortos e outro tanto de 
feridos nesse tiroteio conta-
gioso dos bilhões dos “solda-
dos” que integram o terrível 
exército do coronavírus.

Na frente de batalha, o 
nosso corpo é protegido do 
ataque mortal do inimigo 
usando a estratégia do dis-
tanciamento, da máscara 
protetora, do álcool em gel 
como antisséptico e germi-
cida e das vacinas ativando 
o poder de combate dos an-
ticorpos guerreiros contra a 
malignidade do vírus.

Na retaguarda, temos de 
tratar os traumas e as seque-
las dos combatentes que fo-
ram atingidos pela doença e 

Síndrome pós-Covid II

ARTIGO
Mauro Jordão

sobreviveram, e após a alta 
eles continuarão sofrendo 
com a síndrome pós-Covid. 
As vítimas da insônia ou do 
sono não reparador, devido 
horas diante da tela do mun-
do digital, traz prejuízo de 
atenção e de desempenho em 
suas atividades corriqueiras.

O professor Sérgio Brasil 
Tufik, pesquisador do Insti-
tuto do Sono de São Paulo, 
revelou que durante a pan-
demia, o uso demasiado da 
tecnologia fez 64% das pes-
soas pesquisadas relatar uma 
demora de 30 minutos ou 
mais para adormecer.

Diz ele que a nossa socie-
dade vem caminhando para 
a privação do sono, muito 
por causa dos dispositivos 
eletrônicos. O vício em telas 
atua na diminuição da mela-
tonina, um dos hormônios 

responsáveis pela manuten-
ção do sono.

A luz é um inibidor do 
hormônio e a iluminação 
engana o cérebro que não 
se prepara para dormir por 
pensar que é dia. Os sintomas 
pós-Covid são variados, dor 
nos nervos e nos músculos, 
mal estar, cansaço, confusão 
mental, dificuldade respira-
tória, desarranjos do sistema 
metabólico – colesterol alto 
e hipertensão, ansiedade, 
depressão, perda do olfato 
e do paladar e outras mani-
festações mais leves ou mais 
graves que podem se tornar 
crônicas.

Uma nova especialidade 
multidisciplinar surgiu na 
Medicina para o tratamento 
da síndrome pós-Covid. A fé 
na supremacia de Cristo nos 
consola e enxuga as lágrimas 
do sofrimento.

 josemaurojordao@gmail.com

Mauro Jordão é médico.
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Reforma triplicará capacidade 
de bombeamento de esgoto 

Investimento da autarquia, incluindo a construção de rede de recalque e muro de gabião, é de cerca de R$ 4,3 milhões

ESTAÇÃO DO SEMAE

As obras de readequações 
estruturais e melhorias nos 
sistemas elétrico, hidráulico 
e mecânico da Estação Ele-
vatória de Esgoto Indonésia, 
que estão sendo realizadas 
pelo Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos  (Semae), 
chegam a 90% de execução. 
O investimento da autarquia, 
incluindo a construção de 
rede de recalque e muro de 
gabião, é de cerca de R$ 4,3 
milhões. A reforma ampliará 
em quase três vezes a capa-
cidade de bombeamento 
de esgoto: a vazão média 
passará dos atuais 50 litros 
por segundo para 140 litros 
por segundo, com capacidade 
máxima para até 270 litros 
por segundo (cinco vezes 
maior que a vazão atual). 
A elevatória é a principal 
unidade de bombeamento 
de esgotos de Jundiapeba.

Como já adotado em outras 
três elevatórias modernizadas 

(Dolores de Aquino, em 
Jundiapeba; Bambuzal, no 
Conjunto Toyama 2, e Ocea-
nia, no Jardim Aeroporto 
2), o Semae passará a uti-
lizar, na Indonésia, uma 
tecnologia inovadora para 
o bombeamento de efluen-
tes, com bombas que ficam 
na superfície, facilitando a 
operação e a manutenção e 
melhorando as condições 
de salubridade e segurança.

Também está incluída na 
modernização a instalação 
de um triturador para evitar 
que materiais sólidos lança-
dos na rede comprometam a 
operação, eliminando o lixo 
e partículas que poderiam 
interferir no funcionamento 
das bombas. As partículas 
são os materiais jogados de 
forma irregular no sistema 
de esgoto.

É comum as equipes res-
ponsáveis pela manuten-
ção da rede retirarem das 

tubulações vários detritos 
como gordura solidificada, 
pedaços de madeira e de 
colchão, por exemplo. São 

materiais que jamais po-
deriam estar na tubulação 
de esgoto. O triturador é 
também uma alternativa à 

grade de retenção que tem 
de ser limpa constantemente 
para retirada de resíduos.

As estações elevatórias 

são estruturas importantes 
dentro do sistema de esgota-
mento sanitário. Elas fazem 
o bombeamento de esgoto 
de redes profundas para um 
nível mais alto. Já a linha 
de recalque é a tubulação 
que conduz os efluentes da 
elevatória até um ponto a 
partir do qual possa seguir 
por gravidade até uma uni-
dade de tratamento.

Muro contra erosões

Além da reforma e moderni-
zação da estação, a autarquia 
também construiu no local 
um muro de proteção contra 
erosões para a tubulação 
que fará o encaminhamento 
do esgoto para tratamen-
to. A estrutura é de gabião 
(malha de aço preenchida 
com pedras). O Semae já 
concluiu a primeira etapa 
e a fase final será licitada, 
num investimento previsto 
de R$ 389 mil.

Elevatória é a principal unidade de bombeamento de esgotos de Jundiapeba

Divulgação/PMMC

não feche os
olhos para a
pandemia
Continue se
cuidando
e faça a
sua parte.

Em caso de suspeita, ligue 4798-7383

Mantenha o distancimento

Higienize as mãos

Use máscara

Não aglomere
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Mais de 50 bairros passam 
por zeladoria em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba, por meio da Secreta-
ria de Serviços Urbanos, já 
atendeu mais de 50 bairros 
com zeladoria, desde o início 
do ano. Entre os serviços 
realizados estão recapeamen-
to, tapa-buraco, limpeza de 
galerias, vias, bocas de lobo, 
sarjetas e bueiros, de praças 
e terrenos públicos, corte de 
mato, poda de árvores, pin-
tura e manutenção em geral.

As ações mais urgentes 
dos bairros são as roçagens 
e tapa-buracos. Na atual 
gestão, foram utilizadas 22 
toneladas de massa para os 
tapa-buracos.

Manter as ruas limpas, o 
bairro bem cuidado é uma 
meta da administração pú-
blica, para que os muní-
cipes possam desfrutar da 
qualidade de vida que isso 
proporciona, de acordo com 
o prefeito Eduardo Boigues 
(PP). “As pessoas precisam 
ter o básico e mesmo com 
poucos recursos, nós esta-
mos conseguindo organizar 

Limpeza

aos poucos a demanda da 
cidade. Ainda temos muito 
para colocar no lugar, mas 
nossos cidadãos merecem 
o mínimo de dignidade”, 
pontuou.

Já o secretário Alexandre 
Oliveira explicou que os 
bairros são contemplados 
de acordo com o grau de 
urgência. “A gente atende 
todos os bairros, são mui-
tos serviços, mas seguimos 
um cronograma de maior 
necessidade para dar mais 
mobilidade e segurança para 
os moradores”, detalhou.

Oliveira reforçou que o 
objetivo é realizar esse trabalho 
periodicamente. “Para manter 
o município limpo e longe de 
focos de doenças, além de a 
Prefeitura fazer a parte dela é 
necessário que a população 
colabore evitando jogar lixo 
doméstico ou entulhos em 
locais públicos e em terrenos 
baldios.”, disse o secretário.

