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Vacinação contra a Covid em 
idosos com mais de 80 anos 
começa amanhã em Suzano

Imunizações vão ocorrer em três pontos diferentes, entre as 9 e 17 horas; três mil pessoas devem ser vacinadas

IPTU

  Contribuintes podem pedir isenção do imposto. Cidades, página 3

A Secretaria de Saúde de Suza-
no vai dar início amanhã à imuni-
zação dos idosos com mais de 80 
anos, na campanha de vacinação 
contra o coronavírus. Para tanto, 
a Pasta disponibiliza três polos de 
atendimento, sendo um na área 
central, um na região norte e ou-
tro no distrito de Palmeiras. Serão 
exigidos documento original com 
foto e comprovante de endere-
ço. Ontem, 493 idosos com mais 
de 90 anos foram imunizados.  
Suzano, página 4

Oportunidade

Projeto oferece 
400 vagas 
 de emprego
Suzano, página 4

De acordo com o Executivo mu-
nicipal, débitos podem ser divididos 
em até 48 vezes. Cidades, página 3

Poá

DÍVIDA COM A 
PREFEITURA 
PODE SER  
PARCELADA

Até a última atualização da Prefeitura, 6.856 pessoas haviam sido vacinadas em Suzano

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO
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Educação

Itaquá solicita apoio do Estado 
para retomar aulas na cidade

Secretário de Estado da Educação, Rossielli Soares, 
esteve com prefeito Eduardo Boigues. Opinião, página 2
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O prefeito Eduardo Boigues (PP) recebeu, na manhã de ontem o secretário 
do Estado de Educação, Rossielli Soares, na Escola Estadual Vereador Durval 
Evaristo dos Santos. Também participou do encontro o secretário Municipal de 
Educação, Lucas Costa, o Lucas do Liceu e a dirigente de ensino Núbia Ferreira 
de Melo. Durante a agenda, o prefeito solicitou auxílio para retorno das aulas 
presenciais e para o programa de ampliação de salas em creches municipais.
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ITAQUÁ PEDE AUXÍLIO PARA RETOMAR AS AULAS

 �Sessão às 18 horas

O presidente da Câmara Municipal de 
Ferraz de Vasconcelos, Flavio Batista de 
Souza (Podemos), o Inha sinalizou  pu-
blicamente o desejo de a Casa de Leis 
voltar a realizar a sua sessão ordinária 
no horário regimental das 18 horas. De 
acordo com ele, o assunto deverá ser 
discutido nos próximos dias com o res-
tante da Mesa Diretora. Além disso, o 
presidente pretende também conversar 
com os próprios vereadores para definir 
o retorno ou não dos trabalhos ordiná-
rios para o horário tradicional.

 �Visita à ACE

O vereador Rogério Castilho (PSB) se 
reuniu anteontem com o presidente da 
Associação Comercial e Empresarial 
(ACE) de Suzano, Fernando Fernandes, 
e com o gerente comercial da entidade, 
Alvani Correa. O parlamentar explicou 
que atuará na Casa de Leis para apoiar 
iniciativas que contribuam com o de-
senvolvimento econômico de Suzano.

 �Xadrez em Ferraz

A equipe de xadrez de Ferraz de Vascon-
celos disputou, no fim de semana, um 

torneio internacional contra o time por-
tuguês do Grupo de Xadrez do Porto e 
obteve um grande resultado, empatan-
do em 3 a 3. Segundo o treinador Luiz 
Henrique da Silva, essa foi uma oportu-
nidade para os enxadristas ferrazenses 
adquirirem experiência internacional.

 �Vacinação em Itaquá I

“É uma sensação muito boa a de ser o 
primeiro vacinado”, disse João Vischi, 
de 93 anos, o primeiro do grupo priori-
tário de idosos acima de 90 anos a to-
mar a vacina contra a Covid-19 em Ita-
quaquecetuba. Ele estava tão ansioso de 
ter chegado o seu momento de tomar a 
vacina que nem tomou café da manhã 
antes de sair de casa. “Vou sair daqui, 
do Largo da Feira da Vila São Carlos, e 
vou tomar meu café”, contou.

 �Vacinação em Itaquá II

A vacinação começou ontem e termina 
na sexta-feira. Sendo que hoje ela ocor-
re no formato drive-thu em três locais: 
Largo da Feira, na Vila São Carlos, e nas 
UBSs Centro e Jardim Odete. A ideia é 
que os idosos nem precisem sair do veí-
culo. O horário para vacinação é das 8 
às 13 horas.

•••  editor@jornaldat.com.br
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

A vez do vírus

E
scolas sem estrutura, salas fecha-
das, falha na fiscalização de alunos 
e, consequentemente, risco de con-
taminação do coronavírus. É este o 

cenário analisado pelo Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial do Estado de São 
Paulo (Apeoesp) em relação ao retorno pre-
sencial das aulas nas escolas estaduais nesta 
semana. “Negligência do Estado”, afirma o 
grupo. Por isso, o sindicato mantém a gre-
ve dos professores e busca maior adesão dos 
profissionais da Educação.

O temor de contágio é grande, princi-
palmente porque professores e demais tra-
balhadores do setor educacional não estão 
no grupo prioritário no plano de vacinação. 
Conforme publicado no editorial de ontem, 
neste jornal, há muitos profissionais da Saú-
de que não precisariam estar no grupo prio-
ritário, pois não estão na linha de frente do 
combate à pandemia. Outros trabalhadores, 
entre eles, os da Educação, deveriam tomar 
a vacina rapidamente, uma vez que o Esta-
do determinou a volta às escolas.

A Justiça derrubou a liminar que impedia 
a suspensão do retorno de aulas presenciais 

na rede estadual. A Apeoesp deve entrar com 
novo recurso. Se o grupo prioritário da va-
cinação neste momento é o idoso, fica clara 
a medida contraditória, uma vez que este 
grupo tem contato com crianças e adoles-
centes que aderiram às aulas presenciais. As 
aulas voltaram com a capacidade de 35% dos 
alunos em salas de aula, ou seja, cada aluno 
vai à escola uma, no máximo duas vezes por 
semana. Até onde vale esse risco?

Sabemos que não há vacina para todos 
no momento. Sendo assim, não é possível 
encaixar os profissionais da Educação no 
grupo prioritário. Compreensível, até certo 
ponto, porém, neste caso, o retorno das au-
las presenciais deveria ser automaticamen-
te descartado.

A chegada da vacina é fundamental, mas 
há equívocos primários. Exemplo disso é a 
segunda dose aos profissionais da Saúde, 
ontem, com grandes filas. Aglomeração para 
tomar vacina contra a Covid-19 não faz sen-
tido. Segundo o governo, não contava que 
os profissionais da Saúde buscariam a imu-
nização ao mesmo tempo. Não houve agen-
damento. É piada? Pior que não.

Vacina: desculpe a intimi-
dade! Mais uma vez acordo 
pensando em você. Vacini-
na: há visões, sons e sabores 
incontáveis, variedades de 
terras distantes, esquisitices 
e curiosidades que podem 
mudar a atenção da mente, 
desequilibrando o espírito 
vital e perturbando a circu-
lação e a energia na depen-
dência de você para reinar!

Eu e você sabemos quem 
está por trás desse atraso: os 
que amam a morte se insta-
laram em certos centros de 
decisão do país. Pena maior 
para você, que ama a vida. 
Sem citar essa campanha cri-
minosa para desqualifica-la, 
já que pretendem transfor-
mar a vida em um proble-
ma econômico, Santo Deus!

Cara amiga Vacina: até ta-
pete vermelho coloquei na 

Ah, vacina

ARTIGO
Raul Rodrigues

porta para recebe-la. Mesmo 
sem conhece-la pessoalmente 
(Cruz Credo!) acompanhei à 
distância você ganhar o mun-
do e lamento morar num país 
que ainda não se convenceu 
de que deve recebe-la, sob 
unanimidade, se possível! E 
sem a mínima intenção de 
ser egoísta a ponto de querer 
sua companhia, só para mim.

Quero que você se sinta 
acolhida no meio ao qual per-
tenço. Este círculo grande de 
parentes, amigos e agregados 
que costumam sempre, com 
calma e alegria, sem orgulho, 
viver em harmonia, mesmo 
sob as limitações convencio-
nais. Lembrando que, sábios 
são aqueles que não usam as 
pessoas para fins pessoais, 
e não deixam seus desejos 
perturbarem essa harmonia. 
Assim, quando estão felizes 

não se rejubilam muito e 
quando estão tristes, não 
se lamentam demais. Cien-
tes de que o que dá vida ao 
que está vivo, jamais morre, 
embora o que é produzido, 
morra. O que transforma as 
coisas nunca muda, embora 
mude o que ele transforma.

Essa leva de gente que 
procura conhecer o valor 
humano despertável. E o 
que tem-se empenhado em 
fazer é observar uma ativi-
dade simples, como valer-se 
de sua ajuda. Aí, o meritó-
rio e o indigno aparecem 
claramente. Mesmo para 
aqueles que nada têm de 
romântico. Só você pode 
restaurar o hábito prazei-
roso da volta do abraço ca-
loroso nos que, sem pedir, 
mas por mérito, se instala-
ram em nossas almas. 

 editor@moginews.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro  

e ex-professor universitário.
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Dívida com a Prefeitura de Poá 
pode ser parcelada em até 48 vezes

A Secretaria de Assuntos 
Jurídicos de Poá, por meio 
da Divisão de Dívida Ati-
va, segue com negociação 
aberta para os moradores 
que possuem dívida ativa 
no município. Atualmente 
são 20,5 mil contribuintes 
nesta situação pelo ano de 
2020, sendo 13.348 regis-
tros inscritos no Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e 7.229 no Cadastro 
Mobiliário (ISS).

