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Crimes de estupros crescem
quase 50% no G5 em maio

Cinco cidades mais populosas do Alto Tietê informaram 189 casos em maio deste ano diante dos 137 registrados em 2020

Os casos de estupro nas cinco 
cidades mais populosas do Alto 
Tietê denunciados no mês de 
maio aumentaram no compara-
tivo com as ocorrências de maio 
do ano passado. O último levan-
tamento da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública apontou 
um acréscimo de 48% na quan-
tidade deste tipo de crime entre 
estes dois períodos. Em  maio 
passado, nas delegacias de Mogi 
das Cruzes, Itaquaquecetuba, Su-
zano, Ferraz de Vasconcelos e Poá 
houve um total de 189 estupros 
denunciados. Por outro lado, há 
um ano, a Secretaria Estadual de 
Segurança registrou 127 casos. 
Cidades, página 6

Em 20 dias

Guararema 
arrecada cem 
cobertores
Cidades, página 4

Para estimular a conscientiza-
ção ambiental e novos hábitos de 
alimentação saudável, a Prefeitu-
ra de Suzano ampliou as obras 
de revitalização das hortas co-
munitárias do Estádio Suzanão, 
e do CEU Alberto Sousa Can-
dido, no Jardim Gardênia Azul. 
Cidades, página 3

Projeto

SUZANO AMPLIA PLANTIO DE HORTAS NO SUZANÃO E NO CEU

BRASILEIRÃO

Tricolor quer 
melhorar 
ataque diante 
do líder. p9

Os alimentos obtidos com a colheita são doados para as comunidades próximas as estes locais

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

SUZANO

ACE reforça 
arrecadação de 
cupons fiscais 
para finaniciar 
construção de 
creche. p4

Obras

Trecho de córrego em Poá 
passa por revitalização
Uma das medidas será a de acabar com as ligações 
clandestinas do corpo d’água. Cidades, página 4
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 �Gestão pública I

A Prefeitura de Suzano, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, par-
ticipou nesta semana de dois encon-
tros virtuais para discutir sobre os re-
cursos financeiros do setor e o futuro 
retorno das aulas presenciais. O ciclo 
formativo faz parte do programa “Me-
lhoria na Educação”, promovido pela 
Fundação Itaú Social, que reúne os 
gestores de ensino do Alto Tietê para 
debates sobre os desafios da região.

 �Gestão pública II

Os encontros foram conduzidos pela 
Oficina Municipal – Escola de Cida-
dania e Gestão Aplicada. O primeiro 
deles, que aconteceu na última ter-
ça-feira, abordou o futuro do ensi-
no na região com a chegada do novo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Fundeb). 
O especialista em Direito Educacional 
e assessor da União dos Dirigentes 
Municipais da Educação de São Pau-
lo (Undime-SP), Silvio Graboski, apre-
sentou mais detalhes sobre a medida, 
que foi promulgada em dezembro do 
ano passado e é extremamente im-
portante para o setor.

 � Jardim Revista

A Secretaria de Manutenção e Servi-
ços Urbanos de Suzano concluiu nes-
ta quinta-feira os trabalhos intensivos 
de zeladoria no Jardim Revista, que 
resultaram na retirada de 223 tone-
ladas de resíduos descartados irre-
gularmente. Com isso, as equipes já 
iniciam anteontem o novo cronograma 
dos mutirões da cidade para o mês de 
julho, que prevê ações de limpeza e 
conservação para diversos pontos da 
região norte.

 �Festival da Canção

A Secretaria Municipal de Cultura reali-
zou anteontem a apresentação das can-
ções selecionadas pela banca avalia-
dora para a final do Festival Suzanense 
da Canção (Fesc) Jovem. A transmis-
são das performances ocorreu às 19 
horas na página do Facebook da Pas-
ta (www.facebook.com/culturadesuza-
no) e pelo Youtube da Prefeitura (bit.
ly/TVPrefeituradeSuzano). No dia 9 de 
julho (sexta-feira) será feita uma nova 
transmissão ao vivo para apresentar 
o pódio da competição. O evento on-
-line é uma das contrapartidas da Lei 
de Emergência Cultural Aldir Blanc
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EDITORIAL

O problema do frio

A 
semana que passou foi, certamen-
te, uma das mais frias do ano, 
senão a maior, em toda a Região 
Metropolitana de São Paulo. Os 

termômetros chegaram aos 6º graus em al-
guns pontos. Na capital, por exemplo, 12 
pessoas morreram por causa da hipoter-
mia causada pelo frio. Este é um problema 
recorrente nesta época do ano, quando as 
grandes massas de ar polar atingem essa 
parte do Estado.

Anos atrás, o Alto Tietê teve casos de mor-
tes ocasionadas pelo frio, o que é raro, mas 
extremamente estarrecedor e é preciso fazer 
ações para que isso não ocorra mais no Alto 
Tietê, mas o que é certo mesmo é que isso 
não ocorra em lugar nenhum.

Além de ser doloroso, a morte por causa 
do frio evidencia que estamos fazendo algu-
ma coisa errada, por isso é preciso intensifi-
car os trabalhos de campanhas do agasalho, 
entrega de cobertor e outras peças para que 
a população que está em situação de rua não 
sofra com as baixas temperaturas. Quem 
está em casa, às vezes está alheio com o que 
acontece com quem está lá fora, o que é per-

feitamente normal, afinal é impossível estar 
preocupado o tempo inteiro, e se isso fosse 
possível, a vida seria insuportável.

Além da distribuição de peças de roupas 
por parte das campanhas, é preciso que os 
grupos de assistência do social dos municí-
pios insistam para que essa população siga 
para um abrigo para passar a noite, certamen-
te os casos de possível óbito seriam pratica-
mente nulos, mas nem sempre estas pessoas 
desejam seguir até um local de acolhimento. 

Os trabalhos realizados pelas prefeituras 
e demais entidades assistenciais são parte 
da solução, a população também pode fa-
zer a sua parte, e por muitas vezes faz, que 
é a distribuição de alimentos aos moradores 
em situação de rua.

É preciso atenção com esse público, que 
nem sempre está na rua por déficit habita-
cional, mas sim por opção, por não conse-
guir conviver com a família por causa do 
uso de drogas ou álcool, ou qualquer outro 
tipo de distúrbio, ou seja, o fato de estar na 
rua é só uma parte do problema, quando 
na verdade a situação pode ser pior do que 
aparenta ser.

O garotinho, em sua curio-
sidade, fez uma pergunta 
perturbadora: “Papai, qual 
é o tamanho de Deus?” O 
pai enquanto refletia sobre a 
resposta viu um avião atra-
vessando o céu, e apontando 
perguntou ao garoto: “Aquele 
avião é grande ou pequeno?” 

“É pequeno, até cabe na mi-
nha mão!”.

O aeroporto era perto, ele 
levou o filho até o local de 
onde pudessem ver a pista 
de pouso, mais próximo se 
realizava um embarque de 
passageiros e o pai apon-
tando o avião, disse: “E este 
é grande ou pequeno?” En-
tusiasmado, respondeu: “É 
grande papai! Muito gran-
de!” E o pai concluiu dan-
do a resposta: “Assim tam-
bém é Deus, meu filho. Se 
você estiver perto Dele, Ele 

Deus não é pequeno

ARTIGO
Mauro Jordão

é grande, e se estiver longe 
Dele, Ele é pequeno”.

A fé interesseira do homem 
natural busca um Deus grande 
que tenha poder para resolver 
o seu problema de momento, 
findada a crise ele quer que 
esse Deus esteja distante e 
pequeno para que não possa 
vê-lo nem condená-lo pelo 
seu comportamento peca-
minoso. A fé do homem es-
piritual está firmada na con-
vicção do amor de Deus por 
ele, a intimidade com Deus 
é o prazer de tê-Lo sempre 
grande e sempre perto.

O Salmo 115 diz que o 
Senhor é o nosso  amparo e 
o nosso escudo. Christopher 
Hitchens, ateu, escritor e jor-
nalista inglês, escreveu o livro 
Deus Não é Grande, desejan-
do provar que Deus não fez 
o homem à Sua semelhança, 

mas é o homem que fez um 
deus à sua semelhança. Em 
2011, morreu, de um câncer 
de garganta, sem apresentar 
nenhum argumento sólido. 
No livro de Romanos 1: 20-
22, Paulo escreve que o ho-
mem é indesculpável ao ver 
as coisas que foram criadas 
por Deus negar Seu poder e 
a Sua divindade, dizendo-se 
sábios, tornaram-se loucos.