Bairros contemplados
Louzada, Jardim América, 

Jardim Patrícia, Jardim Silvestre, 
Vila Japão, Vila Maria Augusta, 
Piratininga, Vila Sônia, Jardim 
Canaã, Recanto Mônica, Par-
que Marengo, Vila Esperança, 
Jardim Itaquá, Village, Jardim 
Gonçalves, Vila São Carlos, 
Jardim Paineira, Monte Belo, 
Jardim Nicea, Jardim Maria 
Rosa, Jardim Caiuby, Parque 
Industrial, Jardim Amazonas, 
Maragogipe, Jardim Moraes, 
Quinta da Boa Vista, Califórnia, 
Jardim São Manoel, Parque 
Viviane, Jardim Joandra, Jardim 
Nova Itaquá, Manoel Feio, 
Aracaré, Jardim Rio Negro, 
Josely, Centro, Vila Bartira, 
Morada Feliz, Jardim Altos 
de Itaquá, CDHU, Estação, 
Perobal, Jardim Fiorello, Parque 
Viviane II, Vila Celeste, Jardim 
Odete, Terra Prometida, Jardim 
São Paulo, Jardim Luciana, 
Jardim Itapuã, Santa Hele-
na, Chácara Água da Pedra, 
Chácara Cuiabá, Jardim do 
Carmo, Pequeno Coração, 
Jardim Adriane, Bairro da 
Tipóia, Palmas de Itaquá e 
Jardim Paineiras.

Trecho do córrego Paraibuna 
recebe obras de contenção

A Secretaria municipal 
de Obras Planejamento, 
Orçamento e Habitação 
de Interesse Social da Pre-
feitura de Poá iniciou na 
segunda-feira passada a 
recuperação do trecho do 
córrego Paraibuna, loca-
lizado no bairro Jardim 
Estela. No referido trecho, 
o muro de contenção havia 
desmoronado, obstruindo 
o canal e colocando em 
risco as casas do entorno.

De acordo com o respon-
sável pela Pasta, Ricardo 
Leão, além da construção 
do muro de contenção, 
será feita a limpeza deste 
trecho do córrego. “É um 
córrego importante e que 
possui uma extensão con-
siderável, responsável por 
captar um grande volume 
de água, que é direcionado 
ao córrego Itaim, que corta 
a região central da cidade”, 
enfatizou.

A obra tem como objetivo 
reduzir os impactos causa-
dos pelas chuvas, que sem 

Poá

a parede de contenção já 
chegou a destruir paredes e 
invadir os imóveis localiza-
dos às margens do córrego. 

“Além da reforma do muro, 
também vamos realizar a 
limpeza deste trecho para 
reduzir ainda mais os pro-
blemas dos moradores da 
região”, disse Ricardo Leão.

O córrego Paraibuna, se-
gundo o secretário, receberá 
os serviços de recuperação 
e canalização de novos 
trechos, até o final deste 
ano. “Temos um projeto 
para limpeza deste canal 
e que deve ser desenvol-
vido em breve”, finalizou 
Ricardo Leão.

Além das obras, esta sendo feita limpeza do córrego

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Secretário de Suzano participa 
de evento com alunos da Piaget

Encontro foi online e teve a participação de estudantes da faculdade com unidades no Brasil, Portugal Cabo Verde

INTERNACIONAL

A Secretaria de Educação de 
Suzano participou no sábado 
passado da 1ª Jornada Inter-
nacional de Educação Básica, 
promovida pela Faculdade 
Piaget. O encontro virtual 
contou com a participação 
de profissionais e alunos do 
Brasil, de Portugal e de Cabo 
Verde, nações onde existem 
unidades da instituição de 
ensino. A edição foi volta-
da para discutir a relação 
escola-família em tempos 
de pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

Na ocasião, o curso de Pe-
dagogia da unidade brasileira 
recebeu como convidados 
o secretário municipal de 
Educação, Leandro Bassini, 
a coordenadora da Escola 
Municipal (EM) Caic, Beatriz 
de Oliveira, e a diretora da EM 
Albano Costa, Renata Andrade. 
Cada participante abordou 
suas vivências durante este 
período de ensino remoto, 
construindo um histórico 
das ações municipais que 
foram tomadas ao longo dos 

meses para reaproximar as 
crianças das escolas mesmo 
à distância e, acima de tudo, 
manter a educação ativa e 
funcional em suas vidas.

Bassini apresentou Suzano 
para todos os presentes na 
palestra e explicou sobre as 
medidas que têm sido tomadas 
na rede municipal, de forma 
a garantir o aprendizado das 
crianças e manter o contato 
com os responsáveis. Logo 
no início da pandemia da 
Covid-19 os profissionais 
imediatamente se mobilizaram 
para articular um meio de 
continuar levando educação 
a todos, até que foi elaborada 
a “Plataforma do Saber”, uma 
ferramenta educacional em 
ambiente digital.

Para que os educado-
res tivessem condições de 
continuar a trabalhar neste 
formato, a pasta promove até 
hoje diversas capacitações e 
mantém contato frequente 
com seus agentes municipais, 
fornecendo todo o apoio 
necessário tanto no quesito 

técnico como psicológico. A 
rede municipal ainda trabalha 
constantemente para aproxi-
mar as famílias das escolas, 
mantendo comunicação ativa 
com os pais e estimulando 
a participação de todos no 
processo de aprendizagem.

Ao longo dos meses ainda 
foram disponibilizados mais 
de 27 mil kits de material 
didático impresso, bem como 
conjuntos de itens diversos de 
papelaria, como lápis, caneta 

e borracha. Esta medida foi 
tomada para garantir que 
todos tivessem acesso aos 
conteúdos, principalmente 
os alunos que não tinham 
acesso à internet. A iniciativa 
contemplou estudantes do 
ensino fundamental e da 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) da rede municipal de 
ensino.

Em suas falas, Beatriz e 
Renata relataram como foi 
a realidade de cada unidade 

escolar em mais de um ano 
de aulas remotas. Elas comen-
taram sobre a importância 
da comunicação entre os 
profissionais e a administração 
municipal para estabelecer 
políticas conjuntas sobre 
a tomada de decisão nesta 
área. Cada uma trouxe rela-
tos de como foi a proposta 
de novas vivências para as 
crianças e dos resultados que 
as instituições têm obtido, 
principalmente no que se 
refere ao engajamento dos 
pais. Ainda foi citado o tra-
balho com os estagiários da 
Piaget, que contribuíram para 
atividades diversas, como a 
criação de hortas suspensas 
para beneficiar alunos e 

famílias das comunidades.
O titular da pasta de Edu-

cação agradeceu o convite e 
ressaltou a importância da 
relação escola-família neste 
momento de tantas adversi-
dades. Segundo ele, existe 
um trabalho constante de 
acolhimento no município 
para aproximar os responsá-
veis da rotina escolar e, com 
isso, garantir a efetividade 
do ensino remoto. 

“O diálogo e a participação 
ativa entre pais e educadores 
é extremamente importante 
para que as crianças possam 
ter as vivências desta fase tão 
importante de aprendizado 
que é a educação básica. 
A administração munici-
pal tem trabalhado desde 
o início da pandemia para 
atenuar esta distância entre 
nós, e temos conquistado 
resultados positivos. Apesar 
disso, ainda há muito o que 
melhorar e seguimos com 
o compromisso diário de 
levar ensino de qualidade 
a todos”, concluiu.

Ação é parte da 1ª Jornada Internacional de Educação

Divulgação

A edição foi voltada 
para discutir a 
relação escola-
família em tempos 
de pandemia
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Suzano disponibiliza novo 
cabal eletrônico de serviços

A Prefeitura de Suzano, 
por meio da Controladoria 
Geral do Município, dispo-
nibiliza em seu site oficial 
(www.suzano.sp.gov.br) um 
novo canal eletrônico do 
Serviço de Informações ao 
Cidadão (e-SIC), voltado 
ao acolhimento de pedidos 
de acesso a informações 
públicas de maneira rápida 
e simplificada. 

Para acessar o e-SIC e 
solicitar informações, basta 
clicar no ícone “Acesso à 
Informação” disponível no 
site www.suzano.sp.gov.br.