A pasta esclarece que a 
empresa TMKT Serviços 
de Telemarketing, por meio 
de um contrato de doação 
com a Prefeitura de Poá, 
auxilia nesta orientação e 
intermedeia as negociações 
com os contribuintes. Esse 
contato deve seguir pelos 
próximos dez dias para os 
devedores do IPTU e 30 
dias para o Cadastro do ISS.

“Nos termos do contrato 
firmado, a empresa doadora, 
seguindo todos os protocolos 
aplicáveis, está contatando, 
por telefone e mensagens, os 

IPTU e ISS

contribuintes inscritos em 
Dívida Ativa, para orientá-

-los sobre a existência de 
débitos tributários com 
o município, bem como 
levando-lhes as possibilidades 
de parcelamento da dívida 
e suas vantagens, como a 
suspensão de processo de 
cobrança, enquanto o acor-
do estiver sendo honrado”, 
detalhou o chefe da pasta, 
Marcos Favaro.

De acordo com a Divisão de 

Dívida Ativa, o contribuinte 
pode parcelar suas dívidas 
em até 12 parcelas com os 
valores fixos ou em até 48 
parcelas com atualização 
anual a partir da 13ª parcela, 
de acordo com o índice 
utilizado Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo Especial (IPCA-E).

O secretário informou ainda 
que muitos contribuintes 
deixam de parcelar seus 
débitos por desconhecer 

No total são 13.348 contribuintes devedores do IPTU

Daniel Carvalho/Mogi News

Solicitação de isenção do IPTU 
do ano que vem pode ser feita

Benefício é concedido a aposentados, pensionistas e alguns outros grupos de moradores das cidades da região

IMPOSTO ANUAL

Milhares de aposentados 
e pensionistas que vivem 
nos cinco municípios mais 
populosos do Alto Tietê já 
podem solicitar a isenção 
do pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). Diante do início 
da cobrança do tributo, os 
interessados na concessão 
do benefício deverão se en-
quadrar em uma série de 
requisitos, diferenciados 
em cada cidade. Os prazos 
também variam de acordo 
com o município.

Em Mogi das Cruzes, a 
Secretaria Municipal de 
Finanças comunicou que 
existem diversos tipos de 
isenções para o tributo e 
vários grupos podem se 
beneficiar, entre eles, aposen-
tados, pensionistas, templos 
e produtores rurais. Para 
solicitar a isenção é preciso 
apresentar documentações 
especificas, listadas na carta 
de serviços do Portal da 

Prefeitura.
Para se enquadrar nos 

grupos que podem solicitar a 
isenção, o interessado precisa 
contemplar os requisitos de 
área de terreno máxima de 
500 metros quadrados (m²) 
e área construída de até 70 
m². A renda não pode ultra-
passar dois salários mínimos, 
a idade precisa ser superior 
a 65 anos e o solicitante não 
pode ter mais de um imóvel 
em seu nome.

Mais de 1,5 mil contri-
buintes do IPTU de Mogi 
possuem direito à isenção e o 
pedido pode ser realizado na 
Prefeitura (avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 
277 - Centro Cívico) sem 
prazo limite definido.

Com regras um pouco 
diferentes, em Itaquaquece-
tuba tem direito à isenção 
aposentados e pensionistas 
proprietários de um único 
imóvel, que deve possuir 
uma área construída de até 
90 m² e área do terreno de 
até 400 m². A renda familiar 

não pode exceder três salá-
rios mínimos e a requisição 
deve ser feita na Divisão de 
Portaria, Recepção e Protocolo 
da Administração. O prazo 
para fazer o pedido vai até 
15 de março. A Prefeitura 
fica na Avenida Vereador 
João Fernandes da Silva, 

283 - Vila Virginia.
Em Suzano, o interessado 

na isenção também não 
pode receber mais de três 
salários mínimos e precisa 
ser proprietário de apenas 
um imóvel limitado em até 
100 m² para casa ou de até 
50 m² para apartamento.

O cadastramento do pedido 
foi autorizado em janeiro e 
ocorre até novembro e, caso 
a requisição seja aprovada, 
o benefício será concedido 
apenas no ano subsequente. 
Em 2020, cerca de 1,2 mil 
susanenses atenderam aos 
critérios. Outras informações 

podem ser obtidas direta-
mente no Centro Unificado 
de Serviços, o Centrus, na 
avenida Paulo Portela, 210 

- centro.
Em Ferraz de Vasconcelos, 

o terreno do solicitante não 
pode exceder 300 m² e a 
área construída 120 m². Em 
média, Ferraz possui cerca 
de 270 pedidos de isenção, 
os quais cerca de 250 são 
aptos à realização de acordo, 
segundo informou a Prefeitura. 
A isenção pode ser solicitada 
diretamente no prédio da 
administração municipal, que 
fica na avenida Rui Barbosa, 
295 - Vila Romanopolis.

Em Poá, a idade mínima 
é de 60 anos para fazer o 
pedido e o prazo vai até 31 
de agosto. Para concessão da 
isenção, o terreno não pode 
ultrapassar 300 m² e a área 
construída 200 m2. Assim 
como em todas as cidades 
citadas, uma relação de vários 
documentos é necessária para 
completar o pedido junto à 
Prefeitura. 

Luiz Kurpel

Cada cidade tem regras específicas para realização de acordos com a Prefeitura

Divulgação/PMMC

as facilidades previstas na 
Lei Municipal, principal-
mente quando se tratam 
de empresas que não estão 
mais sediadas no município, 
mas que deixaram dívidas. 

“Em muitos destes casos, 
as notificações expedidas 
pelo setor não chegam ao 
contribuinte em razão das 
mudanças constantes de en-
dereço. Por isso, acreditamos 
que o contato por meio de 
telefone e mensagens pode 
trazer excelentes resultados”, 
explicou.

Além deste serviço, o 
cidadão pode solicitar o 
parcelamento de seus débitos 
pelo site da Prefeitura (www.
prefeituradepoa.sp.gov.br/
divida) ou no balcão de 
atendimento da Dívida Ativa, 
localizado na administração 
municipal, que fica na ave-
nida Brasil, 198, centro, de 
segunda a sexta-feira, das 
10 às 14 horas. É preciso 
apresentar um documen-
to pessoal com foto e que 
identifique a dívida.

Nas últimas 24 horas, o 
Alto Tietê registrou mais 
sete mortes ocorridas em 
decorrência do coronavírus 
(Covid-19).  Os óbitos foram 
em Arujá, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Santa 
Isabel e Suzano. As con-
firmações liberadas ontem 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), e 
pelas prefeituras, apontam 
que o número de mortos 
por coronavírus na região 
chegou a 2.125.

Com exceção de Mogi, 
todas as demais cidades 
que confirmaram mortos 
na tarde de ontem registra-
ram um óbito: Arujá, Santa 
Isabel e Suzano informaram 
falecimentos de homens, 
eles tinham 23, 77 e 73 
anos. Itaquá informou a 
morte de uma mulher, 68, 
enquanto os três falecimentos 
ocorridos em Mogi foram 
em homens, que tinham 
59, 62 e 87 anos.

O Estado de São Paulo 
registrou ontem 55.087 

Mortes por Covid-19 
chegam a 2.125

Coronavírus

óbitos e 1.864.977 casos 
confirmados durante toda 
a pandemia de coronavírus. 
Entre o total de casos diag-
nosticados de Covid-19, 
1.624.672 pessoas estão 
recuperadas, sendo que 
186.476 foram internadas 
e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) são de 65,6% 
na Grande São Paulo, onde 
está incluído o Alto Tietê, e 
66,7% no Estado. O número 
de pacientes internados é 
de 12.680, sendo 6.756 
em enfermaria e 5.924 em 
unidades de terapia inten-
siva, conforme dados das 
14 horas de ontem.

Segundo o governo do 
Estado, os 645 municípios 
têm pelo menos uma pes-
soa infectada, sendo 620 
com um ou mais óbitos. 
A relação de casos e óbitos 
confirmados por cidade, 
junto com o perfil, pode 
ser consultada também em: 
www.saopaulo.sp.gov.br/
coronavirus.
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Suzano Mais Emprego 
oferta mais de 400 vagas

O Projeto Suzano Mais 
Emprego está com mais de 
400 vagas disponíveis no 
município e em cidades do 
Alto Tietê. São 54 funções 
diferentes com exigências de 
ensino desde o fundamental 
ao nível superior, inclusive 
com ofertas para Pessoas com 
Deficiência (PCDs). Os dados 
foram divulgados ontem e as 
informações completas de cada 
vaga podem ser encontradas 
no site oficial da prefeitura 
(www.suzano.sp.gov.br/web/
desenvolvimento-economi-
co-e-geracao-de-emprego/
suzano-mais-emprego/).

Devido à pandemia do 
coronavírus (Covid-19), o 
programa está recebendo 
preferencialmente os currícu-
los no e-mail suzano.vagas@
gmail.com. Contudo, os que 
desejarem se candidatar pre-
sencialmente, podem ir a uma 
das unidades do Centro Uni-
ficado de Serviços (Centrus), 
que está em dois endereços: 
avenida Paulo Portela, 210, 
na região central, e outro no 

Oportunidade

número 2.301 da avenida 
Francisco Marengo, no Jardim 
Dona Benta(no Supermercado 
Nagumo). O atendimento é 
feito de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas.