Deus não é pequeno, Ele 
é grande em amor, deu o 
seu Filho em sacrifício para 
nos justificar; Ele é gran-
de em poder: No princípio, 
criou Deus os céus e a terra. 
Gênesis 1: 1; Deus é gran-
de em justiça, estabeleceu 
as leis que movimentam o 
Universo e mantém a vida 
na terra pelo equilíbrio do 
ecossistema entre os seres 
vivos e o ambiente. Deus: o 
eterno Criador.

 josemaurojordão@gmail.com

Mauro Jordão é médico.
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Suzano amplia hortas no CEU 
do Jd. Gardênia e no Suzanão

Espaços de plantio são utilizados para ações educativas com idosos e crianças das comunidades do município

ALIMENTAÇÃO

Para estimular a conscientiza-
ção ambiental e novos hábitos 
de alimentação saudável para 
população, a Prefeitura de 
Suzano ampliou as obras de 
revitalização das hortas comu-
nitárias do Estádio Municipal 
Francisco Marques Figueira, 
o Suzanão, e do Centro de 
Artes e Esportes Unificados 
(CEU) Alberto Sousa Candido, 
no Jardim Gardênia Azul. 
Os alimentos obtidos nas 
colheitas serão destinados às 
comunidades locais.

A horta do CEU, criada em 
setembro de 2018, passou 
por revitalização completa 
em junho, com o apoio das 
equipes do Viveiro Municipal 
Tomoe Uemura. Atualmente 
a unidade está fechada para 
o público, em decorrência 
da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), portanto 
o espaço de plantio está sob 
os cuidados de agentes mu-
nicipais. A expectativa é que, 

com a futura reabertura, o 
cultivo também conte com 
a participação de moradores 
da região, que frequentam o 
espaço.

O espaço conta com uma 
enorme diversidade de verdu-
ras, legumes e temperos em 
plantio, como alface, coentro, 
beterraba, além de árvores 
frutíferas espalhadas pela área 
de convivência. No momento, 
estão sendo plantadas novas 
mudas de hortelã, orégano, 
couve, pimentão, entre outros, 
que compõem um quadro de 
34 alimentos diferentes dispo-
nibilizados no local. Os itens 
são plantados no solo e em 
estruturas de horta suspensa, 
que permitem a interação 
de idosos e crianças. Além 
disso, o CEU ainda contará 
com uma nova estufa, que já 
está sendo montada na área 
de convivência.

A diretora do setor de 
Praças, Parques e Jardins, a 

primeira-dama Larissa Ashiu-
chi, destacou a importância 
de iniciativas como essa em 
espaços públicos, possibili-
tando o contato da população 
com os meios de plantio. “É 
um espaço lindo, completo, 
que ainda conta com viveiro 

próprio. Além de educativa, a 
horta comunitária representa 
um importante espaço de 
interação social, que inclusive 
aproxima a comunidade da 
administração pública. A 
estrutura permite a criação de 
atividades de conscientização 

ambiental e alimentar e ainda 
contribui para a qualidade de 
vida da comunidade”, disse.

Já no Suzanão, as equipes 
da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer aproveitaram 
o amplo espaço disponível 
para criar sua primeira hor-
ta. Construída em fevereiro 
deste ano, ela conta com pés 
de alface, cebolinha, salsa, 
pimenta, beterraba e cenoura, 
que já estão em período de 
colheita. Com o retorno das 
atividades esportivas pre-
senciais na cidade, a pasta 
deverá promover uma série 
de trabalhos lúdicos com as 
crianças.

0O estádio sediava aulas de 
diversas modalidades esportivas 
promovidas gratuitamente 
pela administração munici-
pal. Em breve, conforme o 
avanço da imunização contra 
a Covid-19 e o retorno das 
atividades, estas turmas terão 
a possibilidade de contribuir 

para a preservação da horta. 
Além disso, os agentes mu-
nicipais responsáveis pelo 
espaço também promoverão 
a visita de alunos das escolas 
próximas, para estreitar a 
relação das crianças com a 
natureza.

De acordo com o chefe da 
pasta de Esportes suzanense, 
Arnaldo Marin Júnior, a meta 
é estimular a construção de 
novos hábitos alimentares 
na rotina dos jovens, que 
terão acesso aos frutos da 
horta. “Muitas crianças não 
gostam e nem estão abertas 
a experimentar alimentos 
saudáveis, reflexos de uma 
cultura alimentar desbalan-
ceada. Aqui eles poderão 
plantar, colher e terão contato 
com a terra. Tudo fará parte 
de um trabalho lúdico para 
incentivar o consumo de 
vegetais e verduras e, com 
isso, promover uma vida mais 
saudável às crianças”, concluiu. 

Espaços está sob cuidados de agentes públicos

Wanderley Costa/Secop Suzano 

não feche os
olhos para a
pandemia
Continue se
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Use máscara

Não aglomere
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Guararema arrecada cem 
cobertores desde junho

Lançada em 11 de junho, 
a Campanha Inverno Solidá-
rio 2021 já arrecadou cerca 
de cem cobertores novos 
que serão distribuídos para 
famílias em vulnerabilidade 
social de Guararema. A ação 
de arrecadação, que está 
presente em diversos pontos 
do município, é idealizada 
e organizada pelo Fundo 
Social de Solidariedade de 
Guararema. 

“Em menos de 20 dias de 
campanha já alcançamos 
um número expressivo 
de doações. Chegarmos 
à marca de cem coberto-
res novos arrecadados é 
gratificante e mostra que 
estamos conduzindo bem a 
campanha neste ano”, expli-
cou a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Guararema, Carmen Rosana 
de Moura Santos Pieruccetti, 
na quarta-feira passada. 

“Vamos continuar a comu-
nicação junto à população 
e intensificar as ações que 
impulsionam a doação de 

Frio

cobertores para que mais 
famílias guararemenses 
sejam contempladas com 
os itens”, completa. 

A Campanha Inverno 
Solidário 2021 receberá 
cobertores até o final de 
agosto. Vale destacar que 
é necessário que os cober-
tores sejam novos, também 
como forma de prevenção 
ao coronavírus (Covid-19).

Postos de Arrecadação
As doações podem ser 

feitas na sede do Fundo 
Social, loca,lizada na rua 
Dona Laurinda, 193,no 
centro, no Paço Municipal, 
que fica na rua Coronel 
Ramalho, 35, também no 
centro, e nos diversos postos 
de arrecadação distribuídos 
pela cidade: Supermercado 
Monteiro – Rua Capitão 
Alberto Weissohn, 131 – 
Centro; Supermercado Mago 

- Rua Dona Laurinda, 449 
– Centro; IOM Instituto 
Odontológico - Rua Prof. 
Raul Brasil, 66 – Centro; 

Condomínio Alpes de Guara-
rema - Estrada Municipal Dr. 
Hércules Campagnoli, km 
3 - Fazenda Paião; Condo-
mínio Ponte da Pedra - Rua 
Walter Ancilloti - Fazenda 
Paião; Farmácia Drogarema 

- Unidade 03 - Rua Dona 
Laurinda, 363; Farmácia 
Ultrafarma - Rua 19 de 
Setembro, 14 – Centro; 
Farmácia Mais Saúde Phar-
ma - Rua Dona Laurinda, 
40 - Centro, Guararema.

Inverno Solidário
A Campanha Inverno So-

lidário 2021 em Guararema 
é uma iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade do 
município para auxiliar 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade a enfrentar 
os períodos de frio, tão 
comuns nesta época do ano.  

Durante a campanha, o 
recolhimento dos cobertores 
novos ocorre pela dispo-
nibilização de caixas em 
estabelecimentos parceiros 
da ação social.

Ferro-velho é interditado 
pela GCM em Calmon Viana

O Departamento de 
Fiscalização de Posturas 
interditou na tarde desta 
terça-feira passada, o ferro-

-velho localizado próximo 
à Praça da Igreja Matriz 
Nossa Senhora de Fátima, 
no bairro de Calmon Viana. 
A ação contou com o apoio 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e a presença da se-
cretária Marlene Sant’Anna.

O estabelecimento foi 
flagrado na segunda-feira 
efetuando a compra de 
uma placa de sinalização 
que havia acabado de ser 
furtada por um homem 
na praça da igreja. Além 
disso, o proprietário não 
apresentou a documentação 
necessária e não possui o 
Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB).

Após o flagrante, o pro-
prietário do ferro-velho 
foi preso pela GCM por 
receptação, assim como o 
homem, por furto e danos 
ao patrimônio público. A 
GCM e o Departamento de 

Poá

Fiscalização de Posturas, 
em conjunto com a PM, 
seguirão com as ações de 
fiscalização nos ferros-velhos 
do município, com o obje-
tivo de coibir este tipo de 
crime na cidade.