Ao ser redirecionado, além 
do pedido de informação, o 
usuário também terá acesso 
a uma página que dispõe de 
ícones voltados à plataforma 

“Fala.BR”, que recebe diferentes 
tipos de manifestações; ao 

“e-Protocolo”, que garante a 
consulta e acompanhamento 
de protocolos; à “Transparên-
cia”, que traz o controle de 
ações do governo municipal, 
à “Carta de Serviços”, que 
apresenta os serviços da 

Informação pública

administração suzanense; e ao 
site www.suzanocoronavirus.
com.br, que traz dados sobre 
a pandemia na cidade.

Vale lembrar que a Contro-
ladoria Geral do Município 
ainda mantém o acolhimen-
to de demandas no e-mail 
ouvidoria@suzano.sp.gov.
br, no telefone 0800-774-
2007, no Portal do Cida-
dão e no aplicativo Cidadão 
Online, disponível para os 
sistemas Android e IOS. Já 

o atendimento presencial, 
sediado no próprio órgão 
localizado na rua Baruel, nº 
126, segue suspenso devido 
à pandemia do coronavírus 
(Covid-19). “Nos propomos a 
avançar na transparência ativa 
da cidade e na modernização 
de processos, garantindo que 
as pessoas tenham cada vez 
mais compreensão e proxi-
midade com a administração 
suzanense”, disse o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL).

Serviço pode ser acessado pelo site da Prefeitura

Wanderley Costa/Secop Suzano 

Curso de Promotoras Legais 
chega às alunas de Minas

O curso de Promotoras 
Legais Populares (PLPs) 
de Suzano, promovido 
virtualmente pelo Serviço 
de Ação Social e Projetos 
Especiais (Saspe), chegou 
até as mulheres de Minas 
Gerais. O grupo formado 
por alunas de 12 cidades 
mineiras já contabiliza 97 
mulheres acompanhando 
os conteúdos produzidos 
pela iniciativa suzanense. A 
previsão é de que, durante 
todo o mês de julho, as par-
ticipantes possam aproveitar 
o período de férias do curso 
para colocar as aulas em dia 
e assim retomar o segundo 
semestre com novas aulas 
exclusivas.

De acordo com a diretora 
de projetos do Saspe, Sandra 
Lopes Nogueira, o curso 
de PLPs foi apresentado às 
mineiras por meio do tera-
peuta Milton Marques, que 
em 2017 participou de uma 
série de capacitações voltadas 
ao enfrentamento à violência 
doméstica em Suzano. “Assim 

Saspe

que retomamos o PLPs na 
cidade, promovemos também 
uma formação em Gênero 
e Masculinidade, voltada 
aos homens engajados pelo 
fim da violência contra a 
mulher. Marques foi um 
desses parceiros, mas que 
atualmente vive em Minas, 
onde identificou situações 
que salientaram a necessidade 
de se abordar o tema junto 
à comunidade local”, disse.

Diante deste cenário, o 
terapeuta resgatou o co-
nhecimento adquirido em 
Suzano e apresentou o PLPs 
às mulheres da região, como 
ferramenta de empodera-
mento às mineiras. “Neste 
ano, devido à pandemia, 
adotamos um novo formato 
para o curso, com aulas 
gravadas disponibilizadas 
diretamente no Youtube da 
Prefeitura de Suzano (bit.
ly/TVPrefeituradeSuzano). 
Nesse modelo, alcançamos 
mais de 300 inscritas, com 
mulheres de diferentes partes 
do país. Agora, com esse 

grupo organizado em Minas, 
semeamos uma nova for-
mação para que elas deem 
continuidade ao trabalho de 
empoderamento, informação 
e defesa dos direitos, mes-
mo que ainda de maneira 
comunitária”, explicou a 
diretora.

Para a dirigente do Saspe, 
a primeira-dama Larissa 
Ashiuchi, o curso de Pro-
motoras Legais Populares 
já se consolidou como um 
modelo de sucesso e merece 
ser replicado. “O PLPs de 
Suzano vem de uma história 
de mais de dez anos e agora 
serve de inspiração para 
grupos de outras localidades. 
O conteúdo produzido e 
disponibilizado de maneira 
gratuita é muito valioso e 
precisa ser repassado para 
todas as pessoas, não só as 
mulheres. Estamos na luta 
por uma sociedade mais 
justa e igualitária, longe do 
preconceito, da violência e 
de qualquer tipo de discri-
minação”, reforçou.

Ronda Ostensiva Motorizada 
da GCM é destaque em Suzano

Desde o começo do ano foram apreendidas 1.294 porções de drogas, além de colaborar com outras operações

SEGURANÇA

A Ronda Ostensiva Moto-
rizada (Romo), grupamento 
especializado da Guarda 
Civil Municipal (GCM) de 
Suzano, tem conquistado 
resultados importantes para o 
combate à criminalidade no 
município. Criada em agosto 
do ano passado, ela atua dia 
e noite por todos os bairros 
realizando patrulhamentos 
e atendendo a denúncias 
para garantir a segurança 
da população.

O grupamento é composto 
por 13 integrantes, sendo um 
coordenador e 12 agentes, 
que trabalham em duplas. 
Em 10 meses de atividade, 
eles já contribuíram muito 
para manter as ruas seguras, 
principalmente no combate 
ao narcotráfico. Desde janeiro 
deste ano, a equipe já retirou 
de circulação 1.294 porções 
de drogas, além de colaborar 
com a apreensão de outras 
4.071 em ações conjuntas e 
R$3.664, frutos da venda de 
ilícitos nos bairros.

Para além do tráfico de 

entorpecentes, a Romo ainda 
tem resultados expressivos 
na recuperação de veículos 
roubados, executando um 
trabalho de apreensão e 
restituição dos bens aos seus 
devidos proprietários. Neste 
ano, houve recolhimento 
de seis motocicletas e dois 
carros. Em abril, as equipes 
foram informadas de que 
um automóvel havia sido 
roubado na região do Raffo. 
Prontamente as duplas fo-
ram encaminhadas para as 
proximidades e, em menos 
de 30 minutos, consegui-
ram encontrar o veículo e 
devolvê-lo à vítima. 

Rapidez é o ponto de 
destaque do grupamento 
de duas rodas, que realiza 

atendimento ágil e imediato 
às mais variadas demandas 
da população. Patrulhando a 
cidade dia e noite, os agentes 
municipais já atenderam 
desde casos de pichação de 
muros públicos e particulares 

a tentativas de roubo de 
comércios. A Romo ain-
da presta apoio aos outros 
grupamentos da GCM em 
operações conjuntas, em 
bloqueio e na fiscalização 
de festas clandestinas.

De acordo com a coman-
dante da GCM, Rosemary 
Caxito, as equipes seguem em 
patrulhamentos diários por 
todas as regiões da cidade, de 
forma a atender às demandas 
da população. “A gestão do 

prefeito Rodrigo Ashiuchi 
criou a Ronda Ostensiva 
Motorizada em agosto do 
ano passado e ela tem for-
talecido muito os trabalhos 
de segurança pela cidade. A 
Romo está sempre atenta para 
possíveis ocorrências, tendo 
agilidade no deslocamento 
e na resolução dos casos”, 
garantiu.

Por sua vez, Ashiuchi pa-
rabenizou todos os agentes 
do grupamento pelos exce-
lentes resultados em quase 
um ano de operações pelo 
município. Segundo ele, o 
trabalho conjunto da GCM 
é essencial para a segurança 
e o bem-estar da população. 

“Assim como os moradores que 
já foram beneficiados por suas 
ações, nós da administração 
municipal temos orgulho 
da dedicação e da atuação 
extremamente ágil e eficaz 
dos guardas da Romo, que 
patrulham Suzano de forma 
incansável para garantir o 
bem-estar de todos”, destacou.