Entre as vagas estão consul-
tor de negócios home office 
(50), agente de atendimento 
home office (50), corretor 
de imóveis (30), gerente co-
mercial – ramo imobiliário 
(20), motorista carreteiro 
(15), soldador (10), eletricista 

automotivo (10), caldeireiro 
(5), mecânico industrial (5), 
auxiliar de manutenção (3), 
técnico de eletrônicos (2), 
técnico de saúde bucal (2) e 
almoxarife (2).

Para quem está em busca do 
primeiro emprego, há ainda  
cem vagas para atendente 
de restaurante e auxiliar de 
cozinha. 

O Suzano Mais Emprego 
atende pelo telefone  4742-5515, 
por e-mail ou presencialmente. 

Interessados podem enviar os currículos por email

Wanderley Costa/Secop Suzano

Vacinação para idosos acima 
dos 80 anos começa amanhã

Imunização contra a Covid-19 ocorrerá em três lugares diferentes; 6.856 pessoas já foram vacinadas em Suzano

PÚBLICO-ALVO

A Secretaria de Saúde 
de Suzano vai dar início 
amanhã à imunização dos 
idosos com mais de 80 anos, 
na campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Co-
vid-19). Para tanto, a Pasta 
disponibiliza três polos de 
atendimento, sendo um na 
área central, um na região 
norte e outro no distrito de 
Palmeiras. No ato, serão 
exigidos documento original 
com foto e comprovante de 
endereço.

Segundo o secretário 
Pedro Ishi, 493 idosos com 
mais de 90 anos foram 
imunizados até o final de 
ontem, o que representa 57% 
do público-alvo estimado 
inicialmente pelo gover-
no do Estado. Também já 
receberam as doses 6.123 
profissionais da saúde e 
14 suzanenses acamados. 
O total, até o momento, é 
de 6.856 pessoas vacinadas. 

“Agora, vamos entrar em uma 
nova fase, com as pessoas 
com mais de 80 anos. Para 

esse público, estimamos 
imunizar cerca de 3 mil 
suzanenses”, destacou.

Para tanto, a prefeitura 
solicita que o idoso com 
mais de 80 anos procure 
nestas quinta e sexta-feira, 
das 9 às 17 horas, o polo 
mais próximo de sua resi-
dência, tendo como refe-
rência a Arena Suzano aos 
que vivem na região central 
e no centro-expandido; o 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Sousa Candido, que fica na 
rua Teruo Nishikawa, 570, 
Jardim Gardênia Azul, para 
quem mora na região norte; 
e a Escola Municipal (EM) 
Odário Ferreira da Silva, na 
rua Valdir Dicieri, 305,  no 
Jardim Belém, para quem 
é do distrito de Palmeiras, 
na região sul.

Além de apresentar docu-
mento original com foto e 
comprovante de endereço, 
a Pasta pede para que o 
futuro imunizado esteja 
com um pré-cadastro no 

site www.vacinaja.sp.gov.
br. “Esse pré-cadastro vai 
garantir mais agilidade no 
atendimento, uma vez que 
teremos todas as informações 
à disposição dos nossos 
técnicos na hora da imu-
nização”, esclareceu Ishi.

O secretário informou ainda 
que hoje os polos passarão 
por desinfecção e, portanto, 
não haverá imunização. “É 
importante lembrar que o 
vírus continua circulando 

e que temos uma grande 
movimentação, inclusive 
com os acompanhantes 
dos idosos que ainda não 
se vacinaram. Por isso, es-
tamos realizando a limpeza 
e a desinfecção das três 
unidades, a fim de garantir 
mais segurança a todos”, 
detalhou.

Apesar do trabalho de 
limpeza, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde continuará 
nesta quarta-feira com o 

atendimento às pessoas 
acamadas, cadastradas 
no programa “Melhor em 
Casa”. A operação deve 
ocorrer com a visita da 
Equipe Multiprofissional de 
Atenção Domiciliar (Emad). 
Os familiares dos demais 
acamados que não fazem 
parte do programa devem 
procurar a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) mais próxima 
para preencher uma filipeta 
e assim entrar para a lista 
de vacinação, viabilizada 
por meio da Vigilância 
Epidemiológica.  

Novas doses
A cidade recebeu ontem 

mais 3.899 doses da Coro-
naVac, que é o imunizante 
do Instituto Butantan. O 
novo lote será destinado 
para os idosos com mais 
de 80 anos e também para 
a segunda dose dos profis-
sionais da saúde já para a 
próxima semana.

“Em Suzano, começamos 
a imunização em 20 de 

janeiro. Naquela mesma 
semana, continuamos com 
a vacinação nos profissio-
nais da saúde. Desta forma, 
tínhamos 28 dias para rea-
lizar a segunda aplicação. 
Por isso, já no começo da 
semana que vem, garanti-
remos com esse novo lote o 
fechamento do ciclo, com a 
segunda vacina”, relembrou 
o secretário.

Balanço
Até a última atualização, 

Suzano já havia imunizado 
6.856 pessoas. Do total 
de aplicação, 6.117 são 
profissionais da saúde, 14 
acamados e 232 idosos que 
vivem em Instituições de 
Longa Permanência (ILPIs).

Já neste segundo dia de 
vacinação de imunização 
das pessoas com mais de 90 
anos, 94 suzanenses foram 
contemplados. Ao todo, o 
município já contabiliza 493 
doses aplicadas no público 
desta faixa etária, que é o 
grupo prioritário da vez.

Idosos devem procurar um dos 3 polos de vacinação

Wanderley Costa/Secop Suzano

Os vereadores da Câmara 
de Suzano votam na sessão de 
hoje, a partir das 14 horas, o 
projeto de lei complementar 
que acrescenta um artigo 
ao Código de Posturas da 
cidade. Se aprovado, ficarão 
incluídos como perturbação 
do sossego brigas e discus-
sões, em ambiente público 
ou particular, que em razão 
de o som elevado incomodar 
a vizinhança.

O infrator deste artigo 
poderá ser multado em qua-
se R$ 400 (100 unidades 
fiscais do município). O 
valor poderá ser dobrado, 
caso haja reincidência. O 
autor da propositura é o 
parlamentar Jaime Siunte 
(PSDB).

Na justificativa do pro-
jeto, o parlamentar explica 
que moradores de Suzano 
desencadearam doenças 
como depressão, estresse, 
crise do pânico e insônia, 
entre outros. “Causado pelo 
grande barulho promovi-
do por bares, lanchonetes, 
tabacarias, atividades fora 

Câmara vota inclusão de  
itens na lei do sossego

Legislativo

do horário de expediente, 
festas particulares e carros 
com som alto.”

Distanciamento
A sessão será realizada 

presencialmente, com o pú-
blico reduzido de no máximo 
40% da capacidade do local 
e distanciamento mínimo de 
2 metros entre as pessoas, 
por causa da pandemia do 
coronavírus (Covid-19). 
Também é obrigatório o uso 
de máscara de proteção facial 
para acessar o Plenário da 
Câmara e será feita a aferição 
de temperatura do público 
que entrar no local.

Os cidadãos podem 
acompanhar os trabalhos 
dos vereadores pelo canal 

“TV Câmara de Suzano” no 
YouTube. O acesso pode ser 
feito pelo portal do Legis-
lativo (www.camarasuzano.
sp.gov.br), clicando o ícone 
do YouTube disponível na 
barra superior direita da 
página, ou pelo endere-
ço www.youtube.com/c/
TVCâmaraDeSuzano.

O governo do Estado auto-
rizou hoje ontem a tramitação 
da emenda do deputado 
Estevam Galvão (DEM) para 
a construção do anfiteatro da 
Escola Técnica (Etec) de Suzano. 
Os recursos chegam a R$ 1 
milhão e foram anunciados 
pelo deputado no final do 
ano passado.

 “Estive em reunião com a 
diretoria da Etec e uma das 
grandes reivindicações dos 
alunos é pela construção 
de um anfiteatro. Solicitei o 
projeto para a Laura Laganá 
(superintendente do Centro 
Paula Souza) e os custos serão 
em torno de R$ 1 milhão. 
Garanti que conseguiria este 
recurso e hoje o Estado está 
liberando nossa emenda para 
tramitação”, disse o deputado.

A instituição já está sendo 
notificada sobre os trâmites. A 
expectativa é que ainda neste 
primeiro quadrimestre os re-
cursos sejam disponibilizados. 
As obras serão realizadas pelo 
próprio Centro Paula Souza.

Estado autoriza 
R$ 1 milhão 
para e Etec  
de Suzano

Anfiteatro
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Fernanda Moreno assume a 
Comissão de Justiça e Redação

Além da emedebista, outros vereadores foram escolhidos para presidência das demais comissões permanentes

CÂMARA

A mesa diretiva da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes 
anunciou ontem, durante 
sessão, os presidentes das 
comissões permanentes e 
cravou a vereadora Fernan-
da Moreno (MDB) como a 
primeira mulher a presidir a 
Comissão de Justiça e Redação. 
Após apresentar, na semana 
passada, os membros de cada 
comissão, o presidente da Casa 
Otto Rezende (PSD) anunciou 
os nomes dos parlamentares 
responsáveis pelos grupos 
temáticos da Casa.

Equivalente à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara dos Deputados, 
em Brasília, a Comissão de 
Justiça e Redação é uma das 
mais importantes, se não a 
mais importante, na Câmara 
de Vereadores e é “reservada” 
para os nomes fortes dentro do 
Legislativo. É por meio dela 
que a maioria das propostas 
devem tramitar e receber os 
pareceres negativos ou positivos 

antes de chegar no plenário 
da Casa de Leis, ou seja, uma 
função tão importante quan-
to o próprio presidente do 
Parlamento. A condução da 
emedebista frente à Comissão 
de Justiça e Redação pode 
sugerir como será os rumos 
do governo do prefeito Caio 
Cunha (Pode) neste começo 
de mandato.