“Que esse ferro-velho sirva 
de exemplo para os demais, 
pois estava atuando sem os 

documentos necessários e 
ainda comprando material 
furtado ou sem documentação 
que comprove procedência 
da mercadoria. Se identifi-
carmos outros ferros-velhos 
com irregularidades, também 
serão interditados”, afirmou 
a secretária de Segurança 
Urbana, Marlene Sant’Anna.

Proprietário do espaço foi preso por receptação

Tatiane Santos/Secom Poá

Trecho do córrego Tucunduva 
recebe obras de revitalização

Iniciativa tem parceria com a Sabesp e também visa conscientizar a população sobre as questões ambientais

POÁ

A Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos Na-
turais e Serviços Urbanos 
de Poá realizou na manhã 
da terça-feira passada uma 
ação de revitalização do 
primeiro trecho do córrego 
Tucunduva, localizado na 
região central, em parceria 
com a Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo. A ação faz 
parte do programa Junho 
Mais Verde, que tem como 
objetivo conscientizar as 
pessoas sobre a importân-
cia de cuidar das questões 
ambientais.

A ação também faz parte 
do programa de Gover-
nança Colaborativa, que 
visa a retirada de ligações 
clandestinas de esgoto do 
córrego Tucunduva e consiste 
no plantio de flores pela 
extensão do referido trecho, 
de forma intercalada, além 
da implantação de espelhos 
com a escrita “Quem mais 
pode ajudar a despoluir o 
Rio Tietê?”.

“Fizemos apenas o pri-
meiro trecho do córrego, 
mas queremos realizar essa 
ação em todo o Tucunduva, 
pois além de deixar o local 
muito mais bonito, também 
conscientiza as pessoas 
sobre a importância de não 
poluir o córrego”, afirmou 
a secretária de Meio Am-
biente, Claudete Canada.

De acordo com o re-
presentante da Sabesp, o 
técnico de Saneamento, 
Agnaldo José dos Santos, 
a Companhia busca par-
ceria com prefeituras com 
o objetivo de preservar 
o meio ambiente. “Essa 
conscientização é necessária 
para chamar a atenção da 
população para as questões 
ambientais, como a pre-
servação da limpeza dos 
córregos, por exemplo”, 
destacou.

Governança
O programa Governança 

Colaborativa é uma parce-
ria entre a Prefeitura e a 

Sabesp e tem como objetivo 
promover a limpeza do 
córrego, com a retirada das 
impurezas que chegam por 
meio de despejo irregular 

de esgoto. “Existem muitas 
residências que não estão 
incluídas na rede da Sabesp, 
por isso haverá uma ação da 
companhia e da prefeitura, 

por meio de comunicados, 
para informar sobre a neces-
sidade da regularização do 
sistema de esgoto”, explicou 
a secretária.

Em Poá, esse programa 
recebeu o nome de Córrego 
Vivo e tem como princi-
pais ações a regularização 
de fontes de poluição por 
lançamentos clandestinos 
de esgotos nas galerias de 
águas pluviais ou direta-
mente nos cursos d’água não 
canalizados. A Sabesp é a 
responsável pelo mapeamento, 
inspeção e manutenção de 
redes coletoras, bem como 
a execução das obras de 
remanejamento, ligações, 
interligações e prolonga-
mento de redes coletoras, 
além do monitoramento da 
qualidade das águas.

Projeto também busca acabar com as ligações clandestinas que existem no local

 Ronaldo Andrade/Secom Poá

Essa 
conscientização é 
necessária para 
chamar a atenção 
da população
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ACE participará arrecadação de 
cupons para construir creche

A Associação Comercial e 
Empresarial (ACE) de Suzano 
firmou em 25 de junho uma 
parceria com o Instituto Virtutis 
para auxiliar na campanha de 
coleta de cupons fiscais que 
serão revertidos em fundos 
para a construção da Creche 
São Francisco, no Jardim 
Varan. A expectativa é que 
haja boa adesão ao projeto, 
o que viabilizará o início e 
conclusão das obras.

Após uma ação bem-sucedida 
realizada na comunidade em 
que o Instituto está localizado, 
o padre Luis Alberto Hidalgo 
decidiu expandir a arrecada-
ção para outros pontos de 
Suzano. A parceria com a 
ACE visa aumentar o número 
de doações mensais, o que 
garante que novos projetos 
sairão do papel e irão trazer 
grandes melhorias à cidade.

O presidente da ACE Su-
zano, Fernando Fernandes, 
afirma que está em contato 
com empreendedores locais 
que tenham interesse em se 
tornar um ponto de entrega das 

Jardim Varan

notas fiscais. “Com a expansão 
dos locais de coleta, o fluxo 
de doações será constante 
e tende a aumentar com o 
passar dos meses”, apontou.

Além dos cupons fiscais, 
o Instituto Virtutis também 
recebe doações em dinheiro. 
Pelo site institutovirtutis.
com.br/doacao, é possível 
realizar o pagamento via 
PagSeguro e é possível fazer 
transferências via ‘Pix’, com 
a chave 10929544000196. 

“Acolhemos outras formas 
de doação, assim, mesmo 
quem não puder contribuir 
com as notas fiscais, pode 
participar”, destacou.

Estima-se que a creche 
beneficiará cerca de 250 
crianças da região, além de 
gerar 13 empregos diretos 
para a comunidade, além 
dos indiretos.

O padre Luis Hidalgo 
afirmou que a campanha 
será permanente, pois além 
do financiamento da creche 
São Francisco, no futuro os 
valores arrecadados serão 

injetados em outros trabalhos 
desenvolvidos pelo Instituto 
Virtutis. “Nosso foco hoje é 
a construção da creche, mas 
penso em novos projetos 
para o futuro, como a fun-
dação de uma escola para 
os anos iniciais do ensino 
fundamental”.

Para Fernandes, ações 
sociais desse tipo são muito 
importantes e fortalecem 
a solidariedade. “Estamos 
sempre apoiando iniciati-
vas que visam o bem-estar 
da comunidade suzanense. 
Para nós, é uma honra e um 
orgulho estar empenhado 
nesta causa”, finalizou.

Para contribuir com a cam-
panha, basta colocar as notas 
fiscais na caixa disponível na 
sede da ACE Suzano, na rua 
Presidente Rodrigues Alves, 
n° 157, Vila Centenário. Os 
empresários que desejam 
aderir a campanha devem 
entrar em contato com a 
associação pelos telefones 
4744-8400 ou 9 6665-8471 
para fazer a retirada da urna.

Estupros crescem 48% em maio 
na comparação com ano passado

De acordo com a SSP, 189 casos foram registrados em maio passado, sendo que em 2020 foram 137 registros

ESTATÍSTICAS

Os casos de estupro nas 
cinco cidades mais populosas 
do Alto Tietê denunciados 
no mês de maio aumenta-
ram no comparativo com 
as ocorrências de maio do 
ano passado. O último le-
vantamento da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
apontou um acréscimo de 48% 
na quantidade de estupros 
entre estes dois períodos.

Em  maio passado, nas 
delegacias de Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Suzano, 
Ferraz de Vasconcelos e 
Poá houve um total de 189 
estupros denunciados. Por 
outro lado, há um ano, a 
Secretaria Estadual de Se-
gurança registrou 127 casos.

O crime está previsto no 
Código Penal e foi instituído 
no dia 7 de dezembro de 
1940, na lei nº 2.848. “Cons-
tranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou 
a praticar ou permitir que 

com ele se pratique outro 
ato libidinoso é considerado 
estupro”, define a lei.

Participa da mesma pena 
quem pratica essas ações 
com alguém que, por en-
fermidade ou deficiência 
mental, não tem o neces-
sário discernimento para a 
prática do ato, ou que, por 
qualquer outra causa, não 
pode oferecer resistência, 
sendo enquadrado no crime 
de estupro de vulnerável.

Em Suzano, os estupros 
aumentaram de 32 para 40 
de maio do ano anterior 
para maio deste ano, um 
acréscimo de 25%. Em Mogi, 
a elevação nos casos foi de 
69%, passando de 33 para 
56 de um período ao outro.

Nas cidades de Itaquá e 
Ferraz, foram denunciados 
em maio deste ano 55 e 22 
estupros, respectivamente. 
No mesmo período de 2020 
houveram 41 e 9 casos em 
ambas as cidades, sucessi-
vamente, um aumento de 
43% e 144%.

Percentualmente, os estu-
pros em Poá cresceram em 
33%, passando de 12 para 
16 em maio de 2020 e no 
último mês.

Com exceção de Poá e 

Itaquá, os casos de lesão 
corporal dolosa, cometidos 
intencionalmente, também 
cresceram neste mesmo 
período. O está inserido no 
capítulo dos crimes contra 

a vida, no artigo 129 do 
Código Penal, que pune a 
conduta de alguém ofender a 
integridade física ou a saúde 
de outra pessoa.