Grupamento foi criado em agosto do ano passado e possui 13 integrantes no total

Maurício Sordilli/Secop Suzano 

O grupamento é 
composto por 13 
integrantes, sendo 
um coordenador e 
12 agentes



Domingo, 27 de junho de 20216 portalnews.com.br DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Mogi assina convênio para a 
regularização de 7 mil imóveis

Iniciativa foi firmada com a Secretaria de Estado da Habitação de São Paulo durante a semana passada

HABITAÇÃO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou anteontem 
sobre o trabalho realiza-
do pela Coordenadoria de 
Habitação com o governo 
do Estado e das iniciativas 
próprias para a política 
habitacional do município 
em 2021.

Na última semana, a 
Secretaria de Estado da 
Habitação e a administração 
municipal assinaram um 
convênio para o processo 
de regularização de mais de 
7 mil moradias em bairros 
como Vila Natal, Vila Nova 
União, na região do Jardim 
Aeroporto e no distrito de 
Jundiapeba. Segundo a Pre-
feitura, a parceria com o 
governo estadual vem pelo 
programa Cidade Legal.

“Já há 2.591 unidades 
habitacionais na cidade 
regularizadas a partir dessa 
parceria e vários outros 

Parte dos imóveis que serão regularizados está localizada em Jundiapeba

núcleos tem o processo em 
andamento”, informou a 
administração municipal.

Sobre o bairro Jardim 
Aeroporto III, a Prefeitura 
informou que o bairro já está 
passando por regularização 
fundiária, e que está sendo 
iniciado o processo nos 
bairros Jardim Aeroporto I 
e II, bem como nos bairros 
Jardim Santos Dumont II e III.

“Tudo isso partiu da apre-
sentação das áreas mapeadas 
como passíveis de regu-
larização. A cidade tem 
outros núcleos mapeados e 
já apresentados ao Estado, e 
aguarda expedição de ordens 
de serviços para início dos 
trabalhos”, explicou a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes.

Sobre o processo de re-
gularização fundiária, a 
Prefeitura explicou que o 
procedimento consiste na 
cooperação técnica entre as 
partes para orientação e apoio 
no processo de regularização 

e parcelamento do solo, e 
que serão necessárias di-
versas reuniões e contatos 
com a comunidade para a 
sua conclusão.

A Coordenadoria de Ha-
bitação informou que, além 

dos trabalhos de regula-
rização fundiária, o setor 
da administração munici-
pal atua com a gestão dos 
programas habitacionais 
de interesse social, e que 
conduz o programa “Planta 

Popular”, que concede a 
famílias de baixa renda o 
projeto da casa, assessoria 
na execução e documenta-
ção necessária para que as 
moradias sejam feitas com 
segurança e legalmente.

Várzea
Questionada sobre ações 

voltadas para as comunidades 
localizadas na várzea do rio 
Jundiaí, a Prefeitura esclare-
ceu que locais como áreas 
de risco e áreas de proteção 
permanente, como as mar-
gens dos rios, não podem 
seguir com a regularização 
fundiária.

Sobre o caso de uma comu-
nidade localizada no distrito 
de Jundiapeba que se instalou 
sob torres de alta tensão da 
Cia de Transmissão de Energia 
Elétrica Paulista (Cteep), a 
Prefeitura informou que já 
entrou em contato com a 
empresa para tratativas de 
um acordo para a solução 
do caso. Ente 2018 e 2019, 
os moradores chegaram a 
realizar manifestações contra 
uma ordem de reintegração 
de posse, com o objetivo 
de desocupar a área. Na 
época, 460 famílias viviam 
na comunidade.

André Diniz
Arquivo/Mogi News

Obras de redução de perdas e modernização são concluídas
O Serviço Municipal de 

Águas e Esgotos (Semae) con-
cluiu as obras para redução 
de perdas e modernização 
da distribuição de água no 
Botujuru, que integram a 
setorização da região leste. A 
finalização dos serviços assegura 
um melhor abastecimento de 
umas das regiões que mais 

Botujuru

crescem em Mogi. “Muitos 
resultados já são perceptíveis, 
tais como redução no número 
de vazamentos, estabilização 
da pressão nos pontos mais 
altos da região e redução de 
consumo de energia elétrica”, 
afirmou Wagner de Carvalho 
Moraes, da Divisão de Distri-
buição de Água da autarquia.

Uma última intervenção 
desta obra será um teste de 
estanqueidade que será realizado 
esta semana para verificar se 
não há vazamentos nas novas 
instalações.

No populoso bairro, o Se-
mae implantou e interligou 
redes; localizou (com o uso 
de equipamento de detecção 

de massa metálica) redes de 
abastecimento e válvulas de 
manobra que estavam enter-
radas; instalou novas válvulas 
de manobra e ventosas, hi-
drante, equipamentos para 
controle de pressão e vazão; 
fez testes de estanqueidade, 
telemetria (comunicação sem 
fio) de dados para o Centro 

de Controle Operacional da 
autarquia e detecção de va-
zamentos não visíveis, entre 
outras intervenções.

“Também utilizamos um 
software de modelagem hidráu-
lica para simular a operação 
do sistema de distribuição de 
água”, acrescentou Moraes. .

“Além desses investimentos, 

o Semae continua avançando 
para garantir a continuidade 
dos serviços. A reserva de 
água para o Botujuru é feita 
no Centro de Reservação Vila 
Suíssa e nosso plano é duplicar 
a capacidade de armazenamento 
de água. Essa importante obra 
deve começar ainda este ano”, 
prevê o técnico.
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Parceria ajudará a divulgar 
a Lei de Incentivo à Cultura

Por meio de consulta pú-
blica e durante o 1º ciclo do 
Programa Diálogo Aberto, 
realizado no primeiro trimestre 
de 2021, a Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo 
identificou a necessidade 
de levar às empresas mais 
informações sobre a Lei de 
Incentivo à Cultura de Mogi 
das Cruzes (LIC) - Lei nº 
6959/2014. O objetivo da 
iniciativa é que os empresários 
conheçam os benefícios da 
lei, por meio da renúncia 
fiscal. Para divulgar essas 
informações, a Secretaria 
de Cultura firmou parcerias 
com o Centro Universitário 
Braz Cubas e com o Sebrae.

Na prática, os alunos do 
primeiro semestre dos cursos 
de Publicidade e Propaganda 
e Jornalismo da Braz Cubas 
criarão campanhas com in-
formações e mecanismos 
previstos na LIC. A ação terá 
como público-alvo empresas 
do setor privado.

Já o Programa Agente Local 
da Inovação (ALI), do Sebrae, 

Braz Cubas e Sebrae

que atende 170 empresas 
no Alto Tietê a cada quatro 
meses, abrirá suas portas 
à Secretaria de Cultura e 
Turismo para incluir em sua 
programação palestras online, 
nas quais a LIC será a pauta, 
com o intuito principal de 
aproximar as empresas da 
cultura do município.

Além disso, uma jornada 
de oficinas criativas e em-
preendedoras vem sendo 
construída junto ao Sebrae, 
para fornecer aos artistas e 
produtores culturais a estrutura 
de gestão e administração 
de projetos.

A Lei de Incentivo à Cultura 
de Mogi das Cruzes é um 
mecanismo que, por meio 
de renúncia fiscal, incentiva 
pessoas físicas e jurídicas a 
apoiarem ações culturais 
com até 20% do valor devido 
do  Imposto Sobre Serviços 
(ISS) e ou  Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU). 

As atividades culturais e 
criativas geram 2,64% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro e são responsáveis 
por mais de um milhão de 
empregos formais diretos, 
segundo estudo da Federa-
ção das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan), com base em 
dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatistica 
(IBGE). O setor possui cerca 
de 250 mil empresas e ins-
tituições. A participação no 
PIB, por sua vez, é superior 
à de segmentos tradicionais, 
como as indústrias têxtil e 
farmacêutica.

Em Mogi das Cruze, até 
abril de 2021 o Cadastro de 
Artistas tem 5.674 profissionais 
do setor criativo registrados. 