Em entrevista ao Grupo Mogi 
News logo após a eleição de 
2020, a parlamentar Fernanda, 
que está no Legislativo desde 
2017, já havia falado que, neste 
mandato, iria se posicionar 
com mais veemência e brigar 
mais intensamente por seus 
projetos.

A Comissão Finanças e 
Orçamento será presidida 
pelo vereador Pedro Komura 
(PSDB), decano da Casa. Já a 
vereadora Maria Luiza Fernan-
des (SD), a Malu, irá presidir 
a Comissão de Educação da 
Casa, também representando 
as mulheres no comando dos 
grupos de trabalho. Além de 
Malu, outro parlamentar que 

não estava em mandato na 
última Legislatura vai assumir, 
neste ano, uma comissão: o 
vereador Carlos Lucarefski 
(PV), que comandará a Co-
missão de Obras, Habitação, 
Meio Ambiente, Urbanismo 
e Semae.

Como já havia ocorrido 
em outras oportunidades, a 
Comissão de Assistência Social, 
Cidadania e Direitos Humanos 
será presidida pelo vereador 
Edson Santos (PSD) e a de 
Cultura, Esporte e Turismo 
pelo parlamentar Marcos Furlan 

(DEM). Saúde, Zoonoses e 
Bem-estar Animal ficará com 
o vereador Francimário Vieira 
(PL), o Farofa; a de Indústria, 
Comércio, Agricultura e Di-
reito do Consumidor, com o 
vereador Clodoaldo de Moraes 
(PL); enquanto a de Transporte 

e Segurança Pública com o 
parlamentar Mauro de Assis 
Margarido (PSDB) o Maurinho 
do Despachante.

Ainda não foi anunciado 
quem será o representante do 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar que tem como 
membros os vereadores Pe-
dro Komura (PSDB), John 
Ross (Pode) e Milton Lins 
da Silva (PSD), o Bi Gêmeos. 
Os membros suplentes são os 
vereadores José Francimário 
Farofa, Malu Fernandes e 
Edson Santos.

As Comissões Permanentes 
têm por objetivo estudar os 
assuntos submetidos ao seu 
exame, manifestar sobre eles 
sua opinião e preparar por 
iniciativa própria ou indi-
cação do Plenário, projetos 
de resolução ou de decreto 
legislativo de acordo com a 
matéria de sua especialidade. 
Será assegurada nas Comissões 
Permanentes, tanto quan-
to possível, a representação 
proporcional dos Partidos 
que participam da Câmara.

Felipe Antonelli

Parlamentar é a primeira mulher assumir a presidência da comissão

Mogi News/Arquivo

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes retomou ontem as 
aulas presenciais nos Centros 
Esportivos e espaços voltados 
às atividades físicas da cidade. 
As práticas seguirão as normas 
de segurança sanitária para 
prevenção da pandemia do 
coronavírus (Covid-19) e as 
determinações da fase amarela 
do Plano São Paulo.

Os locais terão ocupação 
máxima de 40%, distanciamento 
social de, 1,5 metro entre os 
alunos, disponibilização de 
álcool em gel na entrada e 
medição de temperatura.

Centros Esportivos voltam 

com atividades físicas

Aulas presenciais

Terão atividades os Centros 
Esportivos de Sabaúna, Rodeio, 
Cezar de Souza, Biritiba Ussú, 
Braz Cubas, Jundiapeba e Jardim 
Camila, além do Parque da 
Cidade, do Ginásio Deputado 
Paulo Kobayashi, da Praça 
da Juventude e do Centro 
Municipal do Paradesporto.

O Parque da Cidade também 
recebe visitantes para ativi-
dades individuais. O espaço 
funciona das 7 às 17 horas, e 
pode receber até 650 pessoas 
simultaneamente.

Para mais informações o 
telefone é o 4798-5005.

O secretário municipal de 
Governo, Francisco Cardoso 
de Camargo Filho, esteve na 
Câmara de Vereadores, na 
tarde de ontem, para prestar 
esclarecimentos sobre o pro-
cesso em que foi condenado 
em primeira instância por 
improbidade em Santa Cata-
rina em uma ação de quando 
era membro do governo 
catarinense, o que acabou 
gerando o pedido de cassação 
do mandato do prefeito Caio 
Cunha (Pode), que também 
esteve na Casa de Leis, junto 
à base aliada composta por 
outros secretários, para apoiar 
o integrante do seu governo.

O titular da Pasta mogiana 
afirmou que, na sentença do 
processo, não consta a perda 
dos direitos políticos e que 
apenas uma multa cível foi 
aplicada. “Onde que está, em 
trânsito julgado, que perdi 
meus direitos políticos? Que 
estou cerceado de assumir 
qualquer caso? Onde está o 
erro?”, questionou o secretário.

O pedido de cassação foi 

Secretário esclarece acusações 
de improbidade administrativa

Câmara de Vereadores

Vereadores da base do 
prefeito Caio Cunha – que 
esteve no Legislativo na tarde 
de ontem – ressaltaram a 
importância da ida do se-
cretário ao Parlamento e a 
legitimidade de sua indicação 
ao Executivo.

Já a oposição, cobrou coe-
rência do chefe do Executivo 
municipal, alegando que, 
enquanto vereador, Cunha 
foi responsável por uma in-
dicação que pedia a proibição 
da contratação, por parte da 
Prefeitura, de pessoas que 
haviam sido condenadas. 

“A pena diz ‘improbidade 
administrativa’, realmente não 
vi na sentença a perda dos 
direitos políticos. A questão, 
no entanto, não é a legalidade 
e sim a moralidade. Qual a 
coerência do prefeito Caio 
Cunha e qual a moralidade?”, 
argumentou a vereadora Inês 
Paz (Psol).

O pedido de cassação do 
mandato do prefeito Cunha 
se encontra na Assessoria 
Jurídica da Casa.

licitatório uma empresa para 
a realização de projetos 3D, 
aquisição e instalação de móveis, 
quando era diretor-executivo 
da Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos de Santa 
Catarina (Agesc).

No entanto, ele teria sido 
absolvido das acusações em 
segunda instância, mas, me-
diante recurso do Ministério 
Público junto ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), teria 
sido determinado o pagamento 
de uma multa, sem a perda 
de direitos políticos.

protocolado por um mi-
litante político local, que 
acusa o chefe do Executivo 
de supostamente nomear o 
membro do seu secretariado 
que estaria enquadrado na 
Lei da Ficha Limpa. Segundo 
a alegação, Camargo Filho 
estaria impossibilitado de 
assumir as funções de se-
cretário de Governo, por ser 
réu condenado no processo.

O titular da Secretaria de 
Governo teria sido condenado, 
em primeira instância, por 
contratar sem o devido processo 

Camargo ocupou cargo na administração catarinense

Rodrigo Niemeyer/CMMC

Divulgação/ PMMC

Práticas seguirão as normas de segurança sanitária
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Caio Cunha faz 
um balanço do 1º 

mês da gestão

ADMINISTRAÇÃO

Primeiro mês
O saldo é de muito traba-

lho, muito intenso. A gente 
teve um período muito curto 
para a transição, não tivemos 
todas as informações e agora 
mergulhamos nos detalhes 
dos contratos e outras situa-
ções da cidade. E, embora a 
transição tenha sido cortês, 
nossa chegada aqui, ao ver 
algumas coisas, foi um pouco 
decepcionante. A cada dia a 
gente tem a convicção de que 
não havia um compromisso 
com a cidade.

Desafios deixados
Quando falo de decepção, 

é que nosso alvo é a cidade 
e o cidadão. Eu venho do 
Legislativo e sei que houve 
uma movimentação da an-
tiga gestão para empurrar 
pagamentos de dívidas. Aí 
chega no último mês, en-
contramos um pagamento 
de R$ 10 milhões de licença 
prêmio, que é um direito do 
servidor público, mas há um 
limite para ser pago, que é de  
R$ 150 mil, por mês.

Outro exemplo: cestas 
básicas que recebemos do 
Estado, cerca de 28 mil. A 
gestão passada distribuiu 
uma parte, utilizando os 
motoristas e os carros do 
transporte escolar. Só que 
eles deram, para janeiro, 
férias para todos os moto-
ristas e tivemos o risco de 
ter material perdido. Graças 
a Deus a gente conseguiu 
fazer essa distribuição.

 Na parte da Educação a 
gente precisa de dados para 
tomar decisões e parecia 
que não tinha Secretaria de 
Educação, pois estava sem 
dados atualizados. Enfim, 
preciso ser claro porque es-
tou tendo trabalho árduo de 
renegociar contratos, como 
por exemplo o dos radares, 
renovados em dezembro. 
Você pega três cidades do 
mesmo porte de Mogi, com 
mesmo equipamento e servi-
ço, o valor 194% a mais em 

Mogi. Chamamos a empresa 
e negociamos o valor. O bom 
é que nosso time é técnico e 
está com energia para fazer 
a coisa certa. Mês de muito 
trabalho, em que já estamos 
implementando nossa cultura 
de dar mais agilidade e de 
maior proximidade. Também 
foi um mês de estar mais 
próximo dos empresários, 
que querem nos conhecer, 
isso foi importante.

de Mogi, o pagamento desse 
jeito de licenças prêmio. A 
intenção de fato, que a gente 
entende, é o esvaziamento 
de caixa da Prefeitura para 
dificultar o nosso trabalho. Há 
vários detalhes que a gente 
identifica que são atitudes 
muito pequenas, não no 
tamanho, mas da atitude 
mesmo. A gente está falan-
do de uma cidade de meio 
milhão de habitantes, isso 

Mudanças
A grande diferença está, 

realmente, na forma. Ainda 
não conseguimos imple-
mentar tudo, até porque 
quando falamos de cultura 
organizacional, não muda 
de uma hora para outra. 
Mas dá para perceber que as 
pessoas já identificaram que 
a gente tem um estilo mais 
próximo, que estão sendo 
ouvidas. O que ouvimos 
dos funcionários é que eles 
não tinham a possibilidade 
de serem ouvidos.