O mencionado artigo prevê 

quatro formas de lesão cor-
poral: lesão leve, grave, gra-
víssima e seguida de morte. 
Enquanto ocorreram 255 
crimes deste em maio de 
2020 em Mogi, no mesmo 
mês deste ano o total foi de 
347, 36% a mais.

Em Suzano e Ferraz, no 
ano passado a Secretaria 
Estadual de Segurança somou 
291 e 150 lesões corporais 
dolosas, sendo que no mês 
passado houveram 332 e 
169, respectivamente. Ou 
seja, mais 14% e 12% nas 
duas cidades.

Roubo de cargas
Em três das cinco cida-

des com maior número 
populacional, Mogi, Itaquá 
e Suzano, está registrado 
aumentos de 85%, 12% e 
72%, respectivamente nos 
crimes de roubo de cargas. 
No município mogiano, 
estes roubos passaram de 
7 para 13; em Itaquá de 32 
para 33 e em Suzano, de 
17 para 30.

Thamires Marcelino

Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano é uma das especializadas da região

Divulgação

Suzano reforça sinalização 
em 50 vias durante junho

A Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade 
Urbano promoveu uma série 
de trabalhos ao longo do mês 
de junho em Suzano, benefi-
ciando pelo menos 50 vias em 
toda a cidade. As localidades 
passaram por serviços de si-
nalização horizontal e vertical, 
além de receber a revitaliza-
ção em abrigos de ônibus 
e rampas de acessibilidade. 
As intervenções garantem 
mais segurança a pedestres 
e motoristas que trafegam 
pelas vias do município.

Entre as principais ativida-
des pelas equipes de trânsito 
está a implantação e reforço 
da sinalização horizontal em 
pontos estratégicos da cidade. 
Só na região central, as me-
lhorias chegaram para mais 
de 20 vias, contemplando 
as ruas Baruel, Rui Barbosa, 
Nair Ferreira Martins, Abdo 
Rachid, Doutor Felício de 
Camargo, Sebastião Luís, Major 
Pinheiro Froes, Tiradentes e 
Otávio Miguel da Silva, bem 
como a avenida Paulo Portela.

Trânsito

Os trabalhos ainda alcançaram 
vias importantes dos bairros 
Jardim Santa Helena, Vila 
Urupês, Vila Amorim, Parque 
Suzano, Parque Residencial 
Casa Branca, Parque Santa 
Rosa, Jardim Lazzareschi, 
Jardim Novo Colorado, Jardim 
das Flores, Jardim Nazaré e 
Vila Monte Sion.

Já na região norte, a sinali-
zação foi reforçada no Jardim 
São Bernardino e Sesc, além 
da estrada Portão do Honda, 
que passa por bairros como 
Jardim Revista e Jardim Al-
terópolis. Em Palmeiras, a 
ação contemplou o Jardim 
Belém, Vila Ipelândia, Jardim 
Aeródromo Internacional, 
Jardim São Luís e Recanto 
São José, incluindo a estrada 
do Koyama, que é uma das 
principais vias da região. 

Quanto à sinalização, com a 
instalação de novas placas de 
trânsito, as equipes atuaram 
nas ruas Amélia Guerra (Vila 
Amorim), Regina Cabalau 
Mendonça  (Parque Santa 
Rosa), Luís Cavalcante de 

Araújo (Vila Urupês), As-
sembleia de Deus (Jardim 
Colorado), Nhonhô de Lima 
(Recanto São José) e Thadeu 
José de Moraes (Vila Urupês), 
além das avenidas Sebastião 
de Lima Franco (Vila Real 
Santista) e Francisco Marengo 
(Jardim Dona Benta) e as 
estradas Caxangá (Jardim 
Caxangá) e dos Fernandes, 
no cruzamento com a rua 
Roque Eroles (Jardim Casa 
Branca).

De acordo com o chefe da 
Pasta, Claudinei Valdemar 
Galo, a secretaria busca sempre 
priorizar esse tipo de trabalho 
no horário noturno ou aos 
finais de semana,. “Aprovei-
tamos esses intervalos para 
trabalhar e deixar a cidade 
em ordem, principalmente 
na região central, onde o 
fluxo do trânsito é intenso 
durante o dia. Nos bairros, 
conseguimos manter equipes 
diariamente em atuação para 
serviços de manutenção da 
sinalização e outras atividades 
necessárias”, explicou.
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Consumo de hortaliças pode 
ser beneficiado pelo inverno

De acordo com presidente do sindicato rural, espécie se desenvolve melhor nas temperaturas mais baixas

ALIMENTAÇÃO

O perfil no consumo de 
hortaliças muda e se torna 
mais diversificado com a 
chegada do inverno, pos-
sibilitando que as famílias 
comprem estes alimentos 
de maneira mais variada 
do que em outras estações. 
Isso ocorre porque durante 
o frio, grande parte das 
hortaliças, principalmente 
as folhas, se desenvolvem 
e crescem mais.

Esta foi a explicação do 
presidente do Sindicato Rural 
de Mogi das Cruzes, Gildo 
Saito, na tarde de quinta-

-feira. No inverno, algumas 
plantações de alimentos que 
necessitam do calor para 
amadurecer devem passar 
por este processo natural-
mente de uma forma mais 
lenta, como o morango e a 
nêspera. No entanto, com a 
maior parte das hortaliças 
acontece o contrário.

“Por este motivo, é co-
mum que nesta estação os 

consumidores levem apenas 
um pé de alface grande, por 
exemplo, enquanto com-
pravam o dobro durante 
o verão. Assim, há espaço 
para que eles comprem 
outras hortaliças, tornando 

a alimentação mais variada”, 
explicou Saito.

Apesar das baixas tem-
peraturas, ainda não há 
grandes prejuízos notados 
pelo Sindicato Rural de 
Mogi. Apenas nos bairros 

Conjunto Santo Ângelo e 
Jundiapeba alguns produ-
tores perderam alguns pés 
de alface em decorrência do 
frio, já que essa região de 
Mogi tende a sofrer mais 
prejuízos.

“Em toda a cidade nós 
ainda não observamos 
muitas complicações pelo 
frio, apenas nestes bairros. 
A situação passa a ficar 
preocupante quando as 
temperaturas atingem 3ºC 

ou 4ºC, quando surge a 
geada negra”, apontou o 
presidente do Sindicato 
Rural.

A geada que se forma 
em toda a superfície das 
folhas e caules, ainda de 
acordo com ele, queima 
as plantas fazendo com 
que os produtores percam 
quantidades consideráveis de 
hortaliças. As informações 
divulgadas nesta semana 
pelo Climatempo, apontaram 
que o Alto Tietê terá como 
temperatura mais baixa até 
hoje os 5ºC.

Já as máximas devem variar 
e alcançar até os 23ºC, até o 
próximo domingo na região. 
Há dois dias, a madrugada 
da última quarta-feira foi 
considerada a mais fria 
dos últimos 5 anos com 
os termômetros marcando 
6,3ºC às 4 horas no Mirante 
de Santana, onde é feita a 
medição oficial pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet), na zona norte da 
capital paulista.

Thamires Marcelino

Como exemplo, nos casos das alfaces, produto pode dobrar de tamanho nesta época do ano em Mogi das Cruzes

 Daniel Carvalho/Mogi News

Semae intensifica ações 
de caça-vazamentos 

Com os alertas de estiagem 
e escassez hídrica emitidos por 
órgãos nacionais de meteoro-
logia, com previsão de poucas 
chuvas para os próximos 
meses, o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
de Mogi das Cruzes segue 
intensificando as ações de 
caça-vazamentos para reduzir 
perdas de água, por meio do 
geofonamento, que identifica 
vazamentos que ainda não 
afloraram à superfície, mas 
permanece embaixo da terra. 
A verificação é feita nas redes e 
ramais (tubulações que ligam a 
rede de distribuição da rua aos 
imóveis), com equipamentos 
mecânicos e eletrônicos que 
detectam ruídos.

Com o uso desta técnica, a 
autarquia aumentou sua eficácia 
no combate aos vazamentos 
com um acréscimo de mais 
de 40% na média mensal de 
manutenções. No ano passado, 
foram realizados 667 reparos 
por mês, em média. De janeiro 
a maio de 2021, o número 
subiu para 944.

Desperdício de água

Isso não significa que o 
número de vazamentos seja 
maior do que antes. Este 
aumento é resultado da in-
tensificação do geofonamento, 
que permite a localização de 
vazamentos não-visíveis e a 
rápida solução do problema.