“É importante enfatizar que 
estas parcerias não envolve-
rão custos financeiros para 
nenhuma das partes. Esta 
cooperação mútua se dá pelo 
interesse de se perceberem 
pertencentes a um movimento 
de transformação local, e 
que a união e aproximação 
se faz necessária para o bem 
comum”, explicou a secretária 
Kelen Chacon.

Programa orienta empresas em
busca de melhores resultados

‘Brasil Mais Produtivo – Agente Local de Inovação (ALI)’ foi desenvolvido pelo Sebrae em parceria com a União

DESENVOLVIMENTO

Empreendedores de Mogi 
das Cruzes podem parti-
cipar do programa Brasil 
Mais Produtivo – Agente 
Local de Inovação (ALI), 
desenvolvido pelo Sebrae, 
em parceria com o governo 
federal. Na cidade, a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
também apoia a iniciativa, 
que tem como objetivo 
auxiliar as empresas com 
ações para aumentar sua 
produtividade.

Podem se inscrever para 
participar micro e pequenas 
empresas – até R$ 4,8 mi-
lhões de faturamento anual, 
ME e EPP. O programa está 
disponível para estabeleci-
mentos do comércio, setor 
de serviços e indústrias.

Os interessados devem 
se inscrever pelo site bra-
silmais.economia.gov.br, até 
o dia 10 de julho. Em Mogi 
das Cruzes, são 170 vagas 
para empresas que recebe-
rão acompanhamento por 
quatro meses, no período 
entre julho e outubro. Após 

a inscrição, o selecionado 
receberá um contato do agente 
de inovação para agendar 
o primeiro atendimento.

Durante o período de 
acompanhamento, serão 
abordadas ações, medidas 
e iniciativas que poderão 
impactar positivamente o 
negócio e, com isso, gerar 
renda, crescimento da eco-
nomia local e empregos.

Dentre as ações que serão 
trabalhadas estão a promo-
ção de melhorias rápidas, 
redução de custos, inovação 
de processos, aumento de 
faturamento, aperfeiçoa-
mento da gestão de recur-
sos e impulsionamento de 
competitividade, além de 
consultoria com especialistas 
e acompanhamento dos 
agentes locais de inovação.

Também deverão ser rea-
lizados encontros coletivos 
e individuais para orienta-
ção sobre comportamentos 
que levem a aumento nos 
lucros por meio de ganhos 
de performance.

Outras ações
Em Mogi das Cruzes, as 

ações do programa Brasil Mais 
Produtivo - Agente Local de 
Inovação (ALI) complementam 
um trabalho para fortalecer 

o ambiente econômico e as 
empresas do município.

A Prefeitura criou o Au-
xílio Empresarial Mogiano, 
que destina duas parcelas 
com valores entre R$ 300 e  

R$ 1,5 mil – dependendo 
do número de funcionários 
registrados pelo regime CLT 

– a empresas de áreas não 
essenciais, optantes do Sim-
ples Nacional e que tiveram 

impactos causados pelas 
medidas de enfrentamento 
da pandemia.

O cadastramento para o 
Auxílio Empresarial Mogiano 
pode ser feito até o dia 30 de 
junho, pelo endereço auxi-
lioempresarial.mogidascruzes.
sp.gov.br. Até aqui, cerca de 
R$ 500 mil já foram injetados 
na economia de Mogi das 
Cruzes com a iniciativa.

Para auxiliar os empreen-
dedores, a Prefeitura dispo-
nibilizou em seu site uma 
cartilha para esclarecer as 
dúvidas sobre o Auxílio Em-
presarial Mogiano, além das 
principais informações sobre 
a iniciativa, em formato de 
perguntas e respostas.

A Prefeitura também mantém 
canais para atendimento para 
o esclarecimento de dúvidas 
ou para mais informações: 
o e-mail auxilioempresa-
rial@mogidascruzes.sp.gov.
br ou os telefones 4798-5171 
(que também tem serviço de 
WhatsApp), 4798-5099 e o 
4798-5148.

Programa vai oferecer 170 oportunidades e será desenvolvido em quatro meses

Divulgação/PMMC

Curso atende supervisores e 
gestores da rede municipal

Gestores da rede municipal 
de ensino de Mogi das Cruzes 
estão participando do curso 
Liderança Educacional: Cons-
truindo um Caminho da Era 
da Informação para a Era da 
Sabedoria, promovido pela 
Secretaria de Educação e a 
Escola de Governo e Gestão. 
Os encontros começaram no 
dia 24 de maio e acontece-
rão até amanhã, de acordo 
com a divisão dos grupos 
respeitando os protocolos 
sanitários.

A formação atende supervi-
sores, diretores, vice-diretores, 
coordenadores pedagógicos 
e equipe do Departamento 
Pedagógico. “Mogi colocou a 
Educação como o centro do 
desenvolvimento da cidade. 
Nestes encontros, estamos 
dialogando e conectando as 
equipes com este pacto que 
estamos construindo para 
oferecer uma educação de 
excelência para os meninos 
e meninas do município”, 
disse o secretário de Educação, 
André Stábile.

Liderança Educacional

O curso, ministrado pelo 
professor José Henrique Porto, 
tem como objetivos contribuir 
para o desenvolvimento de 
um modelo de educação 
integral que contempla a 
complexidade da condição 
humana e estimula os centros 
de inteligência cognitivo e 
emocional, como está disposto 
na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), e tam-
bém a melhoria das relações 
sociais nas unidades escolares, 
departamentos e na Pasta 

como um todo.
Segundo o professor, estas 

questões ficam mais evidentes 
em um cenário pandêmico. 

“Para a superação deste cenário 
de crise precisamos reconhecer 
sua complexidade, nos orientar 
pela solidez do saber científico 
e potencializar a capacidade 
empática humanitária. O 
desenvolvimento de habili-
dades socioemocionais e o 
estreitamento das relações do 
grupo de comando da SME 
é estratégico”, avaliou Porto.

Escola de Governo é a sede do curso, que acaba amanhã

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC
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Vacinação é a melhor saída 
para aquecer a economia 

Economista revela que setor somente vai reaquecer quando a vacina estiver disponível para mais públicos

CONTRA A COVID

A melhora da crise econômica 
proveniente da pandemia de 
coranavírus (Covid-19) deve 
ocorrer tardiamente não só 
no Alto Tietê como em todo 
o país, ao passo em que as 
compras e as produções da 
vacina contra o vírus foram 
estabelecidas em atraso. Foi 
o que explicou Luis Carlos 
Burbano Zambrano, econo-
mista e especialista em Ciên-
cias e Técnicas de Governo, 
formado pela Universidad 
del Valle, na Colômbia, e 
também pela Fundación 
Altadir de Venezuela e Chile.

Zambrano, que hoje atua 
na região, apontou que era 
de responsabilidade do go-
verno federal garantir não 
só a compra das vacinas 
como também a produção 
dos imunizantes entre os 
meses de abril e maio do 
ano passado. Desta forma, 
hoje, os estados e o Alto Tietê, 
por exemplo, teriam mais 
pessoas vacinadas podendo 

reaquecer a economia.
“O presidente Jair Bolso-

naro (sem partido) sempre 
priorizou a economia acima 
da saúde, mas para que o 
setor reaqueça e as pessoas 
possam trabalhar, elas devem 
ser vacinadas”, lamentou o 
economista.

Em Mogi das Cruzes, até 
meados da semana passada, 
enquanto 143.422 pessoas 
haviam recebido as apli-
cações da primeira dose 
contra a Covid-19, somente 
48.969 estão imunizadas 
com segundo ciclo. Este é 
o município com o maior 
número de habitantes na 
região e por meio destes 
números fica claro o tempo 
que pode levar para que 
todas as pessoas estejam 
integralmente imunizadas.