 
Vice-prefeita

A Priscila é fantástica. Ela 
tem, de verdade, dividido 
as tarefas comigo. Por isso, 
estamos conseguindo fazer 
muito em tão pouco tempo. Por 
exemplo, a pauta da Educação 
é ela que está organizando. 
Nosso entrosamento é muito 
bom, enquanto eu estou 
correndo para um lado ela 
está indo para o outro.

Felipe Antonelli 

Prefeito revelou que vai realizar balanço mais detalhado após 100 dias de mandato

Mariana Acioli/Arquivo

Após completar os primeiros 30 dias na 
gestão da Prefeitura de Mogi das Cruzes, o 
prefeito Caio Cunha (Pode) conversou com o 
Grupo Mogi News para fazer uma avaliação 
sobre o período. Marcado pelo prometido 
“choque de gestão”, pela construção de uma 
nova cultura dentro do Executivo e por 

algumas polêmicas, o primeiro mês sob a 
administração da nova gestão foi avaliado 
por Cunha como positivo, por conta do 
intenso trabalho. O prefeito ainda falou 
sobre os desafios herdados e a “decepção” 
com algumas atitudes de seus antecessores 
na administração municipal. Leia abaixo 
as principais análises do prefeito sobre os 
questionamentos, divididos por tópicos.

das eleições de 2018, ele se 
posicionou e, quando seu 
posicionamento é extremo, 
a reação é extrema também. 
Então ele acabou chamando 
isso para ele. O resultado 
final não foi o melhor para 
Mogi, eu preferiria que ele 
estivesse aqui. Ele não é ban-
dido, ele não é mau caráter, 
teve alguns posicionamentos 
igual qualquer pessoa tem e 
depois vê “putz, que babaca 
que fui”.

Em relação a esse caso do 
secretário Cochi (Francisco 
Cardoso de Camargo Filho, 
secretário de Governo), ne-
nhum temor. Não tem como 
dar em alguma coisa. O pedido 
de cassação é político e não 
jurídico, não avalia o mérito. 
Eu acredito na competência 
da Câmara. Ninguém está 
ali para fazer politicagem, a 
nova Câmara traz um senso 
ético muito bom. Fato é que 
em um mês já tivemos um 
pedido de cassação e cinco 

Chochi especificamente, eu 
já pedi aos vereadores para 
que não peçam em nenhum 
momento para que eu afaste 
ele, porque isso não vai 
acontecer. Assumo o risco 
da cassação, mas não afasto 
o Cochi.

Mais Mogi Ecotietê 
Estamos avaliando, tenho 

algumas percepções sobre ele 
(projeto), mas preciso de um 
tempo para uma definição 
com mais propriedade. É 
um compromisso que a ci-
dade vai ter nos próximos 
30 anos para pagar, num 
valor relativamente alto, 69 
milhões de reais.

Desafios
Acho que é a recuperação 

do pós-pandemia, tanto 
econômica quanto social. 
Acho que temos uma opor-
tunidade incrível de inovar 
na Educação, que sempre 
vinha muito cartesiana. Agora 
deu uma chacoalhada em 
2020. Ouso dizer que Mogi 
vai ser referência no Brasil 
em Educação diferenciada.

Pedágio
Infelizmente por conta 

de um posicionamento da 
gestão anterior, o pedágio é 
uma ameaça no município. 
Tive com o vice-governador 
Rodrigo Garcia falando espe-
cificamente sobre o pedágio. 
O que deu para perceber é 
que o projeto está de pé. 
Me posicionei firmemente 
com o governador que em 
Mogi não vai ter pedágio, 
na nossa gestão Mogi não 
vai ter pedágio.

Recado
As pessoas vão identificar 

mais da nossa marca e os 
resultados disso nos cem 
primeiros dias. Estamos pre-
parando algo para essa data, 
até para apresentar para a 
população, principalmente as 
benfeitorias e o enxugamento 
dos gastos públicos.

Projeto Mais Mogi Ecotietê será revisto na atual gestão

Divulgação/PMMC

Mais empresas
A gente acabou de salvar 

4 mil empregos de Mogi. A 
Neobpo, de telemarketing, 
estava para sair de Mogi, 
estava tentando negociar com 
a Prefeitura sua permanência 
em Mogi e, por motivo que 
eles mesmos não quiseram 
falar, o negócio não avançou. 
Identificamos o problema, 
sentamos com eles e acertamos. 
Além da permanência, eles 
estão com o compromisso 
de investir na cidade com 
um novo prédio e gerar 
mais empregos ainda nesse 
ano. Nesse período em que 
ficaram negociando com a 
gestão passada, Mogi deixou 
de gerar 2,4 mil empregos 
nessa empresa. Conseguimos 
reverter essa situação.

Gestão anterior
Eu gostaria de achar que 

foi erro, mas não é o que a 
gente tem identificado. Isso 
nunca aconteceu na história 

é chocante quando a gente 
percebe que não há um 
cuidado, não há um zelo, 
uma responsabilidade com 
o que é público.

Pandemia
Graças a Deus o doutor 

Henrique Naufel, secretário 
de Saúde, aceitou o convite 
de ficar na Pasta, seria muito 
penoso se tivéssemos a troca 
de secretários. Todas as de-
cisões que tomamos é com 
evidência técnica, tanto na 
saúde quanto na economia. 
Isso tem dado um respaldo 
muito importante para a gente.

Auditorias
A auditoria já está aconte-

cendo. Inclusive, temos uma 
comissão de renegociação 
de contratos. Conseguimos 
num contrato de mobilidade, 
30% de redução no valor. 
Quando falava do choque 
de gestão é na forma e na 
revisão dos contratos.

Polêmicas
Sobre o Reinaldo (Reinaldo 

Barreiros, ex-secretário-adjunto 
de Esporte e Lazer), foi uma 
pena. Porque é um baita 
de um profissional, é um 
cara competente e, até pelo 
cuidado que ele tem com o 
projeto, ele pediu para sair. 
Eu conheço o Reinaldo desde 
2017, 2018 nos aproximamos 
e é um cara super compe-
tente. Mas, naquela euforia 

denúncias ao Ministério 
Público, pode ser coinci-
dência, mas foi logo após a 
gente anunciar que faria a 
reavaliação dos contratos. 
São sempre os mesmos, as 
mesmas figurinhas.

Nova Câmara
A relação com a nova Câmara 

está boa, sim. Converso com 
todos, de acesso rápido, está 
sendo muito bom. Sobre o 

Prefeito diz que pedágio não será instalado em Mogi

Mogi News/Arquivo
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Por 4 votos a 1, a Segunda 
Turma do Supremo Tribunal 
Federal rejeitou ontem o 
recurso de procuradores 
que integraram a força-tarefa 
da Operação Lava Jato no 
Paraná contra a permissão 
de acesso do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva a 
mensagens apreendidas na 
Operação Spoofing.

O voto do relator, Ricardo 
Lewandowski, contrário ao 
recurso, foi seguido pelos 
ministros Nunes Marques, 
Cármen Lúcia e Gilmar Men-
des. Edson Fachin divergiu.

A Operação Spoofing, 
deflagrada em julho de 

Defesa de Lula poderá 
ter acesso a mensagens

Recurso negado

2019 pela Policia Federal, 
prendeu hackers suspei-
tos de invadir celulares de 
autoridades, entre as quais 
o ex-juiz Sergio Moro e 
integrantes da força-tarefa 
da Lava Jato.

Em dezembro do ano pas-
sado, Lewandowski concedeu 
uma decisão individual que 
permitiu à defesa de Lula 
ter acesso às mensagens 
trocadas entre procuradores 
e o ex-juiz por celular.

Os advogados querem 
usar o material para tentar 
anular os processos aos quais 
responde o ex-presidente 
na Justiça. (E.C.)

Manaus pode se tornar problema de saúde pública mundial

A ausência de um isolamento social mais rígido em Manaus pode criar condições para o surgimento de novas 
variantes de coronavírus, alerta o cientista Lucas Ferrante, pesquisador do programa de biologia do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). “A circulação do vírus em Manaus está desenfreada e isso pode 
propiciar inclusive novas mutações tornando uma linhagem resistente à vacina”, afirmou Ferrante. “O caso de 
Manaus pode se tornar um problema de saúde pública mundial”.

Incoerência: idosos 

ficam sem vacina

Ministério da Saúde adverte cidades que vêm imunizando profissionais da 
Saúde que não estão na linha de frente do combate ao coronavírus

FALTA DE PLANEJAMENTO

“Desordem”, “falta de pla-
nejamento” e “erro”. O alvo 
da crítica são as cidades que 
passaram a vacinar profis-
sionais da área de saúde 
que não atuam na linha de 
frente do combate à pande-
mia. Biólogos, psicólogos e 
educadores físicos, entre 
outros profissionais, ganharam 
prioridade em locais onde 
as doses não começaram a 
chegar aos idosos.