De 1º de janeiro a 31 de 
maio de 2021, o Semae já 
inspecionou 366 quilômetros 
de tubulações com o uso de 
geofones. Somente no mês 
de maio a autarquia conse-
guiu identificar mais de 150 

vazamentos antes mesmo que 
se tornassem visíveis.

Vazamentos não visíveis 
ocasionam desperdício de 
água e transtornos aos mo-
radores, já que reduzem a 
pressão nas redes, podendo 
causar até desabastecimento. A 
metodologia do geofonamento 
aprimora atuação das equipes, 
ao agilizar manutenções pre-
ventivas e corretivas.

Outra ação no combate ao 
desperdício é a substituição 
de ramais, em vez do reparo.

Geofonamento agiliza manutenção preventiva e corretiva

Divulgação/Semae

Prefeitura inicia obras 
de abastecimento de água

Dando continuidade aos 
investimentos para melhorias 
na distribuição de água na 
cidade, o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
avança com as obras de seto-
rização da região leste com o 
início, na próxima segunda-

-feira, da implantação de uma 
nova tubulação na avenida 
Lothar Waldemar Hoehne 
(via Perimetral), entre a Ponte 
Grande e o Jardim Maricá. É 
uma obra importante para 
aumentar a disponibilidade 
de água e controle da pressão 
para aquela região da cidade, 
que além do Jardim Maricá e 
Ponte Grande, inclui bairros 
como Bella Cittá, Jardim Aracy, 
Itapety e Vila Oroxó.

Outro objetivo é colocar 
em operação os dois novos 
reservatórios instalados na Vila 
Oroxó, com capacidade para 
2 milhões de litros de água 
cada um. Além de melhorar o 
atendimento na região, essas 
estruturas proporcionarão uma 
reserva estratégica de abaste-
cimento, diante do cenário de 

escassez de chuvas e possível 
crise hídrica nos próximos 
meses – o Sistema Nacional 
de Meteorologia (SNM), do 
governo federal, emitiu um 
alerta de emergência hídrica 
para a região que abrange o 
Estado de São Paulo, devido à 
previsão de chuvas abaixo da 
média no período de junho 
a setembro.

“Para aumentar a segurança 
do abastecimento público, o 
Semae avança com as obras 
na Perimetral, no trecho en-
tre a Ponte Grande e Jardim 
Maricá. Este trabalho inclui 
o assentamento de uma nova 
tubulação, obras de setorização 
e instalação de instrumentos 
para controle de pressão e 
vazão, como parte de nossas 
ações para redução de perdas”, 
explicou Wagner de Carvalho 
Moraes, da Divisão de Distri-
buição de Água da autarquia.

A previsão é de que a obra, 
que é de grande porte, seja 
realizada em aproximada-
mente três meses. Haverá 
sinalização para segurança de 

motoristas, pedestres, ciclistas 
e motociclistas.

“Esse tipo de obra, pelo 
porte e extensão, pode gerar 
alguns transtornos temporá-
rios, como barulho, poeira 
e congestionamentos. Mas 
solicitamos a compreensão 
da população durante este 
período, pois, superada a 
fase de implantação, todos 
poderemos usufruir de um 
sistema de abastecimento 
mais eficiente”, destacou o 
diretor-geral adjunto do Semae, 
Michel Reche Beraldo.

O ponto de partida para a 
obra é encontro da avenida 
Lothar Waldemar Hoehne 
e a rua José Meloni, onde a 
Prefeitura fará as intervenções 
no sistema viário.

Setorização
A setorização é a divisão de 

uma grande área de distribuição 
em sistemas menores para 
aperfeiçoar o fornecimento 
de água e o gerenciamento de 
pressão, agilizar manutenções 
e diminuir perdas.

Perimetral
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Programa de geração
de renda é referência

O Programa Acessuas - Pro-
grama de Trabalho e Renda, 
desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
tem se tornado referência para 
outros municípios. Depois 
de conhecer a experiência 
mogiana, a gestora estadual do 
Programa Acessuas Trabalho, 
Fátima Justo Cortella, tem 
indicado Mogi das Cruzes 
como exemplo de sucesso e 
promovido oficinas e capaci-
tações para outros gestores. 

O Programa Acessuas é 
uma iniciativa para geração 
de emprego e renda. Em Mogi 
das Cruzes, promove cursos 
de capacitação para emprego 
e geração de renda, parcerias 
e outras ações com foco em 
públicos mais vulneráveis 
como jovens em busca do 
primeiro emprego, mulheres 
que precisam contribuir com 
a renda familiar ou novas 
oportunidades.

“A equipe do Acessuas tem 
socializado suas experiências 
na temática do trabalho e 
economia solidária com vários 

Mogi

outros municípios, entrando 
em destaque no cenário es-
tadual”, afirmou a secretária 
municipal de Assistência 
Social, Celeste Xavier. 

Durante esse período 
foram realizadas algumas 
capacitações e oficinas para 
outros municípios como 
Jaboticabal, que abordou 
o tema economia solidária; 
Jacareí, que participou de 
uma capacitação sobre o 
Programa Acessuas Trabalho; 
e Piraí, no Rio de Janeiro, que 
também buscou referências 

sobre o atendimento com a 
população em situação de rua. 

“Tem sido muito gratificante 
poder compartilhar nossas 
ações com outros gestores, 
sobretudo nesse período 
de pandemia, quando as 
dificuldades para a geração 
de emprego e renda se torna-
ram ainda mais acentuadas”, 
avaliou a coordenadora do 
Programa Conduz, Vera Suzart.

Foi realizada, ainda, uma 
oficina sobre o Sistema SIS 
Acessuas, estiveram presentes 
cerca de 40 municípios.

Oficinas e capacitações são realizadas à distância

Divulgação

Ação fará testagem gratuita 
de profissionais do comércio

Atividade começa amanhã na praça Oswaldo Cruz, no centro, e será estendida para Cezar de Souza e Braz Cubas

COVID-19

Dentro do trabalho da 
Caravana Mogi contra a 
Covid-19, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes inicia ama-
nhã uma ação de testagem 
rápida e gratuita dos pro-
fissionais do comércio. O 
trabalho será feito na praça 
Oswaldo Cruz, no centro, 
em um espaço específico 
para o atendimento a este 
público, e é parte das ações 
da administração municipal 
em apoio ao setor. O traba-
lho de testagem vem sendo 
realizado pelo município 
desde a semana passada, 
com ações em Jundiapeba.

A iniciativa tem parceria 
das Secretarias Municipais de 
Desenvolvimento Econômico 
e da Saúde com a Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC), com o Sindicato do 
Comércio Varejista de Mogi 
das Cruzes e Região (Sinco-
mercio) e com o Sindicato 
dos Empregados do Comércio 
(Sincomerciarios), no projeto 
Comércio Seguro. Na região 
central, a ação será realizada 

até quinta-feira e entre os 
dias 12 e 16 de julho.

Podem participar os comer-
ciantes que ainda não foram 
vacinados e funcionários do 
comércio e dos supermercados. 
Para a realização do teste, será 
necessário cadastramento, 
que será feito a partir de um 
link a ser disparado pelas 
entidades representantes do 
setor aos responsáveis pelos 
comércios e supermercados.

“O cadastro dos profissio-
nais e sua testagem integram 
uma série de ações da Pre-
feitura junto às entidades 
e comerciantes visando o 
cuidado com os negócios 
e a preservação da saúde e 
da segurança sanitária tanto 
de quem trabalha no setor, 
quanto dos consumidores”, 
afirmou o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico, Gabriel Bastianelli.

Após o centro, a ação será 
levada para outras regiões da 
cidade. Em Cezar Souza, o 
trabalho será do dia 19 a 23 
de julho; em Braz Cubas, de 

26 a 30 julho; enquanto na 
rua Thuller o período será 
de 2 a 6 de agosto. Por fim, 
o distrito de Jundiapeba terá 
a testagem entre 9 e 13 do 
mês que vem.

Os interessados devem 

comparecer munidos de 
comprovante de endereço 
em Mogi, RG ou documento 
com foto e Cartão SUS.

Jundiapeba
O trabalho no distrito de 

Jundiapeba foi realizado entre 
os dias 22 e 30 de junho. 
No total, foram aplicados 
2,3 mil testes, com 8% dos 
resultados positivos, todos 
encaminhados para a Central 
de Monitoramento da Covid.

“Ao saber do resultado, a 
pessoa recebe as primeiras 
orientações sobre cuidados 
e necessidade de isolamen-
to. A partir daí, passa a ser 
monitorada com relação a 
eventuais sintomas e, sendo 
necessário, encaminhada ao 
serviço de saúde de referência”, 
explicou a enfermeira Gisele 
Menichelli, coordenadora 
da Saúde da Mulher e da 
Criança.