“A vacinação no Brasil 
está muito lenta e já tem 
ocorrido com frequência 
de empregadores cobrarem 
que os candidatos estejam 
vacinados contra a Covid-19. 
Tudo depende da vacinação, 

então cadê a vacina para que 
a economia volte a funcio-
nar?”, questionou Zambrano. 
Com instituições como a 
Fundação Oswaldo Cruz e 
o Instituto Butantã, para ele, 
o país deveria estar à frente 

nas imunizações.
Conforme explicou o 

economista, com base nos 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), após a implanta-
ção do Plano São Paulo de 

restrições da pandemia e 
outros auxílios criados pelo 
governo federal, Prefeituras 
e Estados, as recolocações 
profissionais voltaram a 
crescer.

De novembro a dezembro 

de 2020 os empregos formais 
no Brasil caiu de 39.472.599 
para 39.362.968 devido à 
segunda onda da Covid-19, 
quando o número de óbitos 
e pessoas contaminadas pela 
doença voltou a aumentar 
não só no Alto Tietê como 
em todo o país. Em abril 
deste ano, o Caged apon-
tou que havia 40.320.857 
empregos formais.

Apesar de também ter 
sido implantado com atraso, 
segundo o especialista, os 
setores mais afetados pela 
pandemia, como o Turis-
mo, Comércio e Indústria, 
começaram a se recuperar 
após as medidas restritivas. 
No entanto, é provável que 
o Turismo leve cerca de dois 
anos para voltar ao estado 
anterior à pandemia.

Em contrapartida, o Agro-
negócio foi o setor menos 
afetado, já que as atividades 
agrícolas não sofreram gran-
des interrupções e é a última 
coisa que a população deixa 
de comprar é a comida.

Thamires Marcelino

Retração da economia foi uma das consequências da chegada do coronavírus

Mogi News/Arquivo

Caixa faz 1º Feirão com 
mais de 180 mil imóveis 

O 1º Feirão Digital Caixa 
da Casa Própria começou 
ontem e vai até 4 de julho. 
Serão ofertados cerca de 180 
mil imóveis em todo o país, 
com a participação de mais de 
600 construtoras. Boa parte 
das oportunidades do feirão 
digital está no programa Casa 
Verde e Amarela e conta com 
subsídios de até R$ 47.500, 
além dos juros mais acessíveis. 
Também estarão disponíveis 
mais de 6 mil imóveis Caixa 
com condições especiais de 
financiamento. Neste caso, 
são as unidades que foram 
retomadas pelo banco por falta 
de pagamento e, na maioria 
dos casos, está ocupada. Já 
a desocupação será feita por 
quem adquirir o imóvel. 

Segundo balanço da ins-
tituição bancária, a linha de 
financiamento Poupança Caixa, 
lançada em março, representa 
mais de 40% de todas as 
contratações imobiliárias do 
banco com recursos do Sis-
tema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE) e tem 

Virtual

taxas a partir de 3,35% ao ano, 
somadas à remuneração da 
caderneta. O saldo devedor é 
atualizado mensalmente pela 
Taxa Referencial (TR).

Além disso, de janeiro a 
maio, a Caixa atingiu R$ 52,4 
bilhões em concessões de crédito 
habitacional, crescimento de 
41,4% em relação ao mesmo 
período de 2020. O banco 
celebrou 240,6 mil novos 
contratos, beneficiando mais 
de 962 mil brasileiros. Para o 
diretor da Pró Lotes, Marcelo 

Fróes, o feirão é especial, pois 
reúne tudo no mesmo local, 
imóveis e financiamento, além 
de condições ainda mais fa-
cilitadas de pagamento. ‘A 
modalidade online é perfeita 
para o momento que vivemos 
com a pandemia causa pela 
Covid-19, pois otimiza o 
tempo que o interessado teria 
que dispor para percorrer os 
estandes.

Os imóveis ofertados estão 
disponíveis por meio do site 
www.caixa.gov.br/feirao

Feirão da Casa Própria já começou e vai até 4 de julho 

Divulgação

Rezende avalia resultados do
quarto encontro do grupo

O presidente da Câmara 
de Mogi das Cruzes, verea-
dor Otto Rezende (PSD), 
falou na última quinta-

-feira sobre os resultados 
da quarta reunião da Frente 
Legislativa Intermunicipal 

- a iniciativa que une os 
presidentes das Casas de 
Leis do Alto Tietê.

O último encontro ocorreu 
na sexta-feira da semana 
passada no plenário da 
Câmara de Mogi das Cru-
zes, localizada no Centro 
Cívico. O evento contou 
com a presença de depu-
tados federais e estaduais, 
prefeitos, vice-prefeitos, 
presidentes do Legislativo 
e parlamentares de oito das 
dez cidades do Alto Tietê.

A iniciativa, criada pelo 
presidente da Câmara mogia-
na, tem como objetivo unir 
esforços e pontos de vista 
de diferentes cidades em 
torno de temas de interesse 
comum. Iniciado em abril, 

Frente Parlamentar

André Diniz os participantes já se orga-
nizaram em esforços para o 
desenvolvimento econômico 
da região, além da criação 
de um manifesto contra a 
proposta de instalação de 
uma praça de pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-
88), prevista no edital de 
concessão do lote de vias 
litorâneas à iniciativa pri-
vada e a imposição federal 
para a criação de uma taxa 
para coleta de lixo nos 
municípios.

Segundo Rezende, a re-
união foi produtiva pela 
participação do presidente 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), o 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), bem como 
a presença do deputado 
federal Marco Bertaiolli 
(PSD-SP) e do deputado 
estadual Marcos Damásio 
(PL). “Tivemos a participação 
de grandes autoridades da 
nossa região, que fizeram 
questão de reconhecer o 

trabalho da nossa Frente, 
reforçando a importância 
da atividade conjunta dos 
presidentes das Câmaras”, 
apontou.

O presidente da Câmara 
de Mogi acredita que, com 
a união de forças entre os 
municípios do Alto Tietê e 
os representantes na Câmara 
Federal e na Assembleia 
Legislativa, será possível 
implementar mudanças na 
legislação sobre a taxa do 
lixo e impedir a instalação 
do pedágio na Mogi-Dutra. 

“O Alto Tietê é uma região 
de destaque político e eco-
nômico, e podemos exercer 
nossa força para defender 
os interesses de nossa po-
pulação”, destacou.

Questionado sobre a 
data da próxima reunião 
dos membros da Frente 
Legislativa, Otto Rezende 
apontou que a agenda ainda 
está sendo construída entre 
os integrantes e que não há 
uma data confirmada até o 
momento.

Zambrano: “Brasil 
deveria estar à frente das 
imunizações”

Arquivo Pessoal
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A marca Peugeot tem 
orgulho de apresentar o 
Peugeot 3008.

Seu novo e instigante 
design anuncia os códigos 
de uma nova era de mo-
dernidade, com elegância 
pronunciada, dianteira re-
desenhada, lanternas tra-
seiras Full LED, novas cores 
de carroceria e uma opção 
exclusiva para a versão GT 
Pack, o “Black Pack”.

Dotado de tecnologias 
inteligentes, o Peugeot 
3008 oferece ajuda à con-
dução de última geração, 
bem como o novo i-Cock-
pit® 2.0 equipado com um 
novo painel de instrumen-
tos com visualização de 
alta qualidade e uma nova 
tela sensível ao toque de 
10 polegadas de alta de-
finição para a GT Pack e 
de 8” para a versão Griffe.

Completando essa ex-
periência renovada, o mo-
delo conta com uma nova 
estrutura comercial, apre-
sentado em duas versões 
topo de gama. A primei-
ra delas batizada de GT 
PACK composta de equi-
pamentos complementa-
res, batizados de “pack” 
com visual mais esporti-
vo e arrojado, e a versão 
Griffe, super completa e 
sofisticada.

Design
Sempre na vanguarda 

do design, o 3008 apre-
senta uma nova diantei-
ra com estilo diferencia-
do e único, inspirado nos 
códigos de uma nova era 
de modernidade, trazen-
do requinte e dinamismo.