Apenas na Região Metro-
politana de São Paulo, das 
39 cidades, 21 escolheram 
não priorizar apenas os 
profissionais de saúde da 
linha de frente do combate 
à Covid-19. Mas os relatos 
se multiplicam pelo país. 
Alegrete (RS), Campinas 
(SP) e João Pessoa (PB) são 
outras cidades que agora 
precisam reavaliar se man-
terão a estratégia.

Na região de Sorocaba, a 
maioria das doses da Corona-
vac já foi aplicada. Algumas 
cidades estão usando a vacina 
de Oxford pra ampliar a 
vacinação dos profissionais 

ligados à área da saúde e 
idosos.

Na segunda-feira passada, 
mais de duas semanas depois 
de lançar a segunda versão 
do Plano Nacional de Imu-
nizações (PNI), o Ministério 
da Saúde enviou um alerta 
aos secretários de saúde: é 
preciso seguir os grupos 
prioritários. Trabalhadores 

de saúde em geral que não 
atuam diretamente contra 
a Covid-19 não devem ser 
vacinados agora.

A falta de clareza chegou 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF). 

Dar prioridade a públicos-
-alvo e ter clareza em quem 
deve ser vacinado em cada 
fase é o norte que delimitou, 

por exemplo, o plano de 
vacinação no Reino Unido. 
Lá, a fila anda conforme o 
risco de mortalidade.

O Ministério da Saúde do 
Brasil buscou o mesmo critério 
britânico, mas o plano lá é 
mais objetivo ao delimitar a 
ordem da vacinação e não 
cita os profissionais da saúde 
de forma ampla.

Apenas trabalhadores que lidam com a pandemia devem se vacinar

Divulgação

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
decidiu ontem que vacinas 
compradas pelo Ministério 
da Saúde por meio da Covax 
Facility estão dispensadas 
da exigência de registro e 
de autorização temporária 
de uso emergencial.

A Covax Facility é uma 
coalizão de mais de 150 
países criada para impul-
sionar o desenvolvimento 
e a distribuição das vacinas 
contra a Covid-19. A iniciativa 
é liderada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

O Brasil deve receber 10,6 
milhões de doses de vacina 
contra a Covid-19 pela Co-
vax no primeiro semestre. O 
acordo do país com a OMS, 
para receber um total de 42 
milhões de doses, tem o valor 
de R$ 2,5 bilhões.

A decisão da diretoria co-
legiada da Anvisa resolve um 
possível impasse: a Anvisa 
havia afirmado que mesmo 
a vacina de Oxford, já apro-
vada para uso emergencial 
no país, teria a necessidade 
de um novo pedido de re-
gistro dependendo do local 
de produção e da forma de 
apresentação das doses que 
serão enviadas pela Covax. 
O registro emergencial já 
concedido analisou vacinas 
de Oxford produzidas e fi-
nalizadas pelo laboratório 
Serum, da Índia. Se houves-
se mudança de fornecedor, 

Doses da OMS não 

precisam de autorização

Decisão

haveria necessidade de outro 
pedido de uso. Com a decisão 
mais recente da Anvisa, um 
novo pedido não será mais 
necessário para a vacina de 
Oxford ou mesmo para outra 
vacina que seja futuramente 
enviada pela aliança.

A Covax pretende entregar 
1,8 bilhão de doses de vacinas 
para 92 países mais pobres em 
2021 O Brasil não está nessa 
lista, que tem a maioria de 
países na África e na Ásia. O 
Consórcio de vacinas liderado 
pela Organização Mundial 
da Saúde prevê o envio aos 
países mais ricos somente 
no segundo semestre.

Em outubro, o secretário-
-executivo do Ministério da 
Saúde, Élcio Franco, informou 
que a contribuição do Brasil 
na aliança global previa, como 
contrapartida, o recebimento 
de 42 milhões de doses de 
vacinas.

Esse total seria suficiente 
para a cobertura de 10% da 
população brasileira, o que 
equivale a cerca de 21 milhões 
de pessoas (considerando a 
necessidade de dose dupla).

A aliança Covax vai dispo-
nibilizar ao menos 2 bilhões 
de doses de vacinas até o 
fim de 2021 e 92 países 
pobres deverão ter acesso a 
1,3 bilhão de doses ainda no 
primeiro semestre. O Brasil 
participa da aliança, mas não 
está na lista dos países mais 
pobres. (E.C.)

Estadão Conteúdo

Advogados tentam anulação de denúncias 

Divulgação
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EUA vai enviar 11 milhões de 
doses de vacinas por semana

Governo americano aumentará a oferta dos imunizantes contra o coronavírus para os Estados; alta será de 28%

PANDEMIA

O coordenador da resposta 
da Casa Branca nos Esta dos 
Unidos, à pandemia, Jeff 
Zients, informou ontem, 
que o governo americano 
aumentará a oferta semanal 
de doses de vacinas contra o 
coronavírus (Covid-19) para 
os Estados, de 8,6 milhões 
para 11 milhões. Segundo o 
conselheiro, isso representa 
uma alta de 28% na oferta 
de imunizantes desde que o 
presidente Joe Biden tomou 
posse, no dia 20 de janeiro 
deste ano.

Durante uma coletiva de 
imprensa da força-tarefa 
dos Estados Unidos para 
o combate à pandemia da 
Covid-19, Zients também 
afirmou que o governo passará 
a distribuir os imunizantes 
diretamente para centros de 
saúde comunitários.“Faremos 
de tudo para apoiar os fa-
bricantes de vacinas, para 
que produzam o quanto 
puderem”, declarou Zients.

 De acordo com ele, o 
governo se compromete 
a manter o atual ritmo de 
fornecimento de imunizantes 
pelo menos nas próximas 
três semanas.

O conselheiro também 
voltou a pedir a aprovação 
no Congresso do pacote fiscal 
de US$ 1,9 trilhão proposto 
por Biden, o que liberaria 
mais recursos para a saúde.

Morte Covid-19
O deputado republicano 

Ron Wright, de 67 anos, 
morreu por complicações 
da Covid-19, tornando-se 
o primeiro parlamentar do 

Congresso dos Estados Unidos 
a ser vítima da doença. A morte 
de Wright foi comunicada 
por sua equipe anteontem, 
mas o deputado morreu no 
domingo passado.

A equipe de Wright, por 

meio de um comunicado, 
disse que o deputado esta-
va hospitalizado junto da 
esposa, em Dallas, depois 
de terem se infectado com 
o vírus. A nota também 
diz que o parlamentar fez 

tratamento contra o câncer 
nos últimos anos. Em 21 de 
janeiro, Wright anunciou 
que havia testado positivo 
para Covid-19, depois de 
estar em contato com um 
indivíduo com o vírus na 

semana anterior ao resultado.
Ron Wright se tornou o 

primeiro parlamentar do 
Congresso americano a su-
cumbir à doença. Antes, Luke 
Letlow, de 41 anos, que foi 
eleito deputado pela Louisiana 
no pleito do ano passado, 
morreu de Covid-19 em 
dezembro do ano passado, 
antes de assumir o cargo.

O deputado também ficou 
hospitalizado no ano passado 
para tratamento de um câncer 
de pulmão. “Apesar de anos 
de tratamento doloroso e às 
vezes debilitante contra o 
câncer, Ron nunca esmoreceu 
do desejo de se levantar e 
voltar para o trabalho, para 
motivar aqueles que estavam 
ao seu redor ou para oferecer 
um conselho paternal”, disse 
o escritório dor parlamentar 
em comunicado.

Os Estados Unidos são o 
país mais afetado do mundo 
pela pandemia do coronavírus 
em termos absolutos, com 
mais de 460 mil mortes até 
ontem a tarde.

Fornecimento das doses deve ocorrer nesse formato nas próximas três semanas

Agência Brasil/Divulgação 

O governo Jair Bolsonaro 
pode enviar ao Haiti mais testes 
para detecção do coronavírus 
(Covid-19) do que o governo 
federal entregou a 24 das 27 
unidades da federação do Brasil. 
Somente São Paulo, Rio de 
Janeiro e Paraná receberam 
volume superior.

O Ministério da Saúde 
negocia a entrega de 1 milhão 
de exames do tipo RT-PCR, o 
mais adequado ao diagnóstico, 
para o país caribenho. Tratada 
como ato humanitário em 
documentos oficiais, a doação 
pode reduzir o estoque de 
5 milhões de unidades que 
vencem a partir de abril, mas 
jogar sobre o Haiti a respon-
sabilidade de usar o produto 
com validade curta.

Com praticamente o dobro 
da população do Haiti, Minas 
Gerais só recebeu 747 mil 
exames. Já o Rio Grande do 
Sul, que tem população similar 
à do país caribenho (cerca de 
11 milhões de habitantes), 
ficou com 571 mil testes.

No total, o Ministério da 
Saúde entregou 14 milhões de 

Haiti receberá doação de 

testes para detecção da Covid

Brasil

exames RT-PCR aos Estados 
na pandemia. Cerca de 10,2 
milhões foram realizados até 
agora. A meta do governo 
era ter feito 24 milhões de 
exames desse tipo até o fim 
de 2020.

Pedido
O Itamaraty e o Ministério 

da Saúde afirmam que o go-
verno haitiano pediu a doação 
dos testes. Não está claro se 
a quantidade ofertada foi 
proposta pelo Brasil ou pelo 
país caribenho. O governo 
brasileiro não doará outros 
insumos usados durante as 
análises das amostras. “Se os 
haitianos não tiverem como 
fazer essas análises ou como 
realizar coletas, não será possível 
ao Brasil dar início a alguma 
eventual doação”, afirma nota 
do Ministério da Saúde.