O exame realizado é do tipo 
Teste Rápido Antígeno, que 
realiza a detecção qualitativa 
de antígenos de Sars-CoV-2 
em amostras de swab cole-
tadas da nasofaringe e/ou 
orofaringe (nariz ou boca) 
e resultado em 20 minutos.

O objetivo da campanha 
é ampliar o monitoramento 
da Covid-19 na cidade e 
promover a busca ativa para 
oferecer tratamento rápido de 
acordo com cada necessida-
de. A Caravana Mogi contra 
a Covid-19 tem parceria 
com o Instituto Nacional de 
Tecnologia e Saúde (INTS).

Testes são do tipo PCR Antígeno, com resultado divulgado em 20 minutos

Divulgação/PMMC

Patrulha Ambiental é criada 
para atuar na preservação

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes lançou nesta semana a 
Patrulha Ambiental, da Guarda 
Civil Municipal (GCM). O novo 
grupamento atuará em uma 
parceria entre as Secretarias 
Municipais de Segurança e 
do Verde e Meio Ambiente, 
trabalhando principalmente 
na preservação das áreas de 
proteção ambiental.

O grupamento reúne quatro 
guardas municipais, que contam 
com um veículo específico, 
com tração 4x4 para circular 
em locais de mais difícil acesso. 
O trabalho será desenvolvido 
por meio de patrulhamento em 
áreas de proteção ambiental e 
de proteção permanente, além 
da verificação de denúncias 
apresentadas pela população.

“Esta é uma iniciativa inédita 
em Mogi das Cruzes para 
garantir a preservação da 
natureza, impedindo, por 
exemplo, ocupações irregu-
lares, desmatamento, entre 
outros crimes contra o meio 
ambiente”, destacou o prefeito 
Caio Cunha (Pode).

Meio ambiente

Os integrantes também estão 
passando por um treinamento 
específico para o trabalho de 
fiscalização ambiental. Ele terá 
68 horas destinadas a estudos 
teóricos das questões incidentes 
em solo, água, uso e ocupação, 
fauna, flora, Direito Penal e 
Processo Administrativo. Além 
disso, serão 20 horas práticas, 
com demonstrações exempli-
ficativas mais ocorrentes em 
termos de fiscalização.

A Patrulha Ambiental faz 

parte da estrutura da GCM. 
Além da Patrulha Rural, a 
corporação também conta com 
a Ronda Ostensiva Municipal 
(ROMU), a Patrulha Maria 
da Penha, a Ronda Escolar 
e as Rondas Ostensivas com 
Motocicletas (ROMO), além 
das viaturas de patrulhamento.

Denúncias podem ser feitas 
por meio do telefone 153, da 
Central Integrada de Emergên-
cias Públicas (CIemp), que 
funciona 24 horas por dia.

Grupamento tem veículo para locais de difícil acesso

Divulgação/PMMC
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3/arc. 4/dorê — vate. 5/boiar — merci. 6/aimoré — prouni. 11/desembarque.

Pare um pouco e 
reflita na sua vida. 
Pense nas coisas 
boas que estão 
acontecendo nela e 
esqueça tudo o que é 
mau.

Às vezes precisamos 
contrariar as energias 
negativas que 
surgem nos nossos 
pensamentos, e a 
melhor forma de fazer 
é meditando em tudo 
que nos faz sorrir.

Relembre momentos 
maravilhosos que 

MOMENTO
especial

Vale a pena sermos positivos

*Maria Rosa Mieko
Educadora

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

ANIVERSARIANTES: VERANICE CAMPOS DA CRUZ GON-

ÇALVES

DIA 05/07: MARIALICE DELA PLATA E HUGO BATALHA DOS 

SANTOS

Feliz aniversário! Que Deus te abençoe no seu aniversário.

Existe um mundo mágico fora da sua 
zona de conforto.”

 cultura@jornaldat.com.br

já viveu, as pessoas 
importantes que 
tem ao seu lado e os 
sonhos que ainda tem 
para concretizar.

A vida vale muito a 
pena se a encararmos 
de uma maneira 
positiva.

Crianças Canhotas

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Algumas curiosidades e entenda melhor como auxiliá-las 
em seu desenvolvimento.
Nos canhotos, o hemisfério dominante do cérebro é o 
direito, isso faz com que eles trabalhem melhor com 
o lado esquerdo do seu corpo. As crianças canhotas 
normalmente possuem uma maior capacidade criativa, 
pois, seu hemisfério direito (o da criatividade, inspiração 
e habilidade artística) é mais estimulado e ativo. É 
muito importante que os pais tenham paciência durante 
a fase em que a criança canhota aprende a escrever, 
sendo necessária uma atenção à sua aprendizagem 
e desenvolvimento, porque tanto na escola como em 
atividades extracurriculares é muito comum que o lado 
direito seja mais estimulado que o esquerdo.
Pequenas e diárias tarefas podem se mostrar um pouco 
mais complicadas do que o normal, como recortar, 
usar o mouse e utensílios domésticos. No mundo 
ocidental, escrevemos da esquerda para a direita, o que 
para os canhotos signifi ca que sua mão irá cobrir algo 
recém-escrito, podendo fazer com que as palavras se 
transformem em borrões, para crianças que são novas ou 
ainda estão aprendendo essa tarefa será um pouco mais 
trabalhosa. 
A principal informação é que a criança canhota deve se 
sentir totalmente à vontade e confortável, nunca sendo 
forçada a usar a mão direita para algo que não lhe pareça 
natural e que seja mais difícil.  
Mais detalhes: gruporabbit.com.br/interativomogi
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Tricolor quer superar crise do 
ataque diante do Bragantino

Equipe do Morumbi vai encarar o líder do campeonato e precisa melhorar o desempenho do setor ofensivo

BRASILEIRÃO

Dono do pior ataque do 
Campeonato Brasileiro ao 
lado de Sport, Grêmio e 
Cuiabá, com apenas quatro 
gols marcados, o São Paulo 
busca resolver a crise do 
setor ofensivo diante do 
Red Bull Bragantino, líder 
da competição, no Morumbi, 
hoje, às 18h15.

A falta de pontaria é um dos 
fatores do início desastroso: 
o time de Crespo ainda não 
venceu no torneio (cinco 
empates e três derrotas) e, 
por isso, está na zona de 
rebaixamento. Dos 24 pontos 
em disputa, apenas cinco 
foram conquistados.

Com oito jogos disputados, 
o time de Morumbi tem a 
média de um gol a cada duas 
partidas. O desempenho re-
presenta uma queda brusca 
em relação ao Campeonato 
Paulista, quando a equipe 

Técnico Hernán Crespo continua afastado por Covid-19

conquistou o título com o 
melhor ataque (38 gols) contra 
21 do vice-campeão Palmeiras. 
“São situações que estamos 
vivendo e trabalhamos para 
melhorar isso”, resumiu o 
auxiliar Juan Branda após o 
empate diante do Corinthians.

Um dos exemplos dessa 
queda de rendimento é o 

atacante Pablo. Artilheiro 
da equipe em 2021 com 
nove gols, Pablo perdeu o 
lugar na equipe titular para 
Eder. No empate diante do 
Corinthians, Vitor Bueno 
foi a opção para o segundo 
tempo.

Diante do Bragantino, a 
comissão técnica deve apostar 

em Eder. Recuperado de 
problemas físicos e embalado 
por cinco jogos como titular, 
o atacante marcou contra a 
Chapecoense e teve partici-
pação direta no gol anotado 
contra o Ceará - a arbitragem 
assinalou como contra de 
Gabriel Dias. Outra opção 
deve ser Emiliano Rigoni. 

Depois de um início pro-
missor, com um gol e duas 
assistências nos primeiros 
quatro jogos, o argentino 
entrou no segundo tempo 
nas últimas duas partidas 
por fadiga muscular.

Entre as opções ofensivas 
correm por fora João Rojas, 
que não saiu do banco nos 
últimos dois jogos (Ceará e 
Corinthians), e Vitor Bueno, 
que não marcou nos últimos 
dois meses. O último gol foi 
em 25 de maio, na vitória 
por 3 a 0 sobre o Sporting 
Cristal, pela Libertadores. 
Principal nome do ataque 
em 2020, Luciano está fora 
por lesão no músculo pos-
terior da coxa esquerda. Ele 
deve retornar aos treinos na 
próxima semana.

Será o terceiro jogo seguido 
sem o técnico Hernán Crespo, 
diagnosticado com Covid-19. 
O argentino usou suas redes 
sociais para informar que 

retorna ao comando da equipe 
amanhã. “Eu me encontro 
muito bem, sem sintomas 
e cumprindo com o isola-
mento e a quarentena que 
os médicos me indicaram. 
Na segunda-feira (amanhã)
terei alta e poderei voltar a 
trabalhar e retomar minhas 
atividades com muita vontade 
e o compromisso de sempre”, 
escreveu o treinador.