Uma nova grade Frame-
less, sem moldura, conso-
lida o estilo cada vez mais 
suntuoso, ao mesmo tem-
po em que mantém a flui-
dez das linhas. Em um novo 
efeito de design, suas ale-
tas se prolongam sob os 
faróis, realizando a fusão 
de todos os elementos. Fi-
nalmente, o emblema do 
modelo agora está orgu-

ELEGÂNCIA

Peugeot apresenta o novo 3008 
depois de semanas de suspense
Foram dias  e dias apenas liberando as silhuetas do veículo para, finalmente, revelar a aparência do modelo

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 

autonews@moginews.com.br

Fotos: Peugeot

Novidade aposta, comercialmente, em duas versões topo de linha, composta de equipamentos complementares e visual esportivo

Sem dúvida, uma das facilidades do veículo é a conexão que ele fornece com os celulares

lhosamente posicionado 
à frente do capô.

Para acentuar a esporti-
vidade, aberturas laterais 
em preto brilhante e uma 
placa de proteção inferior 
integram o para-choque a 
partir do primeiro nível de 
acabamento. No GT Pack, 
uma grade específica evi-
dencia a subida de gama 
estilística das versões.

Os faróis dianteiros tam-
bém foram redesenhados 
para acentuar a agressivi-
dade e romper ainda mais 

com os códigos em vigor. 
Eles contam com tecno-
logia LED nos dois níveis 
de acabamento, com um 
prolongamento de DRL 
na forma de presa, e com 
a extremidade cromada. 
Essa assinatura lumino-
sa está perfeitamente ali-
nhada com o estilo atual 
da Peugeot, sendo ime-
diatamente reconhecível.

No nível de acabamen-
to GT Pack, os faróis Full 
LED promovem uma pe-
gada high-tech e diferen-

ciada, graças à extensão 
da assinatura luminosa 
e à função de iluminação 
em curvas (EVS) que oti-
miza a visibilidade até 90 
km/h. Os faróis de nebli-
na foram substituídos pela 
função “Foggy Mode” inte-
grada aos faróis Full LED, 
que acende os faróis de luz 
baixa com intensidade re-
duzida quando as luzes 
de neblina traseiras são 
acionadas.

Na traseira, as novas lan-
ternas adotam a tecnolo-

gia Full LED (inclusive para 
a luz de ré), exibindo gar-
ras 3D que tornam a assi-
natura luminosa mais in-
cisiva. As setas de direção 
são do tipo “scrolling”, en-
quanto as lanternas são re-
cobertas com acabamen-
to em black piano, que se 
estende por toda a largura 
da tampa do porta-malas 
de ambos os lados do veí-
culo, aumentando visual-
mente a largura da traseira. 
Além disso, os emblemas 
GT (nos para-lamas dian-
teiros e na tampa do por-
ta-malas) foram moder-
nizados.

Experiência
O sucesso do Peugeot 

3008 também se deve ao 
seu interior espetacular. 
No novo 3008, o i-Cockpit® 
2.0 evolui e fica mais mo-
derno e sofisticado:

Imprescindíveis no dia a 
dia, os smartphones tam-
bém se integram perfeita-
mente ao 3008. As infor-
mações são exibidas na 
central multimídia graças 
à compatibilidade com o 
sistema MirrorScreen que 
inclui os protocolos de co-

nexão Apple CarPlay™ e An-
droid Auto™. Para a recar-
ga de seus aparelhos, na 
parte dianteira do con-
sole central há a tecno-
logia de recarga sem fio, 
por indução, além da en-
trada USB. Na parte tra-
seira, duas novas portas 
USB complementam as 
possibilidades de recarga.

Para o conforto sonoro 
dos ocupantes, o Peugeot 
3008 pode ser equipado 
com o sofisticado sistema 
Hifi premium de 515 Watts 
da FOCAL®, marca france-
sa de áudio de alta-fideli-
dade. As grades dos alto-
-falantes (tweeters e saída 
central) ganham um novo 
acabamento na tonalida-
de Bronze Belém.

1.6 THP
O sofisticado e premia-

do motor 1.6 THP de 165 
cv continua fazendo suces-
so no novo Peugeot 3008. 
Seu torque imponente de 
24,5 kgfm surge a apenas 
1.400 rpm que, aliado à 
transmissão automática 
de seis velocidades, im-
prime uma condução rá-
pida, divertida até. Trata-
-se de uma das mais altas 
tecnologias aplicadas em 
motores a combustão, com 
pressão de turbo controla-
da eletronicamente, torque 
em alta faixa de rotação e 
consumo contido, graças 
ao vasto uso da eletrôni-
ca e da modernidade do 
projeto que garante bai-
xo atrito interno das pe-
ças móveis.

Para dar o suporte de-
vido ao 1.6 THP, o câmbio 
automático de seis mar-
chas traz ainda o modo 
manual, possibilitando 
que as trocas de marchas 
possam ser feitas pelo mo-
torista através das aletas 
(paddle shifters). 

Com três modos de con-
dução, Normal, Eco e Espor-
tivo, o novo 3008 consegue 
transitar entre a esportivi-
dade, economia e conforto. 
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Há mais de 135 anos os 
automóveis permitem mo-
bilidade individual para 
todos e o rádio também 
faz parte dessa jornada 
há mais de 100 anos. Por 
muitas décadas, tudo o se 
resumia a ligá-lo, selecio-
nar a frequência e ouvir 
na estação favorita infor-
mações e musicas no ca-
minho para o trabalho ou 
durante uma viagem de fé-
rias. Atualmente, a tecno-
logia oferece opções que 
vão muito além de entre-
tenimento, notícias e no-
tificações de trânsito.

Os primeiros rádios au-
tomotivos apareceram no 
início dos anos 1920 - ini-
cialmente nos Estados Uni-
dos - como itens exclusi-
vos e personalizados feitos 
por aficionados e utilizan-
do como base a tecnologia 
contemporânea de válvu-
la de rádio. No início, esse 
avanço foi muito bem rece-
bido na Europa. Em um ar-
tigo datado de 13 de agosto 
de 1922 no jornal “Berliner 
Illustrierte Zeitung” relata 
o “wireless como um pas-
satempo - a moda mais re-
cente na América”. A histó-
ria apresentava ilustrações 
de uma instalação de rá-
dio, incluindo um sistema 
de antena passando pelo 
para-brisa. A paixão pela 
introdução desse equipa-
mento nos veículos cresceu 
rapidamente: a revista es-
pecializada alemã “Funks-
chau” escreveu em 1 de ju-
nho de 1931: “Sem dúvida, 
automóveis e rádios são a 
combinação perfeita. A ve-
locidade com que os veícu-
los permitem a mudança 
de localização é comple-
mentada pela liberdade 
espacial do rádio”.

O primeiro rádio auto-
motivo produzido em mas-
sa na Europa foi fabricado 
pela Bosch e foi apresen-
tado em 1932. O aparelho 
pesava 15 quilos e o preço 
altíssimo não era um pro-
blema para alguns clien-
tes, isso porque os rádios 
automotivos representa-
vam um equipamento op-
cional altamente exclusivo 
na maioria dos automó-
veis de luxo.

Nessa época, era comum 
simplesmente conectar a 
unidade de controle dire-

INDISPENSÁVEL 

Mercedez recorda os 135 anos 

de história do rádio automotivo
Mais do que um acessório, o rádio nos veículos se tornou um companheiro dos motoristas do mundo inteiro

Fotos: Mercedes-Benz AG

Uma revista alemã, em 1931, escreveu para os seus leitores que rádio e automóvel são a combinação perfeita, dada a liberdade que o rádio proporciona

Primeiro rádio feito para carros foi feito na Europa e pesava 15 quilos e tinha um preço bem caro

tamente ao painel de ins-
trumentos, enquanto o 
componente receptor e o 
amplificador eram instala-
dos em um local diferen-
te, como no porta-malas. 
Em comparação, o mo-
delo de rádio criado pela 
Bosch já era comparativa-
mente compacto, tornan-
do possível instalar a tec-
nologia abaixo do painel 
de instrumentos. Em pou-
cos anos, o produto já se-
ria integrado ao veículo e 
em seu conceito opera-
cional do próprio veícu-
lo. Por exemplo, usando 
um dial redondo de esta-
ção de rádio diretamente 
próximo aos instrumentos 
dentro do campo de visão 
do motorista, assim como 
a Mercedes-Benz fez, por 
exemplo no modelo 770 
“Grand Mercedes”.