O Brasil já doou cerca de 
130 mil testes ao Paraguai e 
ao Peru. Também recebeu, 
recentemente, 72 mil unida-
des do governo da Coreia do 
Sul, além de outras 600 mil 
unidades da Petrobrás. (E.C.)

Estadão Conteúdo

País deve distribuir 
os imunizantes 
diretamente para 
centros de saúde 
comunitários

O ministro da Inteligência do 
Irã, Mahmoud Alavi, alertou o 
Ocidente que seu país poderia 
iniciar o desenvolvimento de 
uma arma nuclear se as sanções 
internacionais paralisantes 
contra Teerã permanecerem 
em vigor, informou a televisão 
estatal ontem.

Os comentários de Alavi 
marcam uma rara ocasião 
em que um funcionário do 
governo disse que o Irã po-
deria reverter seu curso no 
programa nuclear. Teerã há 
muito insiste que o programa 
é apenas para fins pacíficos.

Uma fátua espécie de docu-
mento legal vigente na cultura 
islâmica, da década de 1990 
do líder, aiatolá Ali Khamenei, 
afirma que as armas nucleares 
são proibidas. “Nosso programa 
nuclear é pacífico e a fátua 
do líder supremo proibiu as 
armas nucleares, mas se eles 
(países ocidentais) empurrarem 
o Irã, a culpa será daqueles 
que o empurraram”, disse 
Alavi. (E.C.)

Irã alerta 

Ocidente que 

pode desenvolver 

arma nuclear

Sanções 

Mais partidos devem apoiar 
Draghi como premiê na Itália

O pequeno partido de 
esquerda Livres e Iguais 
(LeU, na sigla em italiano) 
demonstrou ontem apoio à 
indicação de Mario Draghi 
como potencial primeiro-

-ministro da Itália. 
Liderança da sigla na 

Câmara dos Deputados, 
Federico Fornaro disse 
esperar que ele possa for-
mar uma frente de união 
nacional, segundo a Ansa. O 
ex-premiê Silvio Berlusconi, 
também apontou que seu 
Forza Italia apoiará Draghi, 
elevando as chances de 
que ele consiga formar um 
governo.

Berlusconi comentou, 
segundo a imprensa local, 
que o governo Draghi será 

“de unidade nacional”, a fim 
de enfrentar a pandemia do  
coronavírus (Covid-19) e 
seus impactos, inclusive 
os econômicos.

O jornal La Repubblica 
aponta que agora há expec-
tativa sobre a posição de 
Beppe Grillo, do Movimento 

Governo

5 Estrelas, neste que é o 
último dia das consultas 
previstas com lideranças 
políticas italianas.

Segundo o jornal, o Par-
tido Democrático expressou 
estar “muito satisfeito” com 
as propostas de Draghi, que 
incluem um trabalho para 
avançar logo na vacinação 
contra a Covid-19, tendo 
professores e o pessoal esco-
lar como grupo prioritário.

A imprensa local aponta 

que caberá agora ao ex-
-presidente do Banco Central 
Europeu (BCE) apontar 
um gabinete com o qual 
possa tentar confirmar uma 
coalizão de governo.

Ex-ministro
Na semana passada, o 

ex-primeiro-ministro ita-
liano Matteo Renzi também 
declarou apoio a Draghi 
para comandar o próximo 
governo do país. (E.C.)

Lideranças pedem por uma frente de união nacional

Wikimedia Common
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Sem jogos, estádios passam 
por serviços de manutenção

Com a Copa São Paulo 
de Futebol Júnior cancelada 
neste ano devido à pandemia 
de Covid-19, os estádios do 
Alto Tietê que receberiam 
jogos ficarão sem uso du-
rante o período em que o 
campeonato seria promovido. 
Para não deixar os espaços 
abandonados, as prefeituras 
de Suzano e de Mogi das 
Cruzes, responsáveis pelos 
estádios Municipal Francisco 
Marques Figueira e Prefeito 
Francisco Ribeiro Nogueira, 
seguem com a manutenção 
e aproveitam para realizar 
serviços no local.

De acordo com a Secretaria 
de Esportes de Suzano, o 
estádio municipal recebe 
cuidados no campo de fute-
bol, com corte do gramado, 
nivelamento com terra em 
alguns pontos e aplicação de 
adubo. “Ainda serão realizadas 
a instalação de concertina nos 
muros, a fim de aumentar a 
segurança, e a pintura das 

Suzano e Mogi

dependências do local. A 
expectativa é de que esses 
serviços sejam concluídos na 
primeira quinzena de março”, 
informou a Prefeitura.

Segundo o Executivo, há 
quase três meses o campo 
não é utilizado para partidas 
de futebol. A previsão é de 
que as atividades no estádio 
retornem, no mínimo, a partir 
de julho. Antes disso, elas 
só poderão ser retomadas 
quando o município estiver 

classificado na fase amarela 
do Plano São Paulo.

Em Mogi das Cruzes, a 
Secretaria de Esporte e Lazer 
comunicou que a manutenção 
do estádio Francisco Nogueira 
é feita continuamente, dentro 
de um contrato anual de 
prestação de serviços. Os 
trabalhos buscam manter a 
qualidade do equipamento 
público, tanto do gramado 
quanto das demais instalações.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Estádio Suzanão passa por melhorias na estrutura

Divulgação

São Paulo tenta vencer
o primeiro jogo do ano

Com o técnico interino Marcos Vizzoli no banco, partida contra o Ceará,
às 21 horas, no Morumbi, é a oportunidade do tricolor iniciar recuperação

BRASILEIRÃO

Sem o técnico Fernando 
Diniz, demitido, e o atacante 
Brenner, negociado, o São 
Paulo começa uma nova 
caminhada tentando afastar 
a crise e vencer a primeira 
partida em 2021. Para isso, 
o interino Marcos Vizzoli 
projeta o time com poucas 
mudanças para receber o 
Ceará, hoje, no estádio do 
Morumbi. A partida é válida 
pela 35ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro e a bola rola 
às 21 horas.

Atualmente na 4ª colo-
cação, com 58 pontos, o 
time paulista, que chegou 
a liderar o Brasileirão com 
sete pontos de frente, hoje 
tem a permanência no G-4 
ameaçada. Ainda sem triunfar 
no ano, o clube vê logo atrás 
o Fluminense e o Grêmio 
chegarem cada vez mais perto. 
Ambos somam 56 pontos, 
na 5ª e na 6ª colocações, 
respectivamente.

Precisando ganhar para dar 
fim à má fase que assombra 
a equipe, Vizzoli projeta um 
São Paulo bem parecido 
com o de seu antecessor. 
Durante o tempo em que está 
à frente do time, o técnico 
interino manteve a formação 
clássica, dedicando-se em 
melhorar a movimentação 
dos jogadores e a saída de 
bola, expondo-se menos. 
O lado emocional também 

foi um dos seus focos, já 
que é visível o fato de os 
atletas se abalarem quando 
sofrem gols.

Aperfeiçoar as finaliza-
ções e outros fundamentos 
também estiveram na pauta 
do São Paulo nos últimos 
dias. Afinal, sem Brenner, 
goleador da equipe na tem-
porada com 22 gols, Pablo 
retoma a condição de titular, 
precisando balançar as redes 

adversárias para retomar a 
confiança e ajudar o time 
a reagir no Brasileiro. Ao 
lado de Tchê Tchê e Vitor 
Bueno, o camisa 9 era uma 
das mudanças que Diniz 
sempre fazia. Mas, apesar 
de repetidas chances vindo 
do banco, foram raros os 
momentos que decidiu jogos 
com gols importantes. Seu 
último gol foi em novembro, 
contra o Flamengo.

Artilheiro Luciano é a esperança do São Paulo

Rubens Chiri/saopaulofc.net
Estadão Conteúdo

O Corinthians tem mais um 
confronto direto na disputa 
por uma vaga à Copa Liber-
tadores. Depois de derrotar 
o Ceará e assumir a oitava 
posição do Campeonato 
Brasileiro, com 48 pontos, o 
time terá pela frente hoje o 
Athletico-PR, às 21h30, na 
Neo Química Arena, em São 
Paulo, pela 35ª rodada. O 
adversário é o 11º na tabela, 
com dois pontos a menos.

“Sabemos, temos consciência 
de que vai ser o jogo mais 
importante neste momento. 
É a possibilidade de abrir 
ainda mais vantagem e, de 
repente, firmar de vez a 
oitava colocação”, analisou 
o lateral Fábio Santos.

O jogador admitiu que o 
Corinthians não tem conse-
guido manter o mesmo nível, 
apesar de estar disputando 
apenas uma competição no 
momento. Nos últimos cinco 
jogos do Brasileirão, o time 
alternou uma vitória e uma 
derrota. “Não podemos oscilar 
nesta partida e sabemos disso. 
É confronto direto. Estamos 
focados nisso”, disse.

O lateral também reco-
nheceu que teve rendimento 
abaixo nas derrotas para 
Bahia e Red Bull Bragantino. 

“Fizemos cinco ou seis jogos 

Corinthians luta por 
vaga na Libertadores

Contra Athletico-PR

seguidos com período curto 
de recuperação. Baixei um 
pouco nos dois últimos, não 
sei se foi a sequência. Tenho 
conversado com a comissão 
técnica. Eu me sinto melhor 
quando tenho semana livre 
para trabalhar”, completou.