O São Paulo terá pela frente 
o líder do Brasileirão e único 
invicto do torneio. Mesmo 
com o desfalque do zagueiro 
Léo Ortiz, convocado para 
a disputa da Copa América, 
o Bragantino sofreu só um 
gol nos últimos três jogos.

“Sei que o São Paulo não 
vem em um melhor momento, 
mas é uma equipe de tradição 
gigantesca, com um treina-
dor que já conseguiu fazer 
um trabalho muito bom no 
primeiro semestre”, disse o 
técnico Maurício Barbieri.

Estadão Conteúdo
Divulgação

SÃO PAULO

Tiago Volpi, 
Bruno Alves, 
Miranda e 
Léo; 
Daniel Alves, 
Luan, 
Liziero, 
Benítez e 
Reinaldo; 
Rigoni e 
Eder. 
Técnico: 
Juan Branda 

BRAGANTINO

Cleiton; 
Aderlan, 
Natan, 
Fabrício Bruno e 
Edimar; 
Lucas Evangelista, 
Claudinho e 
Raul; 
Artur,
Ytalo e 
Helinho. 
Técnico: 
Maurício Barbieri.

SÃO PAULO 
BRAGANTINO 

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).
HORÁRIO - 18h15.
LOCAL - Morumbi.

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

Unidos por um
inverno mais

solidário!

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

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

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br



autonewsDomingo, 4 de julho de 2021

portalnews.com.br10

Desde que a Honda CG 
começou a ser fabricada 
no Brasil, mais de 13 mi-
lhões de unidades do mo-
delo saíram das linhas de 
produção. Uma incompa-
rável história de sucesso.

Presente no país como 
importadora desde 1971, 
em cinco anos de Brasil a 
Honda percebeu que era 
possível efetivar aqui uma 
filosofia enraizada na em-
presa desde sua fundação: 
pensar globalmente, agir 
localmente.

Tal iniciativa resultou na 
fabricação da Honda CG 
125 pioneira e suas oito ge-
rações subsequentes, que 
entre si tem um invejável 
aspecto em comum: a CG 
sempre foi líder de merca-
do, a preferida entre todas 
as motocicletas vendidas 
no Brasil.

Constantemente aper-
feiçoada no decorrer de 
seus muitos anos de pro-
dução, colocar lado a lado 
a primeiríssima CG com a 
atual impressiona: a evolu-
ção tecnológica fica eviden-
te, mas surpreende ainda 
mais verificar que, na es-
sência, a fórmula original 
continua a mesma. 

As versões para 2022 con-
tinuam quatro. A CG 160 
Start traz novo design na 
moldura do painel de ins-
trumentos e na carenagem 
frontal, com três opções de 
cores. A CG 160 Fan e a CG 
Cargo também receberam 
nova moldura de painel, 
nova carenagem de farol e 
laterais do tanque redese-
nhadas interna e externa-
mente. Para a Cargo a op-
ção de cor é única, o branco, 
enquanto a para a Fan as 
opções de cores são três. 
O modelo mais prestigia-
do da família, a CG 160 Ti-
tan, recebeu também um 
novo moldura do painel, 
nova carenagem de farol 
e de laterais do tanque ex-
clusivas do modelo, além 
da rabeta com laterais re-
desenhadas. 

ÍNCONE

CG 2022 chega para continuar 
história de sucesso no Brasil
Desde o começo da produção, foram 13 milhões de unidades produzidas da motocicleta mais vendida do país

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 
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Fotos: Honda

As versões para 2022 continuam sendo quatro, segundo confirmou a marca japonesa, e todos trazem inovações tecnológicas

Motor segue tendo função estrutural e permanece inalterado, sendo comum a todas as versões

Quanto à parte ciclística, 
o chassi tipo Diamond de 
chapa estampada, no qual 
o motor tem função estru-
tural, permanece inaltera-
do e é comum a todas as 
versões da CG. A suspen-
são dianteira tipo SFF (Se-
parated Function Fork) faz 
par com a suspensão trasei-
ra bichoque, com amorte-
cedores de dupla ação re-
guláveis na carga da mola.

As Honda CG 2022 são 
dotadas do sistema CBS 

– Combined Braking Sys-
tem, sendo a CG 160 Start 
equipada de freio dianteiro 
e traseiro a tambor. Nas CG 
160 Cargo, Fan e CG 160 Ti-
tan, o freio na dianteira é a 
disco e o traseiro a tambor.

Características

O monocilindro 4 tem-
pos com sistema de coman-
do de válvula no cabeçote 
OHC (Over Head Camshaft) 
é comum às versões Car-
go, Fan e Titan. Tem exa-

tos 162,7 cm3, e gera a po-
tência máxima de 15,1 cv 
(etanol) e 14,9 cv (gasolina) 
a 8.000 rpm. O torque má-
ximo é de 1,54 kgf.m (eta-
nol) e 1,40 kgf.m (gasolina), 
a 7.000 rpm. O sistema de 
alimentação por injeção 
eletrônica PGM-FI incor-
pora a tecnologia FlexO-
ne (Fan e Titan), que admi-
te uso de etanol e gasolina 
em proporções diferentes. 
A CG 160 Start é ofereci-
da apenas em versão com 

motor exclusivamente ali-
mentado por gasolina, que 
preserva as mesmas carac-
terísticas de potência e tor-
que dos modelos FlexOne 
quando alimentados com 
este tipo de combustível.

O sistema de transmis-
são se vale de corrente tipo 
428, com coroa de 44 den-
tes e pinhão de 15 dentes. 
O câmbio tem cinco velo-
cidades e a embreagem de 
acionamento mecânico é 
do tipo multidisco em ba-
nho de óleo.

A suspensão dianteira 
é do tipo SFF (Separated 
Function Fork), com curso 
de 135 mm, cujo princípio 
de funcionamento é dar as 
bengalas direita e esquer-
da funções diferentes. Nas 
suspensões convencionais, 
ambas bengalas contam 
com molas e dispositivos 
hidráulicos dedicados ao 
amortecimento. No siste-
ma SFF, uma das bengalas 
é dedicada ao sistema hi-
dráulico, o amortecimento 
progressivo em compressão 
e extensão, enquanto ou-
tra bengala abriga a mola.

O sistema SFF equipa as 

Honda CG desde o modelo 
2018, a apresenta vantagens 
reconhecidas tais como a 
maior leveza do conjunto 
de suspensão dianteira, o 
que proporciona melhor di-
rigibilidade, funcionamen-
to mais preciso na absorção 
das irregularidades do ter-
reno e um menor número 
de componentes internos, 
além de maior durabilida-
de. O sistema de suspensão 
traseira, cujo curso é de 106 
mm, utiliza dois conjuntos 
amortecedor-mola de du-
pla ação, com possibilidade 
de regulagem na carga da 
mola em cinco posições, li-
gados à robusta balança de 
suspensão de aço.

Quanto aos freios, o sis-
tema CBS – Combined Bra-
king System –, é comum à 
todas as Honda CG 2022. Na 
CG 160 Start ambos freios 
são a tambor, com diâme-
tro de 130mm. Nas CG 160 
Cargo, Fan e Titan o dis-
co dianteiro de 240mm de 
diâmetro e cáliper de pis-
tão triplo de acionamento 
hidráulico, enquanto na 
traseira o tambor tem 130 
mm de diâmetro.

Nas versões intermediá-
rias, a profissional CG 160 
Cargo e a Honda CG 160 
Fan, o design teve como 
norte o equilíbrio, um real 
meio-termo entre a mar-
cante esportividade da mais 
elaborada CG 160 Titan e 
a essencial CG 160 Start.

Como é usual, para a CG 
160 Titan a Honda reser-
vou o design mais agres-
sivo e esportivo, em linha 
com tradição do modelo, 
que é a base da moto usa-
da na disputa da catego-
ria Honda Junior Cup do 
Campeonato Brasileiro de 
Superbike.

Tais diferenciações são 
coadjuvadas por opções de 
cores que reforçam o cará-
ter específico de cada uma 
das Honda CG 160 2022, 
dando-lhes personalida-
de individualizada, espe-
cífica e marcante.



autonews Domingo, 4 de julho de 2021

 portalnews.com.br

11

A futura picape da Che-
vrolet já tem nome confir-
mado: Nova Montana. O 
modelo está em desenvol-
vimento ao mesmo tempo 
em que a fábrica de São Cae-
tano do Sul inicia a primei-
ra etapa de preparação. O 
produto é parte integran-
te dos R$ 10 bilhões que a 
GM investe no país. 