Após a Segunda Guer-
ra Mundial, os rádios au-
tomotivos tornaram-se 
significativamente mais 
compactos e foi possível 
integrá-los completamen-
te ao painel de instrumen-
tos. No Mercedes-Benz 170 
S (W 136), o primeiro veí-
culo de luxo da marca no 
pós-guerra, o rádio já es-

tava disponível como op-
cional em 1950.

Os anos 50 também mar-
caram um novo auge do rá-
dio automotivo. As trans-
missões codificadas por 
frequência modulada (FM) 
oferecem melhor qualida-
de de sinal. Outras inova-
ções incluíram teclas de 
estação de rádio e fun-
ções de varredura de esta-
ção. A tecnologia de tran-
sistor, slot de fita cassete e 

som estéreo seguiram na 
década de 1960. A déca-
da de 1970 viu a introdu-
ção do Autofahrer-Rund-
funk-Informationssystem 
(ARI; “transmissão de in-
formações para motoris-
tas”), um sistema que iden-
tificava automaticamente 
as informações de tráfego 
transmitidas como parte 
do programa e aumenta-
va ligeiramente o volume.

Desde então, as unida-

des de rádio nos veículos 
foram aprimoradas como 
um sistema completo de 
mídia digital e tecnolo-
gia da informação. Pas-
sos cruciais incluíram a 
integração de um CD pla-
yer na década de 1980 e a 
combinação com nave-
gação por satélite na dé-
cada de 1990. A introdu-
ção do display COMAND 
e de um sistema operacio-
nal representa um marco 

na Mercedes-Benz, cele-
brando sua estreia mun-
dial em 1998 nos mode-
los Classe S. Hoje em dia, 
o rádio de um automóvel 
Mercedes-Benz faz parte 
do sistema de infoentrete-
nimento adaptável e per-
sonalizável MBUX (Merce-
des-Benz User Experience).

Seja recepção de rádio di-
gital, streaming via smart-
phones ou MP3 de um pen 
drive USB: qualquer pes-
soa que desfrute de músi-
ca com som de alta quali-
dade nos veículos hoje está 
se beneficiando da multi-
facetada história tecnoló-
gica dos rádios automoti-
vos. Algumas ideias, como 
toca-discos móveis, nun-
ca decolaram. Outras in-
venções se tornaram po-
pulares, por exemplo, os 
cartuchos com vários CD’s 
no porta-luvas - que logo 
foram substituídos com o 
desenvolvimento da tec-
nologia de mídia digital.

Porém um fator perma-
neceu inalterado: o fascí-
nio de ter uma trilha sono-
ra individual com som de 
primeira linha para acom-
panhá-lo em sua jornada 
a bordo de um automóvel.
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Sede do
Poder

Executivo
do Brasil

Ingredien-
te picante
do molho

nagô

Rei co-
roado no
Carnaval

Árvore 
de cuja

madeira se
faz papel

Evento
esportivo
de Lima,
em 2019

Capital do
Iraque

Giulia (?),
atriz 

brasileira

Moeda do
comércio
interna-
cional
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com Aracy
Balabani-
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O dente 
do juízo
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americano
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combate
do super-
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Lago, em
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(?)-shirt,
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de Can-
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do convite
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psiquiatra alagoana
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Menor, 
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de igrejas

Suplica 
em prece

"Nenhuma",
em NRA 

Entendido
em todos
os assun-

tos, no
Facebook

Desistir (pop.)
Estado nortista com

73% de florestas
preservadas

Tomba
A origem
dos pro-
vérbios

Conserto
da lataria
de auto-
móveis 

Italiano
(abrev.)

Produzem
estrondo

Tântalo
(símbolo)
Governo
(abrev.)

3/cop — lac. 4/ilês. 5/álamo — least — leigo. 8/patíbulo. 11/locomotivas — macaco-prego.

 A vida é um longo 
caminho onde nem 
sempre tomamos 
decisões acertadas. 
Há momentos em 
que as escolhas que 
fazemos trazem 
benefícios. Mas às 
vezes por precipitação 
ou ingenuidade 
acabamos errando 
e sofrendo as 
consequências.

O importante não 
é acertar sempre ou 
vencer em todas as 
ocasiões, mas nunca 

MOMENTO
especial

Errar, cair, mas sempre voltar a tentar

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: JOSÉ EDIE SANTOS E TELMA TIEMI 
MITSUGI SHIRAICHI

DIA 28/06: GENY GONÇALVES E NELSON LUIZ PEREIRA

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 
desejos sejam alcançados. Feliz aniversário!

 Nem todos que tentam conseguem, 
mas todos que conseguiram um dia 
tentaram.”

 cultura@jornaldat.com.br

desistir após uma 
tentativa falhada. 
Pois se persistirmos 
na luta a vitória mais 
tarde ou mais cedo 
acontece.

Os livros também ensinam!

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Sabe aquela frase: “A escola ensina e a família educa”? Hoje tanto 
a escola quanto a família estão envolvidas nesta missão, mas de 
forma diferente. Para contribuir com a educação dos fi lhos, a 
parceria escola e família é necessária. Ambas devem criar camin-
hos para cada tipo de comportamento e agir de acordo; além dos 
profi ssionais da escola que podem te auxiliar, você pode também 
ter a companhia de excelentes livros nesta tarefa de “educar com 
amor e sabedoria”. Confi ra:

- “Limites sem trauma: de Tania Zagury. Desenvolve a tese de que 
a ideia de “liberdade total” na educação pode ser prejudicial ao 
preparo para o convívio em sociedade e para a felicidade dos fi lhos.  

- “Quem ama educa”, de Içami Tiba. Sugere que os pais quebrem 
mitos e se adaptem ao mundo cheio de novos estímulos em que os 
fi lhos  vivem. 

- “101 ideias para curtir com o seu fi lho”, uma excelente dica para 
as férias que estão se aproximando, de Paula Perim. 

- “O cérebro da criança”: Que tal fazer uma viagem apaixonante 
pela forma como seu fi lho pensa? De Daniel J. Siegel e Tina Payne 
Bryson. Além de ser colorido e oferecer uma linguagem fácil, ainda 
tem dicas para desenvolvimento emocional e intelectual.

-  “As cinco linguagens do amor”. De Gary Chapman. É uma leitura 
que incentiva o amor incondicional e encoraja os pais a perce-
berem demonstrações de carinho e afeto.
F o n t e :  r e v i s t a  d a  m u l h e r
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Domingo, 27 de junho de 2021

A coluna desfila mais fotos de casais conhecidos e que aqui estão em des-

taque pela passagem do dia dos namorados , o qual continuamos a exaltar. 

Com muito carinho desfilo amigos do circuito que sempre estão conosco 

nos mais diversos momentos de nossa rotina social . Não vou estender o 

texto e sim poder aqui dar o destaque que merecem . Nossos leitores assim 

, ficam com o registro mais que bem vindo neste mês de junho . Curtam os 

flashes que estão elegantemente apresentados nessa editoria . Um beijo 

no coração de todos . Viva la vida !!!! 

AmorJunho do
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Zeno e Patricia Morrone

Edna e Valter Previtalli

Rui e Rosana Novaes

Edson e Mirella Mônica Ancelotti e José Ali

Júlio e Cleide Maldonado

Omar e Amanda 

Domingo 

Luiz Mário da Silva, Alexandre 

Perez, Sueli Marques, Marcelo 

Trinca e Renata Horigome.

Segunda-feira 

Magary T.de Paiva, Mariza Gan-

nito de Jesus,Paty Olegário 

Guazelli e Suzete de Paula.
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