Para a partida, o técnico 
Vagner Mancini ainda não 
poderá contar com o zagueiro 
Jemerson, com estiramento 
no joelho esquerdo, e Ca-
zares, com estiramento no 
músculo posterior da coxa 
direita. O meia Luan deve 
seguir na reserva de Araos. A 
tendência é que o time seja 
o mesmo da vitória por 2 a 
1 sobre o Ceará na semana 
passada. (E.C.)

SÃO PAULO 
Tiago Volpi; 
Juanfran, 
Bruno Alves, 
Arboleda e 
Reinaldo; 
Luan, 
Gabriel Sara, 
Igor Gomes e 
Daniel Alves; 
Luciano e 
Pablo. 
Técnico: 
Marcos Vizzoli (interino)

CEARÁ 
Richard; 
Samuel Xavier, 
Tiago Pagnussat, 
Klaus e 
Bruno Pacheco; 
Fabinho, 
Fernando Sobral, 
Léo Chu, 
Vina e 
Lima; 
Cléber. 
Técnico: 
Guto Ferreira.

SÃO PAULO 
CEARÁ

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF).
Horário: 21 horas.
Local: Estádio do Morumbi, São Paulo.

CORINTHIANS 
Cássio; 
Fagner, 
Bruno Méndez, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Gabriel e 
Cantillo; 
Gustavo Mosquito, 
Araos e 
Otero (Mateus Vital); 
Léo Natel. 
Técnico:
 Vagner Mancini.

ATHLETICO-PR 
Santos; 
Jonathan, 
Pedro Henrique, 
Thiago Heleno e 
Abner; 
Alvarado, 
Christian (Jadson), 
Fernando Canesin 
e Carlos Eduardo; 
Nikão e 
Renato Kayzer. 
Técnico: 
Paulo Autuori.

CORINTHIANS 
ATHLETICO-PR

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).
Horário: 21h30.
Local: Neo Química Arena, São Paulo.

Premiação pelo 3º lugar no
Mundial é de R$ 13,5 mi

Disputar o terceiro lugar 
no Mundial de Clubes pode 
parecer decepcionante, mas 
para o Palmeiras o jogo de 
amanhã contra o Al Ahly, 
do Egito, vale uma boa re-
compensa. Se vencer o atual 
campeão africano no Catar, 
o clube alviverde vai rece-
ber da Fifa a premiação de  
R$ 13,5 milhões. Em caso 
de derrota, o time também 
não sairá de mãos vazias e 
voltará para São Paulo com 
R$ 10,8 milhões.

Após a derrota para o Tigres 
por 1 a 0 no último domin-
go, o Palmeiras procurou se 
concentrar no compromisso 
de amanhã e não deixar se 
abater. O time voltou aos 
treinos com o discurso de que 
mesmo fora da final contra 
o Bayern, vai se dedicar para 
encerrar a participação no 
Catar com uma vitória que 
valerá o terceiro lugar no 
Mundial.

A disputa será ao meio-dia 
(horário de Brasília). A partida 
será no estádio Education City, 

Palmeiras

mesmo local da semifinal do 
último domingo. “Não ganha-
remos sempre, mas lutaremos 
sempre para ganhar. Foi o que 
nós fizemos (contra o Tigres), 
mas infelizmente a bola não 
quis entrar”, comentou o 
técnico Abel Ferreira.

A premiação garantida ao 
clube mesmo que seja quarto 
colocado se soma a uma 
lista de prêmios acumulados 
nesta temporada. Campeão 
paulista, o Palmeiras recebeu 
R$ 5 milhões pelo título. O 

título da Copa Libertadores 
valeu cerca de R$ 120 milhões 
entre as recompensas somadas 
fase por fase. Em março, será 
a vez de decidir a Copa do 
Brasil com o Grêmio e, em 
caso de conquista, a equipe 
recebe mais R$ 54 milhões.

Se tivesse vencido o Tigres 
e passado à final do torneio, 
o Palmeiras garantiria da Fifa 
no mínimo uma premiação 
de R$ 21,6 milhões pelo 
vice-campeonato. O campeão 
do torneio receberá cerca de 
R$ 27 milhões. A final da 
competição também será 
amanhã. Tigres e Bayern vão 
jogar a partir das 15 horas 
(de Brasília).

A eliminação do Palmeiras 
foi a quinta queda de um 
campeão da Libertadores na 
semifinal do Mundial. Pelo 
menos há um alento para o 
torcedor dentro dessa pers-
pectiva histórica. Sempre o 
time sul-americano que foi 
ao torneio da Fifa conseguiu 
voltar no mínimo com a ter-
ceira colocação. (E.C.)

Abel Ferreira: ‘lutaremos
sempre para ganhar’

Divulgação/PAOK
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SBT, 21H00

Chiquititas
Samuca usa um dos inventos de seu avô que leva ao sono. Assim, conseguem 

capturar os clones de Ana e desfazer o incidente da máquina multiplicadora. 

Francis e Clarita vão ao cinema assistir uma comédia romântica. Francis é 

muito carinhoso e cavalheiro com Clarita. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca explica para Karina que a considera como uma irmã. Cobra comanda a 

aula a pedido de Duca. Pedro tenta consolar Karina, mas ela o repele. Duca 

convence Bianca a contar para Karina sobre o namoro dos dois. Cobra e 

Duca selam uma trégua. Sol paga sua matrícula na Ribalta. 

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Cassiano avisa a Alberto que ele só verá Laurinha acompanhado por Lindaura. 

Doralice propõe a Quirino que eles se divorciem, e manifesta interesse em levar 

William com ela. Guiomar tenta convencer Alberto a procurar ajuda. Dionísio 

afasta Alberto e assume a presidência do grupo em seu lugar. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Apolo enfrenta Beto e reclama de seu comportamento. Tamara afi rma a 

Penélope que continua na terapia. Safi ra vai atrás de Agilson, e Ariovaldo 

se preocupa. Dinalda diz a Rebeca que passará a noite com Cicinho. Beto 

decide se afastar de Tancinha. 

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Irene afi rma a Mira que confrontará Elvira. Garcia se preocupa com o plano 

de Elvira para pressionar Irene e reaver suas joias. Joyce sente vergonha de 

sair com Ivan. Irene cobra de Eugênio as compras que fez para seu bebê. 

Zeca e Jeiza discutem. 

RECORD, 21H

Gênesis
Amat fi ca preocupada. A rainha Enlila fi ca satisfeita ao saber do interesse 

de Nadi por Terá. Amat não gosta do comportamento de terá em relação 

aos ídolos. Ele é observado por Deus. Ibbi-Sim e Enlila fi cam satisfeitos ao 

experimentarem a receita do queijo.

 Todos os dias 
acordo com a 
sensação que a vida 
vai me ensinar algo 
novo e surpreendente. 
Sinto que cresço a 
cada ensinamento do 
mundo e das pessoas. 
E é por isso que 
devemos sempre dar 
uma chance para o 
amanhã!

Por maior que 
sejam as dificuldades 
ou as tristezas, 
temos a obrigação 
de levantar cabeça 

MOMENTO
especial

Sensações ao acordar

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: GUILHERME KENZO TAKEUCHI 

AUGUSTO, NEUZA MARIA DE O. AKAMINE E SERGIO DOS 

SANTOS

Te desejo um dia lindo, cheio de diversão e muita alegria 

junto das pessoas que você ama. Que Deus te guie sempre. 

Felicidades! 

 Um coração bom é a coisa mais 
bonita que alguém pode ter.”

 cultura@jornaldat.com.br

e não pensar em 
desistir. Até porque 
viver é ficar mais 
forte e é construir 
algo que nunca vai 
desaparecer!
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 Abra uma conta com a 1ª Instituição

Financeira Cooperativa do Brasil.

sicredi.com.br

Inicio a semana com mais mulheres atuantes que merecem serem reconhecidas e vistas em nossa editoria 
. Dia a dia venho enfeitando a página com o universo feminino o qual muito faz em todo o Alto Tietê. São 
profissionais liberais, voluntárias, e que atuam nos mais variados segmento e que fazem a diferença cada 
qual a seu modo. Como sempre digo , em tempos de isolamento social ter a sensibilidade de fomentar 
valores especiais nos torna ainda melhor, pois sabemos do quanto tem sido difícil ficarmos sem festas , sem 
reuniões, inaugurações e nos abraçar.  Felizmente começamos enxergar que a vacinação voltou a encher 
de esperanças a todos. Vai demorar um pouco ainda , mas vai passar !!!! Enquanto isso vamos contribuindo 
e nestes gestos nos aproximarmos nem que for pelas imagens aqui destacadas . Ótima semana a todos.

Atuantes VII
Mulheres 

Ieda Melo Soares

Maria Margarida Mesquita

Esther Serrate

Clau Teixeira Camargo Iêda Boucalt
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Paula Barros

No último sábado o La Verrie 
Bar Bistrô promoveu uma 
parceria com a cervejaria 
Velha Rabugenta . Foram 
entregues dois tipos de 
cerveja , sendo uma IPA 
e uma Red Ale para a 
degustação a alguns nomes 
da imprensa e formadores 
de opinião. Claro que 
atrelada as bebidas veio 
como acompanhamento 
no melhor esquema Happy 
Hour , saboroso acepipes 
como camarão , bolinho de 
peixe, anéis de lula e pão 
com mini tomates e queijo 
derretido. Tudo excelente e 
posso garantir que vale a pena 
conferir. O local dispensa 
apresentações e sou fã dos 
caps do endereço , Thais 
Santana e Afonso Ventura os 
quais no flash que garanti na 
minha visita. Gratidão sempre 
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 VELHA RABUGENTA