“A GM acredita no Bra-
sil e por isso estamos reto-
mando os nossos investi-
mentos no país, mesmo em 
meio à pandemia. A fábrica 
de São Caetano do Sul irá 
receber novos robôs e fer-
ramentais com conceitos 
inovadores de manufatu-
ra, contando inclusive com 
equipamentos sem prece-
dentes na América do Sul 
para garantir resultados 
excelentes em seguran-
ça, qualidade e sustenta-
bilidade”, comentou Car-
los Zarlenga, presidente da 
GM América do Sul.

A Nova Montana irá es-
trear um conceito inédito 
de picape para a marca, 
que colocará o produto 
em um outro patamar, o 
se traduz para o consu-
midor em um automóvel 
de diferentes dimensões 

NOVA MONTANA

Nova picape da Chevrolet tem 
nome confirmado pela marca
Montana já era um nome de sucesso para este tipo de modelo, que começou baseado no antigo veículo Corsa

GM Media

Modelo de sucesso da GM, Montana começou a ser fabricada a partir do Corsa e depois usou o Agile como plataforma

Reprodução/Citroën

Devem ser trocados os airbags do motorista e do passageiro, informou a montadora francesa

e muito mais evoluído do 
ponto de vista arquitetôni-
co, com melhor dinâmica, 
eficiência e conteúdo. Um 
esboço do projeto está sen-
do mostrado pela primei-
ra vez ao mundo.

A Nova Montana será 
o próximo integrante da 
nova família de veículos 

globais da Chevrolet, já 
composta pelas atuais ge-
rações de Onix, Onix Plus 
e Tracker – todos referên-
cia em suas respectivas ca-
tegorias.

O futuro produto irá com-
plementar a linha de pica-
pes Chevrolet na região, 
ampliando a presença da 

marca no segmento e con-
tribuindo ainda para o for-
talecimento de outros pro-
dutos estratégicos para 
a empresa no mercado, 
como a S10.

Escolha do nome

A Chevrolet tem uma 
forte reputação global no 

segmento de picapes com 
modelos icônicos e reco-
nhecidos principalmente 
pela sua confiabilidade e 
poder de inovação. No Bra-
sil, a marca foi pioneira em 
vários aspectos e vem di-
tando tendências.

Isso desde a questão pro-
dutiva, com seus proces-

sos de nacionalização, até 
o fato de ter estabelecido 
inúmeras soluções, como 
a cabine dupla, que se tor-
nou preferência nos dias de 
hoje. Isto porque a Chevro-
let sempre visou diversifi-
car seu portfólio para an-
tecipar as transformações 
do mercado.

“A Nova Montana irá 
unir um nome já consagra-
do de picape com um veí-
culo de proporções inédi-
tas que chegará repleto de 
inovações, especialmente 
concebida para atender as 
atuais preferências do con-
sumidor”, explica Hermann 
Mahnke, diretor-executivo 
de Marketing da GM Amé-
rica do Sul.

Dando continuidade 
à campanha iniciada em 
janeiro de 2021, informa-
mos aos proprietários dos 
veículos Citroën Aircross 
e C3 Picasso, produzidos 
nos anos 2010 e 2011, sobre 
a necessidade de agendar 
em um concessionário Ci-
troën, de forma gratuita e 
preventiva, a substituição 
dos airbags frontais (con-
dutor e passageiro).

Esta operação é impres-
cindível para assegurar 
o correto funcionamen-
to desses componentes, 
pois em caso de colisão 
com intensidade suficien-
te para o acionamento do 
sistema de airbags, pode-
ria ocorrer a abertura in-
correta dos mesmos, com 
a projeção de fragmentos 
metálicos no interior do 
veículo. Tal fato pode oca-
sionar danos físicos e/ou 

Citroën convoca proprietários do Aircross e C3 Picasso
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materiais aos ocupantes 
do veículo, e, em casos ex-
tremos, o risco de morte.

Os serviços serão rea-
lizados mediante prévio 
agendamento de forma 
a evitar aglomeração, res-
peitando as orientações 
de segurança do Ministé-
rio da Saúde e os Decre-
tos que visam combater a 
disseminação da Covid-19 
em cada região. Por este 
motivo, é importante que 
o proprietário do veículo 
contate a concessionária 

de sua preferência para ser 
informado sobre a previ-
são do seu atendimento. O 
tempo estimado de repa-
ro é de aproximadamente 
uma hora.

Estão envolvidas nesta 
campanha 19.369 unidades 
do Aircross, com os núme-
ros de chassi não sequen-
ciais (últimos oito dígitos) 
de BB510370 a CB568366, 
e 3.756 unidades do C3 
Picasso, com os núme-
ros de chassi não sequen-
ciais (últimos oito dígitos) 
de AB539630 a CB569901.

Para consulta dos nú-
meros dos chassis envol-
vidos ou mais informações, 
o consumidor poderá en-
trar em contato através do 
Serviço de Atendimento 
ao Cliente Citroën, pelo 
telefone 0800-011-8088 ou 
consultar o website www.
citroen.com.br.

“A GM acredita no 
Brasil e por isso 
estamos retomando 
os nossos 
investimentos no 
país”

O tempo estimado 
de reparo é de 
aproximadamente 
uma hora
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Na quarta-feira que passou a sede do Lions Clube de Mogi das Cruzes 
Centro ficou movimentada em torno da Transmissão de Posse da nova 
diretoria do Clube de Serviços . Noite única em função dos desafios que o 
antigo presidente teve com a pandemia e que superou com maestria com 
o time que foi formado até aqui. Agora que está a frente da presidência 
é a querida Nádia Montes , a qual na oportunidade anunciou sua equipe 
para os trabalhos e ações que virão. Travo uma relação de amizade e de 
muito companheirismo com todos do Clube e sou sócio honorário . Aos 
companheiros leões meu apreço por tudo que fazem . Deixo registrado 
também que estar presente nesta oportunidade foi uma grande honra 
. Pude agradecer as orações pela minha vida na ocasião em que estava 
internado por Covid e assim deixei meu testemunho para todos . Desejo 
muito sucesso para Nádia e equipe e que Deus abençoe e dê saúde para 
que possam exercer as ações de Lions Clube. Servir é o lema . Sei o quanto 
as divulgações que fizemos contribuíram para perpetuar e mostrar os 
trabalhos deste clube . Premiações já foram colhidas em outros tempos 
através de nossas editorias . Com isso e por isso , sinto até aqui cumprida 
nossa missão e tenho certeza que novos projetos virão de forma rápida 
e com o profissionalismo costumeiro faremos a diferença e somaremos 
sempre . Boa sorte meus amigos queridos . Deus abençoe a todos !!!.

o Lions Mogi das Cruzes 
Meu Carinho com 

z

Francisco e Carol MolinaRenata e Nádia Montes

Kelly e Rosânia

Osny Garcez, Nádia e João Montes

Lucas, Edinamara e Otacílio, Thereza , Carol e Molina e o querido Gallo

Laércio e Gabriela

Venho aqui agradecer aos parceiros comerciais 
que sempre nos prestigiam . Conceituadas marcas 
sempre estiveram conosco apoiando, patrocinando e 
incentivando nosso trabalho seja na coluna,como nas 
festas que levaram até aqui nossa chancela . Breve 
e aos poucos percebemos que esta pandemia vai 
passar e para 2022 estarei voltando com os eventos 
maiúsculos que movimentam o Alto Tietê de forma 
única . A mídia digital ganhou o espaço e mostra sua 
força cada vez mais e muitos se reinventaram e assim 
mostram a que vieram. Tudo tem um porque e Deus 
sabe de tudo em nossas vidas . Então este recesso 
devido a pandemia nos trará mais fortes e experientes 
. Assim eu aprendi com a minha vitória sobre o Covid 
em 2020 e que em 2021 foi consolidada com muita 
determinação e tratamentos contínuos pós Covid. 
Agradeço ao Senhor pela minha vida e creio que um 
dos textos da bíblia que diz : “O choro pode durar 
uma noite, mas a alegria vem pela manhã” resume 
e enche de esperança a todos que acreditam e tem 
fé em dias melhores .
Aos meus habitués, seguidores, leitores , neste 2021 
completar a maioridade no colunismo social (21 anos)
é uma marca incrível e virão muito mais coisas boas 
por aí . Aguardem !!!!

Gratidão e Reconhecimento

Domingo

Gláucia Coutinho , João Marcondes 

, Marco Antônio Garcia. Alexsandro 

Barranco , Taís Queiroz

Segunda-feira

Theresa Boulos Godogredo, Célia 

de Carvalho Medeiros, Magali 

Salmeron Harada , Valéria Tavares, 

Adilson Santos

ANIVERSARIANTES
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